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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ال تشرتط لصحة اإلحرام الطهارة من احلدث واخلبث.

ألن  حمدًثا؛  كان  ولو  ولغريه،  لنفسه  إحرامه  صح  النية  منه  صحت  من  كل   q
اإلحرام بالنسك نية الدخول فيه.

فوات  خشيت  إذا  العمرة  عىل  احلج  إدخال  والنفساء  احلائض  من  صح  إذا   q
احلج صح منها عقد اإلحرام ابتداء.

]م- 757[ يصح اإلحرام من احلائض والنفساء، واألدلة عىل صحة إحرامهام 
كثرية، منها:

  الدليل األول:

والنفاس  احليض  أن  وغريمها  والنووي)2(،  الرب)1(،  عبد  ابن  حكاه  اإلمجاع. 
ال يمنعان من صحة اإلحرام.

التمهيد )315/19(.  )1(
رشح النووي لصحيح مسلم )187/8(، يف باب إحرام النفساء، واستحباب اغتساهلا لإلحرام،   )2(

وكذا احلائض.

الفصل اخلامس

يف أحكام احلائض من حيث املناسك 
املبحث األول

يف إحرام احلائض والنفساء يف احلج والعمرة



موسوعة أحكام الطهارة 6

  الدليل الثاين:

 )1849-309( روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، 

 × النبي  مع  خرجنا  قالت:   ،× النبي  زوج  عنها  تعاىل  اهلل  ريض  عائشة  عن 
باحلج مع  فليهل  النبي: من كان معه هدي  قال  ثم  بعمرة،  فأهللنا  الوداع،  يف حجة 
العمرة، ثم ال حيل حتى حيل منهام مجيًعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ومل أطف بالبيت 
وال بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل النبي ×، فقال: انقيض رأسك وامتشطي 
وأهيل باحلج ودعي العمرة. ففعلت فلام قضينا احلج أرسلني النبي × مع عبد الرمحن 
ابن أيب بكر إىل التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة، ثم حلوا، ثم طافوا طواًفا واحًدا بعد 

أن رجعوا من منى، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإنام طافوا طواًفا واحًدا )1(.

ورواه مسلم من حديث جابر ريض اهلل عنه)2(. 

وجه االستدالل: 

قوله ×: )وأهيل باحلج( مع كوهنا حائًضا، فهذا دليل عىل صحة إحرام احلائض.

  الدليل الثالث: 

بن  اهلل  عبيد  عن  سليامن،  بن  عبدة  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )310-1850(
عمر، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، 

بن  بمحمد  بنت عميس  أسامء  نفست  قالت:  عنها  تعاىل  اهلل  عائشة ريض   عن 
أيب بكر بالشجرة فأمر رسول اهلل × أبا بكر يأمرها أن تغتسل وهتل)3(.

باب:  بقوله:  للحديث  البخاري  ترجم  وقد   ،)1211( ومسلم   ،)1556( البخاري  صحيح   )1(
كيف هتل احلائض، والنفساء. قال احلافظ: أي كيف حترم. 

صحيح مسلم )1213(.   )2(
صحيح مسلم )1209(.   )3(
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)1851-311( ورواه مسلم من حديث جابر ريض اهلل عنه )1(. 

وهذا دليل عىل صحة اإلحرام من النفساء، واهلل أعلم. 

e e e

مسلم )1218(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال يلزم من اشرتاط الطهارة من احليض للطواف اشرتاط الطهارة من احلدث 
األصغر.

q ليس كل عبادة يشرتط فيها الطهر من احليض يكون من رشطها الطهر من 
احلدث، أصله الصوم، متنع منه احلائض وال تشرتط له الطهارة.

]م-758[ اختلف العلامء يف اشرتاط الطهارة للطواف: 

الطواف.  لصحة  رشط  األصغر  احلدث  ومن  بل  احليض،  من  الطهارة  فقيل: 
وهو املشهور من مذهب املالكية )1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(. 

وقيل: الطهارة من احليض ومن احلدث األصغر واجبة، ويصح الطواف بدوهنا، 

جزي  ابن   - الفقهية  القوانني   )374/1( اجلليل  مواهب   ،)290/2( الباجي   - املنتقى   )1(
)ص55(، اخلريش )314/2(. 

املجموع - النووي )17/8(، حاشية البيجوري )600/1(.   )2(
انظر اإلنصاف )16/4(، الفروع )260/1، 261(، املبدع )221/3(.   )3(

املبحث الثاني 

يف اشرتاط الطهارة للطواف
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وجترب بدم، وهو الراجح عند احلنفية)1(، ورواية عن أمحد)2(.

اختيار  وهو  األصغر.  احلدث  من  سنة  احليض،  من  واجبة  الطهارة   وقيل: 
ابن تيمية)3(.

q األدلة على اشرتاط الطهارة من احليض واحلدث األصغر:
  الدليل األول: 

أخربين  وهب،  ابن  عن  أصبغ،  حدثنا  قال:  البخاري،  روى   )312-1852(
عمرو، عن حممد بن عبد الرمحن، ذكرت لعروة، قال: 

فأخربتني عائشة ريض اهلل تعاىل عنها: أن أول يشء بدأ به حني قدم النبي × أنه 
توضأ، ثم طاف، ثم مل تكن عمرة. احلديث)4(. 

وجه االستدالل: 

أواًل : أن هذا الفعل امتثال لقوله تعاىل: )ۓ ڭ ڭ( ]احلج: 29[.

ثانًيا: قد روى مسلم يف صحيحه، 

)1853-313( من طريق ابن جريج، أخربين أبو الزبري 

ويقول:  النحر  يوم  راحلته  عىل  يرمى   × النبي  رأيت  يقول:  جابًرا  سمع  أنه 
لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه)5(. 

قال الشنقيطي: وضوء النبي × لطوافه، قد دل دليالن عىل أن الوضوء الزم 
البد منه.

البحر الرائق )203/1(، فتح القدير )166/1(، بدائع الصنائع )129/2(، املبسوط)38/4(.   )1(
املبدع )261/1(.   )2(

جمموع الفتاوى )198/26(، وانظر أعالم املوقعني )34/3(.   )3(
رواه البخاري )1614(، ومسلم )1235( ويف مسلم: قصة.   )4(

صحيح مسلم )1297(.   )5(
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أحدمها: أنه × قال يف حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. 

وهذا األمر للوجوب والتحتم، فلام توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء 
للطواف امتثااًل ألمره، يف قوله × خذوا عني مناسككم. 

به عليها كلها  أيت  التي  هيئته  له، ومن  الوضوء  الطواف من  فعله يف  أن  الثاين: 
يف  تقرر  وقد  ڭ(  )ۓ ڭ  تعاىل:  قوله  يف  أمجل  ملا  وتفصيل  بيان 
األصول أن فعل النبي × إذا كان لبيان نص من كتاب اهلل، فهو عىل اللزوم والتحتم، 
للسارق من   × النبي  الكوع؛ ألن قطع  السارق من  يد  العلامء عىل قطع  ولذا أمجع 
الكوع، بيان وتفصيل ملا أمجل يف قوله تعاىل: )ٺ ٿ(؛ ألن اليد تطلق 

عىل العضو إىل املرفق، وإىل املنكب)1(. 

الالم  فهذه  مناسككم(  النووي يف رشحه هلذا احلديث: »)لتأخذوا عني  وقال 
الم األمر، ومعناه: خذوا عني مناسككم، وهكذا وقع يف رواية غري مسلم، وتقديره: 
هذه األمور التي أتيت هبا يف حجتي من األقوال واألفعال واهليئات هي أمور احلج، 
الناس،  وعلموها  هبا،  واعملوا  واقبلوها  عني،  فخذوها  مناسككم  وهي  وصفته، 

وهذا احلديث أصل عظيم يف مناسك احلج«)2(. 

q وأجيب عن هذا الدليل: 

أما كونه ملا طاف توضأ، فهذا وحده ال يدل عىل الوجوب؛ فإنه كان × يتوضأ 
لكل صالة حتى ولو كان طاهًرا، وتيمم لرد السالم، وقال: إين كرهت أن أذكر اهلل 

عىل غري طهر.

q وأما اجلواب عن قوله: لتأخذوا عني مناسككم. 
قال ابن القيم: »أن نفعل كام فعل عىل الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعاًل 

أضواء البيان )203/5(.   )1(
رشح النووي لصحيح مسلم )65/9( ح 1297.   )2(
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عىل وجه االستحباب، فأوجبناه مل نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به، مع أنه × فعل يف 
ا مل يوجبها أحد من الفقهاء«)1(. حجته أشياء كثرية جدًّ

املشتمل عىل أحوال  العام  األمر  بمثل هذا  أرى االستدالل  وعىل كل حال ال 
هبذا  وجوهبا  عىل  يستدل  أن  أرى  ال  خمتلفة،  أحكامها  وأقوال،  وصفات  وهيئات، 
العموم. فقوله ×: )خذوا عني مناسككم( يدل عىل كونه مرشوًعا، وأنه من أفعال 
املناسك، أما داللته عىل الوجوب فيحتاج إىل دليل خاص، كام أن داللته عىل الرشطية 
نزاع يف  فيه  األمر اخلاص  فإذا كان ورود  دليل خاص كذلك.  إىل  الركنية حيتاج  أو 
داللته عىل الوجوب كام هو معلوم يف أصول الفقه، فام بالك يف حديث: )خذوا عني 

مناسككم( والذي يشمل مجيع أفعال املناسك.

  الدليل الثاين: 

)1854-314( ما رواه البخاري رمحه اهلل من طريق عبد الرمحن بن القاسم، 
قال: سمعت القاسم يقول: 

سمعت عائشة تقول: خرجنا ال نرى إال احلج، فلام كنا برسف حضت، فدخل 
أمر  إن هذا  قال:  نعم.  قلت:  أنفست؟  ما لك  قال:  أبكي.  وأنا   × اهلل  عيل رسول 
كتبه اهلل عىل بنات آدم، فاقيض ما يقيض احلاج غري أال تطويف بالبيت. قالت: وضحى 

رسول اهلل × عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم)2(.

ويف رواية هلام: فافعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري.

ويف رواية ملسلم )حتى تغتسيل(.

q وأجيب عن هذا الدليل: 
بأن احلائض إنام منعت من الطواف من أجل املكث يف املسجد. 

هتذيب السنن )53/1(.   )1(
صحيح البخاري )294(، ومسلم )119/ 1211(.  )2(
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)1855-315( ملا رواه مسلم من طريق أيوب، عن حممد، 

عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي × أن نخرج يف العيدين العواتق وذوات 
اخلدور وأمر احليَّض أن يعتزلن مصىل املسلمني. ورواه البخاري)1(. 

q ورد هذا اجلواب: 

تعليل النهي بأنه من أجل املكث يف املسجد ليس ظاهًرا من احلديث، ورصف 
×: غري أال متكثي يف املسجد، وألن  للفظ عن ظاهره، وكان من املمكن أن يقول 
النهي عن املكث أعم من النهي عن الطواف، فلو هنى عن املكث لدخل فيه الطواف، 
بخالف العكس، فحني هنى عن الطواف، وهو أخص من املكث مل يدخل املكث فيه، 

وهو ظاهر.

النهي ممتًدا  التلوث مل جيعل  النهي من أجل صيانة املسجد خوًفا من  ولو كان 
حتى االغتسال، كام يف رواية مسلم: )حتى تغتسيل(؛ ألن احلائض ال تغتسل إال وقد 
انقطع دم احليض، فلام جعل غاية النهي االغتسال فال يكفي حتى ولو طهرت من 

الدم، ما دام أهنا مل تتطهر. 

ولو كانت العلة صيانة املسجد ملا أذن الشارع للمستحاضة يف دخول املسجد 
واالعتكاف فيه مع خروج الدم، فعلم هبذا أن العلة ليست صيانة املسجد من التلوث. 

ألن  األصغر؛  احلدث  من  الطهارة  اشرتاط  عىل  دلياًل  يصلح  ال  احلديث  نعم 
فاحلديث  وبالتايل  األكرب،  احلدث  احليض، وهو من جنس  الطهارة من  احلديث يف 
نص عىل اشرتاط الطهارة من احليض فقط، وليس كل يشء اشرتط له رفع احلدث 
جتوز  اجلمهور  مذهب  عىل  القرآن  فقراءة  األصغر،  احلدث  رفع  منه  يلزم  األكرب 

للمحدث حدًثا أصغر، ويمنع اجلنب من القراءة عندهم، فليس بينهام تالزم.

مسلم )890(، والبخاري )974(.   )1(
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  الدليل الثالث:

)1856-316( ما رواه البخاري من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبري 
وأبو سلمة ابن عبد الرمحن، 

أن عائشة زوج النبي × أخربهتام، أن صفية بنت حيي زوج النبي × حاضت 
يف حجة الوداع فقال النبي ×: أحابستنا هي؟ فقلت: إهنا قد أفاضت يا رسول اهلل، 

وطافت بالبيت، فقال النبي ×: فلتنفر. ورواه مسلم)1(. 

وجه االستدالل من احلديث: 

وجه االستدالل منه كاالستدالل باحلديث الذي قبله، واجلواب عن ذلك هو 
اجلواب عنه.

  الدليل الرابع: 

)1857-317( ما رواه الرتمذي من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، 

أنكم  إال  الصالة  مثل  البيت  حول  الطواف  قال:   × النبي  أن  عباس  ابن  عن 
تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فال يتكلمن إال بخري. 

قال أبو عيسى وقد روي هذا احلديث عن ابن طاوس وغريه عن طاوس عن 
ابن عباس موقوًفا، وال نعرفه مرفوًعا إال من حديث عطاء بن السائب.

q وأجيب عن احلديث بأجوبة منها: 
اجلواب األول:

أن احلديث ضعيف، وقد رجح مجع من األئمة وقفه عىل ابن عباس)2(. 

صحيح البخاري )4401(، ومسلم )382 /1211(.  )1(
)2(  هذا احلديث مداره عىل طاوس، عن ابن عباس، واختلف عىل طاوس يف رفعه ووقفه: 

عباس  ابن  عن  طاوس،  عن  مسلم  بن  واحلسن  سليم  أيب  بن  وليث  السائب  بن  عطاء  فرواه   
مرفوًعا.                      =
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ورواه عبد اهلل بن طاوس، وإبراهيم بن ميرسة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوًفا، ورجح   =
فاحلكم  املوقوفة  بالرواية  املرفوعة  الرواية  تعل  مل  إذا  قلت:  املوقوفة،  الرواية  العلامء  من  مجع 

باضطراب رواية طاوس، عن ابن عباس هو املتحتم، وقد اختلف عىل طاوس: 
فرواه مجع عنه، عن ابن عباس مرفوًعا وموقوًفا.  

ورواه حنظلة بن أيب سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوًفا عليه ومرفوًعا، قال الدارقطني   
يف العلل )163/13( »وقول من قال عن ابن عمر أشبه«.اهـ 

هذا من حيث اإلمجال، وأما التفصيل، فقد رواه عن طاوس مجاعة، وإليك ما وقفت عليه منهم:   
الطريق األول: عطاء بن السائب، فرواه عنه مجاعة، واختلف عىل عطاء بن السائب:   

خزيمة  ابن  وصحيح   ،)960( الرتمذي  وسنن   ،)2599( يعىل  أيب  مسند  يف  كام  جرير  فرواه   
)2739( والسنن الكربى للبيهقي )87/5(.

والكامل   ،)461( اجلارود  ابن  ومنتقى   ،)1848( الدارمي  سنن  يف  كام  أعني،  بن  وموسى    
البن عدي )364/5(.

وابن عيينة كام يف مستدرك احلاكم )459/1(، ثالثتهم رووه عن عطاء بن السائب، عن طاوس،   
عن ابن عباس مرفوًعا.

ورواه الفضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب: واختلف عىل الفضيل بن عياض:  
للطحاوي  اآلثار  ومشكل   ،)178/2( اآلثار  معاين  رشح  يف  كام  موسى،  بن  أسد  عنه  فرواه   

.)5972(
وسعيد بن منصور كام يف املنتقى البن اجلارود )461(، ورشح معاين اآلثار )178/2(، مشكل   

اآلثار للطحاوي )5973(، والسنن الكربى للبيهقي)85/5(.
وحممد بن املتوكل بن أيب الرسي، كام يف صحيح ابن حبان )3836(، ثالثتهم عن فضيل بن   

عياض، عن عطاء، عن طاوس به مرفوًعا، كام هي رواية اجلامعة. 
عن  عطاء،  عن  عياض،  بن  فضيل  عن   )12808( مصنفه  يف  فرواه  شيبة  أيب  ابن  وخالفهم   

طاوس به، إال أنه جعله موقوًفا عىل ابن عباس ومل يرفعه.
ورواه احلميدي عن فضيل بن عياض، واختلف عىل احلميدي:   

فرواه الدارمي )1847(،   
بن  إسامعيل  طريق  ومن  موسى،  بن  برش  طريق  من   )128/8( األولياء  حلية  يف  نعيم  وأبو    
عبد اهلل، ثالثتهم عن احلميدي، عن فضيل بن عياض،  عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس 

مرفوًعا كرواية اجلامعة. 
وخالفهم عبد اهلل بن أمحد بن أيب ميرسة فرواه احلاكم يف املستدرك )293/2( من طريقه، عن   
احلميدي، عن فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس     =
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مرفوًعا، فاستبدل طاوس بسعيد بن جبري، وأخشى أن يكون هذا خطأ، فإن البيهقي قد رواه يف   =
املعرفة عن طريق احلاكم )231/7( كرواية اجلامعة بذكر طاوس، عن ابن عباس.

وقد يكون عطاء بن السائب سمعه من طاوس ومن سعيد بن جبري.  
فقد روى احلاكم يف املستدرك )267/2( من طريق احلسن بن موسى األشيب، حدثنا محاد بن   
سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، ريض اهلل عنهام، قال: قال 
اهلل تعاىل لنبيه ×: )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]البقرة: 125[ فالطواف 
قبل الصالة.وهذا موقوف، مع أن محاد قرص يف لفظه فلم يشبه الطواف بالصالة، ومحاد ممن 

روى عن عطاء قبل االختالط.
وقد رواه غري عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري تاًما بإسناد صحيح إال أنه جعله مرفوًعا،   

وفيه تشبيه الطواف بالصالة.
فقد رواه احلاكم يف املستدرك )266/2، 267( من طريق مكرم البزاز، حدثنا يزيد بن هارون   

أنبأ القاسم بن أيب أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: قال اهلل تعاىل لنبيه )وئ 
 :× اهلل  رسول  قال  وقد  الصالة،  قبل  فالطواف  ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

الطواف بالبيت صالة إال أن اهلل قد أحل فيه املنطق، فمن نطق فال ينطق إال بخري. 
بن  عطاء  عن  احلديث  هذا  يعرف  وإنام  مسلم،  رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا  احلاكم:  قال   

السائب، عن سعيد بن جبري. 
وقال الذهبي يف التلخيص: عىل رشط مسلم، وإنام املشهور حلامد بن سلمة، عن عطاء.   

تذكر  ومل  الصالة،  قبل  الطواف  أن  عىل  اقترصت  قد  سعيد  عن  عطاء،  عن  محاد  رواية  قلت:   
تشبيه الطواف بالصالة. وهلذ رجح احلافظ أن يكون القدر املرفوع مدرًجا، فقال يف التلخيص 
)277/1(: »فأوضح الطرق وأشملها رواية القاسم، عن أيب أيوب، عن سعيد بن جبري، عن 

ابن عباس، فإهنا ساملة من االضطراب، إال أين أظن أن الرواية فيها إدارًجا«.
فتبني هبذا أن ذكر سعيد بن جبري حمفوظ، وليس ومًها، واهلل أعلم.   

ورواه جعفر بن سليامن عن عطاء بن السائب موقوًفا إال أنه خالف يف إسناده:   
فأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )9791( عنه، عن عطاء بن السائب، عن طاوس أو عكرمة،   
أو كليهام أن ابن عباس، قال: الطواف صالة، ولكن قد أذن لكم بالكالم، فمن نطق فال ينطق 

إال بخري.
وزيادة عكرمة تفرد هبا جعفر بن سليامن، إال أنه ذكره بالشك )عن طاوس أو عكرمة( واألثر   
السائب  بن  عطاء  عن  روايته  من  املحفوظ  ويبقى  جعفر،  شك  فيطرح  طاوس،  عن  حمفوظ 
موقوًفا عىل ابن عباس.                   =



موسوعة أحكام الطهارة 16

ورواه الثوري، عن عطاء، واختلف عىل الثوري فيه.   =
فرواه احلارث بن منصور كام يف سنن البيهقي )87/5( عن سفيان، عن عطاء به موقوًفا، وهذا   

سند حسن. 
ورواه عبد الصمد بن حسان رواه احلاكم يف املستدرك )459/1( من طريق حممد بن صالح   

اهلمداين، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به، مرفوًعا. 
واهلمداين فيه لني، كام أن مما يرجح رواية احلارث، أن احلديث روي من غري طريق عطاء موقوًفا   

كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل، واهلل أعلم.
ورواه أبو حذيفة موسى بن مسعود واختلف عليه:   

حدثنا  )سمويه(،  اهلل  عبد  بن  إسامعيل  طريق  من   )55( املختارة  األحاديث  يف  املقديس  فرواه    
أبو حذيفة، عن سفيان الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ال أعلم إال رفعه.

بن  أبو حذيفة موسى  ثابت، أخربنا  بن  الطرباين يف األوسط )7370( من طريق أمحد  ورواه   
مسعود، حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، ال أعلمه إال عن النبي ×، قال: 

الطواف صالة فأقلوا فيه الكالم.
احلديث  جعل  وقد  عمر،  بابن  عباس  وابن  بحنظلة،  السائب  بن  عطاء  حذيفة  أبو  واستبدل   
ابن عمر موقوًفا، وأبو حذيفة  مرفوًعا، وقد خالفه غريه فرواه عن حنظلة، عن طاوس، عن 

يسء احلفظ. 
قال الدارقطني يف العلل )162/13(: »اختلف فيه عىل طاوس:  

فرواه حنظلة بن أيب سفيان، عن طاوس، واختلف عنه؛  
فرواه الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر.  

رفعه أبو حذيفة، عن الثوري، ووقفه مؤمل.  
وكذلك رواه ابن وهب، وأبو عاصم، وإسحاق بن سليامن الرازي، عن حنظلة، موقوفا.  
ورواه احلسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ×، مل يسمه، عن النبي ×.  

ورواه عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، واختلف عنه يف رفعه.  
رفعه فضيل بن عياض، وجرير، وموسى بن أعني بن أيب جعفر.  

ورواه إبراهيم بن ميرسة، عن طاوس.  
وقول من قال: عن ابن عمر، أشبه«.  

فرواية الثوري عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس أقواها عندي رواية احلارث عن سفيان،   
عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفة.

وقد رجح ابن حجر رواية الثوري املوقوفة، قال يف التلخيص: »فإن اعتل عليه بأن عطاء بن   
السائب اختلط، وال يقبل إال رواية من رواه عنه قبل االختالط، أجيب بأن احلاكم أخرجه من= 
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رواية سفيان الثوري، عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختالطه باالتفاق، وإن كان الثوري قد   =
اختلف عليه يف رفعه ووقفه، فعىل طريقتهم تقدم رواية الرفع أيًضا، واحلق أنه من رواية سفيان 

موقوف، ووهم من رفعه«.اهـ 
ورواية طاوس، عن ابن عمر الراجح فيها الوقف أيًضا، كام ذكر ذلك اإلمام الدارقطني ولعل   
عن  طاوس،  رواية  يف  االضطراب  لكثرة  املوقوفة  عمر  ابن  رواية  يرجح  الدارقطني  جعل   ما 

ابن عباس، واهلل أعلم.
هذا ما خيص رواية عطاء بن السائب، عن طاوس، وفيها اختالف كثري عليه كام رأيت.  

الطريق الثاين: ليث بن أيب سليم، عن طاوس به مرفوًعا.   
أخرجه الطرباين يف الكبري)10955(، والبيهقي يف السنن الكربى )87/5( وهذا سند ضعيف   

من أجل ليث بن أيب سليم.
الطريق الثالث: احلسن بن مسلم، عن طاوس به مرفوًعا.  

أخرجه أمحد )414/3( و )64/4( عن عبد الرزاق وروح.   
وأخرجه النسائي يف املجتبى )2922(، ويف الكربى )406/2( من طريق حجاج بن حممد وابن   
وهب، أربعتهم )عبد الرزاق، وروح، وحجاج، وابن وهب( عن ابن جريج، عن احلسن بن 
مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ×، قال: قال النبي × ... وذكره مرفوًعا. ولعل 

الصحايب املبهم: هو ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو من غري طريق عطاء، قال اإلمام أمحد بعد روايته للحديث:   

مل يرفعه حممد بن أيب بكر.
فهذه الثالثة طرق هي الطرق التي جاء فيها األثر مرفوًعا. وأقواها طريق احلسن بن مسلم عن   
طاوس، إال أنه مل يرصح باسم ابن عباس، وأما عطاء بن السائب فالرواية عنه مضطربة، فروي 

عنه موقوًفا ومرفوًعا، وقد تغري حفظه يف آخرة، وليث بن أيب سليم، مشهور بالضعف. 
الطريق الرابع: عبد اهلل بن طاوس، عن طاوس:   

أخرجها عبد الرزاق يف املصنف )9789(، ومن طريقه البيهقي يف الكربى )85/5، 87(، عن   
معمر، 

ورواه سفيان بن عينة كام يف املصنف البن أيب شيبة )12811(، وأخبار مكة للفاكهي )307(   
كالمها عن عبد اهلل بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس موقوًفا. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، 

ومل خيتلف عىل عبد اهلل بن طاوس، وهو أقوى من روى هذا األثر عن أبيه.
الطريق اخلامس: إبراهيم بن ميرسة، عن طاوس، واختلف عىل إبراهيم بن ميرسة:  

فرواه ابن جريج كام يف مصنف عبد الرزاق )9790(.   
وأبو عوانة كام يف سنن النسائي الكربى )406/2(.                 =  
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اجلواب الثاين: 

×، فاحلديث يعترب الطواف  أن متنه شاهد عىل أنه ليس من كالم رسول اهلل 
كالصالة إال يف الكالم، وقد قال علامء األصول: االستثناء معيار العموم، بمعنى أهنا 
تثبت للطواف مجيع أحكام الصالة إال ما استثني، وعند التأمل نرى أنه جيوز بالطواف 
األكل والرشب، وليس فيه تسليم،وال دعاء استفتاح، وال استقبال القبلة، وال جتب 
الفاحتة، وله أن يقطع طوافه لشهود صالة اجلنازة، أو حلضور اجلامعة، ثم  له قراءة 
يبني عىل طوافه بخالف الصالة، وال حيتاج فيه إىل تسوية صفوف، وال تقديم الرجال 
املخالفات تدل عىل  الكتفني، وبالتايل فهذه  أن يطوف وهو عاري  النساء، وله  عىل 

إبراهيم بن ميرسة، عن  للبيهقي )87/5(، كلهم رووه عن  الكربى  السنن  وابن عيينة كام يف   =
طاوس، عن ابن عباس موقوًفا. 

وخالفهم حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري، فرواه الطرباين )40/11، 341( من طريقه، عن   
إبراهيم بن ميرسة به مرفوًعا، ورفعه منكر؛ قال احلافظ يف التلخيص )226/1(: »رفعه حممد 

بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري، وهو ضعيف«. 
وقال البيهقي )87/5(: »ورواه الباغندي، عن عبد اهلل بن عمران، مرفوًعا، ومل يصنع شيًئا،   

فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميرسة موقوًفا«. اهـ كالم البيهقي رمحه اهلل. 
ابنه عبد اهلل، وإبراهيم بن  فتلخص لنا أن طاوًسا قد اختلف عليه يف رفعه ووقفه، فرواه عنه   

ميرسة، عن طاوس موقوًفا. 
ورواه عطاء بن السائب، وليث بن أيب سليم مرفوًعا.   

ورواه احلسن بن مسلم،  عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ×، ومل يسم الصحايب.  
فيها  املحفوظ  املوقوفة، ويكون  بالرواية  املرفوعة  ابن عباس  الرواية عن  تعل  أن  إما  والسبيل   
الوقف، وأما أن حيكم عىل رواية ابن عباس باالضطراب، وتكون رواية ابن عمر املوقوفة هي 

األشبه كام قال الدارقطني.
وقد رجح كونه موقوًفا عىل ابن عباس مجع من األئمة. قال احلافظ يف التلخيص )225/1(:   

»رجح املوقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصالح، واملنذري، والنووي«.اهـ 
وقال الرتمذي رمحه اهلل )93/3(: »روي هذا احلديث عن ابن طاوس وغريه، عن طاوس، عن   

ابن عباس موقوًفا، وال نعرفه مرفوًعا إال من حديث عطاء بن السائب«.اهـ
ورجح وقفه أيًضا ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل. جمموع الفتاوى )274/21( )126/26(.   

وصحح وقفه ابن عبد اهلادي كام يف فيض القدير )293/4(.   
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أن الكالم ليس من الرسول × )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( 
]النساء: 82[.

q وقد رد بعضهم هذا اجلواب: 

بأن هذا احلديث عىل فرض صحته يشبه حديث أيب هريرة يف الصحيح

 )1858-318( فقد روى البخاري، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل قال: حدثنا 
عبد الواحد، قال: حدثنا األعمش، قال: سمعت أبا صالح يقول: 

صالة الرجل يف اجلامعة تضعف   :× سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل 
فأحسن  توضأ،  إذا  أنه  وذلك  ضعًفا،  وعرشين  مخسة  سوقه  ويف  بيته  يف  صالته  عىل 
له هبا  إال رفعت  الصالة مل خيط خطوة  إال  املسجد ال خيرجه  إىل  ثم خرج  الوضوء، 
درجة، وحط عنه هبا خطيئة، فإذا صىل مل تزل املالئكة تصيل عليه ما دام يف مصاله، 

اللهم صل عليه، اللهم ارمحه، وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة)1(.

والذي ينتظر الصالة ال يلزمه ما يلزم املصيل، فله أن يأكل ويلتفت عن القبلة، 
وغريها، فقد يكون الطواف صالة من أجل أن الصالة رشعت إلقامة ذكر اهلل، قال 
تعاىل: )ٺ ٺ ٺ( ]طه: 14[، والطواف إنام رشع إلقامة ذكر اهلل، وإن 
الدنيا  الطائف ما شاء من أمور  به  الدعاء، والطواف يدعو  اللغة:  كانت الصالة يف 

واآلخرة. 

أي  ۋ(  )ۋ  تعاىل:  قوله  يف  كام  التشبيه  عىل  »حيمل  الكاساين:  قال 
كأمهاهتم، ومعناه أن الطواف كالصالة إما يف الثواب، أو يف أصل الفرضية يف طواف 
الزيارة؛ ألن كالم التشبيه ال عموم له فيحمل عىل املشاهبة يف بعض الوجوه، عماًل 

بالكتاب والسنة«)2(.

صحيح البخاري )647(، وهو يف مسلم بغري هذا اللفظ )276 - 649(.  )1(
بدائع الصنائع )129/2(، وانظر املبسوط )38/4(.   )2(
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وهذا الكالم ليس دقيًقا؛ ألن هناك فرًقا بني أن أقول الطواف كالصالة يف األجر 
مل  احلديث  أن  واضح  فهذا  الكالم،  يف  إال  صالة  الطواف  أقول:  أن  وبني  واملثوبة، 

يتعرض للثواب، وإنام تعرض فيام جيب ويلزم ويمنع.

اجلواب الثالث: 

نفيس متيل إىل أن املحفوظ يف لفظه: الطواف صالة فأقلوا فيه الكالم، فيكون 
املقصود بأن الطواف دعاء، فأقلوا فيه الكالم، وال يقصد بالصالة احلقيقة الرشعية. 

فإن قيل: أليس بعد الطواف صالة ركعتني؟ والصالة تشرتط فيها الطهارة، من 
أجل هذا يلزمه أن يطوف متطهًرا. 

فاجلواب: 

مل جتب  قدر وجوهبام  وإذا  نزاع،  فيه  الطواف  ركعتي  تيمية: »وجوب  ابن  قال 
فيها املواالة، وليس اتصاهلام بالطواف بأعظم من اتصال الصالة باخلطبة يوم اجلمعة، 
ومعلوم أنه لو خطب حمدًثا ثم توضأ وصىل اجلمعة جاز، فألن جيوز أن يطوف حمدًثا، 

ثم يتوضأ، ويصيل الركعتني بطريق األوىل.

وهذا كثرًيا ما يبتىل به اإلنسان إذا نيس الطهارة يف اخلطبة والطواف، فإنه جيوز له 
أن يتطهر ويصيل. وقد نص عىل أنه إذا خطب، وهو حمدث جاز«)1(.

  الدليل اخلامس عىل اشرتاط الطهارة.

استدل بعضهم بقوله تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]احلج: 26[.

وجه االستدالل من وجهني:

الطهارة،  هلا  تشرتط  الصالة  كانت  فإذا  الصالة،  مع  ذكر  الطواف  أن  األول: 
فكذلك الطواف، بل إن تقديم الطواف عىل الصالة يدل عىل أن الطهارة فيه أوىل. 

جمموع الفتاوى )213/26(.   )1(
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الوجه الثاين: 

إذا وجب تطهري مكان الطائف، فبدنه من باب أوىل.

q وأجيب: 

بأن هذه الداللة داللة اقرتان، وهي من أضعف الدالالت، وال يلزم من اقرتاهنام 
اشرتاكهام يف احلكم. 

قال تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]األنعام: 141[.

واألكل مباح، فهل إتيان حقه يوم حصاده تقولون: إنه مباح؟ ثم إنه قال يف اآلية 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  األخرى: 

ۆئ( ]البقرة: 125[.
هل تقولون: إن املعتكف ال يصح اعتكافه إال عىل طهارة؛ ألنه قرن بالصالة، 

فإذا سقطت الداللة من هذه اآلية، سقطت من تلك.

وكونه قدم الطواف عىل الصالة ليس دلياًل عىل كونه أوىل بالطهارة من الصالة، 
يصليها  فالصالة  الصالة،  من  بالبيت  أخص  الطواف  أن  باعتبار  قدم  يكون  فقد 
اإلنسان يف كل املساجد، بل يف األرض كلها. وأما الطواف فال يطوف اإلنسان إال يف 

هذا البيت، واهلل أعلم. 

وأما األمر بتطهري املكان، فاملراد من الرشك، وهو نجاسة معنوية، ومن اخلبث 
يمنع  باحلدث، وال  ينجس  بنجس، وال  ليس  فإنه  املؤمن  وأما  نجاسة حسية،  وهو 

املحدث من دخول البيت، فليس مقصوًدا يف اآلية.

  الدليل السادس: 

أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة رشًطا فيها كالصالة. 

قال ابن تيمية:وهذا القياس فاسد، فإنه يقال: ال نسلم أن العلة يف األصل كوهنا 
متعلقة بالبيت، ومل يذكروا دلياًل عىل ذلك، والقياس الصحيح ما بني فيه أن املشرتك 
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بني األصل والفرع هو علة احلكم أو دليل العلة. 

تتعلق،  أومل  بالبيت  تعلقت  سواء  صالة،  لكوهنا  وجبت  إنام  فالطهارة  وأيًضا 
أال ترى أهنم ملا كانوا يصلون إىل الصخرة كانت الطهارة أيًضا رشًطا فيها، ومل تكن 
السفر،  يف  املتطوع  يصيل  كام  القبلة  غري  إىل  صىل  إذا  أيًضا  وكذلك  بالبيت.  متعلقة 
ثم  قال:  حتى  بالبيت،  متعلقة  وليست  الطهارة رشط،  فإن  راكًبا؛  اخلوف  وكصالة 

هناك عبادة من رشطها املسجد، ومل تكن الطهارة رشًطا فيها كاالعتكاف)1(. 

q دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وجترب بدم:

 استدلوا: عىل أن الطهارة واجبة بقوله تعاىل: )ۓ ڭ ڭ( 
]احلج: 29[.

وجه االستدالل: 

البيت،  حول  للدوران  اسم  وهو  بالطواف،  باآلية  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
وذلك يتحقق من املحدث والطاهر، فاشرتاط الطهارة يف الطواف يكون زيادة عىل 
النص، ومثل هذه الزيادة ال تثبت بخرب الواحد، وال بالقياس؛ ألن الرشطية ال تثبت 
إال بدليل قاطع، فأما الوجوب فيثبت بخرب الواحد؛ ألنه يوجب العمل، وال يوجب 
رشًطا،  الطهارة  ترص  فلم  اليقني  علم  يوجب  بام  تثبت  إنام  والرشطية  اليقني،  علم 

ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات يف احلج)2(.

هو  وما  الداللة،  قطعي  هو  ما  بني  التفريق  ألن  ضعيف؛  منهم  القول  وهذا 
الفرض، والثاين يكون دلياًل عىل  الداللة، واألول يصلح أن يكون دلياًل عىل  ظني 
الواجبات دون الرشوط واألركان، والتفريق بني الواجب والفرض كل هذه األمور 
مرجوحة ال تقوم عىل دليل صحيح، وال يوافقهم فيها اجلمهور. ثم الراجح من خرب 

جمموع الفتاوى )212/26(.   )1(
)2(  انظر املبسوط - الرسخيس )38/4(. 
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اآلحاد أنه يفيد العلم ما مل يعارضه ما هو أقوى منه، وجتويز اخلطأ يف خرب اآلحاد جتويز 
عقيل، واألصل عدمه، ولو فتح الباب للتجويز العقيل هلدم الرشع، وهي ال خترج عن 
أوهام ووساوس، ال تبنى عىل أسس، إنام بنيت عىل شفا جرف هار، وقد كان البالغ 
× يرسل  الرسول  الواحد، وهو أصل الرشع، فقد كان  الرسالة يقوم عىل خرب  يف 
اآلحاد من الصحابة لتبليغ رسالته، وتقوم احلجة به، فغريه من باب أوىل. وليس هذا 

مقام بسط الكالم باالحتجاج بخرب الواحد. 

q أدلة القائلني بأن الطهارة من احليض شرط ومن احلدث األصغر سنة:
أما الدليل عىل كون الطهارة من احليض رشًطا. 

قال ابن عبد الرب: احلائض ال تطوف بالبيت، وهو أمر جمتمع عليه،  فاإلمجاع. 
ال أعلم فيه خالًفا)1(.

وقال ابن رشد: »اتفق املسلمون عىل أن احليض يمنع أربعة أشياء، وذكر منها، 
قال: والثالث: فيام أحسب الطواف«)2(. 

والنفساء.  احلائض  عىل  الطواف  حتريم  عىل  العلامء  أمجع  »وقد  النووي:  قال 
وأمجعوا عىل أنه ال يصح منهام طواف مفروض وال تطوع، وأمجعوا عىل أن احلائض 
والنفساء ال متنع من يشء من مناسك احلج إال الطواف وركعتيه، نقل اإلمجاع يف هذا 

كله ابن جرير وغريه«)3(.

وقال ابن تيمية: »وأما الذي ال أعلم فيه نزاًعا أنه ليس هلا أن تطوف مع احليض، 
إذا كانت قادرة عىل الطواف مع الطهر، فام أعلم منازًعا أن ذلك حيرم عليها، وتأثم 

به«)4(.

التمهيد )265/17(.   )1(
بداية املجتهد مع اهلداية )59/2، 60(.  )2(

املجموع )386/2(.   )3(
جمموع الفتاوى )206/26(.   )4(
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الفرج حال  والوطء يف  والطواف  الصالة والصوم  امتناع  أما  ابن حزم:  وقال 
احليض فإمجاع متيقن مقطوع به، ال خالف بني أحد من أهل اإلسالم فيه)1(.

q وأما الدليل على كون الطهارة من احلدث األصغر سنة:
  الدليل األول: 

عدم املوجب للطهارة، واألصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الرصيح.

قال ابن تيمية: »مل ينقل أحد عن النبي × ال بإسناد صحيح، وال ضعيف أنه 
اعتمر عمًرا  وقد  معه خالئق عظيمة،  قد حج  أنه  العلم  مع  للطواف  بالوضوء  أمر 
متعددة، والناس معتمرون معه، فلو كان الوضوء فرًضا يف الطواف لبينه النبي × 

بياًنا عاًما، ولو بينه لنقل ذلك املسلمون عنه، ومل هيملوه«)2(.

أنه أمر املسلمني بالطهارة، ال يف   × النبي  القيم: »مل ينقل أحد عن  ابن  وقال 
عمرته، وال يف حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجًبا 

وال يبينه لألمة، وتأخري البيان عن وقته ممتنع«)3(. 

قلت: وقد طاف مع الرسول × يف حجته خلق كثري، وكثري منهم حديث عهد 
باإلسالم، ومع ذلك مل يأمرهم بالطهارة، وقد ينتقض وضوء كثري منهم أثناء الطواف، 
ومع هذا االحتامل القوي، مل يبني الرسول × أنه يلزمهم الطهارة يف الطواف، مع أن 
الرسول × قد أخرب أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول × 

يشعر بأنه قد ال حيج العام القابل، وكان كام تنبأ النبي ×.

  الدليل الثاين: 

)1859-319( ما رواه أمحد من طريق سفيان، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 
عن حممد بن احلنفية،

املحىل )مسألة 254(.   )1(
جمموع الفتاوى )273/21(.   )2(
هتذيب السنن )52/1، 53(.   )3(
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التكبري،  الطهور، وحتريمها  الصالة  مفتاح   :× قال رسول اهلل  قال:  أبيه،  عن 
وحتليلها التسليم)1(. 

]حسن، وابن عقيل خمتلف فيه، واألكثر عىل ضعفه، وهذا احلديث من أحاديثه 
املقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث ال تقبل صالة بغري طهور ونحوها، 

ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما ال يوجد ما يعضده[)2(.

املسند )123/1(.   )1(
والنسائي  معني،  بن  وحييى  عيينة،  كابن  تضعيفه،  عىل  العلامء  أكثر  عقيل،  ابن  اإلسناد:  يف   )2( 
وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن املديني، واخلطيب، كل 
هؤالء تكلموا يف حفظ ابن عقيل، ومن رفعه مل يرفعه إىل درجة الضبط، بل قال: مقارب احلديث.

وقال: أمحد منكر احلديث. كام يف رواية حنبل عنه. املرجع السابق.  
ومن رفعه من العلامء مل يرفعه إىل درجة الضبط، بل قال: مقارب احلديث.   

وقال أبو أمحد احلاكم: كان أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه حيتجان بحديثه، وليس بذاك   
املتني املعتمد. هتذيب الكامل )78/16(، هتذيب التهذيب )13/6(. 

حممد  وسمعت  حفظه،  قبل  من  العلم  أهل  بعض  فيه  تكلم  وقد  صدوق  الرتمذي:  وقال    
ابن إسامعيل يقول: كان أمحد وإسحاق واحلميدي حيتجون بحديث ابن عقيل، قال: حممد ابن 

إسامعيل: وهو مقارب احلديث. سنن الرتمذي )9/1(.
أخرجه أمحد، عن وكيع كام يف متن الباب، ومن طريق وكيع أخرجه كل من أيب يعىل يف مسنده   

)616( وأيب داود )61، 618(، والرتمذي )3( والبزار )633( والدارقطني )360/1(.
وأخرجه عبد الرزاق )2539(،عن الثوري.   

وأمحد )129/1( عن عبد الرمحن بن مهدي.   
والدارمي )687(، والطحاوي )273/1( من طريق حممد بن يوسف الفريايب،   

والدارقطني )360/1( من طريق زيد بن احلباب، ويزيد بن أيب حكيم،   
بن كثري،  أيًضا )173/1( من طريق حممد  نعيم، وأخرجه  أيب  والبيهقي )15/2( من طريق   

كلهم عن سفيان، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل به.
وللحديث شواهد منها:   

الشاهد األول: حديث أيب سعيد.  
أخرجه الرتمذي )238(، قال رمحه اهلل: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حممد بن الفضيل،   

وأخرجه ابن ماجه )276( من طريق عيل بن مسهر،                 =  
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والبيهقي )85/2( من طريق أيب معاوية،  =
رواه العقييل يف الضعفاء )229/2( من طريق مندل، كلهم عن أيب سفيان طريف السعدي، عن   
أيب نرضة، عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل ×: مفتاح الصالة الطهور، وحتريمها التكبري، 

وحتليلها التسليم، وال صالة ملن مل يقرأ باحلمد وسورة يف فريضة أو غريها. 
إذا روي من أكثر من  أبو عيسى: هذا حديث حسن، احلسن عند الرتمذي هو الضعيف  قال   

وجه. 
ويف إسناده طريف السعدي، متفق عىل تضعيفه.   

للعقييل  الضعفاء   ،)492/4( والتعديل  اجلرح  عنه.  يكتب  وال  بيشء،  ليس  أمحد:  قال   
 .)229/2(

وقال أبو داود: ليس بيشء، وقال مرة: واهي احلديث. هتذيب التهذيب )11/5(.   
وقال النسائي: مرتوك. الضعفاء واملرتوكني له )318(.  

وقال مرة: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )11/5(، هتذيب الكامل )377/13(.  
ووهم حسان بن إبراهيم الكرماين، حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري، فرواه عنه   

عن أيب نرضة، عن أيب سعيد، فأصبح اإلسناد وكأنه صحيح. 
فقد رواه احلاكم )132/1( والبيهقي )380/2( من طريق حسان بن إبراهيم، عن أيب سفيان   
سعيد بن مرسوق الثوري، عن أيب نرضة، عن أيب سعيد، فذكره. قال احلاكم: صحيح عىل رشط 
مسلم، وقد نبه عىل وهم حسان بن إبراهيم بن حبان يف املجروحني )380/1(، فقال: »وقد 
وهم حسان بن إبراهيم الكرماين يف هذا اخلرب، فتوهم حسان ملا رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، 

فحدث عن سعيد بن مرسوق، ومل يضبطه. وليس هلذا اخلرب إال طريقان: 
أبو سفيان، عن نرضة، عن أيب سعيد.   

وابن عقيل، عن ابن احلنفية، عن عيل. وابن عقيل قد تربأنا من عهدته فيام بعد«. اهـ.  
ونقل ابن حجر يف التلخيص )390/1( نحوه عن ابن حبان، وأقره، ومل يتعقبه.  

الشاهد الثاين: حديث جابر ريض اهلل عنه.  
رواه أبو داود الطياليس )1790(، قال رمحه اهلل: حدثنا سليامن بن معاذ الضبي، عن أيب حييى   
مفتاح الصالة الوضوء،   :× القتات، عن جماهد، عن جابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل 

ومفتاح اجلنة الصالة.
ورواه أمحد )340/3( والرتمذي )4(، والطرباين يف األوسط )4364(، الصغري )596( عن   

احلسني بن حممد. 
واملروزي يف تعظيم قدر الصالة )175( من طريق حييى بن حسان.               =  
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وابن عدي يف الكامل )255/3( من طريق عبد الصمد بن النعامن، كلهم عن سليامن بن قرم   =
ابن معاذ به. 

ويف اإلسناد سليامن بن قرم الضبي، ونسبه أبو داود الطياليس  إىل جده.   
قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء واملرتوكني )251(.   

وقال ابن معني: ليس بيشء. الكامل )255/3(.   
املجروحني  ذلك.  مع  األخبار  ويقلب  الرفض،  يف  غالًيا  رافضًيا،  كان  حبان:  ابن  وقال   

.)332/1(
وقال أبو حاتم الرازي: ليس باملتني.   

وقال أبو زرعة: ليس بذاك. اجلرح والتعديل )136/4(.  
وذكره احلاكم يف باب من عيب عىل مسلم إخراج حديثهم، وقال: غمزوه بالغلو يف التشيع،   

وسوء احلفظ مجيًعا. هتذيب التهذيب )303/12(.
وذكر العقييل حديث عيل، وحديث أيب سعيد املتقدمني، وقال: إسنادان لينان، ومها أصلح من   

حديث سليامن بن قرم. ضعفاء العقييل )136/2(.
وقال أمحد: ال أدري به بأًسا، ولكن كان يفرط يف التشيع. ضعفاء العقييل )136/2(.  

ويف اإلسناد أيًضا: أبو حييى القتات.  
ا، وكان رشيك يضعف حييى القتات.  قال أمحد: روى عنه إرسائيل أحاديث كثرية مناكري جدًّ  

هتذيب التهذيب )303/12(. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. املرجع السابق.  

وقال ابن عدي: يف حديثه بعض ما فيه، إال أنه يكتب حديثه. الكامل - ابن عدي )237/3(.  
وقال ابن معني: يف حديثه ضعف. كام يف رواية الدوري عنه.   

وقال أيًضا: ثقة، كام يف رواية عثامن الدارمي، هتذيب الكامل )401/34(.  
ويف التقريب: لني احلديث.   

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس.  
يوسف  موىل  نافع  حدثنا  حييى،  بن  سعدان  طريق  من   )9267( األوسط  يف  الطرباين  رواه   
السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول اهلل ×، قال: مفتاح الصالة الطهور وحتريمها 

التكبري، وحتليلها التسليم.
وأخرجه ابن عدي يف الكامل )48/7( من طريق سعدان بن حييى، عن نافع به.  

ا، فيه نافع موىل السلمي، أبو هرمز. وهذا ضعيف جدًّ  
قال حييى بن معني: ليس بثقة، كذاب. كام يف رواية ابن أيب مريم عنه.               =  
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وجه الداللة: 

قال ابن تيمية: »يف هذا احلديث داللتان: 

واجلرح   ،)48/7( الكامل  عنه.  والدوري  يعىل،  أيب  رواية  يف  كام  بيشء،  ليس  أيًضا:  وقال   =
والتعديل )455/8(. 

وقال أيًضا: كان ضعيًفا، ال يكتب حديثه. كام يف رواية حممد بن عثامن عنه. الضعفاء للعقييل   
 .)286/4(

وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل )48/7(، لسان امليزان )146/6(.   
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غري حمفوظ، والضعف عىل روايته بني. الكامل )48/7(.  

وقال احلافظ يف التلخيص )391/1(: مرتوك.  
ورواه  ابن أيب شيبة يف املصنف )2393( أخربنا أبو خالد األمحر، عن ابن كريب، عن أبيه، عن   

ابن عباس موقوًفا عليه.
ويف إسناده حممد بن كريب موىل ابن عباس ضعيف، وقال الدارقطني: مرتوك.   

الشاهد الرابع: حديث عبد اهلل بن زيد.   
رواه احلارث يف مسنده، كام يف بغية الباحث )169(، قال: حدثنا حممد بن عمر، ثنا يعقوب بن   

حممد بن أيب صعصعة، عن أيوب بن عبد الرمحن ابن أيب صعصعة، عن عباد بن متيم، 
عن عمه عبد اهلل بن زيد عن النبي ×، قال: افتتاح الصالة الطهور، وحتريمها التكبري، وحتليلها   

التسليم.
ومن طريق حممد بن عمر رواه الروياين يف مسنده )1011(، والدارقطني يف السنن )361/1(.   

ا، يف سنده: حممد بن عمر الواقدي، وهو مرتوك. وهذا أيًضا ضعيف جدًّ  
الشاهد اخلامس:   

ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم يف كتاب الصالة،   
كام يف تلخيص احلبري )391/1( حدثنا زهري، ثنا أبو إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد اهلل، 

فذكره بلفظ: مفتاح الصالة التكبري، وانقضاؤها التسليم.
وهو يف معجم الطرباين يف الكبري )9271(، قال: حدثنا حممد بن النرض األزدي، ثنا معاوية بن   

عمرو، ثنا زائدة، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، 
وإذا سلمت فجعلت بك حاجة  التسليم،  التكبري، وحتليلها  الصالة  حتريم  قال:  اهلل،  عبد  عن   

فانطلق قبل أن يقبل بوجهه. 
وعنعنة أيب إسحاق عىل القول بأهنا علة زالت برواية البيهقي لألثر )173/1( من طريق شعبة،   
عن أيب إسحاق؛ ألنه ال حيمل عنه إال ما سمعه، ال ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كام صححه 

احلافظ ابن حجر يف التلخيص )391/1(. 
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إحدامها: أن الصالة حتريمها التكبري، وحتليلها التسليم، فام مل يكن حتريمه التكبري 
وحتليله التسليم مل يكن من الصالة. 

الثانية: أن هذه هي الصالة التي مفتاحها الطهور، وكل صالة مفتاحها الطهور، 
فتحريمها التكبري، وحتليلها التسليم، فام مل يكن حتريمه التكبري وحتليله التسليم، فليس 

مفتاحه الطهور«.

وقال: »الطواف ليس له حتريم وال حتليل، وإن كرب يف أوله فكام يكرب عىل الصفا 
واملروة وعند رمي اجلامر من غري أن يكون ذلك حترياًم، وهلذا يكرب كلام حاذى الركن، 
والصالة هلا حتريم؛ ألنه بتكبريها حيرم عىل املصيل ما كان حالاًل له من الكالم واألكل 
والضحك والرشب وغري ذلك، فالطواف ال حيرم شيًئا، بل كل ما كان مباًحا قبل 
الطواف يف املسجد، فهو مباح يف الطواف، وإن كان قد يكره ذلك؛ ألنه يشغل عن 

مقصود الطواف«. 

يبطل باألكل والرشب  الطواف ال  العلامء أن  نزاع بني  حتى قال: »وال يعرف 
االعتكاف  يبطل  ال  وكام  بذلك،  احلج  مناسك  من  غريه  يبطل  ال  كام  والقهقهة، 

بذلك«)1(.

  الدليل الثالث: 

قال ابن تيمية: »يثبت أيًضا أن الطهارة ال جتب لغري الصالة، 

)1860-320( ملا ثبت يف صحيح مسلم، من حديث ابن جريج، حدثنا سعيد 
ابن احلارث، عن ابن عباس،

أن النبي × قىض حاجته من اخلالء، فقرب له طعام، فأكل، ومل يمس ماء. قال 
ابن جريج: وزادين عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلارث أن النبي × قيل له: إنك مل 

تتوضأ؟ قال: ما أردت صالة فأتوضأ.

جمموع الفتاوى )275/21(.   )1(
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قال عمرو: سمعته من سعيد بن احلارث)1(.

ثم قال: »ما أردت صالة، فأتوضأ، يدل عىل أنه مل جيب عليه الوضوء إال إذا أراد 
صالة، وأن وضوءه ملا سوى ذلك مستحب، وليس بواجب«.اهـ

وهذا االستدالل من ابن تيمية ظاهر، إال أنه مل يستدل به عىل عدم الوضوء ملس 
املصحف.

  الدليل الرابع: 

وإن مل يكن هذا بمنزلة الدليل، ولكنه من باب االستئناس بأقوال بعض السلف 
املتقدمني، حيث يكون لإلنسان أسوة بمن تقدم رمحهم اهلل رمحة واسعة.

)1861-321( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت 
محاًدا ومنصوًرا وسليامن عن الرجل يطوف بالبيت عىل غري طهارة، فلم يروا به بأًسا. 

]وهذا إسناد يف غاية الصحة[)2(.

)1862-322( وروى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغرية، 
عن إبراهيم أنه قال يف املرأة تطوف ثالثة أشواط، ثم حتيض، قال: يعتد به.

]وهذا إسناد حسن، إن سلم من تدليس مغرية[)3(.

)1863-323( وروى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، 
قال: إذا طافت املرأة ثالثة أطواف فصاعًدا، ثم حاضت أجزأ عنها)4(. 

)1864-324( وروى ابن أيب شيبة أيًضا، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، 

انظر الكالم عىل احلديث، من حيث االختالف يف لفظه رقم ) 1771(.   )1(
املصنف )283/3( رقم 14349. وغندر من أثبت الناس يف شعبة. ونقله ابن تيمية يف الفتاوى   )2(
)182/26( قال: »قال عبد اهلل بن أمحد، حدثني أيب، حدثنا سهل بن يوسف، أنبأ شعبة، عن 

محاد ومنصور، قاال: سألتهام عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غري متوضئ، فلم يريا به بأًسا«. 
املصنف )193/3( رقم 13426.   )3(

املصنف )193/3( رقم 13425، ويف  إسناده ليث بن أيب سليم.   )4(
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عن عطاء، قال: تستقبل الطواف أحب إيل، وإن فعلت فال بأس به.

]حسن عن عطاء بمجموع الطريقني[)1(.

q الراجح من هذه األقوال:
احلدث  من  الطهارة  وأما  الطواف،  صحة  يف  رشط  احليض  من  الطهارة  أن 
األصغر فليست رشًطا فيه، لكن ال ينبغي لإلنسان أن يتساهل يف هذه السنة خروًجا 
من اخلالف، خاصة أن الطهارة ال نزاع يف مرشوعيتها. والطواف ركن احلج والعمرة 

مقصود لذاته، وغريه من األعامل تبع له.

e e e

املصنف )193/3( رقم 13428. قال احلافظ يف الفتح )644/3(ح 1650 وذهب مجع من   )1(
الكوفيني إىل عدم االشرتاط -يعني الطهارة يف الطواف- قال ابن أيب شيبة حدثنا غندر حدثنا 
شعبة سألت احلكم ومحاًدا ومنصوًرا وسليامن عن الرجل يطوف بالبيت عىل غري طهارة فلم 
يروا به بأسا، وروي عن عطاء: إذا طافت املرأة ثالثة أطواف فصاعًدا ثم حاضت أجزأ عنها، 
الطهارة ليست  بأن  أبو حنيفة  انفرد  املهذب:  النووي حيث قال يف رشح  ويف هذا تعقب عىل 
ومل  احلافظ:  قال  فعله.اهـ  إن  بالدم  وجربانه  يف وجوهبا  واختلف أصحابه  الطواف  برشط يف 
ينفردوا بذلك كام ترى فلعله أراد انفرادهم عن األئمة الثالثة لكن عند أمحد رواية أن الطهارة 

للطواف واجبة جترب بالدم وعند املالكية قول يوافق هذا احلديث.اهـ كالم احلافظ رمحه اهلل. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل الرشوط والواجبات يف الرشع معلق وجوهبا بالقدرة، وتسقط بالعجز.

لصحة  رشط  احليض  من  الطهارة  أن  السابق  البحث  من  خلصنا  ]م-759[ 
الطواف كام أن الطهارة رشط لصحة الصالة، وبقي أن نبحث فيام لو عجزت املرأة 
عن حتقيق هذا الرشط، بأن كانت ال تستطيع البقاء يف مكة حتى تطهر، فهل يصح 
طوافها يف مثل هذه احلال؟ أم ال جيوز هلا الطواف؟ يف هذه املسألة وقع خالف بني 

العلامء:

فقيل: ال يصح طوافها بحال. 

وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(، واملشهور من مذهب احلنابلة)3(.

وقيل: الطهارة من احليض ليست برشط، ولكنها واجبة جترب بدم. 

الفقهية )ص: 89(. اخلريش  القوانني  للباجي )290/2(،  املنتقى  اجلليل )67/3(،  مواهب   )1(
)314/2(، املعونة )186/1(، حاشية الدسوقي )31/2(. 
احلاوي )384/1(، املهذب )228/1(، املجموع )17/8(.   )2(

املغني )223/5(، كشاف القناع )485/2(، الفروع )502/3(، املبدع )221/3(، اإلنصاف   )3(
)16/4(، رشح الزركيش )195/3(. 

املبحث الثالث

يف احلائض إذا اضطرت للطواف
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أم  الدم هل هو شاة  وهو مذهب احلنفية)1(، ورواية عن أمحد)2(، واختلفوا يف 
بدنة. فقيل بدنة، وهو مذهب احلنفية. وقيل شاة. 

وقيل: إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها وال حيتاج إىل جربان، وهو اختيار 
ابن تيمية)3(، وابن القيم)4(، وهو الصواب. 

q أدلة اجلمهور على أنه ال يصح طوافها حبال:

عليها،  واجلواب  للطواف،  الطهارة  اشرتاط  مسألة  يف  أدلتهم  ذكرنا  أن  سبق 
فارجع إليها إن شئت. 

q أدلة احلنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وجترب بدم:

استدلوا بقوله تعاىل: )ۓ ڭ ڭ( ]احلج: 29[.

البيت،  حول  للدوران  اسم  وهو  بالطواف،  باآلية  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 
وذلك يتحقق من املحدث والطاهر، فاشرتاط الطهارة يف الطواف يكون زيادة عىل 
النص، ومثل هذه الزيادة ال تثبت بخرب الواحد، وال بالقياس؛ ألن الرشطية ال تثبت 
إال بدليل قاطع، فأما الوجوب فيثبت بخرب الواحد؛ ألنه يوجب العمل، وال يوجب 
رشًطا،  الطهارة  ترص  فلم  اليقني  علم  يوجب  بام  تثبت  إنام  والرشطية  اليقني،  علم 

ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات يف احلج)5(.

q وهذا الكالم مدخول من أكثر من وجه: 
اليقني، فإن كان  العمل، وال يوجب علم  الواحد يوجب  أواًل: قوله: إن خرب 

املبسوط ـ الرسخيس )38/4(، بدائع الصنائع )129/2(، فتح القدير )51/3( البحر الرائق   )1(
 .)203/1(

الفروع )502/3(، املبدع )221/3( اإلنصاف )16/4(.   )2(
االختيارات )ص: 37(،جمموع الفتاوى )213/26(، اإلنصاف )16/4(.   )3(

أعالم املوقعني )21-14/3(.   )4(
)5(  انظر املبسوط ـ الرسخيس )38/4(. 
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ألن  مسلم؛  فغري  الظن  جمرد  يوجب  بل  العلم  يوجب  ال  اآلحاد  خرب  أن  مقصوده 
قوله: »ال يوجب علم اليقني« فاليقني يقابله الشك والظن، والصحيح أن خرب اآلحاد 
يوجب العلم، وإن كان قد يتفاوت فاحلديث املشهور ليس كالغريب، واملتفق عليه 
ثابتة وكون  العلم  به أحد الصحيحني، لكن داللته عىل  انفرد  الذي  ليس كاحلديث 
التصور العقيل ال يمنع خطأ الثقة، لو فتحنا هذا التجويز العقيل هلدمت أدلة الرشع، 
وأصبح الدليل الرشعي إذا مل يوافق هوى املبتدع أدخل فيه احتامل اخلطأ من الثقة، 

فاألصل عدم اخلطأ، وال حيكم بخطأ الثقة إال بدليل واضح بني.

األمور  ويف  االعتقاد،  أمور  يف  اآلحاد  خرب  قبول  عىل  الرشع  من  األدلة  ثانًيا: 
العملية أكثر من أن حتىص وليس هذا موضع بحثها، بل إن الرسول × اكتفى بتبليغ 
الرشع وقيام احلجة بخرب اآلحاد، فأرسل رسله إىل امللوك ليبلغوا عنه رسالته. وقامت 

احلجة عىل هؤالء هبؤالء الرسل وهم آحاد. 

وإن كان مقصوده بأن خرب اآلحاد ال يوجب العلم اليقيني، بل يوجب العلم 
نزاع يف  الرجال فال  والبحث عن أحوال  النظر واالستدالل  املتوقف عىل  النظري، 
هذا، لكنه بعد البحث واالستدالل يفيد العلم القطعي إذا خلص الباحث إىل صحة 
احلديث)1(، فإذا دل خرب اآلحاد عىل اشرتاط يشء قلنا: إنه رشط ولو كان صادًرا من 

خرب اآلحاد. واهلل أعلم.

q أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها: 

  الدليل األول: 

بالقدرة، فمن عجز عن  العبادة معلقة  قالوا: إن مجيع الرشوط والواجبات يف 
حتقيق رشط، أو ركن أو واجب سقط عنه.

وهذا اليقني ال حيصل إال عند طالب احلديث، وهو ما يتميز به عن غريه من طلبة العلم، ومن   )1(
ما  وإذا  اجلازم  اليقني  هذا  القلب  يعطي  ال  والتقليد  التقليد،  إال  له  فليس  باحلديث  يشتغل  مل 

تعارض عند املقلد تصحيح وتضعيف يف حديث واحد عن األئمة فال تسأل عن حاله. 
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ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  قوله  منها  كثرية،  نصوص  القاعدة  هذه  عىل  والدليل 
ھ( ]التغابن: 16[.

)1865-325( ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة، عن النبي × قال: دعوين ما تركتكم، فإنام أهلك من كان قبلكم 
سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بيشء 

فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا)1(. 

وجه االستدالل: 

)وإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم(، فالقيام باألوامر حسب االستطاعة. 

قال:  طهامن،  بن  إبراهيم  طريق  من  البخاري  رواه  ما  ومنها   )326-1866(
حدثني احلسني املكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه، قال: كانت يب بواسري، فسألت النبي × 
عن الصالة؟ فقال: صل قائاًم، فإن مل تستطع فقاعًدا، فإن مل تستطع فعىل جنب)2(. 

  الدليل الثاين: 

اشرتاط الطهارة يف الصالة آكد من الطواف، وإذا كانت رشوط الصالة تسقط 
بالعجز، فسقوط رشوط الطواف بالعجز أوىل وأحرى. 

وهذا الكالم مبني عىل مقدمتني ونتيجة:

املقدمة األوىل: أن اشرتاط الطهارة يف الصالة آكد منه يف الطواف. 

املقدمة الثانية: أن الطهارة يف الصالة تسقط يف العجز. 

النتيجة: أن الطهارة يف الطواف تسقط بالعجز كالصالة.

صحيح البخاري )7288(، ومسلم )1337(.   )1(
صحيح البخاري ) 1117(.   )2(
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الطواف  يف  منه  آكد  الصالة  يف  الطهارة  اشرتاط  أن  وهي  األوىل:  املقدمة  أما 
فالدليل عىل صحة هذه املقدمة. 

بخالف  عليه،  جممع  عليها  املقدرة  مع  الصالة  يف  الطهارة  اشرتاط  أن  أواًل : 
الطهارة يف الطواف فإهنم خمتلفون يف اشرتاطها، فقد قال بعض العلامء بأن الطهارة 

سنة يف الطواف كام قررته يف مسألة مستقلة.

 وقيل: بل واجب جيرب بدم.

 وقيل: رشط. 

قال ابن القيم: »وال ريب أن وجوب الطهارة، وسرت العورة يف الصالة آكد من 
وجوهبا يف الطواف، فإن الصالة بال طهارة مع القدرة باطلة باالتفاق، وكذلك صالة 
صحته  ففي  عذر  بغري  والعريان  واملحدث  واحلائض  اجلنب  طواف  وأما  العريان، 

قوالن مشهوران، وإن حصل االتفاق بأنه منهي عنه يف هذه احلال«)1(. 

قلت: أما املحدث حدًثا أصغر فلم يثبت يل أن الشارع قد هنى عنه. فتأمل، وكذا 
اجلنب إال ملن قاسه عىل احلائض. 

ثم قال ابن القيم موصواًل بالكالم السابق: »وكذلك أركان الصالة وواجباهتا 
حجه،  يبطل  مل  عمًدا  تركها  إذا  احلج  واجبات  فإن  وواجباته،  احلج  أركان  من  آكد 

وواجبات الصالة إذا تركها عمًدا بطلت صالته«)2(. 

فمن هذا الكالم يتبني لنا أن املقدمة األوىل صحيحة، وأن اشرتاط الطهارة يف 
الصالة آكد منه يف الطواف. 

أما املقدمة الثانية: أن الطهارة يف الصالة تسقط بالعجز، فقد اختلف العلامء فيها 
عىل مخسة أقوال: 

إعالم املوقعني )21/3(.   )1(
املرجع السابق ) 21/3(.   )2(
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فقيل: ال يصيل حتى يقدر عىل الوضوء أو التيمم، فإذا قدر عىل ذلك قىض ما 
وجب عليه. وهو مذهب الثوري، واألوزاعي، وأيب حنيفة)1(. 

بن  أيب عوانة، عن سامك  رواه مسلم من طريق  ما  )1867-327( وحجتهم 
حرب، عن مصعب بن سعد، قال: 

دخل عبد اهلل بن عمر عىل ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: أال تدعو اهلل يل يا 
ابن عمر؟ قال: إين سمعت رسول اهلل × يقول: ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة 

من غلول)2(. 

وقيل: ال يصيل وال قضاء عليه، وهو املشهور من مذهب مالك)3(، 

واحلائض)4(،  واملجنون  عليه  املغمى  عىل  قاسوه  وقد  األقوال،  أضعف  وهذا 
بجامع عدم االستطاعة. 

الشافعي)5(، ورواية يف مذهب  املشهور من مذهب  ويعيد. وهو  يصيل  وقيل: 
مالك)6(. 

 ،)328  ،327/1( قدامة  البن  املغني   ،)45/2( املنذر  البن  األوسط  الثوري:  مذهب  انظر   )1(
رشح البخاري البن رجب )222/2(.

وانظر مذهب األوزاعي: املغني البن قدامة )328/1(، األوسط البن املنذر )45/2(، رشح   
البخاري البن رجب )222/2(. 

وانظر قول أيب حنيفة يف: حاشية رد املحتار )252/1(، بدائع الصنائع )50/1(، البحر الرائق   
)151/1( نصب الراية )159/1، 160(. 

صحيح مسلم )224(.   )2(
منح اجلليل)161/1( الرشح الصغري )200/1، 201(، مواهب اجلليل )360/1( اخلريش   )3(

 .)200/1(
انظر الرشح الصغري وحاشية الصاوي عليه )201/1(.   )4(

املجموع )321/2(، مغني املحتاج )105/1، 106(، األوسط )45/2(.   )5(
انظر: اخلريش )200/1(، مواهب اجلليل )360/1(.  )6(
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وقيل: يصيل وتستحب له اإلعادة، وهو منسوب للشافعي يف القديم)1(.

وقيل: يصيل وال يعيد، ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح، وهو املشهور 
من مذهب أمحد)2(، ورجحه ابن املنذر)3(، وعليه بوب البخاري)4(. 

q واستدلوا هلذا القول بدليل عام، وخاص:
أما العام: فقوله تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]البقرة: 286[.

وقوله تعاىل: )ہ ہ ہ ھ( ]التغابن: 16[.

وأما الدليل اخلاص: فمنها ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه، 

عن عائشة، أهنا استعارت من أسامء قالدة فهلكت، فبعث رسول اهلل × رجاًل 
فوجدها، فأدركتهم الصالة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إىل رسول اهلل × 
فأنزل اهلل تعاىل آية التيمم، فقال أسيد بن حضري لعائشة: جزاك اهلل خرًيا، فواهلل ما نزل 

بك أمر تكرهينه إال جعل اهلل ذلك لك وللمسلمني فيه خريا. ورواه مسلم)5(.

وجه االستدالل: 

أن هؤالء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء باملاء فقط فحني عدموا املاء 
صلوا يف تلك احلال بغري طهور ومل ينتظر حتى جيدوا املاء، ومل يؤمروا باإلعادة، فكان 
احلكم واحًدا فيمن فقد املاء والرتاب يصيل وال إعادة عليه، وال ينتظر حتى جيد ماء 

أو تراًبا، وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله: باب إذا مل جيد ماء وال تراًبا. 

الثانية  املقدمة  أصبحت  القول،  هذا  وبرتجيح  الصواب،  هو  القول  وهذا 
صحيحة عىل الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت املقدمتان، صحت النتيجة. 

انظر املجموع )322/2(، مغني املحتاج )106/1(.   )1(
كشاف القناع )171/1(، رشح منتهى اإلرادات )96/1(.   )2(

األوسط )46/2(.  )3(
كتاب التيمم، الباب الثاين، قال: باب إذا مل جيد ماًء وال تراًبا.   )4(

صحيح البخاري )336(. ورواه مسلم )367/109(.  )5(
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ونعيد ذكر املقدمتني لطول الفصل: 

األوىل: أن اشرتاط الطهارة يف الصالة آكد من اشرتاط الطهارة يف الطواف. 

املقدمة الثانية: أن الطهارة يف الصالة إذا عجز عن حتقيقها سقطت.

النتيجة أن الطهارة يف الطواف إذا عجزت املرأة عن حتقيقها سقطت عنها قياًسا 
عىل الطهارة يف الصالة. 

وقد نافح ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم عن هذا القول، ونرصاه يف كالم طويل 
هلام أورده خمترًصا قدر اإلمكان.

ساق ابن القيم يف أعالم املوقعني األقوال يف املسألة: فقال: »ثبت عن النبي × 
أنه قال: اصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري«.

فظن من ظن أن هذا حكم عام يف مجيع األحوال واألزمان، ومل يفرق بني حال 
القدرة والعجز، وال بني زمن إمكان االحتباس هلا حتى تطهر وتطوف، وبني الزمن 

الذي ال يمكن فيه ذلك ومتسك بظاهر النص. 

ونازعهم يف ذلك فريقان: 

الفريق األول: صحح الطواف مع احليض، ومل جيعلوا احليض مانًعا من صحته 
بل جعلوا الطهارة واجبة جترب بدم، كام يقول أبو حنيفة وأصحابه، وأمحد يف إحدى 

الروايتني عنه، وهي أنصهام عنه. 

ارتباط الرشط  بالصالة  بالطواف كارتباطها  الطهارة  ارتباط  وهؤالء مل جيعلوا 
باملرشوط، بل جعلوها واجبة من واجباته، وارتباطها به كارتباط واجبات احلج به، 

يصح فعله مع اإلخالل هبا وجيربها الدم. 

الفريق الثاين: جعل وجوب الطهارة للطواف واشرتاطها بمنزلة سائر رشوط 
الصالة وواجباهتا التي جتب وتشرتط مع القدرة وتسقط مع العجز. 

اشرتاطها  من  بأعظم  له  وجوهبا  أو  للطواف  الطهارة  اشرتاط  وليس  قالوا: 
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للصالة، فإذا سقطت بالعجز عنها، فسقوطها يف الطواف بالعجز عنها أوىل وأحرى. 

قالوا: وقد كان يف زمن النبي × وخلفائه الراشدين حتتبس أمراء احلج للحيض، 
)أحابستنا  وقد حاضت:  × يف شأن صفية  النبي  قال  ويطفن، وهلذا  يطهرن  حتى 
هلا  مقدورة  الطهارة  كانت  وحينئذ  إًذا(،  فلتنفر  قال:  أفاضت،  قد  إهنا  قالوا:  هي؟ 
يمكنها الطواف هبا، فأما يف هذه األزمان التي يتعذر إقامة الركب ألجل احليض فال 

ختلو من أقسام: 

أحدها: أن يقال هلا: أقيمي بمكة، وإن رحل الركب حتى تطهري وتطويف، وقد 
يكون ال نفقة هلا، وال مكان تأوي إليه بمكة، وقد يعرض هلا من يستكرهها عىل الفاحشة.

القسم الثاين: أن يقال: يسقط طواف اإلفاضة للعجز عن رشطه، وهذا مع أنه 
ال قائل به، فال يمكن القول به، فإنه ركن احلج األعظم، وهو الركن املقصود لذاته 

والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

هلا  وقته جاز  أو خشيت جمىء احليض يف  إذا علمت  يقال:  أن  الثالث:  القسم 
تقديمه عىل وقته. 

وهذا كالذي قبله، ال يعلم به قائل.

احلج،  أيام  يأيت يف  أن حيضها  بالعادة  تعلم  كانت  إذا  يقال:  أن  الرابع:  القسم 
وأهنا إذا حجت أصاهبا احليض هناك، سقط عنها فرضه حتى تصري آيسة، وينقطع 

حيضها بالكلية. 

وهذا القول وإن كان أفقه من الذي قبله، فإن احلج يسقط ملا هو دون هذا من 
الرضر، ومع هذا ممتنع ألكثر من وجه. 

الوجه األول: الزمه سقوط احلج عن كثري من النساء، أو أكثرهن. 

الوجه الثاين: القول بسقوط احلج بالعجز عن بعض الرشوط قول باطل، فإن 
لقوله  أركاهنا  بعض  عن  وال  وواجباهتا،  رشائطها  عن  بالعجز  تسقط  ال  العبادات 
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تعاىل: )ہ ہ ہ ھ(، وهلذا وجبت الصالة بحسب اإلمكان. 

الوجه الثالث: القول بعدم وجوب احلج عىل من ختاف احليض ال يعلم به قائل.

القسم اخلامس: أن يقال: إذا مل يمكنها الطواف، وال املقام بمكة أن ترجع وتبقى 
بقيت  يمكنها  مل  فإن  الرجوع،  يمكنها  أن  إىل  الزوج  ووطء  النكاح  من  متتنع  حمرمة 

حمرمة إىل أن متوت. 

q وهذا ممتنع من وجوه: 
أواًل : أن اهلل مل يأمر أحًدا أن يبقى حمرًما إىل أن يموت، حتى املحرص بعدو له أن 
يتحلل باتفاق العلامء، واملحرص بمرض أو فقر له أن يتحلل عىل األرجح من أقوال 

أهل العلم. 

ثانًيا: أن يف هذا إجياب سفرين كاملني عىل اإلنسان للحج من غري تفريط منه وال 
عدوان، وهذا خالف األصول. فإن اهلل مل يوجب احلج عىل الناس إال مرة واحدة، 
وإذا أوجب القضاء عىل املفسد فذلك بسبب جنايته عىل إحرامه، وإذا أوجبه عىل من 

فاته الوقوف بعرفة فذلك بسبب تفريطه. 

ثالًثا: أن هذه املرأة إذا أمكنها العودة فال يؤمن أن يصيبها احليض كام أصاهبا يف 
ا، وال يستحيل حدوثه، فيقال هلا: إذا مل يمكنك البقاء  املرة األوىل، وهو أمر ممكن جدًّ
اذهبي إىل بلدك وارجعي مرة أخرى، واهلل سبحانه وتعاىل مل جيعل عىل األمة مثل هذا 

احلرج، وال ما هو قريب منه. 

القسم السادس: أن يقال هلا: حتليل كام يتحلل املحرص، مع بقاء احلج يف ذمتها، 
فمتى قدرت عىل احلج لزمها، ثم إذا أصاهبا ذلك حتللت، وهكذا أبًدا حتى يمكنها 

الطواف طاهًرا. 

فهذا التقدير وإن كان أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف املقام 
فالتقدير  هذا  ومع  البيت،  يف  الطواف  من  عدو  منعها  كمن  فهي  النسك،  إمتام  من 
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ضعيف، فإن اإلحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إىل البيت يف 
وقت احلج، وهذه متمكنة من البيت، ومن احلج من غري عدو وال مرض وال ذهاب 
نفقة، وإذا جعلنا هذه كاملحرص أوجبنا عليها احلج مرة ثانية مع خوف وقوع احليض 
عليها  احلج  فرض  يسقط  ال  احليض  كان  وإذا  باإلحصار،  للتحلل  والعذر  منها، 

ابتداء،، فال يكون موجًبا للتحلل واإلحصار. 

القسم السابع: أن تستنيب من حيج عنها، وتكون كاملعضوب العاجز عن احلج 
بنفسه. 

وهذا القول أواًل: ال يوجد أحد قال به.

وثانًيا: أن املعضوب الذي جيب عليه االستنابة هو الذي ال يرجو زوال عذره، 
زوال  من  تيأس  واحلائض ال  يستنيب،  أن  له  فليس  زوال عذره  يرجو  كان  من  أما 
عذرها جلواز أن تبقى إىل زمن اليأس وانقطاع الدم، وقد ينقطع دمها قبل سن اليأس 

لعارض من فعلها أو من غري فعلها، فليست كاملعضوب ال حقيقة وال حكاًم. 

احلائض  تطوف  يقال:  أن  إال  هلا  يبق  مل  احلاالت  هذه  مجيع  فعل  يمكن  مل  فإذا 
احليض  مع  املسجد  لدخول  مقتضية  رضورة  هذه  وتكون  هذه،  واحلالة  بالبيت 
والطواف معه، وليس يف هذا ما خيالف قواعد الرشيعة، بل يوافقها كام تقدم إذ غايته 
سقوط الواجب أو الرشط بالعجز عنه، وال واجب يف الرشيعة مع عجز وال حرام 

مع رضورة.

فإن قيل: يف ذلك حمذوران: 

أحدمها: دخول احلائض املسجد. 

والثاين: طوافها يف حال احليض.

q أما اجلواب عن األول فمن وجوه: 
أحدها: أن الراجح من أقوال أهل العلم أن احلائض ال متنع من دخول املسجد، 
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فلم يأت دليل صحيح رصيح يف منعها وقد بينت هذه املسألة يف مسألة مستقلة.

الثاين: عىل فرض أهنا ممنوعة، فالرضورة تبيح دخول املسجد للحائض واجلنب، 
فإهنا لو خافت من عدو، أو من يستكرهها عىل الفاحشة، أو أخذ ماهلا، ومل جتد ملجأ 
إال دخول املسجد جاز هلا دخوله مع احليض. وهذه احلائض ختاف من بقائها يف مكة 

أن يتعرض هلا أحد باعتداء عىل عرض أو مال. 

الثالث: أن طوافها بمنزلة املرور يف املسجد، وجيوز للحائض املرور فيه إذا أمنت 
التلويث، وقد ناقشت هذه املسألة يف مسألة مستقلة. 

الرابع: أن دم احليض يف تلويثه املسجد كدم االستحاضة، واملستحاضة جيوز هلا 
دخول املسجد للطواف إذا تلجمت اتفاًقا وذلك ألجل احلاجة، وحاجة هذه أوىل. 

أما اجلواب عن املحذور الثاين: وهو كوهنا تطوف مع احليض، فقد ذكرت األدلة 
اإلجيابية جلوازه وهو مبني عىل دليلني: 

األول: أن مجيع الرشوط يف العبادة تسقط مع العجز. 

الثاين: القياس عىل سقوط الطهارة يف الصالة عند العجز عنها فكذلك الطواف)1(.

فالراجح من هذا اخلالف أن الطهارة من احليض رشط يف صحة الطواف، وأن 
أو عىل  نفسها،  إما خوًفا عىل  البقاء حلني طهارهتا  تتمكن من  إذا كانت ال  احلائض 
ماهلا، أو تعذر بقاء الرفقة، أو مل يرض حمرمها يف االنحباس من أجلها، ومل تكن من 
أهل هذه البالد بأن كانت من مرص آخر ال تتمكن من العودة إىل البيت مرة أخرى 
آمنة،  والطريق  البالد،  هذه  أهل  من  كانت  إن  أما  متوجه،  طوافها  بصحة  فالقول 
واملحرم يتطوع يف الرجوع معها متى شاءت، وتستطيع حتمل النفقة فإهنا ترجع إن 

شاءت إىل بلدها وإذا طهرت رجعت وطافت. واهلل أعلم.

e e e

أعالم املوقعني )14/3-21(، جمموع الفتاوى )230-214/26(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

معيار  واالستثناء  الطواف،  إال  احلاج  يفعل  ما  تفعل  بأن  مأمورة  احلائض   q
العموم.

]م-760[ ال يوجد دليل يمنع احلائض من السعي بني الصفا واملروة، بل هناك 
دليل إجيايب عىل أن للحائض أن تسعى بني الصفا واملروة. 

عن  القاسم،  بن  الرمحن  عبد  طريق  من  البخاري  روى  فقد   )328-1868(
القاسم بن حممد، 

عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اهلل × ال نذكر إال احلج، فلام جئنا رسف 
طمثت، فدخلت عيل النبي × وأنا أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت واهلل أين 
مل أحج العام. قال: لعلك ُنفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك يشء كتبه اهلل عىل بنات 

آدم، فافعيل ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حتى تطهري، ورواه مسلم)1(. 

فاحلديث مل يستثن من أفعال املناسك شيًئا إال الطواف، وال يقال: إن السعي بني 
الصفا واملروة طواف بينهام، ألن الطواف إذا أطلق ال ينرصف إال إىل الطواف بالبيت، 

صحيح البخاري )305(، وصحيح مسلم )1211/120(.   )1(

املبحث الرابع 

يف سعي احلائض بني الصفا واملروة
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وكام يقال: االستثناء معيار العموم، فلام استثنى الطواف بقى ما عداه جائًزا. 

قال ابن حزم: »وهلا -يعني احلائض- أن تطوف بني الصفا واملروة، ألهنا مل تنه 
إال عن الطواف بالبيت فقط«)1(. 

)1869-329( ويشكل عىل هذا ما رواه مالك: عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، 

عن عائشة أهنا قالت: قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت،وال بني الصفا 
ال  أن  احلاج غري  يفعل  ما  »افعيل  فقال:   ،× اهلل  رسول  إىل  ذلك  فشكوت  واملروة، 

تطويف بالبيت وال بني الصفا واملروة حتى تطهري«)2(.

]زيادة: )وال بني الصفا واملروة( زيادة شاذة[. 

أال تطويف  قال حييى عن مالك يف هذا احلديث غري  الرب: »هكذا  ابن عبد  قال 
أال  غري  املوطأ:  رواة  من  غريه  وقال  تطهري،  حتى  واملروة  الصفا  بني  وال  بالبيت، 
تطويف بالبيت حتى تطهري مل يذكروا )وال بني الصفا واملروة( وال ذكر أحد من رواة 
املوطأ يف هذا احلديث )وال بني الصفا واملروة( غري حييى فيام علمت، وهو عندي وهم 

منه، واهلل أعلم»)3(. 

املحىل )180/7(.   )1(
املوطأ )411/1( ح224.   )2(

التمهيد كام يف فتح الرب ) 488/8(. قلت: خالف حييى بن حييى مجاعة رووه عن مالك بدوهنا،   )3(
وإليك بعض من وقفت عليه منهم: 

األول: عبد اهلل بن يوسف، عند البخاري )1650(.  
الثاين:  عبد اهلل بن مسلم القعنبي كام عند أيب يعىل )4543(.  

الثالث: خالد بن خملد عند الدارمي )1846(.  
الرابع: الشافعي كام يف مسنده )369/1(.  

اخلامس: أمحد بن أيب بكر أبو مصعب الزهري. املوطأ بروايته )1325( وابن حبان )3824(،   
والبغوي يف رشح السنة )1914(. 

السادس: حممد بن احلسن الشيباين. املوطأ بروايته )465(.  
السابع: عبد اهلل بن وهب، كام مستخرج أيب عوانة )3178(.                =  
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)1870-330( وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أيب شيبة: حدثنا أبو معاوية، 
عن عبيداهلل بن عمر، عن نافع، 

عن ابن عمر قال: تقيض احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت، وبني الصفا 
واملروة)1(. 

]صحيح[)2(. 

إن  الذي يقول:  الرأي  أنه حممول عىل  ابن عمر إال  فهذا مع كونه موقوًفا عىل 
السعي البد أن يتقدمه طواف، فال يصح السعي من احلائض إذا مل تكن قد طافت 

بالبيت، والذي جيعلني أمحله عىل هذا املحمل. 

الثقفي، عن  الوهاب  قال: حدثنا عبد  ابن أيب شيبة،  ما رواه   )331-1871(
عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، 

فهؤالء سبعة رواة رووا احلديث عن مالك بدون هذه الزيادة،كام روى احلديث مجاعة عن شيخ   =
مالك بدون هذه الزيادة، مما جيعل الباحث جيزم بوهم حييى بن حييى، وإليك بعضهم: 

وأكتفي   )1211-120( ومسلم   ،)305( البخاري  عند  سلمة  أيب  بن  العزيز  عبد  األول:   
بالصحيحني عن غريمها. 

الثاين: سفيان بن عيينة كام عند البخاري )294، 5548، 5549، 5559(، ومسلم )119-   
1211(. وأكتفي بالصحيحني عن غريمها. 

مسلم  وصحيح   ،)219-6( وأمحد   ،)1413( الطياليس  عند  كام  سلمة،  بن  محاد  الثالث:   
)121-1211(، وسنن أيب داود )1782(.

الرابع: عمرو بن احلارث كام يف موطأ عبد اهلل بن وهب )150(.  
اخلامس: حممد بن إسحاق، كام يف مسند أمحد )273/6(.   

فهؤالء رووه عن عبد الرمحن بن القاسم شيخ مالك، عن القاسم، عن عائشة بدون زيادة: )وال   
بني الصفا واملروة(.

كام رواه مجاعة عن القاسم، ومل يذكروا فيه هذه الزيادة، ورواه عروة، عن عائشة كذلك، وقد   
تركت ختريج هذه الطرق اقتصاًرا، واهلل أعلم. 

املصنف )284/3( 14361.   )1(
وصحح إسناده احلافظ يف الفتح يف رشحه حلديث )1650(.   )2(
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عن ابن عمر، قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بني الصفا واملروة 
فلتسع بني الصفا واملروة.

]صحيح[)1(. 

أن  فهو إمجاع ال يصح  العمرة  أما يف  تفصيل،  فيه  الطواف  السعي عىل  وتقدم 
يتقدم السعي عىل الطواف.

قال ابن عبد الرب: »أمجع العلامء عىل أن املعتمر ال يسعى بني الصفا واملروة حتى 
يطوف بالبيت، وعليه حيمل فعل عائشة ريض اهلل عنها ملا حاضت، فإهنا مل تسع بني 

الصفا واملروة، ألهنا كانت قد أحرمت بالعمرة«)2(. 

هذا  ليس  العلامء،  بني  خالف  ففيه  احلج  طواف  عىل  احلج  سعي  تقديم  وأما 
موضع بحثه؛ ألنه من مباحث احلج اخلاصة، ال تعلق له باحليض، وعمدة من جوز 

ذلك. 

أخربنا  يوسف،  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما   )332-1872(
مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طليحة، 

عن عبد اهلل بن عمرو، أن رسول اهلل × وقف يف حجة الوداع وجعلوا يسألونه، 
فقال رجل: مل أشعر حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح وال حرج، وجاء آخر فقال: مل 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم وال حرج فام سئل النبي × يوًما إْذ عن يشء 

قدم وال أخر، إال قال: افعل وال حرج. ورواه مسلم)3(.

وجه االستدالل:

× يومئذ -يعني يوم النحر- عن يشء قدم وال أخر إال  قوله: فام سئل النبي 

املصنف )287/1( 14394.   )1(
التمهيد، كام يف فتح الرب )282/8(.  )2(

صحيح البخاري )1736(، ومسلم )1306/327(.   )3(
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قال: )افعل وال حرج(، ويدخل يف ذلك الطواف والسعي؛ ألهنام من األعامل التي 
تعمل يوم النحر، واهلل أعلم.

وقد رأى مجاعة من التابعني جواز السعي بدون طهارة.

)1873-333( فقد روى ابن أيب شيبة، عن حفص بن غياث، عن حجاج، قال: 

سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت. قال: تسعى بني الصفا واملروة)1(. 

]حسن لغريه، فيه حجاج بن أرطاة، ولكن له متابع[. 

)1874-334( فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبد األعىل، عن هشام، 
عن احلسن وعطاء، قاال: تسعى بني الصفا واملروة)2(. 

عن  روايته  يف  كان  وإن  حسان  بن  وهشام  ثقات  كلهم  رجاله  اإلسناد  ]وهذا 
احلسن وعطاء مقال إال أن هذا ينقل فتوى سمعها منهام، ومثل هذا يبعد فيه الوهم[ 

وهو مذهب إبراهيم النخعي، واحلكم، ومحاد)3(.

e e e

املصنف )287/3( 14395.   )1(
املصنف )287/3( 14396.   )2(

رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح عنهم. انظر املصنف )287/3(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إدخال احلج عىل العمرة قبل الرشوع يف طواف العمرة جائز باإلمجاع من غري 
خشية فوات احلج، فمع خشيته من باب أوىل.

]م-761[ اختلف العلامء يف ذلك. 

فقيل: ترفض العمرة، وهتل باحلج. وهذا مذهب احلنفية)1(. 

املالكية)2(،  مذهب  وهذا  قارنة،  فتصري  العمرة،  عىل  احلج  تدخل  وقيل: 
والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، واختاره ابن حزم)5(.

فتح القدير )23/3(، املبسوط )35/4، 36(.   )1(
للباجي  املنتقى   ،)559/1( املعونة   ،)336/1( التفريع   ،)412  ،411/1( املوطأ  انظر   )2(

)60/3(، أسهل املدارك )320/1(، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم )300/3(. 
األم )143/2(، املجموع )149/7، 150(، مغني املحتاج )514/1(.   )3(

اإلقناع )325/1(، املستوعب )263/1(، املحرر )236/1(، املغني )367/5(.  )4(
املحىل )238/7، 239(.   )5(

املبحث اخلامس 

يف املرأة حتيض قبل طواف العمرة وختىش فوات احلج
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q دليل احلنفية على رفض العمرة:

  الدليل األول: 

)1875-335( روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، 

 × النبي  مع  خرجنا  قالت:   ،× النبي  زوج  عنها  تعاىل  اهلل  ريض  عائشة  عن 
باحلج مع  فليهل  النبي: من كان معه هدي  قال  ثم  بعمرة،  فأهللنا  الوداع،  يف حجة 
العمرة، ثم ال حيل حتى حيل منهام مجيعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ومل أطف بالبيت 
وال بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل النبي ×، فقال: انقيض رأسك وامتشطي 
وأهيل باحلج ودعي العمرة. ففعلت فلام قضينا احلج أرسلني النبي × مع عبد الرمحن 
ابن أيب بكر إىل التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة، ثم حلوا، ثم طافوا طواًفا واحًدا بعد 

أن رجعوا من منى، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة فإنام طافوا طواًفا واحًدا )1(.

)1876-336( وروى البخاري من طريق هشام، عن أبيه به، وفيه: 

عمرتك،  ارفيض  فقال:   ،× النبي  إىل  فشكوت  حائض  وأنا  عرفة  يوم  أظلني 
وانقيض رأسك وامتشطي، وأهيل باحلج، فلام كان ليلة احلصبة أرسل معي عبد الرمحن 

إىل التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمريت)2(.

q وجه االستدالل من احلديثني:

أواًل : قوله ×: )ارفيض عمرتك( وقوله: )دعي عمرتك( رصيح بأن احلائض 
إذا خشيت فوات احلج بأهنا ترفض عمرهتا.

ثانًيا: قوله × )هذه مكان عمرتك( ولو كانت العمرة األوىل باقية مل تكن هذه 
مكاهنا، فال حتل الثانية مكان األوىل إال إذا كانت األوىل قد بطلت. 

صحيح البخاري )1556(، ومسلم )1211(.   )1(
صحيح البخاري )1783(.   )2(
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بحجة  الناس  أيرجع  ملسلم:  رواية  يف  كام  عنها  اهلل  ريض  عائشة  قالت  ثالًثا: 
وعمرة وأرجع بحجة.

ثالًثا: )1877-337( روى مسلم من طريق عبد العزيز ابن أيب سلمة املاجشون، 
عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها، قالت: خرجنا مع رسول اهلل × ال نذكر إال 
احلج، حتى جئنا رسف، فطمثت .... وفيه: قلت: يا رسول اهلل يرجع الناس بحجة 
وعمرة، وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر فأردفني عىل مجله. قالت: 
فإين ألذكر، وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا 

إىل التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا)1(.

فقوهلا ريض اهلل عنها: )يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة( رصيح أهنا 
مل تكن قارنة، وإال ملا قالت ذلك؛ ألن القارن قد رجع بحج وعمرة.

ألن  حمرمة؛  تكن  مل  أهنا  عىل  دليل  وامتشطي(  رأسك  )انقيض  قوله:  رابًعا: 
االمتشاط ال جيوز للمحرم. هذه أوجه االستدالل من احلديث. 

وقد ناقش اجلمهور هذه االستدالالت، وأجابوا عنها، وإليك بياهنا: 

q اجلواب عن قوله × )دعي عمرتك( أو )ارفيض عمرتك(.

أجابوا عنهام بعدة إجابات. 

اجلواب األول: 

إعالل هذه اللفظة، فقد ذهب بعضهم إىل شذوذها، وأهنا غري حمفوظة.

وامتشطي،  رأسك،  )انقيض  قوله:  فإن  عروة،  حديث  قدامة:»فأما  ابن  قال 
ودعي العمرة( انفرد به عروة، وخالف به سائر من روى عن عائشة حني حاضت، 

صحيح مسلم )1211/120(.  )1(
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وقد روى ذلك طاوس)1(، والقاسم)2(، واألسود)3( وعمرة)4( عن عائشة، فلم يذكروا 

رواية طاوس، عن عائشة رواها أمحد )124/6( ومسلم )132ـ1211 ( من طريق وهيب،   )1(
عن عبد اهلل بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها أهنا أهلت بعمرة، فقدمت ومل 
تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت املناسك كلها وقد أهلت باحلج، فقال هلا النبي × يوم 
النفر: يسعك طوافك حلجك وعمرتك، فأبت، فبعث هبا مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت 

بعد احلج. 
رواية القاسم، عن عائشة.  )2(

رواه عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة. كام يف البخاري )294، 305، 1650،    
119، 120، 121، 122(، واحلميدي )206(، وأمحد  5548، 5559(، ومسلم )1211/ 
)39/6/6، 181، 186(، وابن ماجه )2963(، والدارمي )1904(، وابن خزيمة )2936(، 

وابن حبان )3834، 3835(، والبيهقي )308/1(، و )3/5، 86(، والبغوي )1913(.
 .)127  ،126/1211( ومسلم   ،)1787( البخاري  عند  كام  القاسم.  عن  عون،  ابن  ورواه   
ورواه حييى بن سعيد، عن القاسم به. رواه البخاري )2952( ملحًقا سنده بعد ذكره حلديث 

حييى بن سعيد، عن عمرة.
ورواه أفلح بن محيد، عن القاسم. رواه البخاري )1560، 1788(، ومسلم )1211/ )123،   

384(، وابن خزيمة )3907(، وابن حبان )3795(.
ورواه أيمن بن نابل، عن القاسم، كام يف رواية البخاري )1518(.   

-124( ومسلم   ،)193  ،192  ،99/6( أمحد  رواه  القاسم.  عن  عمر،  بن  اهلل  عبيد  ورواه   
1211(. وابن حبان )3900، 3904(، والبيهقي )2/5(.

رواية األسود عن عائشة.   )3(
رواها إبراهيم النخعي، عن األسود، عن عائشة به. كام يف مسند أمحد )122/6، 175، 213،   
والبخاري )1787، 1762، 1561( ومسلم )126/1211، 128، 129،   ،)253 ،224
387(، والنسائي )2803(، وابن ماجه )3073(، والطحاوي )2/ 233- 234(، والبيهقي 

 .)163 ،162/5(
 ،)393/1( املوطأ  رواية  يف  كام  سعيد،  بن  حييى  عمرة  عن  رواها  عائشة.  عن  عمرة  رواية   )4(
 ،)1211/125( مسلم  ورواه   )2952  ،1720  ،9071( البخاري   ،)369/1( الشافعي 

والنسائي )178/5(، وابن ماجه )2981(، والبيهقي )5/5(.
ورواه عن عمرة أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، كام يف رواية مالك )412/1(،   
والبخاري )328(، ومسلم )385-1211(، والنسائي )194/1(، والطحاوي )234/2(، 
والبيهقي )163/5(.                    =
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ذلك، وحديث جابر وطاوس خمالفان هلذه الزيادة، وقد روى محاد بن زيد، عن هشام 
بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديث حيضها، فقال فيه: حدثني غري واحد أن رسول 
اهلل × قال هلا: دعي العمرة، وانقيض رأسك، وامتشطي، وذكر متام احلديث. وهذا 
يدل أن عروة مل يسمع هذه الزيادة من عائشة)1(، وهو مع ما ذكرنا من خمالفته بقية 

وهناك رواة آخرون رووه عن عائشة مل يذكرهم ابن قدامة رمحه اهلل، منهم:   =
جماهد، وصفية بنت شيبة، وعبد اهلل بن عبيد اهلل بن مليكة، وعبد الرمحن بن أيب بكر الصديق،   

وذكوان، وأبو سلمة.
أما رواية جماهد عن عائشة، فقد رواها مسلم )1211/133(.   

وأما رواية صفية بنت شيبة، فقد رواها مسلم أيًضا )1211/134(.   
وأما رواية عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة، عن عائشة، فقد رواها أمحد )245/6(، والبخاري   

.)2984(
وأما رواية عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، فقد رواها البخاري )1784، 2958(، ومسلم   

)1211/135(، وأبو داود )1995(، والرتمذي )934(، وابن ماجه )2999(.
وأما رواية ذكوان، عن عائشة. فقد رواها الطياليس )1540(، ومسلم )1211/ 130، 131(،   

وابن خزيمة )2606(، وابن حبان )3941(، والبيهقي )19/5(.
وأما رواية أيب سلمة، عن عائشة. فريوهيا عن أيب سلمة حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي كام   

يف رواية أمحد )85/6، 86( ومسلم )1211/386(.
والزهري، عن أيب سلمة، كام عند أمحد )82/6( والبخاري )4401(، ومسلم )382/1211،   

.)383
قد اختلف عىل محاد بن زيد، فرواه مجاعة عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عىل االتصال،   )1(

فقد أخرجه أبو داود )1778( من طريق سليامن بن حرب مطواًل مقروًنا برواية غريه. 
والنسائي )2717( من طريق حييى بن حبيب بن عريب.   

ورواه ابن خزيمة )2604( خمترًصا، وابن حبان )3792( مطواًل. من طريق أمحد بن املقدام   
العجيل، كلهم رووه عن محاد بن زيد، عن هشام، عن عروة، عن عائشة متصلة. 

وأما الرواية املنقطعة التي أشار إليها ابن قدامة فرواها ابن عبد الرب يف التمهيد، كام يف فتح الرب   
)289/8( من طريق حممد بن عبيد، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 
عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اهلل × موافني هالل ذي احلجة، فقال النبي ×: من شاء 
أن هيل بحج فليهل، ومن شاء أن هيل بعمرة فليهل، فمنا من أهل بحج، ومن من أهل بعمرة =
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الرواة، يدل عىل الوهم مع خمالفتها الكتاب واألصول؛ إذ ليس لنا موضع آخر جيوز 
فيه رفض العمرة مع إمكان إمتامها«)1(.

بأن عروة  اللفظة وردها -يعني دعي عمرتك-  »تعليل هذه  القيم:  ابن  وقال 
انفرد هبا، وخالف هبا سائر الرواة، وقد روى حديثها طاوس، والقاسم، واألسود، 

وغريهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة«)2(.

قلت: قد ورد أن القاسم بن حممد تابع عروة بن الزبري يف املوطأ، 

)1878-338( قال مالك: عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، 

عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: خرجنا مع رسول اهلل × عام حجة الوداع، 
فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول اهلل ×: من كان معه هدى فليهلل باحلج مع العمرة، ثم 
ال حيل حتى حيل منهام مجيعا، قالت: فقدمت مكة، وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، وال 
بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رسول اهلل ×، فقال: انقيض رأسك، وامتشطي، 
وأهيل باحلج، ودعي العمرة. قالت: ففعلت فلام قضينا احلج أرسلني رسول اهلل × 
مع عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق إىل التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك، 

حتى إذا كنت برسف حضت، فدخل عيل النبي × وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ فقلت: وددت   =
أين مل أخرج العام، وذكرت له حميضها، قال عروة: فحدثني غري واحد أن رسول اهلل × قال هلا: 
دعي عمرتك، وانقيض رأسك، وامتشطي، وافعيل ما يفعل احلاج املسلمون يف حجهم، قالت: 
فأطعت اهلل ورسوله، فلام كانت ليلة الصدر أمر رسول اهلل × عبد الرمحن بن أيب بكر،فأخرجها 

إىل التنعيم، فأهلت منه بعمرة. 
ورجح ابن عبد الرب: رواية محاد، وأن الكالم مل يسمعه عروة من عائشة.   

وعندي واهلل أعلم أن خطأ محاد بن زيد أقرب من خطأ اجلامعة، هذا عىل اجلزم بأن اخلطأ من   
محاد، وال يمكن اجلزم به، وقد اختلف عىل محاد، واألكثر عىل أنه متصل مرفوع، وإذا مل يكن 

حممد بن عبيد له متابع فاجلزم بخطئه متعني. واهلل أعلم. 
القيم يف زاد املعاد )169/2(، ولعيل أسوق كالمه  املغني )369/5، 370( وذكر نحوه ابن   )1(

بتاممه بعد قليل إن شاء اهلل. 
زاد املعاد )169/2(.   )2(
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فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا 
احلج  مجعوا  أو  باحلج  أهلوا  كانوا  الذين  وأما  حلجهم  منى  من  رجعوا  أن  بعد  آخر 

والعمرة فإنام طافوا طواًفا واحًدا. 

وحدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة بمثل ذلك)1(.

)دعي  بقوله:  الزبري  بن  عروة  حممد  بن  القاسم  فيها  تابع  الرواية  هذه  ففي 
عمرتك(. 

الراوي عن مالك حديث مالك، عن  التبس عىل حييى  املتابعة خطأ قطًعا،  ]هذه 
ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بحديثه عن عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم، 
عن عائشة، وكل من رواه عن عبد الرمحن بن القاسم عىل كثرهتم مل يذكروا هذا عنه[)2(.

املوطأ )410/1(.   )1(
قال ابن عبد الرب يف التمهيد )263/19(: »روى حييى عن مالك هبذا اإلسناد، عن عبد الرمحن   )2(
هذا  وإنام  املوطأ،  رواة  من  علمت  فيام  أحد  عليه  يتابعه  ومل  عائشة،  عن  أبيه،  عن  القاسم،  ابن 
احلديث يف املوطأ عند مجاعة الرواة عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -هكذا هبذا 
اإلسناد، وهو عند حييى هبذا اإلسناد كذلك أيًضا، وبإسناد آخر، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن 
أبيه، عن عائشة، فانفرد حييى هلذا احلديث هبذا اإلسناد، ومحل عنه هذا احلديث هبذين اإلسنادين، 

عن مالك يف املوطأ، وليس ذلك عند غريه يف املوطأ- واهلل أعلم.
عروة،  غري  عائشة  عن  أحد  يقله  مل  فهذا  وامتشطي…(  رأسك  )انقيض  قوله:  »وأما  قال:  ثم   

ال القاسم، وال غريه«.
فيام  املوطأ  رواة  من  أحد  عليه  حييى  يتابع  مل  يشء  »وهذا   :)199/8( التمهيد  يف  أيًضا  وقال   
رواه  وإنام  املتن،  هذا  يف  القاسم  بن  الرمحن  عبد  إسناد  أعني  مالك،  عن  غريهم  وال  علمت، 

أصحاب مالك كلهم كام ذكرنا عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة«. 
وقال أيًضا )100/8(: »فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين، ومل يفعل ذلك أحد غريه،   
وإنام هو عند مجيعهم، عن مالك بإسناد واحد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وهو 

املحفوظ املعروف عن مالك، وسائر رواة ابن شهاب«. 
وقال أيًضا )202/8(: »كل من رواه عن مالك بتاممه أو خمترًصا مل يروه عنه إال بإسناد واحد،   
عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، إال حييى صاحبنا، فإنه رواه بإسنادين، عن عبد الرمحن 
ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فأعضل«.اهـ          =
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اجلواب الثاين: 

قال ابن عبد الرب: »مجاعة من أصحابنا تأولوا قوله: )ودعي العمرة( دعي عمل 
العمرة، يعني الطواف بالبيت، والسعي بني الصفا واملروة، وكذلك تأولوا من روى: 
أمسكي عن  العمرة(: أي  العمرة( ورواية من روى: )وأمسكي عن  )واسكتي عن 

عمل العمرة، ال أنه أمر برفضها، وابتداء احلج وإنشائه كام زعم العراقيون«)1(.

وقال ابن القيم: قوله »)دعي العمرة( أي دعيها بحاهلا، ال خترجي منها، وليس 
املراد تركها، قالوا: ويدل عليه وجهان: 

أحدمها: قوله: )يسعك طوافك حلجك وعمرتك(. 

الثاين: قوله: )كوين يف عمرتك( قالوا: وهذا أوىل من محله عىل رفضها لسالمته 
من التناقض«)2(.

اجلواب الثالث: 

قالوا: كانت عائشة يومئذ مهلة باحلج، ومل تكن مهلة بعمرة، وإذا كانت مهلة 
باحلج سقط القول عنا يف رفض العمرة؛ ألهنا مل تكن مهلة بعمرة)3(.

عائشة  سمعت  قالت:  عمرة،  طريق  من  البخاري  روى  فقد   )339-1879(
ريض اهلل تعاىل عنها تقول:

خرجنا مع رسول اهلل × خلمس بقني من ذي القعدة، وال نرى إال احلج، حتى 

وانظر املوطأ برواية أيب مصعب الزهري ح )1324، 1325( واملوطأ برواية الشيباين ح )456،   =
466( جتد صحة ما ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد. 

الرواة.  اللفظ إىل عروة، وصحت دعوى تفرد عروة بقوله: )دعي عمرتك( عن سائر  فرجع   
واهلل أعلم. 

التمهيد )215/8، 216(.  )1(
زاد املعاد )169/2(.   )2(

التمهيد )217/8(.   )3(



57طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

إذا دنونا من مكة أمر رسول اهلل × من مل يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن حيل. 
قالت عائشة ريض اهلل تعاىل عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ 
× عن أزواجه. قال حييى: فذكرت هذا احلديث للقاسم، فقال:  النبي  فقيل: ذبح 

أتتك باحلديث عىل وجهه. ورواه مسلم)1(.

)1880-340( وتابع األسود بن يزيد النخعي عمرة، فقد روى البخاري من 
طريق إبراهيم، عن األسود، عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها قالت: خرجنا مع النبي 
× وال نرى إال احلج، فقدم النبي ×، فطاف بالبيت وبني الصفا واملروة، ومل حيل، 
وكان معه اهلدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من مل يكن معه 
النفر،  ليلة  احلصبة  ليلة  كان  فلام  حجنا،  من  مناسكنا  فنسكنا  هي  فحاضت  اهلدي، 
قالت: يا رسول اهلل كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غريي. قال: ما كنت تطوفني 
بعمرة،  فأهيل  التنعيم،  إىل  أخيك  مع  فاخرجي  قال:  ال.  قلت:  قدمنا؟  ليايل  بالبيت 
بعمرة  فأهللت  التنعيم،  إىل  الرمحن  عبد  مع  فخرجت  وكذا،  كذا  مكان  وموعدك 
كنت  أما  حلابستنا  إنك  حلقى  عقرى   :× النبي  فقال  حيي  بنت  صفية  وحاضت 
طفت يوم النحر. قالت: بىل. قال: فال بأس انفري، فلقيته مصعًدا عىل أهل مكة، وأنا 

منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط)2(.

كام تابعهام القاسم بن حممد، عن عائشة. 

)1881-341( كام تابعهام القاسم بن حممد،  عن عائشة، فقد روى البخاري 
من طريق عبد الرمحن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يقول: 

سمعت عائشة تقول: خرجنا ال نرى إال احلج، فلام كنا برسف حضت، فدخل 
عيل رسول اهلل × وأنا أبكي، قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه 

صحيح البخاري )1720(، ومسلم )125ـ1211(.  )1(
صحيح البخاري )1762(، ومسلم )128ـ1211(.   )2(
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اهلل عىل بنات آدم، فاقيض ما يقيض احلاج غري أن ال تطويف بالبيت. قالت: وضحى 
رسول اهلل × عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم)1(.

 )1882-342( وروى مسلم من طريق محاد، عن عبد الرمحن، عن، أبيه، عن 
عائشة ريض اهلل تعاىل عنها، قالت: 

لبينا باحلج، حتى إذا كنا برسف حضت، فدخل عيل رسول اهلل × وأنا أبكي 
وساق احلديث بنحو حديث املاجشون …)2(.

يتابع بعضهم بعًضا أن عائشة قالت: خرجنا  فهذه عمرة، واألسود، والقاسم 
ال نرى إال احلج، وقالت: لبينا باحلج. وإذا كانت عائشة حاجة سقط القول برفض 

العمرة كام يقول احلنفية.

أنه قد قيل به)3( إال أنه ضعيف عندي، ومن تأمل األحاديث  وهذا القول مع 
تبني أن عائشة أحرمت بالعمرة، وأهنا مل ترفض العمرة بل أدخلت احلج عىل العمرة.

فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن 
 … بعمرة  فأهللنا  الوداع،  × عام حجة  اهلل  خرجنا مع رسول  قالت:  أهنا  عائشة، 

احلديث من حديث طويل هلام)4(.

وقوهلا: )فأهللنا بعمرة( تقصد نفسها ريض اهلل عنها.

وهلام من طريق عقيل، عن ابن شهاب به، وفيه: خرجنا مع رسول اهلل ×، فمنا 
من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج .... ومل أهلل إال بعمرة)5(.

البخاري )294(، ومسلم )119ـ1211(.   )1(
رواه مسلم )121ـ1211(.   )2(

ساقه ابن عبد الرب يف التمهيد )217/8( وضعفه.   )3(
صحيح البخاري )4395(، ومسلم )111ـ1211(.   )4(

صحيح البخاري )319(، ومسلم )112ـ1211(.   )5(
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 وتابع هشام بن عروة ابن شهاب. فرواه البخاري من طريق أيب معاوية)1(، ومن 
طريق أيب أسامة)2(، ومن طريق حييى بن سعيد)3(.

ورواه مسلم، من طريق عبدة بن سليامن)4(، ومن طريق ابن نمري)5(، ومن طريق 
بعضهم  فأهل  وفيه:  عائشة،  عن  عروة،  عن  عروة،  بن  هشام  عن  كلهم،  وكيع)6(، 

بعمرة، وبعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة.

وجاء أيًضا من غري حديث عائشة أهنا كانت ممن أحرم بعمرة. 

)1883-343( فقد روى مسلم من طريق الليث بن سعد، عن أيب الزبري، 

عن جابر ريض اهلل تعاىل عنه أنه قال: أقبلنا مهلني مع رسول اهلل × بحج مفرد 
وأقبلت عائشة ريض اهلل تعاىل عنها بعمرة حتى إذا كنا برسف عركت، حتى إذا قدمنا 
طفنا بالكعبة والصفا واملروة، فأمرنا رسول اهلل × أن حيل منا من مل يكن معه هدي، 
ثيابنا  بالطيب، ولبسنا  النساء وتطيبنا  فواقعنا  قال: احلل كله،  ماذا؟  فقلنا: حل  قال 
 × ليال، ثم أهللنا يوم الرتوية ثم دخل رسول اهلل  بيننا وبني عرفة إال أربع  وليس 
عىل عائشة ريض اهلل تعاىل عنها، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأين أين 
بالبيت، والناس يذهبون إىل احلج  الناس ومل أحلل، ومل أطف  قد حضت وقد حل 
اآلن، فقال: إن هذا أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم، فاغتسيل، ثم أهيل باحلج، ففعلت ... 
احلديث، ووقفت املواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا واملروة، ثم قال: قد 
حللت من حجك وعمرتك مجيًعا. فقالت: يا رسول اهلل إين أجد يف نفيس أين مل أطف 

صحيح البخاري )1783(.   )1(
صحيح البخاري )317(.  )2(

صحيح البخاري )1786(.   )3(
صحيح مسلم )1211/115(.   )4(
صحيح مسلم )1211/116(.  )5(

صحيح مسلم )1211/117(.   )6(
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بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب هبا يا عبد الرمحن، فأعمرها من التنعيم وذلك 
ليلة احلصبة )1(.

وجابر من أكثر الناس عناية بحجة النبي ×، وقد رصح ريض اهلل عنه أن عائشة 
ومل  الناس  حل   :× للرسول  قالت  وأهنا  حاضت،  وأهنا  بالعمرة،  أهل  ممن  كانت 
أحلل، ومل أطف بالبيت، والناس يذهبون إىل احلج اآلن: أي مل حتلل من عمرهتا، وأن 
الرسول × قال هلا: قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا، وأن طوافها للعمرة بعد 
نسكها مل يكن إال من باب تطييب خاطرها، حيث قالت للرسول ×: يا رسول اهلل 
إين أجد يف نفيس أين مل أطف بالبيت حتى حججت. فهذا احلديث يوضح ما أمجل من 

الروايات األخرى. 

بقي اجلواب عىل الروايات التي سقناها، والتي فيها: )خرجنا ال نرى إال احلج(. 

q اجلواب عىل ذلك من وجوه: 
لبينا  قالت:  أو  إال احلج،  نرى  اهلل عنها: خرجنا ال  أحدها: قول عائشة ريض 
باحلج. فهذا واهلل أعلم أنه كان منهم نية قبل أن يدخلوا يف النسك خاصة أهنم كانوا 
ال يرون العمرة يف أشهر احلج، وعليه فيكون معنى خرجنا ال نرى: أي ال نعتقد. كام 
تقول: أرى كذا: أي أعتقده وأظنه، وحني قال هلم رسول اهلل ×: من أحب أن هيل 
باحلج فليهلل، ومن أحب أن هيل بالعمرة فليهلل، فأحرمت عائشة بالعمرة، خاصة 
أهنا روت عن رسول اهلل × قوله: )لوال أن أهديت ألهللت بعمرة(. والذي يؤيد 
ذلك ما سقناه من الروايات أن عائشة أحرمت بالعمرة، وألن قوهلا خرجنا ال نرى 

إال احلج، كوهنا ربطت ذلك باخلروج دليل عىل أن ذلك كان نية هلا عند خروجها.

اهلل  قوهلا: خرجنا مع رسول  مفردة  أهنا كانت  القيم: غاية من زعم  ابن  وقال 
× ال نرى إال احلج. فيا هلل العجب!! أيظن باملتمتع أنه خرج لغري احلج، بل خرج 

صحيح مسلم )1213(.   )1(
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خرجت  يقول:  أن  يمتنع  ال  فتوضأ  بدأ  إذا  للجنابة  املغتسل  أن  كام  متمتًعا،  للحج 
لغسل اجلنابة، وصدقت أم املؤمنني ريض اهلل عنها إذ كانت ال ترى إال أنه احلج حتى 

أحرمت بعمرة بأمره ×، وكالمها يصدق بعضه بعًضا)1(.

وجه آخر: ذكره ابن عبد الرب، قال: »ليس يف رواية من روى عن عائشة: كنا مهلني 
باحلج، وخرجنا ال نرى إال احلج، بيان أهنا كانت مهلة باحلج، وإنام هو استدالل؛ ألنه 
حيتمل أن تكون أرادت بقوهلا: خرجنا، تعني خرج رسول اهلل × وأصحابه مهلني 
باحلج، تريد بعض أصحابه، أو أكثر أصحابه، واهلل أعلم، وليس االستدالل املحتمل 
عروة  قال  كام  بعمرة،  يومئذ  مهلة  كانت  بأهنا  جابر  رصح  وقد  كالرصيح،  للتأويل 
)انقيض  قوله:  كان يف  إنام  أعلم،  واهلل  الذي دخل عىل عروة،  والوهم  قالوا:  عنها، 

رأسك، وامتشطي، ودعي العمرة، وأهيل باحلج(»)2(.

والذي ذكرته أرجح، وال حيتمل احلذف والتقدير.

وجه ثالث: أن عائشة أحرمت أواًل باحلج، ثم أحرمت بالعمرة حني أمر النبي 
× أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة. ثم ملا حاضت وتعذر عليها إمتام العمرة والتحلل 
منها وأدركت اإلحرام باحلج أمرها النبي × باإلحرام باحلج فأحرمت به فصارت 

مدخلة للحج عىل العمرة وقارنة.

وهذا ضعيف؛ ألن النبي × إنام أمر الصحابة أن حيلوا بعد طوافهم وسعيهم، 
ولو كانت عائشة قد طافت مل حتتج إىل إدخال العمرة عىل احلج. واهلل أعلم.

q اجلواب عن قوله × هذه مكان عمرتك:
أجابوا بعدة أقوال: 

القول األول: قال ابن القيم: قوله: )هذه مكان عمرتك( فعائشة أحبت أن تأيت 

زاد املعاد )170/2(.   )1(
التمهيد )221/8(.   )2(
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بعمرة مفردة، فأخربها النبي × أن طوافها وقع عن حجتها وعمرهتا، وأن عمرهتا 
أواًل، فلام  قد دخلت يف حجها، فصارت قارنة، فأبت إال عمرة مفردة كام قصدت 

حصل هلا ذلك، قال: هذه مكان عمرتك«)1(.

فهذه عمرة مفردة مكان عمرتك املفردة التي مل تتم لك منفردة، كام متت لسائر 
العمرة  وأمتوا  العمرة  إىل  احلج  فسخوا  الذين  للناس  متت  وكام  املؤمنني،  أمهات 
الرتوية فحصلت هلم  يوم  باحلج من مكة  أحرموا  ثم  الرتوية  يوم  قبل  منها  وحتللوا 

عمرة منفردة.

هو  وكام  األكثرين،  رواية  يف  عنها  صح  كام  باحلج  أواًل  أحرمت  الثاين:  القول 
 × النبي  × وأكثر أصحابه، ثم أحرمت بالعمرة حني أمر  النبي  األصح من فعل 
أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة. ثم ملا حاضت، وتعذر عليها إمتام العمرة والتحلل 
به،  فأحرمت  باحلج،  باإلحرام   × النبي  أمرها  باحلج،  اإلحرام  وأدركت  منها، 

فصارت مدخلة للحج عىل العمرة وقارنة)2(. 

وهذا ضعيف؛ ألنه مبنى عىل أن عائشة ريض اهلل عنها كانت حمرمة باحلج أواًل 
وقد بينت باألحاديث الصحيحة أن عائشة أهلت بالعمرة، ومل هتل باحلج.

القول الثالث: بضعف رواية: )هذه مكان عمرتك(. 
قال مالك: ليس العمل عىل حديث عروة عن عائشة عندنا قدياًم وال حديًثا)3(. 

فقيل تفرد عروة، عن عائشة بقوله: )هذه مكان عمرتك(، وهي غري حمفوظة، 
× قوله: يسعك  فكام قيل: بشذوذ )دعي عمرتك( يقال: هنا. وقد جاء عن النبي 

طوافك حلجك وعمرتك. 

زاد املعاد )169/2، 170(.   )1(
الديباج عىل صحيح مسلم )309/3(.   )2(

املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم )301/3(، الديباج عىل صحيح مسلم )309/3(.   )3(
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)1884-344( فقد روى مسلم من طريق عبد اهلل بن طاوس، عن أبيه، 

بالبيت  تطف  ومل  فقدمت،  بعمرة،  أهلت  أهنا  عنها  تعاىل  اهلل  عائشة ريض  عن 
يوم   × النبي  هلا  فقال  باحلج،  أهلت  وقد  كلها،  املناسك  فنسكت  حاضت،  حتى 
النفر: يسعك طوافك حلجك وعمرتك، فأبت. فبعث هبا مع عبد الرمحن إىل التنعيم، 

فاعتمرت بعد احلج)1(.

والصفا  بالكعبة  طافت  طهرت  إذا  »حتى  وفيه:  مسلم،  عند  جابر  رواية  ويف 
يا  فقالت:  مجيًعا.  وعمرتك  حجك  من  حللت  قد  اهلل:  رسول  قال  ثم  واملروة، 
 رسول اهلل إين أجد يف نفيس أين مل أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب هبا يا 

عبد الرمحن، فأعمرها من التنعيم«)2(.

q اجلواب عن قوله × انقيض رأسك وامتشطي.
أجابوا عدة إجابات، منها. 

وابن  قدامة،  ابن  عن  النقل  قدمنا  كام  اللفظة،  هذه  شذوذ  األول:   اجلواب 
عبد الرب، وابن القيم، وغريهم.

اجلواب الثاين: عىل فرض أن اللفظ حمفوظ، فهو دليل عىل أنه جيوز للمحرم أن 
املحرم من متشيط  يمشط رأسه، وال دليل من كتاب، وال سنة، وال إمجاع عىل منع 

رأسه، وهذا قول ابن حزم)3(.

اجلواب الثالث: أهنا كانت مضطرة إىل ذلك، فرخص هلا كام رخص لكعب بن 
عجرة)4(.

وهذا ضعيف؛ ألهنا لو كانت مضطرة جلاء ذكر ذلك يف احلديث، وقوله × هلا: 

صحيح مسلم )132ـ1211(. وهو يف مسند أمحد )124/6(.   )1(
صحيح مسلم )1213(.   )2(

زاد املعاد )169/2(.   )3(
املفهم )300/3(.   )4(
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»انقيض رأسك« مل يكن بناء عىل طلب منها يف نقض رأسها أو بسبب ألـم برأسها. 
ولو كان حمرًما متشيط شعرها، وكانت مضطرة لنقضه لوجب عليها فدية كام وجب 

عىل كعب بن عجرة. واهلل أعلم 

عن  عروة،  حديث  مالك:  قال  ولذلك  هبا.  خاص  ذلك  أن  الرابع:  اجلواب 
عائشة ليس عليه العمل عندنا قدياًم وال حديًثا)1(.

عىل  دلياًل  ليس  العمل  ترك  ودعوى  توقيف،  إىل  حتتاج  اخلصوصية  ودعوى 
اخلصوصية، ومل يرتك العمل به كلية بدليل أن ابن حزم يرى أنه ال حرج عليها كام 

قدمنا.

اجلواب اخلامس: أن املراد بالنقض واالمتشاط: ترسيح الشعر لغسل اإلهالل 
التلبيد إال  باحلج، ولعلها كانت لبدت رأسها، وال يتأتى إيصال املاء إىل البرشة مع 
بحل الضفرة، وترسيح الشعر، ويتأيد بام يف حديث جابر، أنه × قال هلا: )فاغتسيل، 

ثم أهيل باحلج()2(.

احلديث.  من  إليه  اإلشارة  وأين  توهم،  جمرد  رأسها  ملبدة  كانت  أهنا  ودعوى 
فأقوى اإلجابات عندي أنه جيوز للمحرم أن يمشط شعره، وأن يرسحه خاصة املرأة 

إذا اغتسلت اشتدت حاجتها إىل ترسحيه، واهلل أعلم. 

q دليل اجلمهور على أن احلائض حترم باحلج وتصري قارنة:

  الدليل األول: 
اإلمجاع، قال ابن عبد الرب: »ال خالف بني العلامء يف أن للمحرم بالعمرة إدخال 
احلج عىل العمرة، ما مل يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته، هذا إذا كان يف أشهر احلج«)3(.

املفهم )301/3(.   )1(
املرجع السابق.   )2(

التمهيد )215/15(.   )3(
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قال ابن قدامة: »إدخال العمرة عىل احلج جائز باإلمجاع من غري خشية الفوات، 
فمع خشيته أوىل. قال ابن املنذر: أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن ملن أهل 

بعمرة أن يدخل عليها احلج، ما مل يفتتح الطواف بالبيت«)1(.

ونقل اإلمجاع أيًضا ابن رشد)2(.

  الدليل الثاين:

 أن النبي × أمر من كان معه هدي يف حجة الوداع أن هيل باحلج مع العمرة)3(. 

  الدليل الثالث: 

يتأتى  ]البقرة: 196[. فاحلج والعمرة ال  )ۓ ڭ ڭ ڭ(  تعاىل:  قال اهلل 
اخلروج منهام إال بإمتامهام)4(.

  الدليل الرابع:

األحاديث الصحيحة التي ترصح أهنا كانت قارنة. منها 

عن  أبيه،  عن  طاوس،  بن  اهلل  عبد  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )345-1885(
عائشة ريض اهلل تعاىل عنها،

املناسك  فنسكت  بالبيت حتى حاضت،  تطف  ومل  فقدمت  بعمرة،  أهلت  أهنا 
كلها وقد أهلت باحلج، فقال هلا النبي × يوم النفر: يسعك طوافك حلجك وعمرتك، 

فأبت. فبعث هبا مع عبد الرمحن إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج)5(. 

)1886-346( ومنها أيًضا حديث جابر رواه مسلم من طريق الليث بن سعد،  
عن أيب الزبري،

املغني )369/5(.   )1(
انظر البيان والتحصيل )327/17(.   )2(

املغني )369/5(.   )3(
املفهم )300/3(.   )4(

صحيح مسلم )132ـ1211(. وهو يف مسند أمحد )124/6(.   )5(
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عن جابر ريض اهلل تعاىل عنه أنه قال: أقبلنا مهلني مع رسول اهلل × بحج مفرد 
وأقبلت عائشة ريض اهلل تعاىل عنها بعمرة حتى إذا كنا برسف عركت ... ثم دخل 
شأنك؟  ما  فقال:  تبكي،  فوجدها  عنها،  تعاىل  اهلل  ريض  عائشة  عىل   × اهلل  رسول 
قالت: شأين أين قد حضت، وقد حل الناس، ومل أحلل، ومل أطف بالبيت، والناس 
يذهبون إىل احلج اآلن، فقال: إن هذا أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم، فاغتسيل، ثم أهيل 
باحلج، ففعلت، ووقفت املواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا واملروة، ثم 

قال: قد حللت من حجك وعمرتك مجيًعا .... احلديث)1(.

e e e

صحيح مسلم )1213(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل طواف ال يعترب نسًكا يف حق املقيم بمكة، فإنه يسقط عن املعذور، كطواف 
الوداع للحائض.

عنها.  يسقط  الوداع  طواف  فإن  أفاضت  ما  بعد  املرأة  حاضت  إذا  ]م-762[ 
عامة  قول  وهو  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 

الصحابة والفقهاء)5(. 

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، وجيب عليه 
املقام حتى تطوف. 

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقاال: بسقوط طواف الوداع، 
وبقي هذا القول مذهًبا لعمر)6(.

فتح القدير )2/ 504( بدائع الصنائع )142/2(.   )1(
املوطأ )414/1(.   )2(

األم )154/2( الوسيط - الغزايل )673/2( روضة الطالبني )119/3(.   )3(
املستوعب )268/4( رشح الزركيش )288/3( كشاف القناع )513/2(.  )4(

انظر: املصنف البن أيب شيبة يف اآلثار عن املرأة حتيض قبل أن تنفر، خاصة األثر عن القاسم بن   )5(
حممد )13174( وقد ذكرت لفظه يف األدلة. 

انظر: الفتح )418/1( وانظر: ما سقته من أدلة يف البخاري ومسلم عىل رجوع ابن عمر وزيد   )6(
ابن ثابت. 

املبحث السادس 

طواف الوداع يسقط عن احلائض
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 q أدلة اجلمهور على سقوط طواف الوداع:

  الدليل األول: 

)1887-347( روى اإلمام البخاري من طريق األعمش، حدثني إبراهيم، عن األسود، 

أراين  ما  فقالت:  النفر،  ليلة  حاضت صفية  قالت:  عنها،  اهلل  عائشة ريض  عن 
×: عقرى حلقى: أطافت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال:  النبي  إال حابستكم، قال 

فانفري، ورواه مسلم)1(.

  الدليل الثاين: 

)1888-348( روى اإلمام البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن 
عباس ريض اهلل عنهام قال: 

ورواه  احلائض.  عن  خفف  أنه  إال  بالبيت،  عهدهم  آخر  يكون  أن  الناس  أمر 
مسلم)2(.

q الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:
)1889-349( روى مسلم من طريق ابن جريج، أخربين احلسن بن مسلم، 

عن طاوس، قال:

كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر احلائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما ال. فسل فالنة األنصارية، هل أمرها بذلك 
رسول اهلل ×؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إىل ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك 

إال قد صدقت)3(.

صحيح البخاري )1771(، ومسلم )1211(.   )1(
صحيح البخاري )1755( ومسلم )1328(.   )2(

صحيح مسلم )1328-381(.   )3(
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  )1890-350( وأما رجوع ابن عمر، فقد روى البخاري من طريق وهيب، حدثنا 
ابن طاوس، عن أبيه، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: 
وسمعت ابن عمر يقول: إهنا ال تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي × رخص هلن)1(.

عىل  ليس  باألمصار،  الفقهاء  عامة  قال  املنذر:  ابن  »قال  الباري:  فتح  يف  جاء 
احلائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن اخلطاب، وابن عمر، وزيد 
بن ثابت، أهنم أمروها باملقام إذا كانت حائًضا لطواف الوداع، وكأهنم أوجبوه عليها 
كام جيب عليها طواف اإلفاضة إذ لو حاضت قبله مل يسقط عنها، ثم أسند عن عمر 
بإسناد صحيح إىل نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، 
وقد ثبت  بالبيت،  الناس، حتى تطهر وتطوف  ينفر  فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة)2(.

احلائض  أن عىل  يرى  فإنه كان ممن  اهلل  بن عبد  إليهم جابر  أن يضاف  وينبغي 
طواف الوداع. 

عن  معمر،  عن  وكيع،  ثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  روى  فقد   )351-1891(
عبد امللك بن ميرسة، عن طاوس، قال:

بن  جابر  فخالفه  يقرره،  حتى  فرتكه  يشء  يف  أحد  خالفه  عباس  ابن  رأيت   ما 
امرأة كان  إىل  فأرسلوا  تنفر،  ابن عباس:  فقال  ثم حتيض،  املرأة تطوف،  اهلل يف  عبد 

أصاهبا ذلك فوافقت ابن عباس)3(.

]صحيح[. 

صحيح البخاري )1760(.   )1(
فتح الباري )418/1( ح1762.   )2(

املصنف )13175(.   )3(
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وفيه إشارة إىل رجوع جابر؛ ألنه أشار أن ابن عباس مل يرتكه، حتى يقرره، وأهنم 
أرسلوا إىل امرأة كان أصاهبا ذلك، فوافقت ابن عباس، وال يسع جابًرا إال الرجوع 

لقول الرسول ×.

q القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة الصحابة:
)1892-352( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أيب فروة، قال: 

سألت القاسم بن حممد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت يوم النحر، 
فقال: يرحم اهلل عمر. قال أصحاب حممد: قد فرغت إال عمر، فإنه كان يقول: يكون 

آخر عهدها بالبيت)1(. 

]صحيح[. 

وأبو فروة هذا هو عروة بن احلارث من رجال الشيخني.

q دليل عمر على وجوب طواف الوداع على احلائض: 
)1893-353( روى ابن أيب شيبة،قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن 
يعىل بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرمحن، عن احلارث بن عبد اهلل بن أوس الثقفي، قال: 

سألت عمر بن اخلطاب عن املرأة تطوف بالبيت ثم حتيض، فقال: آخر عهدها 
ُأِرْبت عن يديك،  فقال عمر:   ،× اهلل  أفتاين رسول  فقال احلارث: كذلك  بالبيت. 

سألتني عن يشء، سألت عنه رسول اهلل × كيام أخالفه)2(. 

]احلديث إسناد رجاله ثقات[)3(.

املصنف )13174(.   )1(
املصنف )13179(.   )2(

احلديث أخرجه أمحد )416/3( حدثنا هبز وعفان قاال: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن   )3(
اخلطاب عن املرأة تطوف بالبيت، ثم حتيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. 

الكبري  املسند )575( والطرباين يف املعجم  ابن أيب شيبة يف املصنف )13330( ويف  وأخرجه   
)262/3( ح 3353، عن عفان وحده به.                   =
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واجلواب: عن هذا القدر املرفوع حيتمل عدة إجابات: 

للحائض  التي ترخص  فيقال: األحاديث  الرتجيح،  أن نسلك مسلك  األول: 
وحديث  الصحيحني،  يف  عائشة  حلديث  وأكثر.  أقوى  الوداع  طواف  ترتك   بأن 
ابن عباس فيهام أيًضا، وحديث أم سليم وابن عمر وغريهم من األحاديث، ومعلوم 
أن كثرة األحاديث، وكون بعضها يف الصحيحني قرينة قوية عىل ترجيحها عىل غريها، 

بل مل يعارضها إال هذا احلديث عن احلارث بن عبد اهلل الثقفي. 

اجلواب الثاين: 

أن نقول بالنسخ، فاألحاديث التي ترخص للحائض برتكها للطواف كانت يف 
حجة الوداع فتكون ناسخة وهذا ما رجحه الطحاوي)1(. 

اجلواب الثالث: 

إذا  أما  مهلة،  الوقت  ويف  نفس،  الزمان  يف  كان  إذا  احلارث  حديث  حيمل  أن 
أعجلها السري كان هلا أن تنفر من غري وداع وهو اختيار اخلطايب)2(.

اجلواب الرابع:

قال بعضهم: إن احلارث بن عبد اهلل بن أسامة خمتلف يف صحبته، وعليه يكون 
حديثه مرساًل. وهذا القول ليس بيشء. 

اجلواب اخلامس:

أن عمر حني سئل عن احلائض قال:و ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، كام 

وأخرجه أبو داود )2004( حدثنا عمرو بن عون،   =
والنسائي يف الكربى )4185( أنبأ قتيبة بن سعيد،   

وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )262/3( ح 3353، من طريق سهل بن بكار.  
والطحاوي )2232( من طريق أيب داود )الطياليس(، كلهم عن أيب عوانة به.   

رشح معاين اآلثار )235/2(.   )1(
معامل السنن للخطايب )429/2(.   )2(
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يف رواية أمحد، فوافق كالم عمر ريض اهلل عنه احلديث املرفوع: )ال ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت الطواف( وحني سمع منه احلارث قوله: )ليكن آخر عهدها 
حتى  أحد  ينفر  ال  أي   :× اهلل  رسول  أفتاين  كذلك  احلارث  قال  بالبيت(  الطواف 
دلياًل  يريد  عمر  سأل  حني  احلارث  قصد  وكان  الطواف،  بالبيت  عهده  آخر  يكون 
ويبعد  احلارث،  والذي هو عند  العام،  باحلديث  فأجابه عمر  عاًما،  دلياًل  خاًصا ال 
أن يكون عند احلارث حديث خاص عن رسول اهلل ×، ثم يطلب العلم من غريه. 
وعىل هذا يكون باقي الصحابة الذين قالوا: تنفر، قد وقفوا عىل املخصص املخرج 
للحائض، وهبذا يزول اإلشكال، وألن من قال: تنفر، قوله هذا خالف القياس، فال 
يقولونه إال بتوقيف، بخالف من قال: ال تنفر، فقد يكون أخذ بالعموم. واهلل أعلم 

وهذا الوجه إن قال به أحد فهو قوي.

كام  الصحابة  عامة  قول  احلائض، وهو  يسقط عن  الوداع  أن طواف  فالراجح 
سبق.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q من مل يفارق بنيان مكة مل يفارق مكة، أصله املقيم، ال يرتخص أحكام السفر 
حتى يفارق البنيان. 

يلزمها  فهل  طهرت،  ثم  الوداع،  طواف  قبل  احلائض  نفرت  إذا  ]م-763[ 
الرجوع إىل مكة للطواف؟ 

اختلف العلامء يف ذلك. 

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما مل تبلغ مسافة قرص 

وهو مذهب احلنفية)1(، والشافعية يف أحد القولني)2(.

وقيل: يلزمها العود ما مل تفارق احلرم. وهو أحد الوجهني عند الشافعية)3(.

طواف  يلزمها  مكة،  من  خترج  أن  قبل  طهرت  »حائض   :)235/1( اهلندية  الفتاوى  يف  قال   )1(
الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسرية سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود«.

املجموع )255/8(، روضة الطالبني )394/2(.   )2(
انظر املرجع السابق.   )3(

املبحث السابع 

إذا نفرت احلائض قبل طواف الوداع
وطهــرت قبـل مفارقــة البنيــان
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وقيل: يلزمها العود ما مل تفارق بنيان مكة، وهو مذهب احلنابلة)1(، والصحيح 
من الوجهني عند الشافعية)2(. 

q دليل من قال ال يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

 قال النووي: »ولو طهرت احلائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة بناء مكة 
بال  العود  يلزمها  مل  قرص  مسافة  بعد  كان  وإن  عذرها،  لزوال  الوداع  طواف  لزمها 

خالف«)3(.

q دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البني�ان:
قالوا إذا مل تفارق البنيان فهي يف حكم املقيمة، وليست يف حكم املسافرة، بدليل 
أهنا ال يمكن أن تستبيح رخص السفر. وإذا كانت مقيمة وجب عليها الطواف؛ ألهنا 

خماطبة به، مثلها مثل من مل يرشع يف السفر. 

البنيان،  مفارقة  قبل  فطهرت  وداع،  بغري  احلائض  نفرت  »إذا  قدامة:  ابن  قال 
رجعت فاغتسلت، وودعت؛ ألهنا يف حكم اإلقامة بدليل أهنا ال تستبيح الرخص، 
فإن مل يمكنها اإلقامة فمضت، أو مضت لغري عذر، فعليها دم، وإن فارقت البنيان مل 

جيب الرجوع؛ ألهنا قد خرجت عن حكم احلارض«)4(.

q دليل من علق الرجوع ما لم تفارق احلرم:
 لعلهم يرون احلرم بمثابة البلد الواحد، فإن كان كذلك فهذا ليس بجيد، بدليل 

أن أهل مكة مع رسول اهلل × صلوا معه بمكة صالة املقيم، ثم صلوا معه يف منى 
صالة املسافر، مع أهنم مل يفارقوا احلرم، فليس احلرم بمثابة البلد الواحد. واهلل أعلم.

اإلنصاف )52/4( كشاف القناع )596/2( واملبدع )557/3( املغني )341/5(.   )1(
املجموع )255/8(، مغني املحتاج )510/1(.  )2(

النووي يف املجموع )255/8(.  )3(
املغني )341/5(.   )4(
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والراجح واهلل أعلم أن حكم املرأة يف هذا معلق بالرتخص يف أحكام السفر، 
فإذا بدأت ترتخص يف أحكام السفر مل جيب عليها الرجوع، ومعلوم أن املسافر حيق له 

الرتخص يف أحكام السفر متى فارق البينان. واهلل أعلم. 

e e e



موسوعة أحكام الطهارة 76

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q األصل يف العبادات املنع حتى يقوم دليل عىل املرشوعية.

]م-764[ بينت فيام سبق أن طواف الوداع يسقط عن احلائض والنفساء، وقد 
استحب بعض الفقهاء من الشافعية)1( واحلنابلة)2( الوقوف عند باب املسجد احلرام 

قبل االنرصاف إىل بلدها للدعاء. 

وال أعلم هلم دلياًل عىل االستحباب، بل الدليل عىل خالفه.

قال النووي يف املناسك )ص: 445(: »وال جيب طواف الوداع عىل احلائض والنفساء، وال دم   )1(
عليها لرتكه؛ ألهنا ليست خماطبة به، لكن يستحب هلا أن تقف عىل باب املسجد احلرام وتدعو«. 
امللتزم،  دعاء  من  الوداع  طواف  بعد  احلاج  يقوله  ما  ذكر  أن  بعد  املحتاج  مغني  يف  وقال  اهـ 
دعاء  بجميع ذلك -يعني من  تأيت  أن  استحب  نفساء  أو  كانت حائًضا  »فإن  قال)511/1(: 

امللتزم- عىل باب املسجد ومتيض«. 
كشاف القناع )598/2(، الفروع )522/3(. وقال يف املحرر )349/1(: »وال وداع عليها   )2(

مع حيض ونفاس، وال دم بسبب ذلك، لكن يسن هلا أن تقف عند باب املسجد، فتدعو«.

املبحث الثامن

ال يستحب للحائض والنفساء 
الدعاء عند باب املسجد احلرام
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 )1894-354( فقد روى البخاري من طريق الزهري، حدثني عروة بن الزبري 
وأبو سلمة بن عبد الرمحن، أن عائشة زوج النبي × أخربهتام 

 :× النبي  الوداع، فقال  × حاضت يف حجة  النبي  أن صفية بنت حيي زوج 
أحابستنا هي؟ فقلت: إهنا قد أفاضت يا رسول اهلل وطافت بالبيت، فقال النبي ×: 

فلتنفر. ورواه مسلم)1(.

فلم يأمرها × أن تذهب إىل باب املسجد، وتدعو، ولو كان خرًيا 
لسبقونا إليه.

e e e

صحيح البخاري )4401(، ومسلم )1211/382(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ال متنع املستحاضة من دخول املسجد يف األيام التي تصيل فيها.

q من صح منه االعتكاف يف املسجد صح منه طواف الوداع.
إدبار  بعد  نفرت  وإن  عليها،  وداع  فال  عادهتا  أيام  يف  نفرت  إن  املستحاضة   q

عادهتا لزمها الطواف؛ لكوهنا يف حكم الطاهرات.

]م-765[ معلوم أن املرأة املستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصالة، وكانت 
يف حكم احلائض، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت، وأصبحت يف حكم الطاهرات. 

بن  هشام  حدثنا  معاوية،  أيب  طريق  من  البخاري  روى  فقد   )355-1895(
عروة، عن أبيه، 

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي، فقالت: يا رسول اهلل 
إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال إنام ذلك عرق 
وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم 

املبحث التاسع

طواف الوداع للمستحاضة
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ثم صيل. 

قال وقال أيب ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت. ورواه مسلم إال 
قوله: قال أيب ثم توضئي لكل صالة ... إلخ)1(. 

مل  حائًضا  كانت  وإذا  حائض،  فأنت  أي:  الصالة(  فدعي  أقبلت  )فإذا  فقوله: 
يصح منها طواف، وسقط عنها طواف الوداع، وكان هلا أن تنفر. 

وقوله: )وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم، ثم صيل( أي: فأنت طاهرة، وإذا كانت 
طاهرة كان عليها ما عىل الطاهرات من وجوب طواف الوداع. 

قال النووي: »وأما املستحاضة إذا نفرت يف يوم حيضها فال وداع عليها، وإن 
نفرت يف يوم طهرها لزمها الوداع«)2(.

وإذا كانت املستحاضة تصيل، كان عليها الطواف، السيام إذا علمنا أن املستحاضة 
ال متنع من دخول املسجد، حتى عىل قول من يمنع احلائض من ذلك.

)1896-356( فقد روى البخاري من طريق خالد احلذاء، عن عكرمة، 

× امرأة من أزواجه فكانت ترى  عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول اهلل 
الدم والصفرة والطست حتتها وهي تصيل)3(.

وإذا كانت املستحاضة تعتكف، مع كون االعتكاف ليس واجًبا عليها، فكوهنا 
تطوف الطواف الواجب من باب أوىل. 

e e e

صحيح البخاري )228(، ومسلم )62ـ333(.   )1(
املجموع )255/8(.   )2(

صحيح البخاري )310(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

إن حيضتك  الدم حلديث:  إال موضع  احلائض يشء نجس  ليس من جسم   q
ليست يف يدك.

q منع وطء احلائض من أجل األذى فاختص بمحله كالدبر.

]م-766[ أمجع العلامء عىل أنه حيرم عىل الزوج أن جيامع زوجته يف فرجها حال 
احليض، وممن نقل اإلمجاع ابن املنذر يف األوسط)1(، وابن حزم يف مراتب اإلمجاع، 
وابن قدامة)2(، والنووي)3(، ونقل اإلمجاع أيًضا خلق كثري من املفرسين، واملحدثني، 

)1(  األوسط )208/2(.
)2(  املغني )414/1(. 

)3(  املجموع )189/2(، ويف رشح مسلم )592/1(.

الباب السادس

يف أحكام احلائض من حيث العالقات الزوجية 
الفصل األول 

يف وطء احلائض
املبحث األول

يف حتريم وطء احلائض يف فرجها
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والفقهاء منهم الطربي رمحه اهلل يف تفسريه)1(، والقرطبي يف التفسري)2(، وابن كثري يف 
تفسريه)3(، وابن تيمية)4(.

واستثنى احلنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض، برشط أال 
تندفع شهوته إال بالوطء يف الفرج، وخياف تشقق أنثييه إن مل يطأ، وليس عنده غري 

زوجته احلائض، بحيث ال يقدر عىل مهر حرة وال ثمن أمه. 

وهذا االستثناء من احلنابلة داخل يف حتليل احلرام للرضورة لقوله تعاىل: )ٺ ٺ 
ٿ ٿ( ]األنعام: 119[، وقوله تعاىل: )ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]احلج: 

78[، وقوله تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]البقرة: 185[)5(.

وأما االستمتاع فيام فوق الرسة وحتت الركبة، فقد حكى بعضهم اإلمجاع عىل 
جوازه، منهم ابن قدامة)6(.

وقال النووي بعد أن ساق خالف العلامء يف االستمتاع فيام بني الرسة والركبة، قال: 
»وأما ما سواه -يعني سوى ما بني الرسة والركبة- فمبارشهتا فيه حالل بإمجاع املسلمني، 

نقل اإلمجاع فيه الشيخ أبو حامد واملحاميل، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون«)7(.

)1897-357( وأما ما يروى عن ابن عباس من طريق حبيب موىل عروة ابن 
الزبري، أن ندبة موالة ميمونة زوج النبي × أخربته

أهنا أرسلتها ميمونة إىل عبد اهلل بن عباس يف رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه 
ذلك،  ذكرت  ثم  رسالتها  فبلغتها  ميمونة  إىل  فرجعت  امرأته،  فراش  عن  معزول 

)1(  تفسري الطربي )381/4(.
)2(  اجلامع ألحكام القرآن )87/3(.

)3(  تفسري القرآن العظيم )460/1(، حتقيق الشيخ مقبل الوادعي وفقه اهلل.
)4(  جمموع الفتاوى )624/21(.

)5(  انظر: معونة أويل النهى رشح املنتهى )466/1(، املبدع )221/1(، كشاف القناع )198/1(.
)6(  املغني )414/1(. 

)7(  املجموع )393/2(. 
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عن  فسألتها  إليه  فرجعت  ذلك،  عن  فسليها  امرأته  إىل  ارجعي  ميمونة:  هلا  فقالت 
ذلك،، فأخربهتا أهنا إذا طمثت عزل عبد اهلل فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إىل عبد اهلل 
ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول اهلل ×؟ فواهلل إن كانت 

املرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذهيا ثم يبارشها بسائر جسده. 

]ضعيف[)1(.  

بن  حممد  عن  صحيح،  بسند  الطربي  جرير  ابن  مارواه  وأما   )358-1898(
سريين، قال: قلت لعبيدة: 

ما حيل يل من امرأيت إذا كانت حائًضا؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى)2(. 

فهذا ال حجة فيه؛ ألنه موقوف عىل تابعي، خمالف ملا جاء عن النبي ×، ومع 
هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: »الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع يف كتابه، 
كانت  إذا  امرأته  من  للرجل  ما  عبيدة  سألت  قال:  سريين،  ابن  عن  عون،  ابن  عن 
حائًضا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن مل جيد بًدا رد عليها من طرف ثوبه.

حتى  واحد،  حلاف  يف  متجردة  معها  ينام  ال  أن  األوىل  أن  عىل  يدل  إنام  وهذا 
يسرتها بيشء من ثيابه. وهذا مما ال خالف فيه«)3(.

)1899-359( وأما ما رواه أمحد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن هليعة، 
عن يزيد بن أيب حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصديف)4(، قال:

)1(  سبق خترجيه، انظر ح )1630(. 
)2(  سبق خترجيه انظر ح )1632(.

)3(  رشح ابن رجب للبخاري )35/2(.
)4(  هكذا يف املطبوع، ويف تعجيل املنفعة )1463(: ابن قريظ بدون التاء املربوطة. 

ويف اإلكامل للحسيني )قريط( بالطاء. اإلكامل للحسيني )1242(، وكذا هو يف رشح ابن رجب   
للبخاري )36/2(. 

وذكره البخاري يف التاريخ الكبري )444/8( فقال: ابن ُقرط، أو ابن َقرط. اهـ   
وذكره يف اجلرح والتعديل )324/9( فيمن عرف بابن عامر بن قرط أو قريط.   
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حائض؟  وأنت  يضاجعك   × اهلل  رسول  أكان  عنها:  اهلل  ريض  لعائشة  قلت 
قالت: نعم، إذا شددت عىل إزاري، ومل يكن لنا ذاك إال فراش واحد، فلام رزقني اهلل 

فراًشا آخر اعتزلت رسول اهلل ×)1(. 

]ضعيف[)2(. 

)1900-360( وروى أبو داود، قال: حدثنا سعيد بن عبد اجلبار، حدثنا عبد 
العزيز - يعني ابن حممد - عن أيب اليامن، عن أم ذرة، 

عن عائشة أهنا قالت: كنت إذا حضت نزلت عن املثال عىل احلصري، فلم نقرب 
رسول اهلل × ومل ندن منه حتى نطهر)3(. 

]ضعيف[)4(. 

)1(  املسند )91/6(. 
قبل  عنه  وروايته  سعيد،  بن  قتيبة  عنه  الراوي  أن  إال  ضعيف،  وهو  هليعة،  ابن  فيه:  احلديث    )2(
وفيه  مطلًقا،  ضعيًفا  هليعة  ابن  كان  وإن  غريها  من  أعدل  العبادلة  كرواية  وهي  كتبه.  احرتاق 
عنعنة ابن هليعة أيًضا، وهو مدلس إال أنه قد توبع، تابعه عمرو بن احلارث عن ابن أيب حبيب 

كام يف التاريخ الكبري )444/8( إال أنه قال: يزيد بن قيس بداًل من سويد بن قيس به. 
وقد عد أبو حاتم سويد بن قيس ويزيد بن قيس واحًدا كام يف اجلرح والتعديل البنه )284/9(.   
وقد نقل احلافظ ابن رجب يف رشح للبخاري )36/2(، رواية عمرو بن احلارث، من مسند   
بقي بن خملد، فقال: عن ابن حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قرظ أو قرط الصديف، فذكر 

سويد بن قيس كرواية ابن هليعة، وهذا يرجح أنه ال اختالف يف إسناده. 
فتبقى علة احلديث ابن قرط الصديف. فإنه جمهول مل يرو عنه إال سويد بن قيس ومل يوثقه أحد.  

قال ابن رجب يف رشح البخاري )2/ 36(: »ابن قرظ - أو قرط - الصديف، ليس باملشهور،   
فال تعارض روايته عن عاشة رواية األسود بن يزيد النخعي.

وقد تابع األسود عىل روايته كذلك عن عائشة: عمرو بن رشحبيل - أو عمرو بن ميمون - عىل   
اختالف فيه -، وأبو سلمة وعبد اهلل بن أيب قيس، ورشيح بن املقدام، ومجيع بن عمري، وخالس 

وغريهم، وروايات هؤالء عن عائشة أوىل من روايات ابن قريط«. 
)3(  سنن أيب داود )271(. 

)4(  يف اإلسناد:أبو اليامن، واسمه كثري بن يامن، وقيل: كثري بن جريج، روى عنه اثنان. 
ذكره ابن حبان يف الثقات )351/7(، ومل يوثقه أحد غريه.                =  
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أيب  عن  دكني،  بن  الفضل  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  وروى   )361-1901(
هالل، عن شيبة بن هشام الراسبي، قال: 

سألت سامًلا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض. فقال: نحن آل عمر فنعزهلن)1(.

]حمتمل للتحسني[)2(. 

وضعف إسناده ابن رجب )3(. 

وخرج القايض إسامعيل، من طريق جعفر بن الزبري، عن القاسم، عن أيب أمامة، 

قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء يف املحيض، ويف الفرش واللحف قلة، فأما 
إذا وسع اهلل الفرش واللحف فاعتزلوهن كام أمر اهلل عز وجل)4(. 

وذكره البخاري يف التاريخ الكبري، ومل يذكر فيه شيًئا. التاريخ الكبري )212/7(.  =
وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )185/7(.  

ويف التقريب مستور.  
كام أن يف إسناده أم ذرة، روى عنها ثالثة، ومل يوثقها أحد، ويف التقريب: مقبولة. يعني: حيث   

توبعت وإال ففيها لني. 
يقبل  فال  بمشهورين،  ليسا  ذرة  وأم  اليامن  »أبو   )37/2( البخاري  رشح  يف  رجب  ابن  قال   

تفردمها بام خيالف رواية الثقات احلفاظ األثبات. 
وخرجه بقي بن خملد، عن احلامين، حدثنا عبد العزيز، عن أيب الرجال، عن أم ذرة عن عائشة   
قالت: كنت إذا حضت مل أدن من فراش رسول اهلل × حتى أطهر، واحلامين متكلم فيه«.اهـ 

كالم ابن رجب.
)1(  املصنف )524/3( 16823. 

)2(  يف اإلسناد شيبة بن هشام الراسبي، روى عنه شعبة، ومحاد بن زيد، وأبو هالل الراسبي. ذكر 
ذلك ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )336/4( وسكت عليه فلم يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل. 

وذكره البخاري يف التاريخ الكبري، وسكت عليه. التاريخ الكبري )242/4(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات. )445/4(.  

وقد يقال: إن الرجل من التابعني، وروى عنه أكثر من واحد، خاصة شعبة، وقد قال الذهبي   
عامة شيوخ شعبة مقبولون، ومل يضعفه أحد من األئمة، فمثل هذا يقبل حديثه.واهلل أعلم.

)3(  رشح ابن رجب للبخاري )38/2(. 
)4(  رشح ابن رجب للبخاري )37/2(. 
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]قال ابن رجب: هذا ال يثبت، وجعفر بن الزبري مرتوك احلديث[)1(. 

 

e e e

)1(  قال حييى بن معني: ليس بثقة، كام يف رواية الدوري عنه. الكامل )134/2(، ضعفاء العقييل 
)182/2(، هتذيب الكامل )32/5(. 

وقال غندر: رأيت شعبة راكًبا عىل محار، فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ قال: أذهب فأستعدي   
عىل جعفر بن الزبري، وضع عىل رسول اهلل × أربعامئة حديث كذب. الكشف احلثيث )194(، 
وهتذيب الكامل )32/5(. ورضب أمحد عىل حديث جعفر بن الزبري. هتذيب الكامل )32/5(. 

وقال عمرو بن عيل: مرتوك احلديث، كثري الوهم. اجلرح والتعديل )479/2(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

إن حيضتك  الدم حلديث:  إال موضع  احلائض يشء نجس  ليس من جسم   q
ليست يف يدك.

q وطء احلائض منع لألذى فاختص بمحله كالدبر.

q قال تعاىل عن احليض: ژ ۀ ہ ہ ژ فذكر احُلْكم بعد الوصف بالفاء، 
فدل عىل أن الوصف هو العلة، السيام وهو مناسب للحكم، كآية الرسقة.

q األمر باالعتزال يف الدم للرضر والتنجيس، وهو خمصوص بالفرج، فيختص 
احلكم بمحل سببه.

وهو  الفرج،  يف  الوطء  حتريم  السابق،  الفصل  خالل  من  لنا  تبني  ]م-767[ 
إمجاع. 

وتبني لنا جواز االستمتاع فيام فوق الرسة ودون الركبة، وأن القول به كاإلمجاع، 
وإن كان فيه خالف فلعله ال يصح. وهو شاذ خمالف لألدلة الكثرية وسوف نأيت عىل 

ذكرها إن شاء اهلل. 

املبحث الثاني

يف مباشرة احلائض فيما بني السرة والركبة
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الفرج ففيه خالف بني  فيام بني الرسة والركبة عدا  املرأة احلائض  وأما مبارشة 
العلامء. 

والركبة، وهو  الرسة  ما بني  اإلزار، وهو  بام حتت  حيرم عليه االستمتاع  فقيل: 
مذهب احلنفية )1(، واملالكية )2(، والشافعية )3(. 

احلنابلة)4(،  مذهب  وهو  خاصة.  الفرج  يف  اإليالج  إال  عليه  حيرم  ال  وقيل: 
وقواه  املالكية)6(،  من  حبيب  وابن  وأصبغ  احلنفية)5(،  من  احلسن  بن  حممد  واختاره 

النووي من الشافعية)7(، وابن حزم من الظاهرية)8(.

وقيل: يستحب يف املبارشة أن تكون من فوق اإلزار وال جيب)9(.

يف  وجه  وهو  فال،  وإال  جاز  نفسه  بضبط  اإلزار  حتت  املبارش  وثق  إن  وقيل: 
مذهب الشافعية)10(.

)1(  فتح القدير )166/1(، تبيني احلقائق )57/1( البحر الرائق )208/1 - 209( البناية للعيني 
)640/1(، حاشية رد املحتار )292/1(. 

 ،)216-215/1( الصغري  الرشح   ،)173/1( الدسوقي  حاشية   ،)208/1( اخلريش    )2(
الكايف )ص31(، القوانني الفقهية )ص31(، مواهب اجلليل )373/1-374(، منح اجلليل 

)174/1(، أسهل املدارك )90/1(. 
هناية  املحتاج )110/1(،  مغني  الروضة )136/1(،  املجموع )392/2(،  األم )59/1(،    )3(

املحتاج )330/1(. 
الكايف )73/1(، املحرر )25/1-26(، اإلنصاف )350/1( الكشاف  املغني )414/1(،    )4(

)198/1(، رشح منتهى اإلرادات )111/1(، معونة أويل النهى رشح املنتهى )466/1(. 
عبدالرب  البن  التمهيد  برتتيب  الرب  فتح   ،)166/1( القدير  فتح   ،)208/1( الرائق  البحر    )5(

.)460/3(
)ص31(،  الفقهية  القوانني   ،)373/1( اجلليل  مواهب  هبامش  مطبوع  واإلكليل  التاج    )6(

املقدمات املمهدات )1/ 136(، البحر الرائق )208/1(. 
)7(  املجموع )393/2( قال: وهو األقوى من حيث الدليل. 

)8(  املحىل املسألة )260(. 
)9(  املجموع )393/2(. 

)10(  املجموع )393/2(، احلاوي )385/1(. 
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q أدلة اجلمهور على حتريم املباشرة من حتت اإلزار.
من القرآن: قوله تعاىل: ژ ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   

ہ ھژ ]البقرة:222[. 
وجه االستدالل: 

ظاهر اآلية تقتيض اعتزال احلائض حال احليض، فلام دلت األحاديث عىل جواز 
االستمتاع منها بام فوق اإلزار دل ذلك عىل أن ما عداه باق عىل املنع. 

q وأجيب: بأن املحيض حيتمل معنيني: 

أن يكون مصدًرا من حاضت املرأة حيًضا وحميًضا، وعىل هذا التأويل  األول: 
يتوجه استداللكم.

والثاين: حيتمل أن املراد باملحيض يف اآلية اسم ملكان احليض، كاملقيل، واملبيت)1(، 
وعىل هذا املعنى يكون ختصيص موضع الدم باالعتزال دلياًل عىل إباحته فيام عداه، 

وهذا التأويل أرجح من األول ألمرين: 

احليض  مدة  النساء يف  باعتزال  أمًرا  لكان  احليض،  باملحيض  أراد  لو  أحدمها: 
بالكلية، واإلمجاع عىل خالفه. 

الثاين: أن هذا التفسري موافق لسبب نزول اآلية.

)1902-362( فقد روى مسلم من طريق محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، 

جيامعوهن  ومل  يؤاكلوها،  مل  فيهم  املرأة  حاضت  إذا  كانوا  اليهود  أن  أنس  عن 
ڻ ڻ  ژ  تعاىل  اهلل  فأنزل   ،× النبي   × النبي  البيوت، فسأل أصحاب  يف 
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ...ژ اآلية ]البقرة:222[. فقال رسول 
الرجل  هذا  يريد  ما  فقالوا:  اليهود،  ذلك  فبلغ  النكاح،  إال  يشء  كل  اصنعوا  اهلل: 
فقال  بن برش،  أسيد بن حضري، وعباد  فيه. فجاء  إال خالفنا  أمرنا شيًئا  يدع من  أن 

)1(  انظر: تاج العروس )44/10(، واملغني البن قدامة )415/1(. 
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 × اليهود تقول كذا وكذا، فال نجامعهن؟ فتغري وجه رسول اهلل  يا رسول اهلل: إن 
حتى ظننا أنه قد وجد عليهام، فخرجا فاستقبلهام هدية من لبن إىل النبي × فأرسل يف 

أثرمها فسقامها، فعرفا أن مل جيد عليهام. 

وجه االستدالل: 

يف  الوطء  هو  املحرم  أن  عىل  دليل  النكاح(  إال  يشء  كل  )اصنعوا   :× قوله 
الفرج، وأن املراد باملحيض هو مكان احليض. 

  الدليل الثاين: 

)1903-363( ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، 
عن األسود، 

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي × من إناء واحد، كالنا جنب، وكان 
يأمرين فأتزر، فيبارشين وأنا حائض، وكان خيرج رأسه إيلَّ وهو معتكف وأنا حائض. 

وأخرجه مسلم، من طريق جرير، عن منصور به بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت 
حائًضا أمرها رسول اهلل × فتأتزر بإزار ثم يبارشها)1(.

  الدليل الثالث: 

)1904-364( ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد، قال: حدثنا الشيباين، 
قال: حدثنا عبد اهلل بن شداد، قال 

أمرها  نسائه  من  امرأة  يبارش  أن  أراد  إذا   × اهلل  رسول  كان  ميمونة:  سمعت 
فاتزرت وهي حائض. 

ورواه مسلم، من طريق خالد بن عبد اهلل، عن الشيباين به بلفظ: كان رسول اهلل 
× يبارش نساءه فوق اإلزار وهن حيض)2(.

)1(  صحيح البخاري )299(، مسلم )293(. 
)2(  صحيح البخاري )303(، ومسلم )294(. 
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q وأجيب عن هذين احلديثني: 

اجلواب األول: 

×، ليس فيها النهي عن املبارشة  أن هذين احلديثني مها حكاية فعل للرسول 
فيام حتت اإلزار، والفعل ال يقدم عىل القول، وحديث: )اصنعوا كل يشء إال النكاح( 

سنة قولية، وهو رصيح باجلواز.

اجلواب الثاين: 

أن هذا الفعل من النبي × يف فور احليضة واشتدادها.

)1905-365( فقد روى البخاري من طريق عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه،

أن   × اهلل  رسول  فأراد  حائًضا،  كانت  إذا  إحدانا  كانت  قالت:  عائشة  عن 
كان  كام  إربه  يملك  وأيكم  يبارشها.  ثم  حيضتها  فور  يف  تتزر  أن  أمرها  يبارشها، 

رسول اهلل × يملك إربه. وأخرجه مسلم)1(.

)1906-366( وروى ابن ماجه، قال: حدثنا اخلليل بن عمرو، ثنا ابن سلمة، 
عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن 

خديج، عن معاوية بن أيب سفيان، 

× يف  اهلل  × قال: سألتها كيف تصنعني مع رسول  النبي  أم حبيبة زوج  عن 
احليضة؟ قالت: كانت إحدانا يف فورها أول ما حتيض، تشد عليها إزاًرا إىل أنصاف 

فخذهيا، ثم تضطجع مع رسول اهلل ×)2(. 

]حسن إن سلم من عنعنة ابن إسحاق، ويشهد له حديث عائشة الصحيح[. 

الثاين  عائشة  حديث  مع  احلديث  هذا  ويف  البخاري:  رشح  يف  رجب  ابن  قال 
الذي خرجه البخاري هاهنا داللة عىل أن النبي × إنام كان يأمر احلائض باالتزار يف 

)1(  صحيح البخاري )302(، ومسلم )293(. 
)2(  سنن ابن ماجه )638(. 
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أول حيضها -وهو فور احليضة وفوجها- فإن الدم حينئذ يفور لكثرته، فكلام طالت 
مدته قل الدم - وهذا مما يستدل به عىل أن األمر بشد اإلزار مل يكن لتحريم االستمتاع 
بام حتت اإلزار، بل خشية من إصابة الدم والتلوث به، ومبالغة يف التحرز من إصابته. 
وقد روى حممد بن بكار بن بالل، أخربنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن احلسن، عن 
× يتقي سورة الدم ثالًثا، ثم يبارش بعد  كان رسول اهلل  أمه، عن أم سلمة، قالت: 
ذلك، وهذا اإلسناد وإن كان فيه لني، إال أن األحاديث الصحيحة تعضده وتشهد 

له.اهـ)1( كالم ابن رجب وحديث أم سلمة سبق أن مر معنا. 

 × الرسول  كون  يف  ميمونة،  وحديث  عائشة  حديث  عن  اجلواب  فملخص 
يبارش من نسائه وهي حائض إذا اتزرت 

عليه  يدل  ما  غاية  بل  الوجوب،  عىل  اليدل  والفعل  فعل،  هذا  يقال:  أن  إما 
جلميع  احلائض  مبارشة  بجواز  رصحية  القولية  واألحاديث  الفعل،  ذلك  استحباب 

بدهنا ما عدا الفرج. 

شدهتا  ووقت  احليضة  فور  يف  ذلك  يفعل  كان   × الرسول  إن  يقال:  أن  وإما 
حرًصا واتقاء للدم، واهلل أعلم. 

  الدليل الرابع: 

)1907-367( ما رواه أبو داود من طريق اهليثم بن محيد، قال: حدثنا العالء 
ابن احلارث، عن حرام بن حكيم، 

عن عمه أنه سأل رسول اهلل ×: ما حيل يل من امرأيت وهي حائض؟ قال: لك ما 
فوق اإلزار. وذكر مؤاكلة احلائض أيًضا وساق احلديث)2(.

)1(  رشح ابن رجب للبخاري )31/2(، وأخرجه الطرباين كام يف جممع البحرين )504(: حدثنا 
أبو زرعة، حدثنا حممد بن بكار به. ويف اإلسناد: سعيد بن بشري، وهو ضعيف. 

)2(  سنن أيب داود )212(. 
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]ضعيف[)1(.

  الدليل اخلامس: 

)1908-368( ما رواه الطرباين من طريق عبد اهلل بن عمرو -يعني الرقي- 
عن زيد -يعني ابن أيب أنيسة- عن أيب إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمري موىل 

عمر، قال: 

لنسألك عن  قالوا: جئناك  بكم؟  ما جاء  فقال:  إىل عمر،  العراق  من  نفر  جاء 
ثالث. قال: ما هي؟ قالوا: صالة الرجل يف بيته تطوًعا، ما هي؟ وما حيل للرجل من 
يا أمري  امرأته حائًضا؟ وعن الغسل من اجلنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: ال واهلل 
املؤمنني، ما نحن بسحرة، قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: ال، فقال: لقد سألتموين عن ثالث 
ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول اهلل × عنهن قبلكم، فقال: أما صالة الرجل 

)1(  فيه العالء بن احلارث قد اختلط ومل أجد أحًدا نص عىل من سمع منه قبل االختالط ممن سمع 
اهليثم بن محيد كونه يروي عن  إن  يقال:  الرواة عنه ولذا ضعفته، وقد  يتميز يل  فلم  بعد،  منه 
مكحول، ومكحول شيخ للعالء بن احلارث، فهذا يدل عىل أنه من قدماء أصحاب العالء بن 

احلارث، فلعله ممن مل يدرك تغريه. إن كان قال به أحد فهو مقبول.
بن  العالء  عن  صالح،  بن  معاوية  ورواه  احلائض،  مبارشة  بذكر  تفرد  محيد  بن  اهليثم  أن  كام   

احلارث، ومل يذكر مبارشة احلائض.
عن   )312/1( الكربى  يف  والبيهقي   )212( داود  وأبو   ،)1075( الدارمي  رواه  واحلديث   

اهليثم بن محيد.
وأخرجه أمحد )342/4( و )293/5(، والدرامي )1073(، والرتمذي )133(، وابن ماجه   

)651، 1378(، وابن خزيمة )1202( عن عبد الرمحن بن مهدي.
اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   )7( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   )211( داود  أبو  وأخرجه   

)339/1( من طريق عبد اهلل بن وهب، 
وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )411/2( من طريق عبد اهلل بن صالح ثالثتهم )ابن مهدي   

وابن وهب وعبد اهلل بن صالح( عن معاوية بن صالح. 
كالمها )معاوية بن صالح، واهليثم بن محيد( روياه عن العالء بن احلارث به، ولفظ معاوية بن   

صالح ليس فيه مبارشة احلائض.



93طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

يف بيته تطوًعا فنور، فنّور بيتك ما استطعت، وأما احلائض فلك ما فوق اإلزار، وليس 
يف  يدك  تدخل  ثم  شاملك،  عىل  بيمينك  فتفرغ  اجلنابة  من  الغسل  وأما  حتته،  ما  لك 
اإلناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصالة، ثم تفرغ عىل رأسك 

ثالث مرات وتدلك رأسك كل مرة)1(. 

]ضعيف، وفيه اختالف كثري عىل عاصم بن عمرو[)2(.

)1(  جممع البحرين )491(. 
)2(  اختلف فيه عىل عاصم بن عمرو، ومدار هذا اإلسناد عليه. 

فرواه أبو إسحاق، عن عاصم بن عمرو، واختلف عىل أيب إسحاق:   
فقيل: عن أيب إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمري موىل عمر، عن عمر.   

رواه زيد بن أيب أنيسة كام يف سنن ابن ماجه بإثر ح )1375(، ورشح معاين اآلثار للطحاوي   
)36/3(، والبيهقي يف السنن )312/1( عن أيب إسحاق به.

وتابع زيًدا رقبة بن مصقلة، وأبو محزة السكري فروياه عن أيب إسحاق، عن عاصم، عن عمري   
أو ابن عمري، كام ذكر ذلك الدارقطني يف العلل )196/2(.

وعلة هذا الطريق عمري موىل عمر، ذكره ابن حبان يف الثقات، )257/5(، وال أعلم أحًدا وثقه   
غريه، فهو جمهول، ويف التقريب: مقبول، يقصد إن توبع وإال فلني.

وقيل: عن أيب إسحاق، عن عاصم بن عمرو، أن نفًرا أتوا عمر.   
رواه معمر كام يف مصنف عبد الرزاق )987( وابن املنذر يف األوسط )207/2(.   

وإرسائيل كام يف مصنف عبد الرزاق )988(، ورشح معاين اآلثار للطحاوي )36/3(،   
ويونس بن أيب إسحاق وأبو بكر بن عياش ذكر ذلك الدارقطني يف العلل )196/2(، أربعتهم   
رووه عن أيب إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجيل أن نفًرا أتوا عمر فسألوه. وهذا عن عاصم 

مرسل، مل يذكروا واسطة بني عاصم وعمر.
وتابع أبا إسحاق من هذا الطريق كل من:   

طارق بن عبد الرمحن البجيل، كام يف سنن سعيد بن منصور )2143(، ومصنف ابن أيب شيبة   
)6518(، وسنن ابن ماجه )1375(.

ومالك بن مغول كام يف خمترص قيام الليل للمروزي )81/1(،   
وحجاج بن أرطأة كام ذكر ذلك الدارقطني يف العلل )196/2( أربعتهم رووه عن عاصم بن   
عمرو أن نفًرا من أهل العراق قدموا عىل عمر فسألوه، مل يذكروا بني عاصم وعمر أحًدا، وهذا 
مرسل، عاصم مل يدرك عمر ريض اهلل عنه.                  =
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البجيل عن عمر  املراسيل البن أيب حاتم )ص153(: عاصم بن عمرو  أبو زرعة: كام يف  قال   =
مرسل، وكذا قال املزي يف هتذيب الكامل )533/13(. 

وقيل: عن أيب إسحاق، عن عاصم، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن اخلطاب.   
رواه زهري بن معاوية عن أيب إسحاق، عن عاصم، عن أحد النفر الذي أتوا عمر كام يف مسند   

عيل بن اجلعد )2568(. ورشح معاين اآلثار للطحاوي )36/3(، 
وتابع أبا إسحاق عىل هذا الطريق:   

شعبة كام يف مسند أمحد )14/1(.  
واملسعودي كام يف سنن أيب داود الطياليس ط هجر )49(، ومن طريق أيب داود أخرجه الطحاوي   
يف رشح معاين اآلثار )36/3( كالمها عن عاصم، عن رجل من الذين سألوا عمر ريض اهلل 

عنه.
إال أن أبا داود الطياليس يف املسند رواه عن املسعودي، عن عاصم بن عمرو، عن أحد الذين أتوا   

عمر بن اخلطاب.
ويف رشح معاين اآلثار رواه أبو داود الطياليس عن املسعودي، عن عاصم بن عمرو، أن قوًما   

أتوا عمر، ولعل ما يف املسند أرجح، وهو موافق ملا ذكره الداقطني يف العلل )196/2(.
وهذا ضعيف أيًضا ألن الواسطة بني عاصم وبني عمر مبهم.   

الطرق  هذه  من  الدارقطني  رجح  وقد  البجيل،  عمرو  بن  عاصم  عىل  االختالف  وجوه  هذه   
حديث عاصم بن عمرو، عن عمري موىل عمر، كام يف العلل )196/2(، وإن كان الرتجيح ال 

يعني الصحة بل يعني بالنسبة لالختالف يف إسناده، وقد علمت ما يف عمري. 
مصقلة،  بن  ورقبة  أنيسة،  أيب  بن  زيد  »رواه  س216:   )196/2( العلل  يف  الدارقطني  قال    

وأبو محزة السكري، عن أيب إسحاق،عن عاصم بن عمرو، عن عمري أو ابن عمري. 
ورواه زهري، ويونس بن أيب إسحاق، ويوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق، وإرسائيل بن يونس   
ابن أيب إسحاق، وأبو بكر بن عياش، وعبد الكريم بن دينار، وغريهم، فرووه عن أيب إسحاق، 
عن عاصم بن عمرو، عن نفر مل يسمهم، عن عمر، إال أن يونس بن أيب إسحاق، وأبا بكر بن 

عياش مل يذكرا بني عاصم وعمر أحًدا. 
ورواه ابن عجالن عن أيب إسحاق، فأرسله عن عمر.   

ورواه طارق بن عبد الرمحن، وحجاج بن أرطأة، ومالك بن مغول عن عاصم مرساًل عن عمر.   
وقال املسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمرو، عمن مل يسمه، عن عمر. وقد أدرك عبد اهلل بن   

نمري عاصم بن عمرو هذا، واحلديث حديث زيد بن أيب أنيسة ومن تابعه. 
سألوا  الذين  الثالثة  الرهط  أحد  حدثني  قال:  قرة،  بن  معاوية  احلديث  هذا  وروى    

عمر« اهـ. كالم الدارقطني رمحه اهلل تعاىل. 
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  الدليل السادس: 

)1909-369( ما رواه مالك يف املوطأ، قال: عن زيد بن أسلم، 

أن رجاًل سأل الرسول × فقال: ما حيل يل من امرأيت وهي حائض. فقال رسول 
اهلل ×: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعالها. 

]ضعيف لكونه مرساًل[)1(. 

  الدليل السابع: 

اليزين،  امللك  عبد  بن  هشام  حدثنا  قال:  داود،  أبو  رواه  ما   )370-1910(
حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد األغطش -وهو ابن عبد اهلل- عن عبد الرمحن بن 

عائذ األزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمري محص- عن معاذ بن جبل قال: 

فقال:  قال:  حائض،  وهي  امرأته،  من  للرجل  حيل  عام   × اهلل  رسول  سألت 
ما فوق اإلزار، والتعفف عن ذلك أفضل)2(.

]ضعيف[)3(.

)1(  املوطأ )75/1( رقم 93 وقد رواه الدارمي )1032( أخربنا خالد بن خملد، ثنا مالك بن أنس 
به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي )191/7(. 

احلديث  أحًدا روى هذا  أعلم  الرب )468/3(: »ال  فتح  التمهيد، كام يف  الرب يف  عبد  ابن  قال   
مسنًدا هبذا اللفظ: )أن رجاًل سأل رسول اهلل × هكذا( ومعناه صحيح ثابت«. اهـ.

وجاء مرساًل من طريق آخر، فقد روى ابن اجلوزي يف التحقيق )251/1( رقم 295 بسنده   
امرأيت وهي حائض؟ قال: »تشد  يا رسول اهلل ما حيل يل من  عن عطاء بن يسار، قال رجل: 

إزارها ثم شأنك بأعالها«. 
)2(  سنن أيب داود )213(. 

)3(  احلديث رواه أبو داود )213( عن هشام بن عبد امللك اليزين.
ورواه الشايش يف مسنده )1393( حدثنا العسقالين يعني: عيسى بن أمحد بن وردان،  

ورواه يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ )222/2( حدثني الوليد بن عتبة، ثالثتهم عن   
بقية بن الوليد به.

وهذا حديث ضعيف، يف إسناده: بقية متهم بتدليس التسوية، وقد عنعن، وشيخه سعد          =  
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  الدليل الثامن: 

ثنا  رصد،  بن  رضار  نعيم  أيب  طريق  من  الطرباين  رواه  ما   )371-1911(
عبد العزيز بن حممد، عن صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، أن رجاًل قال: يا رسول اهلل، مايل من امرأيت وهي 
حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك هبا)1(. 

]منكر، واملعروف أنه عن عطاء عن النبي × مرساًل[)2(.

بالقوي، وقال  ليس  داود:  أبو  الثقات، وقال  ابن حبان حيث ذكره يف  إال  يوثقه  مل  األغطش،   =
الوسطى  األحكام  ضعيفان.  ومها  األغطش،  سعد  عن  بقية،  إسناده  يف  اإلشبييل:  احلق  عبد 

)208/1(، ونقله احلافظ يف التهذيب )413/3(. 
ويف إسناده أيًضا: عبد الرمحن بن عائذ األزدي مل يسمع من معاذ.   

قال أبو حاتم: مل يدرك معاًذا. املراسيل البن أيب حاتم )ص125(.   
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو ـ يعني احلديث ـ بالقوي. السنن )213(.  

عن  الزبرقان،  بن  داود  طريق  من   :)61/7( بغداد  تاريخ  يف  البغدادي  اخلطيب  روى  وقد    
أيب عبد اهلل القسام، عن عطاء، عن معاذ بن جبل بمثله. وابن الزبرقان مرتوك.

)1(  املعجم الكبري )10765(. 
)2(  رواه عبد العزيز بن حممد واختلف عليه فيه: 

بن حممد، عن  العزيز  عبد  اجلوزي )295( عن  التحقيق البن  منصور كام يف  بن  فرواه سعيد   
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول اهلل: ما حيل يل من امرأيت وهي 
حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعالها. وهذا رجاله ثقات إال أنه مرسل، وهو املعروف. 
ورواه رضار بن رصد كام يف املعجم الكبري )10765(، عن عبد العزيز بن حممد، عن صفوان بن   

سليم، عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، عن ابن عباس. 
وهذا منكر، رضار بن رصد، قال فيه البخاري: مرتوك احلديث. ضعفاء العقييل )222/2(.  

وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )310(.  
وقال أيًضا يف موضع آخر: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )400/4(.  

وذكره سبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث فيمن رمي بوضع احلديث. )350(.   
وذكره الدارقطني يف الضعفاء. )301(.  

وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه وال حيتج به. اجلرح والتعديل   
 .)465/4(
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فهذه األحاديث التي ترصح بأن للزوج ما فوق اإلزار، كلها ضعيفه، ال ختلو من 
مقال، فال تعارض ما صح عن رسول اهلل × بقوله: اصنعوا كل يشء إال النكاح. 

وقد يقال: إن قوله: )لك ما فوق اإلزار( ال حترم ما حتت اإلزار إال باملفهوم، 
أنه ال حيرم من احلائض يشء إال  النكاح( منطوقه  وحديث: )اصنعوا كل يشء إال 

الفرج خاصة، واملنطوق مقدم عىل املفهوم. واهلل أعلم. 

قال ابن رجب: »وأما األحاديث التي رويت عن النبي × أنه سئل عام حيل من 
احلائض؟ فقال: )فوق اإلزار( فقد رويت من وجوه متعددة ال ختلوا أسانيدها من 
لني، وليس رواهتا من املربزين يف احلفظ، ولعل بعضهم روى ذلك باملعنى الذي فهمه 

من مبارشة النبي × للحائض من فوق اإلزار. 

وقد قيل: إن اإلزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعًرا. 

قال وكيع: اإلزار عندنا: اخلرقة التي عىل الفرج«. اهـ كالم احلافظ ابن رجب 
رمحه اهلل)1(.

وعائشة  طالب،  أيب  بن  عيل  عن  اإلزار  فوق  ما  للزوج  بأن  القول   وروى 
وابن عباس ريض اهلل عنهم. 

)1912-372( فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبد األعىل، عن برد، عن 
مكحول، عن عيل، قال: لك ما فوق اإلزار)2(. 

]مل يسمع مكحول من عيل[)3(. 

أن  نافع،  قال: عن  فقد روى مالك،  ما جاء عن عائشة  وأما   )373-1913(

)1(  رشح ابن رجب للبخاري )32/2(. 
)2(  املصنف )524/3( رقم 16812 

)3(  مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كام أنه مل يسمع من عيل، قال ابن أيب حاتم، عن أبيه: 
سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي ×؟ قال: ما صح عندنا إال أنس بن 

مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. املراسيل )211/3(. 
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عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر أرسل إىل عائشة يسأهلا:

 هل يبارش الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها عىل أسفلها، ثم 
يبارشها إن شاء)1(. 

]صحيح[)2(. 

وقد روى مرسوق عن عائشة أنه حيل للزوج كل يشء إال فرجها وسوف يأيت 
ذكره يف أدلة القول الثاين، فيكون لعائشة يف املسألة قوالن: 

وأما ما يروى عن ابن عباس.

)1914-374( فقد أخرجه ابن جرير الطربي، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو 
السائب، قاال: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد، 

عن سعيد بن جبري، قال: سئل ابن عباس عن احلائض، ما لزوجها منها؟ فقال: 
ما فوق اإلزار)3(. 

]ضعيف[)4(.

)1(  املوطأ )58/1( رقم 95.
ابن أيب شيبة )524/3(: حدثنا وكيع، عن األوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن  )2(  وأخرجه 

عائشة أهنا سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق اإلزار. 
وأخرجه الدارمي )1038(: أخربنا حممد بن يوسف، ثنا األوزاعي به.   

)3(  تفسري الطربي )4262(.
)4(  رواه يزيد بن أيب زياد، واختلف عليه فيه: 

الطربي  وتفسري   ،)17087( عوامة  حتقيق  شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  إدريس  ابن  فرواه   
بن جبري، عن  زياد، عن سعيد  أيب  بن  يزيد  املنذر )207/2( عن   )4262(، واألوسط البن 

ابن عباس، موقوًفا عليه. 
ورواه جرير كام يف مصنف بن أيب شيبة )17088(.  

وخالد بن عبد اهلل كام يف سنن الدارمي )1049(، فروياه عن يزيد بن أيب زياد، قال: سمعت   
سعيد بن جبري يقول: لك ما فوق اإلزار، وال تطلع عىل ما حتته. هذا لفظ ابن أيب شيبة، ومل يذكر 

خالد النهي عن االطالع عىل ما حتته. 
وهذا من ختليط يزيد بن أيب زياد، جاء يف التقريب: ضعيف، كرب فتغري وصار يتلقن، وكان شيعًيا.  
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وقد روى عن ابن عباس ما خيالف هذا، كام يف أدلة القول الثاين. 

وممن قال هبذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بام فوق اإلزار- رشيح)1(، 
وطاووس)2(، وعبيدة)3(، وقتادة)4(، وغريهم. 

q أدلة القائلني ال حيرم من احلائض إال الفرج خاصة.

  الدليل األول: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعاىل:  قوله  القرآن:  من 
اعتزال  املحيض  يف  النساء  باعتزال  فاملراد  ]البقرة:222[،  ھژ  ہ  ہ 

فروجهن.

)1915-375( أواًل: ملا روى ابن جرير الطربي، قال: حدثني عيل بن داود، 
قوله  عباس،  ابن  عن  عيل،  عن  معاوية،  حدثني  قال:  صالح،  أبو  حدثني  قال: 

ژہ ہ ہ ھژ اعتزلوا نكاح فروجهن)5(.

]ضعيف[)6(.

)1(  أخرجه عبدالرزاق )1239(، وابن جرير الطربي يف تفسريه )4261( وإسنادمها صحيح. 
)2(  أخرجه عبدالرزاق )1244( بسند صحيح. 

)3(  أخرجه ابن أيب شيبة )524/3( رقم 16825 بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار. 
ألنه  كالم،  فيه  قتادة  من  معمر  سامع  كان  وإن  ثقات،  ورجاله   )1239( عبدالرزاق  أخرجه    )4(
 سمع من قتادة وهو صغري، وقتادة برصي وسامع معمر من أهل البرصة فيه كالم. انظر: رشح 

ابن رجب للبخاري )299/1(. 
)5(  تفسري الطربي )4241(. 

)6(  فيه عيل وهو ابن أيب طلحة، مل يسمع من ابن عباس، قاله ابن معني كام يف سؤاالت ابن طهامن 
عنه، انظر الرتمجة )260(، وذكر املزي عليًّا هذا، وذكر يف شيوخه ابن عباس ومل يعلق، فهل هذا 

يدل عىل أنه يرى سامعه منه؟ عندي شك بذلك. 
فقال:  التقريب،  يف  حاله  احلافظ  خلص  الليث،  كاتب  املرصي،  صالح  أبو  أيًضا  اإلسناد  ويف   

صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه، وكانت فيه غفلة.
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وثانًيا: أن املحيض يف اآلية اسم ملكان احليض كاملقيل واملبيت. قاله ابن عقيل: 
وهو ظاهر كالم أمحد)1(. 

وثالًثا: قال ابن تيمية، قوله تعاىل: ژ ۀ ہ ہ ژ فذكر احلُْكم بعد الوصف 
العلة، السيام وهو مناسب للحكم، كآية الرسقة،  الوصف هو  أن  بالفاء، فدل عىل 
واألمر باالعتزال يف الدم للرضر والتنجيس، وهو خمصوص بالفرج، فيختص احلكم 

بمحل سببه)2(.

  الدليل الثاين: 

)1916-376( ما رواه مسلم، قال: حدثني زهري بن حرب، حدثنا عبد الرمحن 
ابن مهدي، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، 

عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم، مل يؤاكلوها، ومل جيامعوهن 
ژڻ ڻ  ×، فأنزل اهلل تعاىل:  × النبي  يف البيوت، فسأل أصحاب النبي 
اهلل  رسول  فقال  ]البقرة:222[،  ژ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
×: اصنعوا كل يشء إال النكاح ... احلديث )3(. وقد سقت احلديث بتاممه يف أدلة 

أصحاب القول األول.

ورواه أمحد، عن عبد الرمحن بن مهدي به، وفيه: اصنعوا كل يشء إال اجلامع)4(. 

فلم يستثن الرسول × إال اجلامع، وما عداه فهو مأمور به أمر إرشاد وإباحة، 
وهذا احلديث تضمن تفسري قوله تعاىل: ژہ ہ ہ ھھ ژ ]البقرة:222[ 
وأن املقصود اعتزال الوطء يف الفرج، فلم يبق جمال لالجتهاد يف تفسري االعتزال وال 

يف تفسري كلمة »املحيض«، وقد جاءت مفرسة من النبي ×.

)1(  انظر: املبدع رشح املقنع )264/1(.
)2(  انظر: املرجع السابق، نفس الصفحة. 

)3(  صحيح مسلم )302(. 
)4(  املسند )133-132/3(. 
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  الدليل الثالث: 

ابن  بكر  وأبو  حييى،  بن  حييى  حدثنا  قال:  مسلم،  رواه  ما   )377-1917(
أيب شيبة، وأبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن ثابت بن عبيد، عن 

القاسم بن حممد، 

عن عائشة، قالت: قال رسول اهلل ×: ناوليني اخلمرة من املسجد قالت: فقلت: 
إين حائض. فقال: إن حيضتك ليست يف يدك)1(. 

وجه االستدالل: 

دل ما يف هذا احلديث عىل أن كل عضو منها ليس فيه احليضة فهو عىل الطهارة ... 
ودل عىل أن احليض ليس يغري شيًئا من املرأة مما كان عليه قبل احليض غري موضع احليض 

وحده)2(.

  الدليل الرابع: 

)1918-378( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا محاد، 

عن أيوب، عن عكرمة، 

عن بعض أزواج النبي × قالت: إن النبي × كان إذا أراد من احلائض شيًئا 

ألقى عىل فرجها ثوًبا)3(.

]اختلف يف رفعه ووقفه، ومل يثبت سامع عكرمة من أزواج ×[)4(.

)1(  صحيح مسلم )298(. 
)2(  انظر التمهيد )173/3(. 

)3(  سنن أيب داود )272(. 
)4(  اختلف عىل أيوب فيه. 

فرواه محاد بن سلمة عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي × مرفوًعا، كام يف إسناد   
أيب داود املتقدم.                    =
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وقد صحح إسناده ابن عبداهلادي)1(. 

  الدليل اخلامس: 

 )1919-379( ما رواه ابن جرير الطربي، قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا 
عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن كتاب أيب قالبة: 

أن مرسوًقا ركب إىل عائشة، فقال: السالم عىل النبي × وعىل أهل بيته، فقالت 
عائشة: أبو عائشة، مرحًبا، فأذنوا له فدخل، فقال: إين أريد أن أسألك عن يشء، وأنا 
أستحيي!! فقالت: إنام أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ 

قالت: كل يشء إال فرجها)2(.

ورواه ابن جرير الطربي يف تفسريه )4255( من طريق ابن علية، عن أيوب عن عكرمة، عن أم   =
سلمة قالت يف مضاجعة احلائض: ال بأس بذلك إذا كان عىل فرجها خرقة.

عن  احلذاء-  -يعني  خالد  عن  علية،  ابن  عن   16811 رقم   )523/3( شيبة  أيب  ابن  ورواه   
عكرمة، عن أم سلمة موقوًفا. 

فاملوقوف فيه الترصيح باسم زوج النبي ×، وأهنا أم سلمة ريض اهلل عنها، فإن كان احلديث   
واحًدا كام يدل عليه احتاد خمرجه، واحتاد موضوعه، ففيه علتان: 

األوىل: مل أجد أحًدا رصح بسامع عكرمة من أم سلمة، وهتذيب املزي مل يذكر أم سلمة من شيوخ   
عكرمة، كام أين راجعت ترمجة أم سلمة فلم أجد من الرواة عنها عكرمة موىل ابن عباس، ومل 
× إال عائشة، وقد اختلف كالم أيب حاتم يف سامع  النبي  أجد من شيوخ عكرمة من أزواج 
عكرمة منها فقال يف اجلرح والتعديل )7/7(: بأن عكرمة سمع من عائشة، بينام يف املراسيل 
البنه )ص158( قال: سمعت أيب يقول: عكرمة مل يسمع من عائشة، ثم وقفت بعد ذلك عىل 

كالم لعيل بن املديني وفيه الترصيح بأنه مل يسمع من أزواج النبي × شيًئا.
جاء يف جامع التحصيل )532( »قال ابن املديني: ال أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي ×   

شيًئا«. 
العلة الثانية: االختالف يف وقفه ورفعه كام تبني.   

)1(  يف تنقيح التحقيق )589/1(. 
)2(  تفسري الطربي )4248(. 
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]صحيح[)1(. 

الفرج من  ما دون  بإباحة  أفتت  بأن عائشة  »احتج أمحد  قال:  ابن رجب،  قال 
احلائض، وهي أعلم الناس هبذه املسألة، فيتعني الرجوع فيها إىل قوهلا، كام رجع إليها 

يف الغسل من التقاء اخلتانني، وكذا يف املبارشة للصائم«)2(.

وعطاء)5(،  واحلسن)4(،  النخعي)3(،  إبراهيم  التابعني  من  القول  هبذا  قال  وممن 

رواه أيوب، واختلف عليه فيه:   )1(
فرواه عبد الوهاب كام يف تفسري الطربي )4248(، عن كتاب أيب قالبة أن مرسوًقا ركب إىل   

عائشة، فجعل الصيغة )أن مرسوًقا( ومل يقل: عن مرسوق.
ورواه معمر كام يف مصنف عبد الرزاق )1260(، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مرسوق، قال:   

دخلت عىل عائشة. 
ومل يذكر املزي من شيوخ أيب قالبة مرسوًقا، كام مل يذكر يف تالميذ مرسوق أبا قالبة، مع القطع   

بأن أبا قالبة قد أدرك مرسوًقا، فليتأمل. 
عن  أيوب،  عن  الرقي،  اهلل  عبيد  طريق  من   )38/3( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  ورواه    

أيب قالبة أن رجاًل سأل عائشة ما حيل للرجل من امرأته ... وذكره ومل يسم الرجل.
وأعاده الطحاوي )38/3( باإلسناد نفسه إىل عبيد اهلل الرقي، فقال: عن أيوب، عن أيب معرش،   

عن إبراهيم، عن مرسوق، عن عائشة.
فأسقط أبا قالبة، وجعل بني أيوب ومرسوق رجلني، هلذا أرى أن طريق أيوب، عن أيب قالبة   

فيه اضطراب، ولكن فيه طريقان حمفوظان، وساملان من االختالف عن مرسوق. 
فقد رواه الدارمي )1039( بسند حسن من طريق مروان األصغر، عن مرسوق به.   

بن  سامل  عن  قتادة،  عن  عروبة،  أيب  بن  سعيد  طريق  من   )4247( التفسري  يف  الطربي  ورواه    
أيب اجلعد، عن مرسوق به. وسنده صحيح، وما خيشى من عنعنة قتادة فقد زال أثرها باملتابعة.

يف  صالح  وسنده  عائشة،  عن  عقال،  بن  حكيم  طريق  من   )38/3( الطحاوي  ورواه   
املتابعات. 

)2(  رشح ابن رجب لصحيح البخاري )33/2(. 
)3(  رواه الدرامي )1034( بسند حسن. 

رواه  لكن  بن صبيح،  الربيع  فيه  لني،  فيه  بسند  رقم 16827  أيب شيبة )525/3(  ابن  رواه    )4(
الطربي يف تفسريه )4256( بسند صحيح عنه. 

)5(  رواه الدارمي )1036( بسند صحيح عنه. 
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واألوزاعي)5(،  الثوري)4(،  سفيان  قال  وبه  والشعبي)3(،  واحلكم)2(،  وجماهد)1(، 
وإسحاق)6(، وأبو ثور)7(، وابن املنذر)8(، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم)9(. 

قال ابن حزم: »وللرجل أن يتلذذ من امرأته احلائض، يف كل يشء حاشا اإليالج 
يف الفرج، وله أن يشفر وال يولج«. 

ثم أجاب عن أدلة املانعني واحتج عليهم بحديث أنس، حني سأل النبي × عن 
ذلك فقال رسول اهلل ×: اصنعوا كل يشء إال النكاح.

وعلق ابن حزم عىل هذا احلديث قائاًل: »هذا اخلرب بصحته، وبيان أنه كان إثر 
نزول اآلية هو البيان عن حكم اهلل تعاىل يف اآلية، وهو الذي ال جيوز تعديه، وأيًضا؛ 
معروف،  فصيح  وهذا  الفرج،  وهو  احليض  موضع  اللغة  يف  املحيض  يكون  فقد 
وتكون اآلية حينئذ موافقًة للخرب املذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء يف موضع 

احليض ….« إلخ كالمه رمحه اهلل)10(.

)1(  رواه الدارمي )1042، 1043(، والطربي يف تفسريه )4258( من طريقني عن ليث عن جماهد 
وأحد الطريقني صحيح لذاته، واآلخر صحيح لغريه. 

وال  الفرج  أن تضعه عىل  بأس  احلكم: ال  قال  صحيح،  بسند  أيب شيبة )524/3(  ابن  رواه    )2(
تدخله.

)3(  رواه ابن أيب شيبة )524/3( من طريقني بإسناد صحيح عنه. 
)4(  انظر: فتح الرب برتتيب التمهيد البن عبد الرب )460/3( ورشح ابن رجب للبخاري )33/2( 

األوسط البن املنذر )208/2( واملغني )415/1( واملجموع )294/2(.
)5(  نقل ابن رجب يف رشح البخاري )33/2( أن األوزاعي ال حيرم من احلائض سوى اإليالج يف 

فرجها، بينام نقل ابن عبد الرب يف التمهيد، كام فتح الرب )460/3( بأن له منها ما فوق املئزر.
املنذر )208/2(  )6(  حكاه الكوسج يف مسائل أمحد، وإسحاق )14/1( وانظر: األوسط البن 

والنووي يف املجموع )294/2( ورشح ابن رجب للبخاري )33/2( واملغني )415/1(.
)7(  انظر: رشح ابن رجب للبخاري )33/2(.

)8(  األوسط )208/2(.
)9(  فتح الرب ترتيب التمهيد )360/3( والنووي يف املجموع )294/2( املحىل )مسألة: 260(.

)10(  املحىل )مسألة 260(. 
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q دليل من قال يستحب أن يب�اشرها من فوق اإلزار  وال جيب:
هذا القول عمدته اجلمع بني حديث أنس يف قوله ×: )اصنعوا كل يشء إال 

النكاح( رواه مسلم وسبق ذكره بتاممه. 

من  أحًدا  يبارش  أن  أراد  إذا   × الرسول  وكون  وميمونة  عائشة  حديث  وبني 
بأنه أمر  السابق  أمره  أملكنا إلربه، فأخذوا من   × نسائه أمرها فاتزرت، مع كونه 

إرشاد وإباحة، وأخذوا من فعله × استحباب أن تكون املبارشة من فوق اإلزار. 

قال ابن املنذر: األعىل، واألفضل اتباع السنة واستعامهلا، ثبت أن النبي × أمر 
عائشة رمحها اهلل أن ترتز، ثم يبارشها، وهي حائض. وال حيرم عندي أن يأتيها دون 

الفرج إذا اتقى موضع األذى. 

والفرج بالكتاب، وباتفاق أهل العلم حمرم يف حال احليض. 

وسائر البدن إذا اختلفوا فيه عىل اإلباحة التي كانت قبل أن حتيض، وغري جائز 
حتريم غري الفرج إال بحجة، وال حجة مع من منع ذلك ... إلخ كالمه رمحه اهلل)1(. 

وقال النووي: »وأما مبارشة النبي × فوق اإلزار فمحمولة عىل االستحباب، 
مجًعا بني قوله × وفعله«)2(. 

q دليل من قال: جيوز مباشرة ما حتت اإلزار إن وثق بضبط نفسه:
القول  إىل  القول  هذا  يرجع  بل  مستقاًل،  قواًل  القول  هذا  يكون  أن  ينبغي  ال 
ومثله  عندهم،  معترب  الرشط  هذا  ألن  اإلزار؛  حتت  ملا  املبارشة  جواز  وهو  األول، 

املبارشة للصائم، والقبلة له، فإذا ترتب عىل ارتكاب املباح أمًرا حمظوًرا حرم املباح.

قال النووي يف املجموع: »إن وثق املبارش حتت اإلزار بضبط نفسه عن الفرج، 
عن  ومتابعوه  احلاوي  صاحب  حكاه  فال،  وإال  جاز  ورع  شدة  أو  شهوة،   لضعف 

)1(  األوسط )208/2(. 
)2(  املجموع )393/2(. 
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أيب الفياض البرصي وهو حسن«)1(.

واستحسنه ابن رجب، وقال: »يف كالم عائشة ما يشهد له، فإهنا قالت: وأيكم 
املرأة يف حال  إربه؟ ويشهد هلذا مبارشة  × يملك  إربه، كام كان رسول اهلل  يملك 

الصيام، فإنه يفرق فيها بني من خياف عىل نفسه ومن يأمن. 

يقبل ويبارش وهو صائم، وكان   × النبي  كان  وقالت عائشة ريض اهلل عنها: 
أملككم إلربه«. اهـ كالم احلافظ ابن رجب)2(. 

فوق  من  يبارش  كان  ذلك  ومع  إلربه،  األمة  أملك   × اهلل  رسول  كان  قلت: 
فالقول  املحرم،  يف  الوقوع  خيش  ملن  خاصة  اإلزار  فوق  املبارشة  فليست  اإلزار، 
باستحباب أن يكون ذلك من فوق اإلزار مطلًقا هو األقرب، إال أن يقال: إن الرسول 
× كان يفعل ذلك ترشيًعا لغريه ممن ليس بمعصوم، لكن من املمكن أن يبني بالقول 

وال يرتك املبارشة ملا حتت اإلزار. 

e e e

)1(  املجموع )393/2(. 
)2(  يف رشح البخاري )37/2(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حال  يف  والقبل  مطلًقا،  الدبر  إال  الزوج  عىل  حراًما  الزوجة  من  يشء  ليس   q
احليض. 

حتت  بام  بالوطء  املبارشة  بتحريم  القائلون  العلامء  مجهور  اختلف  ]م-668[ 
اإلزار يف حكم االستمتاع بام حتت اإلزار بالنظر واللمس ونحومها إىل قولني: 

فقيل: جيوز االستمتاع بالنظر ونحوه ملا حتت اإلزار؛ ألن النظر ليس أعظم   
من التقبيل ومع ذلك جيوز. 

اختاره ابن نجيم من احلنفية)1(، وبعض املالكية)2(، وبعض الشافعية)3(. 

)1(  البحر الرائق )208/1، 209(.
)2(  انظر: حاشية العدوي املطبوع مع اخلريش )208/1(، حاشية الدسوقي )173/1(، حاشية 

البناين عىل رشح الزرقاين )137/1(.
)3(  مغني املحتاج )110/1(.

املبحث الثالث 

يف االستمتاع بما حتت اإلزار بالنظر واللمس
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وقال بعضهم: ال جيوز)1(؛ ألنه مدعاة جلامعها، فيحرم خلرب من حام حول احلمى 
يوشك أن يقع فيه؛ وألنه استمتاع بام ال حيل مبارشته.

وفرق املالكية بني اللمس والنظر، فاللمس فيه قوالن أشهرمها املنع، وأما النظر 
فيجوز ولو التذ به)2(. 

e e e

)1(  انظر: منحة اخلالق عىل البحر الرائق، مطبوع هبامش البحر الرائق البن عابدين )207/1(، 
الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   ،)216/1( الصغري  الرشح   ،)150/1( الطحطاوي  حاشية 
الطالبني  روضة   ،)110/1( املحتاج  مغني   ،)117/1( للباجي  املنتقى   ،)173/1( الكبري 

 .)136/1(
)2(  انظر حاشية الدسوقي )173/1(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q مل يصح حديث مرفوع يف جوب الكفارة عىل من جامع امرأته، وهي حائض. 
q الكفارات بمنزلة احلدود؛ ألهنا عقوبات فال تثبت إال بتوقيف من الشارع عىل 

الصحيح.

q مجيع املقادير بالرشع ال تعرف بالقياس.

q النصوص يف عصمة مال املسلم قطعية، فال تنتهك إال بنص متيقن.

]م-769[ اختلف الفقهاء يف هذه املسألة: 

فقيل: عليه التوبة واالستغفار، وتستحب له الكفارة. 

وهو مذهب احلنفية)1(، والقول اجلديد يف مذهب الشافعي)2(. 

القدير  فتح   )207/1( الرائق  البحر   )266/3( القارئ  عمدة   )641/1( للعيني  البناية    )1(
.)166/1(

)2(  املجموع )359/2( مغني املحتاج )110/1( هناية املحتاج )332/1(.

املبحث الرابع 

يف كفارة من جامع امرأته وهي حائض
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عن  ورواية  املالكية)1(،  مذهب  وهو  واالستغفار،  التوبة  إال  عليه  ما  وقيل: 
أمحد)2(. 

وقيل: جتب عليه الكفارة، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)3(. 

واختلفوا يف تقدير الكفارة. 

فقيل: هي عىل التخيري، دينار أو نصفه، وهو املشهور عند احلنابلة)4(. 
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار)5(

وقيل: إن كان يف إقبال الدم ويف زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان يف إدبار الدم 
بأن كان زمن ضعفه وقربه من االنقطاع فنصف دينار)6(. 

وقيل: إن جامعها يف زمن احليض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل 
االغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة واألوزاعي)7(.

وقيل: عليه مخسة دنانري وينسب هذا القول لعمر)8(. 

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبري)9(. 

وقيل: عليه كفارة من جامع يف هنار رمضان، وهو قول احلسن)10(. 

)1(  أسهل املدارك )90/1( القوانني الفقهية )ص55( بداية املجتهد مع اهلداية )72/2(.
)2(  اإلنصاف )351/1( اإلقناع )64/1( املستوعب )403/1( الكايف )74/1(.

)3(  كشاف القناع )200/1، 201( الفروع )262/1( اإلقناع )64/1(.
)4(  انظر: اإلنصاف )351/1( الفروع )262/1( املستوعب )402/1(.

)5(  اإلنصاف )351/1، 352(.
)6(  انظر: اإلنصاف )351/1(، الفروع )262/1(.

)7(  انظر: األوسط )210/2(، فقه األوزاعي )112/1(.
)8(  انظر: الدارمي )1110(.

)9(  األوسط )210/2(.
)10(  رواه عبد الرزاق )1267( من طريق هشام عن احلسن، وروى معمر عن احلسن: ليس عليه 

يشء، يستغفر اهلل.
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q أدلة القائلني بوجوب الكفارة:
)1920-380( ما رواه أمحد من طريق شعبة، عن احلكم، عن عبد احلميد بن 

عبد الرمحن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي × يف الذي يأيت امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، 
أو نصف دينار. 

]الصحيح وقفه عىل ابن عباس، ويف متنه اختالف كثري[)1(.

)1(  احلديث مداره عىل مقسم وعكرمة كالمها، عن ابن عباس، وهو عن األول أشهر، وكان مقسم 
تارة يرفعه، وتارة يوقفه ... عىل اختالف كثري يف متنه كام سنبني. 

ومقسم جاء يف ترمجته:   
قال مهنا: قلت ألمحد: من أثبت أصحاب ابن عباس فقال: ستة نذكرهم. قلت له: فمقسم؟   

قال: دون هؤالء. هدى الساري )ص 622(.
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح احلديث، ال بأس به.   

وقال  الضعفاء،  كتاب  يف  البخاري  وذكره  بالقوي،  ليس  حزم:  ابن  وقال  سعد،  ابن  وضعفه   
الكربى  الطبقات  انظر اجلرح والتعديل )414/8(،  الناس يف بعض روايته.  الساجي: تكلم 

)471/5(، هتذيب التهذيب )256/10(. 
وقال احلافظ يف التلخيص )292/1(ح228: »ما أخرج له البخاري إال حديًثا واحًدا يف تفسري   

النساء قد توبع عيل«.اهـ 
ووثقه يعقوب بن سفيان، والدار قطني. هتذيب التهذيب )256/10(.  

وقال الذهبي: صدوق من مشاهري التابعني، ضعفه ابن حزم، وقد وثقه غري واحد، والعجب   
أن البخاري أخرج له يف صحيحه وذكره يف كتاب الضعفاء. انظر امليزان )176/4(، وإذا كان 

قد أخرج له يف املتابعات مل يكن يف صنيع البخاري ما يتعجب منه.
ويف التقريب: صدوق وكان يرسل. وما له يف البخاري سوى حديث واحد.   

وقد روى احلديث عن مقسم مجاعة، وما رواه أحد منهم مرفوًعا إال وقد رواه موقوًفا، وعندي   
-واهلل أعلم- أن الرتدد يف وقفه ورفعه من مقسم، وممن دونه ... وإليك بيان هذه الطرق عن 

مقسم: 
الطريق األول: عن احلكم بن عتيبة، عن عبد احلميد، عن مقسم، عن ابن عباس.   

رواه شعبة، عن احلكم، واختلف عىل شعبة:                   =  
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فرواه حييى بن سعيد القطان كام يف مسند أمحد )230/1(، وسنن أيب داود )264، 2168(،   =
 )12066( للطرباين  الكبري  واملعجم   )289( النسائي  وسنن   )640( ماجه  وابن  وسنن 

ومستدرك احلاكم )171/1، 172(.
وحممد بن جعفر كام يف مسند أمحد )230/1(،   

وابن أيب عدي كام يف سنن ابن ماجه )640(،   
ووهب بن جرير كام يف منتقى ابن اجلارود )108(.   

عن  احلكم،  عن  شعبة،  عن  رووه  كلهم   ،)314/1( البيهقي  سنن  يف  كام  شميل  بن  والنرض    
عبد احلميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا. 

ورواه سعيد بن عامر، عن شعبة مرفوًعا وموقوًفا ...  
فأما الرواية املرفوعة فهي عند ابن اجلارود )1109(، وجاء يف آخره: قال شعبة: أما حفظي فهو   
مرفوع، وأما فالن وفالن فقاال: غري مرفوع، فقال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال 
فالن وفالن. فقال: واهلل ما أحب أين عمرت يف الدنيا عمر نوح، وإين حدثت هبذا أو سكت عن 

هذا. 
وأخرجه الدارمي )1107(، والنسائي يف الكربى )9099( من طريق سعيد بن عامر عن شعبة   

موقوًفا. 
ورواه مجاعة عن شعبة موقوًفا، منهم:  

1 - عبد الرمحن بن مهدي كام يف منتقى ابن اجلارود )110(، والبيهقي )315/1(.   
2 - أبو الوليد كام يف سنن الدارمي )1106(.   

3 - عفان كام يف سنن البيهقي )314/1، 315(.  
4 - وسليامن بن حرب كام يف سنن البيهقي )314/1، 315(.   

قال البيهقي: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر احلويض، وحجاج بن منهال ...   
قلت: وأشار أمحد إىل أن هبز رواه أيًضا موقوًفا كام يف متن الباب.

بن  احلميد  عبد  عن  عتيبة،  بن  احلكم  عن  شعبة،  إسناد  عىل  االختالف  يف  يتعلق  فيام  هذا    
عبد الرمحن، عن مقسم، عن ابن عباس، وخالصته أمران:

أحدمها: أن احلديث يرويه حييى بن سعيد القطان، وحممد بن جعفر، وابن أيب عدي، ووهب    
ابن جرير، والنرض بن شميل، عن شعبه، عن احلكم عن عبد احلميد بن عبد الرمحن، عن مقسم، 

عن ابن عباس مرفوًعا. 
ويرويه عبد الرمحن بن مهدي، وأبو الوليد، وعفان، وسليامن بن حرب، وهبز بن أسد، ومسلم   
ابن إبراهيم، وحفص بن عمر احلويض، وحجاج بن منهال، عن شعبة به موقوًفا.                =
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ويرويه سعيد بن عامر عن شعبة مرفوًعا وموقوًفا.  =
الثاين: أن شعبة يرويه عن احلكم عن عبد احلميد، عن مقسم بذكر عبد احلميد بني احلكم بن   

عتيبة، وبني مقسم. 
ومل ينفرد شعبة بذكر عبد احلميد بن عبد الرمحن يف اإلسناد، بل جاء أيًضا من طريق قتادة   

فرواه روح بن عبادة كام يف سنن النسائي الكربى )9104(.  
وعبد اهلل بن بكر كام يف سنن النسائي الكربى )9104(  

وسعيد بن عروبة كام يف سنن البيهقي الكربى )315/1(.  
ومحاد بن اجلعد، كام يف املعجم الكبري للطرباين )12065(، والسنن الكربى للبيهقي )315/1،   

.)316
كلهم رووه عن عن قتادة، قال، قال: حدثني احلكم بن عتيبة، عن عبد احلميد بن عبد الرمحن   
عن مقسم، عن ابن عباس، فهنا يف اإلسناد ذكر عبد احلميد بن عبد الرمحن من غري طريق شعبة، 

عن احلكم، وسوف يأيت الكالم عىل طريق قتادة بمفرده إن شاء اهلل.
وقيل: احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس بإسقاط عبد احلميد بن عبد الرمحن، عىل اختالف عىل   

احلكم يف رفعه: 
فرواه سفيان بن حسني كام عند الطرباين يف الكبري )12130( ورجاله ثقات.  

ورقبة بن مصقلة كام عند الطرباين يف الكبري أيًضا )12131( بسند حسن.  
وليث بن أيب سليم كام عند الطرباين أيًضا )12133( وسنده ضعيف.   

ومطر الوراق كام عند الطرباين )12132(، والبيهقي )135/1( وسنده ضعيف.   
كلهم رووه عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا وفيه: يتصدق بدينار أو نصف دينار.   
عباس  ابن  عن  مقسم  عن  احلكم  عن  فروياه  املالئي،  قيس  بن  وعمرو  األعمش،  وخالفهم   

موقوًفا. 
رواه الدارمي )1112( من طريق حفص بن غياث عن األعمش، عن احلكم، عن مقسم عن   

ابن عباس موقوًفا وفيه: )يتصدق بدينار أو بنصف دينار( ورجاله ثقات. 
بن  إسامعيل  طريق  من   )12129( الكبري  يف  والطرباين   )9100( الكربى  يف  النسائي  ورواه   
)يتصدق  قال:  أنه  إال  موقوًفا  به  مقسم  عن  احلكم،  عن  املالئي،  قيس  بن  عمرو  عن  زكريا، 

بنصف دينار( ورجاله ثقات إال إسامعيل بن زكريا فإنه صدوق. 
فتبني لنا من ختريج طريق احلكم، أن فيه أربع علل:   

العلة األوىل: أن احلكم تارة يوقفه وتارة يرفعه.  
فقد أخرجت طريق شعبة عن احلكم، عن عبد احلميد، عن مقسم عن ابن عباس، وبينت           =  
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االختالف عىل شعبة يف وقفه ورفعه، فقد رواه مخسة حفاظ عن شعبة مرفوًعا عىل رأسهم حييى   =
ابن سعيد القطان، وحممد بن جعفر. 

ورواه ثامنية حفاظ عن شعبة موقوًفا، وعىل رأسهم عبد الرمحن بن مهدي، وعفان وسليامن بن   
حرب. 

وقد مال العالمة أمحد شاكر إىل كونه مرفوًعا، وحجته أن شعبة كان يقول بعد روايته للحديث:   
»أما حفظي فمرفوع، وأما فالن وفالن فقاال: غري مرفوع«. 

فقال أمحد شاكر رمحه اهلل يف حتقيقه للسنن )1/ 250(: »هذه الروايات عن شعبة، يفهم منها   
أنه كان واثًقا، وموقنًا برفعه، ثم تردد واضطرب حني رأى غريه خيالفه فريويه موقوًفا، ثم جعل 
هو يرويه موقوًفا أيًضا، وهذا عندنا ال يؤثر يف يقينه األول برفعه، وقد تابعه فيه غريه ...« إلخ 

كالمه رمحه اهلل. 
وعمدة هذا الرتجيح بأن احلفظ القديم مقدم عىل الشك الطارىء، وهذا الكالم جيد، لو كان   
االختالف فيه فقط عىل شعبة، وكان حفظه األول مرفوًعا ثم طرأ الشك، لكن االختالف يف 

احلقيقة عىل شيخ شعبة، احلكم بن عتيبة نفسه، فكان يرويه تارة موقوًفا وتارة مرفوًعا. 
وكان شعبة سمعه من احلكم مرفوًعا ... ثم سمعه منه موقوًفا، فرتك رفعه له، ال أن شعبة إنام   

ترك رفعه ألن غريه خالفه يف احلكم. 
قال أبو حاتم كام يف العلل البنه )50/1-51( رقم 121: »اختلفت الرواية، فمنهم من يروي   
عن مقسم عن ابن عباس موقوًفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي × مرساًل. وأما من 
حديث شعبة، فإن حييى بن سعيد أسنده. وحكي أن شعبة أسنده، وقال: أسنده احلكم يل مرة 

ووقفه مرة«. 
ففي هذا الكالم فائدتان:   

األوىل: أن الشك يف وقفه ورفعه من شيخ شعبة.   
الثانية: أن شعبة سمعه من احلكم مرفوًعا وموقوًفا. لقوله: »أسنده احلكم يل مرة، ووقفه مرة«.   
فلام رأى شعبة أن شيخه مل يضبط حديثه تارة يرفعه وتارة يوقفه رجع عن رفعه له، ورصح بأن   

رفعه له من قبل جنون منه، فال سبيل إىل االحتجاج برواية الراوي وقد رصح بخطئه فيها. 
فقد أخرج ابن اجلارود يف املنتقى )110(: حدثنا حممد بن زكريا اجلوهري قال: ثنا بندار، قال:   

ثنا شعبة هبذا احلديث ومل يرفعه. 
فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: كنت جمنوًنا فصححت«.  

عن  مقسم،  عن  الرمحن  عبد  بن  احلميد  عبد  عن  يرويه  تارة  عتيبة  بن  احلكم  أن  الثانية:  العلة    
ابن عباس.                      =
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وتارة يرويه عن مقسم مبارشة، عن ابن عباس.   =
وتارة يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس.  

وقد اختلف العلامء هل سمع احلكم من مقسم هذا احلديث أم ال؟ مع أن احلكم مشهور بأنه   
كثري اإلرسال. 

فقال أبو حاتم يف العلل )51/1( »احلكم مل يسمع من مقسم هذا احلديث«.  
وقال البيهقي )315/1(: »هكذا رواه مجاعة عن احلكم بن عتيبة، عن مقسم.   

ويف رواية شعبة عن احلكم داللة عىل أن احلكم مل يسمعه من مقسم، إنام سمعه من عبد احلميد   
ابن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن مقسم«.اهـ

وذكر ابن حجر يف التهذيب، يف ترمجة احلكم بن عتيبة )434/2(: »قال أمحد وغريه: مل يسمع   
احلكم حديث مقسم، كتاب إال مخسة أحاديث«. اهـ 

التهذيب:  يف  كام  القطان  سعيد  بن  حييى  عدها  لكن  اخلمسة  األحاديث  أمحد  اإلمام  يذكر  ومل   
حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطالق، وجزاء الصيد، والرجل يأيت امرأته وهي حائض. 

ح  ُيَصحَّ الذي  أبيه  أمحد، عن  بن  اهلل  عبد  »قال  أمحد )192/1(:  بن  عبداهلل  رواية  العلل  ويف   
احلكم عن مقسم أربعة أحاديث«، فذكرها، ومل يذكر منها حديث احلائض إذا أتاها زوجها. 

واحلكم ذكر عنه التدليس واإلرسال، ومل أقف عىل رواية أنه قال: حدثني مقسم.   
قال شعبة: احلكم عن جماهد كتاب إال ما قال: سمعت« اهـ، وهذا هو التدليس.   

وقال ابن حبان يف الثقات: كان يدلس.   
وممن ذكره بالتدليس النسائي، والذهبي، واملقديس، واحللبي، والعالئي.   

وعىل كل حال سواء سمع منه أو مل يسمع، فقد عرفنا الواسطة بينهام، وهو ثقة، فال يكون هذا   
األمر علًة مؤثرة يف احلديث بخالف العلة األوىل. 

وأما رواية احلكم عن عكرمة عن ابن عباس.   
فقد أخرجها النسائي يف السنن الكربى )9102(: أخربنا واصل بن عبد األعىل قال: أنا أسباط   
ابن حممد، عن أشعث، عن احلكم، عن عكرمة، عن ابن عباس يف الرجل يقع عىل امرأته، قال: 

يتصدق بدينار أو نصف دينار.
السنن  النسائي يف  فقد أخرجه  توبع،  الكندي، وقد  فيه أشعث بن سوار  وهذا سند ضعيف،   
الكربى )9114( من طريق حممد بن عيسى، والطرباين )12025( من طريق عبد الرمحن بن 
شيبة اجلدي، كالمها عن رشيك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجاًل وقع عىل 

امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. 
وهذا سند ضعيف أيًضا فيه رشيك وخصيف، وكالمها يف حفظه يشء.                =  
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وقد اختلف عىل خصيف كام سيأيت، فروى عنه مرفوًعا، وموقوًفا عىل ابن عباس، ومرساًل عن   =
مقسم، عن النبي ×، وسيأيت الكالم عىل رواية خصيف إن شاء اهلل. 

العلة الثالثة: االختالف يف كلمة )أو( بقوله )دينار أو نصف دينار( هل هي للشك أو للتخيري أو   
للتنويع.

فالقول األول: اختار ابن عباس رمحه اهلل أن )أو( للتنويع، وال شك أن الصحايب أدرى بام روى،   
وإذا رجحنا أن األثر أصله موقوف عليه، فتفسريه لقوله أوىل من تفسري غريه له. 

فقد روى البيهقي )319/1( من طريقني عن أيب العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق   
الصنعاين، ثنا أبو اجلواب، حدثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج عن عطاء، 

عن ابن عباس يف الرجل يأيت امرأته وهي حائض قال: إن أتاها يف الدم تصدق بدينار، وإن أتاها   
يف غري الدم تصدق بنصف دينار. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إال أبا اجلواب فإنه صدوق، وأبو اجلواب هو أحوص.  
قال ابن معني: ثقة.   

وقال مرة: ليس بذاك القوي. اجلرح والتعديل )328/2( هتذيب الكامل )288/2(.  
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. اجلرح والتعديل )328/2(.  

وقال ابن حبان: كان متقنًا، وربام وهم. الثقات )89/6(.  
ويف التقريب: صدوق ربام وهم.   

ا، ويكفي قوله فيام رواه  وأما عنعنة ابن جريج فإهنا ال ترض وشيخه عطاء؛ فإنه مكثر عنه جدًّ   
عبد الرزاق عنه اختلفت إىل عطاء ثامين عرشة سنة. وقد توبع ابن جريج.

فقد رواه أبو داود )265(، واحلاكم )172/1(، والبيهقي )318/1( من طريق عيل ابن احلكم   
البناين، عن أيب احلسن اجلزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصاهبا يف أول الدم فدينار، 

وإذا أصاهبا يف انقطاع الدم فنصف دينار. 
وأبو احلسن اجلزري مل يرو عنه إال عيل بن احلكم البناين.  

قال فيه ابن املديني: جمهول. هتذيب التهذيب )77/12(.   
ثقة  اجلزري  الرمحن  عبد  بن  احلميد  عبد  احلسن  أبو   ،)172/1( املستدرك  يف  احلاكم  وقال   

مأمون. 
قال أمحد شاكر: »مل يتعقبه الذهبي يف خمترصه«اهـ. يريد أن يشري إىل موافقة الذهبي للحاكم،   
لكن قال الذهبي يف امليزان )515/4( تفرد عنه عيل بن احلكم البناين اهـ، ومل ينقل الذهبي عن 

أحد توثيقه مما يدل عىل أنه جمهول.
ويف التقريب جمهول.                    =  
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ومع ذلك هو سند صالح يف املتابعات يقوي طريق ابن جريج، فهذا هو القول األول: أن )أو(   =
للتنويع. 

القول الثاين: قالوا إن )أو( يف قوله )يتصدق بدينار أو نصف دينار( للشك. فقد أخرج الدارمي 
)1106(: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن احلكم، عن عبد احلميد، عن مقسم، عن ابن عباس 

يف الذي يأيت امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
قال شعبة: شك احلكم. 

ورجح العالمة أمحد شاكر أن شعبة فهم من كلمة )أو( أهنا للشك، ورجح أن )أو( للتخيري. 
أخرجه  فقد  منه،  فهاًم  احلكم  شك  شعبة:  قول  وليس  بالشك،  رصح  قد  احلكم  أن   واحلقيقة 
عبد الرزاق )1262( عن ابن جريج قال: كان احلكم بن عتيبة عن مقسم يقول: ال أدري قال 
مقسم ديناًرا أو قال: نصف دينار، وكام وقع الشك من احلكم وقع الشك من مقسم أيًضا كام 

سيأيت.
القول الثالث: ذهب اإلمام أمحد أن )أو( للتخيري، فقد نقل اخلطايب يف معامل السنن )173/1(: 
وال  أضعفها،  من  وهذا  الدينار.  ونصف  الدينار  بني  خمري  هو  يقول:  كان  حنبل  بن  أمحد  »أن 
أعرف له شبًها يف الكفارات، أن يكون اإلنسان خمرًيا يف جنس واحد، بمعنى أن نصف الدينار 
يف  واملعروف  حد،  هلا  ليس  مفتوحة  املستحبة  فالصدقة  مستحب،  اآلخر  والنصف  واجب 
كفارة  مثل  وذلك  بعينه،  ال  واجًبا  منها  واحد  كل  يكون  أن  التخيري  عىل  تأيت  التي  الكفارات 
اليمني، فالتخيري بني اإلطعام، والكسوة، وحترير الرقبة كل واحد منها واجب ال بعينه، ومثله 
املحرم يف كفارة حلق الرأس من األذى، بخالف قوله: )يتصدق بدينار أو نصف دينار(، فإن 

الدينار ليس واجًبا، والنصف منه واجب عىل القول بالتخيري. 
العلة الرابعة: االختالف عىل احلكم يف متنه. 

فتارة يقول: )دينار أو نصف دينار( عىل اخلالف السابق يف )أو(. 
وتارة جيزم بأن الواجب نصف دينار بدون )أو(. 

وتارة جيزم بأن الواجب دينار فإن مل جيد فنصف دينار. 
الشك أن أكثر الروايات عن احلكم لفظها: )يتصدق بدينار أو نصف دينار( عىل اخلالف يف 
معنى )أو( كام سبق وقد عزوت طرق احلكم فيام سبق من رواية شعبة وغريه فارجع إليها يف 

أول البحث. 
وقد أخرجه النسائي يف الكربى )9100( والطرباين يف الكبري )12129( من طريق إسامعيل 
ابن زكريا، عن عمرو بن قيس املالئي، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس موقوًفا: يتصدق 

بنصف دينار. 
ورجاله ثقات إال إسامعيل بن زكريا فإنه صدوق.                    =
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وقد تابعه خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.   =
رواه  وكذا  به،  خصيف  عن  الثوري  سفيان  طريق  من   )1109( الدارمي  سنن  يف   كام 

ابن جريج عن خصيف كام يف سنن النسائي الكربى )9109(. 
وخصيف سيىء احلفظ، وتغري بآخره، إال أن سوء حفظه قد زال بمتابعة عمرو بن قيس املالئي. 
حديث  نتجنب  األيام  تلك  »كنا  قال:  القطان،  سعيد  بن  حييى  ذلك  ذكر  الذي  فإن  وتغريه 
حييى  وكان  بآخرة،  خصيف  عن  كتبت  إنام  شيًئا،  بالكوفة  خصيف  عن  كتبت  وما  خصيف، 

يضعف خصيًفا. 
فهذا النص من حييى فيه فوائد: 

أن خصيًفا حديثه حني كان بالكوفة مل يتغري، وسفيان الثوري كويف، وهو ممن رواه عن  أواًل: 
خصيف.

فابن جريج والثوري أكرب من  القطان من صغار أصحاب خصيف،  ثانًيا: أن حييى بن سعيد 
القطان سنًا ومها ممن روياه عن خصيف، فهذه قرينة أن روايتهام عنه كانت قبل تغريه. 

ومع ذلك فقد اختلف عىل خصيف وسيأيت الكالم عىل طريقه بطريق مستقل.
هذان نوعان من االختالف عىل احلكم يف متنه. 

أحدمها: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
والثاين: يتصدق بنصف دينار«. 

عن احلكم فقد رواه الطرباين يف الكبري )12065(، والبيهقي )315/1- الثالث  اللفظ  وأما 
316( من طريق هدبة بن خالد، حدثنا محاد بن اجلعد، ثنا قتادة، حدثني احلكم ابن عتيبة، عن 
عبد احلميد بن عبدالرمحن، عن مقسم، عن ابن عباس، أن رجاًل أتى النبي × فزعم أنه وقع 

عىل امرأته وهي حائض، فأمره النبي × أن يتصدق بدينار، فإن مل جيد فنصف دينار. 
فهذا اللفظ أوجب الدينار مطلًقا إال عند العجز عنه فنصف دينار. 
ويف اإلسناد محاد بن اجلعد ضعفه مجاعة منهم ابن معني والنسائي. 

وقال ابن حبان: منكر احلديث. 
الطياليس  داود  أبا  ألن  ثقة؛  أنه  أرجح  »وأنا   :)251/1( للسنن  حتقيقه  يف  شاكر  أمحد  وقال 
تلميذه قال: كان إمامنا أربعني سنة ما رأينا إال خرًيا. قال شاكر: والنفس تطمئن إىل شهادة من 

عرفه أربعني سنة، وروى عنه«. 
قلت: حتى ولو كان ثقة، فقد رواه شعبة عن احلكم بنفس اإلسناد، وخالفه يف املتن، فهذا اللفظ 

إما شاذ أو منكر.
ورواه بلفظ محاد بن اجلعد أيًضا سعيد بن أيب عروبة، عن عبد الكريم أيب أمية، عن عكرمة عن 
ابن عباس كام يف سنن البيهقي )317/1(.                   =
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يف  عليه  وخمتلف  مرتوك،  أمية  أيب  عبدالكريم  ألن  هبا؛  اليفرح  اجلعد  من  حلامد  املتابعة  وهذه   =
احلديث اختالًفا كثرًيا سيأيت بسطه إن شاء اهلل تعاىل. 

ولعل قوله: )فإن مل جيد فنصف دينار(، أدرجها محاد بن اجلعد، وكانت من تفسري قتادة. 
فقد أخرجه البيهقي )315/1( من طريق حييى بن أيب طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا 
سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي × أمره أن يتصدق بدينار 

ا فدينار، وإن مل جيد فنصف دينار.  أو نصف دينار، ففرسه قتادة، قال: إن كان واجدًّ
وحييى بن أيب طالب خمتلف فيه، وسيأيت الكالم عليه، وقتادة قد عنعن وهو مدلس، وقد اختلف 

عىل قتادة، وسيأيت الكالم عىل طريقه بحديث مستقل. 
إىل هنا انتهى الكالم عىل طريق احلكم بن عتيبة،ومع كون طريقه من أحسن طرق هذا احلديث 

إال أنه تبني لنا أن فيه اختالًفا كثرًيا. 
رواية:  لتصحيح  احتج  حني  شاكر  أمحد  العالمة  خطأ  لنا  يتبني  االختالف  هذا  بيان   ويف 
 )دينار أو نصف دينار( بقوله: »وهذه الرواية -يعني بدينار أو نصف دينار- هي اللفظ يف مجيع 

الروايات التي ذكرناها عىل احلكم بن عتيبة ... ثم ذكر من تابعه عليها«. 
وحتتمل  التنويع،  حتتمل  )أو(  وكلمة  دينار(  نصف  أو  )دينار  يقول:  تارة  احلكم  أن  تبني  فقد 

الشك، وحتتمل التخيري. 
وتارة يقول: )نصف دينار( باجلزم. 

الدم فنصف  بانقطاع  الدم فدينار، وإن أصاهبا  ابن عباس: إن أصاهبا يف  بالتفصيل عن  وتارة 
دينار. 

وتارة يقول: )دينار فإن مل جيد فنصف دينار(.
الرتجيح،  إلمكان  االضطراب  يوجب  ال  االختالف  هذا  أن  إال  يوقفه،  وتارة  يرفعه،  وتارة 

فالراجح أنه موقوف عىل ابن عباس، وأن اللفظ: )دينار أو نصف دينار( واهلل أعلم.
الطريق الثاين: طريق خصيف، عن مقسم. 

وخصيف وثقه أبو زرعة: وابن سعد، والعجيل. اجلرح والتعديل )403/3(، الطبقات الكربى 
)472/7(، ثقات العجيل )335/1(.

وقال أبو حاتم: صالح خيلط، وتكلم يف سوء حفظه. اجلرح والتعديل )403/3(.
وقال أمحد بن حنبل: ليس بقوي يف احلديث. وقال أيًضا: مضطرب احلديث. ضعفاء العقييل 

)31/2(، الكامل )69/3(، هتذيب التهذيب )123/3(.
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء واملرتوكني )77(.

وقال ابن خزيمة: ال حيتج بحديثه.                 =
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وقال الذهبي يف الكاشف وابن حجر يف التقريب: صدوق يسء احلفظ، زاد ابن حجر: خلط   =
بآخره، وزاد الذهبي: ضعفه أمحد. الكاشف )1389(.

ومع سوء حفظ خصيف فقد اختلف عليه فيه ... 
فروي عنه، عن مقسم، عن ابن عباس موقوًفا ومرفوًعا ومرساًل.

وروي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
واختلف عليه يف متنه أيًضا فروي: )يتصدق بنصف دينار(. 

وروي: )يتصدق بدينار(. 
وإليك بيان هذا االختالف، فرواه رشيك، واختلف عليه فيه: 

فرواه حسني بن حممد بن بـهرام عند أمحد )272/1(. 
وأبو الوليد )هشام بن عبد امللك( كام يف سنن الدارمي )1105(. 

وحممد بن الصباح البزاز عند أيب داود )266(، والبيهقي )316/1(. 
وعيل بن حجر عند الرتمذي )136(، والنسائي يف الكربى )9113(. 

كلهم رووه عن رشيك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا يف الرجل يأيت امرأته 
وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. 

وخالفهم حممد بن عيسى الطباع كام يف سنن النسائي الكربى )9114(.
للطرباين )12025(، كالمها عن رشيك،  الكبري  املعجم  الرمحن بن شيبة اجلدي كام يف  وعبد 
عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي × يف الذي يأيت أهله وهي حائض؟ قال: 

يتصدق بنصف دينار. 
وال أدري هل هذا التخليط من رشيك أو من شيخه خصيف، فإن كال منهام يسء احلفظ، وال 
يبعد أن يكون هذا من رشيك، فقد تفرد بذكر عكرمة، وقد رواه غري رشيك عن خصيف، فلم 

يذكر عكرمة يف إسناده.
فرواه سفيان الثوري، عن خصيف، واختلف عىل سفيان به: 

فرواه عبد الرزاق )1263( عن الثوري، عن خصيف، عن مقسم، أن رسول اهلل × أمر رجاًل 
أتى امرأته حائًضا أن يتصدق بنصف دينار. وهذا مرسل. 

ورواه الفريايب حممد بن يوسف، واختلف عليه فيه. 
فرواه النسائي يف السنن الكربى )9111(، أخربنا حممد بن ميمون، قال: أخربنا الفريايب، قال: 

أنا سفيان به مرساًل، كرواية عبد الرزاق.
عن  سفيان،  حدثنا  الفريايب-  -يعني  يوسف  بن  حممد  أخربنا   ،)1109( الدارمي  وأخرجه 
خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال النبي × يف الذي يقع عىل امرأته وهي حائض 
يتصدق بنصف دينار، فوصله.                    =
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ا يف روايته عن الثوري خاصة.  والفريايب ثقة. وفيه كالم يسري جدًّ  =
ورواه الدارقطني )287/3( من طريق عبد اهلل بن يزيد بن الصلت، عن سفيان عن خصيف، 

وقرن به غريه عن مقسم عن ابن عباس مرفوًعا. 
وهذا الطريق ضعيف لضعف ابن الصلت. 

ورواه ابن جريج عن خصيف واختلف عىل ابن جريج فيه. 
فرواه عبد الرزاق )1262( عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم مرساًل. 

ورواه النسائي يف الكربى )9109( من طريق حجاج - يعني املصييص الثقة - عن ابن جريج، 
عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا وفيه: فأمره بنصف دينار فصار ابن جريج تارة 

يرويه مرساًل وتارة يرويه موصواًل.
قال:  حسني  أخربنا  قال:  العالء،  بن  هالل  أخربنا   :)9110( الكربى  يف  النسائي  ورواه 
فأمره بنصف دينار يتصدق  أبو خيثمة قال: أخربنا خصيف، عن مقسم مرساًل وفيه:   أخربنا 

به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إال شيخ النسائي، وهو صدوق.
ورواه معمر كام يف مصنف عبد الرزاق )1261( عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: 

إذا أصاهبا حائًضا تصدق بدينار. وخالف فيه من ناحيتني:
األوىل: أنه رواه موقوًفا ... واألكثر عن خصيف إما عىل رفعه أو عىل إرساله. 

الثانية: أنه قال: )يتصدق بدينار( مع أن أكثر من رواه عن خصيف قال: يتصدق بنصف دينار. 
ورواه الدارقطني )287/3( من طريق عبد اهلل بن حمرر، عن خصيف به مرفوًعا. وعبد اهلل بن 

حمرر مرتوك.
هذا هو االختالف عىل خصيف، وعىل ضعفه فإن يف الرواية عنه اضطراًبا كثرًيا فال يمكن   
أن يفرح به كمتابعة لطريق احلكم؛ ألنه خالف احلكم يف لفظه من جهة، فإن أكثر الروايات عنه 

يتصدق بنصف دينار، ثم االختالف عليه يف وصله وإرساله.
الطريق الثالث: طريق قتادة بن دعامة. وقد اختلف عليه يف اإلسناد. 

فقيل: قتادة، عن مقسم. 
وقيل: قتادة، عن عبد احلميد، عن مقسم. 

وقيل: قتادة حدثني احلكم بن عتيبة، عن عبد احلميد بن عبد الرمحن، عن مقسم. 
وروى عنه مرفوًعا وروى عنه موقوًفا. 

وإليك ختريج هذه الطرق:
فرواه سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، واختلف عىل سعيد بن أيب عروبة: 

فرواه يزيد بن هارون كام يف مسند أمحد )237/1(.                      =
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وعبد الوهاب بن عطاء كام يف مسند أمحد )237/1(، وسنن البيهقي الكربى )315/1(.   =
وعبدة بن سليامن كام يف سنن النسائي الكربى )9105( ثالثتهم )يزيد، وعبد الوهاب، وعبدة(   
رووه عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا، وفيه: )أن يتصدق 

بدينار أو نصف دينار( وكل هؤالء رووا عن سعيد بن أيب عروبة قبل اختالطه. 
وخالفهام روح بن عبادة كام يف سنن النسائي الكربى )9104(.

البيهقي )315/1(، كالمها  الكربى )9104(، وسنن  النسائي  بن كرب كام يف سنن  اهلل  وعبد 
 عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة عن عبد احلميد، عن مقسم به. مرفوًعا، فزادوا يف اإلسناد: 

عبد احلميد بني قتادة ومقسم. 
وروح بن عبادة، وعبد اهلل بن بكر سمعا من سعيد بن أيب عروبة قبل تغريه عىل الراجح من 
أقوال أهل العلم. انظر: حاشية الكواكب النريات حتقيق عبد القيوم عبد رب النبي )ص209، 

 .)212
وكل من تقدم رووه مرفوًعا. 

عن  مقسم،  عن  قتادة،  عن   )9106( الكربى  النسائي  سنن  يف  كام  هالل  بن  عاصم   ورواه 
ابن عباس موقوًفا. 

وهذا سند ضعيف فيه عاصم بن هالل. 
ومجيع هذه الطرق عىل اختالفها عن قتادة، قد عنعن فيها قتادة، وهو مدلس مكثر. 

-315/1( البيهقي  وسنن   ،)12060( للطرباين  الكبري  املعجم  يف  كام  اجلعد  بن  محاد  ورواه 
316( حدثنا قتادة، حدثني احلكم بن عتيبة، عن عبد احلميد بن عبد الرمحن، عن مقسم، عن 
ابن عباس، أن رجاًل أتى النبي × فزعم أنه وقع عىل امرأته وهي حائض، فأمره النبي × أن 

يتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف دينار. 
وهنا رصح قتادة بالتحديث، واإلسناد وإن كان فيه ضعف يسري من قبل محاد بن اجلعد، وهو 
أضعف إسناًدا من الطريقني السابقني املرفوعني، إال أن شعبة قد تابعه فرواه عن احلكم، عن 

عبد احلميد، عن مقسم، عن ابن عباس. 
 فهذا اإلسناد كإسناد محاد بن اجلعد سواء بسواء. 

قال البيهقي يف السنن الكربى )315/1(: »مل يسمعه قتادة من مقسم« وقال أيًضا: »ومل يسمعه 
أيًضا من عبد احلميد«، ثم ساق حديث قتادة عن احلكم عن عبد احلميد، عن مقسم. 

مبينًا  بحًثا  عتيبة  بن  احلكم  طريق  أشبعنا  وقد  عتيبة،  بن  احلكم  طريق  إىل  قتادة  طريق  فرجع 
االختالف عىل احلكم يف إسناده، فارجع إليه إن شئت. 

الطريق الثالث: عن عبد الكريم بن أيب املخارق أيب أمية البرصي، عن مقسم.              =
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ا، قال فيه أيوب: كان غري ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة، ثم  وعبد الكريم ضعيف جدًّ  =
قال: سمعت عكرمة. ضعفاء العقييل )62/3(، الكامل )338/5(. 

وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )401(.
من  َأَجلِّ  ومن  ضعفه.  عىل  جممع  »كان  بقوله:  عنه  روايته  يف  مالك  عن  الرب  عبد  ابن  واعتذر 
هتذيب  بلده«.اهـ  أهل  من  يكن  ومل  سمته،  مالًكا  َغرَّ  ورعه،  مع  وأيوب  العالية،  أبو  جَرَحه 

التهذيب )335/6(.
وهذه الطريق -عىل شدة ضعفها- فيها علل أخرى، منها: 

االختالف يف وقفه ورفعه، أو هو من قول مقسم، الراوي عن ابن عباس. 
بعضها  ويف  دينار(،  )نصف  بـ  جزم  أو  دينار(،  نصف  أو  )دينار  قال:  هل  االختالف  ومنها: 

التفصيل: )إن كان الدم كذا فدينار، أو كذا فنصف دينار(. 
ومنها: االختالف يف إسناده. 

فقيل: عن عبد الكريم، عن مقسم عن ابن عباس. 
وقيل: عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس. 

ومنها: االختالف يف عبد الكريم هل هو ابن أيب املخارق املرتوك، أو هو ابن مالك الثقة. 
وإليك بيان هذا االختالف بالتفصيل. 

الدستوائي،  البيهقي )317/1( من طريق هشام  أما االختالف يف وقفه ورفعه، فقد أخرجه 
حدثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس، يف الذي يأيت امرأته وهي حائض، قال: 

يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا موقوف. 
ا؟  وإسناده إىل عبد الكريم كلهم ثقات ولكن ما ينفع وعبد الكريم ضعيف جدًّ

ويف هذا اإلسناد فائدة أخرى، وهي الترصيح أن عبد الكريم هو أبو أمية املرتوك. ولنا يف هذا 
وقفة. 

وتابع سفيان بن عيينة هشاًما، إال أنه اختلف عىل سفيان. 
فرواه أمحد بن حنبل يف العلل )178/1( عن سفيان، حدثنا عبد الكريم، عن مقسم به موقوًفا، 

كرواية هشام الدستوائي. 
قيل لسفيان: يا أبا حممد، هذا مرفوع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أمية. 

ورواه إسحاق بن راهوية كام يف سنن النسائي الكربى )9107( أخربنا سفيان بن عيينة، عن 
عبد الكريم عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي × يف الذي يأيت امرأته وهي حائض، إن كان 

الدم عبيًطا فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار. 
مرفوًعا،  راهويه  بن  إسحاق  ويرويه  موقوًفا،  أمحد  يرويه  عيينة  بن  احلديث عن سفيان  فصار 
والبالء فيه من عبد الكريم.                        =



موسوعة أحكام الطهارة 124

ورواه مجاعة عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوًعا:  =
 ،)1266  ،1265  ،1264( الرزاق  عبد  مصنف  يف  كام  راشد  بن  وحممد  جريج  ابن  فرواه   
يف  امرأته  أتى  )من  بلفظ:   )316/1( البيهقي  وسنن   ،)12134( للطرباين  الكبري  واملعجم 

حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار(.
ورواه أبو محزة السكري كام يف سنن الرتمذي )137(.  

وأبو جعفر الرازي كام يف مسند أيب يعىل )2432(، وسنن الدارمي )1111(، واملعجم الكبري   
للطرباين )12135(، وسنن الدراقطني )287/3( وسنن البيهقي )317/1(.

)السكري،  ثالثتهم   ،)287/1( الدراقطني  سنن  يف  كام  غريه  معه  مقروًنا  حمرر  بن  اهلل  وعبد    
وأبو جعفر، وعبد اهلل بن حمرر( عن عبد الكريم به، بلفظ: )إن كان دًما أمحر فدينار، وإذا كان 

دًما أصفر فنصف دينار(.
ورواه احلجاج بن أرطأة كام يف سنن النسائي الكربى )9108(.  

وأبو األحوص كام يف سنن النسائي كالمها )حجاج وأبو األحوص( عن عبد الكريم به بلفظ:   
)يتصدق بنصف دينار(. فخالفا يف لفظه. 

ورواه سعيد بن أيب عروبة، واختلف عليه فيه:  
فرويناه فيام سبق، عن سعيد عن قتادة عن مقسم، وسبق الكالم عليها يف طريق احلكم.   

عن  عروبة،  أيب  بن  سعيد  عن   )111( اجلارود  البن  املنتقى  يف  كام  بكر  بن  اهلل  عبد  ورواه    
عبد الكريم به بلفظ: )يتصدق بدينار أو نصف دينار(. 

والسند إىل عبدالكريم سند صحيح.   
بن عطاء، حدثنا  الوهاب  عبد  أنبأ  أيب طالب،  بن  البيهقي )317/1( من طريق حييى  ورواه   

سعيد، عن عبد الكريم به بلفظ: أن النبي × أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
وفرس ذلك مقسم، فقال: إن غشيها يف الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل   

فنصف دينار. فجعل التنويع هذا من قول مقسم، وليس من قول ابن عباس.
وخالف روح بن عبادة عبد الوهاب بن عطاء، وعبد اهلل بن بكر، فأخرجه البيهقي )317/1(   
من طريق أيب قالبة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن عبد الكريم أيب أمية، 
عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوًعا فذكر عكرمة بداًل من مقسم، ولفظه: أن رسول اهلل × قال 
يف الذي يأيت امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، فإن مل جيد فنصف دينار، وفرسه مقسم فقال: 

إذا كان يف إقبال الدم فدينار، وإذا كان يف انقطاع الدم فنصف دينار.. 
فنصف  جيد  مل  فإن  بدينار  )يتصدق  وقوله:  بآخره،  حفظه  وتغري  خيطئ،  صدوق  قالبة:  وأبو   
دينار( مع أن املشهور يف احلديث: )يتصدق بدينار أو نصف دينار(، وتفسري مقسم غري مناسب 
للفظ احلديث؛ ألن تفسري مقسم يصلح لو أن اللفظ جاء بقوله: )يتصدق بدينار أو نصف     =
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دينار( فهذا يمكن أن يقال: إن تفسري مقسم يرجح أن )أو( ليست للشك وال للتخيري، وإنام هي   =
للتنويع، وما دام أن اللفظ دينار فإن مل جيد فنصف دينار، مل يبق للتفسري جمال.. 

فتبني من هذه الطرق: أنه روي احلديث عن عبد الكريم موقوًفا، وروي مرفوًعا.  
عن  عكرمة،  عن  الكريم،  عبد  وقيل:  عباس،  ابن  عن  مقسم،  عن  الكريم،  عبد  عن  وروي    

ابن عباس.
ومل يسلم لفظ احلديث من االختالف.  

فروي بلفظ: )إن كان الدم عبيًطا -ويف رواية أمحر- فدينار، وإن كان يف الصفرة فنصف دينار(.   
×، هكذا رواه أبو جعفر الرازي وسفيان، وأبو محزة  وجعل هذا التفصيل مرفوًعا إىل النبي   

السكري، عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوًعا. 
وروي بلفظ: )من أتاها يف حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل   

فنصف دينار(. 
وهذا اللفظ خيتلف عن اللفظ األول ألنه جعل النصف دينار بعد انقطاع الدم وقبل االغتسال،   

وجعل الدينار وقت نزول الدم مطلًقا سواء كان أمحر أو أصفر. 
وممن روى هذا اللفظ عن عبد الكريم ابن جريج، وحممد بن راشد.   

ومنهم من جعل التفصيل من قول مقسم، ومل جيعله مرفوًعا، وال موقوًفا، كرواية عبد الوهاب   
ابن عطاء عن سعيد بن أيب عروبة، عن عبد الكريم. 

وقد رجح العالمة أمحد شاكر أن التفصيل من قول مقسم.   
ويف احلقيقة ال يمكن لنا أن نركن إىل هذه الرواية، والتي مدارها عىل رجل مرتوك، ونرتك ما   
ثبت عن ابن عباس من قوله بسند حسن، فقد روى البيهقي )319/1( من طريق أيب اجلواب، 
وهي  امرأته  يأيت  الرجل  يف  عباس  ابن  عن  عطاء  عن  جريج،  ابن  عن  الثوري  سفيان  حدثنا 

حائض، قال: إن أتاها يف الدم تصدق بدينار، وإن أتاها يف غري الدم تصدق بنصف دينار. 
وله متابع عند أيب داود )265(، واحلاكم )172/1(، والبيهقي )318/1( من طريق أيب احلسن   

اجلزري عن مقسم عن ابن عباس وسنده ضعيف إال أنه صالح يف املتابعات.
كام أن الرواية التي جعلت التفصيل من كالم مقسم فيها أكثر من علة، فال يمكن أن تعارض ما   

ثبت عن ابن عباس. 
العلة األوىل: أن مدار اإلسناد عىل عبد الكريم بن أيب املخارق وهو مرتوك.   

العلة الثانية: أن من رواه عن سعيد بن أيب عروبة، وجعله من قول مقسم: مها روح بن عبادة،   
وعبد الوهاب بن عطاء عىل اختالف عليهام يف إسناده.                =
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فالراوي عن روح هو أبو قالبة، وهو صدوق خيطئ، وتغري حفظه بآخرة، وقد استبدل مقساًم   =
بعكرمة، ومل يتابع عىل ذكر عكرمة.

والراوي عن عبد الوهاب حييى بن أيب طالب، وهو خمتلف فيه.   
فقال اآلجري: خط أبو داود سليامن بن األشعث عىل حديث حييى بن أيب طالب. لسان امليزان   

.)262/6(
وقال موسى بن هارون قوله: »أشهد عىل حييى بن أيب طالب أنه يكذب«. قال احلافظ ابن حجر:   
عنى يف كالمه، ومل يعن يف احلديث. قلت: الكذب جرح عىل كل حال. تاريخ بغداد )220/14(، 

لسان امليزان )262/6(.
وقال أبو أمحد احلاكم: ليس باملتني. تاريخ بغداد )220/14(.   

وقال أبو حاتم الرازي: حمله الصدق. اجلرح والتعديل )134/9(.  
وقال الدارقطني: ال باس به عندي، ومل يطعن فيه أحد بحجة.   

الذهب  وشذرات   ،)619/12( النبالء  أعالم  وسري   ،)220/14( بغداد  تاريخ  انظر:   
 .)68/2(

العلة الثالثة: أن عبد اهلل بن بكر قد رواه عن سعيد بن أيب عروبة، وخالف فيه عبد الوهاب بن   
دينار(، من غري  أو نصف  بدينار  )فليتصدق  بلفظ:  فرواه عن سعيد  بن عبادة،  عطاء، وروح 

تفصيل.
العلة الرابعة: أن سعيد بن أيب عروبة قد كثر االختالف عليه مما يضعف روايته:   

فقيل: عن سعيد عن قتادة عن مقسم، عن ابن عباس.   
وقيل: عن سعيد عن عبد الكريم عن مقسم مرفوًعا.   

وقيل: سعيد بن أيب عروبة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوًعا فجعل بداًل   
من مقسم عكرمة. 

العلة اخلامسة: أن سفيان بن عيينة، وأبو محزة السكري، وابن جريج ومها ثقات، وأبا جعفر   
الرازي، وحممد بن راشد كل هؤالء اخلمسة رووه عن عبد الكريم وجعلوا التفصيل مرفوًعا. 

فالذي أميل إليه أن اللفظ املشهور عن عبد الكريم، هو ما رواه البيهقي )317/1( من طريق   
)يتصدق  ابن عباس موقوًفا عليه  أمية عن مقسم، عن  أبو  الكريم  ثنا عبد  الدستوائي،  هشام 

بدينار أو نصف دينار( عىل خالف يف تفسري )أو( كام سبق.
قال البيهقي: وهذا أشبه بالصواب.   

كام اختلفوا يف عبد الكريم، هل هو ابن أيب املخارق البرصي، أبو أمية املرتوك، أو هو عبد الكريم   
ابن مالك الثقة.                   =
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فأكثر الطرق عن عبد الكريم غري منسوب.   =
مالك،  بن  الكريم  عبد  عن  حمرر،  بن  اهلل  عبد  طريق  من   )287/3( الدارقطني  عند  وجاء    

وعبد اهلل بن حمرر مرتوك. 
فرواه البيهقي )317/1( بسند صحيح إىل هشام الدستوائي، قال: حدثنا عبد الكريم أبو أمية.   
وتابعه أبو جعفر الرازي كام يف مسند أيب يعىل )2432(، واملعجم الكبري للطرباين )12135(،   

وسنن البيهقي )317/1(، والبغوي يف رشح السنة )315( 
وأبو جعفر وإن كان يسء احلفظ، فقد تابعه ثقة هشام الدستوائي، فتبني من هذا أن املعروف يف   
طرق عبد الكريم أنه ابن أيب املخارق، وقد أخطأ العالمة أمحد شاكر حني جزم أنه ابن مالك 

الثقة. هذا ما خيص طريق عبد الكريم ابن أيب املخارق.
الطريق الرابع: طريق يعقوب بن عطاء، عن مقسم.   

أخرجه الدارقطني )286/3، 287(، والبيهقي )318/1( من طريق أيب بكر بن عياش، عن   
يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل × يف الذي يقع عىل امرأته 

وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
قال البيهقي: ويعقوب بن عطاء ال حيتج بحديثه.   

الطريق اخلامس: عيل بن بذيمة، عن مقسم.   
أخرجه الدارقطني )187/3( من طريق عبد اهلل بن حمرر، عن عيل بن بذيمة، وقرن به غريه،   

عن مقسم به مرفوًعا ... وعبد اهلل بن حمرر مرتوك وقد سبق. 
وأخرجه الدارقطني )287/3( من طريق عبد اهلل بن يزيد بن الصلت، عن سفيان، عن عيل بن   
بذيمة، وقرن معه غريه، عن مقسم به مرفوًعا: من أتى امرأته يف الدم فعليه دينار، ويف الصفرة 

نصف دينار. 
ا، وسبقت ترمجته.  وعبد اهلل بن يزيد بن الصلت ضعيف جدًّ  

الطريق السادس: ابن أيب ليىل، عن مقسم.   
عن  مقسم،  عن  لييل،  أيب  ابن  عن  موسى،  بن  اهلل  عبيد  أخربنا   :)1115( الدارمي  أخرجه    

ابن عباس موقوًفا قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
وأخرجه الدارمي أيًضا )1118( أخربنا عبيد اهلل بن موسى، عن ابن أيب ليىل، عن عطاء، عن   
ابن عباس يف الذي يقع عىل امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. وابن أيب ليىل ضعيف من 

قبل حفظه. 
هذا فيام يتعلق بطريق مقسم عن ابن عباس.   

وقد رواه عكرمة عن ابن عباس.                   =  
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أخرجه أمحد )245/1( حدثنا يونس،   =
وأخرجه أمحد أيًضا )306/1( حدثنا رشيح،   

وأخرجه أمحد أيًضا )363/1( حدثنا أبو كامل.   
وأخرجه الطرباين )11921( من طريق حجاج بن املنهال، كلهم عن محاد بن سلمة، عن عطاء   
العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول اهلل × قال: يتصدق بدينار فإن مل جيد فنصف 

دينار. 
وأخرجه البيهقي )318/1( من طريق يزيد بن زريع، عن عطاء العطار به.   

بثقة. هتذيب  ليس  العطار،  بن معني: عطاء  قال حييى  العطار،  بن عجالن  إسناده: عطاء  ويف   
التهذيب )186/7(، اجلرح والتعديل )335/6(.

وقال يف موضع آخر: كذاب. ضعفاء العقييل )402/3(.   
وقال عمر بن عيل: كان كذاًبا. اجلرح والتعديل )335/6(.  

وقال البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري )476/6(، والضعفاء الصغري )279(.  
وقال أبو داود: ليس بيشء. هتذيب الكامل )94/20(.  

بقي قبل أن نطوي البحث يف هذا احلديث أن ننقل لك خالف العلامء املتقدمني وما قالوه فيه.   
حنبل،  بن  أمحد  السنة  أهل  إمام  رأسهم  عىل  مرفوًعا.  تصحيحه  إىل  العلامء  من  فريق  ذهب   

واحلاكم، وابن القطان الفايس، وابن دقيق العيد، وابن حجر. 
حديث  أحسن  ما  أمحد:  عن  داود،  أيب  عن  اخلالل  قال   :)293/1( احلبري  تلخيص  يف  جاء    

عبد احلميد؟ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. 
كثري  ومتنه  احلديث  هذا  إسناد  يف  »واالضطراب  التلخيص:  يف  أيًضا  حجر  ابن  وقال    
ا ... وقد أمعن ابن القطان القول يف تصحيح هذا احلديث، واجلواب عن طرق الطعن فيه  جدًّ
 بام يراجع منه -وسوف أنقل لك كالم القطان بطوله- ثم قال: »وأقر ابن دقيق العيد تصحيح 
ابن القطان وقواه يف اإلمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من االختالف 

أكثر مما يف هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتني ونحومها. 
بمقسم  مجيًعا  احتجا  فقد  صحيح،  حديث  »هذا   :)172/1( املستدرك  يف  احلاكم  وقال    

ابن بجرة«.
قلت: مل حيتج مسلم بمقسم، وما خرج له البخاري إال حديًثا واحًدا قد توبع فيه.   

وأطال الكالم ابن القطان الفايس يف تصحيحه للحديث يف كتابه بيان الوهم واإلهيام وأورد لك   
خالصة منه:                      =
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قال رمحه اهلل )276/5(: بعد أن بني بعض االختالف عىل بعض الرواة: »والصواب أن ننظر   =
رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق 
وروي  دينار(  )بنصف  فيه:  وروي  )بدينار(.  فيه  روي  هذا  قالوا:  إذا  وهم  ضعيفة.  أخرى 
احليض وآخره، وروي دون  أول  باعتبار  اعتبارها، وروي  الدم، وروي دون  باعتبار صفات 
ذلك، وروي بخمس دينار، وروي بعتق نسمة قامت من هذا يف الذهن صورة سواء، وهو عند 

التبيني والتحقيق ال يرضه، ونحن نذكر اآلن كيف هو صحيح بعد أن نقدم أن نقول: 
حيتمل قوله: )دينار أو نصف دينار( ثالثة أمور.   

أحدها: أن يكون ختيرًيا.   
ويبطل هذا بأن يقال: التخيري ال يكون إال بعد طلب، وهذا وقع بعد اخلرب، إذ حكم التخيري   
االستغناء بأحد الشيئني؛ ألنه إذا خري بني اليشء وبعضه، كان بعض أحدمها مرتوًكا بغري بدل. 

ا من الراوي.  األمر الثاين: أن يكون شكًّ  
الثالث: أن يكون باعتبار حالني. وهذا هو الذي يتعني منها، ونبينه اآلن فنقول: قال أبو داود:   
حدثنا مسدد، قال: حدثنا حييى، عن شعبة، حدثني احلكم عن عبد احلميد بن عبد الرمحن، عن 
مقسم، عن ابن عباس، عن النبي × يف الذي يأيت امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو 

نصف دينار. 
قال أبو داود: »كذا الرواية الصحيحة: )بدينار أو بنصف دينار( وربام مل يرفعه شعبة. وهذا ليس   
فيه توهني له، الحتامل أن يكون عنده فيه املرفوع، واملوقوف، ويكون ابن عباس ريض اهلل عنه 

قد رواه، ورآه فحمله، و أفتى به. 
قلت: فرق بني أن يرويه موقوًفا، أو أن يسأل فيفتي به، واملحدثون يفرقون بني هذا وهذا، وإن   
كان الفقهاء ال يفرقون بني الرواية والفتوى، فيحملون املوقوف عىل املرفوع ظنًا منهم أن هذا 
منه من قبيل الفتوى، وال يتمشى هذا عىل طريقة املحدثني، بل إن املحدثني يذهبون إىل أبعد من 
هذا فيفرقون بني ما سمعوه يف املذاكرة، وإن كان عىل سبيل الرواية، وبني غريه؛ ألن املذاكرة قد 
يتساهل الشيخ يف النص املروي.. فلله درهم، وأين هذا من طريقة الفقهاء واألصوليني فيام إذا 
تعارض الوصل واإلرسال، أو الرفع والوقف، فإهنم حيكمون ملن وصله أو رفعه مطلًقا ما دام 

أن الراوي مقبول الرواية!! 
نعود إىل كالم ابن القطان ... قال: »فأما طريق أيب داود فصحيح، فإن عبد احلميد بن عبد الرمحن   

ابن زيد بن اخلطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري، ومسلم، ووثقه النسائي والكويف.
وحيق له، فقد كان حممود السرية يف إمارته عىل الكوفة لعمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه ضابًطا   
ملا يرويه، ومن دونه يف اإلسناد ال يسأل عنهم.                   =
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أتى حائًضا ال يصح،  احلديث يف كفارة من  أن هذا  املحدثني  ويتكرر عىل سمعك من بعض   =
فلتعلم أنه ال عيب له عندهم إال االضطراب زعموا. 

ثم قال: »فنقوله: الرجال الذين رووه مرفوًعا ثقات، وشعبة إمام أهل احلديث كان يقول: أما   
حفظي فمرفوع، وقال فالن وفالن إنه كان ال يرفعه، فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا 
بحفظك ودعنا من فالن وفالن، فقال: واهلل ما أحب أين حدثت هبذا أو سكت أو أين عمرت يف 

الدنيا عمر نوح يف قومه فهذا غاية التثبت منه. 
وهبك أن أوثق أهل األرض خالفه فيه فوقفه عىل ابن عباس، كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحايب   
حديًثا عن النبي × جيوز له، بل جيب عليه أن يقلد مقتضاه فيفتي، هذا قوة للخرب ال توهني له. 
فإن قلت: فكيف بام ذكر ابن السكن، قال: حدثنا حييى وعبد اهلل بن سليامن وإبراهيم، قالوا:   
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة باإلسناد املتقدم مثله موقوًفا، فقال له رجل: 

إنك ترفعه، فقال: إين كنت جمنوًنا فصححت. 
قلنا -القائل ابن القطان- نظن أنه ريض اهلل عنه، ملا أكثر عليه يف رفعه إياه توقى رفعه، ال ألنه   

موقوف، لكن إبعاًدا للظنة عن نفسه. 
وأبعد من هذا االحتامل أن يكون شك يف رفعه يف ثاين حال فوقفه، فكان ماذا فال نبايل ذلك   
أيًضا، بل لو نسى احلديث بعد أن حدث به مل يرضه، فإن أبيت إال أن يكون شعبة رجع عن 
رفعه، فاعلم أن غريه من أهل الثقة واألمانة أيًضا قد رواه عن احلكم مرفوًعا، كام رواه شعبة 
فيام تقدم - وهو عمرو بن قيس املالئي، وهو ثقة، قال فيه عن احلكم ما قاله شعبة من رفعه إياه، 
إال أن لفظه: )فأمره أن يتصدق بنصف دينار(، وذلك ال يرضه، فإنه إنام حكى قضية معينة، وهو 

مؤكد ملا قلناه: من أن ديناًرا أو نصف دينار، إنام هو باعتبار حالني، الختيري وال شك. 
ورواه أيًضا مرفوًعا هكذا عن عبد احلميد بن عبد الرمحن املذكور قتادة، وهو من هو، ثم ساق   
إسناد النسائي للحديث من طريق روح بن عبادة، وعبد اهلل بن بكر، قاال: حدثنا ابن أيب عروبة، 
امرأته وهي حائض،  ابن عباس أن رجاًل غشى  قتادة، عن عبد احلميد، عن مقسم، عن  عن 

فأمره النبي × أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
ثم قال القطان: فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم فيه وقًفا وإرسااًل، وألفاًظا أخر ال يصح   

منها يشء غري ما ذكرناه«. 
قلت: هذا الكالم مدخول من وجوه:  

أواًل : أن العلة ليست شك شعبة الطارىء، بل شك شيخه احلكم بن عتيبة، وقد سمعه شعبة   
من احلكم تارة مرفوًعا وتارة موقوًفا فرتك رفعه، وقد نقلنا رصيح عبارة شعبة قال: أسنده يل 
احلكم مرة، وأوقفه أخرى، وكون احلكم يشك يف رفعه تارة يرويه مرفوًعا وتارة موقوًفا هذا 
دليل عىل عدم ضبطه ... وقد أشبعنا هذه املسألة بحًثا يف أول البحث فال نرجع إليه.              =
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ثانًيا: قوله: إن عمرو بن قيس املالئي قد رواه عن احلكم مرفوًعا، فالذي وقفنا عليه من رواية   =
عمرو بن قيس أنه رواه موقوًفا ومل أقف عليه مرفوًعا من طريقه، ومل يذكر لنا ابن القطان من 
 ،)9100( الكبري  النسائي  سنن  يف  املوقوفة  املالئي  قيس  بن  عمرو  رواية  انظر  رواها.  الذي 

والطرباين يف الكبري )12129( وإسنادمها حسن. 
الدارمي  سنن  انظر  أيًضا.  موقوًفا  عباس  ابن  عن  مقسم  عن  احلكم  عن  األعمش  رواه  وقد   

)1112( وسنده صحيح. 
ثالًثا: رواية قتادة التي أشار إليها ابن القطان قد بينا االختالف عىل قتادة، فروي عن قتادة عن   
مقسم، وروي عن قتادة عن عبد احلميد، وقد بينت أن طريق قتادة املحفوظ فيه قتادة عن احلكم 
عن عبد احلميد، عن مقسم عن ابن عباس. فرجع طريق قتادة إىل طريق احلكم فام أضاف شيًئا. 
وما عداه من الطرق كطريق خصيف، أو عبد الكريم بن أيب املخارق، فاألول مضطرب، والثاين   

ا.  ضعيف جدًّ
القول الثاين: ممن ضعف احلديث مرفوًعا.   

ضعفه اإلمام الشافعي رمحه اهلل، جاء يف تلخيص احلبري )293/1(: قال البيهقي: قال الشافعي   
يف أحكام القرآن، لو كان هذا احلديث ثابًتا ألخذنا به. 

وضعفه ابن عبدالرب، وسوف أنقل كالمه يف أدلة القول الثاين.   
عباس  ابن  حديث  ضعف  عىل  املحدثون  »اتفق   :)391/2( املجموع  يف  النووي  وقال   

واضطرابه. 
وروي موقوًفا، وروي مرساًل، وألواًنا كثرية، وقد رواه أبو داود، والرتمذي والنسائي وغريهم،   
وال جيعله ذلك صحيًحا، وذكره احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، وقال: هو صحيح، وهذا 
الذي قاله احلاكم خالف قول أئمة احلديث، واحلاكم معروف عندهم بالتساهل يف التصحيح، 
وقد قال الشافعي يف أحكام القرآن: هذا حديث ال يثبت مثله، وقد مجع البيهقي طرقه، وبني 
ضعفها بياًنا شافًيا، وهو إمام حافظ متفق عىل إتقانه وحتقيقه، فالصواب أنه ال يلزمه يشء واهلل 

أعلم«. اهـ كالم النووي.
وحكاية االتفاق عند النووي كثرية، وال يوافق عىل كثري منها، بل إن ابن املنذر عىل تساهله يف   
أو  النووي: ضعيًفا  فيه  قال  فيام  مؤلًفا  أن جيمع  الباحث  ويستطيع  منه،  أقرب  اإلمجاع  حكاية 

صحيًحا باتفاق املحدثني والتحقيق خالفه. 
وممن قال ال يلزمه يشء من السلف مجاعة، منهم:   

الدارمي  وكذلك  صحيح،  بسند  عنه   )1268  ،1267( عبدالرزاق  رواه  سريين،  ابن   -  
=                      .)1103(
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q دليل القائلني بأ نه ال جيب عليه إال التوبة واالستغفار:
  الدليل األول:

عدم الدليل املوجب للكفارة.

والتوبة،  االستغفار  إال  كفارة  عليه  يوجب  مل  من  »وحجة  عبدالرب:  ابن  قال 
عىل  الذمة  وأن  حجة،  به  تقوم  ال  مثله  وأن  عباس  ابن  عن  احلديث  هذا  اضطراب 
فيه، وال  بدليل ال مدفع  فيها يشء ملسكني وال غريه إال  يثبت  الرباءة، وال جيب أن 

مطعن عليه، وذلك معدوم يف هذه املسألة«)1(.

وقال ابن املنذر: »الكفارة ال جيوز إجياهبا إال أن يوجبها اهلل عز وجل، أو يثبت 
عن النبي × أنه أوجبها، وال نعلم إىل هذا الوقت حجة توجب ذلك واهلل أعلم«)2(. 

- عطاء رواه عبدالرزاق )1269( بسند صحيح قال: مل أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر اهلل.   =
ورواه الدارمي )1097، 1100(. 

- ومنهم إبراهيم النخعي، رواه عبدالرزاق بسند صحيح عنه )1268(.   
- ومنهم ابن أيب مليكة رواه الدارمي )1101(.   

- ومنهم القاسم بن حممد، رواه الدارمي عنه )1099( بسند صحيح.   
وروى عبد الرزاق )1270( والدارمي )1102( من طريقني عن أيوب عن أيب قالبة، أن رجاًل   
امرأتك وهي حائض،  أبول دًما، قال: أنت رجل تأيت  املنام  قال أليب بكر الصديق: رأيت يف 

فاستغفر اهلل وال تعد. 
ومل يدرك أبو قالبة أبا بكر.  

وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عىص  فقد  حائًضا  وطئ  »ومن   :)263 )مسألة  املحىل  يف  حزم  ابن  وقال   
وفرض عليه التوبة واالستغفار، وال كفارة عليه يف ذلك«.

وقال أيًضا: »إذا مل يصح يف إجياب يشء عىل واطئ احلائض فامله حرام، فال جيوز أن يلزم حكاًم   
×: من  أكثر مما ألزمه من التوبة من املعصية التي عمل واالستغفار والتعزير، لقول الرسول 

رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، وقد ذكرناه بإسناده«.
)1(  التمهيد كام يف فتح الرب )466/3(. 

)2(  األوسط )212/2(. 
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وذكر ابن املنذر: بأن القول بأن ال غرم عليه يف ماله، ولكن يستغفر اهلل، هو قول 
عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أيب مليكة، والشعبي، والزهري، وربيعة، 
وابن أيب الزناد، ومحاد بن أيب سليامن الكويف، وأيوب السختياين، ومالك بن أنس، 

والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعامن، ويعقوب)1(.

  الدليل الثاين:

دليل نظري، قالـوا: إن اجلمـاع يف الفـرج حال احليض حـرم لعلة األذى، فال 
يوجب ذلك كفارة، كالوطء يف الدبر، ومن عىص اهلل فإن فرضه التوبة واالستغفار، 

وال كفارة عليه يف ذلك.

وقال ابن حزم: »إذا مل يصح يف إجياب يشء عىل واطئ احلائض فامله حرام فال 
التي عمل واالستغفار  التوبة من املعصية  جيوز أن يلزم حكاًم أكثر مما ألزمه اهلل من 
والتعزير لقول الرسول ×: من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده وقد ذكرناه بإسناده«)2(.

q دليل القائلني باستحباب الكفارة:
لعل القائلني باالستحباب ذهبوا إىل ذلك من باب االحتياط، فإهنم حني رأوا 
وحني  بالوجوب،  جيزموا  مل  ومتنه  إسناده  يف  واالضطراب  احلديث  يف  االختالف 
رأوا ثبوت ذلك عن ابن عباس من قوله قوي عندهم القول باالستحباب. واستدل 

بعضهم عىل أن األثر لالستحباب من وجه آخر.

األمر  احلديث  أصل  أن  ثبت  »إذا  الرتمذي:  لسنن  حتقيقه  يف  شاكر  أمحد  قال 
وإنام  للوجوب،  ليس  فيه  األمر  أن  فأرى  الدينار،  نصف  وبني  الدينار  بني  بالتخيري 
هو للندب؛ ألن األصل يف األمر أن يكون للوجوب عىل احلقيقة، وال يكون للندب 
إال جماًزا، واملجاز البد له من قرينة متنع إرادة املعنى احلقيقي، والقرينة هنا يف نفس 

)1(  األوسط )211-210/2(. 
)2(  املحىل )مسألة 263(. 
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اللفظ؛ ألن التخيري يف املأمور به بني أن يكون قلياًل أو كثرًيا من نوع واحد، يدل عىل 
أن الزائد عىل القليل ليس واجًبا، ألن الدينار الواحد له نصفان، وقد أمر خمرًيا بني 
أدائه كله، وبني أداء نصف من نصفيه، فإذا أدى النصف كان آتًيا باملأمور به يف أحد 
شقي األمر، ومل يأت إال ببعضه يف الشق اآلخر وبرئت ذمته بام أتاه من املأمور به، 
عىل  األمر،  لفظ  فدل  اللفظ،  داللة  بنفس  عليه،  واجب  غري  به  يأت  مل  الذي  فكان 
أن بعض مدلوله ليس مراًدا به الوجوب فخرج بذلك عن احلقيقة إىل املجاز، وإذا 
خرج يف بعض مدلوله عن احلقيقة هلذه القرينة القاطعة، خرج يف كل مدلوله، المتناع 
استعامل اللفظ يف حقيقته وجمازه مًعا، وحتقيق ذلك يف موضعه من علم األصول«.

اهـ كالم شاكر)1(. 

q دليل القائلني إن كان الدم كذا فدين�ار أو كذا فنصف دين�ار :
عمدة القائلني يف ذلك بأن ذلك قد ورد عن ابن عباس من قوله، وهو صحايب 
عريب اللسان، ترمجان القرآن وحرب األمة، وهو أدرى بام روى، وتفسريه مقدم عىل 

تفسري غريه. 

والذي يرجح ذلك أن احتامل كون )أو( يف قوله »يتصدق بدينار أو نصف دينار« 
للشك بعيد، وإن كان قد حصل الشك لبعض الرواة؛ ألن الرشيعة يف نفسها ال يمكن 
أن يكون فيها حكم مشكوك فيه، وهي من لدن حكيم خبري، والشك وصف عارض 

قد يطرأ عىل اإلنسان لضعفه وعجزه، وأما حقيقة األمر فالرشيعة ليس فيها شك. 

وحتتمل أن )أو( للتخيري، فلام احتملت هذا وهذا رأينا أن تفسري ابن عباس يف 
كون )أو( للتنويع هو الفيصل. 

سفيان  حدثنا  اجلواب،  أيب  طريق  من  البيهقي،  روى  فقد   )381-1921(
الثوري، عن ابن جريج عن عطاء، 

)1(  سنن الرتمذي )253/1(. 
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عن ابن عباس، يف الرجل يأيت امرأته وهي حائض، قال: 

إن أتاها يف الدم تصدق بدينار، وإن أتاها يف غري الدم تصدق بنصف دينار)1(. 

]وإسناده حسن، وسبق الكالم عليه عند الكالم عىل حديث ابن عباس[. وقد 
توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود)2(، واحلاكم)3(، والبيهقي)4( من طريق عيل بن 

احلكم البناين، عن أيب احلسن اجلزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوًفا عليه. 

]وهذا سند ضعيف، لكنه صالح يف املتابعات وسبق الكالم عليه[. 

q دليل من قال: هو مخري بني دين�ار ونصف دين�ار: 
دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار مل يثبت 

منه يشء مرفوع، وأن القدر املرفوع منه هو 

 )1922-382( ما رواه أمحد من طريق شعبة، عن عبد احلكم عن عبد احلميد بن 
عبد الرمحن، عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي × يف الذي يأيت امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار 
أو نصف دينار)5(. 

وليس يف احلديث ما يدل عىل أن )أو( للشك فبقي أنه خمري بني الدينار أو نصف 
دينار. 

فإن قيل: إن التخيري يف اجلنس الواحد ينايف الوجوب، فإذا كان خمرًيا بني نصف 
دينار، وبني إخراج دينار ... مل يكن إخراج الدينار واجًبا.

وإذا كان األمر كذلك خرج األمر من كونه يراد به الوجوب، إذ ال يمكن أن 

)1(  سنن البيهقي )319/1(، وانظر ختريج ح: )1920(. 
)2(  سنن أيب داود )265(. 
)3(  املستدرك )172/1(. 

)4(  سنن البيهقي )318/1(. 
)5(  املسند )229/1، 230(، وسبق خترجيه، انظر ح: )1920(.
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واجب،  فبعضه  واالستحباب،  الوجوب  بني  مشرتًكا  واحد  يشء  يف  األمر  يكون 
وبعضه مستحب. 

كام  قلنا:  ونصفه؟  يشء  بني  خيري  فكيف  قيل:  »فإن  بقوله:  قدامة،  ابن  أجاب 
خيري املسافر بني قرص الصالة وإمتامها، فأهيام فعل كان واجًبا، كذا ها هنا«)1(. وهذا 

اجلواب فيه ما فيه؛ ألن العقوبات ال تقاس عىل الرخص. 

q دليل من قال: عليه خمسا دين�ار:

)1923-383( ما رواه الدارمي، قال: أخربنا حممد بن يوسف، ثنا األوزاعي، 
عن يزيد بن أيب مالك، عن عبد احلميد بن زيد بن اخلطاب، قال: 

يأتيها اعتلت عليه  إذا أراد أن  امرأة تكره اجلامع، وكان  كان لعمر بن اخلطاب 
بخميس  يتصدق  أن  فأمره   × النبي  فأتى  صادقة،  هي  فإذا  عليها  فوقع  باحليض، 

دينار)2(. 

]ضعيف[)3(.

q دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع يف نهار رمضان:
ال أعلم هلذين القولني دلياًل، من الكتاب وال من السنة، وال من قول صاحب، 
وإنام نسب القول بإعتاق رقبة لسعيد بن جبري، حكاه ابن املنذر عنه يف األوسط)4( ومل 

أقف عىل إسناده.

)1(  املغني )418/1(. 
)2(  سنن الدارمي )1110(. 

)3(  لالنقطاع بني عبد احلميد، وعمر، كام أن فيه اختالًفا يف إسناده، فقد قال أبو داود يف السنن بعد 
حديث )266( وروى األوزاعي، عن يزيد بن أيب مالك، عن عبد احلميد بن عبد الرمحن عن 

النبي × قال: أمره أن يتصدق بخميس دينار. قال أبو داود: وهذا معضل، فهنا أسقط عمر. 
وقال البيهقي يف السنن )316/1( رواه إسحاق احلنظيل عن بقية بن الوليد، عن األوزاعي هبذا   
اإلسناد عن عمر بن اخلطاب أنه كانت له امرأة تكره الرجال، فكان كلام أرادها اعتلت باحليضة.

)4(  األوسط )210/2(. 
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وحكى القول بكفارة من جامع أهله يف هنار رمضان للحسن.

)1924-384( رواه عبد الرزاق، قال: أخربنا هشام، 

عن احلسن أنه كان يقيسه بالذي يقع عىل أهله يف رمضان)1(. 

]وهشام يف روايته عن احلسن فيها كالم، قيل: إنه كان يرسل عنه[.

ورواه الدارمي: وفيه رجل مبهم)2(. 

والراجح يل أن من جامع امرأته يف فرجها حال احليض أنه ال جيب عليه يشء، 
وعليه التوبة واالستغفار، وإن أخرج ديناًرا أو نصفه فإنه مستحب لقول ابن عباس، 

وال يثبت عندي مرفوًعا عن النبي ×، واهلل أعلم بالصواب.

 

e e e

)1(  املصنف )1267(. 
)2(  سنن الدارمي )117(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل مؤمتن فإنه مصدق فيام خيرب به، ومنه املرأة خترب بنزول عادهتا، أو انقضاء 
عدهتا يف مدة يمكن تصديقها.

]م-770[ قال ابن نجيم، نقاًل عن الرساج الوهاج قال: »إذا أخربته باحليض، 
إن كانت فاسقة ال يقبل قوهلا، وإن كانت عفيفة يقبل قوهلا، ويرتك وطؤها. 

ولو  قبلت،  حيضها  أوان  يف  كانت  بأن  ممكنًا،  صدقها  كان  إن  بعضهم:  وقال 
كانت فاسقة كام يف العدة وهذا القول أحوط وأقرب إىل الورع. 

قال ابن نجيم: فعلم من هذا أهنا إذا كانت فاسقة ومل يغلب عىل ظنه صدقها، بأن 
كانت يف غري أوان حيضها ال يقبل قوهلا اتفاًقا«)1(. 

اجلامع،  قبل  كذبـها  من  صدقها  عىل  الوقوف  من  الزوج  يتمكن  قد  قلت: 
والوسائل كثرية، ألن احليض أمر حمسوس، معلوم باملشاهدة والرائحة. 

e e e

)1(  البحر الرائق )207/1(. 

املبحث اخلامس

يف تصديق الرجل زوجه إذا أخربته بأنها حائض
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

مثله  كان  إذا  يكفر  فإنه  عليه  جممًعا  بحرمته  مقطوًعا  حمرًما  استباح  من  كل   q
ال جيهل حكمه.

]م-771[ قال النووي يف املجموع: »أمجع املسلمون عىل حتريم وطء احلائض، 
لآلية الكريمة، واألحاديث الصحيحة« ثم قال: »قال أصحابنا وغريهم: من استحل 
وطء احلائض حكم بكفره، ومن فعله جاهاًل وجود احليض، أو حتريمه، أو ناسًيا، أو 

مكرًها، فال إثم عليه وال كفارة«)1(. 
وجزم بكفره من احلنفية الرسخيس)2(، وابن اهلامم)3(. 

ہ  ہ  ہ  ژ  تعاىل:  قوله  يف  للقرآن  مكذب  أنه  كفره  عىل  والدليل 
ھژ ]البقرة:222[. 

)1(  املجموع )389/2(. 
)2(  املبسوط )152/3(. 

)3(  فتح القدير )166/1(. 

املبحث السادس 

يف كفر من استحل جماع احلائض يف فرجها
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مسلم  رواه  النكاح«  إال  يشء  كل  »اصنعوا  الصحيح:  احلديث  يف   × وقوله 
وسبق خترجيه.

وجاء يف البحر الرائق البن نجيم، قال: »صحح أنه ال يكفر صاحب اخلالصة، 
ويوافقه ما نقله أيًضا من الفصل الثاين يف ألفاظ الكفر من اعتقد احلرام حالاًل، أو عىل 
القلب، يكفر إذا كان حراًما لعينه، وثبتت حرمته بدليل مقطوع به، أما إذا كان حراًما 
حالاًل.  اعتقده  إذا  يكفر  ال  اآلحاد  بأخبار  لعينه  حراًما  أو  به،  مقطوع  بدليل  لغريه 
فعىل هذا ال يفتى بتكفري مستحله ملا يف اخلالصة أن املسألة إذا كان فيها وجوه توجب 

التكفري ووجه واحد يمنع، فعىل املفتي أن يميل إىل ذلك الوجه«)1(. 

ال  ومثله  استحله،  من  فإن  حتريمه،  عىل  جممًعا  كان  ما  فكل  األول:  والراجح 
جيهل الدليل عىل التحريم فإنه ُيَعلَّم، فإن أرص حكم بكفره.

وسواء كان الدليل من القرآن أو من السنة املتواترة، أو من أخبار اآلحاد ما دام 
أن التحريم ال خالف فيه بني العلامء. أما إذا اختلف يف حتريمه. فاستحله أحد فال 

يكفر، بناء عىل أن التحريم منازع فيه.

e e e

)1(  البحر الرائق )207/1(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الكبائر حمدودة، وليست معدودة، ومل يصح يف األدلة ما يدخل مجاع احلائض 
يف حد الكبرية.

يف الرشيعة ذنوب جممع عليها أهنا من الكبائر، وهناك ما يسمى اللمم والتي ال 
يسلم منها أحد. 

وقال تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]النجم: 32[. 

ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ  تعاىل:  وقال 
]النساء: 31[. 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  وتعاىل:  سبحانه  وقال 
ڳ( ]الشورى: 37[.

]م-772[ وقد اختلف العلامء يف مجاع الرجل لزوجته حال احليض، هل هو 
ملحق بالكبائر؟ 

فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عامًلا باحلرمة عامًدا خمتاًرا فقد ارتكب كبرية 

املبحث السابع 

جماع احلائض من اللمم وليس من الكبائر
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من كبائر الذنوب، وهو مذهب احلنفية)1(، والشافعية)2(. 

وهو  عليه  الكبرية  تعريف  انطباق  لعدم  لكبرية  مرتكًبا  يكون  وال  يأثم  وقيل: 
املشهور من مذهب احلنابلة)3(.

q دليل احلنفية والشافعية على أن جماع احلائض كبرية:
  الدليل األول: 

)1925-385( ما رواه أمحد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا محاد بن سلمة، 
قال: أخربنا حكيم األثرم، عن أيب متيمة اهلجيمي، 

عن أيب هريرة، أن رسول اهلل × قال: من أتى حائًضا أو امرأة يف دبرها، أو كاهنًا 
فصدقه، فقد برئ مما أنزل عىل حممد.

ويف رواية: فقد كفر بام أنزل عىل حممد)4(. 

]ضعيف[)5(.

)1(  البحر الرائق )207/1(، مراقي الفالح )59(. 
)2(  املجموع )389/2(. 

)3(  املبدع )266/1(، كشاف القناع )200/1(. 
)4(  املسند )408/2(. 

أيب شيبة  ابن  أخرجه  نعيم  أيب  الصالة )15( ومن طريق  كتاب  نعيم يف  أبو  أخرجه  احلديث    )5(
)523/3( رقم 16803 والدارمي )136( والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )44/3(، ويف 

مشكل اآلثار )6130(. 
بن مهدي  الرمحن  الكربى )9017( من طريق عبد  والنسائي يف  الرتمذي )135(،  وأخرجه   

وهبز بن أسد، 
ورواه أمحد )476/2(، وابن ماجه )639(، واخلالل يف السنة )1401(، والنسائي يف السنن   
بن  محاد  عن  ووكيع(  وهبز،  الرمحن،  وعبد  نعيم،  )أبو  أربعتهم  وكيع،  عن   )8967( الكربى 

سلمة به، بلفظ: )فقد كفر بام أنزل عىل حممد(.
ورواه حييى بن سعيد القطان، واختلف عليه:   

سعيد  بن  حييى  حدثنا  بندار،  عن   )9017( الكربى  يف  والنسائي   ،)135( الرتمذي  فأخرجه   
مقروًنا برواية عبد الرمحن بن مهدي وهبز، عن محاد به، بلفظ: )فقد كفر بام أنزل عىل حممد(.  =
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ورواه أبو داود )3904( عن مسدد، عن حييى بن سعيد، عن محاد بلفظ: )فقد برئ بام أنزل عىل   =
حممد(.

وتابعه عىل هذا اللفظ موسى بن إسامعيل كام يف سنن أيب داود )3904(،   
ويزيد بن هارون، كام يف املنتقى البن اجلارود يف املنتقى )107(.   

وعفان كام يف مسند أمحد )408/2(.   
والنرض بن شميل كام يف مسند إسحاق بن راهويه )482(   

وروح كام يف السنة أليب بكر اخلالل )1252(،   
وأبو كامل كام يف السنة للخالل )1427( ستتهم رووه عن محاد بن سلمة، بلفظ: )فقد برئ بام   

أنزل عىل حممد(.
الكبري )17-16/3(  التاريخ  انظر  البخاري: »ال يعرف أليب متيمة سامع من أيب هريرة،  قال   

وانظر مراسيل العالئي )ص201( رقم )309(.
وحكيم األثرم. قال فيه البخاري: حكيم األثرم عن أيب متيمه اهلجيمي، عن أيب هريرة: »من أتى   

كاهنًا ...« هذا حديث ال يتابع عليه. التاريخ الكبري )16/3(.
وقال ابن عدي: يعرف بـهذا احلديث وليس له غريه إال اليسري. الكامل )219/2(.  

وقال النسائي: ليس به بأس. هتذيب الكامل )207/7(.  
وقال ابن املديني: ثقة عندنا. هتذيب التهذيب )388/2(.  

وساق ابن أيب حاتم بإسناده، عن حممد بن حييى النيسابوري، قال: قلت لعيل بن املديني: حكيم   
األثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. 
ويف رواية: ال أدري من أين هو؟  

ولعله يريد بقوله: )من أين هو( جهالة يف بلده، أو يف اسم أبيه، ألنه ورد عنه ال أدري بن من   
هو، وهو ثقة. اهـ انظر: حاشية هتذيب الكامل )207/7، 208(.

ويف التقريب فيه لني. قال الرتمذي: ال نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم، عن   
روي  وقد  التغليظ،  عىل  العلم  أهل  عند  هذا  معنى  وإنام  هريرة،  أيب  عن  اهلجيمي،  متيمة  أيب 
يؤمر  مل  كفًرا  احلائض  إتيان  كان  فلو  بدينار(،  فليتصدق  أتى حائًضا  )من  قال:   × النبي  عن 
البخاري- هذا احلديث من قبل إسناده«.اهـوقد ضعف  بالكفارة. وضعف حممد -يعني  فيه 

احلديث البخاري كام نقل الرتمذي يف سننه )243/1(.
وقال البزار كام يف تلخيص احلبري )370/1( هذا حديث منكر، وحكيم ال حيتج به.  

وقال املناوي يف فيض القدير )24/6(: »قال البغوي: سنده ضعيف. قال املناوي: وهو كام قال.   
وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غري ثقة، وهو موجب للضعف، وضعف رواته، 
واالنقطاع، ونكارة متنه، وأطال يف بيانه. وقال الذهبي يف الكبائر: ليس إسناده بالقائم«.اهـ    =
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وجه االستدالل: 

أنه كبرية من كبائر  اللفظ لو صح لفهم منه  قوله: )فقد كفر( ال شك أن هذا 
الذنوب ...

والكفر هنا ال يراد به الكفر املخرج من امللة.

فقال الرسخيس يف املبسوط: »)فقد كفر بام أنزل عىل حممد( مراده: إذا استحل 
ذلك الفعل«)1(. وال يظهر يل هذا القيد، ألن احلديث خال منه.

وقال املناوي: »ومن مل يستحلها -يعني هذه األفعال- فهو كافر بالنعمة، عىل ما 
مر غري مرة، وليس املراد حقيقة الكفر، وإال ملا أمر يف وطء احلائض بالكفارة كام بينه 

الرتمذي)2(. وعىل هذا فاملراد فقد كفر: أي بالنعمة.

وقال الرتمذي: معنى هذا عند أهل العلم عىل التغليظ«)3(. 

وقيل يف معنى احلديث أقوال ساقها النووي يف رشحه لصحيح مسلم.

قال: »أحدها: إن ذلك كفر يف حق املستحل بغري حق.

الثاين: املراد به كفر النعمة وحق اإلسالم.

ب من الكفر ويؤدي إليه. الثالث: أنه يقرِّ

الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.

اخلامس: املراد حقيقة الكفر، ومعناه: ال تكفروا بل دوموا مسلمني.

يقال:  بالسالح،  املتكفرون  بالكفار  املراد  أن  وغريه،  اخلطايب  حكاه  السادس: 
تكفر الرجل بسالحه إذا لبسه.

قال األزهري يف كتابه »هتذيب اللغة«: يقال لالبس السالح كافر.

)1(  املبسوط )152/3(. 
)2(  فيض القدير )24/6(. 

)3(  سنن الرتمذي )243/1(. 
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والسابع: قاله اخلطايب: معناه ال يكفر بعضكم بعًضا فتستحلوا فقال بعضكم 
بعًضا. اهـ 

وإطالق الكفر وإرادة الكفر األصغر كثري يف الرشع.

شعبة،  حدثنا  حرب،  بن  سليامن  حدثنا  البخاري:  روى  فقد   )386-1926(
عن منصور، قال: سمعت أبا وائل حيدث، 

عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل ×: سباب املسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه 
مسلم)1(. 

)1927-387( كام أخرج البخاري من طريق أيب زرعة، 

عن جرير، أن النبي × قال يف حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: ال ترجعوا 
بعدي كفاًرا يرضب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم)2(. 

وقتال املسلم ولو كان عدواًنا ال خيرج به املسلم عن اإلسالم، وال يكفر به كفًرا 
...( إىل قوله  )ڑ ڑ ک ک ک  امللة.. قال سبحانه وتعاىل:  خيرج عن 
 ]178 ]البقرة:  ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل: 

فلم تنتف اإلخوة مع القتل ...

ں...(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  سبحانه:  وقوله 
]احلجرات: 9[.

إىل قوله: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]احلجرات: 10[.

)1928-388( ومنها حديث أيب ذر يف البخاري من طريق احلسني، عن عبد 
اهلل بن بريدة، قال: حدثني حييى بن يعمر أن أبا األسود الدييل، حدثه 

عن أيب ذر، أنه سمع النبي ×، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغري أبيه، وهو يعلمه 

)1(  صحيح البخاري )48(، ومسلم )64(. 
)2(  صحيح البخاري )121(، ومسلم )65(. 
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إال كفر، ومن ادَّعى قوًما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم)1(. 

)1929-389( ومنها ما رواه مسلم من طريق الشعبي، 

يرجع  حتى  كفر  فقد  مواليه  من  أبق  عبد  أيام  يقول:  سمعه  أنه  جرير  عن 
ههنا  عني  يروى  أن  أكره  ولكني   × النبي  عن  روي  واهلل  قد  منصور:  قال   إليهم. 

بالبرصة)2(. 

فاملراد أن الكفر قد يطلق ويراد به كفر ال خيرج عن امللة.. لكن يعد من كبائر 
الذنوب ... أو من أكربها.

  الدليل الثاين:

الدليل الثاين عىل أن إتيان احلائض كبرية من كبائر الذنوب.

 )1930-390( ما رواه أمحد: من طريق شعبة، عن احلكم، عن عبد احلميد بن 
عبد الرمحن، عن مقسم، 

عن ابن عباس، عن النبي × يف الرجل الذي يأيت امرأته، وهي حائض يتصدق 
بدينار، أو نصف دينار)3(. 

]املحفوظ أنه موقوف عىل ابن عباس[.

وجه االستدالل:

أن الفعل ملا رتبت عليه عقوبة )كفارة( ... دل عىل أنه ليس من الصغائر، فكل 
أو  أو لعن،  أو رتب عليه وعيد بغضب  أو أخروية،  دنيوية  فعل رتبت عليه عقوبة 
أن  العلم  أهل  أقوال  من  الراجح  ألن  كبرية،  الفعل  أن  عىل  دليل  هذا  فإن  نحوها 

الكبائر حمدودة وليست معدودة.

)1(  صحيح البخاري )3508(، ومسلم )61(. 
)2(  صحيح مسلم )68(. 

)3(  املسند )229/1 - 230(، وسبق خترجيه، انظر ح: )1920(. 
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q دليل احلنابلة بأن وطء احلائض ليس كبرية:

قال البهويت يف كشاف القناع: »ووطؤها -أي احلائض- يف الفرج ليس بكبرية، 
لعدم انطباق تعريفها عليه«)1(. 

فلام مل تصح أدلة القول األول: )من أتى حائًضا فقد كفر بام أنزل عىل حممد( مل 
يكن هذا الفعل داخاًل يف حد الكبرية، واهلل أعلم.

والعجيب أن احلنابلة يرون وجوب الكفارة، وهي عقوبة، ومع ذلك ال يقولون 
بأهنا كبرية.

الكفارة زجًرا عن  »إنام رشعت  الصغري:  ابن مفلح  قاله  بام  وجييبون عن هذا، 
معاودته، وهلذا أغنى وجوهبا عن التعزير«)2(. 

عىل  يقع  قد  التعزير  ألن  التعزير؛  من  نوًعا  لكانت  الكفارة  وجبت  لو  قلت: 
البدن، وقد يقع عىل املال.

والراجح كام اسلفنا أن الكفارة ليست واجبة، وأن مجاع احلائض ال يدخل يف 
حد الكبرية، واهلل أعلم.

e e e

)1(  كشاف القناع )200/1(. 
)2(  املبدع )266/1(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q اجلاهل يف الرشيعة جيري جمرى النايس عىل الصحيح؛ لعدم تعمد املخالفة، فال 
كفارة وال إثم للعفو عن اخلطأ والنسيان ما مل يقرص، وإال أثم.

q اجلاهل أوىل باملعذرة من النايس ما مل يقرص يف معرفة احلكم. 

q اجلهل والنسيان يعذر هبام يف حق اهلل تعاىل يف املنهيات دون املأمورات، واألصل 
فيه حديث معاوية بن احلكم ملا تكلم يف الصالة، ومل يؤمر باإلعادة.

q كل من علم حتريم يشء، وجهل ما يرتتب عليه مل يفده ذلك.

إذ لو عذر من أجل  التخفيف، ال من حيث جهله؛  إعذار اجلاهل من باب   q
جهله لكان اجلهل خرًيا من العلم؛ ألنه حيط عن العبد أعباء التكليف.

]م-773[ قال ابن قدامة: »عىل وجهني: 

أحدمها: جتب لعموم اخلرب؛ وألهنا كفارة جتب بالوطء أشبهت كفارة –الوطء 
يف الصوم واإلحرام– قلت: وهذا هو املشهور عند احلنابلة ثم قال: والثاين: ال جتب؛ 

املبحث الثامن

يف وجوب الكفارة على من جامع احلائض جاهاًل أو ناسًيا
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املأثم، فال  السالم: »عفى ألمتي عن اخلطأ والنسيان« وألهنا جتب ملحو  لقوله عليه 
جتب مع النسيان ككفارة اليمني، فعىل هذا لو وطئ طاهًرا فحاضت يف أثناء وطئه ال 

كفارة عليه، وعىل الرواية األوىل عليه الكفارة..«)1(. 

النايس  عىل  جيب  ال  كغريه  واإلحرام  الصوم  يف  الوطء  أن  الصحيح  قلت: 
يشء  ال  والنايس  اجلاهل  أن  الكفارة  بوجوب  قلنا  لو  فالصحيح  يشء،  به  واجلاهل 

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  تعاىل:  قال  الكتاب  بداللة  عليهام 
ے ۓ( ]األحزاب: 5[. 

)1931-391( وأخرج مسلم من طريق وكيع، عن سفيان، عن آدم بن سليامن 
موىل خالد، قال: سمعت سعيد بن جبري حيدث 

عن ابن عباس، قال: ملا نزلت هذه اآلية: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
قلوهبم من  يدخل  مل  منها يشء  قلوهبم  قال: دخل  ]البقرة: 284[،  ڎ ڎ ڈ( 

يشء، فقال النبي ×: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال: فألقى اهلل اإليامن يف قلوهبم، 
فأنزل اهلل تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
وئ  وئ  )ەئ  فعلت:  قد  قال:   ]286 ]البقرة:  ائ(  ائ  ى  ى  ې  ې 

خب  حب  جب  )يئ  فعلت.  قد  قال:  ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

مب ىب( ]البقرة: 286[ قال: قد فعلت)2(.

)1932-392( وأخرج البخاري من طريق هشام، حدثنا ابن سريين، 

عن أيب هريرة × عن النبي × قال: إذا نيس فأكل ورشب فليتم صومه، فإنام 
أطعمه اهلل وسقاه. وأخرجه مسلم)3(.

)1(  املغني )418/1(. 
)2(  صحيح مسلم )126(. 

)3(  صحيح البخاري )1933(، ومسلم )1155(. 
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واالستدالل هبذه األحاديث أوىل من االستدالل بحديث: عفي ألمتي اخلطأ 
والنسيان؛ لالختالف يف صحته.

فالنايس واجلاهل إذا كان مثله جيهل ال يشء عليهام عىل القول بوجوب الكفارة.

وجيهل  بالتحريم،  يعلم  كان  إذا  أما  التحريم،  جيهل  من  باجلاهل  واملقصود 
الكفارة، فإن ذلك ال يسقط الكفارة عنه. ألنه فعل فعله وهو يعلم أنه حمرم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إخراج القيمة يف الزكوات والكفارات، هل هو من باب إخراج الواجب، أو 
بدل الواجب.

q األصل إخراج الواجب، وجيوز إخراج القيمة يف غري العتق إذا تعذر الواجب، 
وكذا إذا أخرجت الفضة عن الذهب أو العكس؛ ألن األثامن مقصودمها واحد، 
مخس  )ففي  حديث:  فيه  واألصل  الفقري،  مصلحة  ذلك  عىل  الباعث  كان  أو 

وعرشين بنت خماض، فإن مل يكن فابن لبون ذكر(.

]م-774[ قال ابن قدامة: »جيزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافًيا من 
الغش، ويستوي تربه ومرضوبه لوقوع االسم عليه، وهل جيوز إخراج قيمته؟

فيه وجهان: 

 أحدمها: جيوز؛ ألن املقصود حيصل بإخراج هذا القدر من املال، عىل أي صفة 
كان من املال، فجاز بأي مال كان، كاخلراج واجلزية.

الكفارات،  كسائر  املال،  أنواع  ببعض  فاختص  كفارة،  ألنه  جيوز؛  ال  والثاين: 

املبحث التاسع

إخراج القيمة يف كفارة جماع احلائض



موسوعة أحكام الطهارة 152

فعىل هذا الوجه، هل جيوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟

فيه وجهان: بناء عىل إخراجها عنه يف الزكاة، والصحيح جوازه، ملا ذكرنا؛ وألنه 
حق جيزئ فيه أحد الثمنني، فأجزأ فيه اآلخر كسائر احلقوق«)1(. 

واعترب ابن تيمية يف الدينار أن يكون مرضوًبا)2(. 

قال ابن مفلح يف الفروع: »وهو أظهر«)3(. 

وهذا التفريع هو عىل القول املرجوح املوجب للكفارة.

e e e

)1(  املغني )419/1(. 
)2(  االختيارات )ص34(. 

)3(  الفروع )262/1(. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q املرأة كالرجل يف التكليف إال بدليل.

امرأة  يف  أمحد  قال  الكفارة،  عليها  أن  »املنصوص  قدامة:  ابن  قال  ]م-775[ 
الكفارة فأوجبها  الكفارة وعليها؛ وذلك ألنه وطء يوجب  غرت زوجها: إن عليه 

عىل املرأة املطاوعة ككفارة الوطء يف اإلحرام.

وقال القايض يف وجه وجوبـها عىل املرأة وجهان: 

يتلقى الوجوب من  ال جيب؛ ألن الرشع مل يرد بإجيابـها عليها، وإنام  أحدمها: 
عفى  السالم:  لقوله عليه  أو غري عامله فال كفارة عليها،  الرشع، وإن كانت مكرهة 

ألمتى عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«)1(.

ڌ  )ڍ  تعاىل:  بقوله  عليه  يشء  ال  املكره  بأن  االستدالل  يف  األوىل  قلت: 
ڌ ڎ ڎ ڈ( ]النحل: 106[ فإذا كان يعذر باإلكراه حتى بالكفر 

فام دونه من باب أوىل.

)1(  املغني )418/1(. 

املبحث العاشر

يف لزوم املرأة كفارة جماع احلائض
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عاملة  وكانت  طاوعته  إن  سواء  املرأة  مثل  فالرجل  الكفارة،  بوجوب  قلنا  ولو 
بالتحريم وجبت عليها الكفارة وإن كانت ناسية أو جاهلة فال يشء عليها.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الصحة والبطالن من أحكام الوضع، واإلباحة والتحريم من أحكام التكليف، 
والتحريم ال ينايف الصحة. 

q األصل يف الطالق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي، برصف النظر 
عن إباحته أو حتريمه كطالق احلائض عىل الصحيح.

q التحريم دليل عىل التأثيم، وأما الصحة والبطالن فتطلب من دليل آخر. 

q الربا حمرم باإلمجاع ووجوب رد الزيادة دليل عىل صحة العقد، وإال لوجب 
الفسخ.

q النهي عن طالق احلائض ليس عائًدا لذات الطالق، وإنام هو معلل بتطويل 
العدة؛ ألن أيام احليض لن حتسب من العدة، وهي يف الغالب ستة أيام، ومثل هذا 

ال يمنع الصحة.

q زيادة عدة املطلقة باحليض عن غريها ستة أيام ليست بأطول من طالق احلامل 
يف أول محلها؛ إذ قد تبلغ عدهتا تسعة أشهر، ومع ذلك مل يمنع ذلك من وقوع 

طالقها.

الفصل الثاني 

يف طالق احلائض 
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]م-776[ أمجع العلامء عىل أن طالق احلائض حمرم بدعي خمالف للسنة.

وإذا طلقها فهل يقع أم ال؟ اختلف العلامء يف ذلك. 

فقيل: يقع مع التحريم. وهو مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، والشافعية، 
واحلنابلة)1(. 

ال يقع، وهو مذهب الظاهرية)2(، واختاره ابن تيمية)3(، وابن القيم)4(،  وقيل: 
والشوكاين)5(.

q أدلة اجلمهور على وقوع الطالق:
  الدليل األول: 

ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  قوله  القرآن:  من 
]البقرة: 229[.

وقوله تعاىل: )ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب( ]البقرة: 230[. 

وقوله تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]البقرة: 228[. 

وجه االستدالل:

أو  الطهر  أو  احليض  حال  يف  مطلًقا  الطالق  وقوع  عىل  تدل  اآليات  هذه  أن 

انظر يف مذهب احلنفية: بدائع الصنائع )93/3(، املبسوط للرسخيس )7/6، 16، 57(، فتح   )1(
القدير )473/3(، تبيني احلقائق )193/2(، العناية )480/3(.

وانظر يف مذهب املالكية: خمترص خليل )ص: 150(، التلقني )313/1(، الكايف يف فقه أهل   
املدينة )ص:267(، القوانني الفقهية )ص:150(.

وانظر يف مذهب الشافعية: مغني املحتاج )307/3(، املهذب )101/2(.  
وانظر يف مذهب احلنابلة: الكايف )16/3(، املحرر )51/2(.   

)2(  املحىل، )مسألة: 1949(. 
)3(  جمموع الفتاوى )66/33(. 

)4(  زاد املعاد )43/4(. 
)5(  الروضة الندية )45/2(، نيل األوطار )263/6(. 
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غريمها، ومل اخص حااًل دون حال، فوجب أن حتمل اآليات عىل إطالقها، وال جيوز 
تقييدها إال بكتاب، أو سنة، أو إمجاع، وال يوجد ما خيصصها)1(.

q وأجيب: 
بأن الطالق إذا أطلق ال يراد به إال الطالق الرشعي.

نصوص  حتت  املحرم  الطالق  دخول  »دعواكم  املعاد:  زاد  يف  القيم  ابن  قال 
الطالق، وشموهلا للنوعني إىل آخر كالمكم فنسألكم ما تقولون فيمن ادعى دخول 
أنواع البيع املحرم والنكاح املحرم حتت نصوص البيع والنكاح، وقال: شمول االسم 
الصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود املحرمة إذا ادعى دخوهلا 
حتت ألفاظ العقود الرشعية، وكذلك العبادات املحرمة املنهي عنها إذا ادعي دخوهلا 
دعواه  تكون  هل  هلا،  االسم  لشمول  بالصحة  هلا  وحكم  الرشعية،  األلفاظ  حتت 

صحيحه أو باطلة؟ 

فإن قلتم: صحيحة، وال سبيل لكم إىل ذلك كان قواًل معلوم الفساد بالرضورة 
من الدين. 

وإن قلتم: دعواه باطلة، تركتم قولكم، ورجعتم إىل ما قلناه. 

وإن قلتم تقبل يف موضع وترد يف موضع. قيل لكم: فرقوا لنا تفريًقا صحيًحا، 
مطرًدا، ومنعكًسا، معكم به برهان من اهلل َبنْيَ ما يدخل من العقود املحرمة حتت ألفاظ 
النصوص، فيثبت له حكم الصحة، وبني ما ال يدخل حتتها فيثبت له حكم البطالن، 
وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي حيسن كل أحد 
مقالتها ومقابلتها بمثلها، أو االعتامد عىل من حيتج لقوله ال بقوله، وإذا كشف الغطاء 
عام قررمتوه يف هذه الطريق، وجد غري حمل النزاع جعلتموه مقدمة يف الدليل وذلك 
عني املصادرة عىل املطلوب، فهل وقع النزاع إال يف دخول الطالق املحرم املنهي عليه 

)1(  املنتقى للباجي )98/4(. 
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حتت قوله: )ڈ ژ( ]البقرة:241[.

]البقرة:228[ وأمثال ذلك. وهل  )ڃ ڃ چ چ چ( 

سلم لكم منازعكم ذلك حتى جتعلوه مقدمة لدليلكم«)1(. 

  الدليل الثاين: 

)1933-393( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع، 

عهد  عىل  حائض  وهي  امرأته  طلق  أنه  عنهام،  اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  عن 
رسول اهلل ×، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل × عن ذلك، فقال رسول اهلل ×: 
مره فلرياجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، 
وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق هلا النساء. وأخرجه 

مسلم)2(.

وجه االستدالل:

فقوله ×: )مره فلرياجعها( هذا اللفظ ال نزاع يف ثبوته، وثبوت املراجعة دليل 
عىل أن الطالق واقع، وأنه معتد به، واملراجعة بدون وقوع الطالق حمال. وهذا من 

أقوى األدلة هلذا القول.

q وأجيب:

عن قوله: )فلرياجعها( بعدة إقوال: 

بيته، وكان من عادة املطلقة أن  منها: أن املقصود: فلرياجعها: أي فلريدها إىل 
خترج من بيت الزوج، فأمر بإرجاعها.

وقيل: املقصود: فلرياجعها، أي فلرياجع بدهنا، قال ابن تيمية: »جرت العادة 
من الرجل إذا طلق امرأته اعتزهلا ببدنه، واعتزلته ببدهنا، فقال لعمر: مره فلرياجعها، 

)1(  زاد املعاد )49/4(. 
)2(  صحيح البخاري )5251(، ومسلم )1471(. 
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ومل يقل: فلريجتعها، واملراجعة مفاعلة من اجلانبني: أي ترجع إليه ببدهنا فيجتمعان 
كام كانا؛ ألن الطالق مل يلزمه«)1(.

وقال يل بعض اإلخوة يف املذاكرة: أن ابن عمر حني توهم وقوع الطالق خاطبه 
الرسول × حسب ظنه وفهمه اخلاطئ، فأمره الرسول × باملراجعة مع أن الطالق 

مل يقع. 

قال ابن القيم: »املراجعة وقعت يف كالم اهلل ورسوله عىل ثالث معان: 

أحدها: ابتداء النكاح، لقوله تعاىل: )خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 
جث مث ىث( ]البقرة:230[ وال خالف بني أحد من أهل العلم بالقرآن أن املطلق ها 

هنا الزوج الثاين وأن الرتاجع بينها وبني الزوج األول، وذلك نكاح مبتدأ.

وثالثها: الرد احليس الذي كان عليها أواًل كقوله أليب النعامن بن بشري، ملا نحل 
ابنه غالًما خصه به دون ولده، قال له: رده. فهذا رد ما مل تصح فيه اهلبة اجلائرة التي 
سامها الرسول × جوًرا، وأخرب أهنا ال تصلح، وأهنا خالف العدل ومن هذا قوله ملن 
فرق بني جارية وولدها يف البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزًما 
لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئني إىل حالة اجتامعها كام كانا، وهكذا األمر 
بمراجعة ابن عمر امرأته ارجتاع ورد إىل حالة االجتامع كام كان قبل الطالق، وليس يف 

ذلك ما يقتيض وقوع الطالق يف احليض البتة«)2(. 

ومل يذكر املعنى الثاين للمراجعة، ألهنا هي األصل، وهي إرجاع املرأة املطلقة 
الرجعية إىل عقد الزوجية.

وقد بني ابن القيم يف هتذيب السنن املعنى الثالث لإلرجاع.. فقال: »وأما قول 
× مره فلرياجعها، فهو حجة عىل عدم الوقوع، ألنه ملا طلقها، والرجل من  النبي 

)1(  جمموع فتاوى ابن تيمية )33/22(. 
)2(  زاد املعاد )64/4(. 
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عادته إذا طلق امرأته أن خيرجها عنه أمره بأن يراجعها، ويمسكها، فإن هذا الطالق 
الذي أوقعه ليس بمعترب رشًعا، وال خترج املرأة عن الزوجية بسببه، فهو كقوله × 
لبشري بن سعد يف قصة نحله ابنه، وذكر نحًوا مما نقلناه عنه من الزاد. ثم قال: فكذلك 
ملا ظن  بل  الطالق،  نفوذ  بعد  إال  أنه ال يكون  يدل عىل  املرأة ورجعتها ال  برد   أمره 
امرأته،   × النبي  إليه  فرد  فأقدم عليه قاصًدا لوقوعه،  الطالق  ابن عمر جواز هذا 
وأمره أن يردها، ورد اليشء إىل ملك من أخرجه ال يستلزم خروجه من ملكه رشًعا 
كام ترد العني املغصوبه إىل مالكها ويقال للغاصب ردها إليه وال يدل ذلك عىل زوال 

ملك صاحبها عنها..« إلخ كالمه)1(. 

واحلقيقة هذا اجلواب من ابن القيم ليس بالذي يشفي الصدر، فال يزال يف النفس 
يشء، فقوله: إن إطالق املراجعة عىل ابتداء النكاح فهي ليست يف مسألتنا، والتعبري 
ألن  الطرفني؛  من  مفاعلة  األول  فإن  )فلرياجعها(  قوله:  عن  خيتلف  يرتاجعا(  )أن 
ابتداء النكاح البد فيه من الرضا منهام، واملراجعة حق للزوج ولو مل ترض الزوجة، 
وأما قوله: إن الرجل من عادته إذا طلق زوجته أن خيرجها عنه، فأمره أن يراجعها، 
ويمسكها فهذا ال يظن من ابن عمر، وقد كان الطالق منه بعد سورة الطالق لقوله 
× يف احلديث: )فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق هلا النساء(، وقد قال سبحانه يف 
وحرص  ]الطالق:1[،  ٿ ٿ ٿ(  ٺ ٺ  ٺ   ( الطالق:  سورة 
ابن عمر عىل السنة معلوم، وليس يف احلديث ذكر أن ابن عمر قد أخرجها من بيته 
هلذا،  تتعرض  مل  احلديث  طرق  ومجيع  احليس،  الرد  )فلرياجعها(  املراد  يقال  حتى 
فاعتقاد أن ابن عمر قد أخرجها من بيته فأمره أن يردها إىل بيته دعوى ال دليل عليها، 
ولو أخرجها ألنكر الرسول × إخراجها من بيته، ومل يسأل الرسول × عمر، هل 
أخرجها من بيته؟ وسؤال عمر مل يتعرض هلذا، فمن أين أخذ ذلك ابن القيم رمحه اهلل 

من احلديث؟

)1(  هتذيب السنن )100/3(. 
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وأما قوله يف هبة الولد )رده( فهذا عىل حقيقته، ألنه قد أعطاه إياه فخرج من 
يده، فاحتاج األمر إىل رده، وهو استعامل للفظ يف حقيقته، فال دليل فيه عىل مسألتنا.

ولو أراد الرسول × بقوله: )فلرياجعها( صورة اللفظ ومل يرد احلقيقة الرشعية 
بمعنى أن يبقيها حتى تطهر ثم حتيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك فلامذا يأمر 
بإمساكها بعد مراجعتها فقد قال له ×: )مره فلرياجعها ثم ليمسكها( فاملراجعة رد 

للمرأة لعصمته، وإمساكها إبقاء هلا عىل عقد الزوجية، واهلل أعلم.

أما قول ابن تيمية: بأن املراد فلرياجعها: أي ال يعتزل بدهنا؛ ألن العادة جرت أن 
املطلق يعتزل بدن املطلقة، فهو وإن كان من أحسن ما قيل إال أنه يشكل عليه أنه قال 
يف احلديث: مره فلرياجعها، ثم ليمسكها. فاإلمساك بعد املراجعة ال يقصد إمساك 
بدهنا، وإنام اإلبقاء عىل عقد الزوجية، وهذا األمر باإلمساك جاء بعد األمر باملراجعة، 

فلو كانت زوجته ألمكنه إمساكها من غري مراجعة. واهلل أعلم.

وأما القول: بأن الرسول × قال ذلك البن عمر بناء عىل ظنه بأن الزوجة قد 
فهٍم  عىل  بناًء  رشعًيا  لفًظا  يعطي  أن  يمكن  ال  الرسول  ألن  ا؛  جدًّ بعيد  فإنه  طلقت 

باطل. 

  الدليل الثالث:

أبو  مسنًدا: حدثنا  النسخ  بعض  معلًقا ويف  البخاري  رواه  ما   )394-1934(
قال:  عمر  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  عن  أيوب،  حدثنا  الوارث،  عبد  حدثنا  معمر، 

حسبت عيل بتطليقة)1(.

)1(  صحيح البخاري )5253(. ويف النسخة التي رشحها احلافظ ابن حجر: )حدثنا أبو معمر( قال 
)قال  وللباقني:  املستخرج،  يف  نعيم  أيب  كالم  ظاهر  وهو  ذر،  أيب  رواية  يف  كذا  الفتح  يف   احلافظ 
أبو معمر( وبه جزم اإلسامعييل، ثم قال احلافظ: »وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري خمترًصا، وزاد: حني طلق امرأته، سأل عمر النبي × 
عن ذلك«. وسيأيت استكامل خترجيه عند الكالم عىل رواية أيب الزبري عن ابن عمر إن شاء اهلل تعاىل.
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وجه االستدالل:

قول الصحايب ريض اهلل عنه: )حسبت( عىل البناء للمجهول. ويف عهد النبوة 
البد أن يكون احلاسب لذلك هو النبي ×، كقول الصحايب: )أمرت أو هنيت عن 
كذا(، يف عرص الوحي فإن اآلمر والناهي هو الرسول × وأنه مرفوع حكاًم، وعىل 
أقل أحواله أن يكون ذلك موقوًفا عىل ابن عمر. وهو صاحب القصة، وهو راوي 
احلديث فإذا قال: إهنا حسبت عيلَّ تطليقة كان ذلك مقدًما عىل قول غريه، كام أنه حني 
اختلف ابن عباس وميمونة، هل تزوجها رسول اهلل × وهو حمرم أو وهو حالل قدم 

قول ميمونة لكوهنا صاحبة القصة. فكذلك هنا.

بل قال احلافظ يف الفتح: »الينبغي أن جييء فيه اخلالف الذي يف قول الصحايب: 
رصحًيا،  ليس  ذلك  عىل   × النبي  اطالع  يكون  حيث  حمله  ذلك  فإن  بكذا(  )أمرنا 
املرشد  وهو  باملراجعة،  اآلمر  هو   × النبي  فإن  عمر،  ابن  قصة  يف  كذلك   وليس 
البن عمر فيام يفعل إذا أراد طالقها بعد ذلك، وإذا أخرب ابن عمر أن الذي وقع منه 
ا  حسبت عليه بتطليقة كان احتامل أن يكون الذي حسبها عليه غري النبي × بعيًدا جدًّ
مع احتفاف القرائن يف هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل يف القصة 

شيًئا برأيه وهو ينقل أن النبي × تغيظ من صنيعه، كيف مل يشاوره فيام يفعل«)1(. 

وحاول ابن القيم أن يرد احلديث باحتامل فيه غرابة، فقال رمحه اهلل يف هتذيب 
الوقت  يف   × النبي  موت  بعد  حسبها  أباه  فلعل  احلساب،  فاعل  يذكر  »مل  السنن: 
رآها  منه ومصلحة  اجتهاًدا  عليهم  الثالث، وحسبه  بالطالق  فيه  الناس  ألزم  الذي 
لألمة، لئال يتتابعوا يف الطالق املحرم، فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا 

عنه«)2(.

)1(  فتح الباري )442/9( ح 5253.
)2(  هتذيب السنن )102/3(. 
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الفتح، فقال: »غفل رمحه اهلل عام ثبت يف صحيح  وتعقبه احلافظ ابن حجر يف 
مسلم من رواية أنس بن سريين، عىل وفاق ما روى سعيد بن جبري، ويف سياقه ما 
يشعر بأنه إنام راجعها يف زمن النبي × ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، 
فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ×، فقال: مره فلرياجعها، فإذا 
طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك 

التطليقة. فقال: ما يل ال أعتد هبا، وإن كنت عجزت واستحمقت. 

وعند مسلم أيًضا من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سامل يف حديث 
الباب: وكان عبداهلل بن عمر طلقها تطليقة. فحسبت من طالقها، فراجعها كام أمره 

رسول اهلل × ...« إلخ ما ذكره يف الفتح رمحه اهلل)1(. 

  الدليل الرابع:

أن مذهب ابن عمر االعتداد بالطالق يف احليض، وهو صاحب القصة، وأعلم 
الناس هبا، ومن أشدهم اتباًعا للسنن، وحترًجا من خمالفتها.

وإليك األدلة عىل كون ابن عمر يرى أهنا حسبت عليه بتطليقة. وأنه يرى وقوع 
طالق احلائض.

)1935-395( منها ما رواه مسلم من طريق حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، 
عن قتادة، قال: سمعت يونس بن جبري، قال: 

سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأيت وهي حائض، فأتى عمر النبي × فذكر 
ذلك له. فقال ×: لرياجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت البن عمر، 
احتسْبَت هبا؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. وهو يف البخاري وليس فيه 

قوله: )ما يمنعه( وإنام فيه: )أرأيت إن عجز واستحمق()2(.

)1(  الفتح )444/9( ح 5253. 
)2(  صحيح مسلم )10ـ 1471( البخاري )5258(، ومسلم )5333(. 
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ورواه أمحد، من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة به.

وفيه: )فقلت البن عمر: أحيسب طالقه ذلك طالًقا؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز 
واستحمق()1(. 

]وسنده صحيح[.

عن أنس بن سريين  )1936-396( ويف رواية ملسلم، من طريق عبد امللك، 
قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك 
× فقال: مره فلرياجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال:  لعمر، فذكره للنبي 
وهي  طلقت  التي  التطليقة  بتلك  فاعتددت  قلت:  لطهرها،  طلقتها  ثم  فراجعتها، 

حائض. قال: ما يل ال أعتد هبا، وإن كنت عجزت واستحمقت)2(. 

ورواه البخاري، ومسلم، من طريق شعبة، عن أنس بن سريين به. وفيه: قلت 
حتتسب قال: فمه؟.

ويف لفظ مسلم: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه)3(. 

قال البغوي: »)أرأيت إن عجز واستحمق( معناه: أرأيت إن عجز واستحمق 
عليه  املدلول  املحذوف  باب  من  فهذا  عجزه؟  يبطله  أو  محقه،  الطالق  عنه  أيسقط 

بالفحوى«)4(. 

قلت: قوله )عجز( أي عن الصرب عن الطالق حتى تطهر فيوقع الطالق يف زمن 
الطهر، ودفعه عجزه عن الصرب إىل وقوع الطالق يف زمن احليض.

وقوله: )واستحمق( أي فعل فعل األمحق بمخالفة املرشوع فعجزه واستحامقه 
ال يمنع وقوع طالقه.

)1(  املسند )43/2(. 
)2(  صحيح مسلم )11ـ 1471(. 

)3(  صحيح البخاري )5252( ومسلم )12ـ 1471(. 
)4(  رشح السنة )204/9(. 
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وقال ابن حجر: »قوله: فمه؟ أصله: فام، وهو استفهام فيه اكتفاء: أي فام يكون 
إن مل حتتسب، وحيتمل أن تكون اهلاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر: أي كف عن 

هذا الكالم فإنه البد من وقوع الطالق بذلك. 

إذا مل يعتد هبا؟  ابن عمر )فمه( معناه فأي يشء يكون  ابن عبد الرب: قول  قال 
إنكاًرا لقول السائل: أيعتد هبا، فكأنه قال: وهل من ذلك بد)1(.

أو  يقمه،  فلم  فرض  عن  عجز  إن  أي  واستحمق(  عجز  إن  )أرأيت  وقوله: 
استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذًرا له؟

عنه  أيسقط  واستحمق  عجز  إن  أرأيت  أي  حذف:  الكالم  يف  اخلطايب:  وقال 
الطالق محقه أو يبطله عجزه؟ وحذف اجلواب لداللة الكالم عليه«.اهـ

وقد روى مسلم، من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهلل، 

عن عبد اهلل بن عمر، وفيه: قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت هلا التطليقة التي 
طلقتها)2(. 

وقد كان نافع وسامل ومها أحفظ من روى عن ابن عمر وأثبت من روى عنه، 
كانا إذا سئال عن التطليقة التي فعلها ابن عمر هل اعتد بـها قاال: نعم.

فقد روى مسلم، قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن نمري، حدثنا عبيد اهلل عن نافع، 
عن ابن عمر قال: طلقت امرأيت عىل عهد رسول اهلل وهي حائض فذكر احلديث ويف 
آخره: قال عبيد اهلل قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بـها)3(. 

ورواه مسلم من طريق حممد )وهو ابن أخي الزهري(، عن عمه )ابن شهاب(، 
عن سامل بن عبد اهلل، 

أن عبد اهلل بن عمر قال: طلقت امرأيت وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي × 

)1(  الفتح )5253(. 
)2(  صحيح مسلم )1471(. 

)3(  صحيح مسلم )1471-2(. 
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فتغيظ رسول اهلل ×.. وذكر احلديث ويف آخره: وكان عبد اهلل طلقها تطليقة واحدة 
فحسبت من طالقها، وراجعها عبد اهلل كام أمره رسول اهلل ×)1(. 

ومن األدلة عىل أن ابن عمر يرى وقوع طالق احلائض، أنه كان يفتي أنه من 
طلق امرأته ثالًثا يف احليض مل حتل له، ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة يف احليض 
ال يعتد هبا لكانت الثالث أيًضا ال يعتد هبا قاله ابن عبد الرب يف التمهيد، وقال: »وهذا 

مما ال إشكال فيه عند كل ذي فهم«.اهـ)2(. 

قلت: والدليل عىل ما قاله ابن عبد الرب 

)1937-397( ما رواه مسلم، قال: حدثني زهري بن حرب، حدثنا إسامعيل، 
عن أيوب، عن نافع، 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي × فأمره أن يراجعها، ثم 
يمهلها حتى حتيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، 
فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق هلا النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتني إن رسول اهلل × أمره أن 
ثم يطلقها  ثم يمهلها حتى تطهر،  ثم يمهلها حتى حتيض حيضة أخرى،  يراجعها، 
قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثالًثا فقد عصيت ربك يف أمرك به من طالق امرأتك 

وبانت منك. وهو يف البخاري من طريق الليث عن نافع)3(. 

  الدليل اخلامس:

)1938-398( ما رواه الدارقطني، قال: أخربنا عثامن بن أمحد الدقاق، أخربنا 
احلسن بن سالم، أخربنا حممد بن سابق، أخربنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال:

 × اهلل  رسول  إىل  عمر  فانطلق  حائض،  وهي  واحدة،  امرأته  عمر  ابن  طلق 

)1(  صحيح مسلم )1471-4(. 
)2(  التمهيد كام يف فتح الرب )472/10(. 

)3(  صحيح مسلم )3ـ1471(، البخاري )5332(. 
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فأخربه، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطالق يف عدهتا، وحتتسب هبذه التطليقة والتي 
طلق أول مرة)1(. 

]حسن[)2(.

)1(  سنن الدارقطني )11/4(. 
)2(  وقد أخرجه البيهقي )326/7( من طريق أمحد بن زهري بن حرب، عن حممد بن سابق به.

وشيخ الدارقطني عثامن بن أمحد الدقاق ثقة مأمون، انظر: تاريخ بغداد )302/11 ، 303(،   
وشيخه احلسن بن سالم قال الدارقطني عنه كام يف تاريخ بغداد ) 326/7(: ثقة صدوق، وانظر 

سري أعالم النبالء )192/13(.
وحممد بن سابق روى له البخاري حديًثا واحًد يف الوصايا وقد تابعه عليه عنده عبيد اهلل بن   

موسى، عن شيبان، وروى له مسلم الباقون إال ابن ماجه.
وقال فيه النسائي: ليس به بأس. هتذيب الكامل )233/25(، وهتذيب التهذيب )154/9(.   

وقال يعقوب بن شيبة: كان شيًخا صدوًقا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. هتذيب   
التهذيب )154/9(، تاريخ بغداد )338/5(.

وقال ابن العباس بن عقدة: سمعت حممد بن صالح يعني كيلجه، وذكر حممد بن سابق فقال:   
كان خياًرا ال بأس به. هتذيب الكامل )233/25(، وهتذيب التهذيب )154/9(، تاريخ بغداد 

.)338/5(
وقواه أمحد: هدي الساري )ص613(.   

وقال ابن معني: ضعيف، كام يف رواية ابن خيثمة. اجلرح والتعديل )283/7(.  
ويف التقريب: صدوق، وقال الذهبي: هو ثقة عندي. امليزان )555/3(.   

معني،  بن  وحييى  أمحد،  وثقه  مشهور،  الشعبي  »صاحب  حجر:  ابن  احلافظ  قال  وفراس:   
والنسائي، والعجيل وابن عامر وآخرون. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يف حديثه لني. وقال عيل بن املديني، عن حييى بن سعيد القطان: ما   
أنكرت من حديثه إال حديث االسترباء. قلت: كفى هبا شهادة من مثل ابن القطان، وقد احتج به 
اجلامعة، وحديثه يف االسترباء مل خيرجه الشيخان«.اهـ كالم احلافظ. هدي الساري )ص608(.

فاحلديث إسناده حسن، وقول الشعبي طلق ابن عمر امرأته هل هي عىل االتصال بحيث يقال:   
 × إذا كان قد أدرك الصحايب، وروى قصة حدثت هلذا الصحايب مع رسول اهلل  التابعي  إن 
فهي عىل االتصال، كام لو حدث نافع بقصة حدثت البن عمر مع رسول اهلل × فال يقال: إن 
هذا مرسل، أو يقال: إن الشعبي مل يذكر أنه سمعه من ابن عمر، بل ذكر قصة وقعت يف وقت 
الرسول × وهو مل يدركها، ومل يذكر الواسطة، فهي من صور اإلرسال، فيها خالف، إال أن 

الشعبي مل ينفرد بذكر مثل هذه القصة، فقد روى مثلها نافع، وسامل عن ابن عمر، واهلل أعلم.
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  الدليل السادس:

)1939-399( ما رواه الطرباين يف األوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، 
حدثنا إسامعيل بن إبراهيم الرتمجاين، حدثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، عن عبيد 

اهلل ابن عمر، عن نافع، 

عن ابن عمر، أن رجاًل أتى عمر، فقال: إين طلقت امرأيت البتة، وهي حائضة، 
أمر   × اهلل  رسول  فإن  الرجل:  فقال  امرأتك،  وفارقت  ربك،  عصيت  عمر:   فقال 
ابن عمر حني فارق امرأته أن يراجعها، فقال عمر إن رسول اهلل × أمره أن يراجع 

بطالق بقي له، وإنه مل يبق لك ما ترجتع به امرأتك. 

قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث هبذا اللفظ عن عبيد اهلل بن عمر إال سعيد بن 
عبد الرمحن تفرد به الرتمجاين)1(. 

]حسن، وله شاهد من قول ابن عمر[)2(.

)1(  األوسط )8029(. 
)2(  موسى بن هارون احلامل.

× ثالثة: عيل  الناس كالًما عىل حديث رسول اهلل  الغني بن سعيد احلافظ: أحسن  قال عبد   
بغداد  تاريخ  وقته.  يف  والدارقطني  وقته،  يف  احلامل  هارون  بن  وموسى  وقته،  يف  املديني  ابن 

)50/13(، تذكرة احلفاظ )669/2(. 
وقال اخلطيب: كان ثقة عامًلا حافًظا. انظر: تاريخ بغداد )50/13(.   

وقال الذهبي: احلافظ، اإلمام احلجة، حمدث العراق. تذكرة احلفاظ )669/2(.   
وذكره احلافظ متييًزا، وقال: ثقة حافظ كبري. كام يف التقريب.  

-إسامعيل بن إبراهيم الرتمجاين.  
قال حييى بن معني: ليس به بأس، كام يف رواية أمحد بن حنبل عنه. وقال أبو حاتم: شيخ. اجلرح   

والتعديل )157/2(. 
وقال أبو داود والنسائي: ليس به بأس. هتذيب الكامل )13/3( وهتذيب التهذيب )237/1(.   

وقال ابن سعد: كان صاحب سنة، وفضل وخري. الطبقات الكربى )385/7(.  
ووثقه ابن قانع، وابن حبان هتذيب التهذيب )237/1(، ثقات ابن حبان )101/8(.            =  
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وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. )346(.   =
ويف التقريب: ال بأس به.   

- سعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، من رجال مسلم.   
قال ابن معني: ثقة. اجلرح والتعديل )41/4(، الكامل )399/3(.  

قال فيه أمحد: ليس فيه بأس. كان قايض عسكر املهدي. اجلرح والتعديل )41/4(.   
ويف رواية أيب داود عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. هتذيب الكامل )528/10(.  

وقال النسائي: ال بأس به. هتذيب الكامل )528/10(، وهتذيب التهذيب )50/4(.   
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. اجلرح والتعديل )41/4(.   

وقال العجيل: ثقة. ثقات العجيل )402/4(.   
ووثقه ابن نمري، وموسى بن هارون، والعجيل، واحلاكم أبو عبداهلل. هتذيب التهذيب )50/4(.   

وقال يعقوب بن سفيان: لني احلديث. املرجع السابق.  
وقال ابن حبان: يروي عن عبيد اهلل بن عمر، وغريه من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إىل من   

سمعها أنه كان املعتمد هلا. املجروحني )323/1(.
وعلق الذهبي متعقًبا: »وأما ابن حبان، فإنه خساف قصاب«.   

ويف التقريب: صدوق، له أوهام وأفرط ابن حبان يف تضعيفه. اهـ.   
واحلديث رواه الدراقطني )807/4(، والبيهقي )334/7( من طريق إسامعيل بن إبراهيم به.   
وقال اهليثمي )335/4( رجاله رجال الصحيح، خال إسامعيل بن إبراهيم الرتمجاين، وهو ثقة.  
ويشهد لكالم عمر ما صح عن ابنه، فقد روى أمحد )6/2( والنسائي )3557(، والدارقطني   

)28/4(، والبيهقي )367/7( عن إسامعيل بن علية، 
ورواه أمحد أيًضا )64/2( حدثنا عبد الوهاب بن عبد املجيد، كالمها عن أيوب، عن نافع، أن   
ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي × فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها 
حتى حتيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة 
التي أمر اهلل عز وجل أن يطلق هلا النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتني، ثم إن رسول اهلل × أمره أن يراجعها، ثم 
يمهلها حتى حتيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت 

طلقتها ثالًثا فقد عصيت اهلل ما أمرك من طالق امرأتك وبانت منك.
الرزاق )10954( ومسلم )8-1471( والطحاوي يف رشح  أيوب أخرجه عبد  ومن طريق   

معاين اآلثار )53/3( إال أهنم اقترصوا عىل القدر املرفوع منه.
وأخرجه أمحد )124/2(، والبخاري )5332(، ومسلم )1471/1(، وأبو داود )2180(،   

والبيهقي )324/7( من طرق عن الليث، عن نافع به. 
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قال الدارقطني: قال لنا أبو القاسم: روى هذا احلديث غري واحد ومل يذكر فيه 
كالم عمر، وال أعلمه روى هذا الكالم غري سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي)1(. 

يف  عمر  ابن  عن  نافع،  عن  اهلل،  عبيد  عن  احلديث  رووا  الذين  الرواة  قلت: 
فيه  ليس  آخر  امرأته وهي حائض، هذا حديث، وحديثنا هذا حديث  قصة طالقه 
ذكر قصة طالق ابن عمر، وإنام هو يف قصة رجل طلق امرأته وأباهنا وهي حائض، 
فاستفتى عمر وأفتى له بأنه قد أبان امرأته، وحني ذكر له قصة ابن عمر معرتًضا هبا 
له من  بقي  ابن عمر قد حسبت طلقته، ولكنه قد  بأن  فتوى عمر، أخربه عمر  عىل 
طالقها فاحلديث يف قصتني خمتلفتني عندي، فال يقال الرواة الذين رووا هذا احلديث 
عن عبيد اهلل مل يذكروا فيه كالم عمر، نعم لو كانت القصة واحدة يف احلديثني، ثم زاد 
فيها سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، لكانت زيادته قد حيكم هلا بالشذوذ إذا خالفت 
من هو أوثق منه، واهلل أعلم، إال أن يقال: تفرد سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي هبذه 
القصة عن بقية تالميذ أصحاب عبيد اهلل جيعلها شاذة، فإن عبيد اهلل بن عمر لو كانت 
هذه القصة من حديثه لرواها أكابر أصحابه، ومَلَا غفلوا عن ذكرها، واملتقدمون من 
أئمة احلديث ربام أعلوا احلديث بمثل هذا إذا كان املتن مما يستنكر، وأما إن كان املتن 
مستقياًم قبلوه، بخالف املتأخرين فال يعتربون التفرد من الثقة علة يف احلديث مطلًقا. 
والتفرد  املوقوفة،  باآلثار  عنايتهم  من  أكثر  املرفوعة  باآلثار  املحدثني  عناية  أن  عىل 
باآلثار،  ملحق  امرأته  طالق  من  للرجل  وقع  وما  املرفوع؛  بخالف  كثري،  باآلثار 
وليس بالسنة املرفوعة، وقصة ابن عمر مل تكن مقصودة يف هذا األثر إال عىل سبيل 

االستفهام من الفتوى، واهلل أعلم.

ويف القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، وهو 
من اخللفاء الراشدين يرى وقوع طالق احلائض، وهو الذي راجع رسول اهلل × يف 

)1(  سنن الدارقطني )8/4(. 
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طالق ابن عمر، وكان الرسول × قد كلفه أن يبلغ ابنه بمراجعة زوجته، فيبعد أن 
يفهم عمر وابنه فهاًم غري مراد لرسول اهلل ×.

  الدليل السابع:

)1940-400( ما رواه أبو داود الطياليس، قال: حدثنا ابن أيب ذئب، عن نافع، 

له  × فذكر ذلك  النبي  فأتى عمر  امرأته وهي حائض  أنه طلق  ابن عمر  عن 
فجعلها واحدة)1(. 

]مجيع رجاله ثقات، إال أين أخشى أن يكون احلديث ملا اخترص روي باملعنى، 
فقد رواه مجاعة عن نافع، ومل يذكروا ما ذكره ابن أيب ذئب إال أنه قد توبع، فقد تابعه 

ابن جريج عن نافع[)2(.

)1(  مسند الطياليس )68(. 
)2(  واحلديث رواه البيهقي )326/7( من طريق أيب داود الطياليس، 

ورواه الدارقطني )9/4( من طريق يزيد بن هارون، أخربنا حممد بن إسحاق وابن أيب ذئب عن   
نافع به.

ابن وهب يف مسنده عن  الرواية، وقد أخرج  بعد ذكره هلذه  الفتح )5253( قال احلافظ  ويف    
ابن أيب ذئب، أن نافًعا أخربه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اهلل × 
عن ذلك، فقال: مره فلرياجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قال ابن أيب ذئب يف احلديث عن النبي 
× وهي واحدة. قال ابن أيب ذئب: وحدثني حنظلة بن أيب سفيان أنه سمع سامًلا حيدث عن 

أبيه عن النبي × بذلك.
فهؤالء الثالثة رووه عن ابن أيب ذئب: أبو داود الطياليس، ويزيد بن هارون وابن وهب.  

وقد رواه مجاعة عن نافع به، بغري لفظ ابن أيب ذئب إال أن يكون حديث ابن أيب ذئب حديًثا   
 آخر وال إخاله فقد رواه مالك، وعبيد اهلل بن عمر، والليث، وأيوب، وغريهم، عن نافع عن 
 ابن عمر مطواًل، ومل يذكروا فيه ما ذكره ابن أيب ذئب عن نافع )فجعله واحدة( إال أن متابعة 
ابن عمر مرفوًعا، ورواية سعيد بن جبري عن  الشعبي عن  ... ورواية  به  نافع   ابن جريج عن 

ابن عمر تبعد احتامل شذوذ ابن أيب ذئب، وإليك ألفاظهم.
األول: مالك عن نافع:                    =  
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أخرجه مالك يف املوطأ )576/1( عن نافع أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته وهي حائض عىل   =
عهد رسول اهلل ×، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل × عن ذلك، فقال رسول اهلل ×: مره 
فلرياجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق 

قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهلل أن يطلق هلا النساء.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق )10952( والبخاري )5251( ومسلم )1471( وأبو   
اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   )2262( والدارمي   )3390( والنسائي   )2179( داود 

)53/3( والبيهقي يف السنن )323/7( والبغوي يف رشح السنة )2351(.
الطريق الثاين: عبيد اهلل بن عمر عن نافع:  

أخرجه أمحد )54/2(: حدثنا حييى، عن عبيد اهلل، أخربين نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته   
وهي حائض، فأتى عمر النبي × فاستفتاه فقال: مر عبد اهلل فلرياجعها حتى تطهر من حيضتها 
هذه، ثم حتيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن جيامعها أو ليمسكها، فإهنا العدة 

التي أمر أن تطلق هلا النساء. 
وقد أخرجه النسائي )3389( وابن حبان )4263( من طريق حييى بن سعيد به.  

والنسائي   )1471  -  2( ومسلم   )17724( شيبة  أيب  وابن   )1853( الطياليس  أخرجه  وقد   
معاين  رشح  يف  والطحاوي   )734( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   )2019( ماجه  وابن   )3396(
اآلثار )54/3( وابن حبان )4263( والدارقطني )7/4، 8، 11( من طرق عن عبيد اهلل بن 

عمر به.
الطر يق الثالث: أيوب عن نافع:  

عن   )367/7( والبيهقي   ،)28/4( والدارقطني   ،)3557( والنسائي   )6/2( أمحد  رواه   
إسامعيل بن علية، 

ورواه أمحد أيًضا )64/2( حدثنا عبد الوهاب بن عبد املجيد، كالمها عن أيوب، عن نافع، أن   
ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي × فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها 
حتى حتيض حيضة أخرى،ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة 
التي أمر اهلل عز وجل أن يطلق هلا النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتني، ثم إن رسول اهلل × أمره أن يراجعها، ثم 
يمهلها حتى حتيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت 

طلقتها ثالًثا فقد عصيت اهلل ما أمرك من طالق امرأتك وبانت منك.
الرزاق )10954( ومسلم )8-1471( والطحاوي يف رشح  أيوب أخرجه عبد  ومن طريق   

معاين اآلثار )53/3( إال أهنم اقترصوا عىل املرفوع منه.
الطريق الرابع: الليث عن نافع.                  =  



173طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

)1941-401( فقد أخرجه الدارقطني، قال: أخربنا أبو بكر، يعني النيسابوري 
أخربنا عياش بن حممد، نا أبو عاصم، عن ابن جريج عن نافع 

عن ابن عمر أن رسول اهلل × قال: هي واحدة)1(. 

]رجاله ثقات[)2(.

أخرجه أمحد )124/2( حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن نافع أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته   =
وهي حائض تطليقه واحدة، عىل عهد رسول اهلل ×، فقال عمر: يا رسول اهلل إن عبد اهلل طلق 
× أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر،  امرأته تطليقه واحدة وهي حائض، فأمره رسول اهلل 
ثم حتيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها 
حني تطهر قبل أن جيامعها، فتلك العدة التي أمر اهلل تعاىل أن يطلق هلا النساء، وكان عبد اهلل إذا 
سئل عن ذلك قال ألحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتني، فإن رسول اهلل × أمرين 
هبا، فإن كنت طلقتها ثالًثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوًجا غريك، وعصيت اهلل تعاىل فيام 

أمرك من طالق امرأتك.
وأخرجه أمحد )124/2(، والبخاري )5332(، ومسلم )1471/1(، وأبو داود )2180(،   

والبيهقي )324/7( من طرق عن الليث به.
)1(  سنن الدارقطني )10/4(. 

فقال يف كتابه )نظام  الطالق،  باحلديث عىل عدم وقوع  فاستدل  العالمة أمحد شاكر  )2(  وعكس 
الطالق يف اإلسالم( )ص: 30(: »ومن الغريب أن هذه الروايات ذكرت يف معرض االستدالل 
يعود  الضمري  أن  قوله: )وهي واحدة(  التي كانت يف احليض! وفهموا من  الطلقة  عىل وقوع 
إىل تلك الطلقة!! حتى إن ابن حزم وابن القيم مل جيدا هلام خملًصا من هذه احلجة إال أن يزعام 
أن الكلمة يف السياق حمتملة أن ال تكون من كالم النبي ×: أي كأهنا مدرجة من الراوي، أو 
يتأوالها بتأول غري جيد، مع أن سياق الكالم رصيح يف أهنا من احلديث املرفوع، وخاصة رواية 
به  يراد  إنام  واحدة  هي  قوله:  أن  الواضح  والصحيح  هارون.  بن  يزيد  طريق  من  الدارقطني 
الطلقة التي ستكون يف الطهر الثاين يف قبل العدة؛ ألنه أقرب مذكور إىل الضمري، بل إنه مل يذكر 
غريها يف اللفظ النبوي الكريم، وطلقة احليض أشري إليها فيه فقط، وفهمت من سياق الكالم، 
فال يمكن أن يعود الضمري إليها، ويكون معنى قوله: )هي واحدة( إن طلق كام أمر كانت طلقة 
واحدة، وال تكون طلقة ثانية، لعدم االعتداد باألوىل التي كانت لغري العدة، فتكون هذه الرواية 

مؤيدة لرواية أيب الزبري، ودليل عىل بطالن الطالق يف احليض«.اهـ
وهذا الذي ذكره أمحد شاكر ال يؤيد عليه؛ ألن الطلقة الثانية مل تقع، وقد أشار الرسول إىل أهنا=  
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  الدليل الثامن:

 )1942-402( ما رواه الدارقطني، قال: أخربنا عثامن بن أمحد الدقاق، أخربنا 
عبد امللك بن حممد الرقايش، حدثنا برش بن عمر، أخربنا شعبة، عن أنس بن سريين، 

عن ابن عمر، وذكر احلديث.

وفيه: فقال عمر: يا رسول اهلل أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم)1(. 

]حسن[ )2(.

فتبني من هذه األدلة أن االستدالل عىل وقوع الطالق كاآليت: 

1 - قوله × يف احلديث املتفق عليه: »مره فلرياجعها« ومحله عىل الرد احليس 
أي إرجاعها إىل بيته ال يقبل.

فإهنا مقدمة عىل  له حقيقة رشعية،  الشارع وكان  إذا جاء عن  اللفظ  أن  أواًل: 
احلقيقة اللغوية والعرفية. 

منه  يطلب  حتى  بيته  من  عمر  ابن  أخرجها  هل   × اهلل  رسول  يسأل  مل  ثانًيا: 
إرجاعها إىل البيت.

النهي  وبعد  الطالق،  سورة  نزول  بعد  عمر  ابن  من  الطالق  وقوع  أن  ثالًثا: 

غري الزمة بقوله: إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فكون الرسول يعتربها واحدة لطلقة مل يعلم   =
ا، بل إن اللفظ عند أيب داود الطياليس مل  وقوعها بعد، ويرتك طلقة قد وقعت يف احليض بعيد جدًّ
يتعرض للطلقة الثانية، ولفظه: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي × 

فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. اهـ فلم يرش يف احلديث إىل الطلقة الثانية. 
)1(  سنن البيهقي )5/4(. 

)2(  والدقاق وإن كان قد روى عن عبد امللك بعد تغريه، إال أنه قد توبع، تابعه أبو بكر أمحد بن 
سلامن الفقيه عند البيهقي يف السنن )326/7(.

وقد رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبري، عن ابن عمر سأل النبي ×   
فذكر نحوه، واستشهد به الدارقطني عىل صحة األثر السابق. 
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  الزوجية:  بيت  من  املطلقة  إخراج  عن  الرصيح 
عمر  ابن  أن  ثبت  ولو  السنة،  خمالفة  عمر  بابن  نظن  وال  ]الطالق:1[،  ٿ( 
يثبت،  مل  ولكنه  معصوم،  غري  عمر  ابن  ألن  االحتامل  هذا  منعنا  بيتها  من  أخرجها 
فكيف حيمل اللفظ عىل أمر مل يتعرض له يف احلديث البتة وعىل التنزل أن يقال: إن 
لفظ: )مره فلرياجعها( حيتمل املراجعة الرشعية وحيتمل املراجعة احلسية، فإذا محلنا 
هذا اللفظ املتشابه، عىل بقية األلفاظ، وهو كون ابن عمر روى عنه مرفوًعا وموقوًفا، 
أهنا حسبت عليه طلقة، َتَعنْي أن قوهلا: )مره فلرياجعها( املراد به املراجعة الرشعية ال 
غري، مع أنه من املسلم أنه إذا ورد لفظ له حقيقتان: رشعية ولغوية، قدمت احلقيقة 
الرشعية؛ ألن الكالم ورد عىل لسان الشارع، ومثله الصالة والصيام وغريمها مما له 

حقيقتان.

بتطليقة، وهو يف  ابن عمر قال: حسبت عىل  2 - ما رواه سعيد بن جبري عن 
البخاري يف بعض النسخ معلًقا، ويف بعضها مسنًدا)1(، واملعلق بالنظر إىل من أسنده 

فهو صحيح. 

رسول  دون  أحد  قول  يف  حجة  وال  عليه،  حسبها  بمن  يرصح  مل  قوهلم:  وأما 
اهلل ×. فقد أجبت عليه فيام سبق، وأن قوله: )حسبت عيل بتطليقة( أبلغ من قوله: 

)أمرنا، وهنينا(. 

3 - ثبت عن ابن عمر مرفوًعا أن النبي × عدها واحدة منها رواية الشعبي عن 
ابن عمر بسند حسن وقد تقدم ذكرها.

أيب  ابن  عن  الشيخني،  رجال  رجاله  بسند  الطياليس  داود  أيب  رواية  ومنها 
الطياليس يزيد بن هارون  أبا داود  ابن عمر مرفوًعا ... وتابع  نافع، عن   ذئب، عن 

وابن وهب.

)1(  صحيح البخاري )5253(. 
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ومنها رواية ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عند الدارقطني.

4 - ما ثبت عن ابن عمر موقوًفا عليه من طرق أنه عدها طلقة، وراوي القصة 
قوله مقدم عىل قول غريه، وقد أنكر عىل من سأله هل احتسبت عليه طلقة كيف ال 

حتتسب.

ومنها: رواية يونس بن جبري، عن ابن عمر يف الصحيحني.

ومنها: رواية أنس بن سريين يف الصحيحني.

ابن عمر: »فراجعتها وُحِسَبت هلا  أبيه عند مسلم، قال  ومنها: رواية سامل عن 
التطليقة التي طلقتها.

وكان نافع وسامل يرون أن الطلقة التي وقعت من ابن عمر حسبت عليه، ومها 
من أجل من روى عن ابن عمر، وقوهلام ثابت يف صحيح مسلم.

5- ذكرت أن عمر يرى وقوع طالق احلائض، وقد كان هو الذي راجع رسول 
اهلل × بطالق ابن عمر لزوجته، وعلم إنكار الرسول × عىل ابن عمر فعله، ونقل 
يريد  ما  يفهام خالف  أن  × البنه عبد اهلل، فهل يظن من عمر وابنه  الرسول  كالم 

الرسول ×؟ 

6- ال يعلم لعمر وال البن عمر ريض اهلل عنهام خمالف من الصحابة، واهلل أعلم.

q أدلة القائلني بأن طالق احلائض ال يقع:
  الدليل األول:

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  قال  الكريم:  القرآن  من 
ھ ( ]البقرة: 229[.

وجه االستدالل من اآلية من وجهني:

األول: قال الشوكاين يف نيل األوطار: مل يرد -يعني الطالق- إال املأذون فيه، 
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فدل عىل أن ما عداه ليس بطالق ملا يف هذا الرتكيب الصيغة الصاحلة للحرص، أعني 
تعريف املسند إليه بالالم اجلنسية)1(. 

الوجه الثاين: قال ابن القيم يف زاد املعاد: أن اهلل سبحانه وتعاىل إنام أمر بالترسيح 
بإحسان، والترسيح املحرم أمر ثالث غريمها فال عربة به البتة)2(. 

q وأجيب:
بأن اآلية ليست يف موضع النزاع، وليست اآلية مسوقة هنا لبيان الوقت الذي 

جيوز فيه الطالق، والوقت الذي ال جيوز ذلك فيه.

واملقصود من اإلمساك بمعروف، أو الترسيح بإحسان، النهي عن إمساك املرأة 
بقصد إرضارها.

بسند  طريقني  من  تفسريه،  يف  الطربي  جرير  ابن  أخرج  فقد   )403-1943(
صحيح، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: 

كان الرجل يطلق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقيض عدهتا كانت امرأته، 
قالت  مني،  حتلني  وال  أقربك  ال  هلا:  فقال  امرأته،  عىل  األنصار  من  رجل  فغضب 
أجلك  دنا  فإذا  أطلقك،  ثم  راجعتك  أجلك  دنا  إذا  حتى  أطلقك  قال:  كيف؟  له: 

ہ  )ہ ہ  × فأنزل اهلل تعاىل ذكره:  النبي  راجعتك. قالت: فشكت ذلك إىل 
ہ ھ ھ ھ ھ( اهـ. 

مصحوًبا  ترسحيها  يكون  وأن  باملعروف  مصحوًبا  املرأة  إمساك  يكون  أن  فأمر 
باإلحسان ال لقصد اإلرضار هبا)3(. 

وروى ابن جرير الطربي مثله عن قتادة.

)1(  نيل األوطار )268/6(. 
)2(  الزاد )45/4(. 

)3(  تفسري الطربي )4783( )4784(. 
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  الدليل الثاين:

)1944-404( ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم، قال:

فهو  أمرنا  عليه  ليس  عماًل  عمل  من  قال:   × اهلل  رسول  أن  عائشة  أخربتني 
رد)1(. 

ورواه البخاري معلًقا)2(. 

وجه االستدالل: 

قال ابن القيم يف هتذيب السنن: »إن املطلق يف احليض، قد طلق طالًقا ليس عليه 
أمر الشارع، فيكون مردوًدا فلو صح ولزم لكان مقبواًل منه، وهو خالف النص.

وقوله: )فهو رد( الرد: َفْعل بمعنى املفعول، أي فهو مردود، وعرب عن املفعول 
باملصدر مبالغة، حتى كأنه نفس الرد، وهذا ترصيح بإبطال كل عمل عىل خالف أمره 
ورده، وعدم اعتباره يف حكم املقبول، ومعلوم أن املردود هو الباطل بعينه، بل كونه 
ا، وقد  رًدا أبلغ من كونه باطاًل، إذ الباطل قد يقال ملا ال نفع فيه أو منفعته قليلة جدًّ
يقال ملا ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما املردود فهو الذي مل جيعله شيًئا ومل يرتتب عليه 

مقصوده أصاًل«)3(. 

أما االستدالل بحديث: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد« فالعمل به 
تقديم للعام عىل اخلاص، والذي قال: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد« هو 
الذي حكم بإيقاع طالق احلائض، وعدها طلقة، كام سقناه يف أدلة القول األول ... 
ثم ليس كل يشء حمرم ال يصح. فالتحريم والصحة ليسا متالزمني، فقد حيرم اليشء 
إذا كان  إال  الصور،  الفساد يف كل  يقتيض  فالنهي ال  ويصح، وقد حيرم وال يصح. 

)1(  صحيح مسلم )1718(. 
)2(  باب )34( البيوع: باب النجش، ومن قال: ال جيوز ذلك البيع. 

)3(  هتذيب السنن )99/3(. 
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عائًدا لذات املنهي عنه، بخالف ما إذا كان النهي عائًدا لرشطه، أو عائًدا ألمر خارج 
عنه، ومن األمثلة التي تقرب هذا: تلقي الركبان منهي عنه، فإذا حصل التلقي جعل 

للبائع اخليار إذا أتى السوق، وثبوت اخليار فرع عن صحة البيع.

ومع  وزور،  القول  من  منكر  بأنه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  حكم  قد  الظهار  وهذا 
ر، فكذلك  ذلك إذا قاله الرجل ترتب عىل ذلك أثره، وهو حتريمه الزوجة إىل أن ُيَكفِّ

الطالق البدعي حمرم ويرتتب عليه أثره إىل أن يراجع وال فرق بينهام.

وقد أجاب ابن حجر عىل استدالل ابن القيم املتقدم بقوله: »القياس يف معارضة 
النص فاسد االعتبار وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد الرب: »ليس 
الطالق من أعامل الرب التي يتقرب هبا، وإنام هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيفام 
وقع أوقعه سواء أجر يف ذلك أو أثم، ولو لزم املطيع ومل يلزم العايص لكان العايص 

أخف حااًل من املطيع«.اهـ

  الدليل الثالث:

)1945-405( ما رواه أمحد، قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخربين أبو 
الزبري أنه سمع عبد الرمحن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبري يسمع، فقال: 

عىل  امرأته  طلق  عمر  ابن  إن  فقال:  حائًضا؟  امرأته  طلق  رجل  يف  ترى  كيف 
فردَّها،  وقال:  شيًئا.  يرها  ومل  عيلَّ  لرياجعها   :× النبي  فقال   ،× اهلل  رسول  عهد 

)ٱ ٻ ٻ ٻ   × النبي  ابن عمر. وقرأ  قال  أو يمسك.  فليطلق  إذا طهرت 
ٻ پ( ]الطالق:1[ يف قبل عدهتن. قال ابن جريج: وسمعت جماهًدا يقرؤها 

كذلك)1(.

]صحيح، وزيادة مل يرها شيًئا زيادة شاذة[)2(.

)1(  املسند )80/2(. 
)2(  قوله: )لرياجعها عيل ومل يرها شيًئا وقال فردها ...( فيه تقديم وتأخري.

والصواب كام يف لفظ أيب داود: )فردها عىل ومل يرها شيًئا، وقال: إذا طهرت..( الخ.               =  
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وزيادة )فلم يرها شيًئا ...( قد أعلت بام ييل:   =
األول: خمالفة أيب الزبري جلميع من رواه عن ابن عمر حيث مل يقل أحد منهم )ومل يرها شيًئا(،   
واتفاق هؤالء احلفاظ عىل خالف ما انفرد به أبو الزبري، وكثري منهم مقدم عىل أيب الزبري جيعلها 

غري حمفوظة.
الثانية: أن أبا الزبري خمتلف عليه فيها، فقد رواه بعضهم عن ابن جريج ومل يذكروا قوهلم، ومل   

يرها شيًئا.
فأما العلة األوىل: وهي خمالفة أيب الزبري جلميع من رواه عن ابن عمر.  

فقد روى احلديث نافع، وسامل، وعبد اهلل بن دينار، ويونس بن جبري، وسعيد بن جبري، وحممد   
ابن سريين، وأنس بن سريين، وطاووس، وأبو وائل، وبرش بن حرب، والشعبي، وميمون بن 
مهران،كل هؤالء رووه ومل يذكروا ما ذكره أبو الزبري، ولو خالف أبو الزبري نافًعا وحده، أو 
سامًلا وحده، مل يقبل منه فكيف بكل هؤالء فقد رووه كلهم ومل يذكروا: قوله: )ومل يرها شيًئا(.

ويف قراءة رسيعة لرتمجة أيب الزبري ندرك الفرق بينه وبني نافع وسامل ومن ذكر معهام.   
قال عبد الرمحن بن أيب حاتم:سألت أبا زرعة عن أيب الزبري. فقال: روى عنه الناس.   

هتذيب   ،)74/8( والتعديل  اجلرح  الثقات.  بحديث  حيتج  إنام  قال:  بحديثه؟  حيتج  قلت:   
التهذيب )390/9(.

والتعديل  اجلرح  سفيان.  أيب  من  إيل  أحب  وهو  به.  حيتج  وال  حديثه  يكتب  حاتم:  أبو  وقال   
)74/8(، هتذيب الكامل )402/26(. 

وقال الشافعي: أبو الزبري حيتاج إىل دعامة. اجلرح والتعديل )74/8(.  
وقال ابن عيينة: أبو الزبري عندنا بمنزلة خبز الشعري، إذا مل نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. هتذيب   

التهذيب )390/9(.
وقال أمحد: كان أيوب السختياين يقول: حدثنا أبو الزبري، وأبو الزبري أبو الزبري. قلت: أليب كأنه   

يضعفه؟ قال: نعم. اجلرح والتعديل )74/8(، هتذيب الكامل )402/26(.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإىل الضعف ما هو. هتذيب التهذيب )390/9(.  

وقال النسائي: ثقة. املرجع السابق.  
وقال ابن معني: ثقة، كام يف رواية أيب بكر بن أيب خيثمة عنه.  

وقال مرة: صالح، كام يف رواية إسحاق بن منصور. اجلرح والتعديل )74/8(، هتذيب التهذيب   
.)390/9(

وقال أمحد: قد احتمله الناس، وأبو الزبري أحب إيل من أيب سفيان؛ ألن أبا الزبري أعلم باحلديث   
منه، وأبو الزبري ال بأس به. املرجع السابق.

ويف التقريب: صدوق.                   =  
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فمثل أيب الزبري ال يقارن بنافع، وال بسامل، وال بسعيد بن جبري، وال بالشعبي، وال بغريهم.   =
قال أبو داود بعد أن ساق حديث أيب الزبري )2185(: قال: روى هذا احلديث عن ابن عمر:   
ومنصور  الزبري،  وأبو  أسلم،  بن  وزيد  جبري،  بن  وسعيد  سريين،  بن  وأنس  جبري،  بن  يونس 
عن أيب وائل معناه كلهم: أن النبي × أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء 

أمسك.
قال أبو داود: وكذلك رواه حممد بن عبد الرمحن، عن سامل، عن ابن عمر .... واألحاديث كلها   

عىل خالف ما قال أبو الزبري«.
احلديث  هذا  يف  »قوله   :)474/10( الرب  فتح  يف  كام  التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  وقال    
 )ومل يرها شيًئا( منكر عن ابن عمر، ملا ذكرنا عنه أنه اعتد هبا،ومل يقله أحد عنه غري أيب الزبري، 
وقد رواه عنه مجاعة جله، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبري ليس بحجة فيام خالفه فيه مثله، 
فكيف بخالف من هو أثبت منه؟ .... وكل من روى هذا اخلرب من احلفاظ مل يذكروا ذلك، 

وليس من خالف اجلامعة احلفاظ بيشء فيام جاء به«.
وقال اخلطايب يف معامل السنن )96/3( حديث يونس بن جبري أثبت من هذا، ثم قال: قال أهل   

احلديث: مل يرو أبو الزبري حديًثا أنكر من هذا.
ونقل البيهقي يف املعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أيب الزبري فقال: نافع أثبت من أيب الزبري،   

واألثبت من احلديثني أوىل أن يؤخذ به إذا ختالفا، وقد وافق نافًعا غريه من أهل الثبت«.
وإليك مرويات من روى احلديث عن ابن عمر.  

األول: نافع عن ابن عمر.  
سبق يل ختريج رواية نافع، يف القول األول عند ختريج رواية أيب داود الطياليس، فارجع إليها.  

الثاين: سامل عن ابن عمر.   
أخرجه البخاري )4908( من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخربين سامل،   

أن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أخربه أن طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول اهلل   
× فتغيظ فيه رسول اهلل × ثم قال: لرياجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم حتيض فتطهر، فإن 

بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهًرا، قبل أن يمسها فتلك العدة كام أمر اهلل.
 )6/4( والدارقطني   )53/3( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  أخرجه  عقيل  طريق  ومن   

والبيهقي )324/7(. 
وأخرجه أمحد )61/2( من طريق حممد بن أيب حفصة، حدثنا ابن شهاب به.  

وأخرجه البخاري )7160( وأبو داود )2182( والدارقطني )6/4( من طريق يونس بن يزيد   
األييل، عن ابن شهاب به.                     =
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عن  الزبيدي  الوليد  بن  حممد  طريق  من   )324/7( والبيهقي   )3391( النسائي  وأخرجه   = 
ابن شهاب به.

وأخرجه الدارقطني )6/4( من طريق صالح بن أيب األخرض، عن الزهري به.  
والبيهقي )324/7(  والدارقطني )6/4(،  ومسلم )1471-4(،   )130/2( أمحد  وأخرجه   

من طريق يعقوب بن إبراهيم، أخربين ابن أخي ابن شهاب، عن عمه )الزهري( به.
داود  وأبو   ،)1471-5( ومسلم   )17726( شيبة  أيب  ابن  أخرجه   ،)26/2( أمحد  وأخرجه   
يعىل  وأبو   ،)2033( ماجه  وابن   ،)3397( والنسائي   ،)1167( والرتمذي   ،)2181(
والدارقطني   ،)51/3( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)736( اجلارود  وابن   ،)5540(
موىل  الرمحن  عبد  بن  حممد  عن  سفيان،  حدثنا  وكيع،  عن   )325/7( والبيهقي   ،)6/4( 
أيب طلحة، عن سامل، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي × فقال: مره 

فلرياجعها، ثم ليطلقها طاهًرا أو حاماًل. 
ومل يقل أحد من الرواة: )أو حاماًل( إال حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة ...  

وأخرجه أمحد )61/2(، والنسائي )3558(، وأبو يعىل )5561(، من طرق عن حنظلة عن   
سامل به خمترًصا.

الطريق الثالث: يونس بن جبري عن ابن عمر.  
عن  قتادة،  عن  حييى،  بن  مهام  حدثنا  منهال.  بن  حجاج  حدثنا   )5258( البخاري  أخرجه    
أيب غالب يونس بن جبري، قال: قلت البن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف 
ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق، وهي حائض، فأتى عمر النبي × فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها 
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. فهل عد ذلك طالًقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

وأخرجه أمحد )43/2( من طريقني عن سعيد بن أيب عروبة.  
وأخرجه البخاري )5252( ومسلم )1471/10( من طريق شعبة كالمها عن قتادة به.  

داود  وأبو   )1471-  9-7( ومسلم   )5333( والبخاري   )51/2( أمحد  وأخرجه    
 ) 2184( والرتمذي )1175( والنسائي )3399، 3400( وابن ماجه )2022( والطحاوي 
يف رشح معاين اآلثار )52/3( والدارقطني )8/4( والبيهقي يف السنن )325/7( من طريق 

حممد بن سريين، عن يونس به.
الطريق الرابع: سعيد بن جبري عن ابن عمر.  

أخرجه البخاري )5253( حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن   
جبري، عن ابن عمر قال: حسبت عيل بتطليقة.

هكذا يف النسخة التي رشحها احلافظ ابن حجر يف الفتح حيث ذكر احلديث مسنًدا، قال احلافظ:   
قوله: »حدثنا أبو معمر« كذا يف رواية أيب ذر وهو ظاهر كالم أيب نعيم يف املستخرج وللباقني، =
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وقال أبو معمر، وبه جزم اإلسامعييل«.اهـ يعني معلًقا.   =
ثم قال احلافظ:»وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، مثل ما   

أخرجه البخاري خمترًصا«.
وقد أخرجه الطياليس )187/1( حدثنا هشام، عن أيب برش، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر   
قال: طلقت امرأيت وهي حائض فرد النبي × ذلك عيل حتى طلقتها، وهي طاهر. وأخرجه 
وانظر  به.  برش  أبو  أخربنا  قال:  هشيم  طريق  من   )52/3( والطحاوي   )3398(  النسائي 

عبد الرزاق )10955(.
احتساب  عدم  يف  الزبري  أليب  متابعة  الرواية  هذه  يف  أن  املعارصين،  العلامء  بعض  فهم  ولقد   
الطلقة. ومل يتبني يل ذلك، ألنه مل يرصح أن الطلقة مل حتسب، غاية ما فيه أنه سكت عن ذلك يف 
رواية أيب برش عن سعيد بن جبري، ورصح يف رواية أيوب عن سعيد، فتحمل الرواية التي سكت 
فيها عن احتساب الطلقة، بالرواية املرصحة بذلك وهكذا طريق الراسخني يف العلم حيملون 

املتشابه عىل املحكم واملجمل عىل املبني، واهلل أعلم.
الطريق اخلامس: أنس بن سريين عن ابن عمر.  

أخرجه البخاري )5252( حدثنا سليامن بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سريين، قال:   
سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فذكر عمر للنبي × فقال: لرياجعها. 

قلت: حتتسب. قال: فمه؟
 )735( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   )1471-12( ومسلم   )78  ،74  ،61/2( أمحد  وأخرجه   

والطحاوي )52/3( والدارقطني )5/4-6( من طرق عن شعبة به.
السادس: طاوس عن ابن عمر.  

أخرجه أمحد )145/2( حدثنا عبد الرزاق وروح، عن ابن جريج، أخربين ابن طاوس عن أبيه   
أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائًضا، فقال: أتعرف عبد اهلل بن عمر؟ قال: 
نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائًضا، فذهب عمر إىل النبي × فأخربه اخلرب، فأمره أن يراجعها. 

قال: ومل أسمعه يزيد عىل ذلك، قال روح: أن َيْرجعها.
وهو عند عبد الرزاق يف املصنف )10961( ومن طريقه أخرجه مسلم )13-1471( والبيهقي   

.)326/7(
السابع: أبو وائل عن ابن عمر.  

عن  منصور  عن  األحوص،  أبو  أخربنا  قال:   17725 رقم   )57/4( شيبة  أيب  ابن  أخرجه    
أيب وائل، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي × فأخربه، فقال النبي ×: 

مره فلرياجعها ثم ليطلقها طاهًرا يف غري مجاع.
وأخرجه البيهقي )326/7( من طريق سفيان، عن منصور به.                   =  
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الثامن والتاسع: برش بن حرب، وابن سريين، عن ابن عمر.  =
سمعت  قال:  حرب،  بن  برش  عن  سلمة،  بن  محاد  حدثنا   :)1862( الطياليس  داود  أبو  رواه    
× راجعها  ابن عمر ريض اهلل عنهام يقول: طلقت امرأيت، وهي حائض، فقال يل رسول اهلل 
حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال ابن عمر. فطلقتها، 

ولو شئت ألمسكتها.
وقال أبو داود: وحدثنا محاد بن سلمة، عن ابن سريين سمع ابن عمر يذكر مثله.  

وبرش بن حرب: صدوق فيه لني، واإلسناد اآلخر إسناد صحيح.  
العارش: الشعبي عن ابن عمر.  

رواه الدارقطني )11/4( أخربنا عثامن بن أمحد الدقاق، أخربنا احلسن بن سالم، أخربنا حممد   
ابن سابق، أخربنا شيبان، أخربنا فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي 
حائض، فانطلق عمر إىل رسول اهلل × فأخربه اخلرب فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطالق يف 

عدهتا، وحتتسب هبذه التطليقة التي طلق أول مرة. 
وسبق خترجيه يف أدلة القول األول الدليل اخلامس.  

احلادي عرش: ميمون بن مهران عن ابن عمر.  
رواه البيهقي )326/7( من طريقني عن أيب العباس األصم، أخربنا حممد بن إسحاق، أخربنا   

عيل بن معبد، أخربنا أبو املليح، عن ميمون بن مهران 
عن ابن عمر، أنه طلق امرأته يف حيضتها قال: فأمره رسول اهلل × أن يرجتعها حتى تطهر، فإذا   

طهرت، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن جيامع. 
الثاين عرش: عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر.  

1471(، والبيهقي )325/7( من طريق خالد بن خملد، حدثني سليامن  أخرجه مسلم )6-   
-وهو ابن بالل- حدثني عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل 
عمر رسول اهلل ×، وقال: مره فلرياجعها حتى تطهر، ثم حتيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم 

يطلق بعد أو يمسك.
فهؤالء الرواة رووا احلديث عن ابن عمر، ومل يذكروا أن النبي × مل يرها شيًئا.  

ومن هذه الروايات يؤخذ ما ييل:  
األول: روى احلديث مجاعة بلفظ: )حتى تطهر، ثم حتيض، ثم تطهر فإن شاء طلق قبل أن جيامع   

وإن شاء أمسك(.
ابن عمر مثل  الزهري عن سامل عن  نافع.. وكذلك رواه  اللفظ  وممن روى هذا احلديث هبذا   
رواية نافع. وتابعهام عبد اهلل بن دينار، وبرش بن حرب وحممد بن سريين عن ابن عمر وتقدم 
ختريج مروياهتم.                    =
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ورواه مجاعة عن ابن عمر: )بأن النبي × أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن   =
فلعل  وائل،  وأبو  سريين،  بن  أنس  جبري،و  بن  وسعيد  جبري،  بن  يونس  منهم  أمسك(،  شاء 

هؤالء اخترصوا احلديث؛ ألن القصة واحدة.
ثانًيا: رواية الزهري عن سامل، عن ابن عمر كرواية نافع )حتى تطهر ثم حتيض ثم تطهر(.  

وانفرد حممد بن عبد الرمحن موىل طلحة، عن سامل، عن ابن عمر مرفوًعا )مره فلرياجعها ثم   
ليطلقها طاهًرا أو حاماًل(، رواه مسلم، وال أعرف أحًدا تابع حممد بن عبد الرمحن بذكر احلمل 

من حديث ابن عمر، ولذلك ال أراه حمفوًظا.
ثالًثا: رواه ابن أيب ذئب، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى   

عمر النبي × فجعلها واحدة.
وتابعهام الشعبي عن ابن عمر مرفوًعا ورواه سعيد بن جبري عن ابن عمر: حسبت عيلَّ بتطليقة.  

نافع ومل يذكروا ما ذكره  وقد رواه مالك وعبيد اهلل بن عمر، والليث، وأيوب، وغريهم عن    
ابن أيب ذئب، وابن جريج عن نافع، إال أن قوهلم )فلرياجعها( مؤيد باملعنى ملا ذكراه، كام أن 

متابعة ابن جريج والشعبي وسعيد بن جبري تبعد احتامل الشذوذ يف رواية ابن أيب ذئب.
رووا  حافًظا  عرش  اثني  فخالف  شيًئا(  يرها  )ومل  بقوله:  عمر  ابن  عن  الزبري  أبو  انفرد  رابًعا:   

احلديث عن ابن عمر ومل يذكروا ما ذكره.
العلة الثانية:   

أن حديث: )فردها عيل ومل يرها شيًئا( مداره عىل ابن جريج عن أيب الزبري عن ابن عمر.  
وقد اختلف عىل ابن جريج يف ذكرها.  

فرواه عبد الرزاق يف املصنف )10960(.  
وروح كام يف رواية أمحد )80/2 - 81( كالمها عن ابن جريج به. بذكر قوله: ومل يرها شيًئا.  

ورواه حجاج بن حممد املصييص كام يف رواية مسلم )14-1471( والنسائي )3392( واملنتقى   
البن اجلارود )733(.

وأبو عاصم كام يف رواية مسلم )1471(، والطحاوي )51/3( كالمها عن ابن جريج به ومل   
يذكرا قوله: )ومل يرها شيًئا(.

وال شك أن رواية ابن جريج املوافقة لرواية اجلامعة أوىل أن تكون حمفوظة من الرواية األخرى.  
بن  سعيد  »روى  قال:   )5253( حلديث  رشحه  يف  الزبري  أليب  متابًعا  الفتح  يف  احلافظ  وذكر   
منصور من طريق عبد اهلل بن مالك، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول اهلل 

× ليس ذلك بيشء«.
الثقات، ومل يوثقه  ابن حبان يف  اثنان،وذكره  وسنده ضعيف، فيه عبد اهلل بن مالك روى عنه   

معترب، فحاله جمهولة ويف التقريب مقبول يعني يف املتابعات.



موسوعة أحكام الطهارة 186

q واجلواب عن هذا احلديث:

داود  وأبو  الشافعي  بضعفها  حكم  فقد  شيًئا(  يرها  )ومل  قوله:  ضعف   أواًل: 
وابن عبد الرب واخلطايب وغريهم.

ثانًيا: عىل فرض ثبوهتا ... فإنه البد إما من الرتجيح، أو اجلمع بني هذا احلديث 
واألحاديث التي تدل عىل وقوع الطالق.

إسناًدا  أقوى  الطالق  وقوع  تثبت  التي  األحاديث  أن  شك  فال  الرتجيح  فأما 
وأكثر عدًدا، وقد سقتها يف أدلة القول األول.

قال احلافظ يف الفتح: »وأما قول ابن عمر: إهنا حسبت عليه بتطليقه، فإنه وإن 
مل يرصح برفع ذلك إىل النبي × فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إهنا حسبت عليه، 
فكيف جيتمع مع هذا قوله: إنه مل يعتد هبا، أو مل يرها شيًئا عىل املعنى الذي ذهب إليه 
به  ابن عمر خالف ما حكم  أن  منه  لزم   × للنبي  الضمري  املخالف؛ ألنه إن جعل 
النبي × يف هذه القصة بخصوصها؛ ألنه قال: إهنا حسبت عليه بتطليقه، فيكون من 

حسبها عليه خالف كونه مل يرها شيًئا.

وكيف يظن به ذلك مع اهتاممه، واهتامم أبيه بسؤال النبي × عن ذلك ليفعل 
ما يأمره به؟ وإن جعل الضمري يف قوله: )مل يعتد هبا أو مل يرها( البن عمر لزم منه 
التناقض يف القصة الواحدة، فيفتقر إىل الرتجيح، وال شك أن األخذ بام رواه األكثر 

واألحفظ أوىل من مقابله عند تعذر اجلمع عند اجلمهور، واهلل أعلم)1(. 

هذا جواب من رام الرتجيح بني األحاديث.

مع  الطالق  وقوع  عىل  تدل  التي  األحاديث  فإن  بينهام،  اجلمع  رام  من  وأما 
صحتها رصحية ال حتتمل التأويل.

وأما حديث أيب الزبري )فردها عيل ومل يرها شيًئا( فمحتمل للتأويل.

)1(  فتح الباري )446/10(. 
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قال ابن عبد الرب: قوله: )ومل يرها شيًئا( لو صح فمعناه عندي، واهلل أعلم ومل 
يرها شيًئا مستقياًم، لكوهنا مل تقع عىل السنة.

أن يكون معناه ومل  الزبري: وقد حيتمل  بعد أن ضعف رواية أيب  وقال اخلطايب 
يرها شيًئا حترم معه املراجعة، أو مل يرها شيًئا جائًزا يف السنة ماضًيا يف االختيار وإن 

كان الزًما له مع الكراهة.

ومحله الشافعي قوله: )مل يرها شيًئا( أي مل يعدها شيًئا صواًبا غري خطأ بل يؤمر 
صاحبه أن ال يقيم عليه، ألنه أمره باملراجعة، ولو كان طلقها طاهًرا مل يؤمر بذلك، 
فهذا كام يقال للرجل إذا أخطأ يف فعله، أو أخطأ يف جوابه مل يصنع شيًئا، أي: مل يصنع 

شيًئا صواًبا.

يبقى  هذا سبيل من رام اجلمع، ويف كال األمرين يف حال الرتجيح، أو اجلمع 
القول بوقوع الطالق قواًل ال يمكن دفعه لكثرة رواياته.

  الدليل الرابع:

احتج القائلون بأن طالق احلائض ال يقع

أخربنا  بشار،  بن  حممد  طريق  من  حزم،بإسناده  ابن  رواه  بام   )406-1946(
عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي، أخربنا عبيد اهلل بن عمر، عن نافع موىل ابن عمر، 

عن ابن عمر أنه قال يف الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: ال يعتد 
لذلك)1(. 

وصحح إسناده احلافظ يف الفتح يف كتاب الطالق: باب إذا طلقت احلائض تعتد 
بذلك الطالق،و هو كام قال.

كام صحح إسناده ابن القيم يف هتذيب السنن)2(. 

)1(  املحىل )مسألة 1945(. 
)2(  هتذيب السنن )101/3(. 
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وجه االستدالل: 

قالوا: إن قول ابن عمر: )ال يعتد لذلك( أي ال يعتد بتلك الطلقة وإذا كان ال 
يعتد هبا فكأهنا ال يشء فلم حتتسب.

q وأجيب:

بأن اللفظ فيه اختصار موهم، 

)1947-407( فقد رواه ابن أيب شيبة  من طريق عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، 

عن ابن عمر يف الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: ال تعتد بتلك احليضة)1(.

وأخرجه البيهقي، من طريق حييى بن معني، أخربنا عبد الوهاب الثقفي به، قال 
حييى: وهذا غريب ليس حيدث به إال عبد الوهاب الثقفي)2(. 

فتبني أن حديث عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي هو يف نفي االعتداد بتلك 
احليضة، وليس يف نفي الطالق يف احليض.

وقوع  إىل  يومئ  فهو  غريها،  يف  االعتداد  معناه  احليضة  بتلك  االعتداد  ونفي 
الطالق يف احليض، فلو كان ال يقع مل حيتج إىل التأكيد إىل نفي االعتداد بتلك احليضة؛ 
إىل عدم  أشار  معترًبا  الطالق  ملا كان  بغريها. لكن  بتلك احليضة وال  تعتد  لن  ألهنا 

االعتداد بتلك احليضة التي وقع فيها الطالق.

إىل  القيم  وابن  ابن حزم  أوقع  ابن حزم،  رواية  الذي يف  االختصار  أوقع  وقد 
 اجلزم بأن ابن عمر قد اختلف عليه يف احتساب ذلك الطالق منه وإىل تقوية رواية 
مل  ابن عمر  فيها، وأن  أنه ال دليل  فتبني وهلل احلمد  املوقوفة،  الرواية  الزبري هبذه  أيب 

خيتلف عليه يف وقوع الطالق.

ولو فرضنا ان قوله: )ال يعتد هبا..( أي ال يعتد بتلك الطلقة لكان معناه أنه قد 

)1(  املصنف )58/4( رقم 17746. 
)2(  سنن البيهقي )418/7(. 
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اختلف عىل عبد الوهاب الثقفي فرواه حممد بن بشار بلفظ: )ال يعتد هبا ...(.

ورواه ابن أيب شيبة، وحييى بن معني عنه: )ال يعتد بتلك احليضة( ومها أرجح 
وأقوى منه حفًظا، بل كل واحد منهام بانفراده مقدم عليه مع أن محل الرواية املجملة 

عىل الرواية املبينة هو املتعني.

يعتد  )ال  قوله:  الثقفي  الوهاب  عبد  عنه  روى  الذي  عمر  بن  اهلل  عبيد  إن  بل 
لذلك( كان يروى عنه من قوله ومن روايته عن نافع أهنا حسبت عىل ابن عمر.

)1948-408( فقد أخرج الدارقطني، من طريقني عن حممد بن عبد األعىل 
الصنعاين، أخربنا معتمر بن سليامن، قال: سمعت عبيد اهلل، عن نافع، عن عبداهلل أنه 
طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخرب النبي × بذلك وذكر احلديث.

وفيه: قال عبيد اهلل: وكان تطليقه إياها يف احليض واحدة، غري أنه خالف السنة)1(. 

]وسنده صحيح[ فهذا من قوله يدل عىل أهنا وقعت عليه واحدة.

وأما ما كان من روايته عن نافع. فقد أخرجه مسلم: من طريق عبد اهلل بن نمري، 
حدثنا عبيد اهلل، عن نافع عن ابن عمر وذكر احلديث، قال عبيداهلل: قلت لنافع: ما 

صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد هبا)2(. 

  الدليل اخلامس:

الواقع  الطالق  مفسدة  إن  قالوا:  النظر  من  السنن:  هتذيب  يف  القيم  ابن  قال 
بالرجعة  إنام يرتفع  بالرجعة والطالق بعدها، بل  يف احليض لو كان واقًعا ال يرتفع 
تزيل  فال  طالق  يعقبها  رجعة  فأما  خرقه،  وترقع  النكاح  شعث  تلم  التي  املستمرة 

مفسدة الطالق لو كان واقًعا)3(. 

)1(  سنن الدارقطني )7/4(. 
)2(  صحيح مسلم )1471-2(. 

)3(  هتذيب السنن )97/3(. 
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وقال ابن تيمية: »لو كان الطالق قد لزم مل يكن يف األمر بالرجعة ليطلقها طلقة 
واإلمجاع،  بالنص  الرجعة  بعد  يطلقها  أن  له  فإن  عليهام،  مرضة  فيه  بل  فائدة،  ثانية 
وحينئذ يكون يف الطالق مع األول تكثري الطالق، وتطويل العدة وتعذيب الزوجني 

مجيًعا«)1(. 

وقال أيًضا: »ولو كان الطالق املحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه 
اهلل ورسوله، وذلك الفساد ال يرتفع برجعة يباح له الطالق بعدها، واألمر برجعة 
يرجتعها،  أن  فله  املرأة  راغًبا يف  كان  إن  فإنه  اهلل ورسوله؛  عنه  تنزه  مما  فيها  فائدة  ال 
وإن كان راغًبا عنها فليس له أن يرجتعها فليس يف أمره برجعتها مع لزوم الطالق له 
مصلحة رشعية بل زيادة مفسدة، وجيب تنزيه الرسول × عن األمر بام يستلزم زيادة 

الفساد«)2(.

واجلواب عن هذا بأن يقال: هذا النظر ممكن أن يكون جيًدا، لوال أنه يف مقابل 
القارص،  النظر  ليست عقلية حمضة، والرشع مقدم عىل  النص، واملفسدة واملصلحة 
النص فهو فاسد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال نقول ملن  وكل نظر يف مقابل 
إذا مل  طلق امرأته: راجعها، وسيكون لزاًما عليك طالقها بعد طهرها، وإنام نقول: 
يراجعها، فقد وقع الطالق مع اإلثم إن كان عامًلا، وإذا راجعها ورأى أن يمسكها فله 

ذلك إال أنه تعد عليه طلقة.

  الدليل السادس: 

عجز  إن  )أرأيت  عمر:  ابن  قول  أن  عىل  السنن:  هتذيب  يف  القيم  ابن  استدل 
واستحمق( أن ابن عمر ليس عنده سنة عن رسول اهلل × بوقوع الطالق يف احليض؛ 
ا عن رسول اهلل  ألن قوله: )أرأيت( رأي حمض، وكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصًّ

)1(  جمموع فتاوى ابن تيمية )22/33(.
)2(  جمموع فتاوى ابن تيمية )24/33(. 
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× يف االعتداد بتلك الطلقة ثم حيتج بقوله: )أرأيت إن عجز واستحمق( وقد سأله 
مرة رجل عن يشء فأجابه بالنص فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: اجعل 

أرأيت باليمن)1(. 

ويعتذر   ،× اهلل  رسول  عن  النص  يكتم  مل  عمر  ابن  أن  هذا  عن   واجلواب 
البن القيم أنه مل يقف عىل كثري من الروايات عن ابن عمر يف الترصيح بوقوع الطالق 

من ذلك رواية الشعبي عن ابن عمر.. 

عمر  ابن  عن  نافع،  عن  ذئب،  أيب  ابن  عن  وهب،  ابن  تفرد  ظنه  ذلك  ومن 
مرفوًعا، حتى شك ابن القيم يف لفظ احلديث هل هو من كالم ابن وهب أم من كالم 
ابن أيب ذئب أم من كالم نافع، أم من كالم ابن عمر ... مع أن اللفظ رصيح يف الرفع، 
وال حيتمل الشك وكذلك ظن تفرد ابن وهب، ومل يقف عىل املتابعات البن وهب 

كمتابعة أيب داود الطياليس، ويزيد بن هارون عن ابن أيب ذئب به.

وكذلك متابعة ابن جريج البن أيب ذئب، وقد سقتها كلها.

وأما االستدالل بالرأي مع الدليل الرشعي، فإنه معروف يف أقوال الصحابة، 
الصدر، كام يف قول  النقيل يرشح  للدليل  العقيل  النظر  اتفاق  إن  بل  يقدح هذا،  وال 
خيالف  ال  العقل  صحيح  قيل  وكام  ]البقرة:260[  ٿ(  ٺ  )ٺ  إبراهيم: 

رصيح النقل.

وكام قال أحد الصحابة للرسول × أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال: 
)أرأيت لو وضعها يف حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف حالل(.

عطية  أم  عن  سريين،  بنت  حفصة  عن  البخاري،  وروى   )409-1949(
ذوات  العواتق  أو  اخلدور،  وذوات  العواتق  خترج  يقول:   × اهلل  رسول  سمعت 
قالت  املصىل.  املؤمنني، ويعتزل احليض  اخلدور، واحليض، وليشهدن اخلري ودعوة 

)1(  هتذيب السنن )102/3(. 
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حفصة آحليض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا. واحلديث رواه مسلم بنحوه 
دون قول حفصة)1(. 

فهنا أم عطية مع احتجاجها بقول الرسول ×، وكفى به حجة، احتجت بالقياس.

  الدليل السابع:

قال ابن القيم يف زاد املعاد، قال: »ال يزال النكاح املتيقن إال بيقني مثله من كتاب 
أو سنة أو إمجاع متيقن، فإذا أوجدمتونا واحًدا من هذه الثالثة رفعنا حكم النكاح به 

وال سبيل إىل رفعه بغري ذلك«)2(. 

q واجلواب:
أننا نوافقكم عىل هذا الدليل، وقد أثبتنا األدلة املتكاثرة، عن ابن عمر مرفوًعا 
إما  األحاديث  هذه  رد  عىل  ينهض  ال  واملعارض  الطالق،  بوقوع  عليه  وموقوًفا 
الطالق  أن  آخر،  بمعارض  الدليل  هذا  ويعارض  رصيح،  غري  لكونه  أو  لشذوذه، 
األصل فيه أنه خيرج املرأة من عصمة الرجل فمن ادعى أن هناك طالًقا الغًيا ال تأثري 
له فعليه الدليل. والقول بتحريمه غري كاٍف، ألن التحريم تعلقه باإلثم ال بالصحة، 

فالتحريم والصحة غري متالزمني.

  الدليل الثامن: 

قالوا: »إن احلكمة يف منع الطالق يف احليض أو يف طهر مسها فيه أن ذلك يطيل 
عىل املرأة العدة، فإهنا إن كانت حائًضا مل حتتسب احليضة من عدهتا، فستنتظر حتى 
كانت  وإن  التالية،  احليضة  العدة من  تبدأ  ثم  مدة طهرها،  وتتم  تطهر من حيضها، 
طاهًرا، ومسها يف الطهر فإهنا ال تدري بام تعتد: أباحليض أم بوضع احلمل إذا كانت 

محلت من ذلك املسيس؟ 

)1(  صحيح البخاري )324(، ومسلم )10ـ890(. 
)2(  زاد املعاد )44/4(. 
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احليض  يف  عمر  ابن  طلقة  بوقوع  القائلون  هبا  حيتج  التي  الروايات  كانت  فلو 
صحيحة لكان األمر بمراجعتها ثم الرتبص هبا إىل أن تطهر، ثم يطلقها إن شاء يف 

الطهر الثاين قبل أن يمس ـ: أمًرا بإطالة عدهتا زمنًا أكثر مما أريد من الرفق هبا«)1(.

q واجلواب عن ذلك: 
ثالثة  إىل  احليض  يف  الطالق  منع  من  احلكمة  يف  العلامء  اختلف  قد  يقال:  أن 

أقوال: 

قال ابن تيمية: »وتنازعوا يف علة منع طالق احلائض، هل هو تطويل العدة كام 
يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أمحد؟ 

لكون  الوطء  يف  رغبة  حال  يف  إال  تطلق  فال  وطئها  يف  الزهد  حال  لكونه  أو 
يباح إال حلاجة، كام يقول أصحاب أيب حنيفة، وأبو اخلطاب من  الطالق ممنوًعا ال 

أصحاب أمحد؟ 

أو هو تعبد كام يقول بعض املالكية؟ عىل ثالثة أقوال«)2(.

املرفوعة  النصوص  نرتك  أن  جيوز  ال  عليها،  منصوص  غري  العلة  كانت  فإذا 
واملوقوفة عن ابن عمر يف االعتداد بتلك الطلقة لعلة مستنبطة، قد تكون هي العلة، 

وقد تكون العلة غريها. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا راجعها، ثم طلقها بعد حيضتها التالية، فام 
دامت يف عقد الزوجية ال يقال: إهنا يف عدة، وأن عدهتا طالت، وأن الرضر قد حلقها 
يف ذلك؛ ألهنا ما زالت زوجة، هلا حقوق الزوجة من النفقة واملرياث، ونحومها حتى 
حتيض احليضة التالية، فيقع الطالق، وهو غري ملزم للزوج، بل إن شاء طلق وإن شاء 

أمسك. واهلل أعلم. 

)1(  نظام الطالق يف اإلسالم ـ أمحد شاكر )ص: 29(. 
)2(  جمموع فتاوى ابن تيمية )97/33، 99(. 
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  الدليل التاسع: 

أننا إذا أوقعنا الطالق، ثم أمرناه باملراجعة وجوًبا، ثم طلق مرة ثانية، يكون وقع 

منه طلقتان، وهو مل يرد إال طلقة واحدة، وترضرت املرأة بوقوع الطلقتني، وهي ال 

ذنب هلا.

q وأجيب: 
بأن كاًل من الطلقتني قد وقعت باختيار الرجل وإرادته، فاألول طلق يف زمن 

احليض، وهو حمرم، فكان عقوبته أن أمر باملراجعة، والطالق الثاين وقع أيًضا باختياره 

دون إكراه، وأما املرأة فالطالق حق للرجل، وليس للمرأة. 

  الدليل العارش: 

باإلشهاد  مأموًرا  يراجعها كان  أن  أراد  ثم  إذا طلق زوجته،  الرجل  أن  معلوم 

والنبي × مل يأمر ابن عمر باإلشهاد، فهذا دليل عىل أنه مل حيسب ما وقع طالًقا)1(.

روى ابن جرير الطربي يف تفسريه، قال: حدثني عيل، قال: ثنا أبو صالح، قال: 

ثنا معاوية، عن عيل، عن ابن عباس، قال: 

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقيض عدهتا أشهد رجلني، كام قال اهلل: )ڈ 

ڈ ژ ژ()2(عند الطالق وعند املراجعة.
عىل  أشهدوا  ژ(  ژ  ڈ  )ڈ  اآلية:  تفسري  يف  جرير  ابن  قال 

اإلمساك إن أمسكتموهن، وذلك هو الرجعة. ذوي عدل منكم: ومها اللذان يرىض 

دينهام وأمانتهام)3(.

)1(  بترصف جمموع الفتاوى )99/33(. 
)2(  تفسري الطربي )34276(. 

)3(  املراجع السابق )301/12( سورة الطالق. 
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قلت: عدم النقل هنا ليس نقاًل للعدم، وما املانع أن يكون ابن عمر قد أشهد 

عدلني، خاصة أن عمر قد علم ذلك. ويبقى أن هذا ال يقوى أن يكون دلياًل بنفسه، 

عمر  ابن  عن  وغريمها  الصحيحني  يف  الصحيحة  لألحاديث  معارضته  عن  فضاًل 

مرفوًعا وموقوًفا أن فعله حسب عليه طلقة. واهلل أعلم. 

 فالقول الراجح أن طالق احلائض يقع مع اإلثم.

الزبري  أيب  حديث  إال  املرفوعة  األدلة  من  عندهم  ليس  يقع  ال  بأنه  والقائلون 

عن  يروونه  احلفاظ  من  ثالثة  وجود  مع   ... به  األخذ  جيوز  وال  عمر..  ابن   عن 

عمر،  ابن  عن  جبري،  بن  وسعيد  الشعبي،  منهم  الطالق  بوقوع  مرفوًعا  عمر   ابن 

وابن أيب ذئب وابن جريج كالمها عن نافع عن ابن عمر.. فكيف ترجح رواية أيب 

الزبري عىل روايات هؤالء.

فإذا أضفت إىل هؤالء الثالثة، ثالثة آخرين رووه عن ابن عمر موقوًفا بام يوافق 

الرواية املرفوعة أصبحوا ستة من احلفاظ منهم سامل، ونافع، وأنس بن سريين.

الزبري قد قدمت هلا تأوياًل صحيًحا يوافق رواية اجلامعة وأن  مع أن رواية أيب 

قوله: )مل يرها شيًئا( أي مل يرها صواًبا، أو مل يرها شيًئا جائًزا وقد أثبتنا أيًضا اخلالف 

عىل أيب الزبري يف ذكرها، فقد روى احلديث حجاج بن حممد املصييص وأبو عاصم 

ومها ثقتان وروايتهام يف مسلم روياه عن ابن جريج عن أيب الزبري عن ابن عمر وليس 

فيه: )ومل يرها شيًئا( فروايتهام املوافقة لرواية اجلامعة أوىل بالقبول، واهلل أعلم.

وإذا طلق الرجل يف احليض أمر باملراجعة كام أمر الرسول × ابن عمر، إال أن 

تكون الطلقة هي الطلقة الثالثة. 

الواحد أكثر من مرة،  وقد أطلت الكالم يف هذه املسألة، وربام أعدت الكالم 
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ألن الفتوى عند بعض مشاخينا ختالف ما رجحت، فأردت أن أكرر الكالم ليتضح 

أكثر فأكثر. واهلل أسأل أن يرينا احلق حًقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا 

اجتنابه.

e e e
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تعريف اخللع)1(:

اختلف الفقهاء يف تعريفه تبًعا الختالف مذاهبهم يف كونه طالًقا أو فسًخا، ولذا 
سوف أذكر من التعاريف ما يكون صاحلًا لكال القولني.

قال البهويت احلنبيل يف تعريفه: »هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ خمصوصة«)2(.

جاء يف لسان العرب )76/8(: خلع امرأته ُخلًعا بالضم، وِخالًعا، فاختلعت، وخالعته: أزاهلا   )1(
منه  واختلعت  ختالعا،  وقد  اخلُْلعة،  واالسم:  خالع.  فهي  منها.  َبْذل  عىل  وطلقها  نفسه،  عن 

اختالًعا فهي خمتلعة.
لباًسا  لباًسا للرجال والرجال  النساء  الفراق خلًعا، ألن اهلل تعاىل جعل  ثم قال: وسمي ذلك   

للنساء،
فقال سبحانه: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]البقرة:178[ وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا   
بانت منه، وخلع كل واحد  ليبينها منه فأجاهبا إىل ذلك فقد  املرأة بامل تعطيه لزوجها  افتدت 
منهام لباس صاحبه ... ثم نقل عن ابن األثري قوله: وفائدة اخللع إبطال الرجعة إال بعقد جديد. 

وانظر تاج العروس )100/11(.
الروض املربع )ص552(.  )2(

الفصـل الثالث 

يف اخللع وقت احليض
املبحث األول

تعريف اخللع
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل فراق بني الرجل وزوجته مل يكن ناشًئا عن طالق فهو فسخ عىل الصحيح. 

]م-777[ اختلف العلامء يف جواز اخللع عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: 

ال جيوز اخللع، وبه قال بكر بن عبد اهلل املزين)1(.

q دليل القول بأنه ال جيوز:
 ]229 ]البقرة:  ائ(  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  قوله  بأن  بكر  أبو  استدل 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بقوله:  منسوخ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]النساء:20[. 

يف  الفتح  يف  حجر  ابن  احلافظ  ونقله   )175/17( االستذكار  يف  الرب  عبد  ابن  ذلك  ذكر   )1(
أخرجه  قال:   .)497/10( فيه  الطالق  وكيف  اخللع  باب  الطالق:  كتاب  للبخاري   رشحه 

ابن أيب شيبة وغريه عنه ومل أجده يف املصنف.
ونقل كالم ابن عبد الرب صاحب املغني )268/10(.  

املبحث الثاني

يف حكم اخللع
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q وأجيب: 

× ثابت بن  قال ابن عبد الرب: »وهذا خالف السنة، الثابتة يف أمر رسول اهلل 
قيس بن شامس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها وخييل سبيلها. وال ينبغي لعامل أن جيعل 
شيًئا من القرآن منسوًخا إال بتدافع يمنع من استعامله وختصيصه ثم بني ابن عبد الرب 
أن قوله: )ې ې ى ى ائ ائ( ]البقرة:229[ أي بالرتايض منهام، ومحل قوله 
عز وجل: )ڀ ڀ ڀ ڀ( أي: بغري رضاها، وعىل كره منها، وإرضار هبا. 

وهبذا صح استعامل اآليتني«)1(.

وقال ابن حجر يف الفتح، عن قول بكر بن عبد اهلل املزين: »تعقب مع شذوذه، 
بقوله تعاىل يف النساء أيًضا: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]النساء: 4[.

 ]128 ]النساء:  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  تعاىل:  وبقوله 
وباحلديث -يعني حديث ابن عباس- يف قصة امرأة ثابت بن قيس -وسيأيت خترجيه- 
النساء  آية  وأن  اعتباره،  عىل  بعده  اإلمجاع  وانعقد  يبلغه،  مل  أو  عنده  يثبت  مل  وكأنه 

خمصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء اآلخريني)2(.

القول الثاين: 

ال حيل اخللع حتى جيد عىل بطنها رجاًل، وهبذا قال ابن سريين وأبو قالبة.

q دليل من قال: ال حيل اخللع إال يف حالة الزنا:

)1950-410( رواه ابن أيب شيبة، قال: أخربنا معتمر بن سليامن، عن أبيه، 

عن أيب قالبة وابن سريين قاال: ال حيل اخللع حتى يوجد رجل عىل بطنها؛ ألن 
اهلل يقول: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]النساء: 19[.

]صحيح[)3(. 

االستذكار )174/1(.   )1(
فتح الباري )497/10(.  )2(

املصنف )120/4( رقم 18407.   )3(
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q وأجيب:

البذاء  قال ابن عبد الرب: »وهذا عندي ليس بيشء؛ ألن الفاحشة قد تكون يف 
الفاحشة  عىل  منها  اطلع  لو  أنه  وعىل  ومتفاحش  فاحش  للبذي  قيل  ومنه  واجلفاء، 
كان له لعاهنا، وإن شاء طلقها، وأما أن يضارها حتى تفتدي منه بامهلا فليس ذلك له. 
 وما أعلم أحًدا قال له أن يضارها وييسء إليها حتى ختتلع منه إذا وجدها تزين غري 

أيب قالبة، واهلل أعلم«)1(. 

وقال اهلل عز وجل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]البقرة: 229[ يعني: يف حق 
العرشة، والقيام يف حق الزوج، والقيام بحقها، فال جناح عليهام فيام افتدت به.

القول الثالث: 

وهو قول العلامء قاطبة -إال من تقدم ذكره يف القولني السابقني- أن اخللع جائز 
إذا خاف كل من الزوجني، أو أحدمها أال يقيام حدود اهلل، قال تعاىل: )ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ( ]البقرة:229[. 
q واستدل هذا القول: 

)1951-411( بام رواه البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شامس إىل 
النبي ×، فقالت: يا رسول اهلل، ما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلق، إال أين أخاف 
الكفر. فقال رسول اهلل ×: فرتدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فرددت عليه، فأمره 

ففارقها)2(.

وهذا هو القول الراجح. 

e e e

االستذكار )181/17(.  )1(
صحيح البخاري )5276(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ترك االستفصال يف مقام االحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال.

q أذن الشارع لثابت بن قيس باخللع من غري استفصال، هل كانت حائًضا أو 
طاهًرا طهًرا جامعها فيه، فدل ذلك عىل صحة وقوعه مطلًقا.

]م-778[ اخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل اخلالف يف مسألة: هل اخللع طالق 
أم فسخ؟ 

فمن رأى أنه طالق، صار اخلالف فيه كاخلالف يف طالق احلائض، وقد حررت 
مسألة طالق احلائض يف مسألة مستقلة.

ومن رأى أنه فسخ، وليس بطالق مل يامنع من اخللع يف زمن احليض ومل حيرمه)1(.

وهلذا جيب أن نحرر هل خلع احلائض طالق أم فسخ؟

األشباه والنظائر للسبكي )140/2(.   )1(

املبحث الثالث 

يف صحة خلع احلائض
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أن  إىل  أمحد)1(،  عن  ورواية  اجلديد،  يف  والشافعي  واملالكية،  احلنفية،  فذهب 
اخللع طالق يقع به طلقة بائنة.

وقيل: هو فسخ إال إن نوى به الطالق، فيقع طالًقا، وهو املشهور من مذهب 
احلنابلة)2(، والقول القديم للشافعي)3(.

وقيل: هو فسخ مطلًقا نوى به الطالق أو مل ينو، وهو اختيار ابن تيمية)4(.

q دليل من قال: اخللع طالق مطلًقا نوى أو لم ينو.

  الدليل األول:

خالد  عن  الثقفي،  الوهاب  عبد  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )412-1952(
احلذاء، عن عكرمة، 

عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي × فقالت: يا رسول اهلل إن 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين، ولكني أكره الكفر يف اإلسالم، فقال 

 ،)268/2( احلقائق  تبيني   ،)658/4( البناية   ،)171/6( املبسوط  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
رشح فتح القدير )211/4(.وانظر يف مذهب احلنابلة: الكايف )145/3(، اإلنصاف )392/8 

.)393 -
انظر يف مذهب املالكية: مواهب اجلليل )19/4(، اخلريش )12/4(، املنتقى للباجي )67/4(،   
)ص:276(،  الرب  عبد  ابن  الكايف،  )ص:154(،  الفقهية  القوانني  )ص147(،  خليل  خمترص 

الرشح الصغري )441/1(.
وانظر قول الشافعي يف اجلديديف: األم )198/5(، روضة الطالني )375/7(، هناية املحتاج   

.)397/6(
وانظر رواية أمحد يف: الكايف البن قدامة )145/3(، اإلنصاف )393-392/8(.  

كشاف القناع )216/5( الفروع )346/5(.  )2(
مغني  هبامش  مطبوع  الطالبني  منهاج   )375/7( الطالبني  روضة   )268/3( املحتاج  مغني   )3(

املحتاج )268/3(.
لالختيارات  اجلامع  )ص:211(،  الفقهية  االختيارات   ،)306/32( الفتاوى  جمموع   )4(

.)663/2(
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رسول اهلل ×: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول اهلل ×: اقبل احلديقة 
وطلقها تطليقة)1(.

صحيح البخاري )5273(.  )1(
واختلف فيه خالد احلذاء:   

 ،)3463( النسائي  وسنن   ،)5273( البخاري  صحيح  يف  كام  الثقفي  الوهاب  عبد  فرواه   
واملعجم الكبري للطرباين )347/11( ح 11969، وسنن البيهقي )313/7( عن خالد احلذاء 

عن عكرمة عن ابن عباس، موصواًل. 
الكربى  البيهقي  وسنن   ،)5274( البخاري  صحيح  يف  كام  الطحان  اهلل  عبد  بن  خالد  ورواه   
)313/7( عن خالد احلذاء، عن عكرمة أن أخت عبد اهلل بن أيب ... وذكر نحو حديث الثقفي، 

وفيه: )وقال: تردين حديقته؟ قالت نعم: فردهتا، وأمره يطلقها(.
قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهامن عن خالد عن عكرمة عن النبي × وطلقها، فهذا خالد   

الطحان، وإبراهيم بن طهامن روياه عن خالد احلذاء عن عكرمة مرساًل.
ورواه سعيد بن أيب عروبة، كام يف سنن ابن ماجه )2056(، والطرباين يف الكبري )310/11(   
للبيهقي )313/7(، ومعرفة الصحابة  الكربى   ح 11834و )211/24( ح 541، والسنن 

أليب نعيم )7552(.
ومهام كام يف السنن الكربى )313/7( كالمها عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولة.  

كام رواه أيوب بن أيب متيمة، عن عكرمة، موصواًل ومرساًل.  
أما الرواية املوصولة فأخرجها البخاري )5276( وابن اجلاورد يف املنتقى )750(، والبيهقي يف   

السنن الكربى )313/7(، من طريق جرير بن حازم، 
ورواه الطرباين يف املعجم الكبري )211/24( ح 542 من طريق محاد بن سلمة،  

وأخرجه ابن اجلارود يف املنتقى )750( من طريق إبراهيم بن طهامن، ثالثتهم عن أيوب، عن   
عكرمة، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شامس إىل النبي × فقالت: يا   
رسول اهلل! ما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلق، إال أين أخاف الكفر. فقال رسول اهلل ×: فرتدين 

عليه حديقته؟ قالت: نعم، فرددت عليه، وأمره ففارقها. 
وحيمل قوله: )ففارقها( أي طلقها بحسب رواية خالد احلذاء، ولو كان جمرد رد احلديقة حتصل   

به الفرقة ملا احتاج إىل قوله: )وأمره ففارقها(، واهلل أعلم.
ومل يذكر إبراهيم بن طهامن يف آخره وفرق بينهام.  

ورواه محاد بن زيد كام يف صحيح البخاري )5277(، ووهيب كام يف سنن البيهقي )313/7(،   
عن أيوب، عن عكرمة أن حبيبة  ... فذكره مرساًل،.
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وجه االستدالل:

لو كان جمرد قبول العوض حتصل به الفرقة ويكون فسًخا، ملا أمره بطالقها بعد 
قبوله احلديقة.

q واجلواب:

أن هذا احلديث يصلح رًدا ملن قال: إن اخللع فسخ ولو نوى به الطالق ما دام قد 
دخله املال، أما من قال: إن اخللع فسخ برشط أال ينوي به الطالق فال يكون احلديث 
حجة عليه؛ ألن هذا قد ذكر به رصيح الطالق. قال احلافظ يف الفتح: »قوله: )طلقها( 
حيتمل أن يراد طلقها عىل ذلك، فيكون طالًقا رصحًيا عىل عوض، وليس البحث فيه، 
أو ما كان يف حكمه من غري تعرض لطالق  إذا وقع لفظ اخللع  فيام  إنام االختالف 

برصاحة وال كناية، هل يكون اخللع طالًقا أو فسًخا؟)1(.

حديث  من  ثبت  بأنه  »وأجيب  النيل:  يف  احلديث  هذا  عىل  الشوكاين  وأجاب 
املرأة صاحبة القصة عند أيب داود والنسائي ومالك يف املوطأ بلفظ: )وخل سبيلها(. 

وصاحب القصة أعرف هبا.

بيِّع وأيب الزبري كام ذكره  وأيًضا ثبت بلفظ األمر بتخلية السبيل من حديث الرُّ
املصنف«)2(.

  الدليل الثاين:

)1953-413( روى الدارقطني من طريق حممد بن أيب الرسي، أخربنا رواد، 
أخربنا عباد بن كثري، عن أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن النبي × جعل اخللع تطليقة بائنة.

فتح الباري )503/10(.  )1(
نيل األوطار )265/6(.  )2(
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ا، والثابت عن ابن عباس خالفه كام سيأيت[)1(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثالث:

)1954-414( روى مالك يف املوطأ، عن نافع،

أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إىل عبد اهلل بن عمر، فأخربته 
فلم  عفان  بن  عثامن  ذلك  فبلغ  عفان،  بن  عثامن  زمان  يف  زوجها  من  اختلعت  أنـها 

ينكره، وقال عبد اهلل بن عمر: عدهتا عدة املطلقة)2(.

]صحيح، والحجة فيه؛ الختالف الصحابة[.

  الدليل الرابع:

)1955-415( روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مجهان - موىل 
األسلميني- عن أم بكرة األسلمية، أهنا اختلعت من زوجها عبداهلل بن أسيد، فأتيا 
عثامن بن عفان يف ذلك، فقال: هي تطليقة إال أن تكون سميت شيًئا، فهو ما سميت)3(.

]ضعيف[)4(.

سنن الدارقطني )45/4، 46(.   )1(
بن  عبداهلل  طريق  من   )316/7( السنن  يف  والبيهقي   ،)230( معجمه  يف  يعىل  أبو  ورواه    

عبد الصمد بن أيب خداش.
ورواه متام يف فوائده )728( من طريق احلسن بن قتيبة، كالمها عن أيب عصام رواد بن اجلراح   

به.
ا، وكانت صاحلًا، ولكن  ويف إسناده: رواد ضعيف احلديث، وشيخه عباد بن كثري، ضعيف جدًّ  

فيه غفلة. قال فيه أمحد: روى أحاديث كذب، وكان صاحلًا. وقال فيه النسائي: مرتوك.
معني،  بن  وحييى  حنبل،  بن  أمحد  ضعفه  وقد  البرصي،  كثري  بن  عباد  به  البيهقي:»تفرد  قال   
وعكرمة  عباس  ابن  ومذهب  ذلك  يصح  وكيف  احلجاج،  بن  شعبة  فيه  وتكلم  والبخاري، 

بخالفه، عىل أنه حيتمل أن يكون املراد به إذا نوى به طالًقا، أو ذكره.
املوطأ )566/2(.   )2(

املوطأ برواية حممد بن احلسن )563(، واملوطأ برواية أيب مصعب الزهري )1613(.   )3(
ورواه الشافعي يف مسنده )276( عن مالك.                  =  )4(
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  الدليل اخلامس:

ادريس، عن موسى بن  ابن  ابن أيب شيبة، قال: أخربنا  )1956-416( روى 
مسلم، عن جماهد، قال:

قال عيل: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته. 

]إسناده منقطع، جماهد مل يسمع من عيل[)1(.

  الدليل السادس:

)1957-417( روى ابن ايب شيبة، قال: أخربنا وكيع وابن عيينة، عن ابن أيب 
ليىل، عن طلحة، عن إبراهيم، 

عن عبد اهلل، قال: ال تكون تطليقة بائنة إال يف فدية أو إيالء. 

ورواه ابن أيب شيبة )18423( من طريق وكيع،   =
ورواه وأيًضا )18425( من طريق حفص بن غياث،  

ورواه الدارقطني )321/3( من طريق سفيان، كلهم عن هشام به.  
ويف إسناده: مجهان موىل األسالميني. ذكره ابن حبان يف الثقات )118/4(.  

وذكره مسلم يف الطبقة األوىل من أهل املدينة. هتذيب التهذيب )95/2(.  
وذكره ابن أيب حاتم: ومل يذكر فيه شيًئا. اجلرح والتعديل )546/2(.  

قال عيل بن املديني: أمي من ولد عباس بن مجهان. ثقات ابن حبان )118/4(.   
وقال أبو حاتم: هو جد جدة عيل بن املديني ابنة عباس بن مجهان. اجلرح والتعديل )546/2(.  
وقال ابن القيم: مجهان الرواي هلذه القصة، عن عثامن، ال نعرفه بأكثر من أنه موىل األسلميني.  

وقال ايًضا: طعن فيه أمحد، والبيهقي وغريمها. قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ وكيف يصح عن   
عثامن، وهو ال يرى فيه عدة، وإنام يرى فيه االسترباء بحيضة، فلو كان عنده طالًقا ألوجب فيه 

العدة. زاد املعاد )199/5(. 
املصنف )18433(، وموسى بن مسلم، هو الطحان الصغري، فات املزي أن يذكر من شيوخه   )1(
التاريخ الكبري )296/7(، وابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل  جماهًدا، وقد نص البخاري يف 
)158/8( عىل سامعه من جماهد، لكن قد نص حييى بن معني، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة 
عىل أن جماهًدا مل يسمع من عيل. انظر املراسيل البن أيب حاتم )ص: 204، 206(. واهلل أعلم. 
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]ضعيف[)1(.

  الدليل السابع:

قال ابن حجر: حجة اجلمهور أنه لفظ ال يملكه إال الزوج فكان طالًقا ولو كان 
فسًخا ملا جاز عىل غري الصداق كاإلقالة)2(.

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان اخللع طالًقا ملا كان عىل عوض، ولو كان 
اخللع طالًقا حلق له أن يراجعها.

q أدلة القائلني بأن اخللع فسخ:

  الدليل األول: 

من القرآن: قال اهلل تعاىل: )ہ ہ(، ]البقرة:229[، ثم قال: )ىئ ی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب( ]البقرة:230[ فهذه ثالث تطليقات. 

الطالق، ولو  )ې ې ى ى ائ ائ( فذكر اهلل اخللع بني  بينهام:  وقال 
كان اخللع طالًقا، لكان الطالق أربًعا. وهذا من أقوى األدلة. 

 )1958-418( روى ابن أيب شيبة، قال: أخربنا ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن 
دينار، عن طاوس، 

إنام فرقة وفسخ، وليس بطالق، وذكر اهلل الطالق يف أول  عن ابن عباس قال: 
اآلية، ويف آخرها، واخللع بني ذلك، فليس بطالق: )ہ ہ ہ ہ ھ 

بن  اهلل  مل يسمع من عبد  إبرهيم  أن  ليىل، ويسء احلفظ، كام  أيب  ابن  املصنف )18429( وفيه   )1(
مسعود. واختلف عىل ابن أيب لييل: 

فرواه وكيع وابن عيينة كام سبق يف متن الباب.   
لييل، عن علقمة، عن عبد اهلل،  ابن أيب  ورواه عيل بن هاشم، كام يف املصنف )122/4( عن   
فوصله، واملحفوظ رواية وكيع وابن عيينة، وأخشى أن يكون اخلطأ من ابن أيب ليىل، فإنه يسء 

احلفظ. واهلل أعلم. 
انظر: فتح الباري رشح حديث )5277(.   )2(
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ھ ھ ھ( ]البقرة:229[)1(. 
]صحيح[)2(.

  الدليل الثاين: 

)1959-419( ما رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة 
-أحسبه- عن ابن عباس، قال: كل يشء أجازه املال فليس بطالق، يعني اخللع)3(. 

]صحيح[.

  الدليل الرابع: 

سفيان،  عن  موسى،  بن  الفضل  طريق  من  الرتمذي  رواه  ما   )420-1960(
أنبأنا حممد بن عبدالرمحن، وهو موىل آل طلحة، عن سليامن بن يسار، 

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أهنا اختلعت عىل عهد رسول اهلل ×، فأمرها 
النبي ×، أو أمرت أن تعتد بحيضة. 

قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أهنا أمرت أن تعتد بحيضة)4(. 

]صحيح، إال أن املحفوظ أن اآلمر هلا عثامن بن عفان ريض اهلل عنه[)5(. 

املصنف )123/4( رقم 18445.   )1(
ورواه عبدالرزاق يف املصنف )11771(، والبيهقي )316/7(.   )2(

مصنف عبد الرزاق )11770(.   )3(
سنن الرتمذي )1185(.   )4(

الكربى  السنن  يف  والبيهقي   )763( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   ،)1185( الرتمذي  أخرجه   )5(
)450/7( من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان به، بلفظ: )فأمرها النبي × أو أمرت أن 

تعتد بحيضة( عىل الشك. 
تعتد  أن  )فأمرت  بلفظ:  به،  سفيان  عن  وكيع،  طريق  من   )450/7( أيًضا  البيهقي  وأخرجه   

بحيضة(. 
البناء  لفظ  يرجح  الرتمذي  أن  ومعناه  بحيضة،  تعتد  أن  أمرت  أهنا  الصحيح  الرتمذي:  فقول   
للمجهول عىل لفظ: فأمرها النبي ×.                  =
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وله شاهد من حديث ابن عباس. 

عن  معمر،  عن  يوسف،  بن  هشام  طريق  من  داود  أبو  رواه   )421-1961(
عمرو بن مسلم، عن عكرمة، 

عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس، اختلعت منه، فجعل النبي × عدهتا حيضة)1(.

]عمرو بن مسلم فيه لني، وقد اختلف عىل معمر يف وصله وإرساله[)2(.

وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب رواية وكيع: »وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، وال عىل   =
عهد النبي ×، وقد روينا يف كتاب اخللع، أهنا اختلعت من زوجها زمن عثامن بن عفان  ريض 

اهلل عنه.
الكبري  يف  والطرباين   )2085( ماجه  وابن   ،)187-186/6( النسائي  أخرج  قد  قلت:   

)265/24(ح 672، من طريق إبراهيم بن سعد، 
ابن  عن  كالمها  بكري،  بن  يونس  طريق  من   80 ح   )42/25( الكبري  يف  الطرباين  وأخرجه   
إسحاق، قال إبراهيم بن سعد: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن 

معوذ به، وفيه الترصيح بأن زمن خلعها كان عىل عهد عثامن. وسنده حسن.
كام أخرجه ابن أيب شيبة )18456(، قال: أخربنا حييى بن سعيد، عن عبيد اهلل بن عمر، عن   
نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثامن، فقال: تعتد بحيضة. وهذا 

سند عىل رشط الشيخني.
سنن أيب داود )2229(.   )1(

اختلف فيه عىل معمر..  )2(
فرواه هشام بن يوسف كام يف سنن الرتمذي )1185(، ومستدرك احلاكم )206/2(، واملعجم   
الكبري للطرباين )207/11(، وسنن الدارقطني )256/3(، وسنن البيهقي )450/6(، عن 

معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوًعا. 
وخالفه عبدالرزاق كام يف املصنف )11858(، ومستدرك احلاكم )206/2(، وسنن البيهقي   
)450/7(، وسنن الدارقطني )256/3( عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرساًل.

أكربهم،  هشام  كان  ثور:  بن  وحممد  وعبدالرزاق.  يوسف،  بن  هشام  عن  زرعة  أبو  قال   
وأحفظهم، وأتقنهم. اهـ 

وقد يكون هذا االختالف من عمرو بن مسلم، قال فيه أمحد بن حنبل: ضعيف، وقال مرة: ليس   
بذاك. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه حييى بن سعيد القطان، وابن معني.   
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وجه االستدالل: 

قال اخلطايب يف معامل السنن: »وهذا - يعني كون عدهتا حيضة - أدل يشء، عىل 
)ڃ ڃ  قال:  تعاىل  اهلل  أن  وذلك  بطالق،  وليس  فسخ،  اخللع  أن 

چ چ چ( ]البقرة:128[. فلو كانت مطلقة مل يقترص عىل قرء واحد«)1(. 
مقتىض  »وهذا  قال:  حيضة  عدهتا  كون  عن  السنن  هتذيب  يف  القيم  ابن  وقال 
القياس، فإنه استرباء ملجرد العلم برباءة الرحم، فكفت فيه حيضة كاملسبية، واألمة 

املستربأة، واحلرة، واملهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح«.اهـ 

  الدليل الرابع: 

من النظر: لو كان اخللع طالًقا لكان فيه الرجعة)2(.

ورد: بأنه ملا أخذ من املطلقة عوًضا، وكان من ملك عوض يشء خرج من ملكه، 
مل تكن له رجعة فيام ملك عليه، فكذلك املختلعة. 

  الدليل اخلامس:

اهلل سبحانه  أن  ليس بطالق،  أنه  يدل عىل  »الذي  املعاد:  زاد  القيم يف  ابن  قال 
وتعاىل رتب عىل الطالق بعد الدخول الذي مل يستوف عدده ثالثة أحكام: 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاين: أنه حمسوب من الثالث. 

يف  الرجعة  أنه  واإلمجاع،  بالنص  ثبت  وقد  قروء.  ثالثة  فيه  العدة  أن  الثالث: 
اخللع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة. 

غري  من  أهنا  عىل  دل  الطالق  أحكام  غري  الفدية  أحكام  كانت  وإذا  قال:  ثم 
جنسه، فهذا مقتىض النص والقياس، وأقوال الصحابة، ثم من نظر إىل حقائق العقود 

معامل السنن )144/3(.   )1(
االستذكار )186/17(.   )2(
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ومقاصدها دون ألفاظها يعد اخللع فسًخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطالق، ومن 
اعترب األلفاظ ووقف معها واعتربها يف أحكام العقود، جعله بلفظ الطالق طالًقا، 
صورها  ال  ومعانيها،  حقائقها  العقود  يف  املرعي  أن  تشهد  وأصوله  الفقه  وقواعد 
وألفاظها، وباهلل التوفيق، ومما يدل عىل هذا أن النبي × أمر ثابت بن قيس أن يطلق 
امرأته يف اخللع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا رصيح يف أنه فسخ، 

ولو وقع بلفظ الطالق)1(. 

وال يظهر يل أن العدة ملا كانت حيضة دل ذلك عىل أنه فسخ، بل ملا كانت املرأة 
يف عدهتا بائنة مل حتتج أن تعتد بثالثة قروء، فيكفى يف ذلك حيضة واحدة دلياًل عىل 

براءة رمحها. واهلل أعلم.

q دليل من قال اخللع فسخ إال إن نوى به الطالق:

  الدليل األول: اإلمجاع. 

نقل ابن حجر يف الفتح، عن الطحاوي اإلمجاع عىل أنه إذا نوى باخللع الطالق 
وقع الطالق، وأن حمل اخلالف فيام إذا مل يرصح بالطالق ومل ينوه)2(. 

وذكر مثله ابن قدامة)3(. 

  الدليل الثاين: 

قال  األنصاري  سعيد  بن  حييى  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )422-1962(
أخربين حممد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه عىل املنرب قال سمعت رسول اهلل 
يقول: إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 

زاد املعاد )36/4(.   )1(
الفتح )5277(.   )2(

املغني )275/10(.   )3(



موسوعة أحكام الطهارة 212

أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)1(. 

  الدليل الثالث: من النظر: 

قال ابن قدامة: إذا نوى باخللع الطالق، فقد أتى بكناية الطالق، فكان 
طالًقا)2(.

q الراجح:
أرى أن اخللع ال يكون طالًقا بأي لفظ وقع اخللع، واهلل أعلم. 

e e e

رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(، وقال: بالنية.   )1(
املغني )275/10(.   )2(
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تعريف االستحاضة اصطالًحا)1(:

زاد عىل  أو  أقل احليض،  ملا نقص عن  »اسم  فقال:  احلنفية،  العيني من  عرفها 
أكثره«)2(. 

وهذا التعريف مبني عىل التسليم يف أن احليض له أقل وأكثر.. وهي مسألة فيها 
نزاع، سبق وأن حررته يف مسائل الكتاب.

الفرج دون  اخلارج من  الدم  املختار: »االستحاضة:  لتعليل  وقال يف االختيار 
الرحم«)3(.

االستحاضة: يقال للمرأة: استحيضت، فهي مستحاضة، وهو استفعال من احليض،  )1(
أوقات  يف  منها  الدم  سال  إذا  وحميًضا:  وحماًضا  حيًضا  حتيض  وحتيضت  املرأة  حاضت  ويقال   
معلومة، فإذا استمر الدم باملرأة بعد أيام حيضها املعتاد قيل: استحيضت فهي مستحاضة. انظر 

اللسان )142/7(، املصباح )ص: 85(.
البناية )614/1(.   )2(

االختيار لتعليل املختار )26/1(.  )3(

الباب السابع

 يف أحكام املستحاضة
متهيد

املبحث األول 

يف تعريف االستحاضة
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فإن  األطباء  عن  جاء  ملا  مطابًقا  وال  باملقصود،  وافًيا  أراه  ال  تعريف:  وهذا 
االستحاضة دم عرق، وقد يكون من الفرج، وقد يكون من أدنى الرحم، وقد يكون 
أعاله)1(، املهم أن دم االستحاضة دم مرض وعلة، فمن أين كان مصدره، فهو غري 

دم اجلبلة والطبيعة.

عبداملحسن  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ذكر  وقد   .)14 )ص:  اخلطيب  ـ  احلامل  املراة  أحكام  انظر   )1(
الطريقي يف كتابه أحكام مبارشة النساء، نقاًل من:

principles Gynecology Fourth Edition 
قال: »االستحاضة تعني نزول دم من خالل فرج املرأة يف وقت غري احليض املألوف، وذلك من   

مصادر خمتلفة، وهي ماييل: 
1- وجود أورام بجسم الرحم، مثل ورم ليفي خاصة إذا تكون وانبعج من خالل جدار الرحم،   
مما يؤدي إىل تقلص الرحم يف حماولة جادة منه -بمشيئة اهلل- إىل إخراج هذا الورم من جوف 

الرحم. ويف هذه احلالة حتدث استحاضة يف غري موعد العادة. 
2- وجود ورم خبيث بجسم الرحم يؤدي إىل خروج الدم بغري انتظام يف أوقات غري أوقات   

احليض املألوفة. 
وحيدث هذا يف الغالب لدى النساء املسنات يف عمر الستني فام فوق.   

3- وجود قرحة بعنق الرحم، وهي توجد لدى كثريمن النساء خاصة املرضعات واحلوامل، أو   
الالئي يستعملن حبوب منع احلمل ملدة طويلة. 

4- وجود ورم خبيث يف عنق الرحم يؤدي إىل نزول الدم يف غري أوقات العادة بدون سبب   
ظاهر، يصاحبه قيح ورائحة متعفنة، وقد خيرج أثناء اجلامع، أو عقبه. 

5- وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة يف الفرج، وهذا حيدث غالًبا عند النساء املسنات،   
أو الفتيات قبل البلوغ، ومرات قليلة لدى النساء فيام بني 9 - 55 سنة، الستعامهلن ما يسمى 
والعكس  ضارة.  اإلفرازات  هذه  بأن  منهن  اعتقاًدا  اإلفرازات  من  الفرج  حلامية  باملطهرات 
صحيح؛ إذ أن املطهرات تعيق اإلفرازات احلمضية عن أداء دورها الطبيعي، وحتدث نزيًفا إىل 

خارج الفرج.
6- وجود التهابات، أو أورام بفتحة الفرج، حتدث نزيًفا لدى املرأة.   

ا من عنق الرحم عند الكشف، أو عند أخذ عينة أو مسحة  7- حيدث كثرًيا خروج دم يسري جدًّ  
من عنق الرحم. ومثل هذا ال رضر منه. اهـ 

وهناك سبب آخر، وهو العامل الوراثي، ولذا نجد بنات جحش كلهن أو غالبهن استحيضت،   
وتكراره يف بيت واحد يؤكد أن العامل الوراثي له دور يف هذا بإذن اهلل. واهلل أعلم«. 
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تعريف املالكية: 

املقدمات: »ما زاد عىل دم احليض والنفاس. وهو دم علة  ابن رشد يف  عرفها 
وفساد«)1(. 

تعريف الشافعية: 

قال يف مغني املحتاج:»االستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال 
له العاذل، وسواء خرج إثر حيض أو ال«)2(. 

سبق أن بينت أن دم االستحاضة أسبابه كثرية، فقد يكون املرض من الرحم، 
الفرج، وقد يكون من أدنى الرحم أو من أقصاه، فال يصح  وقد يكون املرض من 

التحديد بأنه من أدنى الرحم. 

تعريف احلنابلة:

قال يف كشاف القناع »سيالن الدم يف غري أوقاته، من مرض وفساد من عرق فمه 
يف أدنى الرحم يسمى العاذل«)3(. 

العالقة بني املعنى اللغوي والرشعي:

قول ابن رشد فيام تقدم عن دم االستحاضة: ما زاد عىل دم احليض والنفاس فيه 
نظر؛ ألن العادة قد تزيد كام بيناه يف باب الطوارئ عىل احليض. لكن املعنى اللغوي 
اللسان:  يف  جاء  فقد  العادة.  عىل  الدم  زيادة  جمرد  ليست  االستحاضة  أن  واضح 

»املستحاضة التي ال يرقأ دم حيضها«)4(. 

وقوله أيًضا: أن يستمر باملرأة خروج الدم. فاالستحاضة يف احلقيقة هي استمرار 
الدم عىل املرأة بحيث ال ينقطع عنها أبًدا، أو يكون انقطاعه عنها مدة يسرية.

املقدمات )124/1(.   )1(
مغني املحتاج )108/1(.  )2(
كشاف القناع )196/1(.   )3(

اللسان )142/7(.   )4(
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وهذا املعنى اللغوي هو الذي تؤيده األحاديث الرشعية ومنها حديث عائشة يف 
قصة فاطمة بنت أيب حبيش. 

بن  هشام  حدثنا  معاوية،  أيب  طريق  من  البخاري  رواه  فقد   )423-1963(
عروة، عن أبيه، 

فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت  قالت:  عائشة،   عن 
يا رسول اهلل إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفادع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال إنام 
ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل 

عنك الدم، ثم صيل. وأخرجه مسلم)1(.

الشاهد قوهلا: إين أستحاض فال أطهر. 

عائشة  حديث  من  مرفوًعا،  جاء  عرق،  من  خيرج  والفقه  اللسان  أهل  وقول 
املتقدم، ومن حديثها يف قصة استحاضة أم حبيبة وهو يف الصحيحني رواه البخاري، 

ومسلم)2(.

روى  فقد  بالعاذل،  للعرق  والفقه  اللسان  أهل  تسمية  وأما   )424-1964(
أبو عبيد يف غريبه)3(، أخربنا حجاج، عن محاد بن سلمة، عن عامر بن أيب عامر، 

عن ابن عباس: أنه سئل عن املستحاضة، فقال: ذلك العاذل يغذو. 

]حسن[)4(.

قال أبو عبيد: العاذل: اسم العرق الذي خيرج منه دم االستحاضة)5(. 

وقوله: يغذو. أي يسيل. ويقال له: عرق عاند.

صحيح البخاري )228(، ومسلم )333-62(.   )1(
صحيح البخاري )327(، ومسلم )334(.   )2(

غريب احلديث )234/4(.   )3(
رجاله ثقات إال عامر بن أيب عامر صدوق ربام أخطأ.   )4(

هتذيب اللغة )191/2(.   )5(
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قال: حدثنا  بشار،  بن  أخربنا حممد  قال:  النسائي،  فقد روى   )425-1965(
حممد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها: أن امرأة مستحاضة عىل عهد رسول اهلل ×، قيل هلا: 
إنه عرق عاند، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العرص، وتغتسل هلام غساًل واحًدا، 
الصبح  لصالة  وتغتسل  واحًدا،  غساًل  هلام  وتغتسل  العشاء  وتعجل  املغرب  وتؤخر 

غساًل واحًدا)1(. 

]رجاله ثقات إال أنه معلول باإلرسال، وسيأيت خترجيه يف أحكام االستحاضة[.

)1966-426( وأخرج أبو عبيد، قال: أخربنا أبو النرض، عن شعبة، عن جماهد، 

عن ابن عباس قال: إنه عرق عاند، أو ركضة من الشيطان)2(. 

كاإلنسان  وبغى  َعنَد  الذي  العاند  العرق  عبيد:  أبو  قال  »عاند«  وقوله:  قال: 
ما  لكثرة  به  بمنزلته، شبه  الدم  ما خيرج من  كثرة  العرق يف  فهذا  القصد،  يعاند عن 

خيرج منه عىل خالف عادته. 

وَعنَد العرق وَعنُد: سال فلم يكد يرقأ. وأعند أنفه كثر سيالن الدم منه. ودم 
عاند يسيل جانًبا. اهـ بترصف)3(.

جبلة  دم  احليض  فدم  احليض،  كدم  ليس  أنه  فمعناه:  وفساد،  علة  دم  وكونه 
بينام دم االستحاضة دم عارض  البلوغ يف أوقات معتادة  وطبيعة يرخيه الرحم بعد 

ملرض فكون العرق ينفجر وينزف منه الدم ذلك دليل عىل علة يف املرأة.

تعريف االستحاضة يف الطب: 

دم  كل  أن  الكويت:  يف  املنعقدة  الطبي  للفقه  الثالثة  الندوة  توصيات  يف  جاء 

سنن النسائي )213(، انظر خترجيه ح: )2011(.   )1(
غريب احلديث )234/4 - 235(.   )2(

تاج العروس )129/5(.  )3(
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مريض غري سوي استحاضة. 

وأسباهبا املرضية شتى)1(. 

هذا ما تيرس يف رشح تعريف االستحاضة.

e e e

أحكام املرأة احلامل - اخلطيب )ص: 14(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الدم اخلارج من الفرج ثالثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم 
استحاضة.

q كل دم مل يتقدمه طهر صحيح، أو زاد عىل أكثر احليض فهو استحاضة.

q كل دم تراه املرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ 
ألن االستحاضة مرض واألصل الصحة.

q ما جاوز أكثر احليض فهو استحاضة؛ ألن لألكثر حكم الكل. 

q كل ما يقطع النساء أن مثلها ال يمكن أن حتيض فهو دم فساد واستحاضة. 

q كل امرأة ال يمكن أن حتمل إما لصغرها، وإما هلرمها فام تراه من الدم ال يمكن 
أن يكون حيًضا.

q كل دم ال يكون حيًضا، وال نفاًسا فهو دم استحاضة وفساد.

q ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه ال يكون حيًضا لتعذر احلمل، وهو دم 
فساد عىل الصحيح.

q كل دم ال يكون عن نفاس، وال عن علة فهو دم حيض برشط أن يسبقه طهر 
صحيح.

املبحث الثاني 

يف الفرق بني دم احليض واالستحاضة
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]م-779[ ال شك أن هناك فرًقا بني دم احليض ودم االستحاضة؛ ألن الشارع 
فرق بينهام يف األحكام، ولو كانا متامثلني ملا فرق بينهام وسوف أسوق يف هذا الفصل 
الفرق بني دم احليض وبني دم االستحاضة سواء من خالل األحاديث املرفوعة إن 

أمكن، أو من كالم أهل الفقه.

فالرشع رصح بأن االستحاضة دم عرق.. إشارة إىل أن ذلك كالنزيف من هذا 
العرق الذي انفجر.

أما احليض فهو دم جبلة وطبيعة، واحليض يف نظر األطباء وأهل االختصاص 
ينزل من الغشاء املبطن جلدار الرحم يف حالة عدم حدوث إخصاب للبويضة فبعد 
خروج البويضة من املبيض، يتأهب الغشاء املبطن جلدار الرحم، ويستعد الستقبال 
وغرس البويضة امللقحة، فإذا مل حيدث مجاع يؤدي إىل إخصاب البويضة، ينهدم هذا 
الغشاء، وينزل عىل شكل دم، وهلذا أطلق عىل دم احليض، بأنه دموع الغشاء املبطن 

جلدار الرحم حزًنا ملا أصابه من خيبة أمل)1(.

q ومن الفروق املحسوسة بني دم احليض ودم االستحاضة:

األول: اللون.

فدم احليض دم يميل إىل السواد، ودم االستحاضة أمحر يميل إىل الصفرة.

)1967-427( فقد روى البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن 
زريع، عن خالد، عن عكرمة 

× امرأة مستحاضة  عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: اعتكفت مع رسول اهلل 
من أزواجه فكانت ترى احلمرة والصفرة، فربام وضعنا الطست حتتها وهي تصيل)2(. 

أمحد  للدكتور  طبية  مذكرات  من  نقله  )ص13(  اجلمل  إلبراهيم  احليض  كتاب  من  منقول   )1(
إسامعيل اجلراح بمستشفى أمحد ماهر بالقاهرة.

صحيح البخاري )2037(.   )2(
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دم  أن  عىل  يدل  ما  عائشة  حديث  ويف  للبخاري:  رشحه  يف  رجب  ابن  قال 
االستحاضة يتميز عن دم احليض بلونه وصفرته)1(. 

)1968-428( وروى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا إسامعيل بن علية، عن خالد 
-يعني احلذاء- عن أنس بن سريين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروين 

فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراين، فال تصيل، وإذا رأت الطهر 
ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل)2(. 

]صحيح[)3(.

قال ابن األثري: »دم بحراين: شديد احلمرة، كأنه نسب إىل البحر، وهو اسم قعر 
الرحم«. 

ويف تاج العروس: »دم بحراين: أي أسود، نسب إىل بحر الرحم، وهو عمقه. 
وقال قبل: البحر: عمق الرحم وقعرها، ومنه قيل للدم اخلالص احلمرة بحراين«)4(.

وقال ابن رجب: البحراين: هو األمحر الذي يرضب إىل سواد)5(.

أيب  ابن  املثنى، حدثنا  بن  قال: حدثنا حممد  داود،  أبو  )1969-427( وروى 
عدي، عن حممد -يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، 

عن فاطمة بنت أيب حبيش، أهنا كانت تستحاض، فقال هلا النبي ×: إذا كان 

رشح ابن رجب للبخاري )82/2(.   )1(
املصنف )1367(.   )2(

عن   )800( والدارمي   .)176/2( للبخاري  رجب  ابن  رشح  يف  كام  أمحد  عن  األثرم  ورواه   )3( 
ابن علية.

ورواه الدرامي )801( حدثنا يزيد بن زريع، كالمها عن خالد احلذاء به.   
عن  أيوب،  بن  زياد  عن  خزيمة،  ابن  كتاب  يف  »وقرأته   :)340/1( السنن  يف  البيهقي  وقال    

ابن علية ...« وذكر إسناده. وانظر ح: )1602(
تاج العروس )52،35/6(.   )4(
رشح ابن رجب )176/2(.   )5(
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فإذا كان اآلخر  الصالة،  فأمسكي عن  فإذا كان ذلك  يعرف،  أسود  فإنه  دم احليض 
فتوضئي وصيل)1(. 

]احلديث إسناده منقطع، ومتنه منكر[)2(.

سنن أيب داود )304(.   )1(
احلديث فيه اختالف يف إسناده ومتنه، وله أكثر من علة:   )2(

العلة األوىل: التفرد حيث تفرد به حممد بن عمرو هبذا األصل عن ابن شهاب، وال حيتمل تفرده   
بمثل ذلك.

قال الدارقطني يف العلل )142/14(: »أما الزهري فتفرد هبذا احلديث عنه حممد بن عمرو بن   
علقمة«. 

وإذا اطلعت عىل ترمجة حممد بن عمرو مل جتده باملتني الذي يعتمد عىل تفرده بمثل هذا األصل.   
قال ابن معني عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟   

قال: كان حيدث مرة عن أيب سلمة باليشء من رأيه، ثم حيدث به مرة أخرى عن أيب سلمة عن   
أيب هريرة. اجلرح والتعديل )30/8(. 

وقال أبو حاتم: صالح احلديث، يكتب حديثه، هو شيخ. اجلرح والتعديل )30/8(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: كان خيطيء. الثقات )377/7(.  

وقال ابن سعد: كان كثري احلديث، يستضعف. الطبقات الكربى )433/5(.  
وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإىل الضعف ما هو. هتذيب التهذيب )333/9(.  

وقال عيل: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: حممد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو   
تشدد؟ قلت: ال: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة وحييى 
ابن عبد الرمحن بن حاطب. قال حييى: وسألت مالًكا عنه، فقال فيه نحو مما قلت لك. الكامل 

)224/6(، هتذيب الكامل )212/26(. 
وقال النسائي: ليس به بأس. هتذيب التهذيب )333/9(   

وقال يف موضع آخر: ثقة. املرجع السابق.   
ويف التقريب: صدوق له أوهام.  

العلة الثانية: أن هذا احلديث خمالف يف لفظه ألحاديث الصحيحني يف قصة استحاضة فاطمة   
بنت أيب حبيش. 

ذلك أن قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش يف دوواين السنة حمفوظة، فرواها حممد بن عمرو   
وذكر فيها أن النبي × قال هلا: إن دم احليض دم أسود يعرف. 

فهو رصيح أواًل  بردها إىل التمييز.                   =  
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وثانًيا: أن ما عدا الدم األسود ليس بحيض.   =
وكل من روى قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش يف الصحيحني ويف غريمها مل يذكر أحد   
منهم قوله: )إن دم احليض دم أسود يعرف( إال حممد بن عمرو، وهو ممن ال حتتمل خمالفته، وقد 

رد الرسول × فاطمة إىل عادهتا، وليس إىل التمييز بني األسود وغريه. 
فروى البخاري )306( من طريق مالك عن هشام عن عروة   

عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أيب حبيش يا رسول اهلل إين ال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال   
رسول اهلل ×: إنام ذلك عرق، وليس باحليضة. فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب 

قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل. 
فقوله )فإذا ذهب قدرها( رصيح باعتبار العادة ...  

قال ابن رجب يف رشح البخاري )58/2(: »واألظهر -واهلل أعلم- أن النبي × إنام ردها إىل   
العادة ال إىل التمييز، لقوله: )فإذا ذهب قدرها(«.اهـ 

قدر  الصالة  بلفظ: )ولكن دعي  به  أسامة عن هشام  أيب  البخاري )325(: من طريق  ورواه   
األيام التي كنت حتيضني فيها(. 

ورواه أبو عوانة عن هشام به عند ابن حبان )1355(: )تدع الصالة أيامها(.   
احليضة فدعي  أقبلت  )فإذا  بلفظ:  به  عيينة عن هشام  ابن  البخاري )320( من طريق  ورواه   

الصالة، وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل(. 
ورواه البخاري )331( من طريق زهري.   

ومسلم )333( من طريق وكيع، كالمها عن هشام به بنفس لفظ ابن عيينة، إال أنه قال: )وإذا   
أدبرت فاغسيل عنك الدم(. 

وهذه الرواية علقت احلكم بإقبال احليض وإدباره، فظاهر احلديث أنه يردها إىل التمييز، وهذا   
ما فهمه احلافظ ابن حجر يف الفتح )539/1(ح306 حيث قال: »واحلديث دليل عىل أن املرأة 
فإذا  إقباله وإدباره،  تعترب دم احليض، وتعمل عىل  إذا ميزت دم احليض من دم االستحاضة، 
انقىض قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم االستحاضة حكم احلدث فتتوضأ لكل صالة« إلخ 

كالمه رمحه اهلل. 
والصحيح أنه حممول عىل ردها إىل العادة وال تعارض بينه وبني ما سبق من الروايات وقوله:   
بينها  مجًعا  وقتها  أدبر  أي  أدبرت(:  )وإذا  وقوله:  وزمنها،  احليضة  وقت  يعني:  أقبلت(  )فإذا 
وبني الروايات السابقة؛ ألن يف رواية أيب محزة عن هشام به عند ابن حبان )1354(: )فإذا أقبل 

احليض فدعي الصالة عدد أيامك التي كنت حتيضني(. 
ففي هذه الرواية مجع بني قوله: )فإذا أقبل احليض( وبني قوله: )فدعي الصالة عدد أيامك( فلو   
كان يقصد من إقبال املحيض وإدباره التمييز، ما قال: )فدعي الصالة عدد أيامك(.               =
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وهذا واضح بني، فتبني من هذا التحرير أن حديث عروة عن عائشة يف قصه استحاضة فاطمة   =
بنت أيب حبيش كام يف الصحيحني ردها إىل العادة، بينام حديث حممد بن عمرو، عن ابن شهاب، 

عن عروة ردها إىل التمييز. 
وقد روى أمحد يف املسند )321/6، 322(، وأبو داود )278( عن عفان.  

للطحاوي  اآلثار  ومشكل   ،919 ح   )/23( الكبري  يف  والطرباين   ،)304( احلميدي  ورواه   
)2723(، وسنن الدارقطني )207/1( عن سفيان.

ورواه الدارقطني أيًضا )208/1( من طريق عبد الوارث ثالثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب،   
عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل يف مركن هلا، 
فتخرج، وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل ×، فقال: تنظر أيام 
قرئها، أو أيام حيضها، فتدع الصالة، وتغتسل فيام سوى ذلك، وتستثفر بثوب، وتصيل. وهذا 
لفظ أمحد. ورجاله ثقات إال أن سليامن بن يسار مل يسمعه من أم سلمة، وقد سبق ختريج هذا 

احلديث، انظر ح )59(.
وهذه قصة استحاضة فاطمة من طريق آخر غري طريق عروة، وفيه ردها إىل العادة، وليس إىل   

التمييز.
وإذا تلمسنا حكم املستحاضة من غري قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، فقد روى مسلم   
)65-334( من طريق عروة، عن عائشة يف قصة استحاضة أم حبيبة، وقد قال هلا النبي ×: 

امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك. 
فردها إىل العادة، ومل يردها إىل التمييز بني الدم األسود وغريه.   

التمييز، وتبني هبذا  إىل  إىل عادهتا، ال  ترد  أهنا  املعتادة  املستحاضة  أن احلكم الرشعي يف  فتبني   
نكارة ما رواه حممد بن عمرو يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش.

قال النسائي يف السنن )123/1(، قد روى هذا احلديث غري واحد، ومل يذكر أحد منهم ما ذكره   
ابن أيب عدي. اهـ يشري إىل إعالله. 

وقال ابن أيب حاتم يف العلل )117(: »سألت أيب.. وذكر احلديث فقال أيب: مل يتابع حممد بن   
عمرو عىل هذه الرواية، وهو منكر«.

وقال الدارقطني يف العلل )103/14(: »وروى حممد بن عمرو بن علقمة هذا احلديث، عن   
الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أيب حبيش.

وقال مرة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أيب حبيش، وأتى فيه بلفظ أغرب   
به، وهو قوله: إن دم احليض دم أسود يعرف«. 

العلة الثالثة: االضطراب يف السند، فمرة حدث به حممد بن أيب عدي من كتابه فجعله عن عروة،   
عن فاطمة بنت أيب حبيش، وعروة مل يسمع من فاطمة.                =
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وحدث به أخرى من حفظه فجعله عن عروة عن عائشة فوصله،   =
والكتاب مقدم عىل احلفظ فيكون عىل هذا منقطًعا؛ ألن عروة مل يسمعه من فاطمة، وهو إسناد   

واحد مداره عىل حممد بن أيب عدي،عن حممد بن عمرو عن ابن شهاب. 
وقيل:عن ابن شهاب عن عروة عن أسامء بنت عميس، انفرد به سهيل بن أيب صالح.   

هذا االختالف يف اإلسناد.   
قال ابن القطان يف كتابه بيان الوهم واإلهيام )457(: »وهو فيام أرى منقطع، وذلك أنه حديث   

انفرد بلفظه حممد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة أهنا كانت تستحاض. 
فهو عىل ذلك منقطع؛ ألنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: عن عائشة فيام بني   
عروة وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة -أعني أنه حيدث به من حفظه 

مرساًل، ومن كتابه متصاًل- فأما هكذا فهو موضع نظر«.
ختريج احلديث:   

احلديث رواه حممد بن أيب عدي من كتابه، عن حممد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن   
فاطمة. 

أخرجها أبو داود )286، 304(، ومن طريقه البيهقي يف السنن )325/1(.  
وابن أيب عاصم يف اآلحاد  الكربى )215(،  املجتبى )215، 362( ويف  النساين يف  وأخرجه   
واحلاكم   ،)325/1( والدارقطني   )66( فوائده  يف  احلاكم  أمحد  وأبو   ،)3483( واملثاين 

)174/1(، وأبو نعيم األصفهاين يف الطب النبوي )431( عن حممد بن املثنى، 
ورواه البيهقي يف السنن الكربى )325/1( من طريق عبد اهلل بن أمحد بن حنبل.   

وابن املنذر يف األوسط )64/3( من طريق حممد بن حييى، كالمها )عبد اهلل بن أمحد، وحممد بن   
حييى( عن أمحد بن حنبل، 

وكالمها )حممد بن املثنى وأمحد بن حنبل( روياه عن حممد بن أيب عدي عن حممد بن عمرو، عن   
ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن فاطمة.

بعد  به  حدثنا  ثم  هكذا،  كتابه  من  عدي  أيب  ابن  به  حدثنا  املثنى:  ابن  قال  داود:  أبو  قال   
كانت  فاطمة  أن  عائشة،  عن  عروة،  عن  الزهري،  عن  عمرو،  بن  حممد  حدثنا  فقال:  حفًظا، 

تستحاض ... فذكر معناه.
واملثاين  اآلحاد  يف  عاصم  أيب  وابن   ،)66( احلاكم  أمحد  وأبو   ،)362( النسائي  نحوه  وقال   

)3483( والدارقطني يف السنن )325/1(، وأبو نعيم األصفهاين يف الطب النبوي )431(. 
وقال أمحد بن حنبل كام يف السنن الكربى للبيهقي )325/1(: »كان ابن أيب عدي حدثنا به عن   

عائشة، ثم تركه«.اهـ 
والذي يظهر أن ابن عدي تركه ملا تردد فيه هل هو من مسند عائشة، أو من مسند فاطمة.       =  
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)1970-430( وروى الدارقطني، من طريق إبراهيم بن مهدي املصييص، عن 
حسان ابن إبراهيم، عن عبد امللك، عن العالء، عن مكحول، 

البكر  اجلارية  عن  املحيض  يكون  ما  أقل  قال:   × النبي  عن  أمامة،  أيب  عن 

ويرتجح الكتاب عىل احلفظ من وجهني:   =
األول: أن الكتاب أضبط، ألن الوهم يتطرق إىل احلفظ بخالف الكتاب.  

الوجه الثاين: أن رواية الكتاب هي الرواية املتقدمة، ورواية احلفظ كانت متأخرة؛ ألن حممد بن   
املثنى رواه عن ابن أيب عدي من كتابه، وقال: ثم حدثنا به حفًظا، واملتقدم مقدم عىل املتأخر. 

وإذا كان هذا هو املعروف فهي رواية منقطعة؛ ألن عروة مل يسمع من فاطمة بنت أيب حبيش.
أيب  بن  حممد  عن  رواه  حنبل  بن  أمحد  أن   )154/7( اآلثار  مشكل  رشح  يف  الطحاوي  وذكر   

عدي، فأوقفه عىل عروة. 
به  حدث  ملا  املثنى-  بن  حممد  -يعني  عليه  أنكر  أنه  شعيب  بن  أمحد  لنا  »ذكر  الطحاوي:  قال   
كذلك -يعني عن عائشة- وقيل له: إن أمحد بن حنبل قد كان حدث به عن حممد بن أيب عدي 

فأوقفه عىل عروة، ومل يتجاوز به إىل عائشة، فقال: إنام سمعته من ابن أيب عدي من حفظه«.
وقد سبق لنا أن البيهقي وابن املنذر يف األوسط قد رويا رواية أمحد بن حنبل عن ابن أيب عدي،   

عن حممد بن عمرو، عن عروة، عن فاطمة، فاهلل أعلم بالصواب. 
عن  عمرو،  بن  حممد  عن  حفظه،  من  عدي  أيب  ابن  به  حدث  ما  فهو  املوصولة،  الرواية  وأما   

الزهري، عن عروة، عن عائشة.
واملثاين  اآلحاد  يف  عاصم  أيب  وابن   ،)363  ،216( والنسائي   ،)286( داود  أبو  أخرجها   
 ،)67( فوائده  يف  احلاكم  أمحد  وأبو   ،)2729( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   ،)3484(
املثنى،  بن  حممد  عن   )326/1( والبيهقي   ،)1348( حبان  وابن   ،)207/1( والدارقطني 
حدثنا ابن أيب عدي ـ أي من حفظه ـ عن حممد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة 

أن فاطمة بنت أيب حبيش، فوصله.
فحني رواه ابن أيب عدي من حفظه ذكره عىل اجلادة؛ ألن عروة مكثر من عائشة.  

ذلك  ذكر   ،× النبي  عن  مرساًل  الزهري  عن  برقان،  بن  وجعفر  نافع،  بن  إبراهيم  ورواه   
الدارقطني يف العلل )103/14(، ومل أقف عىل لفظها. وهذه خمالفة أخرى ملحمد بن عمرو 

يف شيخه الزهري.
وأما رواية سهل بن أيب صالح عن ابن شهاب عن عروة عن أسامء فسوف يأيت بيان االختالف   

فيها إن شاء اهلل يف اغتسال املستحاضة.



227طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

ثالث، وأكثر ما يكون من املحيض عرشة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عرشة أيام فهي 
مستحاضة، تقيض ما زاد عىل أيام أقرائها، ودم احليض ال يكون إال دًما أسود عبيًطا 
تعلوه محرة، ودم االستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن أكثر عليها يف الصالة فلتحتيش 

كرسًفا ... احلديث)1(.

]وفيه العالء بن كثري وهو مرتوك[)2(.

دمها  إن  احليضة،  عليهن  الخيفى  النساء  »إن  مكحول:  وقال  داود:  أبو  وقال 
فلتغتسل  استحاضة،  فإهنا  رقيقة،  صفرة  وصارت  ذلك،  ذهب  فإذا  غليظ،  أسود 

ولتصل«)3(. 

وساقه البيهقي مسنًدا إىل أيب داود، ومل أقف عىل سنده إىل مكحول)4(. 

)1971-431( وأخرج الدارمي، قال: حدثنا حجاج بن نصري، ثنا قرة، عن 
الضحاك أن امرأة سألته فقالت: 

إين امرأة أستحاض؟ فقال: إذا رأيت دًما عبيًطا فأمسكي أيام أقرائك)5(. 

]ضعيف من أجل حجاج[. 

الفارق الثاين: أن دم احليض ثخني، ودم االستحاضة رقيق. 

ثخينًا  قانًئا  أمحر  أيام  يف  فيكون  ينفصل،  الدم  كان  »إذا  األم:  يف  الشافعي  قال 
حمتدًما، وأياٍم رقيًقا إىل الصفرة، أو رقيًقا إىل القلة، فأيام الدم األمحر القاين املحتدم 

الثخني أيام احليض، وأيام الدم الرقيق أيام استحاضة)6(. 

سنن الدارقطني )218/1(.   )1(
سبق خترجيه. انظر رقم )1569(.   )2(

رواه أبو داود بعد حديث )286( معلًقا.   )3(
سنن البيهقي )326/1(، وذكره معلًقا ابن عبد الرب يف التمهيد )74/16(.   )4(

سنن الدارمي )802(.   )5(
األم )61/1(.   )6(
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يوم  املحرتق، مأخوذ من قوهلم:  احلار  »املحتدم هو  املاوردي يف احلاوي:  قال 
حمتدم، إذا كان شديد احلر، ساكن الريح«)1(. 

احتدم  إذا حترق، وكذا  غيًظا  عليه  »احتدم فالن  العروس:  تاج  جاء يف  قلت: 
صدره: أي تغيظ وحترق. ويف التهذيب: كل يشء التهب فقد احتدم. واحتدم الدم: 

اشتدت محرته حتى يسود«)2(. وهذا موضع الشاهد.

إىل  مال  حتى  محرته  اشتدت  وقد  حاًرا،  كان  إذا  املحتدم  بالدم  املقصود  فإًذا 
السواد. 

متيز،  فكانت ممن  الدم،  املغني: »فمن طبق هبا  اخلرقي يف خمترصه كام يف  وقال 
فتعلم إقباله، بأنه أسود ثخني منتن، وإدباره رقيق أمحر، تركت الصالة يف إقباله، فإذا 

أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صالة وصلت«)3(.

وال أعلم دلياًل عىل اعتبار كونه ثخينًا إال أن يكون االستدالل من حيث الواقع، 
أما يشء مرفوع فال أعلم.

نعم جاء يف كتب األطباء ما يبني سبب ثخونة دم احليض، وذلك أن دم احليض 
ليس جمرد دم فقط، بل إن الدم ينزل ومعه قطع من الغشاء املبطن للرحم مفتتة)4(. 

الفارق الثالث: الرائحة. 

فدم احليض منتن، كريه الرائحة، ودم االستحاضة ال رائحة له.

وممن ذكر الرائحة فرًقا الشافعي كام يف خمترص املزين)5(، واخلرقي كام سقنا كالمه 

احلاوي )389/1(.  )1(
تاج العروس )131/16(.   )2(

املغني )391/1(.   )3(
دم  »وعند فحص  والقرآن )ص:90(:  الطب  بني  اإلنسان  كتابه خلق  البار يف  الدكتور  يقول   )4(
للرحم«.  املبطن  الغشاء  من  وقطًعا  والبيضاء  احلمراء  الدم  كرات  نرى  فإننا  باملجهر  احليض 
ويقول أيًضا )ص: 93(: »وينزل دم احليض حمتوًيا عىل قطع من الغشاء املبطن للرحم مفتتة«. 

خمترص املزين )11/1(.   )5(
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قبل قليل، وذكره ابن قدامة يف املقنع)1(.

الفرق الرابع: التجمد.

 فدم احليض اليتجمد إذا ظهر، ألنه جتمد يف الرحم ثم انفجر وسال فال يعود 
ثانية للتجمد، وأما دم االستحاضة فإنه دم عرق إذا ظهر جتمد)2(.

فهذه أربعة فروق ...

اللون، الرقة، الرائحة، التجمد ... ومل يأت مرفوًعا إال التفريق باللون، ومل أقف 
عىل حديث مرفوع أو أثر موقوف عىل اعتبار ما عداه.

مغني  صاحب  ذكر  بل  األسود،  بالدم  فقط  فيه  التمييز  اليعترب  اللون  وحتى 
املحتاج: أن التمييز هو بني الدم القوي والضعيف، فقال: »إن األمحر ضعيف بالنسبة 
من  أقوى  واألصفر  األصفر،  من  أقوى  واألشقر  بالنسبة لألشقر،  وقوي  لألسود، 
األكدر، وما له رائحة كرهية أقوى مما ال رائحة له، والثخني أقوى من الرقيق، فالقوي 

هو احليض وما عداه استحاضة«)3(. 

وهذا الكالم جيد؛ ألن دم احليض ليس مقصوًرا عىل األسود فقط.

البار يف كتابه خلق اإلنسان بني الطب والقرآن  الدكتور حممد  املبدع )274/1(. يقول  انظر:   )1(
اخلاصة..  الرائحة  هذه  يذكر  شيًئا  النساء  أمراض  كتب  من  لدي  فيام  أجد  »ومل   :)91 )ص: 
فسألت بعض النسوة الاليت يرتددن عىل عياديت: هل جتدن رائحة خاصة لدم احليض فأجبن أن 

نعم«. اهـ
يقول الدكتور البار نقاًل عن الدكتور دوجالد بريد يف كتابه )املرجع يف أمراض النساء والوالدة(،   )2(
أن  احلالة دون  تلك  بقاؤه سنني طويلة عىل  )يتجمد( ويمكن  يتجلط  يقول: »ودم احليض ال 
يتجلط، فإذا ظهر دم متجلط )متجمد( أثناء احليض فإن احلائض رسعان ماتعرف ذلك ويعترب 
ذلك غري طبيعي«. ويقول أيًضا: »وينزل لذلك دم احليض ال يتجلط، ولو بقي سنيًنا طوااًل، 
وذلك ألنه قد سبق جتلطه يف الرحم، ثم أذيبت اجللطة بفعل مخرية )انزيم(«. انظر خلق اإلنسان 

بني الطب والقرآن )ص: 89 - 93(. 
مغني املحتاج )113/1(، وانظر روضة الطالبني )140/1(.   )3(
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)1972-432( فقد روى مالك يف املوطأ، قال: عن علقمة بن أيب علقمة، عن 
أمه موالة عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: 

كان النساء يبعثن إىل عائشة أم املؤمنني، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من 
دم احليضة، فتقول هلن: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 

]وإسناده حسن[)1(.

مرفوًعا  كان  سواء  اللون،  غري  يف  التمييز  اعتبار  عىل  دليل  هناك  كان  فإن 
ذكره  املعايل،  أيب  رأي  وهو  فقط،  باللون  التمييز  عىل  فيقترص  وإال  قبلته  موقوًفا   أو 

ابن مفلح يف الفروع)2(، وابن مفلح الصغري يف املبدع)3(.

إمام  وادعى  وحده،  اللون  القوة  يف  املعترب  أن  الثاين:  والوجه  النووي:  قال 
عند  والصحيح  الغزايل.  عليه  واقترص  الوجه.  هذا  عىل  األصحاب  اتفاق  احلرمني 

األصحاب الوجه األول)4(.

e e e

املوطأ )59/1(، وسبق خترجيه، انظر ح: )1616(.   )1(
الفروع )274/1(.   )2(

املبدع )275/1(.   )3(
روضة الطالبني )141/1(.  )4(
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املبتدأة: املرأة التي جاءها احليض، ومل يتقدم هلا حيض قبل ذلك)1(.

تكن  ومل  دًما،  رأت  التي  »املبتدأة،  القناع:  كشاف  يف  احلنابلة  من  البهويت  قال 
حاضت يف سن حتيض ملثله كبنت تسع سنني فأكثر ...«)2(.

وهي يف مقابلة املعتادة ...

املبتدأة إذا استمر هبا الدم متى نحكم بأهنا  ]م-780[ وقد اختلف الفقهاء يف 
مستحاضة؟ وذلك الختالفهم يف أكثر احليض.

فقيل: إذا استمر مع املرأة الدم إىل أن جاوز عرشة أيام فهي مستحاضة وكذا إن 
نقص عن ثالثة أيام، وهو مذهب احلنفية)3(.

انظر: اخلريش )204/1(، وحاشية ابن عابدين )190/1(.   )1(
كشاف القناع )204/1(.   )2(

حاشية   ،)202/1( الرائق  البحر   ،)161/1( القدير  فتح  رشح   ،)41/1( الصنائع  بدائع   )3( 
ابن عابدين )284/1-285(، مراقي الفالح )ص57(، تبيني احلقائق )55/1(.

الفصل األول 

يف املستحاضة املبت�دأة 
املبحث األول 

يف تعريف املبت�دأة ومىت تكون مستحاضة؟



موسوعة أحكام الطهارة 232

ألن أكثر احليض عندهم عرشة أيام، وأقله ثالثة أيام، وسبق مناقشة هذا القول. 

وقيل: إذا جاوز الدم مخسة عرش يوًما فهي مستحاضة، وهو مذهب املالكية)1(، 
والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، وهذا مبني أيًضا عىل أن أكثر احليض عندهم مخسة عرش 

يوًما.

املبتدأة جتلس ما تراه من الدم حتى يطبق عليها الدم، فإذا استمر معها  وقيل: 
الدم شهًرا كاماًل صارت مستحاضة، وهو اختيار ابن تيمية.

قال يف االختيارات: »املستحاضة جتلس ما تراه من الدم ما مل ترص مستحاضة«)4(. 
وهذا مبني عىل أنه ال حد ألقل احليض وال ألكثره.. 

واألصل أن احليضة تكون يف الشهر ال تكون شهًرا ولذا جعل اهلل سبحانه وتعاىل 
عدة احلائض ثالث حيض، وعدة املرأة التي ال حتيض ثالثة أشهر، فكان يف مقابل كل 
حيضة وطهر شهًرا، فثالث حيض بثالثة أشهر، فال يصح أن يكون احليض مستغرًقا 

للشهر كاماًل، فإذا استمر معها الدم شهًرا كاماًل علمنا أهنا مستحاضة.

وقد استعرضت يف مسائل متقدمة حجة من حدد أقل احليض، وبينت أنه ال حد 
ألقله قياًسا عىل النفاس. 

بأن احليض  القول  بد من  أكثر احليض، وال  العلم يف  أهل  واستعرضت كالم 
ألكثره حد ينتهي إليه يكون حًدا بني احليض واالستحاضة حتى عند الذين خيتارون 
أجاب:  كاماًل؟  شهًرا  احليض  يكون  هل  سألتهم:  فإذا  ألكثره،  حد  ال  احليض  بأن 
بـ ال . فإذا أعدت السؤال: هل يكون احليض شهًرا إال يومني أو ثالثة، أجاب بـ ال؛ 

اخلريش   ،)167/1( الدسوقي  حاشية   ،)68/1( اجلليل  منح   ،)210/1( الصغري  الرشح   )1(
)204/1، 205(، أسهل املدارك )87/1(، مواهب اجلليل )368/1(. 

روضة الطالبني )142/1(، املجموع)422/2، 423(، هناية املحتاج )340/1، 341(.   )2(
كشاف القناع )205/1(، املحرر )24/1(، املغني )411/1(.   )3(

االختيارات )ص28(.   )4(
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ألن لألكثر حكم الكل، وهذا مصري منهم والبد ألن يكون ألكثر احليض حد ينتهى 
إليه، فإذا قلنا: أقل الطهر مخسة عرش يوًما كام قرر ذلك األطباء، واملرأة حتيض وتطهر 
بالشهر مرة، صار أكثر احليض مخسة عرش يوًما، وهو قول اجلمهور، فإذا قالوا لنا: 
وجدنا امرأة حتيض سبعة عرش يوًما، وهي أكثر امرأة وجدت حسب أقوال الفقهاء، 
ومل توجد امرأة جتاوز حيضها هذا العدد، فاجلواب: أن هذا ليس بحيض، كام قالوا: 
وتكراره  استحاضة،  دم  هو  وإنام  باحليض،  هذا  وليس  امرأة حامل حتيض،  وجدنا 
يؤخذ  ال  والنادر  نادرة،  املرأة  فهذه  التنزل  وعىل  هنا،  فكذلك  حيض،  أنه  ال يعني 

قاعدة، واهلل أعلم. 

e e e
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عرفنا فيام سبق متى تكون املبتدأة مستحاضة؟ فإذا حكمنا عليها بأهنا مستحاضة 
فام احلكم؟ 

واجلواب أن نقول: املستحاضة املبتدأة قسامن: 

فبعضه  بعضه من بعض،  يتميز  دمها  لون  أن  مبتدأة مميزة: ويقصد هبا  األوىل: 
يكون أسود، وبعضه أمحر، أو بعضه يكون أمحر، وبعضه أصفر، أو بعضه يكون له 
رائحة كرهية وبعضه ال رائحة له عىل القول بالتمييز بالرائحة، فهذه تسمى مستحاضة 

مميزة.

الثانية: مبتدأة غري مميزة: وهي التي يكون دمها عىل صفة واحدة ال تتغري. 

e e e

املبحث الثاني 

يف حكم املستحاضة املبت�دأة
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ما جاوز أكثر احليض فهو استحاضة؛ ألن لألكثر حكم الكل. 

q كل دم أطبق عىل املرأة شهًرا كاماًل فهو استحاضة.
q املستحاضة املبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ ألن العمل بالتمييز اجتهاد، 

واعتامد عادة أقارهبا أو لداهتا تقليد، واالجتهاد خري من التقليد. 

q كل ما خرج من خمرج واحد إذا التبس، فالسبيل يف التفريق هو التمييز أصله 
التفريق بني املني واملذي.

q الداللة عىل اليشء بصفاته أوىل من الداللة عىل اليشء بأمر خارج عنه. 

]م-781[ اختلف العلامء يف املستحاضة املبتدأة إذا كانت مميزة: 

يوًما، وال  الدم، وطهرها عرشون  رأت  ما  أول  من  أيام  حيضها عرشة  فقيل: 
عربة بالتمييز وهو مذهب احلنفية)1(.

واختار أبو يونس أهنا تأخذ باالحتياط، فتغتسل بعد ثالثة أيام )أقل احليض عنده( ثم تصوم   )1(
وتصيل سبعة أيام بالشك، وال يقرهبا زوجها حتى تغتسل بعدم متام العرشة، وتقيض صيام األيام 
فتحتاط  أقل احليض  أن حيضها  اجلائز  العبادات واجب، ومن  باب  السبعة ألن االحتياط يف 
هلذا، وهذا القول ضعيف؛ ألن فيه مشقة وحرًجا وإجياب صوم اليوم الواحد مرتني ال مثيل له 

يف الرشع، ومن امتثل األمر الرشعي بقدر طاقته مل يكلف اإلعادة. 

الفرع األول 

يف املستحاضة املبت�دأة إذا كانت ممزية
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وقيل: تعمل بالتمييز برشط أن يكون التمييز صاحلًا ألن يكون حيًضا.

وهو مذهب الشافعية)1(، واحلنابلة)2(، واختاره ابن القاسم)3(، وابن العريب من 
املالكية)4(. 

وكيف يكون التميز صاحلًا ألن يكون حيًضا؟

أكثر  األسود اليتجاوز  الدم  يكون  بأن  يكون حيًضا  بأن  التمييز صاحلًا  يكون 
احليض، وهو مخسة عرش يوًما، عند املالكية والشافعية واحلنابلة. 

وال ينقص األسود عند الشافعية واحلنابلة عن أقل احليض فإن نقص األسود 
عن يوم وليلة فليس بحيض.

واختار أبو يوسف: أهنا تأخذ باالحتياط. 

فتغتسل بعد ثالثة أيامـ  أقل احليض عندهـ  ثم تصوم، وتصيل بالشك، وال يقرهبا 
زوجها حتى تغتسل بعد متام العرشة، وتقيض صيام األيام السبعة)5(.

q دليل احلنفية: بأنها جتلس عشرة أيام فقط:

قالوا: عرشة األيام حيض، بدليل لو أن الدم انقطع لعرشة أيام فأقل كان حيًضا، 

روضة الطالبني )142/1(، املجموع )422،423/2(، هناية املحتاج )340/1، 341(.   )1(
كشاف القناع )205/1(، املحرر )24/1(، املغني )411/1(   )2(

قال ابن عبدالرب يف التمهيد، كام يف فتح الرب )489/3(: »قال ابن القاسم: ما رأت املرأة بعد   )3(
عرش  مخسة  الصالة  عن  قعدت  هبا  متادى  فإن  الصالة،  له  ترتك  حيض،  فهو  الدم  من  بلوغها 
فيه  التشك  دًما  ترى  أن  إال  وتوطأ،  وتصوم،  تصيل  مستحاضة،  وكانت  اغتسلت  ثم  يوًما، 
أنه دم حيض فتدع له الصالة«، ثم قال: »والنساء يعرفن ذلك برحيه ولونه، وقال: إذا عرفت 

املستحاضة إقبال احليض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطالق« إلخ كالمه. 
قال ابن العريب من املالكية يف حتفة األحوذي )209/1، 210(: »املستحاضة عىل قسمني: مبتدأة   )4(
ومعتادة، ومها عىل قسمني: مميزة وغري مميزة، فهي إًذا عىل أربعة أقسام: األول: مبتدأة مميزة .... 

فحيضها مدة متيزها برشط أن ال يزيد عىل أكثر احليض، فإن زاد عىل أكثره مل يكن حيًضا«.
املبسوط )154/3(.   )5(
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فحني زاد الدم عىل عرشة أيام وقع الشك يف كون الدم الزائد عىل أقل احليض)1( هل 
يكون حيًضا أم ال، وجمرد الشك الخيرجه عن كونه حيضا)2(.

هبا  واستمر  العرشة،   - الدم  يعني   - جاوز  »فإن  املبسوط:  يف  الرسخيس  قال 
أمر  ألن  يوًما؛  عرشون  وطهرها  الدم،  رأت  ما  أول  من  أيام  عرشة  فحيضها  الدم، 
العرشة  وإىل  الدم،  رؤية  وهو  ظاهر،  بسبب  لتأييده  اإلمكان،  عىل  مبني  احليض 
اإلمكان موجود، فجعلناها حيًضا، وإذا انقطع بتامم العرشة كان الكل حيًضا، فزيادة 
الشهر وذلك عرشون  فبقية  العرشة حيًضا  ينتقص احليض، وإذا كانت  السيالن ال 

يوًما طهرها؛ ألن الشهر يشتمل عىل احليض والطهر عادة«)3(. 

فاألحناف اليرون العمل بالتمييز مطلًقا، ال يف املرأة املبتدأة وال يف غريها. 

q دليل اجلمهور على العمل بالتميزي:

  الدليل األول: 

)1973-433( ما رواه أبو داود من طريق ابن أيب عدي، عن حممد - يعني ابن 
عمرو بن علقمة - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبري، 

كان  إذا   :× النبي  هلا  فقال  تستحاض،  كانت  أهنا  حبيش:  أيب  بن  فاطمة  عن 
دم احليض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا كان اآلخر 

فتوضئي وصيل)4(.

يقدر احلنفية أقل احليض بثالثة أيام، ومعنى كالمه: أن هذه املرأة املبتدأة التي ال عادة هلا، حني   )1(
زاد دمها عن ثالثة أيام، وهي أقل احليض، وقع هلم شك، هل هذا الزائد حيض أم استحاضة، 
الشك ال خيرجه عن  فهذا  أيام،  احليض عندهم، وهو عرشة  أكثر  يتجاوز  مل  الدم  أن  دام  وما 

اعتباره حيًضا يف العرشة. 
العناية )178/1(.   )2(

املبسوط )153/3(.   )3(
سنن أيب داود )304(.   )4(
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]احلديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر[)1(.

واملعروف من قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش أنه ردها إىل العادة. 

  الدليل الثاين: 

)1974-434( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا إسامعيل بن علية، عن خالد 
-يعني احلذاء.

فسألت  فأمروين،  أنس  آل  من  امرأة  استحيضت  قال:  سريين  بن  أنس   عن 
ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراين، فال تصيل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من 

النهارفلتغتسل وتصل)2(. 

]صحيح[)3(. 

هنا  والنسبة  اهـ  احلمرة.  بحراين: شديد  دم  العروس)5(:  وتاج  اللسان)4(،  ويف 
ليست إىل البحر املعروف، ولكن إىل الرحم، فإنه يطلق البحر عىل قعر الرحم، ومنه 

قيل للدم اخلالص احلمرة بحراين. 

الرحم  بحر  إىل  أسود، نسب  أي  بحراين:  دم  املجاز:  العروس: ومن  تاج  ويف 
وهو عمقه)6(.

إىل  يرضب  الذي  األسود  هو  البحراين،  البخاري:  رشح  يف  رجب  ابن  وقال 
سواد)7(.

سبق خترجيه. انظر حديث 1969.  )1(
املصنف )120/1( رقم 1367.   )2(
سبق خترجيه، انظر رقم )1602(.  )3(

اللسان )46/4(.   )4(
تاج العروس )53/6(.  )5(
تاج العروس )53/6(.   )6(

رشح ابن رجب للبخاري )176/2(.   )7(
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وهذا األثر عندي هو احلجة بالعمل بالتمييز، ال حديث حممد بن عمرو، وقول 
الصحايب حجة عىل الصحيح برشطني: 

الرشط األول أال خيالف نًصا. الثاين: أال يعارضه قول صحايب مثله. 

  الدليل الثالث: 

اجلبلة  دم  وبني  العرق،  دم  بني  التفريق  قوية عىل  التمييز عالمة  أن  النظر،  من 
والطبيعة، وألن أحكام احليض معقولة املعنى، 

بني  املرأة  ميزت  فإذا   ، ژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعاىل:  قال 
األذى، وبني دم العرق عملت به. 

  الدليل الرابع: 

ملا فرق الشارع بني دم احليض وبني دم االستحاضة يف األحكام، فاألول مانع 
الدم هذا اليشبه  الثاين، كان البد أن  الوطء بخالف  الصيام ومن  من الصالة ومن 
هذا، ولو كانا متامثلني ما فرق بينهام الشارع؛ ألن الشارع حكيم ال يفرق بني متامثلني 
وال جيمع بني متفرقني ... وافرتاقهام يف األحكام راجع إىل اختالفهام يف الصفة، فهذا 
له صفة من لون ورقة ورائحة ختتلف عن هذا فوجب العمل بالتمييز بينهام بالرجوع 

إىل صفتهام.

q دليل أيب يوسف على وجوب االغتسال بعد ثالثة أيام والصيام والقضاء:

أوجب أبو يوسف االغتسال بعد ثالثة أيام، ألنه يرى أن أقل احليض ثالثة أيام، 
وهذه املبتدأة من اجلائز أن حيضها أقل احليض، ألهنا ليست هلا عادة ممكن أن تعمل 
هبا، فنأخذ باالحتياط، فتغتسل بعد ثالثة أيام -أقل احليض عنده- ثم تصوم، وتصيل 
بالشك، وال يقرهبا زوجها حتى تغتسل بعد متام العرشة، وتقيض صيام األيام السبعة 

احتياًطا. 

بينت يف  ا؛ ألنه مبني عىل أن احليض ألقله حد، وقد  القول ضعيف جدًّ وهذا 
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فصل مستقل ضعف هذا القول، ثم هو ضعيف من وجه آخر، إذ كيف تكلف املرأة 
بصيام يوم واحد مرتني من غري تفريط منها، فاهلل مل يوجب عىل العباد صيام يوم واحد 

مرتني، وال صيام شهر رمضان مرتني يف العام.

q الراجح:

عملت  واالستحاضة  احليض  دم  بني  متيز  أن  أمكن  إذا  املبتدأة  املستحاضة  أن 
بالتمييز برشط أال يزيد عن أكثر احليض، وهو مخسة عرش يوًما، فإن زاد كانت بحكم 

من ال متييز هلا، وسيأيت بحثها إن شاء اهلل تعاىل يف املبحث التايل.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q املستحاضة املبتدأة إذا مل يكن هلا متييز ردت إىل عادة أختها وأمها؛ ألن شبه 
املرأة بأخواهتا أقرب من شبه املرأة بأتراهبا من غري أقارهبا. 

وقيل:

q املستحاضة املبتدأة ترد إىل عادة غالب النساء؛ ألن األقل يتبع األكثر، وألن 
احلكم لألغلب. وألن األحكام ال تبنى عىل القليل والنادر.

]م-782[ إذا كان دم املبتدأ املستحاضة عىل صفة واحدة، فقد اختلف العلامء: 

يوًما. وهو  أيام -أكثر احليض عندهم- وطهرها عرشون  جتلس عرشة  فقيل: 
مذهب احلنفية، وال فرق بني كوهنا مميزة أو غري مميزة)1(.

القاسم  ابن  ثم تكون مستحاضة)2(. وهي رواية  يوًما  تقعد مخسة عرش  وقيل: 

البناية - العيني )669/1(، بدائع الصنائع )41/1(، تبيني احلقائق )64/1(.  )1(
وإذا كانت مستحاضة، فإهنا طاهرة يغشاها زوجها، وتصيل وتصوم، وال تزال بمنزلة الطاهر   )2(
حتى ترى دًما قد أقبل غري الدم الذي كان هبا، والذي كانت تصيل فيه.                =

الفرع الثاني

يف املستحاضة املبت�دأة إذا كانت غري ممزية
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وأكثر املدنيني عن مالك)1(. 

النساء من أسناهنا وأتراهبا ولداهتا)2(، ثم هي مستحاضة  تقعد ما تقعد  وقيل: 
بعد ذلك، تصيل وتصوم ويأتيها زوجها إال أن ترى دًما ال تشك فيه أنه دم حيضة. 

وهو رواية عيل بن زياد عن مالك)3(. 

وقيل: تقعد أيام لداهتا ثم تستظهر بثالثة أيام. وهي رواية ابن وهب عن مالك)4(.

وصححه  الشافعية،  مذهب  يف  القولني  أحد  وهو  وليلة.  يوًما  جتلس  وقيل: 
مجهورهم)5(. 

وقد ذكر ابن عبدالرب يف التمهيد كام يف فتح الرب )490/3(: »عن حممد بن مسلمة قال: أقىص ما   =
حتيض النساء عند علامء أهل املدينة مالك وغريه مخسة عرش يوًما، ثم قال: »فإن متادى هبا الدم 
أكثر من مخسة عرش يوًما اغتسلت عند انقضاء اخلمسة عرش، وعلمنا أهنا مستحاضة، فأمرناها 
بالغسل ألهنا طاهر، وتصيل من يومها ذلك، وال تصيل ما كان قبل ذلك، ألهنا تركت الصالة 
باجتهاد يف أمر خيتلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصالة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل احليضة 
كام قال رسول اهلل ×؛ وذلك أن تأتيها دفعة من الدم تنكره بعد مخسة عرش يوًما من يوم غسلها، 
ألنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد مخس عرشة من الطهر، كفت عن الصالة ما دامت 
ترى الدم إىل مخسة عرش، ثم اغتسلت وصلت فيام تستقبل كام ذكرنا. فإن مل يكن بني الدفعة وبني 
الطهر قدر مخسة عرش يوًما فهي امرأة حاضت أكثر مما حتيض النساء فال تعتد به وال ترتك الصالة 

لتلك الدفعة، وال تزال تصيل حتى يأتيها ولو دفعة بعد مخسة عرش أو أكثر من الطهر« اهـ.
املدونة )49/1(، املنتقى ـ الباجي )124/1(.   )1(

 :)231/1( اللسان  يف  قال  واحد.  معنامها  واألتراب  واللدات  األسنان،  مرتادفة  ألفاظ  هذه   )2(
معه  ولد  الذي  الرجل  ترب  وقيل:  لدهتا.  أي  هذه  تِْرب  هذه  يقال:  والسن،  واللدة،  الرتب، 
وأكثر ما يكون ذلك يف املؤنث. ويف تاج العروس )323/1(: األتراب: األسنان، ال يقال: إال 
لإلناث وقيل للذكور األسنان واألقران، وأما اللدات فإنه يكون للذكور واإلناث. ويف اللسان، 
قال: عرًبا أتراًبا فرسه ثعلب فقال: األتراب هنا األمثال. قال: وهو حسن إذ ليست هناك والدة. 

املدونة )49/1(، املنتقى )124/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )485/3(.   )3(
املنتقى ـ الباجي )124/1(، عارضة األحوذي )209/1(، وضعفه، حيث قال: »االستظهار   )4(

يف احلديث إنام جاء يف املعتادة وليست املبتدأة يف معناه«. 
قال الرميل يف هناية املحتاج )343/1(: »األظهر أن حيضها يوم وليلة«.               =  )5(
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وقيل: ترد إىل غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع بالتحري. وهو املشهور من 
مذهب احلنابلة)1(، ووجه يف مذهب الشافعية)2(. 

q دليل من قال جتلس عشرة أيام: 

وغري  املميزة  املبتدأة  بني  عندهم  الفرق  ألنه  املميزة،  املبتدأة  يف  دليلهم  ذكرنا 
املميزة ألهنم اليقولون بالعمل بالتمييز مطلًقا. وهذا القول مبني عىل أن أكثر احليض 

عرشة أيام وهو قول ضعيف.

q دليل من قال: جتلس خمسة عشر يوًما: 

وهذا القول مبني عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما،. فإذا كانت مدة احليض 
اإلمكان،  زمن  يف  ألنه  حيًضا؛  يكون  أن  وجب  فيه  الدم  ورأت  يوًما،  عرش  مخسة 

فتجلس املستحاضة أقىص مدة يمكن أن حتيض فيها)3(.

q دليل من قال: تقعد أيام لداتها: 

قال الباجي يف املنتقى: وجهه: أهنا ملا مل تكن هلا عادة ترجع إليها، وجهل أمرها، 
بأكثر من ذلك،ولو  إذ ال طريق هلا إىل معرفة حاهلا  اعتبارها بأحوال لداهتا؛  وجب 

و يف روضة الطالبني )143/1(: »أظهرمها: حتيض يوًما وليلة.  =
والثاين: سًتا وسبًعا. وعىل هذا يف الست والسبع وجهان:   

أحدمها: للتخيري، فتحيض إن شاءت سًتا، وإن شاءت سبًعا.   
وأصحهام ليست للتخيري، بل إن كانت عادة النساء سًتا، حتيضت سًتا، وإن كانت سبًعا حتيضت   
سبًعا. ويف النساء املعتربات أوجه أصحها: نساء عشريهتا من األبوين، فإن مل يكن عشرية فنساء 

بلدها. والثاين: نساء العصبات خاصة. والثالث: نساء بلدها وناحيتها«. 
الكايف   ،)227/1( املبدع   ،)365/1( اإلنصاف   ،)207  ،206/1( القناع  كشاف   )1(

 .)79/1(
هناية املحتاج )343/1(، روضة الطالبني )143/1(.   )2(

بترصف. انظر: املنتقى )124/1(، وهذا القول مبني عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما وهو   )3(
قول ضعيف بينت ضعفه يف مسألة أكثر احليض.
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كانت هلا عادة لردت إليها، فإذا مل يكن هلا عادة وال متييز فالظاهر أن حيضها كحيض 
لداهتا)1(. 

q دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بث�الثة أيام: 

قال الباجي يف املنتقى: »وجه رواية االستظهار، أن هذا خارج من اجلسد، أريد 
التمييز بينه وبني غريه فجاز أن يعترب فيه بثالثة أيام، أصل ذلك لبن املرصاة«)2(. 

وقال ابن عبد الرب: »احتجوا فيه من جهة النظر بالقياس عىل املرصاة يف اختالط 
اللبنني، فجعلوا كذلك اختالط الدمني، دم االستحاضة ودم احليض. ويف السنة من 
بذلك  ليعلم  أيام  ثالثة  تستربأ  املرصاة  أن  هريرة  أيب  عن  وغريه  سريين  ابن  حديث 
مقدار لبن الترصية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها عىل عادهتا ليعلم 

بذلك أحيض هو أم استحاضة؟ استرباء واستظهاًرا«)3(. 

 )1975-435( ويقصدون بلبن املرصاة ما رواه مسلم من طريق يعقوب -يعني: 
ابن عبد الرمحن القاري- عن سهيل، عن أبيه، 

ابتاع شاة مرصاة، فهو فيها باخليار  × قال: من  عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 
ثالثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاًعا من متر)4(. 

وهذا من عجيب القول، وغريب القياس، فاخليار يف املرصاة جعل له ثالثة أيام؛ 
ألنه زمن يظهر فيه أثر الترصية غالًبا، ويتأكد املشرتي من عيب التدليس، فأين هذا مما 

نحن فيه، وهل كان دم املرض كبلبن احتبس فلم حيلب؟

q دليل من قال: جتلس يوًما وليلة: 

أن  اجلائز  ومن  فيه،  فمشكوك  زاد  وما  املتيقن،  فهو  احليض،  أقل  ألنه  قالوا: 

املنتقى للباجي )124/1(.   )1(
املرجع السابق.   )2(

فتح الرب برتتيب التمهيد )494/3، 495(.   )3(
صحيح مسلم )24ـ1524(.   )4(
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يكون حيضها أقل احليض، فنكون قد احتطنا للعبادات الواجبة، ووجوب العبادات 
متيقن، وكونه حيًضا مشكوك فيه، والشك ال يرفع اليقني.

q دليل من قال جتلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء: 

)1976-436( ما رواه أمحد من طريق عبداهلل بن حممد )يعني ابن عقيل( ابن 
أيب طالب، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، 

عن أمه محنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثرية، فجئت 
قالت:  بنت جحش،  بيت أختي زينب  أستفتيه وأخربه، فوجدته يف   × اهلل  رسول 
منعتني  قد  فيها،  ترى  فام  شديدة  كثرية  حيضة  أستحاض  إين  اهلل:  رسول  يا  فقلت 
أكثر من  قالت: هو  الدم،  فإنه يذهب  الكرسف،  أنعت لك  قال:  الصالة والصيام، 
فقد  فعلت  أهيام  بأمرين  سآمرك  قال:  ثًجا،  أثج  إنام  قالت:  فتلجمي،  قال:  ذلك، 
أجزأ عنك من اآلخر، فإن قويت عليهام، فأنت أعلم. فقال هلا: إنام هذه ركضة من 
ركضات الشيطان، فتحييض ستة أيام أو سبعة يف علم اهلل، ثم اغتسيل حتى إذا رأيت 
أنك قد طهرت واستيقنت، واستنقأت فصيل أربًعا وعرشين ليلة أو ثالًثا وعرشين 
ليلة، وأيامها، وصومي، فإن ذلك جيزئك، وكذلك فافعيل يف كل شهر، كام حتيض 
الظهر  تؤخري  أن  عىل  قويت  وإن  وطهرهن  حيضهن  بميقات  يطهرن  وكام  النساء 
املغرب  تؤخرين  ثم  مجيًعا،  والعرص  الظهر  تصلني  ثم  فتغتسلني  العرص  وتعجيل 
الفجر  مع  وتغتسلني  فافعيل،  الصالتني  بني  وجتمعني  تغتسلني  ثم  العشاء  وتعجلني 
وتصلني، وكذلك فافعيل، وصيل وصومي، إن قدرت عىل ذلك. قال رسول اهلل ×: 

وهذا أعجب األمرين إيل)1(. 

]ضعيف[)2(.

املسند )439/6(.   )1(
واحلديث ضعيف ألن فيه:   )2(

أواًل: انفرد فيه ابن عقيل، واألكثر عىل ضعفه.                 =  
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قال ابن عيينة: أربعة من قريش يرتك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن نقلت كالم   =
أهل العلم فيه، انظر املجلد الثاين)ح187(. ومن أخطائه ما رواه أمحد )102/1(: من طريق 
محاد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن حممد بن عيل بن احلنفية عن أبيه أن النبي × كفن يف سبعة 

أثواب. فإن هذا خمالف ملا يف الصحيحني من أن النبي × كفن يف ثالثة أثواب.
ثانًيا: أن أحاديث الصحيحني ترد املستحاضة إىل عادهتا، وحديث ابن عقيل يردها إىل غالب   
النساء ال إىل عادهتا وال إىل التمييز، وال أعلم له متابًعا، فانفراده هبذا األصل، وخمالفته ألحاديث 

الصحيحني جتعله غري مقبول. 
البخاري  روى  فقد  عادهتا،  إىل  بردها  رصحية  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  استحاضة  قصة  فهذه   
)306(: من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة يف قصة استحاضة فاطمة 
بنت أيب حبيش، وفيه: )فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم 

وصيل(. 
فقوله: )فإذا ذهب قدرها( رصيح بردها إىل العادة.   

ورواه البخاري )325( من طريق أيب أسامة عن هشام به بلفظ: )ولكن دعي الصالة قدر األيام   
التي كنت حتيضني فيها(. 

ورواه ابن حبان )1355( بسند صحيح من طريق أيب عوانة عن هشام به بلفظ: )تدع الصالة   
أيامها(. 

كام أن أم حبيبة قد ردها الرسول × إىل عادهتا.   
وروى مسلم )65-434( عن عائشة يف قصة استحاضة أم حبيبة وفيه: )امكثي قدر ما كانت   

حتبسك حيضتك، ثم اغتسيل وصيل(. 
فهذه أحاديث الصحيحني ظاهرة برد املستحاضة إىل عادهتا.   

وهنا حديث ابن عقيل رمحه اهلل ردها إىل غالب احليض، فقال: )حتييض ستة أيام، أو سبعة أيام(،   
فلم يردها إىل عادهتا، وقد تكون عادهتا أكثر أو أقل، ومل يردها إىل التمييز.

أيام، وال هي  يتقدم هلا  مبتدأة مل  امرأة  »إنام هي  السنن )183/1(:  وقد قال اخلطايب يف معامل   
مميزة لدمها، وقد استمر هبا الدم حتى غلبها، فرد الرسول × أمرها إىل العرف الظاهر، واألمر 
الغالب من أحوال النساء، كام محل أمرها يف حتيضها كل شهر مرة واحدة عىل الغالب من عادهتن 

...« إلخ.
قلت: أين الدليل من احلديث عىل أهنا مبتدأة، هذا أواًل.  

وثانًيا: أهنا التستطيع أن متيز بني دم احليض ودم االستحاضة.               =  
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فهذا السبيل إليه من احلديث، والرسول × مل يسأهلا هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة   =
من قبل؟ وهل متيزين بني دم احليض وبني دم االستحاضة؟ 

كانت هناك خمالفة  وملا  املميزة،  املبتدأة غري  احلديث عىل  له وجه يف محل  لكان  فلو وقع ذلك   
منزلة  نزل  االحتامل  مقام  يف  االستفصال   × الرسول  ترك  ملا  ولكن  الصحيحني،  ألحاديث 

العموم يف املقال.
فاحلديث ظاهره رد املستحاضة مطلًقا إىل عادة النساء.   

من  الصحيحني  يف  املستحاضة  وأحاديث  الصلوات،  بني  باجلمع  أمرها  احلديث  أن  ثالًثا:   
أحاديث عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش وأم حبيبة مل يرشدها إىل اجلمع. كام أن 
احلديث دليل لو صح ملن يقول باجلمع الصوري وينكر اجلمع يف اإلقامة والسفر إال يف عرفة، 
وهو تأخري أوىل الصالتني وتعجيل الثانية، فاألوىل يف آخر الوقت، والثانية يف أول الوقت، وإنام 
فيه حرج ومشقة،  الصورة  التخفيف عليهم، واجلمع يف هذه  االعذار  قصد من اجلمع ألهل 
ومن يعلم الوقت ودقته، والناس يف ذلك الوقت مل يكن لدهيم ساعات كام هي احلال يف هذا 

العرص، حتى يوقع أوىل الصالتني يف آخر الوقت، بينام تقع الصالة الثانية يف أول الوقت 
كالم أهل العلم يف احلديث:   

ضعفه أبو حاتم يف العلل )51/1(ح123، قال ابنه: سألت أيب عن حديث رواه ابن عقيل، عن   
إبراهيم بن حممد، عن عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش يف احليض، فوهنه، ومل يقو 

إسناده. 
وضعفه الدارقطني كام يف رشح ابن رجب للبخاري )64/2(، ومل أجده يف السنن له، لكن قال   
حمققو رشح ابن رجب إنه موجود يف كتاب العلل الدارقطني، وأحالوا عىل )5 ب / ق 101ـ 
أ(، وبعد طبع كتاب العلل، وجدت أن الدارقطني قد نص عىل تضعيفه من حديث ابن عقيل 

عن جابر، واهلل أعلم. 
ويف تلخيص احلبري )288/1(: »وقال ابن منده: اليصح بوجه من الوجوه؛ ألهنم أمجعوا عىل   

ترك حديث ابن عقيل«.
ومحل احلافظ قول ابن منده بكوهنم أمجعوا عىل ترك حديثه يعني َمْن خرج الصحيح، فليس له   

يف الصحيحني رواية. 
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو خمتلف يف االحتجاج به.  
وأما اإلمام أمحد.. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.  

قال الرتمذي )226/1(: »سألت حممًدا عن هذا احلديث، فقال: هو حديث حسن صحيح،   
وقال: يعني الرتمذي: وهكذا قال أمحد: هو حديث حسن صحيح.               =
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أمحد  تالميذ  من  داود  أبا  فإن  داود،  أيب  نقل  عىل  اليقدم  أمحد،  عن  الرتمذي  من  النقل  فهذا   =
السنن  يف  احلديث  هلذا  روايته  بعد  داود  أبو  قال  فقد  مشهورة.  مسائل  عنه  وله  له،  املالزمني 

)287( قال: »سمعت أمحد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل يف نفيس منه يشء«. 
وقال ابن رجب يف رشحه للبخاري )64/2(: واملعروف عن اإلمام أمحد، أنه ضعفه، ومل يأخذ   

به، وقال: ليس بيشء. 
وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسناًدا، يعني: أنه مل يردها إىل   

غالب النساء بل ردها إىل العادة. 
وقال أمحد أيًضا: يف نفيس منه يشء.   

كالم  به«.اهـ  واألخذ  محنة،  بحديث  القول  إىل  رجع  أمحد  أن  اخلالل  بكر  أبو  ذكر  ولكن    
ابن رجب رمحه اهلل 

قلت: والقول باحلديث، واألخذ به ال يعني صحته يف نفسه ما مل يرصح املحدث بأنه صحيح،   
وكم من حديث ضعيف يف الرتمذي ويرصح الرتمذي بأن العمل عليه، واليعني كون العمل 
عليه أن يكون صحيًحا يف نفسه، وأقرهبا عندي حديث: املاء طهور الينجسه يشء إال ما غلب 

عىل طعمه ولونه ورحيه، فاالستثناء اليثبت من جهة احلديث، والعمل عليه. 
فقول أيب بكر اخلالل بأن أمحد يقول بحديث محنة ويأخذ به ليس رصحًيا يف كونه صحيًحا عنده.   
ويف التمهيد البن عبدالرب )61/16(: »قال أبو داود: سمعت أمحد بن حنبل يقول: يف احليض   
هي  أحاديث،  ثالثة  احليض  يف  أنه  يعني  داود:  أبو  قال  يشء،  منه  نفيس  يف  واآلخر  حديثان، 

أصول هذا الباب:
أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليامن بن يسار.   
واآلخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.   

والثالث: والذي يف قلبه منه يشء، وهو حديث محنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل«.  
ألن  اخلرب؛  هبذا  القول  العلامء  بعض  ترك  »وقد   :)183/1( السنن  معامل  يف  اخلطايب  وقال    

ابن عقيل راويه ليس بذاك«. 
وصححه البخاري، قال الرتمذي: سألت حممًدا عن هذا احلديث فقال: هو حديث حسن صحيح.  

لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم مما نقل الرتمذي إال أنه ساقها بالًغا.  
قال البيهقي )339/1(: »بلغني عن أيب عيسى الرتمذي، أنه سمع حممد بن إسامعيل البخاري   
إبراهيم بن حممد بن  يقول: حديث محنة بنت جحش يف املستحاضة هو حديث حسن إال أن 
طلحة هو قديم، ال أدري سمع منه عبداهلل بن حممد بن عقيل أم ال؟ وكان أمحد بن حنبل يقول: 
هو حديث صحيح«.                    =
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q القول الراجح: 
هذه املرأة املستحاضة املبتداة ال يمكن ردها إىل العادة كام هي أحاديث الصحيحني 
يف املستحاضة املعتادة؛ ألنه ال عادة هلا، وال يمكن ردها إىل التمييز استدالاًل بقول 

والبالغ ضعيف للجهل بالواسطة بني البيهقي والرتمذي.   =
مات  طلحة  بن  إبراهيم   :)338/1( النيل  يف  فقال  واضح  بجواب  الشوكاين  أجاب  وقد   
بن  وخليفة  املديني،  بن  وعيل  سالم،  بن  القاسم  عبيد  أبو  قاله  فيام  ومائة  عرش  110هـ  سنة 
 خياط، وهو تابعي سمع عبداهلل بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة. وابن عقيل سمع 
عبد اهلل بن عمر، وجابر بن عبداهلل، وأنس بن مالك، والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سامعه 
من حممد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه، وأين ابن طلحة من هؤالء يف القدم، وهم نظراء شيوخه 

يف الصحبة، وقريب منهم يف الطبقة، فينظر يف صحة هذا عن البخاري«.اهـ 
ختريج احلديث:   

احلديث أخرجه عبد الرزاق )1174( وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )3189(، وابن ماجه   
)622(، والطرباين يف الكبري )217/24( ح 551، عن ابن جريج.

ورواه أمحد )439/6( وإسحاق بن راهويه )2190(، وأبو داود )287( والرتمذي )128(،   
والطرباين يف الكبري )218/24( ح553، والطحاوي يف مشكل اآلثار )2717(، والدارقطني 
من   )238/1( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)172/1( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)214/1(

طريق زهري بن حممد. 
 ،)797( املفرد  األدب  يف  والبخاري   ،)1364( شيبة  أيب  وابن   :)381/6( أمحد  ورواه    
وابن ماجه )627(، والطرباين يف الكبري )552/24(، والطحاوي يف مشكل اآلثار )2718(، 

والدارقطني )214/1( من طريق رشيك بن عبداهلل.
ورواه ابن املنذر يف األوسط )222/2(، والدارقطني )215/1(، واحلاكم )172/1(، والبيهقي   

)238/1(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )7567(، من طريق عبيد اهلل بن عمرو الرقي.
ورواه الشافعي يف األم )60/1( ومن طريقه الدارقطني )215/1( عن إبراهيم بن حممد بن   

أيب حييى. 
ورواه الدارقطني )215/1( من طريق عمرو بن ثابت، كلهم عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل،   

عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن محنة به.
وخالف ابن جريج، فقال كام يف رواية عبد الرزاق )1174(.  

وقال يف رواية ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين: )3189(.  
وقال ابن جريج يف رواية ابن ماجه )622( عن أم حبيبة بنت جحش.   
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ابن عباس املتقدم؛ ألنه ال متييز هلا، لكن إذا كان اليمكن ردها إىل عادهتا أمكن ردها 
إىل عادة أختها، وأمها، وخالتها، وعمتها ... فإن شبه املرأة بأمها وأخواهتا أقرب من 
شبه املرأة بالنساء األجنبيات، وهذا معلوم ملن التمسه، حتى إن املرأة إذا كانت تعاين 

من عادهتا أوجاًعا شديدة رأيت ذلك عند كثري من بناهتا، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

املبتدأة غري املميزة ترد يف تقدير احليض إىل عادة أهل  q إذا كانت املستحاضة 
الطهر إىل  تقدير  ترد يف  أم، أو أخت، أو عمة عىل الصحيح، فكذلك  بيتها من 

مقدار طهرهن.

احليض  مدة  تقدير  يف  العلامء  خالف  املاضية  املسألة  يف  علمنا  ]م-783[ 
للمستحاضة املبتدأة، ويف هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر املستحاضة. 

أما إذا كانت مميزة، فقد سبق البحث فيها، ومتى يعترب الدم األمحر طهًرا. 

الدم صفته واحدة، فهذه حتتاج إىل أن  إذا كانت غري مميزة، بحيث يكون  وأما 
نقدر طهرها كام قدرنا حيضها. 

فقيل: يقدر حيضها وطهرها يف كل شهر.. عىل ما تقدم. 

فاحلنفية عرشة أيام حيض، وعرشون يوًما طهًرا)1(. 

املبسوط )153/3(، بدائع الصنائع )41/1(.  )1(

الفصل الثاني 

يف تقدير طهر املستحاضة املبت�دأة
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وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع، والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبًدا 
ثالثني يوًما، وهو قول يف مذهب الشافعية)1( واملشهور من مذهب احلنابلة)2(. 

وقيل: يقدر حيضها يوًما وليلًةً ففي طهرها ثالثة أوجه: 

أصحها: أنه تسعة وعرشون يوًما.

والثاين: يقدر بأقل الطهر، فعىل هذا دورها ستة عرش يوًما)3(. 

ترد إىل غالب الطهر، ثالثة وعرشون يوًما أو أربعة وعرشون يوًما،  والثالث: 
وهو قول يف مذهب الشافعية)4(. 

أما املالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهر، بل اعتربوا أن ترى دًما قد أقبل غري الدم 
الذي كان هبا، فإذا مل يأهتا دم غري الدم الذي كان هبا فإهنا تعترب مستحاضة أبًدا: أي يف 

حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصيل ولو مكثت طول عمرها)5(.

فصارت األقوال ترجع إىل ثالثة أقوال: 

روضة الطالبني )144/1(، هناية املحتاج )343/1(.   )1(
كشاف القناع )206/1(، اإلنصاف )363/1( إال أن احلنابلة خيتلفون عن الشافعية يف هذه   )2(

املسألة باشرتاط تكرار االستحاضة. 
تكرار االستحاضة،  متميًزا  دمها  يكن  مل  »يعترب يف جلوس من  اإلنصاف )363/1(:  قال يف   
ورشح  والرشح،  املغني،  يف  وقدمه  القايض.  واختاره  عليه،  نص  املذهب.  من  الصحيح   عىل 
ابن رزين، وصححه يف الفروع«. قال يف الرعاية الكربى: »هذا أشهر، فتجلس قبل تكراره أقله، 

وال ترد إىل غالب احليض أو غريه إال يف الشهر الرابع«.
وعنه: ال يعترب التكرار. اختاره املجد يف رشحه. قال يف الرشح: وهو أصح إن شاء اهلل تعاىل. قال   
يف جممع البحرين: تثبت بدون تكرار يف أصح الوجهني. قال يف الفروع: اختاره مجاعة. وقدمه 

يف الرعاية الصغرى. فعليها جتلس يف الشهر الثاين. 
قال النووي يف الروضة )144/1(: »وهو نص غريب للشافعي رمحه اهلل، ثم قال: وهو شاذ   )3(

ضعيف«.
روضة الطالبني )144/1(، هناية املحتاج )343/1(.   )4(

املدونة )49/1(، املنتقى - الباجي )124/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )491/3(، اخلريش   )5(
 .)206/1(
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األول: يف كل شهر مرة، سواء اعتربنا أكثر احليض كام عند احلنفية أو أقله، وهو 
أصح الوجهني عند الشافعية، أو أغلبه كام عند احلنابلة، ووجه عند الشافعية. 

وقيل: دورهتا ستة عرش يوًما. يوم وليلة حيض، ومخسة عرش يوًما استحاضة. 
وهو رواية عند الشافعية. 

األمر يقدر بأن يقبل دم جديد غري الدم الذي كان عليها، وال يقدرون  وقيل: 
بالشهر. وهو مذهب املالكية.

q دليل من قدر احليض والطهر يف الشهر مرة واحدة: 

قالوا: الغالب أن املرأة حتيض يف الشهر مرة واحدة، ولذلك جعلت عدة املطلقة 
ثالث حيض، وللمرأة التي ال حتيض لكرب أو صغر أو غريمها ثالثة أشهر، فجعل يف 

مقابل كل حيضة وطهر شهر واحد.

 وقد سبق أن نقلت كالم األطباء يف املوضوع نفسه يف موضع سابق.

q دليل من قدر طهر املستحاضة بستة عشر يوًما:

املرأة إىل أقل احليض، وهو يوم وليلة، رددناها إىل أقل الطهر،  قال: إذا رددنا 
وهو مخسة عرش يوًما، فيكون دورها ستة عرش يوًما. 

q ورده هذا: 

قال النووي: »هذا يف غاية الضعف، قال إمام احلرمني: هذا الوجه اتباع لفظ، 
وإعراض عن املعنى، ألن الرد إىل أقل احليض إنام كان لتكثر صالهتا، فإذا ردت إىل 

أقل الطهر عاجلها احليض فقلت صالهتا«)1(.

وقال أيًضا يف الروضة: »وهو نص غريب للشافعي رمحه اهلل، ثم قال: وهو شاذ 
ضعيف«)2(.

املجموع )424/2(.   )1(
الروضة )144/1(.   )2(
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q دليل من قدر طهر املستحاضة بث�الثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوًما: 

)1977-437( مارواه أمحد، عن محنة بنت جحش ريض اهلل عنها مرفوًعا، وفيه: 

»إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة أيام، أو سبعة يف علم اهلل، ثم 
اغتسيل، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنقـأت، فصيل أربًعا وعرشين 

ليلة، أو ثالًثا وعرشين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك جيزئك ....« احلديث)1(.

]ضعيف[)2(.

q دليل المالكية على أن الطهر يستمر إىل إقبال دم جديد:

عن  هشام،  حدثنا  قال:  زهري،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )438-1978(
عروة، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ×: إذا أقبلت احليضة فدعي 
الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل)3(.

ويفرسون اإلقبال واإلدبار بأن ترى دًما قد أقبل غري الدم الذي كان عليها، فإذا 
أقبل بعد طهر تام فهو حيض، وكذا اإلدبار. 

ثم  قط،  مل حتض  التي  املرأة  مالك يف  قول  »أما  عبدالرب:  البن  التمهيد  جاء يف 
حاضت فاستمر هبا الدم، فإهنا ترتك الصالة إىل أن تتم مخسة عرش يوًما، فإن انقطع 
عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت، وإن انقطع عنها خلمس عرشة فكذلك 

أيًضا، وهي حيضة قائمة تصري قرًءا هلا.

وإن زاد الدم عىل مخسة عرش، اغتسلت عند انقضاء اخلمس عرشة، وتوضأت لكل 
صالة وصلت، وكان ما بعد مخسة عرش من دمها استحاضة، يغشاها فيه زوجها وتصيل 

املسند )439/6(.   )1(
وقد سبق خترجيه. انظر حديث )1976 و 1524(.   )2(

صحيح البخاري )331(، ورواه مسلم بأطول من هذا )333(   )3(
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فيه وتصوم، وال تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دًما قد أقبل غري الدم الذي كان هبا«)1(.

قوله: »وال تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دًما قد أقبل غري الدم الذي كان هبا 
دليل عىل أهنم الحيدون طهر املستحاضة وحيضتها يف كل شهر مرة«.

وقال أيًضا: »قال حممد بن مسلمة: أقىص ما حتيض النساء عند علامء أهل املدينة 
مالك وغريه مخسة عرش يوًما، فإذا رأت املرأة الدم أمسكت مخسة عرش يوًما ... ثم 
قال: فإن متادى هبا الدم أكثر من مخسة عرش يوًما، اغتسلت عند انقضاء اخلمسة عرش، 
بالغسل ألهنا طاهر، وتصيل من يومها ذلك، وال  وعلمنا أهنا مستحاضة، فأمرناها 
تصيل ما كان قبل ذلك، ألهنا تركت الصالة باجتهاد يف أمر خيتلف فيه، وقد ذهب 
وقت تلك الصالة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل احليضة، كام قال رسول اهلل × 
أقل  يوم غسلها، ألنه  يوًما من  بعد مخسة عرش  تنكره  دم  دفعة من  تأتيها  أن  وذلك 
الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد مخسة عرش يوًما من الطهر كفت عن الصالة ما 

دامت ترى الدم إىل مخسة عرش ثم اغتسلت وصلت فيام تستقبل كام ذكرنا«)2(. 

q الراجح من هذه األقوال: 
إذا كنا قد رجحنا يف املستحاضة املبتدأة غري املميزة أن جتلس قدر عادة أهل بيتها من 
أم أو أخت أو عمة وخالة، فإهنا جتلس يف الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر، سواء 

كان ذلك يقدر يف كل شهر مرة، أو يف كل شهرين بحسب طهر قريباهتا. واهلل أعلم)3(.

e e e

فتح الرب )491/3(.   )1(
فتح الرب برتتيب التمهيد )490/3(.  )2(

احلقائق  تبيني  )ص58(،  الفالح  مراقي   ،)225/1( البحرالرائق   ،)41/1( الصنائع  بدائع   )3(
الطالبني  روضة   ،)423/1( املجموع   ،)669/1( البناية   ،)153/3( املبسوط   ،)64/1(
)144/1(، مغني املحتاج )114/1(، هناية املحتاج )343/1(، الروض املربع )437/1(، 
كشاف القناع )206/1(، معونة أويل النهى رشح املنتهى )480/1(، اإلنصاف )363/1(، 

الفروع )274/1(. 
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تنقسم املستحاضة املعتادة إىل قسمني:

- معتادة مميزة. 

- ومعتادة غري مميزة. 

طهرها،  ووقت  حيضها  ووقت  شهرها  تعرف  التي  هي  باملعتادة:  واملقصود 
هكذا عرفه البهويت من احلنابلة يف الروض املربع)1(.

e e e

الروض املربع )438/1(.   )1(

الفصل الثالث 

يف املستحاضة املعتادة
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حتبسك  كانت  ما  قدر  امكثي  التمييز:  سلطان  من  أقوى  العادة  سلطان   q
حيضتك، ومل يلتفت للتمييز.

العادة،  بخالف  احليض  عىل  داللته  بطلت  احليض  أكثر  عىل  زاد  إذا  اللون   q
فام ال تبطل داللته أقوى وأوىل.

q العادة حمكمة.

q العادة إنام كانت عادة للمرأة لثبوهتا واستقرارها بخالف التمييز، فهو ليس له 
صفة التكرار، وما كان متكرًرا فهو أقوى باالعتبار.

q ال يمكن التمييز بني دم احليض واالستحاضة إال إذا غلب دم احليض عىل دم 
االستحاضة.

q إذا كثر دم االستحاضة غلب عىل دم احليض فاسترت به دم احليض، هلذا قدمت 
العادة عىل التمييز.

وقيل: 

املبحث األول 

يف املستحاضة املعتادة املمزية



موسوعة أحكام الطهارة 258

q التمييز عالمة يف موضع النزاع والعادة عالمة يف نظريه، والداللة عىل اليشء 
بصفته أوىل من الداللة عليه بنظريه.

q التمييز داللة حارضة، والعادة داللة ماضية، والداللة احلارضة أوىل اعتبارا من 
الداللة املاضية.

]م-784[ اختلف العلامء يف املستحاضة املعتادة املميزة: 

أيام ردت إىل عادهتا، وما زاد فهي مستحاضة،  الدم عىل عرشة  إذا زاد  فقيل: 
فتجلس مقدار عادهتا، والتعمل بالتمييز. وهذا مذهب احلنفية)1(.

وقيل: املستحاضة املعتادة التي متيز دمها فرتى منه دًما أسود حمتدًما منتنًا، وبعضه 
أصفر رقيًقا، فإن الدم األسود حيض، ولكن هل جتلس مقدار الدم األسود، أو جتلس 

مقدار عادهتا؟)2(. 

تغتسل  ثم  االستحاضة،  قبل  املعلومة  عادهتا  مقدار  األسود  من  جتلس  فقيل: 
وتصيل وتبقى مستحاضة، ورجحه ابن عبدالرب يف الكايف)3(. 

إذا زاد الدم عىل عادهتا، فهل تستمر عىل ترك الصالة والصيام؟   )1(
يف مذهب احلنفية قوالن:   

أن  دام  فام  مستحاضة،  فتكون  أيام  عرشة  الدم  جياوز  أن  الحتامل  وتصوم،  تصيل  أهنا  األول:   
الزيادة  أن  يعلم  والصيام حتى  الصالة  هلا  ترتك  فال  احليض واالستحاضة  بني  الزيادة مرتددة 
حيض، وذلك بانقطاعها لعرشة أيام فام دون، وهذا اختيار أئمة بلخ كام يف البناية )665/1(. 

ودم  صحة،  دم  احليض  دم  وألن  للحال،  استصحاًبا  والصيام  الصالة  ترتك  قالوا:  الثاين:   
االستحاضة دم علة، واألصل الصحة والسالمة من املرض. 

 ،)64/1( احلقائق  تبيني  يف  والزيلعي   ،)177/1( القدير  فتح  رشح  يف  اهلامم  ابن  وصححه   
وصححه يف املجتبى كام يف البناية )660/1(. 

البحر الرائق )224/1(، رشح فتح القدير )176/1-177(، تبيني احلقائق )64/1(، البناية   )2(
للعيني )665/1(، بدائع الصنائع )41/1(. 

الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 32 ـ 33(.   )3(
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وقيل: إن استمر هبا الدم األسود جلست مقدار عادهتا واستظهرت بثالثة أيام 
ثم اغتسلت وصلت، وإن مل يستمر هبا الدم األسود جلست مقدار عادهتا فقط ثم هي 

مستحاضة، ورجحه الصاوي يف حاشيته عىل الرشح الصغري)1(. 

هي  ثم  يوًما  عرش  مخسة  متام  إىل  جلست  األسود  الدم  هبا  استمر  إن  وقيل: 
مستحاضة، ثم بعد ذلك إن استمر هبا الدم عىل صفة واحدة مل يتميز فهي مستحاضة 
يف حكم الطاهرة، ولو مكثت عمرها كله هكذا، وإن متيز دمها فإن كان بعد طهر تام 

فاملميز حيض جتلسه عىل التفصيل السابق)2(. 

هذا تفصيل األقوال يف مذهب مالك)3(.

الرشح الصغري )213/1(.   )1(
مثاله: امرأة هلا عادة معلومة ستة أيام، جاءها الدم فجلست عادهتا، ثم متادى هبا الدم حتى جاوز   )2(

مخسة عرش يوًما، فهي اآلن مستحاضة.. فام حكمها؟ 
تنظر إىل الدم، فإن كان عىل صفة واحدة مل يتميز، فإننا نحكم هلا بأهنا طاهرة أبًدا تصيل وتصوم   
ويطؤها زوجها، ولو مكثت عمرها كله هكذا، وإن كان دمها يتميز بعضه أسود وبعضه أمحر، 
فإن رأت الدم األسود بعد مخسة عرش يوًما من اغتساهلا، فإن الدم األسود حيض ألنه جاء بعد 

طهر صحيح، ولكن هل جتلس مقدار الدم األسود فقط أو جتلس مقدار عادهتا؟ 
فقيل: جتلس مقدار عادهتا فقط، وهو الذي رجحه ابن عبدالرب.   

وقيل:إن استمر الدم األسود جلست عادهتا وأضافت ثالثة أيام استظهاًرا عىل عادهتا.   
وقيل: إن استمر جلست مخسة عرش يوًما ثم اغتسلت، وهكذا تستمر تصيل حتى ترى دًما مميًزا   

بعد طهر صحيح مخسة عرش يوًما، فإذا رأته جلست. 
قال اخلريش )206/1(: »املستحاضة إن مل متيز بني الدمني، فال إشكال أهنا عىل حكم الطاهر،   )3(
ولو أقامت طول عمرها، وتعتد عدة املرتابة، وإن كانت متيزه فاملميز من الدم إما أن يكون قبل 
طهر تام -التام: ما بلغ مخسة عرش يوًما فأكثر- فال حكم له، وإما أن يكون بعد طهر تام من 
يوم حكم هلا باالستحاضة فاملميز حيض بالعبادة اتفاًقا، ويف العدة عىل املشهور، ثم قال: والدم 
املميز برائحة أو لون، أو رقة أو ثخن ال بكثرة أو قلة، ألهنا تابعات لألكل والرشب، واحلرارة 
والربودة، ومفهوم قوله: »مميز« لو مل يميز فهو استحاضة ومفهوم »بعد الطهر« أن املميز قبل 

طهر تام استحاضة«. اهـ
وقال الصاوي يف الرشح الصغري )213/1(: ومفهوم قول املصنف »)فإن ميزت بعد طهر تم(   

أهنا إذا مل متيز فهي مستحاضة أبًدا، وحيكم عليها بأهنا طاهر، ولو مكثت طول عمرها«. 
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واملقصود بالطهرالتام، أن يبلغ أقل الطهر عندهم، وقد ذكرنا األقوال يف مذهب 
املالكية يف أقل الطهر يف مسألة مستقلة، أشهرها أنه مخسة عرش يوًما. 

وهو  التمييز،  العادة  وافقت  إن  إال  بالعادة  تعمل  وال  بالتمييز،  تعمل  وقيل: 
مذهب الشافعية)1(.

احلنابلة)2(.  مذهب  من  املشهور  وهو  بالتمييز،  والتعمل  بالعادة  تعمل  وقيل: 
وهو وجه يف مذهب الشافعية)3(. 

فصارت األقوال يف املستحاضة املعتادة املميزة عىل قولني: 

األول: العمل بالعادة وحدها دون التمييز. 

وهو مذهب احلنفية، واحلنابلة، ووجه يف مذهب الشافعية. 

وقيل: العمل بالتمييز. 

وهو املشهور من مذهب املالكية والشافعية عىل خالف بينهم هل متكث التمييز 
فقط، أو متكث من األسود مقدار عادهتا فقط.

q دليل من قال: تعمل املستحاضة بالعادة دون التميزي: 

  الدليل األول: 

)1979-439( ما رواه البخاري، قال: حدثنا أمحد بن أيب رجاء، قال: حدثنا 
أبوأسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخربين أيب 

أستحاض  إين  قالت:   × النبي  أيب حبيش سألت  بنت  فاطمة  أن  عن عائشة، 
فال أطهر أفأدع الصالة؟ فقال: ال. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر األيام التي 

األم )60/1، 61(، احلاوي الكبري )404/1(، روضة الطالبني )150/1(، وقال الرميل يف هناية   )1(
املحتاج )345/1(: »وحيكم للمعتادة املميزة بالتمييز،ال العادة املخالفة له يف األصح«.

كشاف القناع )208/1(، املبدع )277/1، 278(، اإلقناع )66/1(.   )2(
احلاوي الكبري )404/1(، روضة الطالبني )150/1(، هناية املحتاج ـ الرميل )345/1(.  )3(
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كنت حتيضني فيها، ثم اغتسيل وصيل)1(.

ورواه البخاري، من طريق مالك عن هشام به.

وفيه: فقال رسول اهلل ×: إنام ذلك عرق، وليس باحليضة، فإذا أقبلت احليضة 
فاتركي الصالة، وإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل)2(.

ورواه ابن حبان يف صحيحه بسند صحيح من طريق أيب عوانة عن هشام به، 
وفيه: )تدع الصالة أيامها()3(. 

ورواه ابن حبان أيًضا، من طريق أيب محزة عن هشام به، وفيه: )ليس ذاك بحيض 
ولكنه عرق فإذا أقبل احليض فدعي الصالة عدد أيامك التي كنت حتيضني فيه..()4( 

احلديث. 

فهذا احلديث يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش رصيح يف ردها إىل العادة، ولو كان 
التمييز مؤثًرا لسأهلا الرسول ×: هل أنت متيزين دم حيضتك من دم استحاضتك؟ 

فعلم أن التمييز ال أثر له مع كون املرأة هلا عادة معلومة. 

  الدليل الثاين: 

)1980-440( ما رواه مسلم من طريق الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن 
جعفر، عن عراك، عن عروة 

× عن الدم؟  عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول اهلل 
فقالت عائشة: رأيت مركنها مآلن دًما، فقال هلا رسول اهلل ×: امكثي قدر ماكانت 

حتبسك حيضتك ثم اغتسيل وصيل)5(.

صحيح البخاري )325(.   )1(
صحيح البخاري )306(.   )2(

صحيح ابن حبان )1355(.   )3(
صحيح ابن حبان )1354(، انظر ألفاظ احلديث، والراجح منها، ح )466(.    )4(

صحيح مسلم )334-65(.   )5(
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  الدليل الثالث: 

)1981-441( ما رواه مالك يف املوطأ، عن نافع، عن سليامن بن يسار، 

عن أم سلمة زوج النبي × أن امرأة كانت هتراق الدماء يف عهد رسول اهلل ×، 
فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل × فقال: لتنظر إىل عدد الليايل واأليام التي كانت 
حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا، فلترتك الصالة قدر ذلك من الشهر، 

فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل)1(. 

]رجاله ثقات، إال أنه أعل باالنقطاع، ويف إسناده اضطراب[)2(.

  الدليل الرابع: 

)1982-442( ما رواه الطرباين يف الصغريمن طريق العباس بن حممد الدوري، 
حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أيوب أبو العالء، عن عبداهلل بن شربمة القايض عن 

قمري امرأة مرسوق، 

عن عائشة ريض اهلل عنها، عن النبي × أنه قال يف املستحاضة: تدع الصالة أيام 
أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم تتوضأ إىل مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت، 

وتوضأت، وصلت. 

بن  يزيد  به  تفرد  العالء  أبو  أيوب  إال  شربمة  ابن  عن  يروه  مل  الطرباين:  قال 
هارون)3(.

املوطأ )62/1(.   )1(
فقيل عن سليامن بن يسار عن أم سلمة.   )2(

وقيل: عن سليامن، عن رجل، عن أم سلمة.   
وقيل: عن سليامن، أن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت.   

وقيل: عن سليامن، عن مرجانة، عن أم سلمة، وممن أعله باالنقطاع البيهقي، واملنذري.   
وقد سبق الكالم عليه. انظر: حديث رقم )1597(.   

املعجم الصغري )1187(.   )3(
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]منكر، واملعروف وقفه عىل عائشة[)1(. 

احلديث مداره عىل قمري امرأة مرسوق، عن عائشة، واختلف عىل قمري ...  )1(
فرواه أبو داود يف السنن )300(، والطرباين يف الصغري )1187( من طريق أيوب بن مسكني    

أبو العالء، عن عبداهلل بن شربمة القايض، عن قمري، عن عائشة به مرفوًعا.
وأيوب بن مسكني ليس باحلافظ، وقد ضعف احلديث أيب داود يف السنن.  

ورواه الشعبي، واختلف عليه:   
فقيل: الشعبي، عن قمري، عن عائشة موقوًفا.  

وقيل: الشعبي، عن قمري، عن عائشة مرفوًعا.  
وقيل: الشعبي، عن امرأته، عن قمري، عن عائشة.   

وإليك بيان هذه الطرق:   
فرواه إسامعيل بن أيب خالد، واختلف عليه:   

رواه الدارمي )792( عن جعفر بن عون،   
ورواه أيًضا )300( أخربنا أبو جعفر، كالمها عن إسامعيل بن أيب خالد، عن الشعبي، عن قمري،   

عن عائشة موقوًفا.
وقيل: عن إسامعيل، عن جمالد، عن الشعبي.  

رواه الدارمي يف سننه )790( أخربنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن إسامعيل بن أيب خالد،   
عن جمالد، عن عامر )الشعبي( عن قمري، عن عائشة موقوفا.

وجمالد بن سعيد ليس بالقوي، وتغري بآخرة.  
ورواه ابن أيب شيبة )1351(، عن أيب خالد األمحر، عن املجالد وقرن معه غريه، عن الشعبي،   
قال: أرسلت امرأيت إىل امرأة مرسوق، فسألتها عن املستحاضة، فذكرت عن عائشة أهنا قالت.. 
امرأة  قمري  وبني  الشعبي،  بني  واسطة  بذكر  سعيد  بن  املجالد  عن  رواه  األمحر  خالد  أبو  فهنا   

مرسوق. 
عن   )346/1( والبيهقي   ،)211-210/1( الدارقطني  سنن  يف  كام  مطر  بن  عامر  ورواه    
أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن إسامعيل بن أيب خالد، عن الشعبي، عن قمري امرأة مرسوق، 

عن عائشة مرفوًعا.
قال الدارقطني: تفرد به عامر بن مطر، وهو ضعيف، عن أيب يوسف، والذي عند الناس عن   

إسامعيل هبذا اإلسناد موقوفا.
فأرى الراجح عن إسامعيل بن أيب خالد ما يرويه ابن عون وأبو جعفر؛ ألن من ذكر جمالًدا بني   
إسامعيل بن أيب خالد وبني الشعبي يف إسناده موسى بن خالد؛ وموسى فيه لني، ذكره ابن حبان 
يف الثقات، ويف التقريب: مقبول، هذا فيام يتعلق باالختالف عىل إسامعيل بن أيب خالد.          =
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  الدليل اخلامس: 

)1983-443( ما رواه الطرباين يف األوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد اهلل، 
حدثنا احلسن بن عيسى، حدثنا حفص بن غياث، عن العالء بن املسيب، عن احلكم 

ابن عتيبة، عن جعفر،

عن سودة بنت زمعة، قالت: قال رسول اهلل ×: املستحاضة تدع الصالة أيام 
أقرائها التي كانت جتلس فيها، ثم تغتسل غساًل واحًدا، ثم تتوضأ لكل صالة)1(. 

آدم، عن شعبة، عن جمالد، عن  الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )105/1( من طريق  ورواه   =
عامر الشعبي، عن قمري امرأة مرسوق، عن عائشة موقوًفا عليها.

كام رواه الطحاوي )105/1( من طريق آدم.   
والبيهقي )329/1( من طريق معاذ بن معاذ، كالمها عن شعبة، عن عبد امللك بن ميرسة، عن   

الشعبي، عن قمري به موقوًفا. ويف سند البيهقي خملد بن جعفر فيه لني.
ورواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )105/1( من طريق شعبة، ومن طريق سفيان، كالمها   

عن بيان -يعني ابن برش- عن الشعبي، عن قمري به، موقوًفا.
وقيل: عن الشعبي، عن امرأته، عن امرأة مرسوق )قمري( عن عائشة موقوًفا.  

، وداود، عن  املجالد  ، عن  أبو خالد األمحر  ابن أيب شيبة حتقيق عوامة )1360( حدثنا  رواه   
الشعبي، قال: أرسلت امرأيت إىل امرأة مرسوق فسألتها عن املستحاضة ، فذكرت عن عائشة 

أهنا قالت: جتلس أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتوضأ لكل صالة.
فإن كان هذا حمفوًظا عن داود بن أيب هند فإنه قد أفسد طريق الشعبي؛ ألنه يبني أن الشعبي مل   
يسمعه من قمري، وإنام سمعه من امرأته عنها، ومل أعرف امرأة الشعبي، والذي جيعلني أشك 
أن يكون هذا حمفوًظا أن ابن املنذر يف األوسط )161/1( رواه من طريق وهب بن جرير، عن 
شعبة، عن داود، وعاصم، عن الشعبي، عن قمري به موقوًفا عىل عائشة، وليس هناك ذكر المرأة 

الشعبي، واهلل أعلم. 
ولعل أفضل طريق روي فيه هذا األثر، هو طريق عاصم األحول.  

رواه عبدالرزاق )1170( عن معمر،   
ورواه ابن املنذر يف األوسط كام تقدم )161/1( من طريق شعبة، كالمها عن عاصم بن سليامن،   

عن قمري، عن عائشة موقوًفا. ومل خيتلف عىل عاصم، فلعل هذا هو املحفوظ، واهلل أعلم.
األوسط )9184(.   )1(
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]ضعيف[)1(. 

  الدليل السادس: 

)1984-444( روى الطرباين يف األوسط، من طريق جعفر بن سليامن، عن 
ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، 

أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول اهلل × عن املستحاضة، قال: تعتد أيام 
أقرائها ثم تغتسل كل طهر، ثم حتتيش وتصيل. 

قال الطرباين: مل يروه عن ابن جريج إال جعفر)2(. 

له  ليس  أمحد:  قال  فيه،  ووهم  جريج،  ابن  عن  سليامن،  بن  جعفر  فيه  ]تفرد 
أصل[)3(.

شيخ الطرباين مل أقف عليه، ففيه جهالة، وجعفر مل ينسب حتى يتبني يل من هو؟ وقال اهليثمي يف   )1(
جممع الزوائد )281/1(، وفيه جعفر عن سودة مل أعرفه، وانظر املجلد السابع، ح: )1520(. 

األوسط )2984(.   )2(
ورواه أبو يعىل املوصيل يف مسنده كام يف إحتاف اخلرية )739(، واملطالب العالية )203(، وابن   )3(
ابن  عن  سليامن،  بن  جعفر  عن  شقيق،  بن  عمر  بن  احلسن  عن   )148/1( الكامل  يف  عدي 

جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، قال: سألت فاطمة بنت قيس.
وأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )235(، ويف األوسط )2984( من طريق وهب بن بقية.  

نسري،  بن  قطن  طريق  من   )355/1( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   )219/1( والدارقطني   
كالمها عن جعفر بن سليامن، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر، أن فاطمة بنت قيس 

سألت النبي ×. 
وأخرجه احلاكم )55/4-56( والبيهقي يف السنن الكربى )335/1(، من طريق وهب بن   
الزبري، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس  ابن جريج، عن أيب  بقية، عن جعفر بن سليامن، عن 

قالت: سألت رسول اهلل ×. 
أيب عن  الرجال ألمحد )4122(: »سئل  العلل ومعرفة  بن حنبل كام يف  أمحد  بن  اهلل  قال عبد   
حديث أيب الزبري، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس يف املستحاضة، قال: ليس بصحيح، أو ليس 

له أصل يعني: حديث جعفر بن سليامن، عن ابن جريج«. 
وقال الدارقطني: تفرد به جعفر بن سليامن، وال يصح عن ابن جريج، عن أيب الزبري، وهم فيه،   
وإنام هي فاطمة بنت أيب حبيش«.                  =
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وفاطمة بنت قيس هذه، هي فاطمة بنت أيب حبيش، فإن أبا حبيش اسمه قيس 
النسب  هذا  ذكر  األسدي،  القريش  قيص  بن  العزى  عبد  بن  أسد  بن  املطلب  ابن 

صاحب هتذيب الكامل)1(. 

  الدليل السابع: 

)1985-445( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حممد بن جعفر بن زياد، حدثنا 
عثامن بن أيب شيبة، قال: ثنا رشيك عن أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه، 

تغتسل  ثم  أقرائها،  أيام  الصالة  تدع  املستحاضة:  يف   × النبي  عن  جده،  عن 
وتصيل والوضوء عند كل صالة)2(. 

ا[)3(.  ]ضعيف جدًّ

هذه األدلة كلها حتيل االستحاضة إىل العادة، والدليل األول وحده كاٍف، فإنه 
يف الصحيحني، وكذا الدليل الثاين يف مسلم. 

q دليل من قال: تعمل بالتميزي وال عربة بالعادة: 

  الدليل األول: 

)1986-446( ما رواه البخاري من طريق زهري قال: حدثنا هشام، عن عروة، 

=  وقال ابن عدي: وهذا احلديث مل حيدث به عن ابن جريج هبذا اإلسناد غري جعفر بن سليامن، 
ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسناًدا آخر، عن ابن جريج ....«.

وقال أبو حاتم يف العلل )50/1(: »ليس هذا بيشء«.  
وقال البيهقي )335/1(: »ال يعرف إال من جهة جعفر بن سليامن«.  

وقال البيهقي أيًضا )356/1(: »قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليامن فيه نظر، وال يعرف   
هذا احلديث البن جريج، وال أليب الزبري من وجه غري هذا، وبمثله ال تقوم حجة، واختلف 

عليه فيه«. 
انظر هتذيب الكامل، رقم الرتمجة )7900(.   )1(

سنن أيب داود )297(.   )2(
سبق خترجيه. انظر املجلد السابع ح )1518(.  )3(
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عن عائشة قالت: قال النبي ×: إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت 
فاغسيل عنك الدم وصيل)1(. 

]أكثر الرواة عن هشام رووه بلفظ: إذا أقبلت احليضة دعي الصالة وإذا أدبرت 
فاغسيل عنك الدم وصيل[)2(.

صحيح البخاري )331(.   )1(
احلديث مداره عىل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... وورد بعدة ألفاظ:   )2(

اللفظ األول: )فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل(.   
البخاري )306(،  أخرجه مالك يف املوطأ )61/1( عن هشام به، ومن طريق مالك أخرجه   
 ،)2735( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   ،)366  ،218( والنسائي   ،)283( داود   وأبو 
وأبو عوانة يف مستخرجه )928(، والدراقطني )206/1( وابن حبان )1350(، والبيهقي يف 

السنن )321/1، 329(. 
وهل انفرد مالك بقوله: )فإذا ذهب قدرها(؟   

اجلواب: ال، فقد رواه أبو عوانة يف مسنده )928(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )102/1،   
103( ويف مشكل االثار )2735(، قاال: حدثنا يونس بن عبد األعىل، قال: حدثني ابن وهب، 
قال: حدثني سعيد بن عبدالرمحن اجلمحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن احلارث، والليث بن 

سعد، أن هشام بن عروة أخربهم عن أبيه عن عائشة، فذكر مثل لفظ مالك. 
قال ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي )325/1(: »وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك يف قوله:   
)فإذا ذهب قدرها ... إلخ( وحيتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ ملالك واتبع بالباقني، ومل 

يعترب اللفظ. قال: ويف هذ االحتامل بعد«. اهـ 
ا، إن مل يكن متعينًا. بل هو احتامل قريب جدًّ  

قلت: وتابع مالًكا أيًضا محاد بن سلمة، إال أنه زاد ذكر الوضوء.   
فقد رواه الدارمي )779(: أخربنا حجاج بن منهال، ثنا محاد بن سلمة، عن هشام به، بلفظ:   
)أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت: يا رسول اهلل، إين امراة استحاض، أفأترك الصالة؟ قال: ال. 
إنام ذلك عرق، وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسيل 

عنك الدم وتوضئي وصيل ...(.
ومن طريق حجاج بن منهال أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار )2734(، ويف رشح معاين   

اآلثار )102/1(.
وكذلك رواه الليث بن سعد عن هشام، كام يف معجم ابن عساكر )1579(.  

وكذلك رواه مكحول عن عروة كام ذكر ذلك الدارقطني يف العلل )140/14(.             =  



موسوعة أحكام الطهارة 268

وسيأيت احلديث عن حكم الوضوء لكل صالة يف باب طهارة املستحاضة.  =
وزيادة الوضوء بني الغسل والصالة غري حمفوظ، وسأنقاشه بلفظ مستقل إن شاء اهلل تعاىل.   

اللفظ الثاين: )فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل(.   
وليس هناك فرق بينها وبني رواية مالك إال يف قوله: )وإذا أدبرت(، فإن لفظ مالك: )فإذا ذهب   

قدرها( وهو لفظ محاد بن سلمة. 
وهذا لفظ أكثر الرواة عن هشام رووه عنه بلفظ: )وإذا أدبرت( منهم:  

األول: وكيع كام يف مسند أمحد )194/6(، وصحيح مسلم )333(، وسنن الرتمذي )125(،   
وسنن النسائي )359(، وسنن ابن ماجه )621(، ومستخرج أبو عوانة )927(. 

الثاين: زهري بن معاوية كام يف صحيح البخاري )331(، وسنن أيب داود )282(، ومسند ابن اجلعد   
)2676(، واملعجم الكبري للطرباين )360/24( ح 894، وسنن البيهقي الكربى )323/1(.

الثالث: أبو معاوية، كام يف صحيح البخاري )228(، وصحيح مسلم )333(، وسنن الرتمذي   
)125(، وسنن النسائي )359(، وسنن الدارقطني )206/1(.

الرابع: معمر، كام يف مصنف عبد الرزاق )1165(،   
اخلامس: عبد العزيز بن أيب حازم، كام يف املعجم الكبري للطرباين )361/24( ح 898،   

السادس: أيوب السختياين، كام يف املعجم األوسط )4281(، واملعجم الكبري )361/24( ح   
. ،899

السابع: ابن جريج، كام يف املعجم الكبري للطرباين )357/24(ح 888،    
الثامن: زائدة بن قدامة، كام يف املعجم الكبري للطرباين )360/24( ح 893،   
التاسع: حممد بن عبد اهلل بن كناسة، كام يف الطب النبوي أليب نعيم )427(،   

العارش: عبدالعزيز بن حممد الدراوردي، كام يف وصحيح مسلم )333(، وسنن البيهقي الكربى   
 .)329/1(

احلادي عرش والثاين عرش: جرير، وعبداهلل بن نمري، كام يف صحيح مسلم )333(.  
الرتمذي  وسنن   ،)563( راهويه  بن  إسحاق  مسند  يف  كام  سليامن،  بن  عبدة  عرش:  الثالث   

)125(، وحديث الرساج )10/2(.
الرابع عرش: حييى بن سعيد القطان، كام يف مسند أمحد )194/6(، ومسند البزار )96/18(ح   
18، وسنن الدارقطني )206/1(، واملعجم الكبري للطرباين )362/24( ح 900، ويف آخره 

قال حييى: قلت هلشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صالة؟ قال: نعم.
الدارمي )774(،  اخلامس عرش: جعفر بن عون، كام يف مستخرج أيب عوانة )714(، وسنن   
ومنتقى ابن اجلارود )112(، وسنن البيهقي الكربى )323/1(.              =
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السادس عرش: أبو حنيفة، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )102/1(.  =
السابع عرش: أبو يوسف القايض، كام اآلثار له )195(.  

الثامن عرش: حمارض بن املروع، كام يف السنن البيهقي الكربى )329/1(،   
فهؤالء ثامنية عرش حافًظا رووه بلفظ: )فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل   

عنك الدم وصيل(. 
اللفظ الثالث: بمثل رواية اجلامعة إال أنه قال: )فاغتسيل وصيل(، بداًل من قول اجلامعة )فاغسيل   

عنك الدم وصيل(. انفرد هبذا ابن عيينة، عن هشام.
رواه احلميدي يف مسنده، عن ابن عيينة، وشك فيه ابن عيينة.   

)فإذا  وفيه:  به،  عروة  بن  هشام  حدثنا  قال:  سفيان،  حدثنا   :)193( مسنده  يف  احلميدي  قال   
أقبلت احليضة فاتركي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل( أو قال:)اغسيل عنك الدم وصيل(. 

وأخرجه البيهقي يف السنن )327/1( من طريق احلميدي عىل الشك.   
وقد رواه مجاعة عن ابن عيينة بدون شك.   

منهم: عبد اهلل بن حممد كام يف صحيح البخاري )320(.   
وابن أيب عمر كام يف سنن البيهقي )327/1(.   

وذكر صاحب اجلوهر النقي )324/1( أن اإلسامعييل أخرجه من طريق حممد بن الصباح، عن   
ابن عيينة بدون شك، وكذا أخرجه أبو العباس الرساج يف مسنده، قال: وأورد ابن منده رواية 

احلميدي عن ابن عيينة بدون شك. 
وجاء لفظ فاغتسيل وصيل من غري طريق ابن عيينة، رواه البخاري من طريق أيب أسامة، عن   

هشام إال أن أبا اسامة مل حيفظ احلديث، وسنتكلم عنه بطريقة مستقلة.
كام رواه الثوري، عن هشام بلفظ )فاغتسيل وصيل(، رواه البزار يف مسنده )119/18( ح 71،   
حدثنا حممد بن عبد امللك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخربنا سفيان الثوري، 

عن هشام بن عروة به، وفيه: )وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل(.
وقد انفرد البزار بذكر سفيان الثوري يف روايته عن هشام، ومل أقف عىل غريه يذكر أن الثوري   
روى هذا احلديث عن هشام، و ال أدري هل اخلطأ من البزار نفسه، فإن فيه لني، أو من شيخه، 

واهلل أعلم.
قال احلافظ يف الفتح )306(: »االختالف واقع بني أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم   
ومل يذكر االغتسال، ومنهم من ذكر االغتسال، ومل يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات وأحاديثهم 

يف الصحيحني«. اهـ
إنام هو:  والذي ورد يف مسلم  )فاغتسيل وصيل( من طريق هشام  لفظ:  مل خيرج مسلم  قلت:   
)فاغسيل عنك الدم وصيل(.                   =
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اللفظ الرابع:   =
)إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم، وتوضئي، وصيل(.  

فزاد ذكر الوضوء، بينام رواه ثامنية عرش حافًظا بلفظ: )فاغسيل عنك الدم وصيل(، وذكر الوضوء   
شاذ يف احلديث.

ثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن  الدارمي )779(: أخربنا حجاج بن منهال،  أخرج احلديث   
عروة، عن أبيه، 

عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت: يا رسول اهلل، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأترك   
إنام ذلك عرق، وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا  الصالة؟ قال: ال؛ 

ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وتوضئي وصيل. 
وقد اختلف عىل محاد بن سلمة:   

فرواه حجاج بن منهال، عن محاد، عن هشام به، كام سبق بذكر الزيادة.  
ورواه ابن عبدالرب يف التمهيد كام يف فتح الرب )512/3( من طريق عفان، عن محاد بن سلمة به،   

وليس فيه )وتوضئي( وعفان من أثبت أصحاب محاد بن سلمة، فهو مقدم عىل غريه. 
ومل ينفرد محاد بن سلمة بلفظ: )وتوضئي( بل تابعه عىل هذا محاد بن زيد، عن هشام كام يف مسند   
أيب يعىل )4486(، وسنن النسائي )364(، ومشكل اآلثار )2733(، واملعجم الكبري للطرباين 

)359/24(، وسنن البيهقي الكربى )116/1، 343(.
قال أبو عبدالرمحن )النسائي(: وقد روى هذا احلديث غري واحد عن هشام بن عروة ومل يذكر   

فيه )وتوضئي( غري محاد، واهلل تعاىل أعلم. 
وأخرجه مسلم )233(: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا محاد بن زيد، عن هشام بن عروة به ثم   

قال مسلم: ويف حديث محاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اهـ. 
يشري إىل زيادة األمر بالوضوء، ولعله تركها للخالف فيها. قال البيهقي يف السنن )344/1(:   

»وكأنه -يعني مسلاًم- ضعفه ملخالفته سائر الرواة عن هشام«. اهـ 
اللفظ اخلامس:لفظ أيب أسامة عن هشام به.  

البخاري  رواه  وصيل(  اغتسيل  ثم  فيها،  حتيضني  كنت  التي  األيام  قدر  الصالة  دعي  )ولكن   
)325(، حدثنا أمحد بن أيب رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، به. 

ومل ينفرد أبو أسامة بل تابعه غريه، فقد أخرج البيهقي )324/1( من طريق هارون بن عبداهلل،   
ثنا أبو أسامة وحممد بن كناسة، وجعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن عائشة، أن فاطمة بنت 
أيب حبيش أتت رسول اهلل × فقالت: إين أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال هلا رسول 
اغتسيل  ثم  فيها،  حتيضني  كنت  التي  األيام  قدر  الصالة  دعي  ولكن  عرق،  ذلك  إنام   :× اهلل 
وصيل، أو كام قال.                    =
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ألول  اللفظ  جعل  عبداهلل  بن  هارون  أن  باعتبار  أسامة،  أيب  لفظ  اللفظ  أن  البيهقي  ورجح   =
مذكور، وهو أبو أسامة، وأتبع بالباقني ومل يعترب ألفاظهم. 

البيهقي أن رواية جعفر بن عون قد خرجها أبو عوانة يف مسنده )319/1(،  ومما يؤيد كالم   
وهي موافقة للفظ اجلامعة وليست موافقة لرواية أيب أسامة.

فال شك عندي أن انفراد أيب أسامة هبذا اللفظ عن كل من رواه عن هشام بن عروة، وهم عدد   
كثري يتجاوزن العرشين حافًظا وعىل رأسهم اإلمام مالك، وحييى بن سعيد القطان جيعل لفظ أيب 
أسامة غري حمفوظ، واهلل أعلم. قال البيهقي يف السنن )324/1(: »رواه البخاري عن أمحد بن 

أيب رجاء، عن أيب أسامة، عن هشام، فخالفهم يف متنه، فقال يف احلديث: ....« ثم ساق لفظه.
كام أن أبا أسامة قد اختلف عليه فجاء عنه احلديث كام سبق.   

فذكر احلديث،  به  أسامة عن هشام  أبو  ثنا  ابن كرامة،  البيهقي )325/1( من طريق  أخرجه   
وفيه: )أفأدع الصالة؟ قال: ال. وإنام ذلك عرق، فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت 
فاغتسيل وصيل(. قال البيهقي: وهذا أوىل أن يكون حمفوًظا ملوافقته رواية اجلامعة إال أنه قال: 

)فاغتسيل(، وقد قاله أيًضا ابن عيينة بالشك«. اهـ
فهذا الطريق ربام جيعل الوهم السابق يف رواية البخاري من الراوي عن أيب أسامة، أمحد بن   

أيب رجاء، وليس من أيب أسامة نفسه.
اللفظ السادس:  

طريق أيب عوانة عن هشام به، بلفظ: )تدع الصالة أيامها، ثم تغتسل غساًل واحًدا ثم تتوضأ عند   
كل صالة(. 

أخرجها ابن حبان )1355( بسند صحيح، ولعل أبا عوانة اخترصها ورواها باملعنى.   
اللفظ السابع:   

طريق أيب محزة حممد بن ميمون السكري عن هشام.  
وفيه: )فإذا أقبل احليض فدعي الصالة عدد أيامك التي كنت حتيضني فيها، فإذا أدبرت فاغتسيل   

وتوضئي لكل صالة(. 
انفرد هبذا اللفظ أبو محزة السكري واختلف عليه فيه.   

فرواه ابن حبان )1354( من طريق عيل بن احلسن بن شقيق، أخربنا أبو محزة عن هشام بن   
عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوًعا. 

وخالفه عبداهلل بن عثامن، فرواه البيهقي )544/1( من طريق عبداهلل بن عثامن، حدثنا أبومحزة   
قال: سمعت هشاًما حيدث عن أبيه أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت: يا رسول ... فأرسله. 

فهذه سبعة ألفاظ حلديث عائشة يف قصة استحاضة فاطمة، والذي أميل إليه أن رواية اجلامعة   
هي املحفوظة، وما عداها فإما أن تكون قد رويت باملعنى، أو تكون شاذة. واهلل أعلم. 
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قال احلافظ يف الفتح: يف احلديث دليل عىل أن املرأة إذا ميزت دم احليض من دم 
االستحاضة، تعترب دم احليض، وتعمل عىل إقباله وإدباره، فإذا انقىض قدره اغتسلت 

عنه، ثم صار حكم دم االستحاضة حكم احلدث)1(.

)فإذا أقبلت احليضة   :× النبي  وقال ابن رجب يف رشح البخاري: وأما قول 

مالك،  منهم  األكثرون،  فتأوله  تأويله،  يف  العلامء  اختلف  فقد  الصالة(،  فاتركي 

واألوزاعي، والشافعي، وأمحد، عىل أن املراد به اعتبار التمييز، وأن هذه املستحاضة 

إىل زمن دم احليض، وهو  فردها  متميًزا، بعضه أسود وبعضه غري ذلك،  كان دمها 

األسود الثخني، فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصالة، فإذا أدبر وجاء دم غريه، فإهنا 

تغتسل وتصيل اهـ)2(. 

فإًذا اجلمهور يفرس أن قوله يف احلديث: )فإذا أقبلت احليضة، وإذا أدبرت( أن 

املقصود بإقباله عن طريق التمييز، أي فإذا أقبل الدم األسود فاتركي الصالة، وإذا 

أدبر الدم األسود فاغتسيل وصيل. 

العادة  إقبال  بل  األسود،  الدم  إقبال  ليس  باإلقبال  املقصود  أن  والصحيح 

الروايات  العادة محاًل عىل  واإلدبار إدبارها، فيكون معنى احلديث، فإذا أقبل وقت 

األخرى ... فإن احلديث هو حديث عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش 

ومداره عىل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

فرواه مالك عن هشام وفيه: )فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل()3(. 

وهذا ظاهره اعتبار العادة.

فتح الباري، يف رشحه حلديث )306(.   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )56/2(.   )2(

صحيح البخاري )306(.   )3(
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التي  )ولكن دعي الصالة قدر األيام  البخاري:  ورواه أبو أسامة عن هشام يف 

كنت حتيضني فيها()1(. 

الصالة  )تدع  وفيه:  به،  هشام  عن  عوانة  أيب  طريق  من  حبان،  ابن  ورواه 
أيامها()2(.

روى  فقد  بالتمييز،  العمل  منه  يلزم  ال  أدبرت(  وإذا  أقبلت  )فإذا   وقوله: 
ابن حبان أيًضا حديث فاطمة بنت أيب حبيش، من طريق أيب محزة السكري عن هشام 
به، وفيه: )فإذا أقبل احليض فدعي الصالة عدد أيامك التي كنت حتيضني فيها، فإذا 

أدبرت فاغتسيل وتويض لكل صالة()3(.

قوله:  من  فيفهم  وعليه  عادهتا،  مقدار  جتلس  أن  احليض  أقبل  إذا  أمرها  فهنا 
)فإذا أقبلت، وإذا أدبرت( أنه ال يعارض العمل بالعادة املستقرة، وكوننا نجمع بني 
وبعضها  العادة  إىل  تردها  الروايات  بعض  نعترب  كوننا  من  أوىل  املختلفة  الروايات 

تردها إىل التمييز، مع أن القصة واحدة، واحتامل التعدد بعيد. 

  الدليل الثاين: 

مما يستدل به عىل تقديم التمييز عىل العادة، 

أيب  ابن  املثنى، حدثنا  بن  قال:حدثنا حممد  داود،  أبو  رواه  ما   )447-1987(
عدي، عن حممد -يعني ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، 

إذا كان   :× النبي  فقال هلا  أهنا كانت تستحاض،  بنت أيب حبيش  عن فاطمة 
فإذا كان اآلخر  الصالة،  فأمسكي عن  فإذا كان ذلك  يعرف،  أسود  فإنه  دم احليض 

فتوضئي وصيل)4(. 

صحيح البخاري )325(.   )1(
صحيح ابن حبان )1355(.   )2(
صحيح ابن حبان )1354(.   )3(

سنن أيب داود )304(.   )4(
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]واحلديث إسناده منقطع، ومتنه منكر[)1(. 

وسبق خترجيه يف املستحاضة املبتدأة. واملعروف يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش 
أن النبي × ردها إىل العادة.

وقد ضعفه النسائي، وأبو حاتم، وابن القطان، والباجي يف املنتقى رشح املوطأ، 
ومن حسنه ظن أن حديث عائشة يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش بلفظ: )فإذا أقبلت 
احليضة فاتركي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل( ظن أنه يشهد له من 
العمل بالتمييز، وقد بينا أن املراد فإذا أقبلت أي العادة، وإذا أدبرت: أي العادة أيًضا، 
وليس املراد إذا أقبل وأدبر الدم األسود، مجًعا بينه وبني األلفاظ األخرى يف احلديث. 

واهلل أعلم. 

  الدليل الثالث: 

)1988-448( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا إسامعيل بن علية، عن خالد 
-يعني احلذاء- عن أنس بن سريين، قال:

استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروين فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت 
الدم البحراين فال تصيل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصيل)2(. 

]صحيح[)3(. 

q وجياب عن هذا بوجهني:

الوجه األول: 

أن كالم ابن عباس موقوف عليه، وال يمكن أن يعارض به املرفوع.

سبق خترجيه، انظر ح )1969(.   )1(
املصنف )120/1( رقم 1367.   )2(

سبق خترجيه، انظر ح )1602(.   )3(



275طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

اجلواب الثاين:

أن كالم ابن عباس إنام يقبل يف املرأة املبتدأة املميزة التي ال عادة هلا، وكذا من 
نسيت عادهتا، وأما املرأة املعتادة فال يمكن أن نقدم قول ابن عباس عىل قول الرسول 

×، وقد رد فاطمة بنت أيب حبيش إىل عادهتا. 

  الدليل الرابع: 

قالوا إن العمل بالتمييز أوىل من العمل بالعادة؛ ألن العادة قد ختتلف، والتمييز 
الخيتلف؛ وألن النظر إىل اللون اجتهاد، والنظر إىل العادة تقليد، واالجتهاد أوىل من 

التقليد)1(. 

وهذا النظر هو يف مقابلة النص فيكون نظًرا فاسًدا، وكل نظر يف مقابلة النص 
الرشعي فهو مطروح. 

  الدليل اخلامس: 

قالوا: إن دم احليض موصوف بأنه أذى، وهو خيتلف عن دم العرق الذي هو 
دم االستحاضة بصفته، ولو كانت صفتهام واحدة ملا فرق الشارع بينهام يف األحكام، 
فإذا رأت الدم املوصوف باألذى رأت لونه ورائحتة، وثخونته، وجب أن تعمل به، 
خاصة وأن احليض من األحكام املعقولة املعنى؛ ألن اهلل وصفه بكونه أذى، فوجب 

ترك الصالة إذا رأت ما تعرفه املرأة من دم احليض ولو خالف عادهتا. 

q وأجيب: 
بأن هذا النظر ممكن أن يكون جيًدا لوال أنه يف مقابلة النص، وكل نظر يصادم 
يقال:  أن  وممكن  ذلك،  خالف  الظاهر  يف  يبدو  قد  كان  وإن  قارص  نظر  فهو  النص 
بالدم  املرأة املستحاضة اختلط دم حيضها بدم استحاضتها، فرتكت العمل  إن هذه 

وحكمت العادة برصف النظر عن لون الدم ورائحته ... واهلل أعلم.

عارضة األحوذي البن العريب )210/1(.   )1(
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q دليل المالكية على أن املمزية جتلس منه قدر عادتها وغري املمزية طاهر أبًدا:

استدلوا بام رواه البخاري من طريق مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، 

عن عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، وفيه: )فإذا أقبلت احليضة 

فاتركي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل(.

فإذا أقبلت احليضة: إقباهلا يكون بالتمييز. 

فإذا ذهب قدرها: أي جتلس مقدار عادهتا، ثم تغتسل عنها الدم، وتصيل. 

الدم  هذا  من  وجتلس  حائض،  فهي  االستحاضة  دم  من  احليض  دم  متيز  فإذا 

األسود مقدار عادهتا فقط. 

 )1989( وروى ابن حبان)1(، من طريق أيب محزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه. 

عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت النبي ×، فقالت: يا رسول اهلل إين 

أستحاض الشهر والشهرين؟ قال: ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإذا أقبل احليض 

وتوضئي  فاغتسيل  أدبرت  فإذا  فيها،  حتيضني  كنت  التي  أيامك  عدد  الصالة  فدعي 

لكل صالة)2(. 

فقوله: )فإذا أقبل احليض( أي أقبل احليض بلونه، ورائحته وثخونته وهذا عمل 

بالتمييز، ومعناه إذا مل يقبل ومل يتميز فأنت طاهر أبًدا. 

وقوله: )فدعي الصالة عدد أيامك( أي فإذا متيز دم احليض من دم االستحاضة 

فاجليس من الدم األسود املنتن مقدار عادتك السابقة فقط المقدار الدم األسود.

صحيح ابن حبان )1354(.   )1(
انفرد هبذا اللفظ أبو محزة السكري عن هشام، ومجيع من رواه عن هشام مل يذكر احلديث هبذا   )2(
اللفظ، ثم إن أبا محزة السكري قد اختلف عليه، فروى عنه مرساًل، وروي عنه موصواًل، انظر: 

ختريج احلديث يف القول الذي قبل هذا، وقد سقت مجيع ألفاظه.
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q وجياب:

بأن املستحاضة إما أن تعمل بالتمييز، أو تعمل بالعادة، أما أن تعمل بالتمييز يف 
أول العادة، ثم تعترب العادة يف املدة برصف النظر عن التمييز بعد ذلك فهذا ضعيف؛ 
ألن املستحاضة إما أن جتلس مقدار عادهتا، وإما أن تعمل بالتمييز، وال ثالث هلام، 

واهلل أعلم. 

q القول الراجح: 
الراجح من هذه األقوال واهلل أعلم القول األول، وأن املستحاضة املعتادة تعمل 
بعادهتا وال تعمل بالتمييز، وذلك أن العادة معلومة، بينام التمييز يتوقف عىل أن يكون 
ذلك  يتيرس  ال  وقد  عنه،  ويتميز  عليه،  يغلب  حتى  املرض  دم  من  أكثر  احليض  دم 
الختالف قوة النزيف احلاصل للمستحاضة من مرض آلخر؛ هلذا كان العمل بالعادة 

أضبط وهو مقتىض النصوص، وهو ما رجحه ابن تيمية)1(، واهلل أعلم. 

e e e

جمموع الفتاوى )628/21(، رشح عمدة الفقه البن تيمية )499/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل أن دم االستحاضة )النزيف( ال يمنع نزول الدورة.

q األصل أن املرأة يأتيها احليض يف وقت االستحاضة كام كان يأتيها قبل املرض، 
فيستصحب ذلك.

حتبسك  كانت  ما  قدر  امكثي  التمييز:  سلطان  من  أقوى  العادة  سلطان   q
حيضتك، ومل يلتفت للتمييز.

q قد يكون دم االستحاضة قوًيا فيغلب عىل دم احليض فيسترت دم احليض بدم 
االستحاضة. 

]م-785[ إذا كانت املستحاضة املعتادة غري مميزة، وغري املميزة إما حًسا، وهو 
الصحيح: بأن يكون دمهاعىل صفة واحدة، ال يتميز بعضه من بعض. 

أو تكون غري مميزة حكاًم عىل قول كام لو كان الدم الذي يصلح للحيض ينقص 
عن أقل احليض، أو يزيد عىل أكثره عندهم، أو مل يتقدمه طهر صحيح)1(.

وهو مبني عىل أن احليض له حد ألقله وأكثره. وقد بينت اخلالف يف هذه املسألة.   )1(

املبحث الثاني

يف املستحاضة املعتادة غري املمزية
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إذا عرفنا املستحاضة املعتادة غري املميزة، فقد اختلف العلامء يف القول فيها: 

فقيل: جتلس مقدار عادهتا ثم تغتسل وتصيل، وهو املشهور من مذهب احلنفية، 
والشافعية، واحلنابلة)1(.

ويف مذهب مالك فيمن استمر معها الدم وكان هلا عادة معلومة ثالث روايات، 
وسبب اختالف الروايات: أن املرأة إذا زاد الدم عىل عادهتا، ال تدري يف أول أمرها 
هل هذا انتقال للعادة، أو استحاضة، فإذا تيقن أنه استحاضة، فإهنم يتفقون عىل أهنا 
يتميز  حتى  عمرها  طول  مكثت  ولو  أبًدا  وتصوم  تصيل  مستحاضة  فهي  متيز  مل  إذا 
الدم، وكذا لو ميزت قبل متام الطهر فهي مستحاضة، فإذا ميزت أو انقطع الدم، ثم 
جاء بعد انقطاعه دفعة من الدم تنكره، وقد سبقه طهر فهو حيضها، إذا علم ذلك نأيت 

عىل ذكر الرويات.

الراوية األوىل: أهنا جتلس عادهتا، وتستظهر بثالثة أيام، وحمل االستظهار بالثالثة 
ما مل جتاوز نصف الشهر، فمن كانت عادهتا مخسة عرش يوًما فال استظهار عليها، ومن 
أيام  سبعة  عادهتا  كانت  ومن  فقط،  واحد  بيوم  استظهرت  يوًما  عرش  أربعة  عادهتا 
استظهرت بثالثة فقط، ثم اغتسلت وصامت وصلت، فإن استمر الدم ال يتميز فهي 
الطهر  أقل  بعد ميض مدة  فإن متيز  يتميز دمها،  أبًدا تصيل وتصوم حتى  مستحاضة 
صارت حائًضا من وقت تغريه وكذا لو انقطع الدم، ثم أتاها دفعة من الدم تنكره بعد 
الطهر، وهبذا تصبح مستحاضة معتادة مميزة وقد عرفت حكمها يف  أقل  ميض مدة 

املبسوط   ،)665/1( العيني  ـ  البناية   ،)41/1( الصنائع  بدائع  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
.)178/3(

الشيخ  الطالبني )145/1(، حاشية  الوسيط )430/1(، روضة  الشافعية:  وانظر يف مذهب   
إبراهيم البيجوري عىل متن أيب شجاع )214/1(، هناية املحتاج )344/1(.

عادة  هلا  املستحاضة  كانت  إذا  أنه  »اعلم   :)365/1( اإلنصاف  يف  قال  احلنابلة،  مذهب  ويف   
العادة بال نزاع«. اهـ. وانظر اإلقناع )66/1(، املحرر  تعرفها، ومل يكن هلا متييز، فإهنا جتلس 

)26/1، 27(، الفروع )274/1(. 



موسوعة أحكام الطهارة 280

الفصل السابق. هذا قول مالك، وأصل مذهبه، واملذكور يف املدونة)1(. 

وبقي يف مذهب مالك عدة روايات.

قيل: تقعد إىل متام مخسة عرش يوًما ثم هي مستحاضة تصوم وتصيل حتى يتميز 
دمها)2(.

وقيل: تقعد عادهتا بدون استظهار ثم تغتسل وتصيل وتبقى يف حكم الطاهرات 
حتى يتميز. وهذا قول حممد بن مسلمة)3(. 

زوجها،  يأتيها  وال  وتصوم،  وتصيل  تغتسل  ثم  املعتادة  أيامها  تقعد  وقيل: 
فإن انقطع الدم ما بينها وبني مخسة عرش يوًما علم أهنا حيضة، وانتقلت إليها، وال 
أهنا  علم  يوًما  عرش  مخسة  عىل  الدم  هبا  متادى  وإن  فيه،  وصلت  صامت  ما  يرضها 

املدونة )50/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )490/3(، املقدمات املمهدات )130/1(، الرشح   )1(
الصغري )210/1(، املعونة )192/1(، التفريع البن اجلالب )208/1(، الكايف )ص: 33(، 

الرشح الكبري )171/1(.
ثم  يوًما ومن  اخلمسة عرش  بينها وبني  فيام  يطؤها زوجها  كان  إن  اهلل-  مالك -رمحه  يبني  ومل   

اختلف أصحابه عىل قولني.
األول: أهنا بعد االستظهار، تغتسل وجوًبا، وتصيل، وتصوم، وتطوف إن كانت حاجة، ويأتيها   

زوجها.
وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك يف املدونة. وعىل هذه الرواية يكون غسلها بعد متام مخسة   

عرش يوًما استحباًبا ال وجوًبا.
الثاين: أهنا بعد االستظهار، تغتسل استحباًبا، وتصوم وتقيض الصيام وال يطؤها زوجها، وال   
تغتسل وجوًبا وتكون مستحاضة. وهذا  ثم  يوًما  متام مخسة عرش  إىل  اإلفاضة  تطوف طواف 

ظاهر رواية ابن وهب عن مالك يف كتاب الوضوء من املدونة.
وخمترص  الصغري)210/1(  الرشح  صاحب  اختاره  مالك،  مذهب  يف  الراجح  هو  واألول:   

خليل )ص19( وقال يف حاشية الدسوقي )169/1(: وهذا مذهب املدونة 
املقدمات املمهدات )131/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )490/3(،   )2(

املقدمات )131/1(، وهذا القول من حممد بن مسلمة موافق ملا ذهب إليه اجلمهور يف القول   )3(
األول. 
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كانت مستحاضة، وأن ما مىض من الصالة والصيام كان يف موضعه، وإذا حكمنا أهنا 
مستحاضة، فإن استمر الدم ال يتميز بعد أن جلست ما جلست فهي مستحاضة أبًدا 
تصيل وتصوم حتى يتميز دمها، فإن متيز أصبحت مستحاضة معتادة مميزة وقد نقلنا 

األقوال فيها يف مسألة مستقلة)1(.

هذا ملخص أقوال مالك. 

q دليل اجلمهور على اعتب�ار العادة:

  الدليل األول: 

)1990-450( ما رواه البخاري من طريق أيب أسامة، قال: سمعت هشام بن 
عروة، قال: أخربين أيب، 

عن عائشة ريض اهلل عنها أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النبي ×، قالت: إين 
أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال: ال. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة قدر 

األيام التي كنت حتيضني فيها، ثم اغتسيل صيل)2(.

فإذا  بلفظ:  مجع عن هشام  رواه  وقد  اللفظ،  أسامة عن هشام هبذا  أبو  ]انفرد 
أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل[)3(.

  الدليل الثاين:

)1991-451( ما رواه مسلم من طريق الليث ـ يعني ابن سعد ـ عن يزيد بن 
أيب حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، 

× عن الدم؟  عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول اهلل 
فقالت عائشة: رأيت مركنها مآلن دًما، فقال هلا رسول اهلل ×: امكثي قدر ما كانت 

املرجع السابق.   )1(
صحيح البخاري )325(.   )2(

سبق ختريج مجيع ألفاظ احلديث، انظر ح: )1986(.   )3(
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حتبسك حيضتك ثم اغتسيل وصيل)1(.

ويف الباب حديث أم سلمة، وسودة، وجابر، وثابت األنصاري عن أبيه، سقناه 
يف املسألة التي قبل هذه وتكلمت عليها صحة وضعًفا.

q دليل من قال: جتلس عادتها وتستظهر بث�الثة أيام:

  الدليل األول:

بن  بن عياش، عن حرام  بكر  أيب  البيهقي من طريق  ما رواه   )452-1992(
عثامن، عن ابن جابر، 

عن أبيه، أن ابنة مرشد األنصارية، أتت النبي × فقالت: تنكرت حيضتي. قال: 
فامكثي  ذلك  رأيت  فإذا  قال:  عاودتني،  منها  تطهرت  فإذا  تأخذين،  قالت:  كيف؟ 

ثالًثا)2(.

ا[)3(. ]ضعيف جدًّ

صحيح مسلم )334-65(.   )1(
سنن البيهقي )330/1(.   )2(

قال البيهقي بعده: قال أبو بكر بن إسحاق: اخلرب واٍه.  )3(
وقال البيهقي: حرام بن عثامن ضعيف ال تقوم بمثله حجة.  

وقال ابن عبد الرب يف االستذكار )224/3(: احتجوا بحديث رواه حرام بن عثامن، عن ابني   
جابر، عن جابر، أن أسامء بنت مرشد احلارثية، كانت تستحاض، فسألت النبي × عن ذلك، 
فقال هلا: النبي ×: اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، ثم استظهري بثالث، ثم اغتسيل وصيل.
حممد  بن  العزيز  عبد  ثنا  قال:  محزة،  بن  إبراهيم  حدثنا  قال:  إسحاق،  بن  إسامعيل  ورواه   
الداروردي، عن حرام بن عثامن، عن حممد وعبد الرمحن ابني جابر بن عبد اهلل، عن أبيهام، عن 

أسامء بنت مرشد كانت تستحاض، فذكر معنى ما ذكرناه.
مرتوك  املدين  عثامن  بن  وحرام  اإلسناد،  هبذا  إال  يوجد  ال  حديث  »وهذا  الرب:  عبد  ابن  قال   
احلديث، جمتمع عىل طرحه لضعفه ونكارة حديثه، حتى لقد قال الشافعي: احلديث عن حرام 

ابن عثامن حرام.
وقال برش بن عمر: سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثامن، فقال: ليس بثقة«.اهـ  
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  الدليل الثاين من القياس:

منها  ليستبني  أيام  بثالثة  االستظهار  جعل  االستذكار)1(:  يف  الرب  عبد  ابن  قال 
انفصال دم احليض من دم االستحاضة استدالاًل بحديث املرصاة؛ إذ َحدَّ فيها الرسول 
× ثالثة أيام يف انفصال اللبن: لبن الترصية من اللبن الطارئ. والقول باالستظهار 

قول ضعيف، وال يعرف قائل به من األئمة غري مالك.اهـ)2(

وقد استدل ابن عبد الرب بحديث عائشة يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش: )فإذا 
أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل(. عىل تضعيف 

القول باالستظهار.

إذا  أمرها  باالستظهار؛ ألنه  قال  من  رد عىل  فيه  »احلديث  االستذكار:  قال يف 
علمت أن حيضتها قد أدبرت، وذهبت أن تغتسل وتصيل ومل يأمرها أن ترتك الصالة 

االستذكار )223/3، 224(.   )1(
اختاذ  االحتياط، وأصله  العروس )169/7(: االستظهار:  تاج  األزهري يف  قال  االستظهار،   )2(
ًة للحاجة إليه احتياًطا؛ ألنه زيادة عىل قدر حاجة صاحبه إليه، وإنام  الظِّْهرْي من الدواب ُعدَّ
الظِّْهِري: الرجل يكون معه حاجته من الركاب حلمولته، فيحتاط لسفره، وَيُعدُّ بعرًيا أو بعريين 
ًغا تكون معدة الحتامل ما انقطع من ركابه ثم أقيم االستظهار مقام االحتياط  أو أكثر تكون فرَّ

يف كل يشء.
وعليه  تقارب،  االصطالحي  واملعنى  اللغوي  املعنى  فبني  االحتياط  هو  االستظهار  كان  وإذا   
فاالستظهار بثالثة أيام عند املالكية، هو االحتياط بحيث جتلس زيادة عىل حيضتها ثالثة أيام ال 

تصيل وال تصوم وال يطؤها زوجها.
واالستظهار عند مالك قال ابن عبد الرب يف حق امرأتني فقط.   

األوىل: يف املعتادة التي متادى هبا الدم جتلس ثم تستظهر بثالثة أيام فقط.  
الثانية: يف املبتدأة جتلس أيام لداهتا ثم تستظهر بثالثة أيام، قال ابن عبد الرب: وال استظهار عند   

مالك إال هلاتني املرأتني يف هذين املوضعني. انظر: االستذكار )223/3(.
قلت: املبتدأة فيها خالف هل تستظهر أم ال.   

وكذا يف الرشح الصغري )217/1( قال: أربعة ال تستظهر واحدة منهن وهي املبتدأة، واحلامل،   
واملستحاضة، والنفساء. اهـ.
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ثالثة أيام الستظهار حيض جييء أو ال جييء، واالحتياط إنام جيب يف عمل الصالة، 
ال يف تركها ثالثة أيام.

وال خيلو قوله عليه السالم يف احليضة )فإذا ذهب قدرها( أن يكون أراد انقضاء 
دم  من  احليض  دم  انفصال  أراد  يكون  أو  وأيامها،  احليضة  تعرف  ملن  حيضها  أيام 
تغتسل  أن  حيضتها  ذهاب  عند  أمرها  فقد  كان  ذلك  فأي  متيزه،  ملن  االستحاضة 

وتصيل، ومل يأمرها باستظهار«)1(.

استحاضة  أن تكون  أيام دمها جائز  نفي االستظهار، ألن  »السنة  أيًضا:  وقال 
وجائز أن تكون حيًضا، والصالة فرض بيقني، فال جيوز أن تدعها حتى تستيقن أهنا 
حائض، وذكروا أن مالًكا وغريه من العلامء قالوا: ألن تصيل املستحاضة وليس عليها 
ذلك، خري من أن تدع الصالة، وهي واجبة عليها؛ ألن الواجب االحتياط للصالة 

فال ترتك إال بيقني ال بالشك فيه«)2(.

q دليل من قال: تقعد املستحاضة املعتادة خمسة عشر يوًما: 

هذا القول مبني عىل مسألة خالفية، وهو اخلالف يف أكثر احليض، واجلمهور 
عىل أن أكثر احليض مخسة عرش يوًما، وقد ذكرت أدلتهم يف هذه املسألة، فأغنى ذلك 

عن إعادهتا هنا.

q الراجح: 
عادهتا.  مقدار  جتلس  املرأة  أن  وهو  اجلمهور،  قول  هو  نفيس  له  متيل  الذي 

واألحاديث يف هذا رصحية؛ وذلك قائم عىل أصلني: 

األول: األصل أن املرأة تأتيها عادهتا كام كانت قبل املرض، ذلك أن املرض ال 
يمنع نزول الدورة، فدم احليض له مصدر خمتلف عن مصدر دم النزيف، فيستصحب 

هذا األصل.

االستذكار )222/3(.   )1(
املرجع السابق.   )2(
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النزيف قد يكون قوًيا فيغلب دم احليض فيسترت دم احليض بدم  الثاين: أن دم 
إىل  تلتفت  وال  عادهتا،  املستحاضة  جتلس  بأن  النصوص  جاءت  هلذا  االستحاضة، 

التمييز، واهلل أعلم. 

 

e e e
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املرأة املستحاضة املتحرية هلا ثالثة أحوال:

األول: املتحرية يف العدد. 

وهي التي نسيت عدد أيامها يف احليض، مع علمها بمكان العادة من كل شهر.

الثاين: املتحرية يف املكان. 

وهي التي علمت عدد حيضها ونسيت مكاهنا.

الثالث: املتحرية هبام، وهي التي نسيت عدد عادهتا، ونسيت مكاهنا. 

واملتحرية وتوصف باملحرية بصيغة اسم الفاعل، ألهنا حتري املفتي، وبصيغة اسم 
املفعول، ألهنا حتريت بسبب نسياهنا. 

ومسائل املحرية من أصعب مسائل احليض وأدقها، وهلا صور كثرية، وتفريعات 
دقيقة، كلها أو جلها بنيت عىل اآلراء املحضة حتى قال النووي: بأن الدارمي صنف 
هذه  عىل  أتينا  ولو  وتقريرها)1(.  املتحرية،  مسألة  غري  فيه  ليس  ضخاًم  جملًدا  فيها 
التفريعات املرجوحة لكان هذا عيًبا يف الكتاب، وصارًفا لطلبة العلم من االستفادة 

وقد طبع الكتاب بعد حترير هذا الباب.   )1(

الفصل الرابع 

يف املرأة املستحاضة املتحرية
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منه. ويكفينا من هذه األقوال املرجوحة أن نأيت عىل ذكرها بأشد ما يكون االختصار؛ 
ألن إمهاهلا قد ينتقد والتفصيل فيها كذلك ولقد أحسن الشوكاين عندما قال يف النيل: 
أقواهلم اضطراًبا  املستحاضة، واضطربت  الكالم يف  الفقه  املصنفون يف  أطال  »وقد 
يبعد فهمه عىل أذكياء الطلبة فام ظنك بالنساء املوصوفات بالعي يف البيان، والنقص 
فتحريوا، واألحاديث  املتحرية  بمسألة  التعسري حتى جاؤوا  وبالغوا يف  األديان،  يف 
إقبال  معرفتها  يف  ظاهر  بعضها  ألن  وذلك  وجودها،  بعدم  قضت  قد  الصحيحة 
احليضة وإدبارها، وبعضها رصيح يف أن دم احليض يعرف ويتميز عن دم االستحاضة 

فطاحت مسألة املتحرية، وهلل احلمد«)1(.

e e e

نيل األوطار )334/1( ح 368.   )1(
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]م-786[ املتحرية بالعدد،: هي التي نسيت عدد أيامها يف احليض، مع علمها 
بمكان العادة من كل شهر. 

القول األول: مذهب احلنفية.

قسموا املستحاضة املتحرية يف العدد فقط إىل قسمني:

األول: إذا نسيت عدد أيامها، وعلمت أن احليض يأتيها يف كل شهر مرة فهذه 
لتيقنها  االستمرار  أول  من  بلياليها  أيام  ثالثة  احليض  أقل  جتلس  أن  عليها  جيب 
باحليض فيها، وتغتسل سبعة أيام لكل صالة لرتدد حاهلا فيها بني احليض، والطهر، 
احليض  أكثر  بلغت  قد  تكون  أيام  الثالثة  مع  ألنه  أيام؛  سبعة  قالوا  وإنام  واخلروج 
عندهم، وهو عرشة أيام، ثم تتوضأ عرشين يوًما لوقت كل صالة لتيقنها فيها بالطهر 

ويأتيها زوجها.

فال  مرة  يأتيها يف كل شهر  احليض  أن  تعلم  وال  أيامها،  عدد  تنسى  أن  الثاين: 
تدري كم دورهتا.

ففيها وجهان:

الوجه األول: ال تعلم عدد حيضها، وال عدد طهرها. فهذه تعمل ما ييل:

املبحث األول 

يف املستحاضة املتحرية بالعدد
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تدع الصالة أقل احليض ثالثة أيام؛ ألنه حيض بيقني.

احليض  بني  فيها  حاهلا  لرتدد  بالشك  صالة  لكل  باالغتسال  أيام  سبعة  تصيل  ثم 
والطهر، واخلروج من احليض.. وال يأتيها زوجها يف هذه العرشة أيام، ثم تصيل ثامنية 
أيام بالوضوء لوقت كل صالة، ويأتيها زوجها فيها، ألهنا بيقني الطهر يف هذه الثامنية، فإنه 

إن كان حيضها ثالثة أيام، فهذا آخر طهرها، وإن كان حيضها عرشة فهذا أول طهرها.

والطهر  احليض  بني  فيها  حاهلا  لرتدد  بالشك  بالوضوء  أيام  ثالثة  تصيل  ثم 
وال يأتيها زوجها، فبلغ احلساب واحًدا وعرشين يوًما.

ثم تصيل بعد ذلك باالغتسال لكل صالة بالشك، ألنه مل يبق هلا يقني بالطهر 
من  خروجها  وقت  أنه  ويتوهم  إال  هذا  بعد  ساعة  من  فام  هذا،  بعد  وال باحليض 

احليض إما بالزيادة يف حيضها عىل الثالثة، أو يف طهرها عىل مخسة عرش.

الوجه الثاين: ال تعلم عدد حيضها، وتعلم عدد طهرها.

مثاله: امرأة تعلم أن عدد طهرها مخسة عرش، وال تدري كم حيضها، فيلزمها 
ما ييل:

- ترتك الصالة من أول االستمرار ثالثة أيام لكوهنا أقل احليض؛ ألنه حيض 
بيقني.

لرتدد حاهلا بني احليض  بالشك  باالغتسال لكل صالة  أيام  ثم تصيل سبعة   -
والطهر واخلروج من احليض، وال يأتيها زوجها يف هذه العرشة أيام.

بيقني  ألهنا  زوجها؛  ويأتيها  صالة  كل  لوقت  بالوضوء  أيام  ثامنية  تصيل  ثم   -
الطهر يف هذه الثامنية أيام. فإنه إن كان حيضها ثالثة أيام فهذا آخر طهرها، وإن كان 

عرشة فهذا أول طهرها.

- ثم تصيل ثالثة أيام بالوضوء بالشك.

الثاين  فابتداء طهرها  يوًما، ولو كان حيضها ثالثة  فبلغ ذلك واحًدا وعرشين 
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بعد واحد وعرشين يوًما)1(، وإن كان حيضها عرشة فابتداء طهرها الثاين بعد مخسة 
وثالثني)2(، ففي هذه األربعة عرش تصيل باالغتسال لكل صالة بالشك لرتدد حاهلا 
فيها بني احليض والطهر واخلروج من احليض، ثم تصيل يوًما واحًدا بالوضوء لوقت 
كل صالة، بيقني الطهر وذلك بعدما تغتسل عند متام مخسة وثالثني يوًما؛ ألن يف هذا 
اليوم يقني الطهر، ثم تصيل ثالثة أيام بالوضوء بالشك لرتدد حاهلا فيها بني احليض 
والطهر، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صالة أبًدا؛ ألنه مل يبق هلا يقني يف يشء بعدها فام 

من ساعة إال ويتوهم أنه وقت خروجها من احليض)3(.

القول الثاين: املذهب الشافعي:

املذهب الشافعي يف املرأة املستحاضة الناسية لعددها الذاكرة ملكاهنا كالتايل: إذا 
تيقنت احليض أو الطهر، فاليقني له حكمه.

صالة.  لكل  بالوضوء  تصيل  فإهنا  والطهر،  احليض  حيتمل  الزمن  كان  وإذا 
ويسمى حيًضا مشكوًكا فيه.

وإذا كان الزمن حيتمل احليض، والطهر، واالنقطاع، فإهنا تصيل بالغسل لكل 
صالة، ويسمى طهًرا مشكوًكا فيه)4(.

إليه مقدار حيضها  إليه مقدار طهرها مخسة عرش يوًما، مضاًفا  أيام، مضاًفا  ألن حيضها ثالثة   )1(
الثاين ثالثة أيام، فيبدأ طهرها الثاين بعد واحد وعرشين يوًما. 

ألن حيضها عرشة أيام، مضاًفا إليه مقدار طهرها مخسة عرش يوًما، مضاًفا إليه مقدار حيضها   )2(
الثاين، فيكون اجلميع مخسة وثالثني يوًما. 

املبسوط )3/ 204، 205( البحر الرائق )219/1( حاشية ابن عابدين )286/1 - 287(.  )3(
قال البيجوري يف حاشيته )215/1(: »الذاكرة لعادهتا قدًرا، ال وقًتا، كأن تقول: كان حييض   )4(
بيقني،  طاهر  األول  اليوم  يف  أين  وأعلم  ابتداءها،  أعلم  ال  الشهر،  من  األول  العرش  يف  مخسة 
اخلامس  آخر  إىل  والثاين  األخريين،  كالعرشين  بيقني،  طهر  واألول  بيقني،  حيض  فالسادس 
والطهر  للحيض  حمتمل  العارش  آخر  إىل  والسابع  االنقطاع،  دون  والطهر  للحيض  حمتمل 
واالنقطاع، فلليقني من حيض وطهر حكمه، وهي يف املحتملة كناسية هلام ـ فيام مر ـ ومعلوم أنه 
ال يلزمها الغسل إال عند احتامل االنقطاع، ويسمى ما حيتمل االنقطاع طهًرا مشكوًكا فيه، وما 

ال حيتمله حيًضا مشكوًكا فيه«.اهـ
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فمثاًل: لو جاءت امرأة، وقالت: إين ذاكرة للوقت ناسية للعدد، فينظر: إن كانت 
ذاكرة لوقت ابتدائه، بأن قالت: كان ابتداء حييض من أول يوم من الشهر، حيضناها 
يوًما وليلة من أول الشهر؛ ألنه حيض بيقني، ثم تغتسل بعده فتصري يف طهر مشكوك 
فيه إىل آخر اخلامس عرش، فتغتسل لكل صالة؛ جلواز انقطاع الدم، وما بعده طهر 

بيقني إىل آخر الشهر، فتتوضأ لكل صالة.

الشهر  ينقطع يف آخر  بأن قالت: كان حييض  انقطاعه  وإن كانت ذاكرة لوقت 
حيضناها قبل ذلك يوًما وليلة، وكانت طاهًرا من أول الشهر إىل آخر اخلامس عرش، 
تتوضأ لكل صالة فريضة، ألنه ال حيتمل انقطاع احليض، وال جيب الغسل إال يف آخر 

الشهر، يف الوقت الذي تيقنا انقطاع احليض فيه)1(.

القول الثالث: املذهب احلنبيل: 

قالوا يف املرأة إذا نسيت عدد أيامها وهي تعلم موضعها.

مثاله: امرأة تقول: عاديت تأيت يف أول يوم من الشهر، لكني ال أدري هل هي 
مخسة، أو ستة، أو أكثر، أو أقل.

فتجلس غالب احليض من كل شهر، إن اتسع شهرها هلا بأن كان عرشين يوًما 
فأكثر)2(، وإن مل يتسع شهرها لغالب احليض، جلست الفاضل من شهرها بعد أقل 
بني  الطهر  أقل  عن  الزائد  جلست  يوًما،  عرش  مخسة  شهرها  أن  فرض  فلو  الطهر. 

هناية املحتاج )353/1( املجموع )510/2( مغني املحتاج )118/1(.   )1(
شهر املرأة عند احلنابلة عرفه البهويت يف كشاف القناع )209/1( فقال: هو الزمن الذي جيتمع   )2(
للمرأة فيه حيض وطهر صحيحان. وإنام قدره بعرشين يوًما؛ ألن أقل الطهر ثالثة عرش يوًما 

عندهم، وسبعة أو ستة أيام لغالب احليض، فيكون املجموع عرشين. 
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احليضتني، ومقداره هنا يومان)1(، وهذا هو املشهور من املذهب)2( حلديث محنة)3(.

وقيل: جتلس أقل احليض، وهي رواية عند أمحد.

ومل نذكر مذهب املالكية، ألن املرأة عندهم إذا مل متيز دمها فهي مستحاضة أبًدا 
يف حكم الطاهر تصيل وتصوم وتوطأ أبًدا حتى يتميز دمها، أو ينقطع فيأيت دفعة من 

الدم تنكره و إذا متيز مل تكن متحرية.

q الراجح من األقوال:
والراجح يف هذه املرأة التي نسيت عدد حيضها وهي تعلم موضعها أهنا جتلس 
موضعه من الشهر وتعترب حيضها عدد قريباهتا من أم وأخت وعمة وخالة؛ ألن شبه 

املرأة بقريباهتا أكثر من شبهها باألجنبيات.

e e e

ألن أقل الطهر عندهم ثالثة عرش يوًما، فيكون الزائد يومني فقط.   )1(
معونة أوىل النهى رشح املنتهى )484/1( كشاف القناع )208/1( الكايف )80/1( اإلنصاف   )2(

)371/1(، املمتع رشح املقنع - التنوخي )294/1(. 
ما رواه أمحد )439/6(: عن محنة بنت جحش ريض اهلل عنها مرفوًعا، وفيه:   )3(

)إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة أيام، أو سبعة يف علم اهلل، ثم اغتسيل، حتى   
إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنـقأت، فصل أربًعا وعرشين ليلة، أو ثالًثا وعرشين 
ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك جيزئك ....( احلديث. وإسناده ضعيف وسبق خترجيه. انظر: 

حديث رقم )1976 و 1524(.
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]م-787[ املتحرية بالوقت: هي املرأة التي علمت عدد حيضها، ونسيت وقت 
عادهتا.

وقد اختلف العلامء فيها. 

القول األول:

قالوا: إذا كانت ناسية لوقت احليض، ذاكرة لعدده، فالقاعدة فيه:

أن كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه مجيع أحكام احليض. 

وكل زمان تيقنا فيه طهرها، ثبت فيه مجيع أحكام الطاهرة املستحاضة، 

وكل زمان أوجبنا فيه االحتياط، فيجب عليها ما جيب عىل الطاهر من العبادات، 
وحكمها يف االستمتاع حكم احلائض. 

ثم إن كان هذا الزمن املحتمل للطهر واحليض ال حيتمل انقطاع احليض لزمها 
الوضوء لكل فريضة، وال جيب الغسل. 

الدم  انقطاع  فريضة، الحتامل  الغسل لكل  انقطاع احليض وجب  وإن كان حيتمل 
قبلها، فإن علمت أنه كان ينقطع يف وقت بعينه من ليل أو هنار اغتسلت كل يوم يف ذلك 

املبحث الثاني

يف املستحاضة املتحرية بالوقت فقط
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الوقت، وال غسل عليها إىل مثل ذلك الوقت من اليوم الثاين. وهذا هو مذهب احلنفية)1(، 

املبسوط )201/3( البحر الرائق )220/1( حاشية ابن عابدين )286/1 - 287(.  )1(
قال الرسخيس يف املبسوط )201/3( فيمن هذه حاهلا:   

»األصل فيه أن كل زمان يتيقن فيه باحليض ترتك الصالة، والصوم، وال يأتيها زوجها بيقني،   
وكل زمان تيقنت فيه بالطهر، تصيل فيه بالوضوء لوقت كل صالة باليقني، وال يأتيها زوجها 
فيه، وكل زمان تردد بني احليض والطهر تصيل فيه بالوضوء لوقت كل صالة بالشك، وال يأتيها 
فيه باالغتسال  زوجها فيه، وكل زمان تردد بني احليض والطهر واخلروج من احليض، تصيل 

لكل صالة بالشك، وال يأتيها زوجها فيه«.
وأصل آخر:  

أهنا متى أضلت أيامها يف ضعفها من العدد أو أكثر من الضعف فال يتيقن باحليض يف يشء منه،   
نحو ما إذا كانت أيامها ثالًثا، فضلت ذلك يف ستة أو ثامنية، ألهنا ال تتيقن باحليض يف يشء من 
أوله وآخره، ومتى ضلت أيامها فيام دون ضعفه، يتيقن باحليض يف بعضه. نحو ما إذا كانت 
أو  احليض  أول  فإنه  الثالث،  اليوم  يف  باحليض  تتيقن  فإهنا  مخسة  يف  ذلك  فضلت  ثالًثا  أيامها 

آخره، أو الثاين منه بيقني فترتك الصالة فيه هلذا، إذا عرفنا هذا جئنا إىل بيان املسائل فنقول: 
إن كانت تعلم أن أيامها كانت ثالثة يف العرش اآلخر من الشهر، وال تدري يف أي موضع من   
العرش كانت، وال رأي هلا يف ذلك، فهذه أضلت أيامها يف أكثر من ضعفها، فتصيل ثالثة أيام من 
أول العرش بالوضوء لوقت كل صالة؛ ألنه تردد حاهلا يف هذه املسألة بني احليض والطهر، ثم 
بعد ذلك تغتسل لكل صالة إىل آخر العرش؛ ألنه تردد حاهلا فيه بني احليض والطهر واخلروج 
من احليض، إال أهنا إن كانت تذكر أن خروجها من احليض يف أي وقت من اليوم كان عليها أن 

تغتسل يف كل يوم يف ذلك الوقت مرة، وإن كانت ال تعرف ذلك تغتسل لكل صالة.
فإن كانت أيامها أربعة فأضلت ذلك يف العرشة، فإهنا تتوضأ أربعة أيام من أول العرشة لوقت   
فيه بني احليض والطهر، ثم بعد ذلك تغتسل لكل صالة إىل آخر  كل صالة، ألنه تردد حاهلا 

العرشة، ألنه تردد حاهلا فيه بني احليض والطهر واخلروج من احليض. 
وإن كانت أيامها مخسة فأضلت ذلك ىف عرشة، فإهنا تصيل مخسة أيام من أول العرشة بالوضوء   
لوقت كل صالة؛ ألنه تردد حاهلا فيه بني احليض والطهر، ثم تصيل إىل آخر العرشة باالغتسال 

لكل صالة؛ ألنه تردد حاهلا فيه بني احليض والطهر،واخلروج من احليض.
فإن كانت أيامها ستة، فأضلت ذلك يف عرشة، فإهنا تصيل من أول العرشة أربعة أيام بالوضوء   
لوقت كل صالة، ثم تدع يومني، ثم تصيل يف أربعة أيام باالغتسال لكل صالة؛ ألن األربعة 
األوىل ترددت بني احليض والطهر،فأما اليوم اخلامس والسادس فهو حيض بيقني، ألنه إن    =
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والشافعية)1(.

كانت أيامها من أول العرش فهذا آخر حيضها، وإن كانت من آخر العرش فهذا أول حيضها فلهذا   =
تركت الصالة فيهام بيقني، ثم يف األربعة اآلواخر تردد حاهلا بني احليض، والطهر واخلروج من 

احليض فتصيل فيه باالغتسال لكل صالة.
بالوضوء  العرشة  أول  من  ثالثة  تصيل  فإهنا  عرشة،  يف  ذلك  فأضلت  سبعة  أيامها  كانت  وإن   
لوقت كل صالة؛ لرتدد حاهلا فيه بني احليض والطهر. ثم تدع أربعة بيقني؛ ألن هذه األربعة فيها 
يقني احليض، فإهنا آخر احليض إن كانت البداية من أول العرشة، وأول احليض إن كانت أيامها 
يف آخر العرشة. ثم تصيل ثالثة أيام باالغتسال لكل صالة؛ لرتدد حاهلا فيه بني احليض والطهر 

واخلروج من احليض.
وإن كانت أيامها ثامنية، فأضلت ذلك يف عرشة.  

فإهنا تصيل يف يومني من أول العرشة بالوضوء لوقت كل صالة؛ لرتدد حاهلا فيه بني احليض   
والطهر.

ثم تدع الصالة ستة؛ ألن فيها يقني احليض.  
والطهر  احليض،  بني  فيه  حاهلا  لرتدد  صالة  لكل  باالغتسال  اآلخرين  اليومني  يف  تصيل  ثم   

واخلروج من احليض.
فإن كان أيامها تسعة فأضلتها يف عرشة.  

فإهنا تصيل يف يوم من أول العرشة بالوضوء لوقت كل صالة لرتدد حاهلا فيه بني احليض والطهر.  
ثم تدع الصالة ثامنية أيام؛ ألن فيها يقني احليض.  

ثم تصيل يف اليوم اآلخر باالغتسال لكل صالة لرتدد حاهلا بني احليض والطهر.  
فإن كانت أيامها عرشة، فهي واحدة؛ ألن إضالل العرشة يف العرشة ال يتحقق«.   

املجموع )500/2( مغني املحتاج )118/1( هناية املحتاج )353/1(.  )1(
قال النووي يف املجموع )500/2(:   

تيقن  فيه مجيع أحكام احليض. وكل زمان  ثبت  فيه حيضها  تيقنا  فيه: أن كل زمان  »فالقاعدة   
والطهر  احليض  احتمل  زمان  وكل  املستحاضة،  الطاهر  أحكام  مجيع  فيه  ثبت  طهرها،  فيه 
أوجبنا فيه االحتياط فيجب عليها ما جيب عىل الطاهر من العبادات، وحكمها يف االستمتاع 
حكم احلائض، ثم إن كان هذا الزمان املحتمل للطهر واحليض ال حيتمل انقطاع احليض لزمها 
لكل  الغسل  احليض وجب  انقطاع  كان حيتمل  وإن  الغسل،  فريضة، وال جيب  لكل  الوضوء 
أو هنار  ليل  بعينه من  ينقطع يف وقت  أنه كان  فإن علمت  قبلها،  الدم  انقطاع  فريضة الحتامل 

اغتسلت لكل يوم يف ذلك الوقت وال غسل عليها إىل مثل ذلك الوقت من اليوم الثاين.
ثم أخذ النووي بعد ذلك يرضب أمثلة ملا قال:                 =  
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إذا  املستحاضة  املرأة  أن  احلنبيل  املذهب  فاملشهور من  احلنابلة)1(،  وأما مذهب 
كانت عاملة بالعدد ناسية للموضع جلست أيام حيضها من أول شهر هاليل.

وقيل: جتلسها بالتحري.

وكوهنم اعتربوا الشهر اهلاليل؛ ألن املواقيت الرشعية باألهلة وحلديث محنة)2(.

والقول بأهنا جتلس أول الشهر اهلاليل قول ضعيف، بل جتلس أول ما رأت الدم 
وحتسب شهًرا منذ رؤيته قياًسا عىل الزكاة، والعدد والديات، والكفارات وغريها، 

إنام تبتدئ من حني الرشوع سواء وافقت اهلالل أو خالفته.

مثــاله:  =
لو قالت: كانت حيضتي ستة أيام من العرشة األوىل من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام.  

األربعة األوىل زمن مشكوك فيه حتتمل احليض والطهر، فتتوضأ لكل فريضة وتصيل.  
آخر  إىل  انتهى  العرشة  أول  بدأ احليض يف  إن  بيقني؛ ألنه  وأما اخلامس والسادس فهو حيض   
يف  لدخوهلام  حيض  والسادس  فاخلامس  اخلامس  من  بدأ  العارش  عىل  انقطع  وإن  السادس، 

التقديرين.
وأما السابع، والثامن والتاسع والعارش مشكوك فيه حيتمل احليض والطهر، واالنقطاع فيجب   
أن تغتسل لكل فريضة إال أن تعلم أن الدم كان ينقطع يف وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل 
واحد يف ذلك، وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم، وما بعد العرشة إىل آخر الشهر طهر بيقني«.

اهـ بترصف وقال نحوه يف الروضة )161/1، 162(، وقال يف آخره: »ومتى كان القدر الذي 
أضلته زائًدا عىل نصف املضل فيه حصل حيض بيقني من وسطه، وهو الزائد عىل النصف مع 

مثله«. اهـ وهذا معنى ما ذكره الرسخيس يف املبسوط،وقد نقلته قبل قليل.
كشاف القناع )210/1( الفروع )275/1( املمتع رشح املقنع التنوخي )294/1( اإلنصاف   )1(

 .)368/1(
ما رواه أمحد )439/6(: عن محنة بنت جحش ريض اهلل عنها مرفوًعا، وفيه:   )2(

إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة أيام، أو سبعة يف علم اهلل، ثم اغتسيل، حتى   
إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنقـأت، فصيل أربًعا وعرشين ليلة، أو ثالًثا وعرشين 
وإسناده ضعيف وسبق خترجيه. انظر:  ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك جيزئك .... احلديث. 

حديث رقم )1976، 1524(. 



297طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

ودم  جبلة  احليض  دم  ألن  االستحاضة؛  دم  عىل  احليض  دم  يقدم  كونه  وأما 
االستحاضة عارض، فإذا رأت الدم وجب تقديم دم احليض وحلديث محنة.

وهذا هو القول الراجح: أهنا جتلس أيام حيضها من أول ما رأت الدم ثم الباقي 
استحاضة.

e e e
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الناسية لعددها ووقتها عىل  املتحرية  املستحاضة  العلامء يف  ]م-788[ اختلف 
أقوال: 

القول األول: املذهب احلنفي:

قالوا: إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكاهنا فإهنا أواًل: تتحرى، فإن وقع 
حترهيا عىل طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان عىل حيض تعطى حكمه؛ ألن غلبة 

الظن من األدلة الرشعية عند تعذر اليقني.

ثانًيا: إذا مل يمكنها التحري اغتسلت لكل صالة عىل الصحيح. 

وقيل: لوقت كل صالة. 

وتصيل املكتوبات، والواجبات، والسنن املؤكدة، وال تصيل وال تصوم تطوًعا)1(، 
وال تقرأ شيًئا من القرآن خارج الصالة، وال متس املصحف، وال تدخل املسجد، وأما 

فرق احلنفية بني الصالة إذا كانت من السنن املؤكدة فتصليها املستحاضة، وبني غريها من السنن   )1(
فال تصليها، قالوا إن السنن املؤكدة رشعت جرًبا لنقصان يمكن يف الفرض، فيكون حكمها 

حكم الفرائض. انظر حاشية ابن عابدين )288/1(. 

املبحث الثالث 

يف املتحرية يف العدد والوقت
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الصوم فإهنا تصوم كل شهر رمضان؛ الحتامل طهارهتا كل يوم، وتعيد بعد رمضان 
عرشين يوًما، ووجه كون القضاء عرشين يوًما، أننا نعلم أن أكثر ما أفسد من صيامها 
عرشة أيام، وهو أكثر احليض، وإنام مل جيزها صيام عرشة أيام، والبد من عرشين حتى 
خترج من العهدة بيقني، ألننا نخشى أن يوافق ابتداء حيضها ابتداء القضاء فال جيزهيا 
صومها يف عرشة أيام فإذا صامت عرشين يوًما خرجت مما عليها من القضاء بيقني)1(.

القول الثاين: املذهب الشافعي:

فيها  هلم  ووقتها  احليض  لعدد  الناسية  املستحاضة  املرأة  يف  الشافعية  مذهب 
قوالن:

فيها  املبتدأة، وأن هلم  مر علينا مذهبهم يف  املبتدأة. وقد  األول: حكمها حكم 
قولني: 

قيل: جتلس يوًما وليلة. 

وقيل: جتلس غالب احليض سًتا أو سبًعا.

أن  واالحتياط  االحتياط،  وجوب  مذهبهم:  من  املشهور  وهو  الثاين:  القول 
ال يعترب هلا حيض وال طهر بيقني.

فيحرم الوطء، ومس املصحف، والقراءة يف غري الصالة، وتصيل الفرائض أبًدا، 
وكذا النفل يف األصح، وتغتسل لكل فرض.

وأما كيف تصوم املتحرية بالعدد والوقت:

جيب أن تصوم شهر رمضان، وشهًرا آخر كاماًل معه، فيحصل هلا من  فقالوا: 
وعرشين  ثامنية  الشهرين  من  صامته  ما  جمموع  فيكون  يوًما..  عرش  أربعة  شهر  كل 
أن احليض  يوًما، وذلك  يفسده احليض من كل شهر ستة عرش  ما  يوًما.. ألن غاية 
اليمكن أن يزيد عىل مخسة عرش يوًما، وقد يطرأ احليض يف أثناء يوم، وينقطع يف أثناء 

البحر الرائق )220،221/1(، املبسوط )193/3(، رشح ابن عابدين )286/1 -287(.   )1(
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يوم فيكون جمموع ما فسد عليها ستة عرش يوًما ... ويبقى عليها يومان حتى تصوم 
شهًرا كاماًل بيقني.

إليهام يومني فيصري جمموع  وحتى تصومهام بيقني، جيب أن تضاعفهام، وتضم 
ما تصوم ستة أيام.. وكيفية صيام هذه الستة، قالوا: حتى حيصل هلا يومان بيقني، جيب 
أن تصوم ثالثة أيام،، ثم تفطر اثني عرش يوًما، فاملجموع مخسة عرش يوًما، ثم تصوم 
السادس عرش والسابع عرش، والثامن عرش، فيحصل هلا اليومان يقينًا؛ ألن احليض 
إن طرأ يف أثناء اليوم األول من صومها، انقطع يف أثناء السادس عرش، فيحصل هلا 
صيام اليومني بعده، أو طرأ يف اليوم الثاين انقطع يف السابع عرش، فيحصل هلا صيام 
اليوم األول واألخري، أو طرأ يف اليوم الثالث فيحصل اليومان األوالن، أو طرأ يف 
اليوم السادس عرش انقطع يف اليوم األول، فيحصل هلا الثاين والثالث، وهكذا البد 

أن حيصل هلا يومان بيقني، هذا فيام يتعلق بالصيام.

وأما الصالة فإهنا تلزمها الصلوات اخلمس أبًدا، هذا ال خالف فيه عند الشافعية؛ 
ألن كل وقت حيتمل طهرها، فمقتىض االحتياط وجوب الصالة.

قضاء  وجوب  عىل  نص  ألنه  جيب؛  ال  أنه  الشافعي  نص  ظاهر  النووي:  قال 
الصوم، ومل يذكر قضاء الصالة.

حائًضا  كانت  إن  املتحرية  املستحاضة  أن  القضاء  وجوب  لعدم  والتعليل 
فال صالة عليها، وإن كانت طاهًرا فقد صلت.

واختار بعض الشافعية وجوب قضاء الصالة كالصيام، جلواز انقطاع احليض 
يف أثناء الصالة، أو بعدها يف الوقت، وعللوا ذلك بأنه مقتىض االحتياط. والشافعي 

كام مل يذكر القضاء مل ينفه، ومقتىض مذهبه الوجوب.

وأجاب القائلون بعدم القضاء: بأنه ال يلزم املتحرية كل ممكن؛ ألنه يؤدي إىل 
أنه  عىل  والدليل  الرضر  هذا  بدون  أموًرا  املكلف  عن  حتط  والرشيعة  شديد،   حرج 
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ال يلزمها كل ممكن أن عدهتا تنقيض بثالثة أشهر، وال تقعد إىل اليأس.

وأما الغسل.

حيضتي  أن  أعلم  قالت:  بأن  احليض،  انقطاع  وقت  علمت  إن  النووي:  قال 
كانت تنقطع مع غروب الشمس، لزمها الغسل كل يوم مع غروب الشمس، وليس 
عليها يف اليوم والليل غسل سواه وتصيل بذلك الغسل املغرب، وتتوضأ ملا سواه من 
الصلوات؛ ألن االنقطاع عند كل مغرب حمتمل، وال حيتمل فيام سواه، وإن مل تعلم 

وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة الحتامل االنقطاع قبلها.

q الدليل عىل هذا العنت والتشديد.

بغريه  حيضها  اختلط  ألنه  باالحتياط،  أمرت  وإنام  أصحابنا:  قال  النووي:  قال 
وتعذر التمييز بصفة، أو عادة، أو مرد كمرد املبتدأة، وال يمكن جعلها طاهًرا أبًدا يف كل 
يشء، وال حائًضا أبًدا يف كل يشء، فتعني االحتياط، ومن االحتياط حتريم وطئها أبًدا، 
ووجوب العبادات كالصوم، والصالة، والطواف، والغسل لكل فريضة وغري ذلك)1(.

املريض  ألن  غريها؛  من  بالتخفيف  أوىل  املستحاضة  تكون  أن  ينبغي  قلت: 
أوىل بالعذر من الصحيح، وال أعلم حرًجا يف الرشع كإجياب صيام شهرين وإجياب 
الصالة ثم إجياب قضائها، وحتريم الوطء أبًدا، وحتريم قراءة القرآن يف غري الصالة، 

إىل غريها من األمور التي تؤدي إىل تبغيض عبادة اهلل إىل عباد اهلل، )ھ ھ ھ 
ڍ  )ڍ  ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  ۓ(.  ے  ے  ھ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(.
القول الثالث: املذهب احلنبيل:

يف املرأة إذا نسيت عددها ووقتها جتلس غالب احليض سًتا أو سبًعا.

117(، هناية املحتاج )346/1(  املجموع )458/2( وما بعدها، مغني املحتاج )116/1-   )1(
وما بعدها.
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فإن عرفت ابتداء الدم، بأن علمت أن الدم كان يأتيها يف أول النصف األخري 
منه، وإن جهلت كون موضعها يف يشء من  فتجلس  أول دورها،  فهو  الشهر،  من 

ذلك فإهنا جتلس غالب احليض من أول كل شهر هاليل كمبتدأة.

واستدلوا بحديث محنة بنت جحش فإن النبي × قال هلا: 

)حتييض ستة أو سبعة أيام يف علم اهلل ثم اغتسيل وصيل أربًعا وعرشين ليلة، أو 
ثالًثا وعرشين ليلة، وأيامها وصومي( فقدم حيضها عىل الطهر، ثم أمرها بالصالة، 

والصوم إىل بقية الشهر.

وقيل: تتحرى وهوو جه يف املذهب، فأي وقت أداها اجللوس فيه جلسته سواء 
كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره)1(.

الراجح يف املستحاضة عموًما.

كاماًل،  شهًرا  املرأة  عىل  الدم  أطبق  بأن  مستحاضة  املرأة  أن  تيقنا  إذا  يقال  أن 
وكذلك لو أطبق أكثر الشهر؛ ألن لألكثر حكم الكل، أو جتاوز أكثر احليض، وأكثره 

عىل الراجح: مخسة عرش يوًما صارت مستحاضة، فإذا صارت مستحاضة نظر.

فإن كانت مبتدأة.. عملت بالتمييز إن كانت متيز دم احليض من دم االستحاضة، 
بأن ترى بعضه أسود وبعضه أمحر؛ ألن التمييز عالمة ظاهرة واضحة، وعماًل بأثر 

ابن عباس.

النساء  وإن كان الدم عىل صفة واحدة فإن مل يمكن التحري رجعت إىل عادة 
من أقارهبا: من أم، وأخت، وعمة، وخالة. فإن اختلفت عادهتن فاالعتبار بالغالب 

منهن، فإن مل يوجد غالب يف النساء القريبات فغالب النساء يف بلدهتا. 

وإن كانت املرأة معتادة قدمنا العادة عىل التمييز فجلست عادهتا.

كشاف القناع )210/1( الفروع )275/1( رشح منتهى اإلرادات )117/1 - 118( املمتع   )1(
رشح املقنع - التنوخي )293/1 - 294( اإلنصاف )367/1(. 
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وإن كانت املرأة ال عادة هلا، فإن كان هلا متييز عملت به.

وإن كانت ال متييز هلا رجعت إىل عادة النساء القريبات، فإن اختلفت حترت، 
فإن مل تستطع فاالعتبار بغالب النساء عموًما.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الوقت سبب يف وجوب الصالة، وليس حدًثا يوجب خروجه الوضوء.

q الوضوء إذا مل يكن رافًعا للحدث مل يكن واجًبا. 
q كل خارج ال ينقض احلدث يف الصالة ال ينقض خارج الصالة.

الذي خيرج من املستحاضة قبل الوضوء، والذي خيرج يف  الدم  ال فرق بني   q
أضعاف الوضوء، والدم اخلارج بعد الوضوء يف احلدث.

]م-789[ اختلف العلامء هل يعترب خروج دم االستحاضة، وكذا من به حدث 
دائم هل يعترب حدًثا يوجب الوضوء أم ال؟

فقيل: جيب أن تتوضأ لوقت كل صالة، وهو مذهب احلنفية)1( واحلنابلة)2(.

االختيار لتعليل املختار )508/3( حاشية ابن عابدين )504/1( البحر الرائق )226/1( مراقي   )1(
الفالح )ص60( رشح فتح القدير)181/1( تبيني احلقائق )64/1( بدائع الصنائع )28/1(.

اإلنصاف   )215/1( القناع  كشاف   )120/1( اإلرادات  منتهى  رشح   )421/1( املغني   )2(
)377/1( الفروع )279/1( رشح الزركيش )437/1(.

الفصل اخلامس

يف طهارة املستحاضة
املبحث األول 

يف وجوب الوضوء من دم االستحاضة
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فتصيل  النوافل  وأما  مقضية،  أو  مؤداة  فريضة،  لكل  تتوضأ  أن  جيب  وقيل: 
بطهارهتا ما شاءت، وهو مذهب الشافعية)1(. 

وقيل: يستحب الوضوء من دم االستحاضة، وال جيب. وهو مذهب املالكية)2(.

مل  أو  الوقت  خرج  نفاًل،  أو  كانت  فرًضا  صالة،  لكل  واجب  الوضوء  وقيل: 
خيرج، وهذا اختيار ابن حزم)3(.

q دليل القائلني بوجوب الوضوء لكل صالة:

)1993-453( استدلوا بام رواه البخاري من طريق أيب معاوية، حدثنا هشام 
ابن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي ×، فقالت: يارسول 
اهلل، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال؛ إنام ذلك 
عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك 

الدم ثم صيل.

املجموع )363/1، 543(، مغني املحتاج )111/1(، روضة الطالبني )125/1، 147(.  )1(
قال صاحب مواهب اجلليل )291/1(: »طريقة العراقيني من أصحابنا، أن ما خرج عىل وجه   )2(

السلس ال ينقض الوضوء مطلًقا وإنام يستحب منه الوضوء«. ثم قال:
»واملشهور من املذهب طريقة املغاربة أن السلس عىل أربعة أقسام:  

األول: أن يالزم، وال يفارق، فالجيب الوضوء، وال يستحب؛ إذ ال فائدة فيه فال ينتقض وضوء   
صاحبه بالبول املعتاد.

أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إال أن يشق ذلك عليه لربد أو  الثاين: أن تكون مالزمته   
رضورة فال يستحب.

الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قوالن ....  
عندهم  فإنه  للعراقيني  خالًفا  الوضوء  وجوب  فاملشهور  أكثر،  مفارقته  تكون  أن  والرابع:   
ترتيب  يف  الرب  فتح   ،)152/1( اخلريش   )116/1( الدسوقي  حاشية  وانظر  مستحب«.اهـ 

التمهيد )508/3(، االستذكار )225/3 - 226( القوانني الفقهية البن جزي )ص29(.
املحىل )مسألة: 168(.   )3(



موسوعة أحكام الطهارة 306

قال: وقال أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)1(.

غري  ورفعها  عروة،  عىل  موقوفة  أهنا  أيب..الراجح  قال  هشام:  قال  ]زيادة، 
حمفوظ[)2(.

  الدليل الثاين: 

)1994-454( ما رواه أمحد، قال: ثنا وكيع، ثنا األعمش، عن حبيب بن أيب 
ثابت، عن عروة، 

عن عائشة، جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي × فقالت: يا رسول اهلل إين 
امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال: ال، اجتنبي الصالة أيام حميضك، ثم 

اغتسيل، وتوضئي لكل صالة، ثم صيل وإن قطر الدم عىل احلصري)3(. 

قيل:  فيه،  خمتلف  ثابت،وعروة  أيب  بن  حبيب  عنعنة  وفيه  ضعيف،  ]احلديث 
عروة املزين، وهو جمهول، وقيل: عروة بن الزبري[)4(. 

صحيح البخاري )228(.   )1(
سبب اختالف العلامء يف دم االستحاضة، هل هو حدث أم ال؟ اختالفهم يف قول هشام: قال   )2(

أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت. 
هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعىل تقدير كوهنا مرفوعة،   
هل هي حمفوظة أو شاذة؟، والراجح يل أهنا موقوفة عىل عروة، وال حجة فيها لوجوب الوضوء 

لوقت كل صالة. 
قال البيهقي يف السنن )327/1(: »وفيه زيادة الوضوء لكل صالة، وليست بمحفوظة«.   

وقال أيًضا )344/1(: »والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبري«.   
وقال الزيلعي يف نصب الراية )201/1(: »وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صالة- هي   
هذا  مثل  كتابه  يف  القطان  ابن  جعل  وقد   .... صحيحه  يف  عروة  عن  البخاري،  عند  معلقة 

تعليًقا«. اهـ 
قلت: ذكر مسلم أنه ترك خترجيها يف كتابه من طريق محاد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إىل   

أهنا غري حمفوظة. وقد سبق ختريج احلديث يف املجلد السابع، انظر ح )1516(. 
املسند )204/6(.   )3(

سبق خترجيه انظر املجلد السابع، ح: )1517(.   )4(
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  الدليل الثالث: 

 )1995-455( ما رواه الدرامي، قال: أخربنا حممد بن عيسى، حدثنا رشيك، عن 
أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، 

عن جده، عن النبي × قال: املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها يف كل شهر، 
فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صالة)1(. 

ا[)2(.  ]ضعيف جدًّ

  الدليل الرابع: 

)1996-456( ما رواه الطرباين يف األوسط من طريق برش بن الوليد الكندي، 
حدثنا أبو يوسف القايض، عن عبد اهلل بن عيل، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 

عن جابر: عن رسول اهلل × أنه أمراملستحاضة بالوضوء لكل صالة.

قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن أيب أيوب األفريقي، وهو عبداهلل بن عيل، 
إال أبو يوسف)3(.

]ضعيف[)4(. 

  الدليل اخلامس: 

)1997-457( ما رواه الطرباين يف األوسط، قال: حدثنا مورع بن عبداهلل، ثنا 
احلسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العالء بن املسيب، عن احلكم بن عتيبة 

عن جعفر،

أيام  الصالة  املستحاضة تدع   :× اهلل  بنت زمعة قالت: قال رسول  عن سودة 

سنن الدارمي )793(.   )1(
سبق خترجيه. انظر: حديث رقم )1518(.   )2(

املعجم األوسط )1620(.   )3(
انظر خترجيه يف املجلد السابع، ح: )1519(.   )4(
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أقرائها التي كانت جتلس فيها، ثم تغتسل غساًل واحًدا ثم تتوضأ لكل صالة)1(.

]ضعيف[)2(. 

أنه موقوف  بالوضوء لكل صالة من حديث عائشة، املحفوظ  فتبني أن األمر 
عىل عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غري صالح لالعتبار. 

ومن حديث غريها ضعيف، ومن حيسن بالشواهد مطلًقا، فإن احلديث عنده قد 
يرقى إىل احلسن.

q دليل القائلني بوجوب الوضوء لوقت كل صالة:

محل احلنفية واحلنابلة األحاديث الواردة بالوضوء لكل صالة، بأن املراد بكل 
صالة، بوقت كل صالة، قالوا: وإطالق الصالة عىل الوقت جاء الدليل عىل صحته 

من القرآن والسنة: 

  الدليل األول: 

من القرآن قوله تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]اإلرساء:78[.

فقوله: )ڦ ڦ( أي: لوقت دلوكها. 

  الدليل الثاين: 

قال  سيار،  أخربنا  قال  هشيم،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )458-1998(
حدثنا يزيد ـ هو ابن صهيب الفقري ـ قال:

أخربنا جابر بن عبد اهلل، أن النبي × قال: أعطيت مخًسا مل يعطهن أحد من قبيل، 
ا وطهوًرا فأيام رجل من أمتي  نرصت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدًّ
أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبيل، وأعطيت الشفاعة، 

األوسط )1984(، وسبق الكالم عليه. انظر املجلد السابع، ح: )1520(.   )1(
سبق خترجيه، انظر املجلد السابع، ح: )1520(.   )2(



309طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

وكان النبي × يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة. ورواه مسلم، واللفظ 
للبخاري)1(. 

وجه االستدالل: 

قوله: )أدركته الصالة( أي أدركه وقت الصالة. 

  الدليل الثالث: 

)1999-459( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حممد بن فضيل، ثنا األعمش، عن 
أيب صالح، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إن للصالة أواًل وآخًرا، وإن أول 
وقت الظهر حني تزول الشمس، وإن آخر وقتها حني يدخل وقت العرص، وإن أول 
وقت العرص حني يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حني تصفر الشمس، وإن أول وقت 
املغرب حني تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حني يغيب األفق، وإن أول وقت العشاء 
اآلخرة حني يغيب األفق، وإن آخر وقتها حني ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر 

حني يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حني تطلع الشمس)2(.

وجه االستدالل: 

قوله: »إن للصالة أواًل وآخًرا«. أي إن لوقت الصالة، فأطلقت الصالة وأريد 
هبا الوقت.

]واملحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ[)3(.

صحيح البخاري )335(، ومسلم )521(.   )1(
املسند )332/6(.   )2(

ومن طريق أمحد أخرجه ابن اجلوزي يف التحقيق )278/1(.  )3(
رواه األعمش، واختلف عليه فيه:   

والبيهقي   ،)262/1( والدارقطني   ،)151( والرتمذي   ،)281/1( شيبة  أيب  ابن  فرواه   
)375/1-376( من طرق عن حممد بن فضيل به. 

وخالفه أبو إسحاق الفزاري كام عند الرتمذي )284/1(،                =  



موسوعة أحكام الطهارة 310

وقد رد ابن حزم هذا القول، فقال رمحه اهلل: »وأما قول أيب حنيفة ففاسد أيًضا؛ 
ألنه خمالف للخرب الذي تعلق به، وخمالف للمعقول والقياس، وما وجدنا طهارة قط 
تنتقض بخروج وقت، وتصح بكون الوقت قائاًم، وموه بعضهم يف هذا بأن قالوا: قد 
وجدنا املاسح يف السفر واحلرض تنتقض طهارته بخروج الوقت املحدد هلا، فنقيس 
عليها املستحاضة. قال ابن حزم: القياس كله باطل، ثم لو كان حًقا لكان هذا منه 
عني الباطل؛ ألنه قياس خطأ وعىل خطأ، وما انتقضت طهارة املاسح بانقضاء األمد 
املذكور، بل هو طاهر كام كان، ويصيل ما مل ينتقض وضوؤه بحدث من األحداث 

...«. إلخ كالمه)1(.

q دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

أدلة  بالوضوء لكل صالة -والتي مرت معنا يف  الشافعية أحاديث األمر  محل 
القول األول- محلوها عىل الفريضة دون النافلة، فأوجبوا الصالة لكل فريضة مؤداة 

أو مقضية، بخالف النافلة، فإهنم جييزون هلا أن تصيل ما شاءت من النوافل.

وزائدة، وعبثر أبو زبيد كام عند الدارقطني )262/1( ثالثتهم رووه عن األعمش عن جماهد،   =
إىل  وال  بل   × النبي  إىل  يضفه  مل  يقال  كان  وقوله:  وآخًرا  أواًل  للصالة  إن  يقال:  كان  قال: 

الصحابة.
قال الدارقطني )262/1(: وهم يف إسناده حممد بن فضيل.   

حديث  يقول:  حممًدا  سمعت   :)284/1( سننه  يف  الرتمذي  عنه  نقل  فيام  البخاري  وقال   
وحديث  األعمش،  عن  فضيل  بن  حممد  حديث  من  أصح  املواقيت  يف  جماهد  عن  األعمش، 

حممد ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه حممد بن فضيل. 
وقال عباس الدوري يف تارخيه عن حييى بن معني، نص رقم )1909(: سمعت حييى يضعف   
حديث حممد بن فضيل عن األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة أحسب حييى يريد: )إن 

للصالة أواًل وآخًرا(، وقال: إنام يروى عن األعمش، عن جماهد. 
أصحاب  يرويه  فضيل،  بن  حممد  فيه  وهم  خطأ،  »هذا   :)101/1( العلل  يف  حاتم  أبو  وقال   

األعمش، عن األعمش، عن جماهد«. 
املحىل )مسألة: 168(.   )1(
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وهذا التفريق بني الفريضة والنافلة، ال أعلم له دلياًل مسوًغا، وكلمة »كل« يف 
قوله: )وتوضئي لكل صالة( من ألفاظ العموم، فأين الدليل عىل إخراج النوافل. 

قط  به  يأت  مل  الذي  الدين،  يف  املمتنع  املحال  »ومن  املحىل:  يف  حزم  ابن  قال 
نص، وال دليل، أن يكون إنسان طاهًرا إن أراد أن يصيل تطوًعا، وحمدًثا غري طاهر 
يف ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصيل فريضة، هذا ما الخفاء به، وليس إال طاهر أو 

حمدث«)1(.

وحديث: )ال يقبل اهلل صالة بغري طهور( كلمة )صالة( نكرة يف سياق  قلت: 
النفي، فتعم كل صالة، نفاًل كانت أو فرًضا، فلام صحت النافلة بكوهنا طاهرة، فلامذا 

ال تقبل الفريضة. 

أو يقال: ملا مل تصح الفريضة علمنا أهنا حمدثة فال تصح النافلة؛ ألن اهلل اليقبل 
صالة بغري طهور.

q أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غري واجب: 

  الدليل األول: 

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، 
كان طهارته استحباًبا ال وجوًبا. 

  الدليل الثاين: 

إذا كان دم االستحاضة ال يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصالة، مل يكن 
عىل  األمر  محلنا  ولذا  الوقت،  خروج  أو  الصالة  جتدد  عند  الوضوء  يوجب  حدًثا 

االستحباب.

  الدليل الثالث: 

دم العرق ال ينقض الوضوء، فلو خرج دم من عرق اليد، أو الرجل مل ينتقض 

املحىل )مسألة: 168(.   )1(
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أحاديث  يف  كام  عرق  دم  فإنه  االستحاضة،  دم  فكذلك  الصحيح،  عىل  وضوءه 
الصحيحني، وال يقال: إن خروجه من الفرج جعل حكمه خيتلف؛ ألن املني خيرج 

من الفرج، ومع ذلك هو طاهر. 

  الدليل الرابع: 

النظر، قال ابن املنذر يف األوسط: »والنظر دال عىل ما قال ربيعة -يعني:  من 
النظر  وإنام قلت:  إليه.  أحًدا سبقه  أعلم  قول ال  أنه  إال  الوضوء-  يف عدم وجوب 
والذي  الوضوء،  قبل  املستحاضة  الذي خيرج من  الدم  بني  فرق  يدل عليه؛ ألنه ال 
خيرج يف أضعاف الوضوء، والدم اخلارج بعد الوضوء؛ ألن دم االستحاضة إن كان 
يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثريه يف أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا، 
وابتدأت املستحاضة يف الوضوء، فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء، 
وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء؛ ألن الدم الذي يوجب الطهارة يف 

قول من أوجب عىل املستحاضة الطهارة قائم. 

تدخل  أن  قبل  منها  خرج  وما  الوضوء،  أضعاف  بني  منها  خيرج  ما  كان  وإن 
الصالة، وما حدث يف الصالة منه الينقض طهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها 
بعد فراغها من الصالة ال تنقض طهارة إال بحدث غري دم االستحاضة هذا الذي 

يدل عليه النظر«)1(.

األحاديث  حتسني  عندي  ينهض  وال  اهلل،  رمحه  مالك  إليه  ذهب  ما  فالراجح 
الضعيفة بالشواهد؛ ألن اللفظ يف حديث عائشة باألمر بالوضوء لكل صالة شاذ، 
والشاذ ال يصلح للشواهد، وما عداه ال يكفي للتحسني بمثل هذه املسألة التي حيتاج 
إليها، وقد وقعت يف عهد النبي ×، وتكرر وقوعه مرات، فلو كان األمر هبا حمفوًظا 
جلاءت األحاديث الصحيحة التي تبني وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها احلجة. 

واهلل أعلم.

األوسط )164/1(.   )1(
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لكل  واجًبا  الوضوء  لكان  صالة،  لكل  توضئي  حديث:  بموجب  قلنا:  ولو 
ابن حزم، لألمر  أو مل خيرج، وهذا رأي  الوقت  نفاًل، خرج  أو  صالة، فرًضا كانت 

بالوضوء لكل صالة.

مذهب  هو  كام  صالة،  كل  لوقت  أي  صالة:  لكل  بالوضوء  األمر  محل  وأما 
حدًثا،  الوقت  خروج  وليس  الوقت،  املراد  أن  عىل  دليل  إىل  األمر  فيحتاج  احلنفية 

ويكفي أن محلهم خالف ظاهر اللفظ بال مسوغ. 

واجلواب عام قاله احلنفية رمحهم اهلل: أن إطالق الصالة قد يطلق ويراد بذلك 
الوقت إذا صح إنام يصح لقرينة متنع من إرادة الصالة نفسها، وإال فاألصل يف الكالم 
عدم احلذف وعدم التقدير، وال قرينة هنا متنع من إرادة الصالة، أي فعلها، فوجب 

محل اللفظ عىل ظاهره، لو قلنا بصحة احلديث.

وأما محل الشافعية للصالة بأن املراد هبا الفريضة دون النافلة، فهذا من أضعف 
األقوال. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل دم ال يمنع الصالة والصيام واجلامع واالعتكاف فهو دم طاهر، واالستنجاء 
منه مستحب.

بواجب  ليس  االستنجاء  ألن  ذلك  ولعل  احلنفية،  ذلك  يذكر  مل  ]م-790[ 
عندهم)1( وغسله إنام هو من قبيل االستنجاء.

ويف استحباب غسل فرج املستحاضة عند املالكية قوالن مبنيان عىل استحباب 

بدائع الصنائع )18/1(، وقال يف االختيار )36/1(: »واالستنجاء سنة من كل ما خيرج من   )1(
السبيلني إال الريح«.اهـ 

  وال شك أن دم االستحاضة خارج من أحد السبيلني، فاالستنجاء منه ليس بواجب عندهم. 
واحلنفية مل يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوهبا. 

ولو  للنجاسة،  تقلياًل  يربطه  أن  اجلرح  لصاحب  »وينبغي   :)227/1( الرائق  البحر  يف  قال   
سال عىل ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيًدا بأن اليصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه املرة بعد 
األخرى أجزأه، والجيب غسله ما دام العذر باقًيا، وقيل: الجيب غسله أصاًل، واختار األول 
الرسخيس، واملختار ما يف النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانًيا قبل الفراغ من الصالة جاز أن 

اليغسله، وإال فال«. اهـ وهذا مقيس عليه.

الفرع األول 

يف غسل فرج املستحاضة عند الوضوء
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الوضوء من احلدث الدائم)1(، وهو قول يف مذهب احلنابلة)2(.
وأوجب غسل الفرج الشافعية، واحلنابلة)3(. 

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صالة؟

املشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: يف رشح صحيح مسلم: 

فإن  فيه:  فينظر  فريضة،  لكل  وشده  وحشوه،  الفرج  غسل  جتديد  »وأما  قال: 
زالت العصابة عن موضعها زوااًل له تأثري، أو ظهر الدم عىل جوانب العصابة وجب 
التجديد، وإن مل تزل العصابة عن موضعها وال ظهر الدم، ففيه وجهان ألصحابنا، 

أصحهام: وجوب التجديد كام جيب جتديد الوضوء«)4(.

مل  إذا  صالة  لكل  الفرج  غسل  يلزمها  ال  أنه  احلنبيل  املذهب  من  املشهور  وأما 
تفرط)5(. ويف مذهب احلنابلة قوالن آخران: 

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج يشء، وإال فال)6(.

النوادر   ،)215/1( للقرايف  الذخرية   ،)136/1( الرباين  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  حاشية   )1(
والزيادات )27/1، 58(. 

قال ابن رجب يف رشحه للبخاري )68/2(: »واختلفوا، هل جيب عليها غسل الدم، والتحفظ   )2(
والتلجم عند كل صالة؟ فيه قوالن: مها روايتان عن أمحد«. 

حاشية   ،)137  /1( الطالبني  روضة   ،)111/1( املحتاج  مغني  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )3(
البيجوري )212/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )377/1(، كشاف القناع )214/1(، املحرر )27/1(،   
املغني )421/1(. 

رشح النووي لصحيح مسلم )25/4(.   )4(
قال يف اإلنصاف )377/3(: »وهو صحيح، وهو املذهب، وعليه مجهور األصحاب، وقدمه يف   )5(
الفروع وغريه، وجزم به املصنف والشارح، وصححه املجد يف رشحه ... إلخ كالمه رمحه اهلل. 
وقال يف كشاف القناع )214/1(: »وال يلزمها إذن إعادة شده، وال إعادة غسله لكل صالة 
إن مل تفرط يف الشد للحرج، فإن فرطت يف الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ ألنه حدث 

أمكن التحرز منه« اهـ.
الفروع )279/1( اإلنصاف )377،378/1(.   )6(
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q أدلة الشافعية واحلنابلة على وجوب غسل الفرج:

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة، أما الدليل اخلاص.

 )2000-460( فقد استدلوا بام رواه البخاري من طريق أيب معاوية، حدثنا 
هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة، قالت:جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي ×، فقالت: يا رسول 
اهلل، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال؛ إنام ذلك 
عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك 

الدم ثم صيل. ورواه مسلم)1(. 

وجه االستدالل: 

قوله × يف احلديث: )فاغسيل عنك الدم وصيل(.

فاألمر يقتيض التكرار كلام وجد سببه.

q ويجاب: 

يف  أنه  والصحيح  مشهور،  خالف  فيها  التكرار  تقتيض  هل  األمر  صيغة  بأن 
هذا  يرجع  »وربام  للبخاري:  رشحه  يف  رجب  ابن  قال  التكرار.  يقتيض  ال  احلديث 
ال؟  أم  التكرار  يقتيض  هل  املطلق  األمر  أن  يف  املشهور  االختالف  إىل  االختالف 
وفيه خالف مشهور، لكن األصح هنا أنه ال يقتيض التكرار لكل صالة، فإن األمر 
باالغتسال وغسل الدم إنام هو معلق بانقضاء احليضة وإدبارها فإذا قيل: إنه يقتيض 

التكرار مل يقتضه إال عند إدبار كل حيضة فقط«)2(. 

وأما األدلة العامة:

بأحاديث  االستحاضة  دم  من  الفرج  غسل  فيقاس  القياس،  قبيل  من  فهي 

صحيح البخاري )228(، ومسلم )333(.   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )68/2(.   )2(
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قطع  منها  كاًل  أن  بجامع  ذلك  ونحو  واملذي  البول  من  واالستجامر،  االستنجاء 
للنجاسة من السبيلني. وأحاديث االستنجاء كثرية، ويكفي منها: 

حدثنا  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  حدثنا  قال:  مسلم،  رواه  ما   )461-2001(
أبو معاوية ووكيع واألعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن سلامن، قال: 

قيل له: قد علمكم نبيكم كل يشء حتى اخلراءة. قال: أجل، لقد هنانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن 

نستنجي برجيع أو بعظم)1(. 

 وال يسلم القياس إال بتحقق أمرين: 

أوهلام: أن يكون غسل الفرج قاطًعا للخارج، كام أن االستنجاء يقطع اخلارج. 
وهذا ال يتحقق هنا؛ ألن االستنجاء هنا لن يقطع دم االستحاضة.

البول  من  االستنجاء  يف  كاحلال  نجًسا،  االستحاضة  دم  يكون  أن  وثانيهام: 
والغائط، وأما من رأى أن دم االستحاضة طاهر؛ ألنه دم عرق، مثله مثل دم سائر 
العروق من البدن، فال يسلم القياس، وال يوجب غسل الفرج؛ ألنه كاملني ال جيب 

االستنجاء منه. واهلل أعلم. 

q أدلة احلنفية على وجوب االستنجاء وغسل الفرج من دم االستحاضة.

  الدليل األول: 

)2002-462( ما رواه أمحد، قال: حدثنا رسيج بن النعامن، قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصني احلرباين، عن أيب سعد،

فقد  فعل  من  فليوتر،  اكتحل  من   :× اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  عن 
أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، 
فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، 

صحيح مسلم )262(.   )1(
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ومن ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج)1(.

]ضعيف، يرويه جمهول، عن جمهول[)2(.

وجه االستدالل: 

قال الكاساين: »االستدالل به من وجهني: 

أحدمها: أنه نفى احلرج يف تركه، ولو كان فرًضا لكان يف تركه حرج. 

الثاين: أنه قال: )من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج(، ومثل هذا ال يقال يف 
املفروض، وإنام يقال يف املندوب إليه، واملستحب«)3(.

q واجلواب عىل هذا احلديث من وجهني: 

األول: أن نفي احلرج ال يرجع إىل االستنجاء، وإنام يرجع إىل اإليتار؛ ألنه أقرب 
مذكور، وهو صفة يف االستنجاء، وليس يف أصله.

الثاين: أن احلديث ضعيف، وما بني عىل الضعيف فهو ضعيف.

q الراجح: 

يرجع وجوب االستنجاء من دم االستحاضة إىل حكم دم االستحاضة، هل هو 
نجس، أو طاهر؟ وهل احلكم للمخرج أو للخارج. 

فاملجزوم فيه أن دم االستحاضة ليس كدم احليض، فال يمنع من الصالة والصيام، 
وصح اعتكاف املستحاضة، رغم أن دمها ينزف، فمن رأى ما خرج من السبيل جيب 
االستنجاء منه طاهًرا كان أو نجًسا أوجب االستنجاء من دم االستحاضة، ومن رأى 
أن احلكم للخارج وليس للمخرج، فاملخرج خيرج منه املني والريح، ومها طاهران، 

املسند )371/2(.   )1(
انظر خترجيه يف املجلد السابع، ح: )1262(.   )2(

بدائع الصنائع )18/1(.   )3(
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وخيرج البول واملذي ومها نجسان، جعل دم االستحاضة دم عرق، وهو دم طاهر، 
ولو كان نجًسا ملنع الزوج من اجلامع، كام منع يف الدبر، وما كان طاهًرا فإنه ال يوجب 

استنجاء، واهلل أعلم. 

e e e
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عىل  جيب  أنه  إىل  واحلنابلة)3(،  والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  ذهب  ]م-791[ 

قال يف البحر الرائق )227/1(: »ومتى قدر املعذور عىل رد السيالن برباط أو حشو، أو كان لو   )1(
جلس اليسيل، ولو قام سال وجب رده«. 

وقال ابن اهلامم يف رشح فتح القدير )185/1(: »ومتى قدر املعذور عىل رد السيالن برباط أو   
حشو، أو كان لو جلس ال يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه خيرج برده عن أن يكون صاحب 

عذر«. اهـ وانظر مراقي الفالح )ص60(. 
التيمم،  أو  الوضوء  قبل  فرجها  املستحاضة  »فتغسل   :)137/1( الروضة  يف  النووي  قال   )2(
وحتشوه بقطنة أو خرقة دفًعا للنجاسة وتقلياًل، فإن اندفع به الدم، وإال شدت مع ذلك خرقة 
يف وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفني، فكل هذا واجب إال أن تتأذى بالشد أو تكون 

صائمة، فترتك احلشو وتقترص عىل الشد«. 
وقال يف مغني املحتاج )111/1(: »تشده -يعني فرجها- بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفني،   
خترج أحدمها من أمامها واآلخر من خلفها، وتربطهام بخرقة تشدها عىل وسطها كالتكة، فإن 
احتاجت يف رفع الدم أو تقليله إىل حشو بنحو قطن، وهي مفطرة، ومل تتأذ به وجب عليها أن 
حتشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن مل حتتج إليهام، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتامعه 

فال جيب عليها احلشو«. 
يتعلق هبا من غسل وحشو يف األصح،  العصابة، وما  أيًضا )112/1(: »وجيب جتديد  وقال   

قياًسا عىل جتديد الوضوء. 
والثاين: الجيب جتديدها، ألنه ال معنى لألمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، وحمل اخلالف إذا   
مل يظهر الدم عىل جوانب العصابة، ومل تزل العصابة عن موضعها زوااًل له وقع، وإال وجب 

التجديد بال خالف؛ ألن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها«.
وانظر كالم النووي يف رشح صحيح مسلم )25/4(.  

قال: ابن قدامة يف املغني )421/1(: »واملستحاضة تغسل املحل، ثم حتشوه بقطن أو ما أشبهه=  )3(

 الفرع الثاني 

يف شـد عصابة الفرج عند الوضوء
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املستحاضة أن تشد فرجها وتعصبها، 

وهل جيب عليها ذلك يف كل صالة، عىل اخلالف السابق يف غسل الفرج.

q األدلة على وجوب التلجم والتحفظ: 

  الدليل األول: 

)2003-463( ما رواه مالك يف املوطأ، قال: عن نافع، عن سليامن بن يسار، 

اهلل  رسول  عهد  يف  الدماء  هتراق  كانت  امرأة  أن   × النبي  زوج  سلمة  أم  عن 
×، فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل ×، فقال: لتنظر إىل عدد الليايل واأليام التي 
كانت حتيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصاهبا، فلترتك الصالة قدر ذلك من 

الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصل)1(. 

]رجاله ثقات وأعل باإلنقطاع، ويف إسناده اضطراب[)2(.

وجه االستدالل:

فرجها  تشد  أن  »وهو  اللسان:  يف  منظور  ابن  قال  بثوب(.  لتستثفر  )ثم  قوله: 
بخرقة عريضة أو قطنة حتتيش هبا، وتوثق طرفيها يف يشء تشده عىل وسطها فتمنع 

سيالن الدم، وهو مأخوذ من: َثَفر الدابة الذي جيعل حتت ذنبها«.

ويف نسخة: »وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباًطا، تشد طرفيه إىل حقب 

لريد الدم، لقول النبي × حلمنة حني شكت إليه كثرة الدم: »أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب   =
الدم«، فإن مل يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفني تشدها عىل جنبيها ووسطها 

عىل الفرج«.
ثم قال: »فإذا فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة،   
وإن كان لغلبة اخلارج وقوته، وكونه اليمكن شده أكثر من ذلك مل تبطل الطهارة؛ ألنه اليمكن 

التحرز منه، فتصيل ولو قطر الدم«.
املوطأ )62/1(.   )1(

سبق خترجيه، انظر ح: )1597(.   )2(
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تشده كام تشد الثفر حتت ذنب الدابة«)1(.

وقال يف تاج العروس: »واالستثفار أن يدخل اإلنسان إزاره بني فخذيه ملوًيا 
ثم خيرجه، والرجل يستثفر بإزاره عند الرصاع، إذا هو لواه عىل فخذيه فشد طرفيه يف 
حجزته وزاد ابن ظفر يف رشح املقامات: حتى يكون كالتُّبان، وقد تقدم أن التبان هو 

الرساويل الصغري، ال ساقني له.. إلخ كالمه«)2(. 

  الدليل الثالث: 

ورد كذلك التلجم والتحفظ يف حديث محنة بنت جحش، 

فقد رواه أمحد، وفيه: فقلت: يا رسول اهلل، إين أستحاض حيضة كثرية شديدة، 
يذهب  فإنه  الكرسف؛  لك  أنعت  قال:  والصيام،  الصالة  منعتني  قد  فيها،  ترى  فام 

ا ... احلديث.  الدم، قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنام أثج ثجًّ

]ضعيف[)3(.

وجه االستدالل: 

استثفرت  إذا  املرأة،  »تلجمت  اللسان:  يف  منظور  ابن  قال  )تلجمي(،  قوله: 
ملحيضها. واللجام: ما تشده احلائض، ويف حديث املستحاضة: )تلجمي( أي شدي 
جلاًما، وهو شبيه بقوله: )استثفري( أي: أجلمي موضع خروج الدم عصابة متنع الدم، 

تشبيًها بوضع اللجام يف فم الدابة)4(.

 وقال: نحوه صاحب تاج العروس)5(.

اللسان )105/4(.   )1(
تاج العروس )148/6(.   )2(

املسند )439/6(، وسبق الكالم عليه يف حديث رقم )1976و 1524(.  )3(
اللسان )534/12(.   )4(

تاج العروس )639/17(.   )5(
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وكانت النساء تستثفر ولو مل جتب عليها الصالة حرًصا عىل عدم تلوثها يف الدم. 

)2004-464( فجاء يف حديث جابر عند مسلم يف صفة حج النبي × وفيه:

أن  العارشة  يف  الناس  يف  أذن  ثم  حيج،  مل  سنني  تسع  مكث   × اهلل  رسول   إن 
رسول اهلل × حاج، فقدم املدينة برش كثري، كلهم يلتمس أن يأتم برسول اهلل ×، 
بنت عميس  أسامء  فولدت  احلليفة،  ذا  أتينا  معه، حتى  مثل عمله، فخرجنا  ويعمل 
حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهلل × كيف أصنع؟ قال: اغتسيل، واستثفري، 

وأحرمي)1(. 

e e e

صحيح مسلم )1218-147(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q دم االستحاضة ال يمنع نزول دم احليض.

عليها  وجب  عنه،  بانتقاهلا  حكم  ثم  حائض،  بأهنا  للمستحاضة  حكم  إذا   q
الغسل كاحلائض، وإن كان الدم نازًفا.

]م-792[ اختلف العلامء هل جيب عىل املستحاضة الغسل إىل أقوال: 

فقيل: جيب عليها الغسل لكل صالة. 

وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبري، وعطاء بن أيب رباح، وهو رواية أيًضا عن 
عيل وابن عباس)1(.

جيب عليها أن تغتسل للظهر والعرص غساًل واحًدا، تصيل به الظهر يف  وقيل: 
آخر وقتها، والعرص يف أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر املغرب 

وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غساًل واحًدا. 

فتح الرب برتتيب التمهيد )501/3(، رشح النووي لصحيح مسلم )19/4(، املجموع للنووي   )1(
)553/2(، البناية )673/1(. 

الفصل السادس 

يف وجوب الغسل على املستحاضة
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وهوقول عيل، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبداهلل بن شداد وفرقة)1(.

وقيل: تغتسل كل يوم غساًل واحًدا، وهو مروي عن عائشة)2(.

وقيل: تغتسل من صالة الظهر إىل صالة الظهر. 

وهو قول ابن املسيب، واحلسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، 
وهو رواية عن عائشة)3(.

إدبار  عند  واحدة  مرة  إال  الصلوات  من  ليشء  الغسل  عليها  الجيب  وقيل: 
حيضها. وهو مذهب احلنفية)4(، واملالكية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة)7(.

لوقت كل  إما  الوضوء  أنه جيب عليها  يرون  احلنفية والشافعية واحلنابلة  أن  إال 
صالة أو لكل فريضة بخالف مالك فإنه يستحب هلا الوضوء، وال يوجبه، وسبق بيانه.

وابن  عيل  عن  مروى  وهو  واخللف،  السلف  مجهور  قال  »وهبذا  النووي:  قال 
مسعود وعائشة ريض اهلل عنهم، وبه قال عروة بن الزبري، وأبو سلمة بن عبدالرمحن«)8(. 

q أدلة من قال جيب عليها الغسل لكل صالة:

  الدليل األول: 

)2005-465( ما رواه أمحد من طريق عبدالعزيز بن أيب حازم، عن يزيد بن 

فتح الرب برتتيب التمهيد )504/3(، وانظر: صحيح مسلم برشح النووي )27/4(، واملجموع   )1(
 .)553/2(

املجموع )553/2(، فتح الرب )504/3(، وانظر سنن أيب داود )301(.   )2(
فتح الرب )504/3(، املجموع )2/ 553(، صحيح مسلم برشح النووي )27/4(.   )3(

البناية )673/1(، حاشية ابن عابدين )305/1(، رشح فتح القدير )179/1(.   )4(
ابن رشد )130/1،  االستذكار )226/3(، مقدمات  التمهيد )509/3(،  برتتيب  الرب  فتح   )5(

 .)131
املجموع )553/2(، رشح صحيح مسلم ـ النووي )27/4( ح 333.   )6(

اإلنصاف )377/1(، املحرر )27/1(، كشاف القناع )214/1(.   )7(
املجموع )553/2(.   )8(
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عبداهلل بن اهلاد، عن أيب بكر، عن عمرة، 

بن عوف، وأهنا  بنت جحش كانت حتت عبدالرمحن  أم حبيبة  أن  عن عائشة، 
×، فقال: ليست باحليضة، ولكنها  استحيضت فال تطهر، فذكر شأهنا لرسول اهلل 
ركضة من الرحم، فلتنظر له قدر قرئها التي كانت حتيض، فلتنظرله، فلترتك الصالة، 

ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صالة ولتصل)1(.

× مل يأمرها بالغسل لكل صالة، وإنام يشء فعلته هي  ]املحفوظ أن الرسول 
من تلقاء نفسها[)2(.

  الدليل الثاين: 

)2006-466( مارواه أمحد، قال: حدثنا يزيد، قال: أخربنا حممد- يعن: ابن 
إسحاق - عن الزهري، عن عروة، 

عن عائشة، أن زينب بنت جحش استحيضت عىل عهد رسول اهلل × فأمرها 
رسول اهلل × بالغسل لكل صالة، فإن كانت لتدخل املركن مملوًءا ماء، فتنغمس فيه، 

ثم خترج منه، وإن الدم لغالبه فتخرج فتصيل)3(. 

]وهم فيه ابن إسحاق، وقد رواه مجاعة عن الزهري، وليس فيه األمر بالغسل 
لكل صالة[)4(.

املسند )128-127/6(.   )1(
احلديث أخرجه الطحاوي )98/1( من طريق احلميدي،   )2(

وأخرجه البيهقي )349/1( من طريق ابن كاسب، كالمها عن ابن أيب حازم به.   
واحلديث إسناد رجاله كلهم ثقات، إال عبدالعزيز بن أيب حازم فإنه صدوق،   

طريق  من   )323/1( عوانة  أبو  رواه  فقد  عهدته،  من  فخرج  حازم  أيب  ابن  فيه  توبع  وقد   
الدراوردي، عن يزيد بن اهلاد به، إال أن رفع األمر بالغسل شاذ كام سيتبني من خالل ختريج 

حديث عائشة من طريق الزهري يف احلديث الذي بعد هذا فانظره. 
املسند )237/6(.   )3(

اإلسناد مداره عىل الزهري،  )4(
أخرجه أمحدكام قدمت يف الباب)237/6(، والدارمي )775( عن يزيد بن هارون،               =  
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وأخرجه أبو داود )292(، والبيهقي )350/1( من طريق عبدة،   =
وأخرجه الطحاوي )98/1( من طريق الوهبي،   

وأخرجه الدرامي )783( عن أمحد بن خالد، كلهم عن حممد بن إسحاق، عن الزهري، عن   
عروة، عن عائشة يف قصة استحاضة زينب بنت جحش، وفيه أن رسول اهلل × أمرها بالغسل 

لكل صالة، وزينب هي أم حبيبة، وقد جاء يف املوطأ )62/1( تسمية أم حبيبة بزينب. 
وتابع سليامن بن كثري ابن إسحاق،   

باالغتسال لكل صالة، ذكره  بذكر األمر  به،  الطياليس، عن سليامن بن كثري  الوليد  أبو  فرواه    
الطياليس ومل أسمعه منه، عن  الوليد  أبو  أبو داود يف السنن، قال بعد حديث )292(، ورواه 
سليامن بن كثري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، 

فقال هلا النبي ×: اغتسيل لكل صالة، وساق احلديث. 
وسليامن بن كثري قد ضعف يف الزهري، وقد اختلف عليه أيًضا.  

قال أبو داود يف السنن: »ورواه عبد الصمد، عن سليامن بن كثري، وقال: توضئي لكل صالة.   
وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أيب الوليد«. اهـ

غري  أيًضا  الوليد  أيب  »ورواية  فقال:   ،)135/1( الكربى  السنن  يف  داود  أبا  البيهقي  وتعقب   
حمفوظة، فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليامن بن كثري كام رواه سائر الناس، عن الزهري، ثم 
ساقه بإسناده )35/1( من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا سليامن -يعني: ابن كثري- عن الزهري 

به، وفيه: فاغتسيل وصيل. وليس فيه األمر باالغتسال لكل صالة، وال الوضوء لكل صالة.
قال البيهقي: وهذا أوىل ملوافقته سائر الروايات عن الزهري. اهـ.   

ورواه مجع من الرواة، عن الزهري، ومل جيعلوا الغسل لكل صالة من أمر الرسول × منهم:   
األول: ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة:   

رواه أبو داود الطياليس )1439(:   
وأمحد )141/6( والبيهقي يف السنن )170/1( حدثنا يزيد بن هارون.   

والبخاري )327( من طريق معن،   
وأبو عوانة يف مستخرجه )933( من طريق حسني املروروذي،   

وأبو داود )291(، من طريق إسحاق بن حممد،   
بن  أسد  طريق  من   )99/1( اآلثار  معاين  رشح  ويف   ،)2741( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   
موسى. كلهم عن ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولفظ أمحد: أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت سبع سنني، وكانت امرأة عبدالرمحن بن عوف، فسألت رسول اهلل × 
عن ذلك، فقال رسول اهلل: إنام ذلك عرق، وليس بحيضة فاغتسيل وصيل، وفكانت تغتسل عند 
كل صالة.                      =
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وخالف هؤالء عبيد اهلل بن عبد املجيد، فأخرجه الدارمي )781(: عنه، حدثنا ابن أيب ذئب، عن   =
الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أم حبيبة، قالت: يا رسول اهلل غلبني، قال: اغتسيل وصيل.

عن  رواه  من  مجيع  وخالف  حبيبة،  أم  مسند  من  احلنفي  املجيد  عبد  بن  اهلل  عبيد  فجعله    
بن  وأسد  إسحاق،  بن  وحممد  ومعن،  الطياليس،  داود  وأيب  هارون،  بن  كيزيد  ذئب،  أيب  ابن 

موسى وغريهم، فإهنم جعلوا قصة أم حبيبة من مسند عائشة. 
وعبيد اهلل بن عبداملجيد، صدوق، فال حتتمل خمالفته هلؤالء األئمة، ولغريهم ممن من أصحاب   
الزهري، كالليث، واألوزاعي، وإبراهيم بن سعد، وعمرو بن احلارث، ومعمر وغريهم ممن 

سنأيت عىل ختريج رواياهتم إن شاء اهلل تعاىل.
الثاين: الليث، عن الزهري.  

رواه الليث عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، تارة جيمعها الزهري وتارة يرويه عن   
عروة وحده، عن عائشة. 

فرواه عن الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة:   
إسحاق بن عيسى كام يف مسند أمحد )82/6(،   

حدثني  قال:  الليث،  عن  كالمها   )1353( حبان  ابن  صحيح  يف  كام  مسلم  بن  والوليد    
ابن شهاب، عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبدالرمحن، 

عن عائشة أهنا قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول اهلل × فقالت: إين أستحاض قال:   
إنام ذلك عرق، فاغتسيل، ثم صيل، فكانت تغتسل عند كل صالة، 

ويف مسند أمحد قال يف آخره: قال ابن شهاب: مل يأمرها النبي × أن تغتسل عند كل صالة إنام   
فعلته هي. 

فهذا رصيح يف وهم ابن إسحاق عن الزهري، أن النبي × أمرها بالغسل لكل صالة، إذ لو كان   
هذا يف رواية الزهري ملا قال الزهري ما قال، فإذا أضفت إىل ذلك خمالفة ابن إسحاق للجامعة 
احلفاظ الذين رووه عن الزهري، ومل يذكروا أن الرسول × أمرها بالغسل لكل صالة، قطع 

الباحث بوهم ابن إسحاق، والواحد من هؤالء مقدم عىل ابن إسحاق، فكيف وقد اجتمعوا.
ورواه عن الليث، عن الزهري، عن عروة وحده، عن عائشة.   

وسنن   ،)206( والنسائي   ،)129( والرتمذي   ،)334( مسلم  صحيح  يف  كام  سعيد  بن  قتيبة   
البيهقي )321/1(.

ويزيد بن خالد بن عبد اهلل اهلمداين كام يف سنن أيب داود )290(.  
وحممد بن رمح كام يف صحيح مسلم )334(.  

البيهقي  وسنن   ،)99/1( للطحاوي  اآلثار  معاين  رشح  يف  كام  بكري  بن  اهلل  عبد  بن  وحييى   
)349/1(، أربعتهم رووه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة وحده.              =
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وجاء يف مسلم والرتمذي والطحاوي: قال قتيبة: قال الليث: مل يذكر ابن شهاب أن رسول اهلل   =
× أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صالة، ولكنه يشء فعلته هي.

الثالث: رواية األوزاعي، عن الزهري.  
رواه األوزاعي عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، تارة جيمعها الزهري وتارة يرويه   

عن عروة وحده، عن عائشة.
فأما رواية األوزاعي، عن الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة.   

فرواها أبو يعىل املوصيل )4405( من طريق هقل، عن األوزاعي به، بلفظ: )إذا أقبلت احليضة   
تغتسل عند كل صالة،  قالت عائشة: فكانت  فاغتسيل ثم صيل(،  أدبرت  فإذا  الصالة،  فدعي 

وكانت تقعد يف مركن ألختها زينب بنت جحش حتى إن محرة الدم لتعلو املاء.
ليست  هذه  )إن  بلفظ:  األوزاعي  عن  اهلل،  عبد  بن  إسامعيل  عن   )203( النسائي  ورواها   

باحليضة، ولكن هذا عرق فاغتسيل ثم صيل(.
وأخرجه النسائي )204(، وأبو عوانة يف مستخرجه، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )99/1(   
ويف مشكل اآلثار )2739(، والطرباين يف مسند الشاميني )1560(، من طريق اهليثم ابن محيد، 

عن األوزاعي وقرن مع األوزاعي غريه بنحو لفظ هقل، عن األوزاعي. 
يف  والبيهقي   )2740( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   )931( مستخرجه  يف  عوانة  أبو  ورواه   

السنن الكربى )328/1(، من طريق برش بن بكر، 
ورواه أبو عوانة يف مستخرجه )931(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )2176(، من طريق   

عمرو بن أيب سلمة.
ورواه ابن حبان )1353( من طريق الوليد بن مسلم،   

ابن شهاب، عن  يزيد ، ثالثتهم عن األوزاعي، عن  الوليد بن  البيهقي )327/1( من طريق   
عروة وعمرة به.

وأما رواية األوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة وحده، عن عائشة.  
فأخرجها الدارمي )778(: حدثنا حممد بن يوسف، ثنا األوزاعي به بنحو رواية اهليثم بن محيد   

عن األوزاعي، وزاد يف آخره، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صالة. 
وقول األوزاعي: )إذا أقبلت ..وإذا أدبرت( انفرد هبذا األوزاعي، عن الزهري، قال أبو داود   
يف السنن عىل إثر ح )285(: »ومل يذكر هذا الكالم أحد من أصحاب الزهري غري األوزاعي 
ورواه عن الزهري عمرو بن احلارث، والليث، ويونس وابن أيب ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن 
سعد وسليامن بن كثري، وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ومل يذكروا هذا الكالم، قال أبو داود: 
وإنام هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة«. يعني يف قصة استحاضة فاطمة 
بنت أيب حبيش.                     =
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ورواه أبو املغرية، واختلف عليه فيه:   =
عن  عروة،  عن  الزهري،  عن  األوزاعي،  حدثني  قال:  املغرية،  أيب  عن   )83/6( أمحد  فرواه   

عمرة، عن عائشة. 
ففي هذا اإلسناد يرويه عروة، عن عمرة، عن عائشة.  

وقد خشيت أن يكون سند أمحد خطأ من النساخ، فراجعت أطراف املسند البن حجر )321/9(   
فوافق املطبوع، فاستبعد اخلطأ من النساخ، ومع ذلك فقد رواه احلاكم يف املستدرك من طريق 

أمحد بن حنبل )281/1( فقال: عن عروة، وعمرة عن عائشة، وهو الصواب.
كام رواه الدارمي )768(.  

عن  عن  األوزاعي،  عن  املغرية،  أيب  عن  كالمها  حييى،  بن  حممد  حدثنا   )626( ماجه  وابن   
الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.

فإن كان مسند أمحد حمفوًظا فيكون هبذا قد اختلف فيه عىل أيب املغرية، والوهم منه، وهو خفيف   
الضبط.

الرابع: إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة.  
اخرجه أمحد )187/6( ثنا عبدالرمحن بن مهدي، وأبو كامل،  

والدارمي )782( وأبو عوانة يف مستخرجه )930(، عن سليامن بن داود اهلاشمي،   
ومسلم )334( من طريق حممد بن جعفر بن زياد،   

وأبو عوانة )930( من طريق داود بن منصور،  
والطحاوي )99/1( من طريق حممد بن إدريس،   

بن سعد، عن  إبراهيم  كلهم عن  عبداهلل،  بن  بن خالد  حممد  من طريق  وابن حبان )1351(    
ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة .... وفيه: )ليس هذا باحليضة، ولكن هذا عرق فاغتسيل 
ثم  املاء،  الدم  فتعلو محرة  تغتسل لكل صالة وتصيل، وكانت جتلس يف مركن  وصيل. فكانت 

تصىل(. هذا لفظ أمحد. 
وطريق إبراهيم بن سعد ال يذكر يف إسناده عروة.  

اخلامس: عمرو بن احلارث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.  
 ،)935( عوانة  وأبو   ،)205( النسائي   ،)288 )285ـ  داود  وأبو   )334( مسلم  أخرجه    
وابن حبان )1352(، واحلاكم )173/1(، والبيهقي يف السنن )348/1( من طريق عبد اهلل 
بن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة ... وفيه: )هذه 
تغتسل يف مركن يف  »فكانت  قالت عائشة:  فاغتسيل وصيل(  باحليضة ولكن هذا عرق  ليست 

حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو محرة الدم املاء«.
وليس فيه: أن الرسول × أمرها بالغسل لكل صالة.                  =  
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السادس: سفيان بن عيينة، عن الزهري.  =
أخرجها احلميدي )160( ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ... ولفظه: )إنام ذلك   
عرق وليست باحليضة، وأمرها أن تغتسل وتصيل، فكانت تغتسل لكل صالة وجتلس يف املركن 

فيعلو الدم(.
وأخرجه إسحاق بن راهويه )567، 2062( أخربنا سفيان به، بلفظ:   

أن ابنة جحش كان تستحاض، فسألت رسول اهلل × عن ذلك، فقال: إنام ذلك عرق، وليست   
باحليضة، فأمرها أن تقعد أقراءها، أو حيضها، أو ما شاء اهلل من ذلك، وكانت جتلس يف املركن 

فيه املاء حتى يعلو الدم، وتغتسل عند كل صالة، ومل تقل: إن رسول اهلل × أمرها بذلك.
وأخرجه مسلم )334( والنسائي )210/1( حدثنا حممد بن املثنى،   

وأبو عوانة يف مستخرجه )936( من طريق حممد بن الصباح،   
وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار )2738( من طريق الشافعي، ثالثتهم عن سفيان بن عيينة   
به، ولفظه: )فأمرها أن ترتك الصالة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصيل، وكانت تغتسل 

لكل صالة(.
احلارث،  بن  وعمرو  الليث،  حديث  يعني:  حديثهم،  بنحو  قال:  وإنام  لفظه،  مسلم  يذكر  ومل   

وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، واخترص لفظه الطحاوي. 
قال أبو داود يف السنن عىل إثر ح )285(: »وزاد ابن عيينة فيه أيضا: )أمرها أن تدع الصالة أيام   

أقرائها(، وهو وهم من ابن عيينة«.
السابع: النعامن وحفص بن غيالن، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة.  

اآلثار  مشكل  ويف   ،)99/1( األثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)204( النسائي  أخرجه   
حدثني  قال:  محيد،  بن  اهليثم  طريق  من   ،)1560( للطرباين  الشاميني  مسند  ويف   ،)2739(
النعامن، واألوزاعي، وأبو معبد حفص بن غيالن، عن الزهري، قال: حدثتني عروة وعمرة، 

عن عائشة. وقد سقت لفظها يف طريق األوزاعي حيث مجعا معه يف سند واحد فارجع إليه. 
الثامن: معمر، عن الزهري.  

رواها عبد الرزاق يف املصنف )1164( عنه، عن الزهري، عن عمرة وحدها، عن عائشة.  
فتلخص من هذا البحث ما يأيت:   

× من طريق ابن اهلاد عن أيب بكر  أن األمر بالغسل لكل صالة جاء مرفوًعا إىل النبي  أواًل:   
بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ومل خيتلف الرواة يف هذا احلديث، وإن كان 

األمر بالغسل لكل صالة شاًذا يف هذا احلديث.
سعد،  وابن  كالليث،  الزهري،  عن  رواه  من  فكل  وعروة،  عمرة  عن  الزهري  رواية  وأما    
وابن عيينة، وعمرو بن احلارث، واألوزاعي، ومعمر، والنعامن، وابن املنذر، وحفص بن غيالن=
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وغريهم رووه بأن الرسول × أمرها أن تغتسل فقط، واملقصود به الغسل من احليض، الالزم   =
لكل امرأة حاضت وطهرت، سواء كانت مستحاضة أو غريها، وفهمت أم حبيبة أهنا تغتسل 

عند كل صالة. 
وخالف ابن إسحاق اجلامعة فرواه عن الزهري، وفيه أن الرسول × أمرها بالغسل لكل صالة،   
وهذا وهم من ابن إسحاق، ألن الزهري نفسه كان يقول كام يف مسند أمحد )82/6( وغريه: مل 

يأمرها الرسول × أن تغتسل عند كل صالة، وإنام فعلته هي. 
ثانًيا: اختلف عىل الزهري يف إسناده.   

فقيل: عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة.  
وقيل: عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة.   

وقيل: عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة.   
واسطة  وعائشة  عروة  بني  فجعل  عائشة،  عن  عمرة  عن  عروة،  عن  شهاب،  ابن  عن  وقيل:   
وهي عمرة، تفرد بذلك أبو املغرية، عن الزهري، عىل اختالف عليه، وأكثر الرواة عنه بام يوافق 

اجلامعة. 
وقيل: عن عروة وعمرة عن عائشة، عن أم حبيبة.   

وحاول بعضهم تضعيف احلديث هلذااالختالف، كاحلافظ ابن عبدالرب، فقد قال يف التمهيد،   
كام يف فتح الرب )482/3(: »هلذا االختالف ومثله عن عروة، واهلل أعلم، ضعف أهل العلم 
باحلديث ما عدا حديث هشام بن عروة، وسليامن بن يسار من أحاديث احليض واالستحاضة«. 

وقال أيًضا )481/3(: »وحديث ابن شهاب يف هذا الباب مضطرب«.   
الرتجيح،  تعذر  عند  إال  االضطراب  إىل  يصار  فال  الرتجيح،  فيه  ممكن  األمر  أن  والصحيح   
وتارة  جيمعهام،  تارة  فكان  عائشة،  عن  وعمرة  عروة  من  سمعه  الزهري  يكون  أن  يمنع  وال 
 يفرقهام، خاصة أن الرواية عن عروة وعمرة جمتمعني جاءت عند البخاري )327( من طريق 
ابن أيب ذئب، عن الزهري عن عروة وعمرة، وجاءت عند مسلم )334( من طريق عمرو بن 

احلارث، عن الزهري عن عروة وعمرة.
وجاءت يف بعض طريق الليث، عن الزهري.  

وأما جعله من مسند أم حبيبة فقد انفرد فيه عبيد بن عبد املجيد احلنفي، وخالف أصحاب ابن   
أيب ذئب، فهي رواية شاذة.

وأما رواية الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أيب حبيش أو عن أسامء، فقد أخرجها أبو داود   
قال:  الزبري  بن  عروة  عن  الزهري،  عن  صالح،  أيب  بن  سهيل  عن  جرير،  طريق  من   )281(
بنت  فاطمة  أمرت  أهنا  أسامء  حدثتني  أو  أسامء،  أمرت  أهنا  حبيش،  أيب  بنت  فاطمة   حدثتني 
أيب حبيش أن تسأل رسول اهلل ×، فأمرها أن تقعد األيام التي كانت تقعد ثم تغتسل.             =
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  الدليل الثالث: 

 )2007-467( مارواه أبو داود من طريق احلسني املعلم، عن حييى بن أيب كثري، عن 
أيب سلمة، قال: أخربتني زينب بنت أيب سلمة، 

أن امرأة كانت هتراق الدم، وكانت حتت عبدالرمحن بن عوف، أن رسول اهلل × 
أمرها أن تغتسل عند كل صالة وتصيل)1(. 

]رجاله ثقات إال أنه أعل باإلرسال[)2(.

وأخرجه البيهقي )33/1( من طريق أيب داود، وضعفه.   =
وقد خالف سهيل بن أيب صالح مجيع من رواه عن الزهري، خالفهم يف اإلسناد وخالفهم يف   

املتن، كام أنه اختلف عليه يف لفظ احلديث كام سأبني. 
بكر،  أيب  بنت  يسميها  وأحياًنا  بنت عميس،  بأهنا  أحياًنا  ويسميها  أسامء،  بأنه عن  وتارة جيزم   

وتارة يشك يف احلديث هل هو عن أسامء أهنا أمرت فاطمة أو بالعكس.
احلارث،  بن  وعمرو  واألوزاعي،  عيينة،  وابن  كالليث،  الزهري  عن  رواه  من  وكل    
وابن أيب ذئب، ومعمر كلهم رووه عن الزهري عن عروة، أو عمرة، وتارة جيمعهام عن عائشة، 
ومل يذكروا أسامء وجعلوه يف قصة أم حبيبة، ومل جيعلوا احلديث يف قصة فاطمة، وحديث عروة 

عن عائشة يف قصة فاطمة رواه هشام، عن عروة، وقد سبق خترجيه. 
قال البيهقي رمحه اهلل يف السنن )354/1(: »هكذا رواه سهيل بن أيب صالح، عن الزهري، عن   
عروة، واختلف فيه عليه، واملشهور رواية اجلمهور عن الزهري، عن عروة، عن عائشة يف شأن 

أم حبيبة بنت جحش«. اهـ وسوف أخرج رواية سهيل يف أدلة القول الثاين. 
لكل  الغسل  مسألة  عىل  الكالم  وسبق  إسناده،  يف  االختالف  عىل  الكالم  يف  يتعلق  فيام  هكذا   

صالة. 
ابن  بن احلارث، وإبراهيم  ابن أيب ذئب والليث بن سعد، وعمرو  ما رواه  لفظه  والراجح يف   

سعد، ومعمر، وما وافقها من رواية األوزاعي وابن عيينة. 
وأن احلديث ثابت عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. واهلل أعلم.   

سنن أيب داود )293(.   )1(
اختلف فيه عىل حييى بن أيب كثري.   )2(

فرواه حسني املعلم كام يف سنن أيب داود )293(، ومنتقى بن اجلارود )115(، وسنن البيهقي   
الكربى )351/1(، رواه عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن زينب بنت أيب سلمة فوصله، 
أن امرأة كانت هتراق الدم ... وذكرت احلديث كام سبق.               =
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q أدلة من قال تغتسل لكل صالتني مجموعتني وتغتسل للفجر غساًل واحًدا:

  الدليل األول: 

)2008-468( ما رواه أبو داود من طريق سهيل -يعني: ابن أيب صالح- عن 
الزهري، عن عروة بن الزبري، 

وخالفه هشام الدستوائي كام يف مسنده إسحاق بن رواهويه )205(، وسنن الدارمي )901(.  =
أن  سلمة،  أيب  عن  كثري،  أيب  بن  حييى  عن  كالمها   )206( أيًضا  إسحاق  مسند  يف  كام  ومعمر    
أم حبيبة بنت جحش كانت هتراق الدم فسألست رسول اهلل × عن ذلك، فأمرها أن تغتسل 

عند كل صالة وتصيل، وهذا مرسل. 
ورواه األوزاعي كام يف سنن البيهقي الكربى )351/1( عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة   

مرساًل، وجعل املستحاضة هي زينب بنت أيب سلمة. 
وقد جاء يف العلل البن أيب حاتم )50/1(: »سألت أيب عن حديث رواه هشام ومعمر وغريمها،   
× أن  عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أم حبيبة أهنا استحيضت فأمرها رسول اهلل 
تغتسل لكل صالة، فلم يثبته، وقال: الصحيح عن هشام الدستوائي، عن حييى، عن أيب سلمة 
أن أم حبيبة سألت النبي ×، وهو مرسل، وكذا يرويه حرب بن شداد وقال احلسني املعلم، عن 

حييى عن أيب سلمة، قال: أخربتني زينب أن امرأة كانت هتراق الدم. وهو مرسل«.اهـ 
القطان  ابن  املعلم، وكذا اعتربها  أبو حاتم رواية أيب داود مرسلة، أعني رواية حسني  واعترب   
الفايس يف كتابه بيان الوهم واإلهيام، فإنه قال )549( بعد أن ذكر رواية أيب داود: »وهو حديث 
إنام ولدت بأرض  التابعيات، وإن كانت  × معدودة يف  النبي  فيام أرى، وزينب ربيبة  مرسل 

احلبشة، فهي إنام تروي عن عائشة، وأمها أم سلمة«. 
وعدها العجيل كذلك يف التابعيات. انظر: معرفة الثقات )453/2(.   

والراجح أن روايتها يف حكم املرسلة ألن زينب وإن كانت صحابية، إال أهنا صغرية يف باب   
 × النبي  ربيبة  حدثتني  كليب،  طريق  من   )3492( البخاري  صحيح  يف  وروايتها  الرواية، 
-وأظنها زينب- قالت: هنى رسول اهلل × عن الدباء واحلنتم واملقري واملزفت، يف حكم مرسل 

الصحايب. 
لكن ينبغي أن تعل هذه الرواية املوصولة بالرواية املرسلة من طريق هشام واألوزاعي، ومعمر،   
 ،× النبي  عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، قال هشام: إن أم حبيبة بنت جحش سألت 
الدم  × وهي هتريق  وقال األوزاعي: إن زينب بنت أيب سلمة كانت تعتكف مع رسول اهلل 

فجعلها هي املستحاضة، فهذه رصحية باإلرسال. واهلل أعلم. 
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بنت أيب حبيش  إن فاطمة  بنت عميس، قالت: قلت:يا رسول اهلل،  عن أسامء 
استحيضت، منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول اهلل ×: سبحان اهلل، إن هذا من 
الشيطان، لتجلس يف مركن، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غساًل 

واحًدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غساًل واحًدا، وتتوضأ فيام بني ذلك)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن أيب داود )296(.   )1(
اختلف يف إسناده عىل الزهري.   )2(

احلارث،  بن  وعمرو  واألوزاعي،  ومعمر،  عيينة،  وابن  سعد،  بن  وإبراهيم  الليث،  فرواه    
وابن إسحاق، وابن أيب ذئب، وغريهم كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة، 

وتارة جيمعهام، عن عائشة بقصة استحاضة أم حبيبة. وسبق الكالم عليها، انظر )ح(. 
وخالفهم سهيل بن أيب صالح فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسامء.   

فإن قيل: أال حيتمل أهنام حديثان، فاجلواب: أن هذا خالف الظاهر، فتفرد سهيل بن أيب صالح   
التنزل بأهنام حديثان، فإن املخالفة لن  الزهري هبذا اإلسناد جيعله شاًذا، وعىل  دون أصحاب 
تنفك عن سهيل بن أيب صالح، ألن حديث عروة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش يف 
الصحيحني ويف غريمها، وليس فيه أمرها باالغتسال للصلوات املجموعة، وإنام رواية األكثر: 

)إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيل(.
ورواه بعضهم: )وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل(.   

والشك أن أحاديث الصحيحني مقدمة عىل حديث سهيل بن أيب صالح.   
وهذا وجه واحد من االختالف عىل سهيل، وهو وحده كاف يف إعالل احلديث.   

الوجه الثاين: االختالف عىل سهيل يف لفظ احلديث.   
أخرجه  داود  أيب  طريق  ومن   ،)296( داود  سنن  يف  كام  الطحان،  عبداهلل  بن  خالد  رواه  فقد   

البيهقي )353/1(.
وعيل بن عاصم كام يف سنن الدارقطني )216/1(، كالمها عن سهيل، عن الزهري عن عروة،   
عن أسامء بنت أيب عميس، وفيه: االغتسال لكل صالتني جمموعتني، وكذا االغتسال لصالة 

الفجر. 
قال:  الزبري،  بن  عروة  عن  الزهري،  عن  سهيل،  عن   )281( داود  أيب  سنن  يف  كام  جرير  ورواه   
بنت  فاطمة  أمرهتا  أهنا  حدثتني  أسامء  أو  أسامء،  أمرت  أهنا  حبيش  أيب  بنت  فاطمة   حدثتني 
أيب حبيش أن تسأل رسول اهلل ×، فأمرها أن تقعد األيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل. وليس فيه=
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  الدليل الثاين: 

)2009-469( ما رواه أمحد، قال: عن محنة بنت جحش من حديث طويل وفيه: 

علم  يف  سبعة  أو  أيام،  ستة  فتحييض  الشيطان،  ركضات  من  ركضة  هذه  إنام 

االغتسال لكل صالة جمموعة، وال االغتسال لصالتني، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري   =
من طريق أيب أسامة عن هشام، عن عروة، عن عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش، 
وفيه: )ولكن دعي الصالة قدر األيام التي كنت حتيضني فيها، ثم اغتسيل وصيل(، فهذا وإن كان 
لفظه أقوى من اللفظ األول إال أن اإلسناد األول خال من الشك، وقد رواه اثنان، عن سهيل، 

وأظن البالء من سهيل.
املخالفة الثالثة:   

أن احلديث رواه عيل بن عاصم عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسامء بنت عميس.   
وسبق العزو إليها.

ورواه جرير، عن سهيل به عىل الشك، قال: حدثتني فاطمة بنت أيب حبيش أهنا أمرت أسامء،   
أو أسامء حدثتني أهنا أمرت فاطمة. وسبق العزو إليها أيًضا.

ورواه خالد بن عبداهلل الواسطي عن سهيل، واختلف عىل خالد.   
فرواه احلامين، وهو حافظ جمروح، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )100/1(  

ووهب بن بقية، كام يف سنن أيب داود )296( وسنن البيهقي )353/1(.  
وأبو برش، كام يف سنن الدارقطني )215/1( ثالثتهم رووه عن خالد، عن سهيل، عن الزهري،   

عن عروة، عن أسامء بنت عميس.
وخالفهم عبد احلميد بن بيان كام يف سنن البيهقي )353/1( ، فرواه عن خالد به، إال أنه قال:   

عن أسامء بنت أيب بكر. 
قصة  يف  الصحيحني  لفظ  وخمالفته  متنه،  يف  واالختالف  إسناده،  يف  االختالف  أجل  فمن   
استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش جيزم الباحث بخطأ سهيل بن أيب صالح، وسهيل ال حتتمل 
سهيل:  موثوق-:  وهو  فيه  تكلم  -فيمن  الذهبي  قال  عمره،  آخر  يف  تغري  أنه  خاصة  خمالفته 
صدوق مشهور ساء حفظه، وذكر البخاري يف تارخيه قال: قال: كان لسهيل أخ، فامت فوجد 

عليه، فنيس كثرًيا من احلديث. 
قال البيهقي يف السنن )353/1(: »هكذا رواه سهيل بن أيب صالح، عن الزهري، عن عروة،   
شأن  يف  عائشة  عن  عروة،  عن  الزهري،  عن  اجلمهور،  رواية  واملشهور  عليه  فيه   واختلف 

أم حبيبة بنت جحش«. اهـ
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اهلل، ثم اغتسيل، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت، واستنقأت فصيل أربًعا 
وعرشين ليلة، أو ثالًثا وعرشين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك جيزئك، وكذلك 
فافعيل يف كل شهر، كام حتيض النساء، وكام يطهرن بميقات حيضهن وطهرن، وإن 
الظهر والعرص  ثم تصلني  فتغتسلني،  العرص  الظهر وتعجيل  أن تؤخري  قويت عىل 
الصالتني  بني  وجتمعني  تغتسلني  ثم  العشاء  وتعجلني  املغرب  تؤخرين  ثم  مجيًعا، 
فافعيل، وتغتسلني مع الفجر وتصلني، وكذلك فافعيل، وصيل، وصومي إن قدرت 

.)1( عىل ذلك«. وقال رسول اهلل ×: وهذا أعجب األمرين إيلَّ

]احلديث ضعيف، وسبق خترجيه[)2(.

وليس فيه دليل عىل وجوب الغسل لكل صالة جمموعة، بل احلديث رصيح يف 
ختيري الرسول × هلا بني أن تصيل الصلوات بطهر واحد، وبني أن تغتسل يف اليوم 

والليلة ثالث مرات. 

×: )وهذا أعجب األمرين إيل( أي أحسن األمرين أي فكال األمرين  وقوله 
حسن، وهذا أحسن، يعني الغسل مع اجلمع.

ا)3(. ويف تاج العروس: يشء معجب: إذا كان حسنًا جدًّ

ويف اللسان: أعجبه األمر: رسه وأعجب به)4(. 

  الدليل الثالث: 

)2010-470( مارواه عبدالرزاق يف املصنف، قال: عن معمر، عن أيوب

عن سعيد بن جبري، أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إىل ابن عباس بكتاب، فدفعه 
كام  هذرمته  لو  ا  أمَّ عباس:  ابن  فقال  فقرأته،  إيل،  فدفعه  فيه،  فتعتع  ليقرأه،  ابنه  إىل 

املسند )439/6(.  )1(
وقد سبق خترجيه. انظر حديث 1976و 1524.   )2(

تاج العروس )209/2(.   )3(
اللسان )581/1(.   )4(
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هذرمه الغالم املرصي، فإذا يف الكتاب: 

إين امرأة مستحاضة، أصابني بالء ورض، وإين أدع الصالة الزمان الطويل، وإن 
عيل بن أيب طالب سئل عن ذلك فأفتاين أن اغتسل عند كل صالة، فقال ابن عباس: 
واحد،  بغسل  والعرص  الظهر  بني  جتمع  أهنا  غري  عيل،  قال  ما  إال  هلا  أجد  ال  اللهم 
أرض  الكوفة  إن  له:  فقيل  قال:  للفجر،  وتغتسل  واحد،  بغسل  والعشاء  واملغرب 

باردة، وإنه يشق عليها. قال: لو شاء البتالها بأشد من ذلك)1(. 

]صحيح موقوف عىل ابن عباس[.

واخلالف يف املسألة بني الصحابة حمفوظ، فمنهم من يرى عليها االغتسال لكل 
صالة، ومنهم من يرى عليها االغتسال لكل صالتني جمموعتني، واالغتسال لصالة 
عليها  أن  يرى  من  ومنهم  اليوم،  يف  واحدة  مرة  االغتسال  يرى  من  ومنهم  الفجر، 
االغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضها، وعند االختالف فليس قول بعضهم حجة 

عىل البعض. 

كام أن ابن عباس قد اختلف قوله يف املسألة)2(.

املصنف )1173(.   )1(
اختلف فيه عىل سعيد بن جبري، فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صالة، وتارة يرويه   )2(

بالغسل ثالث مرات يف اليوم والليلة. 
فرواه املنهال يف مصنف ابن أيب شيبة ـ حتقيق عوامة )1370(،   

وأبو الزبري، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )100/1(، والتمهيد البن عبد الرب )91/16(.  
ومحاد بن أيب سليامن كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )100/1(، كلهم، عن سعيد، عن    

ابن عباس باالغتسال لكل صالة.
عن  قتادة،  عن  مهام،  حدثنا  ناصح،  بن  اخلصيب  طريق  من   )99/1( الطحاوي  ورواه    
أيب حسان، عن سعيد بن جبري أن امرأة أتت ابن عباس ريض اهلل عنه بكتاب فدفعه إىل ابنه فرتتر 
اهلل  بسم  فيه:  فإذا  املرصي،  الغالم  كام هذرمه  أال هذرمته  فقال البنه:  فقرأته،  إيلَّ  فدفعه  فيه، 
الرمحن الرحيم، من امرأة من املسلمني أهنا استحيضت، فاستفتت علًيا ريض اهلل عنه فأمرها أن 
تغتسل وتصيل، فقال: اللهم ال أعلم القول إال ما قال عيل ريض اهلل عنه ثالث مرات.             =
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قال قتادة: وأخربين عزرة عن سعيد، أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة، وأنه يشق عليها الغسل   =
لكل صالة، فقال: لو شاء البتالها بام هو أشد. 

فقتادة رواه عن أيب حسان عن سعيد بن جبري أن تغتسل وتصيل، ومل يذكر تكراًرا.  
ورواه قتادة، عن عزرة، عن سعيد بالغسل لكل صالة.  

ورجاله ثقات إال اخلصيب بن ناصح فإنه صدوق خيطيء وأبو حسان األعرج صدوق رمي   
برأي اخلوارج. 

ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1368( من طريق أيب العالء، عن قتادة، أن علًيا وابن عباس   
إال  مل يسمع من صحايب  العالء صدوق، وقتادة  وأبو  تغتسل لكل صالة.  املستحاضة  قال يف 

أنس. 
ورواه أيوب، كام يف مصنف عبد الرزاق )1173(، واألوسط البن املنذر )163/1(.  

وإسامعيل بن رجاء كام يف التمهيد )93/16(، كالمها ، عن سعيد، عن ابن عباس باالغتسال   
ثالث مرات يف اليوم. 

وكذلك رواه جماهد، كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )101/1(.  
وعطاء بن أيب رباح كام يف مصنف ابن أيب شيبة حتقيق عوامة )1364(، وسنن الدارمي )804(،   
كالمها عن ابن عباس: وفيه االغتسال ثالث مرات بداًل من االغتسال لكل صالة، وأسانيدمها 

صحيحة.
وقد رواه ابن أيب شيبة )1371( حدثنا حفص بن غياث، عن الليث، عن احلكم،   

عن عيل، يف املستحاضة، تؤخر الظهر وتعجل العرص، وتؤخر من املغرب وتعجل العشاء، قال:   
وأظنه قال: تغتسل للفجر، فذكرت ذلك البن الزبري وابن عباس فقاال: ما نجد هلا إال ما قال 

عيل.
]وهذا اإلسناد ضعيف فيه لني من أجل الليث بن أيب سليم[.  

ورواه ابن اجلعد يف مسنده )115( من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن عباس بالغسل ثالث   
مرات، وهذا منقطع.

وقد روى أنس بن سريين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما   
رأت الدم البحراين فال تصيل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار، فلتغتسل وتصيل. وإسناده 
صحيح، وسبق خترجيه، انظر ح )1602(. وليس فيه الغسل لكل صالة، وهذا موافق للمرفوع، 

فقد روى البخاري ومسلم من مسند عائشة قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش. 
وروى مسلم من مسند عائشة قصة استحاضة زينب، وليس فيه األمر بالغسل لكل صالة، واهلل   

أعلم.
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  الدليل الرابع: 

)2011-471( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبيداهلل بن معاذ، حدثني أيب، 
عن شعبة، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: 

×، فأمرت أن تعجل العرص، وتؤخر  امرأة عىل عهد رسول اهلل  استحيضت 
الظهر، وتغتسل هلام غساًل، وأن تؤخر املغرب وتعجل العشاء، وتغتسل هلام غساًل، 

وتغتسل لصالة الصبح غساًل )1(. 

]ضعيف، وقد أعل باإلرسال، ويف إسناده اختالف[)2(.

سنن أيب داود )294(.   )1(
مداره عىل عبدالرمحن بن القاسم. واختلف عليه فيه.   )2(

داود أخرجه  أيب  الطياليس ط هجر )1522(، ومن طريق  داود  أيب  فرواه شعبة كام يف مسند   
البيهقي )352/1( عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة 
عىل عهد النبي ×، فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي ×؟ قالت: لست أحدثك عن النبي × 

شيًئا - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العرص، وتغتسل هلام غساًل واحًدا.
ورواه إسحاق بن راهوية )964( أخربنا النرض ووهب بن جرير،   

ورواه أبو داود )294( من طريق معاذ بن معاذ العنربي،   
والدارمي )777( أخربنا هاشم بن القاسم ، أربعتهم عن شعبة به، إال أنه السائل فيها عن رفعه   
شعبة، وليس القاسم بن حممد، قال شعبة: فقلت لعبد الرمحن: عن النبي ×؟ فقال: ال أحدث 
عن النبي × شيًئا، ويف بعض النسخ ال أحدثك إال عن النبي × بيشء، ولعل زيادة إال خطأ.

وأخرجه النسائي )213، 360( من طريق حممدـ  يعني غندرـ  قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل   
هلا: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر .... إلخ احلديث، وليس فيه قول شعبة لعبد الرمحن، 

وسؤاله عن رفعه. 
وأخرجه البيهقي )352/1( من طريق عاصم بن عيل، عن شعبة به.   

ورواه الثوري، عن عبد الرمحن بن القاسم، وخالف فيه، فجعل احلديث من مسند زينب.  
أخرجه النسائي )361( والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )100/1(، والبيهقي )353/1( من   

طريق عبد اهلل ـ يعني ابن املبارك ـ عن سفيان، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم،
عن زينب بن جحش، قالت: قلت للنبي ×: إهنا مستحاضة، فقال: جتلس أيام أقرائها، وتؤخر   
الظهر، وتعجل العرص، وتغتسل، وتصيل، وتؤخر املغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل،            =
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وتصليهام مجيًعا، وتغتسل للفجر.  =
ورواه ابن عيينة، عن عبدالرمحن بن القاسم، عن أبيه أن امرأة من املسلمني استحيضت فأرسله.  

أخرجها عبد الرزاق )1176(،   
والبيهقي )353/1( من طريق إسحاق.  

والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )100/1( حدثنا يونس -هو ابن عبد األعىل- ثالثتهم عن   
سفيان، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة من املسلمني استحيضت، فسألت النبي 

×، أو سئل عنها، فقال: 
واملغرب  واحد،  بغسل  والعرص  الظهر  جتمع  ثم  حيضتها،  قدر  الصالة  ترتك  عرق،  هو  إنام   

والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غساًل. 
وذكره أبو داود معلًقا، قال عىل إثر حديث )295(: ورواه ابن عيينة، عن عبد الرمحن، عن أبيه،   

قال: إن امرأة استحيضت، فسألت النبي ×، فأمرها بمعناه. اهـ
ورواه حممد بن إسحاق عن عبدالرمحن بن القاسم به، ووافق شعبة يف جعله من مسند عائشة إال   

أنه انفرد به بأمرين:
األول: أنه × أمرها يف ابتداء األمر بالغسل لكل صالة، فلام جهدها أمرها أن جتمع بني الظهر   

والعرص يف غسل واحد ... إلخ احلديث. ومل يذكر هذا شعبة والثوري وابن عيينة. 
الثاين: أنه جعل املرأة سهلة بنت سهيل، بينام الثوري جعلها زينب بنت جحش.   

أخرجها أمحد )139/6( والدارمي )776(، أخربنا يزيد بن هارون، عن حممد بن إسحاق، عن   
عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مرفوًعا، وسمى املستحاضة سهيلة بنت سهل.

قال الدرامي: الناس يقولون سهلة بنت سهيل، وقال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل.  
ورواه أمحد )119/6( وأبو داود )295( والبيهقي )351/1، 352( من طريق حممد -يعني:   

ابن سلمة-.
خالد  بن  أمحد  طريق  من   )101/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)785( والدارمي   

الوهبي،
والبيهقي )352/1( من طريق عبدة بن سليامن، كلهم عن حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن   
وأن  سهيل،  بنت  سهلة  املستحاضة  وسموا  به  عائشة  عن  أبيه،  عن  حممد،  بن  القاسم   ابن 
رسول اهلل × أمرها بالغسل لكل صالة، فلام شق ذلك عليها، أمرها أن جتمع الظهر والعرص 

بغسل واحد، وبني املغرب والعشاء بغسل واحد، وأن تغتسل للصبح. 
فيه من اختالف يف االسناد، فروي موصواًل، وروي مرساًل،  املتن، مع ما  هلذا االختالف يف   
وتارة عن عائشة، وتارة عن زينب بن جحش، وتارة املستحاضة زينب، وتارة سهلة، أرى أن 
هذا إضطراب يف احلديث يوجب رده.                  =
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q دليل من قال: تغتسل يف كل يوم غساًل واحًدا: 

)2012-472( استدلوا بام رواه احلاكم، من طريق أيب عاصم النبيل، ثنا عثامن 
ابن سعد القريش، ثنا ابن أيب مليكة، قال: 

جاءت خالتي فاطمة بنت أيب جحش إىل عائشة فقالت: إين أخاف أن أقع يف 
النار، إين أدع الصالة السنة والسنتني ال أصيل فقالت انتظري حتى جييء النبي ×، 
فجاء، فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذا، فقال هلا النبي ×:قويل هلا فلتدع 
الصالة يف كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل يف كل يوم غساًل واحًدا، ثم الطهور عند 
كل صالة، ولتتنظف، ولتحتش فإنام هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق 

انقطع)1(. 

]ضعيف[)2(.

قال احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد، كام يف فتح الرب )509/3(: »وأما األحاديث املرفوعة يف   =
إجياب الغسل لكل صالة، ويف اجلمع بني الصالتني بغسل واحد، والوضوء لكل صالة عىل 

املستحاضة فكلها مضطربة، ال جتب بمثلها حجة«.اهـ
املستدرك )175/1(.   )1(

الضعفاء  وابن معني،  والقطان،  النسائي،  الكاتب، ضعفه  بن سعد  مداره عىل عثامن  احلديث   )2(
واملرتوكني للنسائي )421(، اجلرح والتعديل )153/6(. وكام يف رواية الدورقي عنه. الكامل 

.)168/5(
وقال أبو زرعة: لني. اجلرح والتعديل )153/6(.  

وقال أبو حاتم: شيخ. املرجع السابق.   
ويف التقريب: ضعيف.   

وحديث عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش يف الصحيحني، وليس فيه االغتسال   
لكل يوم. 

وقد اختلف عىل عثامن بن سعد يف إسناده ويف صفة االغتسال.   
احلاكم  ومستدرك   ،)217/1( الدارقطني  سنن  يف  كام  خملد  بن  الضحاك  عاصم  أبو  فرواه   

)175/1-176(، وسنن البيهقي )354/1(. 
وحممد بن بكر الربساين كام يف سنن الدارقطني )216/1(، وسنن البيهقي )355/1(،           =  
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  الدليل الثاين: 

)2013-473( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أمحد بن حنبل، عن عبداهلل بن 
نمري، عن حممد بن أيب إسامعيل -وهو حممد بن راشد- عن معقل اخلثعمي، 

عن عيل قال: املستحاضة إذا انقىض حيضها اغتسلت كل يوم واختذت صوفة 
فيها سمن وزيت)1(.

ا[)2(.  ]ضعيف جدًّ

لكل صالتني  االغتسال  وإما  صالة،  لكل  االغتسال  إما  والذي جاء عن عيل 

وأبو األشعث أمحد بن املقدام، كام يف سنن البيهقي )355/1( ثالثتهم عن عثامن بن سعد، عن   =
ابن أيب مليكة، أن فاطمة بنت حبيش جاءت إىل عائشة، فقالت  ... وذكر احلديث. ومع االتفاق 
بني أيب عاصم وحممد بن بكر يف إسناده إال أن أبا عاصم ذكر االغتسال يف اليوم مرة، وذكر حممد 

ابن بكر االغتسال مرة واحدة بعد انتهاء أيام أقرائها. 
ورواه إرسائيل، كام يف مسند أمحد )464/6(.  

عن  سعد،  بن  عثامن  عن  كالمها   )354/1( الكربى  البيهقي  سنن  يف  كام  احلداد  عبيدة  وأبو    
عبد اهلل بن أيب مليكة، عن فاطمة بنت أيب حبيش بداًل من قوله: أن فاطمة ولفظه: قالت: أتيت 
×: مري فاطمة بنت أيب حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام  عائشة ... وفيه قال رسول اهلل 
أقرائها، ثم تغتسل وحتتيش، وتستثفر وتنظف، ثم تطهر عند كل صالة وتصيل، وهذا رصيح 

بأهنا تغتسل غساًل واحًدا عند انتهاء أيام أقرائها، ثم الوضوء عند كل صالة. 
ومع االتفاق بني إرسائيل وبني أيب عبيدة احلداد يف إسناده إال أهنام اختلفا يف لفظه، فلفظ إرسائيل   

مل يطلب منها تكرار الغسل كل يوم مرة.
ولفظ أيب عبيدة احلداد ذكر فيه الغسل غسلة واحدة، ثم الطهر عند كل صالة.  

سنن أيب داود )302(.   )1(
فيه معقل اخلثعمي، مل يرو عنه إال حممد بن أيب إسامعيل،   )2(

وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقات ابن حبان )432/5(.   
وذكره البخاري، ومل يذكر فيه شيًئا. التاريخ الكبري )393/7(.   

وذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )285/8(.  
وال أعلم أن أحًدا وثقه غري ابن حبان، ولذا قال الذهبي: ال يعرف. امليزان )4/الرتمجة 8666(.  

ويف التقريب: جمهول.   
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جمموعتني، واالغتسال لصالة الصبح. 

q دليل من قال: تغتسل من الظهر إىل الظهر: 

بن  بكري  عن  مروان  أخربنا  قال:  سننه،  يف  الدارمي  روى   )474-2014(
معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، 

عن ابن عمر أنه كان يقول: املستحاضة تغتسل من ظهر إىل ظهر)1(.

]حسن[.

وقال أبو داود يف السنن: وروى عن ابن عمر وأنس بن مالك: »تغتسل من ظهر 
إىل ظهر«)2(، وكذا قال ابن عبدالرب يف التمهيد)3(، واالستذكار)4(، ومل أقف عىل أثر 

أنس مسنًدا)5(. 

وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن املسيب، واحلسن. 

)2015-475( فقد رواه مالك يف املوطأ، عن سمي موىل أيب بكر، أن القعقاع 
وزيد بن أسلم أرساله إىل سعيد بن املسيب يسأله كيف تغتسل املستحاضة؟ فقال: 

تغتسل من ظهر إىل ظهر، وتتوضأ لكل صالة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب)6(. 

]صحيح[)7(.

سنن الدارمي )815(.   )1(
سنن أيب داود، ذكره بعد حديث )301(.   )2(

فتح الرب )504/3(.   )3(
االستذكار )233/3(.   )4(

اآلثار  معاين  رشح  ويف  شيبة،  أيب  وابن  عبدالرزاق،  مصنف  يف  التالية  الكتب  يف  عنه  بحثت   )5(
ويف  عبدالرب،  البن  التمهيد  ويف  املنذر،  البن  األوسط  ويف  البيهقي،  سنن  ويف  للطحاوي، 

االستذكار له. 
املوطأ )63/1(.   )6(

ورواه من طريق مالك أبو داود )301(.   )7(
ورواه عبدالرزاق )1169( عن الثوري، عن سمي به، وزاد: وجيامعها زوجها.              =  
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)2016-476( وكذلك روى ابن أيب شيبة يف املصنف، قال: حدثنا معتمر بن 
سليامن، عن أبيه، عن احلسن، قال: تغتسل من صالة الظهر إىل مثلها من الغد. 

]وسنده صحيح[)1(.

q أدلة اجلمهور عىل أن املستحاضة تغتسل غساًل واحًدا عند إدبار احليض:

  الدليل األول:

)2017-477( ما رواه مسلم من طريق عراك، عن عروة، 

ورواه ابن أيب شيبة )119/1( 1358 حدثنا وكيع، عن سفيان به.   =
سعيد  عن  قتادة،  عن  عروبة،  أيب  ابن  عن  وكيع،  حدثنا   :1357  )119/1( أيًضا  ورواه    

ابن املسيب. 
ويف املطبوع يف املوطأ »من طهر إىل طهر« بالطاء وهو خطأ.   

ويف االستذكار )232/3(: »كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إىل ظهر إال أنه   
قد وهم. 

وقال أبو داود: قال مالك: إين ألظن حديث ابن املسيب من ظهر إىل ظهر قال فيه: »إنام هو من   
طهر إىل طهر، ولكن الوهم دخل فيه، فقلبها الناس، فقالوا: من ظهر إىل ظهر«. 

طهر(  إىل  طهر  )من  فيه:  قال  يربوع،  بن  عبدالرمحن  بن  سعيد  بن  عبدامللك  بن  مسور  ورواه   
فقلبها الناس: )من ظهر إىل ظهر(«. 

وقال اخلطايب يف معامل السنن: »ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بام ظنه من ذلك؛ ألنه ال معنى   
لالغتسال من وقت صالة الظهر إىل مثلها من الغد وال أعلمه قواًل ألحد من الفقهاء وإنام هو 

من طهر إىل طهر وهو وقت انقطاع دم احليض«.
ورواه ابن عبدالرب يف االستذكار )232/3( فقال:»ليس ذلك بوهم؛ ألنه صحيح عن سعيد   

معروف عنه، من مذهبه يف املستحاضة، تغتسل كل يوم مرة، من ظهر إىل ظهر«.اهـ
يوافق قول  املسيب يف املستحاضة ما  أنه جاء عن سعيد بن  قلت: كالم مالك حمتمل، خاصة   
اجلمهور، فقد روى ابن أيب شيبة )119/1( حدثنا ابن فضيل، عن حييى بن سعيد، عن القعقاع 

ابن حكيم، قال: سألت سعيد بن املسيب عن املستحاضة، فقال: 
ما أحد أعلم هبذا مني إذا أقبلت احليضة فلتدع الصالة، وإذا أدبرت فلتغتسل، ولتغسل عنها   

الدم، ولتتوضأ لكل صالة. وسنده صحيح. 
املصنف )120/1( رقم 1369.   )1(
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فقالت  الدم؟  عن   × اهلل  رسول  سألت  حبيبة،  أم  إن  قالت:  أهنا  عائشة،  عن 
عائشة: رأيت مركنها مآلن دًما، فقال هلا رسول اهلل ×: امكثي قدر ما كانت حتبسك 

حيضتك، ثم اغتسيل وصيل)1(.

  الدليل الثاين:

)2018-478( ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، 

 × النبي  فسألت  تستحاض،  كانت  حبيش،  أيب  بنت  فاطمة  أن  عائشة،  عن 
فقال: ذلك عرق وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة، فدعي الصالة وإذا أدبرت 

فاغتسيل وصيل)2(.

  الدليل الثالث:

هلا  وتارة حيكم  بأهنا حائض، فال تصيل وال تصوم،  هلا  تارة حيكم  املستحاضة 
أدبرت  فإذا  باحليض،  عليها  حكم  فإذا  والصوم،  الصالة  عليها  فتجب  بالطهارة، 

حيضتها وجب عليها الغسل كام جيب عىل كل حائض. 

وأما األدلة عىل وجوب الوضوء لكل صالة فقد تعرضت له بالبحث يف فصل 
مستقل فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا، وهلل احلمد.

وهذا القول هو الراجح، وأنه ال جيب عىل املستحاضة إال غسل واحد عند إدبار 
حيضها، واهلل أعلم.

e e e

صحيح مسلم )334-65(.   )1(
بنت  فاطمة  استحاضة  قصة  يف  عائشة  حديث  ختريج  سبق  وقد   ،)320( البخاري  صحيح   )2( 

أيب حبيش، وتكلمت عن ألفاظه، ومن رواها، انظر )ح 1516(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

يمنع من اجلامع عىل  الصالة والصيام واالعتكاصف ال  يمنع من  q كل دم ال 
الصحيح.

q بني الشارع أحكام املستحاضة، وسكت عن مجاعها، وما سكت الشارع عنه 
فهو عفو، بل هو عىل أصل اإلباحة.

تعتربه حياًضا، ألهنا  الذي  الدم  نزول  أثناء  املستحاضة  ]م-793[ حيرم وطء 
حائض حقيقة وحكاًم، وقد بينا يف أدلة سابقة حتريم وطء احلائض.

أما وطء املستحاضة يف أثناء نزول الدم املحكوم عليها بأنه دم استحاضة، فقد 
اختلف العلامء فيه:

الفصل السابع

يف وطء املستحاضة
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فقيل: جيوز وطؤها، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، ورواية 
عن أمحد)4(، واختيار ابن حزم)5(. 

من  املشهور  وهو  الزوجة،  أو  الزوج  من  العنت  خوف  مع  إال  حيرم،  وقيل: 
مذهب أمحد)6(. 

وقيل: يكره، وهو رواية عن أمحد)7(.

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط 
دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم متيز مل توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية)8(، 

وهو مذهب الشافعية يف املرأة املتحرية)9(.

رشح فتح القدير )176/1(، حاشية ابن عابدين )298/1(، مراقي الفالح )ص:60(، البناية   )1(
)664/1، 665(، االختيار لتعليل املختار )27/1(.

القرآن  ألحكام  اجلامع   ،)206/1( اخلريش   ،)210/1( الصغري  الرشح   ،)50/1( املدونة   )2(
)86/3(، أسهل املدارك )78/1(. 

روضة الطالبني )137/1(، وقال يف املجموع )561/2(: »جيوز وطء املستحاضة يف الزمن   )3(
مجهور  ومذهب  مذهبنا  هذا  جارًيا،  الدم  كان  وإن  ذلك،  يف  كراهة  وال  طهر،  بأنه  املحكوم 
التالوة  وسجود  ومحله  املصحف  مس  استباحت  توضأت  وإذا  القرآن،  قراءة  وهلا  العلامء، 
والشكر، وعليها الصالة والصوم وغريمها من العبادات التي عىل الطاهر، وال خالف يف يشء 
من هذا عندنا، وجامع القول يف املستحاضة أنه ال يثبت هلا يشء من أحكام احليض بالخالف، 

ونقل ابن جرير اإلمجاع عىل أهنا تقرأ القرآن، وأن عليها مجيع الفرائض التي عىل الطاهر«.اهـ
قلت: هذا احلكم يف غري املستحاضة املتحرية، وأما املستحاضة املتحرية فلها حكم سيأيت إن شاء   

اهلل تعاىل .
اإلنصاف )382/1(، الفروع )281/1(.   )4(

املحىل )218/1(.   )5(
 ،)420/1( املغني   ،)293  ،292/1( املبدع   ،)281/1( الفروع   ،)382/1( اإلنصاف   )6(

كشاف القناع )217/1(. 
الفروع )281/1(، املبدع )293/1(.   )7(

رشح ابن رجب للبخاري )182/2، 183(.   )8(
قال النووي يف املتحرية )461/2(: »قال أصحابنا: حيرم عىل زوجها وسيدها وطؤها يف كل =  )9(
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q أدلة اجلمهور على جواز وطء املستحاضة:

  الدليل األول: 

من القرآن قوله تعاىل: ژ ہ ہ ہ ھژ ]البقرة:222[.

فاآلية دليل عىل أنه الجيب اعتزال النساء فيام سواه، واالستحاضة غري احليض .

  الدليل الثاين: 

ثنا معىل بن  )2019-479( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، 
منصور، عن عيل بن مسهر، عن الشيباين، 

عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها. 

قال أبو داود: قال حييى بن معني: معىل ثقة، وكان أمحد بن حنبل ال يروى عنه؛ 
ألنه كان ينظر يف الرأي)1(.

]رجاله ثقات إال أن عكرمة مل يسمعه من أم حبيبة[)2(.

حال، وكل وقت؛ الحتامل احليض يف كل وقت، والتفريع عىل قول االحتياط، وحكى صاحب   =
احلاوي وغريه: وجًها أنه حيل له؛ ألنه يستحق االستمتاع، وال نحرمه بالشك، وألن يف منعها 
دائاًم مشقة عظيمة، واملذهب التحريم، وبه قطع األصحاب يف الطرق كلها، ونقل املتويل وغريه 

اتفاقهم عليه«. 
سنن أيب داود )309(.   )1(

الشيباين: هو إبو إسحاق، سليامن بن أيب سليامن.   )2(
أيب  سنن  خمترص  يف  املنذري  قال  داود،  أيب  طريق  من   )329/1( البيهقي  أخرجه  وقد   
سامعه  عىل  مايدل  فيه  وليس  نظر،  ومحنة  حبيبة  أم  من  عكرمة  سامع  »ويف  داود)195/1(: 

منهام«.واهلل أعلم. اهـ
وقال ابن املديني: »ال أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي × شيًئا«. جامع التحصيل )532(.   
وقال احلافظ يف الفتح )565/1( يف كتاب احليض، باب: إذا رأت املستحاضة الطهر، قال: عن   
عكرمة، قال: )كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها( وهو حديث صحيح إن كان 

عكرمة سمع منها. 
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  الدليل الثالث: 

الرازي،  رسيج  أيب  بن  أمحد  حدثنا  قال:  داود،  أبو  رواه  ما   )480-2020(

أخربنا عبد اهلل ابن اجلهم، حدثنا عمرو بن أيب قيس، عن عاصم، عن عكرمة، 

عن محنة بنت جحش، أهنا كانت مستحاضة، وكان زوجها جيامعها)1(. 

]مل يسمع عكرمة من محنة[)2(.

سنن أيب داود )310(.   )1(
ومن طريق أيب داود رواه البيهقي يف السنن )329/1(.   )2(

بن  عمرو  ألن  األحول؛  أنه  وحيتمل  هبدله،  ابن  أنه  فيحتمل  ينسب،  مل  اإلسناد  يف  وعاصم    
يف  هبدلة  ابن  بأنه  األلباين  وجزم  عكرمة،  عن  يرويان  أهنام  كام  كليهام،  عنهام  يروي  قيس  أيب 
مل  كان  فأهيام  احلديث،  حسن  هبدلة  وابن  ثقة،  واألحول   ،)117/2( داود  أيب  سنن  صحيح 

يضعف احلديث بسببه.
وعبد اهلل بن اجلهم: قال فيه أبو زرعة: رأيته، ومل أكتب عنه، وكان صدوًقا. اجلرح والتعديل   

.)27/5(
ويف التقريب: صدوق فيه تشيع.   

وعمرو بن أيب قيس.   
قال الدوري، عن حييى بن معني: ثقة. كام يف تارخيه )451/2( .  

وقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود: يف حديثه خطأ. وقال يف موضع آخر: البأس به. هتذيب   
الكامل )205/22(. 

وقال الذهبي واحلافظ يف التقريب: صدوق له أوهام. امليزان )285/3( .  
فاإلسناد حسن إن ثبت سامع عكرمة من محنة.   

أما املنذري، فقال: يف خمترص سنن أيب داود )195/1(: »ويف سامع عكرمة من أم حبيبة ومحنة   
نظر، وليس فيه ما يدل عىل سامعه منهام«. واهلل أعلم.

وأما املزي، واحلافظ ففي هتذيبهام ذكرا من شيوخ عكرمة محنة. وأما البخاري فنص يف التاريخ   
الكبري )49/7( عىل سامعه من عائشة. ومل أجد أحًدا غري املنذري تكلم يف سامعه من محنة. فاهلل 

أعلم، فإن ثبت سامعه منها فاإلسناد حسن، كام قدمنا. 
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  الدليل الرابع: 

وكذلك  عوف)1(،  بن  عبدالرمحن  حتت  وكانت  استحيضت،  قد  حبيبة  أم  أن 
استحيضت محنة)2(، وكانت حتت طلحة، وقد سألتا النبي × عن حكم االستحاضة، 

فلم يذكر هلام حتريم اجلامع، ولو كان حراًما لبينه النبي × هلام)3(.

  الدليل اخلامس: 

)2021-481( روى البخاري معلًقا بصيغة اجلزم، قال: قال ابن عباس: 

تغتسل وتصيل، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصالة أعظم)4(.

أم حبيبة استحيضت  أن  البخاري )327( من حديث عائشة،  أم حبيبة يف  حديث استحاضة   )1(
فكانت  عرق،  هذا  فقال:  تغتسل،  أن  فأمرها  ذلك،  عن   × اهلل  رسول  فسألت  سنني،  سبع 
تغتسل لكل صالة. ويف رواية ملسلم )64-334( عن عائشة زوج النبي × أن أم حبيبة بنت 
سنني،  سبع  استحيضت  عوف  بن  الرمحن  عبد  حتت  وكانت   ،× اهلل  رسول  ختنة  جحش، 
)إن هذه ليست باحليضة، ولكن هذا   :× × يف ذلك، فقال رسول اهلل  فاستفتت رسول اهلل 

عرق، فاغتسيل وصيل(.
حديث محنة، سبق خترجيه يف غسل املستحاضة.   )2(

رشح ابن رجب للبخاري )180/2(.   )3(
كتاب احليض، باب: إذا رأت املستحاضة الطهر ولو ساعة.   )4(

وقد أشار احلافظ يف الفتح أن األثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: األول قوله تغتسل   
وتصيل، ولو ساعة. قلت: وهذا األثر سنده صحيح، وسبق أن خرجته يف مسألة: الفرق بني دم 

االستحاضة، ودم احليض. 
الرزاق،  عبد  وصله  أيًضا  عباس  ابن  عن  آخر،  أثر  هذا  زوجها(  )ويأتيها  قوله:  احلافظ:  قال   

وغريه، من طريق عكرمة. 
ابن  عن  عكرمة،  عن  األجلح،  عن  املبارك،  ابن  عن   )1189( الرزاق  عبد  أخرجه  قد  قلت:   

عباس، قال: ال بأس أن جيامعها زوجها. 
ألن  لني؛  فيه  إسناد  وهذا  عبدالرزاق.  طريق  من  األوسط)216/2(  يف  املنذر  ابن  وأخرجه   

األجلح األكثر عىل ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي، 
فأخرجه الدارمي )817( أخربنا حممد بن عيسى، حدثنا عتاب -وهو ابن بشري اجلزري- عن   

خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، يف املستحاضة مل ير بأًسا أن يأتيها زوجها. 
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  الدليل السادس:

املنذر: غري جائز يشبه دم احليض بدم االستحاضة، وقد  ابن  النظر: قال  من 
وقال  الصالة(  فدعي  احليضة  أقبلت  )إذا  احليض:  يف  فقال  بينهام،   × النبي  فرق 
يف االستحاضة: )إنام ذلك عرق، وليس باحليض( واملسوي بينهام بعد تفريق النبي 
× غري منصف يف تشبيه أحدمها باآلخر، وقد أمجع أهل العلم عىل التفريق بينهام، 
احليض  ودم  كذلك،  ليس  االستحاضة  ودم  الصالة،  من  مانع  احليض  دم  قالوا: 
كان  وإذا  الطاهرة،  أحكام  وأحكامها  وتصيل،  تصوم  واملستحاضة  الصيام،  يمنع 
كذلك جاز وطؤها؛ ألن الصالة والصوم ال جيبان إال عىل الطاهر من احليض. واهلل 

أعلم)1(.

وقال ابن حزم يف الرد عىل من أوجب الصالة والصيام وحرم الوطء، قال: 
»هذا خطأ؛ ألهنا ـ أي املستحاضة ـ إما حائض، وإما طاهر غري حائض، وال سبيل 
إىل قسم ثالث يف غري النفساء، فإن كانت حائًضا فال حتل هلا الصالة، وال الصوم، 
وإن كانت غري نفساء وال حائض فوطء زوجها هلا حالل، ما مل يكن أحدمها صائاًم، 
أو حمرًما، أو معتكًفا، أو كان مظاهًرا منها، فبطل هذا القول. وباهلل تعاىل التوفيق«)2(.

وممن قال بجواز وطء املستحاضة عكرمة)3(، وعطاء)4(، وسعيد بن جبري)5(، 

األوسط )218/2(.   )1(
املحىل )218/2(.   )2(

مصنف عبد الرزاق )1188(، ومصنف ابن أيب شيبة )537/3(16959، وسند ابن أيب شيبة   )3(
سند صحيح. 

رواه عبد الرزاق يف مصنفه بسند صحيح )1194(، ورواه ابن أيب شيبة )16962( من طريق   )4(
أشعث عنه، وهو سند صالح يف املتابعات، ورواه الدارمي )824( من طريق خالد بن عبداهلل، 

عن عطاء بن السائب، عن عطاء، وسنده حسن. 
بسند   )818( والدارمي   ،16965  )538/3( شيبة  أيب  وابن   ،)1187( الرزاق  عبد  رواه   )5(

صحيح عنه. 
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وسعيد بن املسيب)1(، واحلسن)2(، والزهري)3(.

الدم لو  الدم؛ ألن  وينبغي ملن قال بجواز وطء املستحاضة أن يقول بطهارة 
كان نجًسا مل يصح مجاعها؛ إذ كيف جيامعها والنجاسة يف القبل، وهل حرم وطء 

احلائض والدبر إال من أجل النجاسة.

q دليل من منع وطء املستحاضة:

  الدليل األول: 

ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  من القرآن قوله تعاىل: ژ 
ھژ ]البقرة: 222[.

وجه االستدالل: 

احلائض لوجود األذى، ودم االستحاضة  نكاح  اهلل سبحانه وتعاىل حرم  أن 
أذى، وهلذا حرم الوطء يف الدبر؛ ألنه حمل األذى)4(. وكل دم هو أذى جيب غسله 
من الثوب والبدن، فال فرق يف املبارشة بني دم احليض ودم االستحاضة؛ ألنه كله 

رجس، وأما الصالة فرخصة وردت هبا السنة كام يصيل بسلس البول)5(. 

  الدليل الثاين:

عن  سفيان،  عن  وكيع،  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  رواه  ما   )482-2022(
غيالن بن جامع، عن عبد امللك، عن الشعبي، عن قمري، 

عن عائشة، قالت: املستحاضة ال يأتيها زوجها. 

رواه عبد الرزاق )1186( وابن أيب شيبة )538/3( 16966 والدارمي )819( بسند صحيح.   )1(
16966، والدارمي )820(  الرزاق )1185، 1186(، وابن أيب شيبة )538/3(  رواه عبد   )2(

بسند صحيح. 
رواه ابن أيب شيبة )537/3( 16963 بسند صحيح.   )3(

رشح ابن رجب للبخاري )183/2(.   )4(
جامع األحكام الفقهية )99/1(.   )5(
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]اختلف فيه، فروي موقوًفا عىل عائشة، ورواه بعضهم موقوًفا عىل الشعبي[)1(. 

ولو صح، فهو موقوف عىل عائشة، معارض بمثله من قول ابن عباس ريض 
اهلل عنه. 

والشعبي)4(،  النخعي)3(،  وإبراهيم  سريين)2(،  ابن  قول  هو  باملنع،  والقول 

األثر مداره عىل عبد امللك بن ميرسة، عن الشعبي، واختلف عىل عبد امللك.   )1(
فرواه سفيان كام يف مصنف بن أيب شيبة )16960(، والعلل لإلمام أمحد رواية عبد اهلل )5351(،   
وسنن البيهقي )329/1(، عن غيالن، عنه، عن الشعبي، عن قمري، عن عائشة موقوًفا عليها. 

ورواه شعبة، عن عبد امللك بن ميرسة: واختلف عىل شعبة فيه .  
فرواه حجاج األعور كام يف سنن الدرامي )830(، عن شعبة، وأسنده إىل عائشة كرواية سفيان،   

عن غيالن. 
العلل لإلمام أمحد رواية عبد اهلل )5351(، عن شعبة،  ورواه حممد بن جعفر )غندر( كام يف   

فأوقفه عىل الشعبي، بلفظ: املستحاضة ال يغشاها زوجها. 
قول  ففصل  البيهقي:  قال  شعبة،  عن   ،)329/1( البيهقي  سنن  يف  كام  معاذ  بن  معاذ  ورواه   
الشعبي، من قول عائشة، فرواه البيهقي، من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد امللك بن 
ميرسة، عن الشعبي، عن قمري امرأة مرسوق، عن عائشة، قالت: املستحاضة تدع الصالة أيام 
حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صالة، قال وقال الشعبي: ال تصوم، وال يغشاها زوجها. 

قال البيهقي: فعاد الغشيان إىل قول الشعبي .
أخرجه اإلمام أمحد يف العلل )5351( البنه عبد اهلل، قال: رواه وكيع، عن سفيان، عن غيالن   

به، كرواية ابن أيب شيبة.
قال: ورأيته يف كتاب األشجعي، عن سفيان، عن غيالن.   

ورواه غندر، عن شعبة، عن عبد امللك بن ميرسة، عن الشعبي هذا احلديث، وقال الشعبي من   
رأيه: املستحاضة ال يغشاها زوجها. وقال حجاج، عن شعبة كام قال وكيع، عن سفيان، رفعه 
إىل عائشة ـ خالف حجاج غندًرا. قال أيب: بلغني، عن ابن مهدي، قال: وجدته يف كتاب حسني 

بن عريب، كام قال حجاج، عن شعبة، وكام قال وكيع، عن سفيان. اهـ من العلل.
ورواه الدارمي )830( أخربنا احلكم بن املبارك، ثنا حجاج األعور، عن شعبة، عن عبد امللك   

بن ميرسة، عن الشعبي، عن قمري، عن عائشة، قالت: املستحاضة ال يأتيها زوجها«. 
أخرجه ابن أيب شيبة )537/3( بسند صحيح.   )2(

أخرجه عبد الرزاق )1193(، والدارمي )829( بسند صحيح.   )3(
أخرجه ابن أيب شيبة )537/3( 16957 بسند صحيح.   )4(
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واحلكم)1(، وسليامن بن يسار)2(، وغريهم. 

والراجح من القولني هو القول األول لقوة أدلته. واهلل أعلم. 

q دليل من قال بالكراهة:

ربام استدل من قال بالكراهة؛ ألنه يرى مجاع املستحاضة مبارشة للنجاسة، عىل 
القول بنجاسة دم االستحاضة، ومالبسة النجاسة عنده مكروهة. 

من  والنجس  االستحاضة،  دم  نجاسة  يسلم  ال  فأواًل:  دليله،  هذا  كان  فإن 
وليس  منه،  ليس  وهذا  النجس،  احليوان  ودم  احليض،  ودم  املسفوح،  الدم  الدماء، 
هذا موضع حترير نجاسة الدم، وليس احلكم للمر، فإذا خرج من القبل قيل نجس، 
وإذا خرج من سائر البدن قيل إنه طاهر؛ ألن املمر ال حكم له، خيرج منه املذي، وهو 
طاهر عىل الصحيح، وخيرج منه البول وهو نجس باإلمجاع، وخترج الريح من الدبر، 

وهي طاهرة، وخيرج الغائط، وهو نجس.

غري  يف  النجاسة  مبارشة  كراهة  عىل  الدليل  فأين  بالنجاسة،  القول  عىل  ثانًيا: 
الصالة، فهذا االستنجاء يبارش اإلنسان النجاسة بيده، ومل يمنع من ذلك .

ثالًثا: عىل التسليم بالكراهة، فإن اجلامع حاجة، وال مكروه معها. واهلل أعلم.

e e e

رواه ابن أيب شيبة )537/3( 16956 بسند صحيح.   )1(
أخرجه عبد الرزاق )1191( بسند صحيح، بلفظ: سئل سليامن بن يسار: أيصيب املستحاضة   )2(

زوجها؟ قال: إنام سمعنا بالرخصة يف الصالة. 
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تعريف النفاس اصطالًحا)1(:

أو  الوالدة،  مع  اخلارج  الدم  حكم  يف  الختالفهم  الفقهاء  تعريفات  اختلفت 
قبلها متصاًل هبا، فمن اعتربه نفاًسا أدخله يف احلد، ومن مل يعتربه مل يدخله. 

تعريف احلنفية: 

قالوا: هو الدم اخلارج عقب الوالدة)2(.

من  ولدها  ولدت  لو  ما  ليخرج  الفرج«.  »من  القدير:  فتح  يف  اهلامم  ابن  وزاد 
بطنها، فإهنا تكون عندهم صاحبة جرح سائل، ال نفساء«)3(.

النفاس لغة »مأخوذ من النَّفس، وهو الدم، ومنه قوهلم: )ال نفس له سائلة(: أي: الدم له جيري،   )1(
وسمي الدم نفًسا؛ ألن النفس التي هي اسم جلملة احليوان، قوامها بالدم. والنفساء من هذا«.  

انظر املصباح املنري )ص: 317(.
ويقال: ُنِفَست، وَنِفست: كـ ُعني، وَسِمع. نفًسا، ونفاسة، ونِفاًسا: أي ولدت، وأما احليض فال   

يقال فيه إال َنِفست، قاله األزهري، انظر تاج العروس )18/9(.
فتح القدير )186/1(، بدائع الصنائع )41/1(، املبسوط )210/3(.   )2(

فتح القدير )186/1(.   )3(

الباب الثامن

يف  أحكام النفاس
التمهيد

يف تعريف النفاس
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وهي كثرية يف عرصنا هذا، وتسمى والدة قيرصية. 

ألهنم  نفاًسا؛  الوالدة  أثناء  اخلارج  الدم  يعترب  ال  بأنه  رصيح  احلنفية  وتعريف 
قرصوه عىل الدم اخلارج عقب الوالدة. 

تعريف املالكية: 

عرفه خليل يف خمترصه: بأنه دم خرج للوالدة. 

قال يف الرشح الكبري: »النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للوالدة، معها 
أو بعدها ال قبلها عىل األرجح«)1(. 

وقال يف الرشح الصغري: »النفاس للوالدة، معها أو بعدها، ولو بني توأمني«)2(.

ثم قال: »أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض«. 

تعريف الشافعية: 

قال يف مغني املحتاج: »النفاس: هو الدم اخلارج بعد فراغ الرحم من احلمل«. 

فخرج بام ذكر: »دم الطلق، واخلارج مع الولد، فليسا بحيض؛ ألن ذلك من آثار 
الوالدة، وال نفاس لتقدمه عىل خروج الولد، بل ذلك دم فساد«)3(. 

تعريف احلنابلة: 

النفاس »دم ترخيه الرحم مع والدة، وقبلها بيومني أو  القناع:  قال يف كشاف 
ثالثة مع أمارة، وبعدها إىل متام أربعني يوًما«)4(. 

وقال ابن مفلح الصغري: »دم يرخيه الرحم للوالدة، وبعدها إىل مدة معلومة«)5(.

الرشح الكبري املطبوع هبامش حاشية الدسوقي )174/1(.   )1(
الرشح الصغري )216/1(.   )2(

مغني املحتاج )108/1(.   )3(
كشاف القناع )108/1(.   )4(

املبدع )293/1(.   )5(
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تعريف النفاس عند األطباء:

األصل فيه متزق جدار الرحم الوظيفي، ونزول الدم منه بعد أن حتول أثناء فرتة 
احلمل إىل ما يسمى Decidua، وهو مماثل متاًما جلدار الرحم يف النصف الثاين من 
احلمل، ولكن بكثافة أكثر، وكذلك خروج أنسجة أخرى خصوًصا من مكان املشيمة 

ـ التي تقع أعىل الرحم ـ أثناء التئام ذلك املكان. 

ويف نفس الوقت يتكون جدار وظيفي جديد من جدار الرحم األسايس ليحل 
مكان جداره السابق ذكره.

ومكونات دم النفاس هي خاليا جدار الرحم، وكرويات دم بيضاء، ومكونات 
الدم األخرى، ويكون أمحر يف األيام األوىل من النفاس، ثم يبهت لونه تدرجيًيا حتى 
يصبح سائاًل أبيض مائاًل لالصفرار يف األسبوع الثالث أو الرابع، ومكوناته كرويات 

الدم البيضاء عىل األكثر. 

بعد هذا التمزق جلدار الرحم الوظيفي، ونزول الدم منه يستبدل جدار جديد 
به بعد أربعة أسابيع من الوالدة غري أنه ال يكتمل رجوع مجيع األعضاء التناسلية إىل 
حجمها الطبيعي، ونزول العادة الشهرية -لدى املرأة غري املرضعة ورجوع اجلسم إىل 

حالته- إال بعد ستة أسابيع من نزول الولد يف الغالب)1(.

جاء يف وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي، املنعقدة يف الكويت »وقد عرف األطباء 
النفاس: بأنه الفرتة التي تعقب الوالدة، وحتدث أثناءها بعض التغيريات لعودة اجلهاز 

التناسيل إىل وضعه الطبيعي قبل احلمل. 

الوالدة،  الرحم بعد  التي خترج من  النفاس: هو عبارة عن اإلفرازات  وسائل 
ويكون عبارة عن دم يف أول أربعة أيام، ثم يفتح لونه، وتقل كمية الدم حتى يصبح 

نقله الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الطريقي يف كتابه أحكام مبارشة النساء )ص: 77( نقاًل   )1(
.Current Obstetrics And Gynecology rd edition من كتاب
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عبارة عن خماط، ال لون له بعد عرشة أيام«)1(.

الطب:  يف  إفرازات  من  يتبعه  وما  النفاس  دم  »يعرف  األطباء:  بعض  ويقول 
بأنه الدم واإلفرازات التي خترج من الرحم بعد الوالدة، وتستمر ملدة ثالثة أو أربعة 

أسابيع. وقد تطول إىل ستة أسابيع )أربعني يوًما(. 

ويف األيام الثالثة أو األربعة يكون الدم قانًيا، وغليًظا وحمتوًيا عىل جلطات )دم 
متجمد( ثم خيف تدرجيًيا بعد ذلك، ثم يصري بني اللون، خمتلًطا بامدة خماطية.. وأخرًيا 

تظهر القصة البيضاء. 

ويكون دم النفاس وإفرازاته قلوي التفاعل يف الرحم، وليس له رائحة عفنة، 
وإذا حدثت عفونة فإن ذلك دليل عىل وجود التهابات ميكروبية بالرحم أو املهبل، 

وحتتاج إىل عالج رسيع قبل حتوهلا إىل محى النفاس اخلطرية.

وقد تتوقف اإلفرازات الدموية لفرتة، ثم يعود الدم إىل الظهور، ويعترب ذلك 
نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من املشيمة يف الرحم، أو أن الرحم انقلب إىل اخللف 

بداًل من وضعه الطبيعي إىل األمام«)2(. 

فبناء عىل هذا التعريف الطبي يكون النفاس هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من 
الولد، فعند فراغ الرحم ينهدم اجلدار الوظيفي للرحم، فينزل عىل شكل دم يف األيام 

األوىل من النفاس، ثم يبهت لونه تدرجيًيا حتى ينقطع.واهلل أعلم.

وذكر األطباء أيًضا: »أن رحم املرأة بعد الوالدة ينزل إىل مستوى الرسة بعد أن 
كان يمأل جتويف البطن.. من القص إىل العانة ... وقبيل الوالدة كان الرحم )بدون 
وبعد  جرام،  كيلو  نصف  وزنه  يكون  فقط  أسبوع  وبعد  جرام،  كيلو  يزن  حمتوياته( 

أقل مدة  نبيهة اجلبار، بحث يف  املرأة احلامل من  الرمحن اخلطيب، يف كتابه  نقله حييى بن عبد   )1(
احليض والنفاس واحلمل وأكثرها، وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي - الكويت 1987/4/18. 

خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 456(.   )2(
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أسبوعني من الوالدة يصبح وزنه ربع كيلو اجرام، ثم ينخفض تدرجيًيا حتى يعود 
الطبيعي وهو مخسني جراًما فقط وتعود ثخانة جدار  النفاس إىل وزنه  يف هناية فرتة 
بداخل  كان  الذي  الفراغ  وأما  سنتيمرت..  من  أقل  إىل  سنتيمرتات  مخسة  من  الرحم 
الرحم حيث كان اجلنني وأغشيته.. والذي كان يتسع لسبعة آالف ميليلرت؛ فإنه يعود 
بعد انتهاء فرتة النفاس إىل شق صغري ال يتسع ألكثر من ميليلرتين فقط .... وتستمر 
التغريات يف جدار الرحم .... ويف غشائه الداخيل حتى يعود أدراجه إىل سالف عهده 

قبل احلمل«)1(. 

e e e

خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 456(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون املرأة فيه بمنزلة النفساء.

q ال حيصل العلم بكون السقط ولًدا إال إذا استبان خلقه، وقبله حمتمل، والنفاس 
ال يثبت بالشك.

q جيب استصحاب وجوب الصالة والصيام عىل املرأة، وال تسقط عنها بمجرد 
وضع مضغة، ال يدرى كنهها.

]م-794[ إذا ألقت املرأة نطفة يف طورها األول، فهذا ال خالف فيه بني أهل 
العلم أنه ال يرتتب عىل ذلك اإلسقاط حكم من أحكام إسقاط احلمل)1(. 

أهنا  خالًفا  أعلم  فال  أشهر  أربعة  بعد  اجلنني  أسقطت  إذا  وكذلك  ]م-795[ 
تكون نفساء)2(. 

أضواء البيان )32/5(.   )1(
نفس املرجع السابق )35/5(.   )2(

الفصل األول 

بأي يشء يثبت حكم النفاس
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]م-796[ واختلف العلامء يف العلقة واملضغة. 

فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كاإلصبع، والشعر، 
والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب احلنفية)1(.

وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبني فيه خلق اإلنسان، فلو وضعت علقة، 
أو مضغة ال ختطيط فيها مل يثبت هلا حكم النفاس، وهو مذهب احلنابلة)2(. 

وقيل: إذا ألقت علقة ثبت هلا حكم النفساء، وهو مذهب املالكية)3(.

فالدم  آدمي،  مبتدأ خلق  إنه  القوابل:  أو علقة، وقال  ألقت مضغة،  إذا  وقيل: 
بعده نفاس، وهو مذهب الشافعية)4(. 

مذهب  يف  رواية  وهي  النفاس.  حكم  ثبت  مطلًقا  مضغة  وضعت  إذا  وقيل: 
اإلمام أمحد)5( 

وقيل: إذا وضعت ألربعة أشهر)6(. 

q تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبني فيه خلق إنسان:

أن  يقل  ومل  ]الطالق:4[  وئ(  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  تعاىل:  قال 
يضعن أوالدهن. 

تعليل آخر: 

إذا سقط احلمل وهو علقة، أو مضغة مل تتخلق، حيتمل أن يكون دًما متجمًدا، 

البناية ـ للعيني )693/1(، فتح القدير )187/1(.  )1(
كشاف القناع )219/1(، املبدع )294/1(، الفروع )282/1(.   )2(

الرشح الكبري )474/2( املطبوع هبامش حاشية الدسوقي. وانظر الرشح الصغري )672/2(،   )3(
وقال: وعالمة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار ال يذوب. 

روضة الطالبني )174/1(.   )4(
الفروع )282/1(.   )5(

قال يف الفروع )282/1(: »ويتوجه أنـها رواية خمرجة من العدة وغريها«.  )6(
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أو قطعة حلم ليس أصلها اإلنسان، ومع االحتامل ال يمكن أن ترتك الصالة والصيام.

وسبب ثالث: 

أن كثرًيا من النساء ال ينتبهن إىل أهنن قد أجهضن إذا كان احلمل يف دور العلقة 
أو املضغة، بخالف ما إذا ألقت اجلنني وقد ختلق. واهلل أعلم. 

q تعليل من قال: إذا وضعت علقة:

قالوا: ملا حتولت إىل علقة انقلب من حاله إىل أصل اإلنسان، فيكون نفاًسا.

q تعليل من قال: إذا وضعت مضغة:

قالوا: إن املضغة هي بداية خلق اآلدمي، فيكون نفاًسا)1(. 

q تعليل من قال: إذا وضعت ألربعة أشهر فهو نفاس وإال فال: 

)2023-483( ربام استدلوا بام رواه البخاري من طريق األعمش عن زيد بن 
إن أحدكم  قال:  املصدوق-  الصادق  اهلل -وهو  اهلل: حدثنا رسول  قال عبد  وهب: 
جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل 
وأجله  ورزقه  عمله  اكتب  له:  ويقال  كلامت  بأربع  فيؤمر  ملكا  اهلل  يبعث  ثم  ذلك، 
وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبني 
اجلنة إال ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه 

وبني النار إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة)2(. 

وجه اإلستدالل: 

أن اجلنني ال ينفخ به الروح إال بعد متام أربعة أشهر، وقبل نفخ الروح ال يعترب 
إنساًنا بدليل لو سقط مل يبعث. واهلل أعلم.

تكون  فإهنا  إنسان  خلق  فيه  ما  وضعت  إذا  بأنـها  القول  أعلم  واهلل  والراجح 

املغني )431/1(.   )1(
البخاري )3208(، ومسلم )2643(.   )2(
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نفساء لقوة أدلته. واهلل أعلم.

نفساء،  تكون  املرأة  فإن  إنسان  خلق  فيه  تبني  ما  متى  السقط  أن  رجحنا  وإذا 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: 

كم حيتاج اجلنني من يوم ليبدأ يف التخلق؟

للجواب عىل هذا السؤال، وعىل غريه رأيت أن أفرد فصاًل مستقاًل عن السقط، 
وأحكامه يف الفصل التايل. واهلل املستعان.

e e e
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تعريف اإلسقاط اصطالًحا)1(:

ناقًصا سواء كان  إلقاء احلمل  أنه يطلق عىل  لغة  لنا من تعريف اإلسقاط  تبني 
النقص يف املدة، أو كان النقص يف اخللق. وتعريف الفقهاء ال خيرج عن هذا املعنى. 

عرف ابن عابدين اإلجهاض يف رسائله: »هو إنزال اجلنني قبل أن يستكمل مدة 
احلمل«)2(. 

)1(  جاء يف املصباح املنري )ص: 146(: »يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوًطا، فهو سقط بالكرس. 
والتثليث لغة. وال يقال: وقع، وأسقطت احلامل: ألقت سقًطا«. 

ويف تاج العروس )284/10(: السقط مثلثة، والكرس أكثر.   
ويف معنى اإلسقاط: اإلجهاض.   

جاء يف املصباح املنري )ص146(: »أجهضت املرأة ولدها إجهاًضا: أسقطته ناقص اخللق«.  
مالحظة: اإلطالق اللغوي لإلسقاط ال يفرق بني كون السقط سقط من تلقاء نفسه، أو كان   

السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء. 
وجاء يف املعجم الوسيط: أن جممع اللغة العربية أقر إطالق كلمة إجهاض عىل خروج اجلنني   
التعريف  وهذا  والسابع،  الرابع  الشهر  بني  ما  إلقائه  عىل  إسقاط  وكلمة  الرابع،  الشهر  قبل 

اصطالح حادث.
)411/2( وانظر البحر الرائق )389/8(، رد املحتار )276/5(، هناية املحتاج )442/8(،   )2(

مغني املحتاج )103/4(، الفروع )13/6(. 

الفصل الثاني 

يف أحكام السقط
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املعنى  نفس  تؤدي  ملعنى اإلسقاط واإلجهاض، وهي  مرادفة  ألفاظ  وللفقهاء 
منها: اإللقاء، اإلمالص، اإلنزال، اإلخراج، الطرح. 

e e e
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اجلنني،  تشوهات يف  إما  أعلم  واهلل  تلقائًيا، ويكون سببه  يكون  تارة  اإلسقاط 
أو يكون رحم املرأة يعاين من أمراض معينة، أو يعاين من اتساع يف عنق الرحم، أو 

غريها من األسباب التي يعرفها أهل االختصاص)1(. 

الفاحشة  عىل  التسرت  اإلسقاط  من  يقصد  كأن  اجتامعية،  أسبابه  تكون  وتارة 
)الزنا( أو الرغبة يف حتديد النسل. 

عىل  املحافظة  اإلجهاض  عىل  احلامل  يكون  كأن  صحية،  أسبابه  تكون  وتارة 
صحة األم، أو إراحة اجلنني بحيث لو ترك ينمو ولد مشوًها تشوهًيا غري حمتمل. 

املسقطة  املرأة  اختيارًيا، ومتى تكون  إذا كان  نتناول حكم اإلجهاض  وسوف 
نفساء، ومتى ال تكون. أما اإلجهاض التلقائي فال يلحق به تكليف؛ ألنه خارج عن 

إرادة املرأة. 

e e e

انظر مسألة حتديد النسل. د حممد البوطي )ص: 67(.  )1(
الطبيب أدبه وفقهه. د.حممد البار.   

اإلجهاض من منظور إسالمي، د عبد الفتاح حممد إدريس. جملة احلكمة. العدد التاسع )ص:   
 .)123-119

املبحث األول 

يف أسباب اإلسقاط
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q قال ابن تيمية: إسقاط احلمل حرام بإمجاع املسلمني، وهو من الوأد، الذي قال 
اهلل فيه: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]التكوير: 8، 9[.

q وجوب الدية يف قتل اجلنني دليل عىل حتريم إسقاطه.

إىل حتريم  )3(، واحلنابلة)4(،  )2(، والشافعية  واملالكية  ]م-797[ ذهب احلنفية)1( 
اإلجهاض بعد نفخ الروح.

q األدلة على حتريم اإلسقاط بعد نفخ الروح:

  الدليل األول: 

اإلمجاع. فقد حكى اإلمجاع غري واحد.

تبيني احلقائق )166/2(، حاشية ابن عابدين )176/3(، البحر الرائق )233/8(.   )1(
حاشية الدسوقي )267/2(، أسهل املدارك )405/1(، حاشية العدوي، مطبوع مع اخلريش   )2(

)225/3(، منح اجلليل )360/3(. 
هناية املحتاج ـ الرميل )442/8(، إحياء علوم الدين )51/2(، حاشية اجلمل )490/5(.   )3(

الفروع )281/1(، اإلنصاف )386/1(، كشاف القناع )220/1(.   )4(

املبحث الثاني 

يف احلكم التكليفي لإلجهاض
الفرع األول

يف اإلجهاض بعد نفخ الروح
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جاء يف الرشح الكبري: »ال جيوز إخراج املني املتكون يف الرحم، ولو قبل األربعني 
يوًما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إمجاًعا«)1(.

وقال ابن جزي: »وإذا قبض الرحم املني مل جيز التعرض له، وأشد من ذلك إذا 
ختلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إمجاعا«)2(.

ونقله صاحب أسهل املدارك، وأقره)3(.

وقال ابن تيمية: إسقاط احلمل حرام بإمجاع املسلمني، وهو من الوأد، الذي قال 
اهلل فيه: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]التكوير: 8، 9[. 

وقد قال اهلل تعاىل )چ چ چ چ ڇ( ]اإلرساء:31[)4(. 

  الدليل الثاين: 

به  ملا وجبت  لو كان جائًزا  إذ  قتله دليل عىل حتريم إسقاطه؛  الدية يف  وجوب 
عقوبة.

)2024-484( فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن ابن املسيب، 

عن أيب هريرة، أنه قال: قىض رسول اهلل × يف جنني امرأة من بني حليان سقط 
ميًتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن املرأة التي قىض هلا بالغرة توفيت، فقىض رسول اهلل × 

بأن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل عىل عصبتها)5(.

وقد ذهب ابن حزم إىل وجوب القود، فيمن تعمد قتل اجلنني بعد نفخ الروح، 
فقال رمحه اهلل: »فإن قال قائل: فام تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها، وقد جتاوزت 
مائة ليلة وعرشين ليلة بيقني، فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله يف بطنها، فقتله، فمن قولنا: 

الرشح الكبري املطبوع مع حاشية الدسوقي )266/1، 267(.  )1(
القوانني الفقهية )ص: 235(.  )2(

أسهل املدارك )405/1(.   )3(
جمموع الفتاوى )160/34(.   )4(

صحيح البخاري )6740(، ومسلم )35 ـ 1681(.   )5(
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إن القود واجب يف ذلك، وال بد، وال غرة يف ذلك حينئذ إال أن يعفى عنه، فتجب 
القود؛ ألنه قاتل  الغرة فقط؛ ألهنا دية، وال كفارة يف ذلك؛ ألنه عمد، وإنام وجب 
نفس مؤمنة عمًدا، فهو نفس بنفس، وأهله خمريون: إما القود، وإما الدية، أو املفادات 

كام حكم رسول اهلل × فيمن قتل مؤمنًا، وباهلل تعاىل التوفيق«)1(.

ورشط الفقهاء يف وجوب القود أن ينفصل حًيا، ثم يموت. 

بسبب  ميًتا  اجلنني  انفصال  الغرة  وجوب  يف  الفقهاء  رشط  »وقد  احلافظ:  قال 
اجلناية، فلو انفصل حًيا، ثم مات، وجب فيه القود أو الدية كاملة«)2(.

من  عىل  العقوبة  وجوب  هيمنا  والذي  املسألة،  هذه  حترير  موضع  هذا  وليس 
أسقط اجلنني، وهو ظاهر يف حتريم اإلسقاط. واهلل أعلم. 

بقي سؤال: متى نحكم بأن اجلنني قد نفخت فيه الروح؟ 

ذهب الفقهاء إىل أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر. 

q الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

  الدليل األول:

اإلمجاع، فقد نقل اإلمجاع غري واحد عىل أن مرحلة نفخ الروح بعد متام احلمل 
أربعة أشهر. 

وعرشين  مائة  بعد  يكون  فيه  الروح  نفخ  أن  العلامء  خيتلف  »مل  القرطبي:  قال 
يوًما، وذلك متام أربعة أشهر، ودخوله يف اخلامس«)3(.

وقال النووي: »اتفق ا لعلامء عىل أن نفخ الروح ال يكون إال بعد أربعة أشهر«)4(.

املحىل )مسألة: 2124(.   )1(
الفتح )311/12( ح 6908.   )2(

اجلامع ألحكام القرطبي )8/12(.   )3(
صحيح مسلم برشح النووي )191/16(.   )4(
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أربعة  بعد  إال  يكون  ال  الروح  نفخ  أن  عىل  العلامء  »اتفق  حجر:  ابن  وقال 
أشهر«)1(.

  الدليل الثاين:

)2025-485( روى البخاري من طريق األعمش، عن زيد بن وهب، 

قال عبد اهلل: حدثنا رسول اهلل -وهو الصادق املصدوق- قال: إن أحدكم جيمع 
خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 
ثم يبعث اهلل ملكا فيؤمر بأربع كلامت، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو 
سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبني اجلنة إال 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبني النار 

إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة)2(.

فقوله ×: )ثم ينفخ فيه الروح( جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، واملضغة، 
وقد كان لكل طور أربعون يوًما، فمجموع ذلك مائة وعرشون يوًما. 

e e e

فتح الباري )588/11( ح 6594   )1(
البخاري )3208(، ومسلم )2643(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إلقاء النطفة إذا كان خلًوا من املصلحة كان منافًيا ملقصود الشارع يف تكثري 
النسل.

q العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ هلذا جاز، بخالف اإلجهاض، فهو تعد عليها 
بعد انعقادها.

q ال خيلق اجلنني من ماء الرجل وحده؛ هلذا جاز العزل، بخالف النطفة، والتي 
اجتمع فيها ماء الرجل بامء املرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.

]م-798[ اختلف يف هذه املسألة عىل أقوال: 

فقيل حيرم اإلسقاط مطلًقا، ولو كان نطفة.

ذهب إىل هذا بعض احلنفية)1(، وهو املعتمد عند املالكية)2(، وقول الغزايل، وابن 

حاشية ابن عابدين )176/3(.   )1(
حاشية الدسوقي )267/2(، أسهل املدارك )405/1(، حاشية العدوي، مطبوع مع اخلريش   )2(

)225/3(، منح اجلليل )360/3(.
وجاء يف الرشح الكبري )267/2(: »ال جيوز إخراج املني املتكون يف الرحم، ولو قبل األربعني   

يوًما« قال الدسوقي تعليًقا عليه )267/2(: »وهو املعتمد«.
وقال ابن جزي يف القوانني الفقهية )ص 235(: »وإذا قبض الرحم املني مل جيز التعرض له«.   

الفرع الثاني 

يف اإلجهاض قبل نفخ الروح
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العامد من الشافعية)1(، واختيار ابن اجلوزي من احلنابلة)2(. 

وقيل: جيوز التسبب إلسقاط اجلنني مطلًقا، ما مل يتخلق، واملراد بالتخلق عندهم 
نفخ الروح، وهو الراجح عند احلنفية)3(.

فهذان قوالن متقابالن: التحريم مطلًقا، واإلباحة مطلًقا ما مل ينفخ فيه الروح.

وبقي يف املسألة أقوال: منها:

واملضغة  العلقة  أما  عذر،  لغري  أو  لعذر  مطلًقا  نطفة  دام  ما  اإلسقاط  يباح 
مذهب  من  املشهور  وهو  املالكية)4(،  من  اللخمي  به  انفرد  إسقاطها.  جيوز  فال 

احلنابلة)5(. 

قال الغزايل يف إحياء علوم الدين )51/2(: »وليس هذا ـ يقصد العزل ـ كاإلجهاض والوأد؛   )1(
ألن ذلك جناية عىل موجود حاصل، وله أيًضا مراتب، وأول الوجود أن تقع النطفة يف الرحم، 
وختتلط بامء املرأة، وتستعد لقبول احلياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت 
اجلناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح، واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفحًشا، ومنتهى التفحش 

يف اجلناية بعد االنفصال حًيا«.
جاء يف حتفة املحتاج )241/8(: »اختلفوا يف التسبب إلسقاط ما مل يصل حلد نفخ الروح فيه،   

وهو مائة وعرشون يوًما، والذي يتجه وفاًقا البن العامد وغريه احلرمة«. 
أحكام النساء - ابن اجلوزي )ص: 374(.   )2(

يقول ابن عابدين يف حاشيته املشهورة )176/3(: »قال يف النهر: بقي هل يباح اإلسقاط بعد   )3(
يوًما.  يباح، ما مل يتخلق منه يشء، ولن يكون ذلك إال بعد ميض مائة وعرشين  احلمل؟ نعم 
علق ابن عابدين: »وهذا يقتيض أهنم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإال فهو غلط؛ ألن التخلق 

يتحقق باملشاهدة قبل هذه املدة«. وهذا مذكور بحروفه يف فتح القدير )401/3(. 
وجاء يف تبيني احلقائق )166/2(: »املرأة يسعها أن تعالج إلسقاط احلبل ما مل يستبن يشء من   
خلقه، وذلك ما مل يتم له مائة وعرشون يوًما«. وانظر البناية )759/4(، االختيار لتعليل املختار 

.)168/5(
حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين )264/3(.   )4(

الفروع )281/1(، اإلنصاف )386/1(، كشاف القناع )220/1(.   )5(
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وقيل: يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر، أما من غري عذر فال جيوز، اختاره بعض 
احلنفية )1(.

وقيل: جيوز التسبب إلسقاط النطفة والعلقة دون املضغة. حكاه الكرابييس عن 
أيب بكر الفرايت من الشافعية)2(. 

وقيل: يكره إلقاء النطفة، اختاره عيل بن موسى من احلنفية)3(، وهو رأي عند 
بعض املالكية فيام قبل األربعني يوًما)4(. 

q أدلة القائلني بتحريم إسقاط النطفة:

جيوز  فال  الروح  لنفخ  مهيأة  التخلق،  إىل  آيلة  االستقراء  بعد  النطفة  قالوا: 
إسقاطها، وهي أول مراحل الوجود؛ إذ الولد ال خيلق من مني الرجل وحده، بل من 
الزوجني مجيًعا، فإذا امتزج ماء الرجل بامء املرأة، واستقر يف الرحم فإن النطفة حينئٍذ 

تكون مهيأة للتخلق ووجود الولد.

جاء يف حاشية ابن عابدين )176/3(: »ويف كراهة اخلانية: وال أقول باحلل؛ إذ املحرم لو كرس   )1(
بيض الصيد ضمنه؛ ألنه أصل الصيد، فلام كان يؤخذ باجلزاء فال أقل من أن يلحقها إثم هنا 
لبنها بعد ظهور احلمل،  ينقطع  ابن وهبان: ومن األعذار أن  إذا أسقطت بغري عذر«.اهـ قال 
وليس أليب الصبي ما يستأجر به الظئر، وخياف هالكه، ثم قال: قال ابن وهبان: فإباحة اإلسقاط 

حممولة عىل حالة العذر، أو أهنا ال تأثم إثم القتل.اهـ من حاشية ابن عابدين.
ا، ألن الرزاق هو اهلل سبحانه وتعاىل، )ٻ ٻ  وإسقاط اجلنني إذا انقطع اللبن قول ضعيف جدًّ  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( وإذا هلك لقلة اللبن مل يكن من كسبها، وال تأثم بذلك. 
قال  الفضالء،  بعض  تعاليق  ويف  الزركيش:  »قال  الرميل )442/8(:   - املحتاج  هناية  جاء يف   )2(
لتسقط ولدها؟  الفرايت عن رجل سقى جارية رشاًبا  أبا بكر بن أيب سعيد  الكرابييس: سألت 

فقال: ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء اهلل تعاىل«.اهـ 
قال يف حاشية ابن عابدين )176/3(: »لو أرادت اإللقاء قبل ميض زمن ينفخ فيه الروح، هل   )3(
يباح هلا ذلك أم ال؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه عيل بن موسى يقول: إنه يكره؛ فإن املاء بعدما وقع 
يف الرحم مآله إىل احلياة، فيكون له حكم احلياة كام يف بيضة احلرم، ونحوه يف الظهريية. اهـ وربام 
قصد بالكراهة كراهة التحريم، فريجع القول إىل القول بالتحريم، وهو غري بعيد. واهلل أعلم«. 

حاشية الدسوقي )266/2، 267(.   )4(
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  الدليل الثاين: 

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  حرم اهلل تعاىل قتل الصيد حال اإلحرام، قال تعاىل: 
ۋ ۅ ۅ ( اآلية ]املائدة: 95[.

وجاء يف السنة حتريم أكل بيض الصيد؛ ألنه أصل الصيد، فكذلك ال جيوز إلقاء 
النطفة؛ ألهنا أصل اإلنسان.

واحلديث الذي فيه حتريم أكل بيض الصيد قد جاء يف املسند:

)2026-486( قال أمحد: حدثني أيب ثنا هاشم بن سليامن يعنى بن املغرية عن 
عىل بن زيد ثنا عبد اهلل بن احلارث بن نوفل اهلاشمي قال:

كان أيب احلارث عىل أمر من أمر مكة يف زمن عثامن، فأقبل عثامن ريض اهلل تعاىل 
عنه إىل مكة، فقال عبد اهلل بن احلارث، فاستقبلت عثامن بالنزل بقديد، فاصطاد أهل 
املاء حجال، فطبخناه بامء وملح، فجعلناه عراقا للثريد، فقدمناه إىل عثامن وأصحابه، 
فامسكوا، فقال عثامن: صيد مل أصطده ومل نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه، 
فام بأس؟ فقال عثامن: من يقول يف هذا؟ فقالوا: عىل. فبعث إىل عيل ريض اهلل تعاىل 
حيت  وهو  جاء،  حني  عيل  إىل  أنظر  فكأين  احلارث:  بن  اهلل  عبد  قال  فجاء.  عنه، 
اخلبط عن كفيه، فقال له عثامن: صيًدا مل نصطده، ومل نأمر بصيده اصطاده قوم حل، 
 × فأطعموناه فام بأس؟ قال: فغضب عىل، وقال: أنشد اهلل رجال شهد رسول اهلل 
×: إنا قوم حرم فأطعموا أهل احلل.  حني أيت بقائمة محار وحش فقال رسول اهلل 
قال: فشهد اثنا عرش رجاًل من أصحاب رسول اهلل × ، ثم قال عىل: أشهد اهلل رجال 
شهد رسول اهلل × حني أيت ببيض النعام فقال رسول اهلل ×: إنا قوم حرم أطعموه 
أهل احلل، قال: فشهد دوهنم من العدة من االثني عرش. قال: فثنى عثامن وركه عن 

الطعام، فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل املاء.
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]حسن إال أن زيادة بيض النعام تفرد هبا ابن جدعان، وهي زيادة منكرة[)1(.

  الدليل الثالث: 

أول الوجود أن تقع النطفة يف الرحم، وختتلط بامء املرأة، وتستعد لقبول احلياة، 
وإفساد ذلك جناية. 

ووجهه قال: ماء املرأة ركن يف االنعقاد، فيجري املاءان جمرى اإلجياب والقبول، 
فمن أوجب، ثم رجع قبل القبول ـ يعني العزل ـ مل يكن جانًيا عىل العقد بالنقض 
الرجوع  كان  ـ  واملرأة  الرجل  ماء  يعني  ـ  والقبول  اإلجياب  اجتمع  والفسخ، ومهام 
بعده رفًعا، وفسًخا وقطًعا، وكام أن النطفة يف الفقار ال يتخلق منها الولد، فكذا بعد 

اخلروج من اإلحليل، ما مل يمتزج بامء املرأة أو دمها، فهذا هو القياس اجليل)2(.

q دليل من أباح إسقاط النطفة:

   الدليل األول: 

القياس عىل جواز العزل، فإذا كان العزل جائًزا، وهو إلقاء املاء خارج الفرج، 
فكذلك إنزال املني بعد وجوده يف الرحم؛ إذ ال فرق، فإخراج النطفة من رحم املرأة ال 

احلديث أخرجه أمحد كام سبق )100/1(، والبزار )914( من طريق سليامن بن املغرية،   )1(
وأخرجه أبو يعىل )356( من طريق محاد بن زيد،   

وأخرجه أمحد )100/1(، وأبو يعىل يف مسنده )432( من طريق مهام بن حييى.  
وأخرجه أمحد )104/1(، والطحاوي )168/2( من طريق محاد بن سلمة، ثالثتهم عن زيد   

ابن عيل بن جدعان. 
وأخرجه أبو داود )1849(، ومن طريقه البيهقي )194/5( من طريق إسحاق بن عبد اهلل بن   

احلارث، كالمها )ابن جدعان وإسحاق( روياه عن عبد اهلل بن احلارث، عن عثامن، عن عيل. 
واقترص إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث عىل قصة محار الوحش، ومل يذكر بيض النعام، وإسناد   
إسحاق إسناد حسن. وزاد زيد بن عيل بن جدعان ذكر بيض النعام، وهو رجل ضعيف، فتكون 

زيادته منكرة.  
ا إحياء علوم الدين )51/2(.  بترصف يسري جدًّ  )2(
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يثبت هلا حكم السقط أو الوأد؛ ألنه ال يصدق عليها ذلك، فال حرمة يف إخراجها)1(.

  الدليل الثاين: 

يف  استقراره  بعد  بخالفه  بوجه،  للحياة  يتهيأ  ال  حمض،  مجاد  نزوله  حال  املني 
حذيفة  حديث  إليها  أرشد  كام  التخلق  وبداية  التخلق.  مبادئ  يف  وأخذه  الرحم، 

الغفاري يكون بعد اثنتني وأربعني ليلة)2(.

بن  عمرو  أخربين  وهب،  ابن  طريق  من  مسلم  روى  فقد   )486-2026(
احلارث، عن أيب الزبري املكي أن عامر بن واثلة حدثه،

أنه سمع عبد اهلل بن مسعود يقول: الشقي من شقي يف بطن أمه، والسعيد من 
وعظ بغريه. فأتى رجل من أصحاب رسول اهلل × يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، 
له  فقال  بغري عمل؟  فقال: وكيف يشقى رجل  ابن مسعود،  بذلك من قول  فحدثه 
ثنتان  بالنطفة  إذا مر  ×: يقول  الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإين سمعت رسول اهلل 
وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكا، فصورها، وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها 
وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقىض ربك ما شاء، ويكتب امللك ثم يقول: 
يا رب رزقه؟ فيقىض  ثم يقول:  امللك،  فيقول ربك ما شاء، ويكتب  يا رب أجله؟ 
ربك ما شاء، ويكتب امللك، ثم خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد عىل ما أمر وال 

ينقص)3(. 

فهذا احلديث نص أن املني قبل األربعني ال يكون قد هتيأ للحياة، وإنام هو نطفة، 
هو والعزل سواء، بخالف بعد األربعني فقد بدأ بالتخلق، وهو مرحلة كونه علقة. 

واهلل أعلم.

هناية املحتاج )442/8(.   )1(
حتفة املحتاج )241/8(، حاشية اجلمل )447/4(، اإلجهاض من منظور إسالمي   )2(

مسلم )2645(.   )3(



موسوعة أحكام الطهارة 378

q دليل من قال: جيوز إسقاط اجلنني قبل التخلق:

الدالة عىل كونه آدمًيا، فال يثبت له حكم  قالوا: إذا مل يتخلق بظهور األعضاء 
اآلدمي من وجوب صيانته وحرمة االعتداء عليه، وعليه فال إثم يف إسقاطه)1(. 

q دليل من قال: جيوز إسقاط اجلنني قبل أن ينفخ فيه الروح:

قال ابن عقيل: »ما مل حتله الروح جيوز إسقاطه؛ ألنه ليس وأًدا؛ ألن الوأد ال يكون 
إال بعد التارات السبع )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( إىل قوله )ۓ ڭ 
ابن مفلح: وهذا منه فقه عظيم، وتدقيق حسن،  ]املؤمنون:12-14[. قال  ڭ ڭ( 
حلته  ملا  وهذا   ،]19 ]التكوير:  ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  سمع  حيث 

الروح؛ ألن ما مل حتله الروح ال يبعث، فيؤخذ منه أنه ال حيرم إسقاطه، وله وجه«)2(.

q الراجح جواز إلقاء النطفة برشوط: 

أواًل : أال يكون يف ذلك رضر عىل األم، ال حااًل، وال مااًل. 

ثانًيا: أن يكون ذلك برضا الزوج؛ ألن له حًقا يف طلب الولد. 

ثالًثا: أن يكون يف ذلك حتقيق مصلحة، أو دفع مفسدة. وإن َقـلَّت؛ ألن إلقاء 
النطفة إذا كان خلًوا من املصلحة كان منافًيا ملقصود الشارع من تكثري النسل. 

رابًعا: أال يكون احلامل عىل ذلك سوء ظن باهلل، وذلك خوًفا من العالة والفقر. 

إلقاء  ثم اطلعت عىل مراحل تكوين اجلنني من جهة الطب، فرأيت أن حتريم 
النطفة أقرب من اإلباحة، وأن النطفة ال تستوي هي والعزل من كل وجه.

يذكر األطباء أن ماء الرجل حيتوي عىل عدة مئات من املاليني من احليوانات 
املنوية)3(، وجيب عليهم أن يعربوا املهبل، وخمتنق عنق الرحم، وبعد ذلك يتوجهوا إىل 

رد املحتار )276/5(.   )1(
الفروع )281/1(.   )2(

يقول الدكتور حممد عيل البار يف كتابه )خلق اإلنسان بني الطب والقرآن( )ص:159(: »يف كل   )3(
دفقة مني ما بني مائتني إىل ثالثامئة مليون حيوان منوي«.
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قناة فالوب، وهي مسافة تبلغ )15-18( سم، ثم يستعدوا القتحام غشاء البويضة، 
ثم النـزول إىل الرحم لتعلق يف جداره، وتأخذ يف النمو. وإليك رحلة احليوان املنوي: 

ومن املعلوم أن كل ألف حركة يبذهلا ذيل احليوان املنوي يقطع خالهلا احليوان 
املنوي مسافة قدرها سنتيمرًتا واحًدا، ويف حالة عدم وجود عوائق فإنه يستطيع قطع 
مسافة )10( سم يف نصف ساعة، ومن يستهني هبذه املسافة فليعلم أهنا تفوق طول 

احليوان املنوي أربعة آالف ضعف)1(.

أين  تدري  ال  املرأة(  )نطفة  البويضة  عن  باحثة  املنوية  احليوانات  تلك  وتسري 
هي، عن يمني أو يسار، فتخرتق جمموعة منها القناة الرمحية، وتسري جمموعة منها عرب 
القناة الرمحية اليرسى، تدعى أيًضا قناة فالوب، فيهلك من هيلك، ويشاء اهلل سبحانه 
الدفقة  حتتوي  بينام  املنوية،  احليوانات  مئات  البويضة  من  يقرتب  أن  بقدرته  وتعاىل 
الواحدة من املني مئات املاليني هتلك معظمها قبل الوصول إىل البويضة، وخيتار اهلل 
سبحانه وتعاىل بحكمته واحًدا من مئات احليوانات، فيصل سامًلا إىل البويضة، فتفتح 
له البويضة كوة يف جدارها، حتى يلج، فإذا ما دخل أغلق الثقب حااًل، ولن يسمح 
حليوان منوي آخر بالدخول يف البويضة، وإذا ما دخل احليوان املنوي هشت له نواهتا، 

كام أن نواة احليوان املنوي املتجمعة يف رأسه تفعل اليشء ذاته. 

عىل  واحد  )وامليكرون:  ميكرونات  مخسة  عن  يزيد  ال  املنوي  احليوان  ورأس 
إىل  ينقلها من األب  الوراثة كاملة  الرأس عىل أرسار  املرت، وحيتوي هذا  املليون من 

االبن أو البنت عىل هيئة 23 جسياًم ملوًنا )كروموسوًما(.

نفس  عىل  املنوي  احليوان  حيتوي  مثلام  ملوًنا  جسياًم   23 عىل  البويضة  وحتتوي 
العدد، فإذا اجتمعا مًعا صارت البويضة امللقحة حتتوي عىل 46 جسياًم ملوًنا، مثل 
عدد  ناحية  من  كاملة  خلية  والبويضة  املنوي  احليوان  من  كل  فيكون  اخلاليا،  بقية 
الكروموسومات  عدد  يكتمل  األمشاج  النطفة  تكون  وعند  الكروموسومات، 

انظر اآليات العجاب يف رحلة اإلنجاب )ص: 54(.   )1(
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تنتقل  الكروموسومات  هذه  وعرب  واألم،  األب  من  الوراثية  للصفات  احلاملة 
احليوان  من  األمشاج  النطفة  وتتكون  التخصيب،  يتم  وحاملا  الوراثية،  الصفات 
املنوي والبويضة خيلق اهلل سبحانه وتعاىل جداًرا سميًكا مصمًتا ال يمكن ألي حيوان 
اخللية  باالنشطار:  اجلاد، وتبدأ  العمل  تبدأ  اللحظة  تلك  منوي آخر اخرتاقه، ومنذ 
تتكون مئات اخلاليا عىل هيئة  أربع، وهكذا دواليك حتى  تصبح خليتان، اخلليتان 
ما  صار  قلياًل،  الكرة  كربت   MORULLA التوتة  تسمى  وعندئذ  التوت،  ثمرة 
البالستوال  أو  بالتكور اجلرثومي  بداخلها جموًفا، وبه سائل رقيق .. وعندئذ تدعى 
األمشاج عن  النطفة  أو  امللقحة  البويضة  األثناء ال تكف  BLASTULA ويف هذه 

احلركة بواسطة شعريات قناة الرحم، وتقلصات جداره، وإن كانت حركة بطيئة فهي 
التلقيح وتتجه عرب  يتم  فالوب( حيث  )قناة  الرحم  لقناة  الوحيش  الثلث  تنتقل من 
أو أسبوع عىل األكثر  أيام  الرحم، ويف خالل مخسة  الرمحية حيث تقرتب من  القناة 

تكون قد وصلت إىل الرحم، وتنظر أين تتوسد وتنغرز.

الرحم،  من  العلوي  النصف  هو  هلا  مكان  خري  أن  إىل  هبا  اهلل  عناية  وتوجهها 
أعد  قد  الذي  الرحم  جدار  يف  وَتْعَلق  تنشب،  وهناك  اخللفي،  جداره  وخاصة 
حتى  الدموية  باألوعية  مليًئا  جداره  وجعل  والوسائد..  الطنف  بفرش  الستقباهلا 

يغذهيا وينميها..

الكرة اجلرثومية تكون قد حتولت من نطفة األمشاج إىل علقة،  تنغرز  وعندما 
وتبدأ عندئذ مرحلة جديدة يف حياة اجلنني.. وهي مرحلة العلقة)1(.

كل هذه األمور حتدث للنطفة يف العرشة األيام األوىل عىل أكثر تقدير، فكيف 
يقال: إن هذا والعزل سواء.

e e e

انظر بترصف يسري خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 197(، اآليات العجاب يف رحلة   )1(
اإلنجاب )ص: 54(. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إسقاط اجلنني إبقاء حلياة أمه من باب دفع أعظم الرضرين، بارتكاب أخفهام، 
و جلب أكرب املصلحتني، بتفويت أدنامها.

إذا قرر طبيبان أو أكثر أن يف بقاء اجلنني خطًرا عىل حياة أمه، وال  ]م-799[ 
سبيل إىل إنقاذمها مًعا، فإما اجلنني وموت أمه، وإما إنقاذ أمه هبالكه، فام هو العمل 

حينئٍذ؟
فقيل: ال جيوز، ولو كان يف ذلك خطر عىل حياة األم)1(. 

بقاء  أن  املختصني  الثقات  األطباء  من  مجع  يقرر  أن  برشط  ذلك  جيوز  وقيل: 

وهو ظاهر إطالق كالم الفقهاء املتقدم، يف حتريم اإلجهاض بعد نفخ الروح.   )1(
يقول صاحب البحر الرائق )233/8(: »ويف النوادر امرأة حامل اعرتض الولد يف بطنها، وال   
ميًتا فال  الولد  فإن كان  املوت،  أمه من  يفعل ذلك خياف عىل  أرباًعا، ولو مل  بقطعه  إال  يمكن 
الرشع«.اهـ ووافقه  يرد يف  مل  بقتل أخرى  نفس  إحياء  به، وإن كان حيًّا، فال جيوز؛ ألن   بأس 
ابن عابدين يف حاشيته. انظر )238/2(، وهبذا أفتى شيخنا حممد بن عثيمني كام يف فتاوى نور 

عىل الدرب.

الفرع الثالث

يف اإلجهاض للضرورة بعد نفخ الروح
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اجلنني يف بطن أمه فيه خطر مؤكد عىل حياة األم)1(. 

q أدلة القائلني: ال جيوز إسقاط اجلنني:
عللوا ذلك: بأنه ال جيوز إحياء نفس بقتل أخرى، حيث مل يرد يف الرشع)2(. 

وألننا إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت األم مل يكن 
هذا من فعلنا، بل هو من تقدير اهلل سبحانه وتعاىل. 

وقد يقدر األطباء شيًئا، وجيزمون به، وال يقع، وإذا كان كذلك، فال جيوز دفع 
مفسدة متوقعة بارتكاب مفسدة حمققة. وقد نسقط اجلنني وال تسلم األم، فقد تعطب 

يف نفاسها. 

قال ابن عابدين يف حاشيته: »لو كان اجلنني حًيا وخيشى عىل حياة األم من بقائه؛ 
فإنه ال جيوز تقطيعه؛ ألن موت األم به موهوم، فال جيوز قتل اآلدمي ألمر موهوم«)3(. 

q دليل القائلني جبواز إسقاط اجلنني إنقاًذا آلمه:

إن هذه املسألة قد تعارض فيها واجب وحمرم، كل واحد منهام عىل درجة واحدة 
من األمهية، بحيث لو أننا قمنا بالواجب، وقعنا يف املحرم، ولو اتقينا املحرم أهدرنا 

جاء يف قرار املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عرشة املنعقدة   )1(
بمكة املكرمة: »إذا كان احلمل قد بلغ مائة وعرشين يوًما، ال جيوز إسقاطه، ولو كان التشخيص 
أن  املختصني  الثقات  األطباء  من  طبية  جلنة  بتقرير  ثبت  إذا  إال  اخللقة،  مشوه  أنه  يفيد  الطبي 
بقاء احلمل فيه خطر مؤكد عىل حياة األم فعندئذ جيوز إسقاطه، سواء كان مشوًها، أو ال، دفًعا 

ألعظم الرضرين«. اهـ
وجاء يف قرار هيئة كبار العلامء رقم )140(، تاريخ 1407/6/20 هـ:  

»بعد الطور الثالث، وبعد إكامل أربعة أشهر للحمل، ال حيل إسقاطه إال أن يقرر مجع من األطباء   
املتخصصني املوثوقني أن بقاء اجلنني يف بطن أمه يسبب موهتا، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل 
الرضرين، وجلًبا  دفًعا ألعظم  الرشوط  إسقاطه هبذه  اإلقدام عىل  وإنام رخص  إلنقاذ حياته، 

لعظمى املصلحتني«.اهـ
البحر ا لرائق )233/8(.   )2(

حاشية ابن عابدين )238/2(.   )3(
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الواجب، وال سبيل للقيام بالواجب، ويف نفس الوقت اتقاء املحرم.

وإنام رخصنا اإلقدام عىل إسقاط اجلنني دفًعا ألعظم الرضرين، وجلًبا لعظمى 
املصلحتني.

للغالم  اخلرض  قتل  آية  عىل  تعليًقا  تفسريه  يف  اهلل  رمحه  السعدي  الشيخ  يقول 
من أجل سالمة والديه: »ومنها القاعدة الكبرية اجلليلة، وهو أنه يدفع الرش الكبري 
الغالم  قتل  فإن  أدنامها،  بتفويت  املصلحتني،  أكرب  الصغري، ويراعى  الرش  بارتكاب 

رش، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهام أعظم رًشا منه«)1(. 

فإنه  املقاتلة،  بعدد  املسلمني  من  بأرسى  الكفار  ترتس  »إذا  القيم:  ابن  ويقول 
اجليش  حفظ  مصلحة  وتكون  املسلمني،  جيش  عىل  خيشى  أن  إال  رميهم  جيوز  ال 
أعظم من مصلحة حفظ األرسى، فحينئٍذ يكون رمي األرسى، ويكون من باب دفع 
أعظم من  األمر، وكانت مصلحة األرسى  انعكس  فلو  أدنامها،  باحتامل  املفسدتني 
رميهم مل جيز رميهم. فهذا الباب مبني عىل دفع أعظم املفسدتني بأدنامها، وحتصيل 
الشك، وتساوى األمران مل جيز رمي  أدنامها، فإن فرض  بتفويت  أعظم املصلحتني 

األرسى«)2(. 

العز بن عبد السالم: »وإذا تساوت املصالح مع تعذر اجلمع خترينا يف  ويقول 
التقديم والتأخري، للتنازع بني املتساويني، ولذلك أمثلة: 

أحدمها: إذا رأينا صائاًل يصول عىل نفسني من املسلمني متساويني، وعجز عن 
دفعه عنهام، فإنا نتخري.

الدفع  عن  وعجزنا  متساويني،  بضعني  عىل  يصول  من  رأينا  لو  الثاين:  واملثال 
عنهام، فإنا نتخري)3(.

تيسري الكريم الرمحن )70/5، 71(.   )1(
مفتاح دار السعادة )403/2(.   )2(

قواعد األحكام )88/1(.   )3(
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فإذا كان لنا رشًعا أن نرتكب أدنى املفسدتني دفًعا ألعظمهام، ونحصل أعظم 
املصلحتني، بتفويت أدنامها، فإن إنقاذ األم أعظم مصلحة من إنقاذ اجلنني لألسباب 

التالية: 

األول: األم هي أصل اجلنني، متكون منها، فإنقاذها أوىل.

الثاين: أن األم غالًبا ما يكون هلا أطفال، ومن املمكن أن يتعرضوا ملتاعب كثرية 
بعد وفاة أمهم، واألرسة كثرًيا ما تتمزق إذا فقدت أحد أعضائها البارزين، فكم من 
طفل ترشد، وساءت تربيته بسبب فقدانه ألمه، وأمهية األم يف األرسة عظيمة؛ إذ إهنا 

أصل املجتمع، بخالف اجلنني فال تعلق به ألحد.

ثالًثا: حياة األم قطعية، وحياة اجلنني حمتملة، والظني أو االحتاميل ال يعارض 
القطعي املعلوم، فإنقاذ األم أوىل.

الظروف،  هذه  مثل  يف  اجلنني  من  للهالك  وتعرًضا  خطًرا،  أقل  األم  رابًعا: 
ففي  اإلنقاذ  يف  األولوية  تعطى  لذا  جنينها،  إنقاذ  من  نجاًحا  أكثر  إنقاذها  جيعل  مما 
إحصائية ملستشفى الوالدة واالطفال بالرياض يف عام 1400هـ، بلغ عدد الوفيات 
للنساء سبع وفيات، بينام بلغت وفيات األطفال 865 حالة)1(، كل ذلك يؤكد أمهية 

إنقاذ األم دون اجلنني عند تساوي األمر يف إنقاذمها)2(.

e e e

صحيفة الرياض عدد 4431 يف 1400/2/26 صفحة املجتمع.   )1(
نقلت أدلة هذا القول ببعض الترصف من كتاب تنظيم النسل )ص: 228(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ختلق اجلنني منها ما هو خفي دل عليه حديث حذيفة ويكون بعد األربعني، 
واهلل  املضغة،  طور  يف  ويكون  مسعود،  ابن  حديث  عليه  دل  ظاهر  هو  ما  ومنه 

أعلم.

]م-800[ متى يبدأ اجلنني بالتخلق.

ورد يف كتاب اهلل ويف سنة رسول اهلل املراحل التي يمر هبا اجلنني. 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  تعاىل:  فقوله  الكتاب،  أما 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ( ]املؤمنون: 12، 13، 14[. 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  سبحانه:  وقال 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

املبحث الثالث 

يف وقت ختلق اجلنني
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۆئ ۈئ( ]احلج: 5[. 
وقال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]الزمر:6[. 
فقوله سبحانه: خلًقا من بعد خلق إشارة إىل األطوار التي يمر هبا اجلنني.

وقال سبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ(  ]غافر:67[. 
وقال سبحانه وتعاىل: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]اإلنسان: 2[. 

وقال: )ڇ ڍ ڍ ڌ( ]العلق:2[. 
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]القيامة:37، 38[. 

)2027-487( ومن السنة ما رواه البخاري من طريق األعمش، عن زيد بن وهب، 

قال عبد اهلل: حدثنا رسول اهلل -وهو الصادق املصدوق- قال: إن أحدكم جيمع 
خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 
ثم يبعث اهلل ملكا فيؤمر بأربع كلامت، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي 
أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبني اجلنة 
إال ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبني 

النار إال ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة)1(.

 )2028-488( وروى مسلم من طريق ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، عن 

البخاري )3208(، ومسلم )2643(.   )1(
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أيب الزبري املكي أن عامر بن واثلة حدثه، 

والسعيد  أمه،  بطن  يف  شقي  من  الشقي  يقول:  مسعود  بن  اهلل  عبد  سمع  أنه 
أسيد  بن  حذيفة  له  يقال   × اهلل  رسول  أصحاب  من  رجاًل  فأتى  بغريه،  وعظ  من 
الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغري عمل؟ 
فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإين سمعت رسول اهلل ×: يقول إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبرصها، وجلدها، 
وحلمها، وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقىض ربك ما شاء، ويكتب امللك، 
ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب امللك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقىض ربك ما شاء، ويكتب امللك، ثم خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد عىل ما 

أمر وال ينقص)1(. 

مسلم )2645(. قال القايض عياض وغريه: ليس هو عىل ظاهره، وال يصح محله عىل ظاهره،   )1(
بل املراد بتصويرها…. إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله يف وقت آخر؛ ألن التصوير عقب األربعني 
األوىل غري موجود يف العادة وإنام يقع يف األربعني الثالثة، وهي مدة املضغة اهـ.كام يف الديباج عىل 
صحيح مسلم )8/6(. يقصد حديث ابن مسعود إن أحدكم ليجمع خلقه يف بطن أمه أربعني 

يوًما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اهلل ملًكا … الخ.
وحجة القايض عياض أن احلديث فيه: )ويكتب امللك(، إال أن الكتابة التي احتج هبا القايض   
عياض إنام هي لألمور املستقبلية كاألجل، والرزق، وأما التخليق فقد عرب عنه بصيغة املايض، 

بعث اهلل إليها ملًكا، فصورها، وخلق سمعها، وبرصها، وجلدها، وحلمها، وعظمها ... 
وقد اطلعت عىل كتاب يصور مراحل اجلنني، وكان يكرب العلقة، واملضغة عرشات املرات فكان   
يظهر فيها ختطيط، و حدود للجمجة واألعضاء إال أنه ال يتبني أنه خلق آدمي، وإنام هو خلق 
التخلق اخلفي الذي ال يظهر بالعني املجردة  التخلق الذي يف حديث حذيفة هو  بدائي، فربام 
وإنام عن طريق التكبري عرشات املرات، واملقصود يف حديث ابن مسعود هو التخلق اجليل الذي 
يظهر لكل الناس. واهلل أعلم. ثم وجدت من كالم أهل العلم ما يؤيد هذا، قال ابن القيم كام 
يف فتح الباري: قوله »ثم تكون علقة مثل ذلك« فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها يف هذه 
ثم  التدريج،  عىل  خفًيا  ظهوًرا  فيها  التخطيط  ويظهر  املني،  صورة  عن  تنتقل  الثانية  األربعني 
يتصلب يف األربعني يوًما بتزايد ذلك التخلق شيًئا فشيًئا حتى يصري مضغة خملقة ويظهر للحس 

ظهوًرا ال خفاء به، وعند متام األربعني الثالثة والطعن يف األربعني الرابعة ينفخ فيه الروح. 
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وسوف يكون كالمنا يف تناول هذه اآليات، واحلديثني.

فقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل أطوار خلق اإلنسان، فبني أن ابتداء خلقه من تراب، 
فالرتاب هو الطور األول. 

والطور الثاين: هو النطفة. 

والنطفة يف اللغة: هو املاء القليل. ومنه قول الشاعر 

 وما عليك إذا أخربتني دنفـــًا      وغاب بعلك يوًما أن تعوديني 

 وجتعيل نطفة يف القعب باردة        وتغميس فاك فيها ثم تسقيني 

اآلية  هذه  يف  بالنطفة  واملراد  القعب،  يف  قلياًل  ماء  أي  نطفة:  وجتعيل  فقوله: 
الكريمة: نطفة املني املختلطة من ماء الرجل، وماء املرأة خالًفا ملن زعم أهنا من ماء 

الرجل وحده. 

قال الزبيدي يف تاج العروس: يف التنزيل: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 
قال الفراء: األمشاج: هي األخالط: ماء الرجل، وماء املرأة، والدم والعلقة)1(. 

وقال ابن السكيت: األمشاج: األخالط. يريد النطفة؛ ألهنا ممتزجة من أنواع، 
ولذلك يولد اإلنسان ذا طبائع خمتلفة)2(. 

منسوب،  غري   )884/8( اإلنسان  سورة  تفسري  يف  صحيحه  يف  الكالم  هذا  البخاري  ونقل   )1(
وأوضح ابن حجر أن هذا الكالم للفراء. واهلل أعلم 

تاج العروس )487/3(. وذكر ابن جرير الطربي يف تفسريه )354/12ـ356(: أربعة معان   )2(
للنطفة األمشاج، ورجح أن تكون األمشاج بمعنى األخالط. 

قال ابن جرير الطربي يف تفسريه   
آدم من  إنا خلقنا ذرية  تعاىل ذكره:  يقول  )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(  وقوله:   
نطفة، يعني: من ماء الرجل وماء املرأة. والنطفة: كل ماء قليل يف وعاء كان ذلك ركية أو قربة 

أو غري ذلك كام قال عبد اهلل بن رواحة: 
.......................                     هل أنت إال نطفة يف شنه 

وقوله )أمشاج( يعني أخالط، واحدها: مشج، ومشيج، مثل خدن وخدين                =  
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وقال الشنقيطي: قوله تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ( ]النحل:4[، ذكر جل 
وعال يف هذه اآلية الكريمة: أنه خلق اإلنسان من نطفة، وهي مني الرجل ومني املرأة؛ 
بدليل قوله تعاىل: )ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]اإلنسان:2[، أي أخالط من 

ماء الرجل وماء املرأة)1(. 

ومنه قول رؤبة بن العجاج:  =
يطرحن كل معجل نشاج               مل يكس جلدا يف دم أمشاج 

  يقال منه: مشجت هذا هبذا إذا خلطته به، وهو ممشوج به ومشيج أي خملوط به، كام قال أبو 
ذؤيب: 

كأن الريش والفوقني منه              خالل النصل سيط به مشيج 
هو  بعضهم:  فقال  املوضع،  هذا  يف  هبا  عنى  الذي  األمشاج  معنى  يف  التأويل  أهل  واختلف   
الربيع،  و  ابن عباس وعكرمة،  إىل  القول  الطربي هذا  املرأة، ونسب  بامء  الرجل  ماء  اختالط 

واحلسن، وجماهد.
القول الثاين: قال آخرون: إنام عنى بذلك إنا خلقنا اإلنسان من نطفة ألوان ينتقل إليها، يكون   
نطفة، ثم يصري علقة، ثم مضغة ثم عظام ثم كيس حلام، ونسب هذا القول البن عباس، وعكرمة. 

القول الثالث: وقال آخرون عني بذلك اختالف ألوان النطفة.   
ونسب هذا القول البن عباس ، وجماهد.  

القول الرابع: قال آخرون بل هي العروق التي تكون يف النطفة، ونسب هذا القول البن مسعود،   
وزيد بن ثابت.

قال الطربي: وأشبه هذه األقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك من نطفة أمشاج نطفة الرجل   
ونطفة املرأة ألن اهلل وصف النطفة بأهنا أمشاج وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت 
الرجل  نطفة  إن  قالوا:  الذين  أمشاجا، وهي علقة، وأما  نطفة  النطفة فكيف تكون  عن معنى 
بيضاء، ومحراء، فإن املعروف من نطفة الرجل أهنا سحراء عىل لون واحد وهي بيضاء ترضب 
إىل احلمرة وإذا كانت لونا واحدا مل تكن ألوانا خمتلفة وأحسب أن الذين قالوا هي العروق التي 
يف النطفة قصدوا هذا املعنى«. وانظر هذه األقوال أيًضا يف تفسري أيب السعود )70/9(، وتفسري 

السيوطي )368/8(، وتفسري القرطبي )120/19(، وزاد املسري )428/8(. 
أضواء البيان )330/2(. ويقول د. حممد عيل البار يف كتابه: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن   )1(
)ص:185-192(: »مل تكن البرشية تعرف شيًئا عن النطفة األمشاجـ  يقصد عن طريق علومها 
التجريبية ـ )وهي األخالط من الذكر واألنثى( فقد كان االعتقاد السائد لدى الفالسفة        =
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وقال صاحب الدر املنثور بعد ذكر بعض الروايات يف تفسري األمشاج باألخالط 
من ماء الرجل وماء املرأة. وأخرج الطستي عن ابن عباس: أن نافع ابن األزرق)1(، 
قال: أخربين عن قوله: )ائ ەئ ەئ( قال: أخالط ماء الرجل وماء املرأة إذا 
وقع يف الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت أبا ذؤيب وهو 

يقول: 

كأن الريش والفوقني منــه         خالل النصل خالطه مشيج

ونسب يف اللسان هذا البيت لزهري بن حرام اهلذيل، وأنشده هكذا: 

 كأن النصل والفوقني منها         خالل الريش سيط به مشيج

حتى قال: إذا عرفت معنى ذلك، فاعلم أنه تعاىل بني أن ذلك املاء هو النطفة، 
منه ما هو خارج من الصلب: وهو ماء الرجل. ومنه ماهو خارج من الرتائب، وهو 

واألطباء أن اجلنني اإلنساين إنام يتكون من ماء الرجل، وإن رحم املرأة ليس إال حمضنًا لذلك   =
اجلنني، وشبهوا ذلك بالبذرة ترمى يف األرض فتأخذ منها غذاءها، وخترج شجرة يافعة وارفة 

الظالل يانعة الثامر، وليس للمرأة دور يف إجياد اجلنني سوى رعايته وتغذيته.. 
ثم ذكر نظريات الناس حول إجياد اجلنني من وقت أرسطو إىل القرن التاسع عرش، وقال بعد   

عرضه هلا:
أو  اإلنساين  اجلنني  أن  التجريبية  بواسطة علومها  تعرف  مل  اإلنسانية  أن  يبدو بوضوح  وهكذا   
احليواين يتكون من امتشاج واختالط نطفة الذكر ونطفة األنثى إال يف القرن التاسع عرش، ومل 
يتأكد هلا ذلك إال يف القرن العرشين، واإلعجاز يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة أهنام قد 

أكدا بام ال يدع جمااًل للشك أن اإلنسان إنام خلق من نطفة خمتلطة سامها النطفة األمشاج )ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]اإلنسان:2[.

يف  اجلوزجاين  ذكره  وقال:   ،)144/6( املريان  لسان  يف  ترمجة  له  احلروري،  األزرق  بن  نافع   )1(
كتاب الضعفاء. وكان نافع من رؤوس اخلوارج، وإليه تنسب الطائفة األزارقة، وكان قد خرج 
يف أوائل دولة يزيد بن معاوية، وكان قتله يف مجادى اآلخرة، سنة مخس وستني، وكان يطلب 
العلم وله أسئلة عن ابن عباس، يف جزء من روايته عن نافع املذكور، وأخرج الطرباين بعضها 

يف مسند ابن عباس من املعجم الكبري. 
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ماء املرأة)1(، وذلك يف قوله جل وعال: 

ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

بالرتائب:  واملراد:  ظهره،  وهو  الرجل،  صلب  بالصلب:  املراد  ألن  ]الطارق:7-5[، 

ترائب املرأة، وهي موضع القالدة منها)2(. 

يقول د. حممد عيل البار يف كتابه: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 120ـ 122(: املاء   )1(
الذي خيرج من فرج املرأة ال عالقة له بتكوين اجلنني؛ ألن اجلنني إنام يتكون من احليوان املنوي 
للرجل، وبويضة املرأة، ولكن العلم احلديث يكشف شيًئا مذهاًل: أن احليوان املنوي حيمله ماء 

دافق: هو ماء املني. 
كذلك البويضة يف املبيض تكون يف حويصلة جراف، حماطة باملاء، فإذا انفجرت احلويصلة تدفق   
املاء عىل أقتاب البطن، وتلقفت أهداب البوق )قناة فالوب( البويضة لتدخلها إىل قناة الرحم، 

حيث تلتقي باحليوان املنوي لتكون النطفة األمشاج. 
مما تقدم، أن للمرأة نوعني من املاء:   

سوى  اجلنني  تكوين  يف  عالقة  له  وليس  املهبل،  ماء  وهو  يتدفق،  وال  يسيل  لزج،  ماء  أوهلام:   
مساعدته يف اإليالج، ويف ترطيب املهبل، وتنظيفه من اجلراثيم وامليكروبات. 

وثانيهام: ماء يتدفق، وهو خيرج مرة واحدة يف الشهر من حويصلة جراف باملبيض عندما تقرتب   
هذه احلويصلة املليئة باملاء األصفر ـ ويف صحيح مسلم من حديث ثوبان: أن ماء الرجل أبيض، 
أقتاب  املياه عىل  فتندلق  فتنفجر عند متام نموها وكامله،  املبيض،  املرأة أصفر ـ من حافة  وماء 
البطن، ويتلقف البوق، البويضة، فيدفعها دفًعا رقيًقا حتى تلتقي باحليوان املنوي الذي يلقحها 

يف الثلث الوحيش من قناة الرحم.
يتدفق، وكالمها  املنوية. كالمها  احليوانات  الرجل  ماء  متاًما كام حيمل  البويضة  املاء حيمل  هذا   

خيرج من بني الصلب والرتائب: ماء دافق حيمل احليوانات املنوية. 
يقول:  حيث  العظيم  اهلل  وصدق  البويضة.  حيمل  باملبيض  إجراف  حويصلة  من  دافق  وماء   

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(.
اختلف يف الرتائب: هل املراد هبا ترائب املرأة، أم املراد هبا ترائب الرجل، والعلم الطبي يؤكد أن   )2(

املراد هبا ترائب الرجل واملرأة. 
املراد بالصلب: صلب الرجل.  القيم يف إعالم املوقعني )158/1(: »وال خالف أن  ابن  قال   

واختلف يف الرتائب: 
فقيل: املراد هبا ترائبه أيًضا. وهي عظام الصدر: ما بني الرتقوة إىل الثندوة.                  =  
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ومنه قول امرئ القيس: 

مهفهفة بيضـــاء غري مفاضة     ترائبها مصقولة كالسجنجل 

واستشهد ابن عباس لنافع األزرق عىل أن الرتائب موضع القالدة بقول املخبل 
أو ابن أيب ربيعة:

 والزعفران عىل ترائبها           رشًقا به اللبات والبحر 

فقوله هنا من بني الصلب والرتائب يدل عىل أن األمشاج هي األخالط املذكورة)1(.

القيم: واألول: أظهر؛ ألنه سبحانه وتعاىل قال)ڦ ڦ  ابن  قال  املرأة.  ترائب  املراد هبا  وقيل:   =
ڦ ڦ( ومل يقل: خيرج من الصلب والرتائب، فال بد أن يكون ماء الرجل خارًجا من 
بني هذين امللتقني، كام قال يف اللبن: )ڤ ڦ ڦ ڦ(. وذكر نحو هذا يف التبيان يف أقسام 

القرآن )ص: 103-102(.
وذكر القرطبي يف تفسريه، والثعالبي يف تفسريه )402/4(: عن احلسن البرصي بأنه خيرج من   

صلب الرجل وترائبه، وصلب املرأة وترائبها.
اجلنني  صلب  بني  التناسلية  احلدبة  من  يتكونان  إنام  واملبيض  اخلصية  البار:  حممد  د.  يقول   
وترائبه، والصلب: هو العمود الفقري. والرتائب: هي األضالع. وتتكون اخلصية واملبيض يف 
هذه املنطقة بالضبط: أي بني الصلب والرتائب، ثم تنزل اخلصية تدرجيًيا حتى تصل إىل كيس 
الصفن )خارج اجلسم( يف أواخر الشهر السابع من احلمل، وبينام ينزل املبيض إىل حوض املرأة، 

وال ينزل أسفل من ذلك«.
ثم يقول الدكتور وفقه اهلل: واآلية الكريمة إعجاز علمي كامل حيث تقول: من بني الصلب   
والرتائب، ومل تقل من الصلب والرتائب، فكلمة )بني( ليست بالغة فحسب، وإنام تعطي الدقة 
العلمية املتناهية، وقد أخطأ كثري من املفرسين القدامى حيث مل هيتموا هبذه اللفظة، وقالوا: إن 
املني خيرج من صلب الرجل، وماء املرأة يكون يف ترائبها، وهذا خطأ علمي، وخطأ منهجي؛ 
حيث مل يعطوا اآلية حقها فحذفوا كلمة )بني( ولذا وقعوا يف اخلطأ، والذي أوجب هلم هذا 
اخلطأ أهنم رأوا أهل اللغة قالوا: الرتائب:موضع القالدة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة 
جممعون عىل ذلك، وهذا ال يدل عىل اختصاص الرتائب باملرأة، بل يطلق عىل الرجل واملرأة. 
قال اجلوهري: الرتائب عظام الصدر، ما بني الرتقوة إىل الثندوة … إلخ كالمه وفقه اهلل. انظر 

كتابه اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 119-113(. 
أضواء البيان )213/3(.   )1(
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أما رأي الطب: يف النطفة األمشاج:

املنوي  احليوان  يأخذ  البويضة،  املنوي  احليوان  دخول  فور  أنه  األطباء  يذكر 
يساعد  الذي   )ACROSIN( األكروزين  إنزيم  فيفرز  الشفافة،  الطبقة  إىل  طريقه 
عىل اخرتاق هذه الطبقة )15ـ25( دقيقة، بعدها خيرتق الغشاء البالزيمي للبويضة 
وينتفخ رأس  البويضة،  نواة  املنوي صوب  احليوان  دقيقة واحدة، وينطلق رأس  يف 
بعد  النواة  واألم واضحة يف  األب  من  لكل  الوراثية  املادة  املنوي، وتصبح  احليوان 
النطفة  بينهام حينئذ. وتسمى هذه  التمييز  )2ـ4( ساعات من االقتحام، وال يمكن 
التي تنشأ عن اختالط نوايت البويضة واحليوان املنوي باألمشاج، وذلك ألن األمشاج 

يعني: االختالط)1(. 

الطور الثالث: العلقة. 

وهي القطعة من العلق، وهو الدم اجلامد. فقوله سبحانه: )ڱ ڱ ڱ( أي 
قطعة دم جامدة)2(.

وقال الزبيدي: العلق: الدم عامة ما كان. أو هو الشديد احلمرة، أو الغليظ. أو 
]العلق:2[. ويف حديث رسية  )ڇ ڍ ڍ ڌ(  اجلامد قبل أن ييبس. قال تعاىل: 

بني سليم: فإذا الطري ترميهم بالعلق. أي بقطع الدم.

ويف التنزيل )ۀ ۀ ہ ہ( ]املؤمنون:14[، ويف حديث ابن أيب أوىف: 

اإلنسان هذا  كتاب  بتوسع  وانظر  اإلنجاب )ص: 84(.  العجاب يف رحلة  اإليات  بترصف،   )1(
بعد  ساعة   36 من  أكثر  تعيش  قلام  البويضة  أن  املؤلف  ويذكر   ،)101/1( العجيب  الكائن 
خروجها من املبيض، ونطفة الرجل حتتاج من 7 - 30 ساعة للوصول إىل البويضة لتلقيحها. 

وانظر روعة اخللق )ص: 50(. 
القرطبي )6/12(، )119/20(، وتفسري  السعود )93/6، 126(، وتفسري  انظر تفسري أيب   )2(

ابن كثري )241/3(، وأضواء البيان )21/5(، وانظر خمتار الصحاح )ص: 189(.
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)أنه بزق علقة، ثم مىض يف صالته()1(. 

)2029-489( وروى مسلم من طريق محاد بن سلمة، حدثنا ثابت البناين، 

الغلامن  يلعب مع  × وهو  أتاه جربيل   × اهلل  عن أنس بن مالك، أن رسول 
فأخذه فرصعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ 
الشيطان منك، ثم غسله يف طست من ذهب بامء زمزم، ثم ألمه، ثم أعاده يف مكانه، 
وجاء الغلامن يسعون إىل أمه يعني ظئره، فقالوا: إن حممدا قد قتل، فاستقبلوه وهو 

منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره)2(.

قال القرطبي: »فاستخرج منه علقة« أي قطعة دم. والعلقة: الدم.

q رأي الطب يف العلقة: 
»اتفق األطباء عىل أن العلقة هي املرحلة التي تعلق فيها النطفة األمشاج )التوتة( 

بجدار الرحم، وتنشب فيه«)3(.

له  التفسري  وهذا  الرحم،  بجدار  عالقة  لكوهنا  علقة  تسميتها  هذا  عىل  فيكون 
وجه يف اللغة، جاء يف تاج العروس: 

العلوق: ما يعلق باإلنسان.

الَعَلق: كل ما ُعلِّق. 

وأيًضا الطني الذي يعلق باليد.

والعلق: دويـبة: وهي دويدة محراء تكون يف املاء تعلق يف البدن 

تاج العروس )344/13( وحديث رسية بني سليم، وابن أيب أوىف مل أقف عليهام مسندين، وقد   )1(
ذكرمها ابن األثري يف النهاية )288/3(. واهلل أعلم.

رواه مسلم )261ـ162(.   )2(
خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 204(.   )3(
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فقوله: تعلق يف البدن إشارة إىل املناسبة من تسميتها علقة. 

لزمتها،  أي  الصحاح:  يف  كام  العلقة.  هبا  فعلقت  املاء  رشبت  الدابة:  وعلقت 
وقيل: تعلقت هبا. 

وُعِلَق: نشب العلق يف حلقه عند الرشاب. 
العالئق من الصيد: ما علق احلبل برجلها)1(. 

يقول الدكتور حممد البار: فلفظ العلقة يطلق عىل كل ما ينشب ويعلق.. وكذلك 
تفعل العلقة إذ تنشب يف جدار الرحم، وتنغرز فيه.. وتكون العلقة حماطة بالدم من 
كل جهاهتا، وإذا عرفنا أن حجم العلقة عند انغرازها ال يزيد عىل مليمرت أدركنا عىل 
الفور ملاذا أرص املفرسون القدامى عىل أن العلقة هي الدم الغليظ ... فالعلقة ال تكاد 
ترى بالعني املجردة، وهي مع ذلك حماطة بالدم من كل جهاهتا، فتفسري العلقة بالدم 
الغليظ ناتج عن املالحظة بالعني املجردة)2(، ومل يبعد بذلك املفرسون القدامى عن 
احلقيقة كثرًيا، فالعالقة بجدار الرحم، والتي ال تكاد ترى بالعني املجردة حماطة بدم 

غليظ يراه كل ذي عينني.

وينتهي الدكتور إىل أن العلقة تنشب يف الرحم وتعلق فيه يف اليوم السابع من 
التلقيح بعد أن تكون انقسمت اخلاليا فيها، وصارت مثل الكرة متاًما أو مثل ثمرة 

التوتة، وقد فصلت القول فيها فيام سبق)3(.

انظر تاج العروس )344/13ـ354(، خمتار الصحاح )ص: 189(.   )1(
ال يظهر يل أن تفسري العلامء ناتج عن املالحظة بالعني املجردة، بل ناتج عن استعامل أحد معاين   )2(
معاين  أحد  اختاروا  فاملفرسون  مايعلق،  عىل  وتطلق  الدم،  عىل  تطلق  باللغة  فالعلقة  الكلمة، 
الكلمة، ومل يطبق املفرسون عىل هذا التفسري، فقد ذكر ابن اجلوزي يف زاد املسري املسمى علم 
التفسري: وقيل: سميت علقة لرطوبتها، وتعلقها بام متر به« وقد نقله الدكتور البار يف كتابه فيام 

سبق. 
خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 205 ـ206(.   )3(
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الطور الرابع: املضغة. 

اختلفوا يف معنى املضغة: 

فقيل: هي القطعة الصغرية من اللحم، عىل قدر ما يمضغه اآلكل، 

ومنه قوله ×: أال إن يف اجلسد مضغة، إذا صلحت صلح اجلسد كله. احلديث)1(.

وقوله تعاىل يف هذه اآلية الكريمة: )ڻ ڻ ڻ( ]احلج:5[.

قال ابن كثري: »إذا استقرت النطفة يف رحم املرأة، مكثت أربعني يوًما كذلك، 
يضاف إليها ما جيتمع إليها، ثم تنقلب علقة محراء بإذن اهلل، فتمكث كذلك أربعني 
يوًما، ثم تستحيل فتصري مضغة قطعة من حلم ال شكل فيها وال ختطيط، ثم يرشع يف 
التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس، ويدان، وصدر وبطن، وفخذان، ورجالن، 
وقد  تلقيها  وتارة  والتخطيط،  التشكيل  قبل  املرأة  تسقطها  فتارة  األعضاء.  وسائر 

ڻ  ں ڻ  ں  ڱ  )ڱ ڱ  تعاىل:  قال  وهلذا  وختطيط،  شكل  ذات  صارت 
ڻ ڻ( ]احلج:5[، أي كام تشاهدوهنا، )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے( ]احلج:5[، أي وتارة تستقر يف الرحم ال تلقيها املرأة، وال تسقطها، 
كام قال جماهد يف قوله تعاىل: )ڻ ڻ ڻ( قال: هو السقط خملوق، وغري 
فيها  فنفخ  ملًكا  تعاىل  يوًما وهي مضغة أرسل اهلل  أربعون  فإذا مىض عليها  خملوق، 
الروح، وسواها كام يشاء اهلل عز وجل من حسن، وقبح، وذكر وأنثى، وكتب رزقها 
وأجلها، وشقي أو سعيد كام ثبت يف الصحيحني. وذكر حديث ابن مسعود السابق)2(. 

النعامن بن  أبو نعيم، حدثنا زكريا، عن عامر قال: سمعت  البخاري )52(، قال: حدثنا  رواه   )1(
بشري يقول: سمعت رسول اهلل × يقول: احلالل بني واحلرام بني وبينهام مشتبهات ال يعلمها 
كثري من الناس، فمن اتقي الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى 
حول احلمى يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك محى، أال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه أال وإن 
يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب. 

رواه مسلم )1599(. 
تفسري ابن كثري )395/5(.   )2(
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فنأخذ من هذا ما ييل: 

أواًل : أن النطفة حتى تكون مضغة حتتاج إىل ثامنني يوًما. 

وثانًيا: أن املضغة منها ما هو خملق أي قد ظهر فيه ختطيط، وتصوير، ومنها ما هو 
غري خملق. أي ليس فيه تصوير. فمعنى ذلك أن األربعني األوىل وهي مرحلة النطفة، 
واألربعني الثانية، وهي مرحلة العلقة ال ختطيط فيها، إنام التخطيط يف مرحلة املضغة، 

ھ  ھ  )ھ  وتعاىل:  سبحانه  قال  ولذلك  الثامنني.  بعد  من  وهي 
يعقب  باللحم  وكسوها  العظام  خلق  فجعل  ]املؤمنون:14[  ۓ(  ے  ے 
املضغة، وعرب بالفاء الدالة عىل الرتتيب والتعقيب، أي ليس هناك تراخ طويل. وهو 
مقتىض حديث ابن مسعود يف الصحيحني، حيث قال: )ثم يكون مضغة مثل ذلك(: 
أربعني يوًما، ثم قال: )ثم ينفخ فيه الروح( وواضح أنه ال ينفخ فيه الروح إال وقد 
أصبح برًشا سوًيا، كام قال تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ( إًذا يف األربعني الثالثة هي 

مرحلة التخليق والتصوير الذي يسبق نفخ الروح، واهلل أعلم )1(

القول الثاين: يف معنى املخلقة.

ذهب بعض العلامء إىل أن قوله: )ڻ ڻ ڻ( هي من صفة النطفة، 
قال: ومعنى ذلك: فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة خملقة وغري خملقة، فقالوا: 
فأما املخلقة فام كان من خلق سوٍي، وأما غري املخلقة فام دفعته األرحام من النطف، 

وألقته قبل أن يكون خلًقا.

كريب،  أبو  حدثنا  قال:  تفسريه،  يف  الطربي  جرير  ابن  روى   )490-2030(
قال: حدثنا معاوية، عن داود بن أيب هند، عن عامر، عن علقمة، 

وقال القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )9/12( يف معنى »خملقة«: إذا رجعنا إىل أصل االشتقاق   )1(
فإن النطفة والعلقة واملضغة خملقة؛ ألن الكل خلق اهلل تعاىل، وإن رجعنا إىل التصوير الذي هو 
منتهى اخللقة كام قال تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ( فذلك ما قال ابن زيد وقد ساق قوله قبل: 
وهو املخلقة التي خلق اهلل فيها الرأس واليدين والرجلني، وغري املخلقة التي مل خيلق فيها يشء«.
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يا رب  فقال:  ملًكا،  اهلل  بعث  الرحم،  النطفة يف  وقعت  إذا  قال:  اهلل،  عبد  عن 
خملقة، أو غري خملقة؟ فإن قال: غري خملقة جمتها األرحام دًما،وإن قال: خملقة، قال: يا 
رب فام صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟، ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ قال: 
فيقال له: انطلق إىل أم الكتاب، فاستنسخ منه صفة هذه النطفة، قال: فينطلق امللك، 

فينسخها، فال تزال معه حتى يأيت عىل آخر صفتها.

]رجاله ثقات، ومثله ال يقال بالرأي، إال أنه خمالف ملا يف الصحيحني من حديث 
ابن مسعود املرفوع[)1(.

القول الثالث: 

ومنها أن املخلقة: هي ما ولد حًيا. وغري املخلقة: هي ما كان من سقط: يعني 
سواء كان خملًقا أو غري خملق.. 

وممن روي عنه هذا القول ابن عباس ريض اهلل عنهام، وقال صاحب الدر املنثور: 
أخرجه عنه ابن أيب حاتم، وصححه ونقله عنه القرطبي. وأنشد لذلك قول الشاعر.

أيف غري املخلقة البكـــاء     فأين احلزم وحيك واحلياء)2(. 

القول الرابع: معنى خملقة: أي تامة، وغري خملقة غري تامة.

حكاه ابن جرير الطربي بإسناده من طريقني عن قتادة.

قال الشنقيطي يف تفسري معنى: تامة وغري تامة، قال واملراد هبذا القول عند قائله 
أن اهلل جل وعال خيلق املضغ متفاوتة، منها ما هو كامل اخللقة سامل من العيوب، ومنها 
الناس يف خلقهم وصورهم،  تفاوت  التفاوت  فيتبع ذلك  ما هو عىل عكس ذلك. 
وطوهلم، وقرصهم، ومتامهم ونقصاهنم. اهـ فيكون معنى غري خملقة: ليس السقط، 

رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه )24922(، وهذا األثر عىل خالف ما جاء يف الصحيحني من   )1(
حديث ابن مسعود، وما جاء يف حديث مسلم من حديث حذيفة بأن اهلل يأمر امللك أن يكتب، 

وال حييله إىل أم الكتاب. واهلل أعلم. 
أضواء البيان )21/5(.   )2(
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ولكن معناه: أي غري سامل من العيوب: اخلَْلِقية وغري اخللقية. 

الرازي  ابن جرير وغريه، وعزاه  نقله عنه  القول قتادة كام  وممن روي عنه هذا 
لقتادة والضحاك)1(.

القول اخلامس: يف معنى خملقة وغري خملقة.

معنى ذلك املضغة مصورة إنساًنا،وغري مصورة، فإذا صورت فهي خملقة، وإذا 
مل تصور فهي غري خملقة: وهو السقط. 

ذكر ذلك ابن جرير الطربي يف تفسريه من ثالثة طرق، عن جماهد، وحكاه عن 
عامر الشعبي، وعن أيب العالية)2(.

والفرق بينه وبني القول األول: يتفقان أن كال منهام كان سقًطا، إال أن القول 
األول حده بالنطفة إذا سقطت، وهذا مل يقيده، فهذا القول أعم منه. واهلل أعلم.

قال:  من  قول  بالصواب  األقوال  وأوىل  فقال:  القول،  هذا  جرير  ابن  رجح 
املخلقة: املصورة خلًقا تاًما، وغري املخلقة: السقط قبل متام خلقه؛ ألن املخلقة وغري 
املخلقة من نعت املضغة، والنطفة بعد مصريها مضغة مل يبق هلا حتى تصري خلًقا سوًيا 
إال التصوير، وذلك هو املراد من قوله: )ڻ ڻ ڻ( ]احلج:5[، خلًقا سوًيا، 

وغري خملقة بأن تلقيه األم مضغة، وال تصوير، وال ينفخ فيها الروح)3(.

ورد هذا الشنقيطي رمحه اهلل، فقال: »هذا القول الذي اختاره اإلمام ابن جرير 
عىل  تدل  قرينة  الكريمة  اآلية  نفس  ويف  صوابه،  يظهر  ال  تعاىل،  اهلل  رمحه  الطربي 
ذلك، وهي قوله جل وعال يف أول اآلية: )گ گ ڳ ڳ( وألنه عىل القول 
املذكور الذي اختاره الطربي يصري املعنى: ثم خلقناكم من مضغة خملقة وخلقناكم 

أضواء البيان )21/5(.   )1(
تفسري الطربي )110/9، 111(.  )2(

املرجع السابق.   )3(
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من مضغة غري خملقة، وخطاب الناس بأن اهلل خلق بعضهم من مضغة غري مصورة 
فيه من التناقض كام ترى فافهم. 

فإن قيل: يف نفس اآلية الكريمة قرينة تدل عىل أن املراد بغري املخلقة: السقط؛ 
ألن قوله: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]احلج:5[ يفهم منه أن هناك 
السقط، فاجلواب:  يقره اهلل يف األرحام إىل ذلك األجل املسمى، وهو  قساًم آخر ال 
أنه ال يتعني فهم السقط من اآلية؛ ألن اهلل يقر يف األرحام ما يشاء أن يقره إىل أجل 
مسمى، فقد يقره ستة أشهر، وقد يقره تسعة، وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء. 
أما السقط فقد دلت اآلية عىل أنه غري مراد بدليل قوله )گ گ( اآلية ألن 
السقط الذي تلقيه أمه ميًتا ولو بعد التشكيل والتخطيط مل خيلق اهلل منه إنساًنا واحًدا 
)گ گ ڳ ڳ( اآلية. فظاهر القرآن يقتيض أن كاًل  من املخاطبني بقوله: 

ک  ڑ  )ڑ  بقوله:  املخاطبني،  بعض  منه  خيلق  املخلقة  وغري  املخلقة  من 
وبذلك  ]احلج:5[،  اآلية  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
تعلم أن أوىل األقوال باآلية هو القول الذي ال تناقض فيه؛ ألن القرآن أنزل ليصدق 
القول الذي قدمنا عن قتادة  ليتناقض بعضه مع بعض، وذلك هو  بعضه بعًضا، ال 
والضحاك، وقد اقترص عليه الزخمرشي يف الكشاف ومل حيك غريه، وهو أن املخلقة 

هي التامة وغري املخلقة هي غري التامة«)1(.

هي  املخلقة  أن  يل  يظهر  فالذي  اهلل،  رمحه  الشيخ  رجحه  ما  يل  يرتجح  وال 
املصورة، التي ظهر فيها التخطيط، وغري املخلقة التي ال ختطيط فيها، وهي مرحلة 
يمر هبا اجلنني، وال يلزم منه أن يكون سقًطا حتى نعرتض عىل هذا التفسري بام ذكره 
الشنقيطي. فقد ال يسقط ويكون اهلل سبحانه وتعاىل خلقنا من املضغة قبل ختليقها، 

كام خلقنا من النطفة والعلقة التي ال ختليق فيها. واهلل أعلم.

أضواء البيان )21/5(.   )1(
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q  رأي الطب يف معىن مخلقة وغري مخلقة:

يعلق يف  بام  والتي فرسناها طبًيا:  العلقة:  ثم  األمشاج،  النطفة  معنا مرحلة  مر 
أو  العرشين  اليوم  ويف  التلقيح.  منذ  والسابع  السادس  اليوم  بني  فيام  الرحم  جدار 
احلادي والعرشين تبدأ بالظهور كتلة بدنية عىل جانبي املحور، ثم يتوىل ظهورها تباًعا 
فيام يعرف بالكتل البدنية وتتوىل هذه الكتل بالظهور حتى ليبلغ عددها عند اكتامهلا 
42 إىل 45 كتلة عىل كل جانب من القمة إىل املؤخرة، وال يكاد ظهورها يكتمل حتى 

تبدأ الكتل التي يف القمة تتاميز بحيث ال تكون مجيع الكتل يف مستوى واحد. 

ويتضح أمامنا أن املضغة somites أو اجلنني ذا الكتل البدنية من اليوم العرشين 
الثالثني حيث يكون هناك 28  اليوم  أو احلادي والعرشين، وتستمر يف الظهور إىل 
كتلة بدنية عىل كل جانب، وال تكاد تظهر كتل جديدة حتى تكون الكتل القديمة قد 

متايزت إىل قطاع عظمي، وقطاع عضيل، وقطاع جلدي.

البدنية،  الكتل  لظهور  خمصص   )30  -  21( الرابع  األسبوع  نرى  وهكذا 
وعضيل،  عظمي  قطاع  إىل  البدنية  الكتل  لتحول  والسادس،  اخلامس  واألسبوع 

واألسبوع السادس والسابع: لتكيس العظام بالعضالت.

فتكون مرحلة التخلق قد ظهرت عند متام أربعني أو اثنني وأربعني يوًما، وهذا 
التقدير يتفق مع حديث حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه يف مسلم، وسوف نذكره إن 

شاء اهلل تعاىل. 

يقول الدكتور البار: وقد كان املفرسون القدامى يصفون املضغة بأهنا مقدار ما 
يمضغ من اللحم، وقد ذهبت إىل ذلك يف الطبعة األوىل.. ولكني بعد إعادة النظر 
واملناقشة أرى اآلن أن وصف املضغة ينطبق متام االنطباق عىل مرحلة الكتل البدنية، 

إذ يبدو اجلنني فيها وكأن أسناًنا انغرزت فيه والكته، ثم قذفته)1(.

خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 252( هذا وقد ذكر الدكتور البار تفسريات أخرى يف   )1(
حاشيته )208(، فقال يف معنى خملقة وغري خملقة:                   =
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إن العلقة وهي تنغرز يف جدار الرحم، وتنشب فيه يف اليوم السابع من التلقيح تبدأ بالتاميز إىل   =
طبقتني: 

خارجية: ووظيفتها قضم خاليا الرحم، واالتصال املبارش بالربك الدموية الرمحية المتصاص   
الغذاء منها. 

وداخلية: ووظيفتها تكوين اجلنني وأغشيته.   
باختصار أن هناك طبقتني: خملقة، وغري خملقة، فالطبقة اخلارجية غري خملقة قطًعا، والداخلية   

خملقة؛ ألنه خيلق منها اجلنني، وأغشيته. 
وأستاذ جراحة  رئيس قسم  العليم  عبد  الدكتور عزيز  إليه  أشار  قوي  البار: وهناك وجه  قال   
متميزة  غري  خاليا  عن  تتحدث  خملقة  وغري  خملقة  اآلية  قال:  طنطا،  جامعة  يف  األطفال 
وخالقها  بارئها  بأمر  قدرة  وهلا  ومجيمة،  عميمة  خاليا  وهي   undiferrentiated cells
عىل التشكل والتحول، وهي موجودة يف اجلنني يف مرحلة املضغة وما بعدها، وتعرف باخلاليا 
امليزانيكيمية mesenchymal cells ومصدرها الطبقة املتوسطة )امليزودرم(، وهذه اخلاليا 
تتحول إىل خاليا متميزة عند تكون العظام، أو خاليا الدم احلمراء، أو البيضاء أو عندما تلتئم 

اجلروح والكسور، وهلا دور هام يف اجلنني والطفل، بل ويف البالغ والكبري.
هذه اخلاليا غري املتميزة هي اخلاليا غري املخلقة، وأما اخلاليا املتميزة فهي خملقة، وعىل ذلك فإن   
خملقة وغري خملقة هي صفة للمضغة، وما بعد املضغة حتى هناية العمر. قال البار تعقيًبا: وهو 

وجه مستساغ، ودليله من علم الطب قائم، وال يمنعه مفهوم اآلية، بل يؤيده.
يقول الدكتور ليزيل يف كتابه DEVEVOPMENTAL ANATOMY الطبعة السابعة   
)ص:26(: »ويف اجلنني تتاميز اخلاليا عىل حسب برامج زمنية خمتلفة، فمنها ما يتاميز )يتخلق( 
برسعة، ويسري يف طريقه حثيًثا إىل هنايته املحددة املرسومة له )املقدرة(.. ومنها ما يسري ببطء يف 
هذا التاميز.. ومنها ما يتوقف بعد املسري، ثم يواصل سري التاميز، وتبقى جمموعة من هذه اخلاليا 

غري متاميزة إىل آخر العمر.. وتشكل بذلك االحتياطي الذي يمكن أن يطلب يف أي حلضة. 
ويف كتاب مع الطب يف القرآن للدكاترة عبد احلميد دياب، وأمحد قرقوز: »فطور املضغة يمر إًذا   
بمرحلتني:.. املرحلة األوىل: حيث مل يتشكل أي عضو أو أي جهاز وأسميها مرحلة املضغة غري 

املخلقة.
واملرحلة الثانية: حيث تم فيها متييز األجهزة املختلفة، وأسميناها: مرحلة املضغة املخلقة. وهكذا   

)ں ں ڻ ڻ ڻ  بقوله:  املضغة  لطور  الكريم يف وصفه  القرآن  إعجاز  يتضح جلًيا 
ڻ(، وقد اعترب املؤلفان أن مرحلة املضغة تبدأ من األسبوع الثالث، وتكون يف هذه املرحلة 
غري مميزة حتى هناية األسبوع الرابع.. ويبدأ التاميز يف بداية األسبوع اخلامس، وهو ما يؤدي إىل 
=  DIFFERENTIATION ظهور األعضاء، واألجهزة، وبذلك يكون قبل مرحلة التاميز
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هذا فيام يتعلق باآليات، بقي أن نستعرض األحاديث التي ذكرناها. 

)2031-491( منها حديث ابن مسعود رواه البخاري من طريق األعمش عن 
زيد بن وهب، 

قال عبد اهلل: حدثنا رسول اهلل -وهو الصادق املصدوق- قال: إن أحدكم جيمع 
خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 
ثم يبعث اهلل ملًكا فيؤمر بأربع كلامت ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي 
أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبني اجلنة 
إال ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبني 

النار إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة)1(.

اجلنني  أن  عىل  يدل  طرقه  بجميع  مسعود  ابن  »حديث  الفتح:  يف  احلافظ  قال 
يتقلب يف مائة وعرشين يوًما يف ثالثة أطوار، كل طور منها يف أربعني، ثم بعد تكملتها 

ينفخ فيه الروح«)2(.

هو املضغة غري املخلقة، وما بعد التاميز، يعترب املضغة املخلقة. قال الدكتور البار تعليًقا: وهو   =
مفهومه  وسع  والذي  العليم،  عبد  عزيز  الدكتور  عن  ذكرناه  الذي  السابق  املفهوم  من  قريب 
أثناء احلياة متفاوتة  التاميز يستمر منذ مرحلة املضغة إىل أن يولد، ثم يستمر بعد ذلك  باعتبار 

حتى هناية العمر. اهـ نقاًل من كتاب الدكتور حممد البار.
البخاري )3208(، ومسلم )2643(.   )1(

فتح الباري )591/11(، وإليك بقية كالم احلافظ، قال رمحه اهلل: »وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل   )2(
هذه األطوار الثالثة من غري تقييد بمدة يف عدة سور. منها يف احلج، ودلت اآلية عىل أن التخليق 
إذا  التي  املدة  تكاملت األربعني، وهي  إذا  فيها  أن ذلك يكون  للمضغة، وبني احلديث  يكون 
العلقة، ثم املضغة يف سورة أخرى وزاد يف سورة  ثم  النطفة  انتهت سميت مضغة، وذكر اهلل 
رتب  وقد  قال:  ثم  ۓ(،  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  املضغة  بعد  أفلح  قد 
األطوار يف اآلية بالفاء؛ ألن املراد أنه ال يتخلل بني الطورين طور آخر، ورتبها يف احلديث بـ 
»ثم« إشارة إىل املدة التي تتخلل بني الطورين ليتكامل فيها الطور، وإنام أتى بـ ثم بني النطفة 

والعلقة؛ ألن النطفة قد ال تكون إنساًنا، وأتى بـ ثم يف آخر اآلية عند قوله: )ۓ ڭ ڭ 
ڭ( ليدل عىل ما يتجدد له بعد اخلروج من بطن أمه.. 
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بينام حديث حذيفة يف مسلم ظاهره يعارض حديث ابن مسعود. فبداية التخلق 
كام أرشد إليها حديث حذيفة الغفاري يكون بعد اثنتني وأربعني ليلة، 

بن  عمرو  أخربين  وهب،  ابن  طريق  من  مسلم  روى  فقد   )492-2032(
احلارث، عن أيب الزبري املكي أن عامر بن واثلة حدثه، 

أنه سمع عبد اهلل بن مسعود يقول: الشقي من شقي يف بطن أمه، والسعيد من وعظ 
بغريه. فأتى رجال من أصحاب رسول اهلل × يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه 
الرجل:  له  فقال  عمل؟  بغري  رجل  يشقى  وكيف  فقال:  مسعود،  ابن  قول  من  بذلك 
وأربعون  ثنتان  بالنطفة  مر  إذا  يقول   :× اهلل  فإين سمعت رسول  أتعجب من ذلك؟ 
ليلة بعث اهلل إليها ملكا، فصورها، وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها، 
يا رب  يقول:  ثم  امللك  ما شاء، ويكتب  فيقىض ربك  أنثى؟  أم  أذكر  يا رب  قال:  ثم 
أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب امللك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقىض ربك ما شاء 

ويكتب امللك، ثم خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد عىل ما أمر وال ينقص)1(.

ومر معنا رأي األطباء بام يوافق حديث حذيفة. فقد ذكرنا عن األطباء أن النطفة 
إىل علقة،  تتحول  السابع  أو  السادس  اليوم  ففي  السادس،  اليوم  إىل  تبقى  األمشاج 

بحيث تعلق يف جدار الرحم.

واألسبوع  البدنية،  الكتل  لظهور  خمصص   )30  -  21( الرابع  االسبوع  ويف 
واألسبوع  وعضيل،  عظمي  قطاع  إىل  البدنية  الكتل  لتحول  والسادس،  اخلامس 
السادس والسابع: لتكسى العظام بالعضالت. وهكذا يبقى يف الرحم جنينًا خملًقا يف 

األسبوع السابع)2(.

مسلم )2645(.   )1(
وهذا التقدير موافق تقريًبا ما ذكره ابن القيم قال يف التبيان )ص: 336(، ونقله احلافظ يف الفتح   )2(
ببعض الترصف كعادته )588/11(ح 6594، قال ابن القيم: »اقتضت حكمة اخلالق العليم 
له  وقبواًل  للمني  طلًبا  فيه  وجعل  كاإلسفنج..  خشنًا  الرحم  داخل  جعل  أن  وتعاىل  سبحانه 
كطلب األرض الشديدة العطش للامء، وقبوهلا له، فجعله طالًبا حافًظا، مشتاًقا إليه بالعطش،=



405طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

يقول الدكتور حممد البار: يف هناية األسبوع السادس )42( يوًما تكون النطفة قد 
بلغت أوج نشاطها يف تكوين األعضاء، وهي قمة املرحلة احلرجة املمتدة من األسبوع 
الرابع حتى الثامن، فيكون دخول امللك يف هذه الفرتة تنوهًيا بأمهيتها، وإال فللملك 
مالزمة ومراعاة بالنطفة اإلنسانية يف كافة مراحلها ... نطفة وعلقة ومضغة، ودخوله 
هنا لتصويرها، وشق سمعها، وبرصها، وجلدها، وحلمها، وعظامها، ثم بعد ذلك 
حيدد جنس اجلنني ذكًرا أم أنثى بحسب ما يؤمر به، فيحول الغدة إىل خصية أو إىل 
مبيض ... والدليل عىل ذلك ما يشاهد يف السقط حيث ال يمكن متييز الغدة التناسلية 
قبل انتهاء األسبوع السابع، وبداية الثامن: أي أنه ال يمكن متييزها قبل دخول امللك 

لتحديد جنس اجلنني ذكًرا أم أنثى كام يؤمر به من خالقها)1(.

فلذلك إذا ظفر به، ضمه، ومل يضيعه، بل يشتمل عليه أتم االشتامل، وينضم أعظم انضامم، لئال   =
يفسده اهلواء، فيتوىل القوة واحلرارة التي هناك بإذن اهلل ملك الرحم، فإذا اشتمل عىل املني، ومل 
يقذف به إىل خارج، استدار عىل نفسه وصار كالكرة يف الشدة إىل متام ستة أيام )وقد ذكرت فيام 
سبق عن األطباء أن نطفة األمشاج تبقى ستة أيام قبل أن تتحول إىل علقة( فإذا اشتد نقط نقطة 
نقطة  وهي  اليمني:  ويف  الدماغ،  نقطة  وهي  أعاله  يف  ونقطة  القلب،  موضع  وهو  الوسط،  يف 
الكبد.ثم تتباعد تلك النقط، ويظهر بينها خطوط محر، إىل متام ثالثة أيام أخر، ثم تنفذ الدموية يف 
اجلميع بعد ستة أيام أخر، فيصري ذلك مخسة عرش يوًما، ويصري املجموع سبعة وعرشين يوًما، ثم 
ينفصل الرأس عن املنكبني، واألطراف عن الضلوع، والبطن عن اجلنبني، وذلك يف تسعة أيام، 
فتصري ستة وثالثني يوًما، ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهوًرا بينًا يف متام أربعة أيام، 
فيصري املجموع أربعني يوًما جتمع خلقه، وهذا مطابق لقوله × يف احلديث املتفق عىل صحته: 
)إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما(، واكتفى النبي × هبذا اإلمجال عن التفصيل، 
وهذا يقتيض أن اهلل قد مجع فيها خلًقا مجًعا خفًيا، وذلك اخللق يف ظهور خفي عىل التدريج« اهـ.

خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 389(.   )1(
)ص:  والقانون  والطب  الفقه  بني  اإلجهاض  كتابه:  يف  السباعي  الدين  سيف  الطبيب  يقول   
37(: »املضغة: هي املرحلة الثالثة من تكون اجلنني، فبعد أن زودت املضغة بمصادر التغذية 
املناسبة وانفصلت خالياها إىل وريقات ثالث، تبدأ تلك الوريقات بالتاميز، وتصوير األعضاء، 
واألجهزة، ويكون ذلك يف بدء الشهر الثاين، وبينام كانت العلقة تقيس 5 مم، تصبح املضغة يف 
هناية الشهر الثاين 30مم طواًل، و11غراًما وزًنا.                 =
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q موقف العلامء من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود: 

إما الرتجيح وإما اجلمع: 

قال القايض عياض وغريه: ليس هو عىل ظاهره، يعني حديث حذيفة، وال يصح 
محله عىل ظاهره، بل املراد بتصويرها ... إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله يف وقت آخر؛ 
األربعني  يف  يقع  وإنام  العادة،  يف  موجود  غري  األوىل  األربعني  عقب  التصوير  ألن 

الثالثة، وهي مدة املضغة.اهـ)1(. 

 قال ابن الصالح: »أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد، إما لكونه 
من رواية أيب الطفيل عنه، وإما لكونه مل يره ملتئاًم مع حديث ابن مسعود، وحديث 
ابن مسعود ال شك يف صحته، وأما مسلم فأخرجهام مًعا، فاحتجنا إىل وجه اجلمع 
بينهام بأن حيمل إرسال امللك عىل التعدد، فمرة يف ابتداء األربعني الثانية، وأخرى يف 
ابتداء األربعني  الروح، وأما قوله يف حديث حذيفة يف  لنفخ  الثالثة  انتهاء األربعني 

مولدات  وتظهر  والبرصي،  السمعي  واحلويصالن  العصبي  اجلهاز  يتشكل  الفرتة  هذه  يف   =
املصلية،  واألغشية  والتناسيل،  البويل  اجلهاز  ووحدات  واألدمة  والعضالت،  الغرضوف 
أوهلام  بطورين:  املضغة  ومتر  والسفلية،  العلوية  األطراف  وبراعم  اهلضم،  وجهاز  والقلب، 
املضغة غري املخلقة، حيث تتصور األعضاء دون أن تظهر أي تتاميز جمموعات خلوية خمتلفة، 

ومن ثم تتطور وتتخلق معطية األجهزة واألعضاء، وتلك املضغة املخلقة )الطور الثاين(.
ويف منتصف هذا الشهر: أي يف يوم )40-45( حتدث تبدالت خاصة تنتقل باجلنني نقلة واسعة   
نحو تكونه اإلنساين، فالقلب الذي كان بشكل أنبوب مغلق ابتدائي يدق دقات خفيفة، يصبح 
إال  املشيمي،  بالدوران  ويتصل  عادية،  رضبات  يرضب  األجواف،  رباعي  قلًبا   38 اليوم  يف 
تتشكل  احلمل، وكذا  األسبوع 22 من  قبل  يكون  العادية ال  بوسائلنا  القلب  دقات  أن سامع 
اليدان  وتكون  العضالت،  وبعض  األسنان،  وبراعم  والشفتان،  واألنف،  واألذنان  العينان، 
وهذا  املضغة،  وختلقت  تصورت  وهكذا  املعامل،  واضحة  أهنا  إال  أقرص،  والساقان  قصريتني، 
ما أثبته احلديث الرشيف الصحيح، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: سمعت رسول اهلل × 
يقول: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملًكا فصورها، وخلق سمعها وبرصها 

وجلدها، وحلمها، وعظامها، ثم يقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ اهـ.
نقاًل من الديباج عىل صحيح مسلم )8/6(.   )1(



407طهارة اخلبث )الطهارة من الدماء الطبيعية( 

أن تصري  بعد  يقع  إنام  التصوير  أن  ابن مسعود  فإن ظاهر حديث  الثانية، فصورها، 
مضغة، فيحمل األول عىل أن املراد أنه يصورها لفًظا وكتابة، ال فعاًل، أي يذكر كيفية 

تصويرها، ويكتبها، بدليل أن جعلها ذكًرا أو أنثى إنام يكون عند املضغة.

وقال ابن حجر متعقًبا: »وقد نوزع يف أن التصوير حقيقة إنام يقع يف األربعني 
الذكر من  الثانية، ومتييز  التصوير يف األربعني  بأنه شوهد يف كثري من األجنة  الثالثة 
األنثى، فعىل هذا فيحتمل أن يقال: أول ما يبتدئ به امللك تصوير ذلك لفًظا وكتًبا، 
ثم يرشع فيه فعاًل عند استكامل العلقة، ففي بعض األجنة يتقدم ذلك، ويف بعضها 
يتأخر، ويكون بقي يف حديث حذيفة أنه ذكر العظم واللحم، وذلك ال يكون إال بعد 

أربعني العلقة)1(، فيقوي ما قاله عياض ومن تبعه«)2(.

قال ابن القيم يف التبيان: فإن قيل: قد ذكرتم أن تعلق الروح باجلنني إنام يكون 
بعد األربعني الثالثة، وإن خلق اجلنني جيمع يف بطن أمه أربعني يوًما، ثم يكون علقة 
مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وبينتم أن كالم األطباء ال يناقض ما أخرب به 
الوحي من ذلك. فام تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم يف صحيحه 

عن النبي ×، قال: 

يدخل امللك يف النطفة بعد أن تستقر يف الرحم بأربعني أو مخس وأربعني ليلة، 
فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، أي رب، ذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب 

عمله، وأثره، وأجله، ورزقه، ثم يطوى الصحيفة، فال يزاد فيها، وال ينقص. 

غاية  إذ  ذكرناه  ما  ينايف  التحريف، وال  وترك  والتصديق،  بالقبول  نتلقاه  قيل: 
×، وهذا  الصادق  قاله  الثالثة، وكالمها حق،  بعد األربعني  التقدير وقع  أن  ما فيه 

تقدير بعد تقدير.

الثابت طبًيا خالفه كام رشحت من قبل.   )1(
فتح الباري )592/11( ح 6594.  )2(
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فاألول: تقدير عند انتقال النطفة إىل أول أطوار التخليق، التي هي أول مراتب 
اإلنسان. وأما قبل ذلك فلم يتعلق هبا التخليق. 

والتقدير الثاين: تقدير عند كامل خلقه ونفخ الروح، فذلك تقدير عند أول خلقه 
وتصويره، وهذا تقدير عند متام خلقه وتصويره، وهذا أحسن من جواب من قال: إن 
ا من لفظ  املراد هبذه األربعني التي يف حديث حذيفة األربعني الثالثة، وهذا بعيد جدًّ

احلديث، ولفظه يأباه كل اإلباء، فتأمله. 

فإن قيل فام تصنعون بحديثه اآلخر الذي يف صحيح مسلم، 

بن  عمرو  أخربين  وهب،  ابن  طريق  من  مسلم  روى  فقد   )493-2033(
احلارث، عن أيب الزبري املكي، أن عامر بن واثلة حدثه، 

والسعيد  أمه،  بطن  يف  شقي  من  الشقي  يقول:  مسعود  بن  اهلل  عبد  سمع  أنه 
أسيد  بن  حذيفة  له  يقال   × اهلل  رسول  أصحاب  من  رجال  فأتى  بغريهـ  وعظ  من 
الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغري عمل؟ 
فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإين سمعت رسول اهلل ×: يقول إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكا، فصورها، وخلق سمعها وبرصها وجلدها 
وحلمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقىض ربك ما شاء، ويكتب امللك 
ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب امللك، ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقىض ربك ما شاء ويكتب امللك، ثم خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد عىل ما 

أمر وال ينقص)1(.

ويف لفظ آخر يف الصحيح أيًضا: سمعت رسول اهلل × بأذين هاتني، يقول: إن 
النطفة تقع يف الرحم أربعني ليلة، ثم يتسور عليها امللك الذي خيلقها، فيقول: يا رب 
أذكر أم أنثى؟ أسوي أم غري سوي؟ ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ 

مسلم )2645(.   )1(
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ثم جيعله اهلل عز وجل شقًيا أم سعيًدا. 

ويف لفظ آخر يف الصحيح أيًضا: »أن ملًكا موكاًل بالرحم إذا أراد اهلل أن خيلق 
شيًئا بإذن اهلل لبضع وأربعني ليلة« ثم ذكر نحوه. 

قيل: نتلقاه أيًضا بالتصديق والقبول، وترك التحريف وهذا يوافق ما أمجع عليه 
األطباء من أن مبدأ التخليق والتصوير بعد األربعني)1(. 

فإن قيل: فكيف توفقون بني هذا، وبني حديث ابن مسعود، وهو رصيح يف أن 
النطفة: أربعني يوًما نطفة، ثم أربعني يوًما علقة، ثم أربعني يوًما مضغة..ومعلوم أن 
العلقة واملضغة ال صورة فيها، وال جلد، وال حلم، وال عظم ... وليس بنا حاجة إىل 
التوفيق بني حديثه هذا وبني قول األطباء؛ فإن قول النبي × معصوم، وقوهلم عرضة 

للخطأ، ولكن احلاجة إىل التوفيق بني حديثه وحديث حذيفة املتقدم..

صادقة  مشكاة  من  خارج  وكالمها  اهلل،  بحمد  احلديثني  بني  تنايف  ال  قيل: 
معصومة، وقد ظن طائفة أن التصوير يف حديث حذيفة إنام هو بعد األربعني الثالثة. 
وخطأ هذا ابن القيم، ثم قال: وظنت طائفة أن التصوير والتخليق يف حديث حذيفة 
الوجود اخلارجي. والصواب  ابن مسعود يف  التقدير والعلم، والذي يف حديث  يف 
الثانية، ولكن هناك  يدل عىل أن احلد ما دل عليه احلديث من أن ذلك يف األربعني 

تصويران:

أحدمها: تصوير خفي، ال يظهر، وهو تصوير تقديري، كام تصور حني تفصل 
الثوب أو تنجر الباب: مواضع القطع، والفصل، فيعلم عليها، ويضع مواضع الفصل 
والوصل، وكذلك كل من يضع صورة يف مادة السيام مثل هذه الصورة..ينشئ فيها 
التصوير والتخليق عىل التدريج شيًئا بعد يشء، ال وهلة واحدة كام يشاهد بالعيان يف 

التخليق الظاهر يف البيضة.

يف كالم ابن القيم ما يشري إىل أنه يف عهده كان إمجاًعا من األطباء عىل أن التصوير بعد األربعني،   )1(
وهذا ما فصله الطب احلديث بعد وصوله لعلم التصوير والتكبري. واهلل أعلم. 
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أحدمها تصوير وختليق علمي، مل خيرج إىل ا خلارج. 

الثانية: مبدأ تصوير خفي، يعجز احلس عن إدراكه. 

الثالثة: تصوير يناله احلس، ولكنه مل يتم بعد.

الرابعة: متام التصوير الذي ليس بعده إال نفخ الروح. 

فاملرتبة األوىل علمية.. والثالث األخر عينية. 

وهذا التصوير بعد التصوير، نظري التقدير بعد التقدير.. فالرب تعاىل قدر مقادير 
اخلالئق تقديًرا عاًما قبل أن خيلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة. وهنا كتب 

الشقاوة والسعادة واألعامل واألرزاق واآلجال.

والثاين تقدير بعد هذا، وهو أخص منه. وهو التقدير الواقع عند القبضتني حني 
بيمينه، وقال: هؤالء إىل اجلنة، وبعمل أهل اجلنة  السعادة  تبارك وتعاىل أهل  قبض 
يعملون، وقبض أهل الشقاوة باليد األخرى، وقال: هؤالء للنار، وبعمل أهل النار 

يعملون. 

والثالث: تقدير بعد هذا، وهو أخص منه عندما يمنى به، كام يف حديث حذيفة 
ابن أسيد املذكور. 

والرابع: تقدير آخر بعد هذا..وهو عندما يتم خلقه وينفخ فيه الروح، كام رصح 
به احلديث الذي قبله يعني: حديث ابن مسعود )1(. 

األوىل  األربعني  انتهاء  عند  امللك  يكون  أن  بعضهم حيتمل  »وقال  الفتح:  ويف 
يقسم النطفة إذا صارت علقة إىل أجزاء بحسب األعضاء، أو يقسم بعضها إىل جلد، 
وبعضها إىل حلم، وبعضها إىل عظم، فيقدر ذلك كله قبل وجوده، ثم يتهيأ ذلك يف 

آخر األربعني الثانية، ويتكامل يف األربعني الثالثة.

التبيان يف أقسام القرآن )ص: 345(.  )1(
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املني  يغلب عليها وصف  النطفة  أن  ابن مسعود  وقال بعضهم: معنى حديث 
يف األربعني األوىل، ووصف العلقة يف األربعني الثانية، ووصف املضغة يف األربعني 

الثالثة، وال ينايف ذلك أن يتقدم تصويره«)1(.

وذهب بعضهم إىل أن قوله: خملقة وغري خملقة صفة للنطفة، وليست للمضغة، 
روي ذلك عن ابن مسعود بسند صحيح. 

)2034-494( فقد روى ابن جرير الطربي يف تفسريه، قال: حدثنا أبو كريب، 
قال: ثنا معاوية، عن داود بن أيب هند، عن عامر، عن علقمة، 

يا رب  فقال:  ملًكا،  اهلل  بعث  الرحم،  النطفة يف  وقعت  إذا  قال:  اهلل،  عبد  عن 
قال:  قال: خملقة،  دًما،وإن  قال: غري خملقة جمتها األرحام  فإن  أو غري خملقة؟  خملقة، 
يا رب فام صفتها ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟، قال: فيقال له: انطلق إىل أم 
الكتاب، فاستنسخ منه صفة هذه النطفة، قال: فينطلق امللك، فينسخها، فال تزال معه 

حتى يأيت عىل آخر صفتها)2(. 

ابن مسعود،  العلم يف اجلمع بني حديث  أهل  أقوال  تيرس يل مجعه من  ما  هذا 
وحديث حذيفة. واهلل أعلم. 

e e e

فتح الباري )592/11(، 6594.  )1(
واحلديث وإن كان رجاله ثقات إال أنه شاذ ملخالفته ما يف الصحيحني، انظر ح: )2030(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q كل دم خرج بسبب الوالدة، معها، أو قبلها بيسري، متصل هبا، فهو نفاس.

]م-801[ اختلف العلامء يف الدم اخلارج مع الوالدة. 

فقيل: ال يعترب نفاًسا مطلًقا. وهو قول حممد وزفر من احلنفية)1(، واملشهور من 
مذهب الشافعية)2(. 

وقيل: يعترب نفاًسا مطلًقا. وهو مذهب املالكية)3(، واحلنابلة)4(، ووجه يف 
مذهب الشافعية)5(. 

البحر الرائق )229/1(، تبيني احلقائق )67/1(، البناية )691/1(.   )1(
مجهور  عند  »الصحيح   :)537/2( املجموع  يف  النووي  وقال   ،)175/1( الطالبني  روضة   )2(

املصنفني، وبه قطع مجهور أصحابنا املتقدمني أنه ليس بنفاس«.اهـ 
حاشية   ،)174/1( الدسوقي  حاشية   ،)175/1( اجلليل  منح   ،)216/1( الصغري  الرشح   )3(

اخلريش )209/1(. 
 ،)282/1( الفروع   ،)218/1( القناع  كشاف   ،)293/1( املبدع   ،)387/1( اإلنصاف   )4(

املحرر )27/1(، رشح منتهى اإلرادات )122/1(، اإلقناع )72/1(. 
احلاوي الكبري )438/1(، روضة الطالبني )175/1(، املجموع )537/2(.   )5(

الفصل الثالث

يف حكم الدم النازل مع الوالدة
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وقيل: إن خرج أكثر الولد اعترب نفاًسا، وإال فال، وهذا القول هو املشهور من 
مذهب احلنفية)1(.

q دليل من لم يعتربه نفاًسا:

  الدليل األول: 

قالوا: مل نجعله نفاًسا؛ ألنه ما مل ينفصل مجيع الولد فهي يف حكم احلامل، وهلذا 
جيوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه يف حال احلمل)2(.

  الدليل الثاين: 

النفاس دم رحم، ودم الرحم ال يوجد من احلامل؛ ألن احلبل يسد فم  أن دم 
الرحم؛ ألن اهلل تعاىل أجرى عادته بذلك لئال ينزل ما فيه، لكون الثقب من أسفل)3(.

q تعليل من قال بأنه دم نفاس:

التعليل األول: 

قالوا: بأنه دم خرج بسبب الوالدة فكان نفاًسا كاخلارج بعده، وإنام يعلم خروجه 
إذا كان قريًبا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراهتا من املخاض ونحوه يف وقته)4(.

التعليل الثاين:

قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم بخروج النفس الذي هو الدم، ويف 
املصباح املنري، قال عن النفاس: »مأخوذ من النَّفس، وهو الدم، ومنه قوهلم: ال نفس 
التي هي اسم جلملة  النفس  الدم نفًسا؛ ألن  له سائلة: أي: ال دم له جيري، وسمي 

مراقي الفالح )ص: 57(، البحر الرائق )229/1(، تبيني احلقائق )67/1(، البناية )691/1(   )1(
فتح القدير )187/1(، حاشية ابن عابدين )299/1(. 

املهذب املطبوع من املجموع )535/2(.   )2(
رشح العناية عىل اهلداية، املطبوع مع فتح القدير )187/1(.   )3(

املغني )445/1(.   )4(
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احليوان، قوامها بالدم. والنفساء من هذا«)1(. 

ومنه قول الرسول × أنفست؟ لدم احليض. وسبق الكالم عىل ذلك.

واعرتض عىل ذلك بأن النفاس مأخوذ من خروج النَّْفس، الذي هو الولد

)2035-495( فقد روى البخاري من طريق منصور، عن سعد بن عبيدة، عن 
أيب عبد الرمحن، 

 ،× عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه، قال: كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد فأتانا النبي 
فقعد وقعدنا حوله، ومعه خمرصة فنكس فجعل ينكت بمخرصته، ثم قال: ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة إال كتب مكاهنا من اجلنة والنار وإال قد كتب شقية أو سعيدة. 
العمل، فمن كان منا من أهل  نتكل عىل كتابنا، وندع  يا رسول اهلل أفال  فقال رجل: 
السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصري إىل 
عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييرسون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة 

فييرسون لعمل الشقاوة ثم قرأ: )ہ ہ ہ ھ( اآلية. وأخرجه مسلم)2(.

وعندي ال مانع أن يكون النفاس مأخوًذا من االثنني مًعا. 

q تعليل من اشرتط خروج أكرث الولد:

حكم  يف  الولد  أكثر  خروج  فكان  الكل،  حكم  له  األكثر  أن  األول:  التعليل   
خروجه كله. 

التعليل الثاين: أن بقاء األقل ال يمنع خروج الدم من الرحم)3(. 

q القول الراجح:
الذي يظهر يل واهلل أعلم أن الدم يعترب نفاًسا إذا خرج مع الولد بسبب الوالدة، 

املصباح املنري )ص: 31(.   )1(
صحيح البخاري )1362(، ومسلم )2647(.   )2(

العناية، رشح اهلداية )187/1(.   )3(
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فإذا نزل املخاض باملرأة فإن الرحم ينفتح شيًئا فشيًئا، فيخرج الدم من املرأة ويستمر، 
ويتصل بالدم اخلارج بعد الوالدة، فهام دم واحد، وكالمها خرج من الرحم، إال أن 
الذي يعكر عىل هذا الرتجيح ما قرره الطب، فإن كان ما قرره الطب حقيقة مسلمة 

بينهم سلمنا هلم، وإن كان بينهم خالف يف هذا فإين عىل ما ترجح لدي واهلل أعلم 

جاء يف وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي، املنعقدة يف الكويت وقد عرف األطباء 
لعودة  التغيريات  بعض  أثناءها  وحتدث  الوالدة،  تعقب  التي  الفرتة  »بأنه  النفاس: 

اجلهاز التناسيل إىل وضعه الطبيعي قبل احلمل. 

الوالدة،  الرحم بعد  التي خترج من  النفاس: هو عبارة عن اإلفرازات  وسائل 
ويكون عبارة عن دم يف أول أربعة أيام، ثم يفتح لونه، وتقل كمية الدم حتى يصبح 

عبارة عن خماط، ال لون له بعد عرشة أيام«)1(.

واألصل يف النفاس متزق جدار الرحم الوظيفي، ونزول الدم منه بعد أن حتول 
أثناء فرتة احلمل إىل ما يسمى Decidua، وهو مماثل متاًما جلدار الرحم يف النصف 
من  أخرى خصوًصا  أنسجة  أكثر، وكذلك خروج  بكثافة  ولكن  احلمل،  من  الثاين 

مكان املشيمة ـ التي تقع أعىل الرحم أثناء التئام ذلك املكان.

ويف نفس الوقت يتكون جدار وظيفي جديد من جدار الرحم األسايس ليحل 
مكان جداره السابق ذكره. 

ومكونات دم النفاس هي خاليا جدار الرحم، وكرويات دم بيضاء، ومكونات 
الدم األخرى، ويكون أمحر يف األيام األوىل من النفاس، ثم يبهت لونه تدرجيًيا حتى 
يصبح سائاًل أبيض مائاًل لالصفرار يف األسبوع الثالث أو الرابع، ومكوناته كرويات 

الدم البيضاء عىل األكثر.

نقله حييى عبد الرمحن اخلطيب، يف كتابه املرأة احلامل من نبيهة اجليار، بحث يف أقل مدة احليض   )1(
والنفاس واحلمل وأكثرها، وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي ـ الكويت 1987/4/18. 
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بعد هذا التمزق جلدار الرحم الوظيفي، ونزول الدم منه يستبدل جدار جديد 
به بعد أربعة أسابيع من الوالدة غري أنه ال يكتمل رجوع مجيع األعضاء التناسلية إىل 
حجمها الطبيعي، ونزول العادة الشهرية -لدى املرأة غري املرضعة ورجوع اجلسم إىل 

حالته- إال بعد ستة أسابيع من نزول الولد يف الغالب)1(.

الطب:  يف  إفرازات  من  يتبعه  وما  النفاس  دم  »يعرف  األطباء:  بعض  ويقول 
بأنه الدم واإلفرازات التي خترج من الرحم بعد الوالدة، وتستمر ملدة ثالثة أو أربعة 

أسابيع. وقد تطول إىل ستة أسابيع )أربعني يوًما(. 

ويف األيام الثالثة أو األربعة يكون الدم قانًيا، وغليًظا وحمتوًيا عىل جلطات )دم 
متجمد( ثم خيف تدرجيًيا بعد ذلك، ثم يصري بني اللون، خمتلًطا بامدة خماطية.. وأخرًيا 

تظهر القصة البيضاء«)2(. 

فبناء عىل هذا التقرير الطبي يكون النفاس هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من 
الولد، فعند فراغ الرحم ينهدم اجلدار الوظيفي للرحم، فينزل عىل شكل دم يف األيام 

األوىل من النفاس، ثم يبهت لونه تدرجيًيا حتى ينقطع. واهلل أعلم.

 

e e e

نقله الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الطريقي يف كتابه أحكام مبارشة النساء )ص: 77( نقاًل   )1(
من كتاب: 

Current Obstetrics And Gynecology 3rd edition 
خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 456(.   )2(
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]م-802[ اختلف العلامء يف الدم اخلارج قبل الوالدة: 

فقيل: ال يعترب نفاًسا، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(.

نفاًسا،  أو يومني ومعه طلق)4(، كان  بيوم  الوالدة  قبل  الدم  إن خرج  وقيل: 
وإال فال. 

مراقي الفالح )ص: 57(، البحر الرائق )229/1(، تبيني احلقائق )67/1(، البناية )691/1(   )1(
فتح القدير )187/1(، حاشية ابن عابدين )299/1(.

حاشية   ،)174/1( الدسوقي  حاشية   ،)175/1( اجلليل  منح   ،)216/1( الصغري  الرشح   )2(
اخلريش )209/1(.

احلاوي الكبري )438/1(، روضة الطالبني )175/1(، املجموع )537/2(.   )3(
ظاهر كالم ابن تيمة أنه ال يقيده بيوم أو يومني، ولذلك قال يف جمموع الفتاوى )240/19(:   )4(

»وما تراه من حني أن ترشع يف الطلق فهو نفاس«.اهـ
قبل  النفساء  رأته  ما  أن  الفقهاء  كالم  »رصيح   :)151( السعدية  الفتاوى  يف  السعدي  وقال   
الوالدة بأكثر من ثالثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود األمارة، ويف هذا نظر ... 
وليس حتديد الثالثة منصوًصا عليه«، ثم رجح أن الدم اخلارج بسبب الوالدة أنه نفاس ولو زاد 

عىل ثالثة أيام. 

الفصل الرابع 

يف الدم الذي تراه احلامل قبل الوالدة
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وهو املشهور من مذهب احلنابلة)1(.

q أدلة الـجمهور على أن الدم قبل الوالدة ال يعترب نفاًسا:

أدلتهم يف هذه املسألة هي أدلتهم يف استدالهلم يف أن الدم الذي خيرج مع الوالدة 
ال يعترب نفاًسا، وقد سقت أدلتهم يف املسألة التي قبل هذه. فإذا كان الدم الذي مع 

الوالدة ال يعترب نفاًسا، فام بالك بالدم الذي قبل الوالدة.

q دليل احلنابلة على أن الدم قبل الوالدة بيوم أو يومني نفاس: 

نفاًسا كاخلارج بعده، وإنام  الوالدة فكان  إنه دم خرج بسبب  استدلوا بقوهلم: 
من  أماراهتا  برؤية  ذلك  ويعلم  منها،  قريًبا  كان  إذا  الوالدة  بسبب  خروجه  يعلم 
املخاض ونحوه يف وقته، وأما إن رأت الدم من غري عالمة عىل قرب الوضع مل ترتك 
له العبادة؛ ألن الظاهر أنه دم فساد. فإن تبني كونه قريًبا من الوضع كوضعها بعده 

بيوم أو يومني أعادت الصوم املفروض إن صامته فيه)2(.

e e e

 ،)282/1( الفروع   ،)218/1( القناع  كشاف   ،)293/1( املبدع   ،)387/1( اإلنصاف   )1(
املحرر )27/1(، رشح منتهى اإلرادات )122/1(، اإلقناع )72/1(. 

املغني )445/1(.   )2(
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مدة  انتهاء  قبل  الدم  يعود  ثم  تطهر،  النفساء  يف  العلامء  اختلف  ]م-803[ 
النفاس. 

القول األول: يف مذهب احلنفية قوالن: 

أحدمها: أن الطهر والدم نفاس)1(.

دًما،  رأت ساعة  فلو   ، فاصاًل  يعترب  ال  األربعني  يف  املتخلل  الطهر  أن  وجهه: 
وأربعني إال ساعتني طهًرا، ثم ساعة دًما كان األربعون كله نفاًسا. 

الثاين: إن كان الطهر أقل من مخسة عرش يوًما كان اجلميع نفاًسا وإن كان الطهر 
كان  وإال  أمكن  إن  حيًضا  والثاين  نفاًسا،  األول  يكون  فصاعًدا،  يوًما  عرش  مخسة 
استحاضة، وهو رواية ابن املبارك عن أيب حنيفة)2(، واختيار أيب يوسف وحممد من 

احلنفية)3( .

عابدين  ابن  حاشية   )189/1( القدير  فتح   ،)696/1( البناية   ،)68/1( احلقائق  تبيني   )1(
 .)301/1(

البناية )696/1(.   )2(
يف  احلنفية  مذهب  يف  الروايات  بقية  وانظر   .)696/1( البناية   ،)68/1( احلقائق  تبيني  انظر   )3(

مسألة النقاء املتخلل بني دم احليض. 

الفصل اخلامس

يف النقاء املتخلل بني الدمني
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القول الثاين: 

مذهب املالكية يف النفاس املتقطع، نحو مذهبهم يف احليضة املتقطعة)1( .

قالوا: املرأة إذا أتاها دم، ثم انقطع، ثم نزل دم آخر، فإن كان بني الدمني طهر 
صحيح مخسة عرش يوًما فالدم الثاين حيض مستأنف، واألول نفاس. 

وإن كان الطهر ال يبلغ نصف شهر كأن يأتيها الدم يوًما ثم تطهر يومني ثم يأتيها 
يوًما آخر وهكذا، فإهنا تلفق من أيام الدم ستني يوًما، وتلغي أيام االنقطاع، وتغتسل 

كلام انقطع، وتصوم وتصيل وتوطأ)2(.

القول الثالث: 

ذهب الشافعية إىل أن املرأة إذا رأت يوًما دًما ويوًما نقاء فلها حاالن:

األوىل: أن ينقطع دمها، وال يتجاوز ستني يوًما: 

الثاين: أن جياوز التقطع ستني يوًما .

احلال األوىل: إذا مل جياوز ستني يوًما)3(، نظر: فإن مل يبلغ مدة النقاء بني الدمني 
أقل الطهر: وهو مخسة عرش يوًما: ففيه قوالن مشهوران .

أحدها: أن أيام الدم نفاس، وأيام النقاء طهر. 

التعليل: ألن الدم إذا دل عىل النفاس، وجب أن يدل النقاء عىل الطهر. وهذا 
يسمى قول اللفظ أو التلفيق.

واختلف  السحب  قول  ويسمى  نفاس.  كلها  النقاء  وأيام  الدم  أيام  أن  الثاين: 

مواهب   )132/1( رشد  ابن  مقدمات   )89/1( املدارك  أسهل   )212/1( الصغري  الرشح   )1(
اجلليل )369/1 - 370( منح اجلليل )169/1 - 170(. 

الرشح الصغري )217/1(، اخلريش )210/1(، أسهل املدارك )92/1(، مقدمات ابن رشد   )2(
)132/1( حاشية الدسوقي )175/1( قال: وحمل التلفيق مامل مل يأت الدم بعد طهر تام، وإال 

كان حيًضا مؤتنًفا. 
قيدوه بالستني؛ ألن النفاس أكثره عندهم ستون يوًما.   )3(
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الشافعية يف األصح منهام.

قال النووي: »صحح األكثرون قول السحب«)1(. 

وقال املاوردي: »الذي رصح به الشافعي يف سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام 
الدم وأيام النقاء«)2(. 

قلت: وحكم النفاس عندهم حكم احليض يف هذه املسألة. 

ووجهه: أن عادة النساء يف احليض مستمرة بأن جيري الدم زماًنا، ويرقأ زماًنا، 
وليس من عادته أن يستديم جريانه إىل انقضاء مدته، فلام كان زمان إمساكه نفاًسا، 
لكونه بني دمني، كان زمان النقاء نفاًسا حلصوله بني دمني. فعىل هذا تكون املدة كلها 

نفاًسا، حيرم عليها يف أيام النقاء ما حيرم عليها يف أيام الدم .

أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر مخسة عرش يوًما فصاعًدا، ثم عاد الدم.

فاألصح أن العائد دم حيض، واألول نفاس، وما بينهام طهر؛ ألهنام دمان ختللهام 
طهر كامل، فال يضم أحدمها إىل اآلخر كدمي احليض. 

نفاس، لوقوعه يف زمن اإلمكان، كام لو ختللهام دون مخسة  أنه  الثاين:  والوجه 
عرش يوًما، وأما النقاء املتخلل ففيه قوالن: أحدمها أنه طهر. والثاين: أنه نفاس. 

احلال الثاين: أن ترى يوًما دًما ويوًما نقاء ويتجاوز ستني يوًما، فهذه مستحاضة 
الذي نص  املشهور  الصحيح  »هذا هو  النووي:  قال  باستحاضتها.  اختلط حيضها 
عليه الشافعي يف كتاب احليض، وقطع به مجاهري األصحاب املتقدمني واملتأخرين«)3(. 

وقد تكلمنا عن أحكام املستحاضة يف باب مستقل، فارجع إليه إن شئت)4(.

املجموع )518/2(.   )1(
احلاوي )424/1(.   )2(

املجموع )523/2(.   )3(
املجموع )544/2، 545(، روضة الطالبني )178/1(، مغني املحتاج )119/1(.   )4(
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القول الرابع: 

يف املذهب احلنبيل روايتان:

وتصيل،  تصوم  فيه،  مشكوك  أنه  احلنبيل  املذهب  من  املشهورة  وهي  األوىل: 
وتقيض الواجب)1(. 

q وجه كونه مشكوًكا فيه: 

أنه تعارض فيه أمارتان، دم نفاس ودم فساد.

الرواية الثانية: أنه دم نفاس)2(. 

القول اخلامس: 

قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء، فهو طهرها، فإن عاودها الدم بعد 
أيام، فهو دم فساد، ليس بحيض وال نفاس، فإن رأت بعد مخسة عرش يوًما دًما يوًما 

وليلة، فهو حيض)3(. 

q الراجح من هذه األقوال:
ما رجحناه يف باب احليض نرجحه هنا، وأن االنقطاع اليسري ال يلتفت إليه؛ ألن 
عادة النساء يف احليض مستمرة بأن جيري الدم زماًنا، ويرقأ زماًنا، وليس من عادته 
أن يستديم جريانه إىل انقضاء مدته، أما إذا كان انقطاع الدم طوياًل كاليوم واليومني 
والثالثة فإننا نحكم بطهارهتا، فإذا عاد الدم يف زمن األربعني فإن وافق زمن عادهتا 

فهو حيض، وإن مل يوافق فإنه نفاس. واهلل أعلم .

e e e

قال يف اإلنصاف )385/1(: »وهو املذهب نص عليه«.  )1(
قال يف اإلنصاف )384/1(: »اختارها املصنف ـ يعني ابن قدامة ـ واملجد وابن عبدوس يف   )2(
تذكرته، وقال يف الفائق: فهو نفاس يف أصح الروايتني، وجزم به يف الوجيز، واملنور، واملنتخب، 
واإلفادات، وقدمه يف املذهب األمحد، واملحرر، وابن متيم، والرعايتني، واحلاويني، وابن رزين 

يف رشحه، والكايف، واهلادي«.اهـ
ذكره ابن املنذر يف األوسط )254/2(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

دم  بال  ولدت  فلو  الولد،  خروج  ال  الدم  نزول  النفاس  يف  الغسل  موجب   q
مل جيب عليها الغسل.

]م-804[ اختلف العلامء فيام جيب عىل املرأة إذا ولدت ومل تر دًما.

فقيل: جيب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أيب حنفية، وزفر)1(، والراجح يف مذهب مالك )2(، وأصح الوجهني يف 

البناية  يف  وقال   ،)299/1( الرائق  البحر   ،)68/1( احلقائق  تبيني   ،)186/1( القدير  فتح   )1(
)696/1(: »وأكثر املشايخ أخذوا بقول أيب حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد«. 

الرشح الصغري )166/1(، قال الصاوي: »هذا هو املستحسن عند ابن عبد السالم وخليل، من   )2(
روايتني عن مالك، وهو األقوى ذكره شيخنا يف جمموعه«.اهـ 

ويف حاشية العدوي املطبوعة مع اخلريش )165/1(، جيب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن   
مالك يف عدم الوجوب. 

كانت  وإن  ـ  الغسل  وجوب  يعني  ـ  املعتمد  »وهو   :)130/1( حاشيته  يف  الدسوقي  وقال   
الوالدة عارية عن الدم«. 

الفصل السادس

يف املرأة تلد ولم تر دًما
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مذهب الشافعية)1(، ووجه يف مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ال جيب عليها غسل. وهو اختيار أيب يوسف رمحه اهلل)3(، وقول للاملكية)4(، 
ووجه يف مذهب الشافعية)5(، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)6(. 

وقيل: يستحب هلا الغسل. اختاره اللخمي من املالكية)7(.

q تعليل من قال جبوب الغسل أو استحبابه:

 التعليل األول: 

قالوا: إن الوالدة بال دم مظنة خروج الدم املوجب، فتعلق احلكم هبا، كام جعل 
النوم ناقًضا للوضوء ألنه مظنة خروج احلدث، وكالتقاء اخلتانني. 

التعليل الثاين: 

الولد  بنفس  فوجوبه  الولد،  أصل  هو  الذي  املني،  بخروج  الغسل  وجب  إذا 
أوىل)8(.

بلل؛  بال  الوالدة  بعد  مجاعها  وفيه: »جيوز   )211/1( املحتاج  هناية   ،)69/1( املحتاج  مغني   )1(
جواز  عىل  يشكل  صائمة  كانت  إذا  به  وتفطر  الرميل:  قال  اجلامع.  متنع  ال  وهي  جنابة،  ألهنا 
وطئها. واحلاصل أنه علل وجوب الغسل بالوالدة تارة بأهنا مظنة النفاس، وتارة بأن الولد مني 
جمتمع، فالثاين من التعليلني يقتيض جواز الوطء، وعدم املفطر؛ ألن اجلنابة بمجردها ال تبطل 
الصوم، فلعلهم بنوا جواز الوطء عىل أن الوالدة جنابة، والفطر عىل أنه مظنة للنفاس احتياًطا 

للعبادة بالنسبة للفطر ختفيًفا عىل الزوج للشك يف املحرم«. 
اإلنصاف )241/1(، املبدع )186/1/1(.   )2(

البناية )696/1(، فتح القدير )186/1(.   )3(
اخلريش )165/1(، حاشية الدسوقي )130/1(.   )4(
مغني املحتاج )69/1(، هناية املحتاج )211/1(.   )5(

اإلقناع )45/1(، اإلنصاف )241/1(، املبدع )186/1(.   )6(
حاشية الدسوقي )130/1(.   )7(

الوسيط الغزايل )337/1(.   )8(
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التعليل الثالث: 

جيب الغسل بناء عىل إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها)1(.

التعليل الرابع: 

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد)2(. 

التعليل اخلامس: 
ال ختلو الوالدة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي)3(. 

التعليل السادس: 

قال ابن قدامة: وألن الوالدة يستربأ هبا الرحم، أشبهت احليض، يعني فيجب 
الغسل)4(. 

q دليل من قال: ال جيب الغسل:

  الدليل األول: 

أن الوجوب بالرشع، ومل يرد الغسل هنا، وال هو يف معنى املنصوص عليه، فإنه 
ليس بدم، وال مني، وإنام ورد الرشع باإلجياب هبذين الشيئني)5(. 

  الدليل الثاين: 

أن الغسل يف النفاس إنام هو للدم ال خلروج الولد)6(، وال حيكم بطهارهتا ما زال 
الدم باقًيا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا مل يوجد دم، فلم يوجد املوجب.

اخلريش )165/1(.   )1(
املرجع السابق.   )2(

فتح القدير بترصف )186/1(.   )3(
املغني )278/1(.   )4(

املرجع السابق.   )5(
اخلريش )165/1(   )6(



موسوعة أحكام الطهارة 426

قال ابن قدامة: وقوهلم: إنه مظنة. قلنا: املظان إنام يعلم جعلها مظنة بنص أو 
إمجاع، وال نص يف هذا وال إمجاع)1(.

الراجح القول الثاين، ألن األصل يف العبادات احلرض، حتى يرد دليل رصيح 
عىل املرشوعية. واهلل أعلم. 

e e e

املغني )278/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إجياب الصالة عىل املرأة إذا طهرت قبل األربعني دليل عىل طهارهتا، وطهارهتا 
دليل عىل حل مجاعها.

]م-805[ إذا طهرت املرأة قبل متام األربعني: 

فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، ورواية 
عن أمحد)4(. 

املبسوط   ،)230/1( الرائق  البحر   ،)41/1( الصنائع  بدائع   ،)67/1( احلقائق  تبيني   )1(
)210/3(، البناية )695/1(، مراقي الفالح )ص: 57(، حاشية رد املحتار )299/1(، فتح 

القدير )187/1(، االختيار لتعليل املختار )30/1(، فتح القدير )187/1(. 
املدارك  أسهل   ،)376/1( اجلليل  مواهب   ،)31 )ص:  الكايف   ،)210/1( اخلريش  حاشية   )2(

.)92/1(
قال النووي يف املجموع )550/2(: »إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كام جتوز   )3(
الصالة وغريها، وال كراهة يف وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال اجلمهور. قال العبدري: هو قول 

أكثر الفقهاء«. اهـ 
حيث  تيممت  أو  واغتسلت،  النفاس،  دم  انقطع  »وإذا   :)179/1( الطالبني  روضة  يف  وقال   
الدم  لو رأت  الشامل والبحر:  فللزوج وطؤها يف احلال بال كراهة. حتى قال صاحب  جيوز، 
بعد الوالدة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف 

احتياًطا. واهلل أعلم«.اهـ
اإلنصاف )384/1(، املستوعب )411/1، 412(.   )4(

الفصل السابع

يف جماع النفساء إذا طهرت قبل األربعني
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وقيل: يكره وطؤها. وهو املشهور من مذهب احلنابلة)1(.
وقيل: حيرم، وهي رواية عن أمحد)2(. 

q دليل اجلمهور على إباحة الوطء:

  الدليل األول: 

حرم الوطء؛ لوجود األذى، فإذا ارتفع األذى ارتفع حكمه. 

  الدليل الثاين: 

عىل  دليل  الصالة  إجياب  ألن  اجلامع،  جاز  والصوم  الصالة  عليها  أوجبنا  إذا 
الطهارة؛ إذ لو كانت نفساء مل جتب عليها الصالة، فإذا حكم بطهارهتا جاز وطؤها. 

   الدليل الثالث: 

ال جيوز حتريم اجلامع إال بدليل من الكتاب أو السنة، وال دليل عىل التحريم، 
واحتامل عود الدم وحده ال يكفي للتحريم، وإذا عاد الدم رجع حتريم اجلامع، كام أن 

املرأة الطاهرة ال حيرم نكاحها، ولو كانت تنتظر نزول عادهتا حتى تنزل. 

  الدليل الرابع: 

إذا انقطع عنها األذى، فقد رأت النقاء اخلالص، فأشبه ما إذا رأته بعد األربعني.

q دليل احلنابلة على كراهة الوطء:

  الدليل األول: 

)2036-496( ما رواه الدارمي من طريق جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، 

عن امرأة لعائذ بن عمرو نفست، فجاءت بعدما مضت عرشون ليلة، فدخلت 
فقال:  أنا فالنة، إين قد طهرت. فركضها برجله،  قالت:  فقال: من هذه؟  يف حلافه، 

اإلنصاف )384/1(، املستوعب )411/1(، اإلقناع )72/1(، الزاد مع الروض )115/1(،   )1(
كشاف القناع )220/1( رشح منتهى اإلرادات )122/1(. 

الفروع )282/1(.   )2(
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ال تغريني عن ديني حتى متيض أربعون ليلة)1(.

ا[)2(.  ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثاين:

)2037-497( ما رواه ابن عدي من طريق حممد بن سعيد الشامي، حدثني 
عبد الرمحن بن غنم، قال: 

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول اهلل × يقول: ال حيض دون ثالثة 
أيام، وال حيض فوق عرشة أيام، فام زاد عىل ذلك فهي مستحاضة، فام زاد تتوضأ لكل 
رأت  فإن  أربعني  فوق  نفاس  وال  أسبوعني،  دون  نفاس  وال  أقرائها،  أيام  إىل  صالة 

النفساء الطهر دون األربعني صامت وصلت وال يأتيها زوجها إال بعد األربعني.

]موضوع[)3(.

  الدليل الثالث: 

قالوا: ألن زمان النفاس باق، فال تأمن من معاودة الدم يف حال وطئها، فيكون 
قد صادف وطؤها نفاًسا، فكره له ذلك)4(. 

  الدليل الرابع:

قالوا: ألن هذا الطهر مشكوك فيه؛ ألهنا إن رأت الدم فقد يكون نفاًسا، وقد 
يكون دم فساد، وإذا كان معرًضا لذلك كره الوطء فيه)5(. 

سنن الدارمي )956(.   )1(
فيه اجللد بن أيوب، مرتوك احلديث، سبقت ترمجته يف مسألة أكثر احليض، من كتاب احليض   )2(

والنفاس.
أخرجه ابن عدي يف الكامل )141/6( وقد سبق ختريج هذا احلديث، رقم: )1572( فارجع   )3(

إليه إن شئت. 
االنتصار يف املسائل الكبار- )602/1(.   )4(

املرجع السابق بترصف.   )5(
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وهذه التعليالت واهية، فال تكفي لتحريم الوطء. واهلل أعلم

q دليل من قال: حيرم الوطء:

 ال أعلم هلم دلـيـــاًل إال إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء األربعني يكون 
عند  ويسمى  نفاًسا.  كلها  النقاء  وأيام  الدم  أيام  فتكون  النفاس،  حكم  له  اجلفاف 
الفقهاء حكم السحب، وإذا كان يمكن أن يكون جفافها ال يدل عىل طهارهتا حرم 
بالتحريم فهو قول ضعيف؛ ألهنا جتب عليها  القول  إذا كان هذا وجه  فيه.  مجاعها 

الصالة حال جفافها، فجاز نكاحها.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية: 

q دم النفاس دم أذى كاحليض، فإذا وجد األذى وجد النفاس، وإذا ارتفع ارتفع 
حكمه.

q حتديد أقل النفاس ال يصح إال بتوقيف.

q إذا مل يرد دليل عىل حتديد أقل النفاس من الرشع فاملرجع فيه إىل الوجود، وقد 
وجد قلياًل وكثرًيا.

أقل  يف  كاخلالف  فيه  واخلالف  النفاس،  أقل  يف  العلامء  اختلف  ]م-806[ 
احليض، ويرجع اخلالف هل اطالق االسم معلق عىل ظهور الدم، ولو كان جمة أو 
ال حيكم له بأنه حيض ونفاس حتى يتامدى إىل احلد الذي حدوه مما اعتاده النساء، إذا 

علم ذلك، نقول: 

الفصل الثامن 

يف أقل النفاس
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قال بعضهم: ال حد ألقله، وهو مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، 

املبسوط   ،)230/1( الرائق  البحر   ،)41/1( الصنائع  بدائع   ،)67/1( احلقائق  تبيني   )1(
)210/3(، البناية )695/1(، مراقي الفالح )ص: 57(، حاشية رد املحتار )299/1(، فتح 

القدير )187/1(، االختيار لتعليل املختار )30/1(. 
قال ابن اهلامم يف فتح القدير )187/1(: »قال شيخ اإلسالم يف مبسوطه: اتفق أصحابنا عىل أن   
أقل النفاس ما يوجد، فإهنا إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإهنا تصوم وتصيل، وكان 

ما رأت نفاًسا ال خالف يف هذا بني أصحابنا«.اهـ 
ويف البناية للعيني )695/1(: »وأما إطالق مجاعة من أصحابنا أن أقله ساعة، ليس معناه أن   
الساعة التي هي جزء من اثني عرش جزًءا من النهار، بل املراد اللحظة فيام ذكر اجلمهور. هذا 

هو الصحيح«.اهـ وهذا النص ذكره النووي يف املجموع )539/2(. 
وإنام اختلف علامء احلنفية يف حتديد أقل النفاس إذا احتيج إليه يف انقضاء العدة، كام لو قال هلا:   
إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عديت. فأي مقدار يعترب ألقل النفاس مع ثالث حيض. 

فذهب أبو حنيفة إىل أن أقل النفاس مخسة وعرشون يوًما.   
وقيل: أقله أحد عرش يوًما، وهو قول أيب يوسف.   

وقيل: أقله ساعة. وهو قول حممد. انظر املراجع السابقة.   
قال ابن رشد يف املقدمات )129/1(: »وأما النفاس فال حد ألقله عندنا، وعند أكثر الفقهاء«.  )2(

وانظر الكايف )ص: 31(، حاشية اخلريش )210/1(، مواهب اجلليل )376/1(.   
أسهل  وانظر  دفعة«.  النفاس-  -يعني  »وأقله   :)174/1( الكبري  الرشح  يف  الدردير  وقال   
املدارك )92/1(، ويف االستذكار )250/3(: »إذا ولدت املرأة ومل تر دًما اغتسلت وصلت«.

يف  الوسيط   ،)119/1( املحتاج  مغني   ،)174/1( الطالبني  روضة   ،)539/3( املجموع   )3(
املذهب ـ الغزايل )477/1(، هناية املحتاج )356/1(. 

للشافعي يف كتبه نص عليه،  فليس  النفاس  أقل  املاوردي يف احلاوي )436/1(: »فأما  وقال   
وإنام روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة. 

فاختلف أصحابنا هل الساعة حد ألقله أو ال؟ عىل وجهني:   
بن  حممد  قال  وبه  بساعة،  األقل  حمدود  أنه  البغدادين  ومجيع  العباس  أيب  قول  وهو  أحدمها:   

احلسن وأبو ثور. 
الثاين: وهو قول البرصيني: أن ال حد ألقله، وإنام ذكر الساعة تقلياًل وتفريًقا. ال أنه جعله حًدا.   

وأقله جمة«.
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واملشهور من مذهب احلنابلة)1(، واختاره ابن حزم)2(، وابن تيمية)3(.

وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أمحد)4(. 

وقيل: أقله ثالثة أيام، وهو قول منسوب للثوري)5(، ورواية عن أمحد)6(. 

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول املزين)7(.

q أدلة اجلمهور على أن النفاس ال حد ألقله:

  الدليل األول:

ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ   ژ  تعاىل:  قال  كاحليض،  أذى  دم  النفاس  دم 
ہژ ]البقرة:222[، فإذا وجد األذى وجد حكمه. وإذا ارتفع األذى ارتفع حكمه.

  الدليل الثاين:

حتديد أقل النفاس ال يصح إال بتوقيف. ومل يأت دليل عىل التحديد. وإذا مل يرد 
دليل حتديده من الرشع فاملرجع فيه إىل الوجود، وقد وجد قلياًل وكثرًيا)8(. 

  الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو املوجب لرتك الصالة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله 

ابن قدامة  الكايف -  التنوخي )301/1(،  املقنع -  املمتع يف رشح  القناع )219/1(،  كشاف   )1(
)85/1( املبدع )294/1(، رشح العمدة - ابن تيمية )519/1(. الفروع )282/1(، املحرر 

 .)27/1(
املحىل )مسألة 268(.   )2(

جمموع الفتاوى )339/19(، اجلامع لالختيارات )204/1(.   )3(
اإلنصاف )384/1(. املبدع )294/1(.   )4(

نسب هذا القول للثوري املاوردي يف احلاوي)436/1(، والعيني يف البناية )695/1( واملقنع   )5(
يف رشح كتاب خمترص اخلرقي)289/1(. ونقل ابن عبد الرب يف االستذكار )250/3( خالف 

ما نقلوه. قال: »ومل حيد الثوري، وأمحد وإسحاق يف أقل النفاس حًدا«.
اإلنصاف )384/1(.   )6(

حكاه الغزايل يف الوسيط عن املزين )477/1(، والنووي يف املجموع )542/2(.   )7(
بترصف االستذكار )250/3(، املغني - ابن قدامة )428/1(.   )8(
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كام كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل األول)1(.

  الدليل الرابع: 

)2038-498( روى البخاري يف التاريخ الكبري)2(، قال لنا موسى بن إسامعيل، 

عن سهم موىل بني سليم، أن موالته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دما فلقيت 
عائشة فقالت أنت امرأة طهرك اهلل فلام نفرت رأت.

]إسناده ضعيف[)3(. 

  الدليل اخلامس: 

)2039-499( ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن يعىل الثقفي، عن عرفجة 
السلمي، عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه، قال: ال حيل للنفساء إذا رأت الطهر إال أن تصيل. 

ا[)4(. ]ضعيف جدًّ

األوسط - ابن املنذر )253/2(.   )1(
)2(  التاريخ الكبري )194/4(.

وأخرجه البيهقي )343/1( من طريق البخاري.   )3(
وفيه سهم موىل بني سليم. له ترمجة يف اجلرح والتعديل، روى عنه اثنان، وسكت عنه فلم يذكر   

فيه جرًحا وال تعدياًل. )291/4(، وذكره ابن حبان يف الثقات )431/6(. 
وموالته أم يوسف مل أقف عليها.   

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي )342/2(.   )4(
ويف إسناده عمر بن يعىل الثقفي مرتوك، وكان يرشب اخلمر، وقد ضعفه النسائي، وقال أمحد   
ليس  زرعة:  أبو  فيه.وقال  يتكلمون  البخاري:  وقال  احلديث.  منكر  والنسائي:  معني،  وابن 
بالقوي. قيل: فام حاله؟ قال: اسأل اهلل السالمة . وقال الدارقطني: مرتوك. انظر كتاب الضعفاء 
واملرتوكني ـ النسائي )457(، اجلرح والتعديل )118/6(، التاريخ الكبري )170/6(، الكامل 
يف الضعفاء )34/5( وهتذيب الكامل )417/21( هتذيب التهذيب )413/7(. ويف التقريب: 

ضعيف.
وفيه عرفجة السلمي. روى عنه مجاعة. وذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )118/6(،   
وسكت عنه. وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات )273/5(. وقال ابن القطان: جمهول، كام يف 

هتذيب التهذيب )160/7(. 
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  الدليل اخلامس: 

أن  عليها  وجب  الطهر  رأت  إذا  النفساء  أن  من  اإلمجاع  دعوى  من  حيكى  ما 
تغتسل وتصيل. 

قال الرتمذي يف سننه: »أمجع أهل العلم من أصحاب النبي × والتابعني ومن 
فإهنا  ذلك  قبل  الطهر  ترى  أن  إال  يوًما  أربعني  الصالة  تدع  النفساء  أن  بعدهم عىل 

تغتسل وتصيل ….« إلخ كالمه رمحه اهلل)1(.

q أدلة القائلني بأن أقل النفاس ثالثة أيام:

ال أعلم للثوري رمحه اهلل دلياًل عىل كون النفاس ثالثة أيام إال أن يكون قاسه 
عىل احليض، فإنه يرى أن احليض أقله ثالثة أيام كمذهب احلنفية، ويستدلون بأدلة 

كثرية مرفوعة وموقوفة، سقتها يف اخلالف يف أقل احليض فارجع إليها إن شئت. 

وهذا القياس باطل. 

أواًل : ألننا النسلم احلكم يف األصل حتى نسلم احلكم يف الفرع. فال يثبت أن 
احليض أقله ثالثة أيام. 

فإن  القياس،  يصح  ال  أيام،  ثالثة  أقله  احليض  أن  ثبوت  فرض  وعىل  وثانًيا: 
النفاس أكثره عند اجلمهور أربعون يوًما، وقيل: أكثر من ذلك كام سيأيت. فإذا اختلف 

أكثر النفاس عن أكثر احليض اختلف أقل النفاس عن أقل احليض.

q أدلة القائلني بأن أقله يوم:

هذا القول مروي عن أمحد كام سبق، وال أعلم له دلياًل إال أن يكون قاسه عىل 
أقل احليض؛ ألن اجلمهور عىل أن أقل احليض يوم وليلة ـ وما قيل يف اجلواب عن 
القائلني بأن أقل النفاس ثالثة أيام يقال هنا. فالقياس ضعيف من وجهني بينتهام يف 

القول السابق. 

سنن الرتمذي )258/1(.   )1(
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q أدلة القائلني بأن أقله أربعة أيام:

ذكر الغزايل يف الوسيط تعلياًل حلكم املزين بأن أقله أربعة أيام، فقال: »ألن أكثره 
مثل أكثر احليض أربع مرات«)1(.

ويقصد رمحه اهلل أن أكثر النفاس عنده ستون يوًما، وأكثر احليض عندهم مخسة 
عرش يوًما، فكان أكثر النفاس حاصل رضب أكثر احليض يف أربعة، فجعل األربعة 

هي أقل النفاس.

صاحب  نقل  وقد  منه.  أضعف  له  واالستدالل  ا،  جدًّ ضعيف  القول  وهذا   
يصح  مل  عنه  هذا  ثبت  وإذا  يوًما،  أربعون  النفاس  أكثر  قال:  أنه  املزين  عن  املهذب 

ختريج قوله عىل ما ذكرنا. واهلل أعلم. 

القائلني  أدلة  أدلتهم، وضعف  لقوة  النفاس.  أنه ال حد ألقل  الراجح  والقول 
بالتحديد. واهلل أعلم. 

e e e

الوسيط ـ الغزايل )477/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q البد من حتديد أكثر النفاس للتفريق بني دم النفاس واالستحاضة.

إذا كان البد من القول بتحديد أكثر النفاس فاالتباع يكون لقول الصحابة   q
دون غريهم، وقد أمجعوا عىل أن أكثر النفاس أربعون يوًما.

]م-807[ اختلف العلامء يف أكثر النفاس إىل أقوال. 

فقيل: أكثر النفاس أربعون يوًما.

وهو مذهب احلنفية)1(، واملشهور من مذهب احلنابلة)2(.

 ،238/1( األصل   ،)68/1( احلقائق  تبيني   ،)210/3( املبسوط   ،)41/1( الصنائع  بدائع   )1(
514-517(، البناية )697/1(، حاشية ابن عابدين )300/1(. فإن زاد عىل األربعني فإن 
كانت مبتدأة فام زاد فهو استحاضة. وإن كانت هلا عادة، بأن كانت عادهتا ثالثني مثاًل، فإن مل 
جياوز الدم أربعني يوًما، فاجلميع نفاس. وإن جاوزت األربعني بأن رأت مخسني مثاًل، فنفاسها 

عادهتا )الثالثني(، والباقي استحاضة. واهلل أعلم.
رشح منتهى اإلرادات )116/1(، الكايف )85/1( اإلنصاف )383/1(، املبدع )293/1(،   )2(
الفروع )282/1(، كشاف القناع )218/1(، املغني )427/1، 428( ومسائل عبداهلل )ص 
49(، املحرر )27/1(، املقنع )97/1(، مطالب أويل النهى )269/1(. وإن جاوز الدم       =

الفصل التاسع 

يف أكرث مدة النفاس
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والشافعية)2(،  املالكية)1(،  مذهب  من  املشهور  وهو  يوًما،  ستون  أكثره  وقيل: 
وهو رواية عن أمحد)3(. 

وقيل: أكثره سبعون يوًما)4(.

وقيل: أكثره مخسون يوًما، وهو قول احلسن البرصي)5(. 

وقيل: تسأل النساء وأهل املعرفة، فتجلس أبعد ذلك. وقيل إن مالًكا رجع إليه)6(.

األربعني عندهم فهو استحاضة إال أن يصادف عادة حيضها، ومل يزد عليه، فاملجاوز حيض؛   =
ألنه يف عادهتا أشبه، وإن زاد الدم املجاوز لألربعني عن العادة، وتكرر ثالث مرات، ومل جياوز 

أكثر احليض فهو حيض؛ ألنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو مل يكن قبله نفاس. 
وإن زاد الدم املجاوز لألربعني عن العادة، ومل يتكرر، أو جاوز أكثر احليض مطلًقا، سواء تكرر   
أم مل يتكرر، أو مل يصادف عادة احليض، فهو استحاضة؛ ألنه ال يصلح حيًضا وال نفاًسا. انظر 

املراجع السابقة. 
التفريع   ،)240/3( االستذكار   ،)54  ،53/1( رشد  ابن  مقدمات   ،)53/1( املدونة  انظر   )1(
)206/1(، الرشح الصغري )217/1(، منح اجلليل )/175(، الرشح الكبري املطبوع هبامش 
إذا  النفاس-  أكثر زمنه -يعني  الدسوقي )174/1(، قال اخلريش )210/1(: »وأما  حاشية 

متادى متصاًل أو منقطًعا ستون يوًما عىل املشهور، ثم هي مستحاضة«. 
املحتاج  هناية   ،)119/1( املحتاج  مغني   ،)52/1( املهذب   ،)174/1( الطالبني  روضة   )2(
وعمرية  قليويب  حاشية   ،)534/1( الكبري  احلاوي   ،)11 )ص:  املزين  خمترص   ،)357/1(
عليه  تظاهرت  الذي  »مذهبنا   :)539/2( املجموع  يف  وقال   ،)31/1( الوجيز   ،)109/1(

نصوص الشافعي رمحه اهلل، وقطع به األصحاب أن أكثر النفاس ستون«. 
اإلنصاف )383/1(، املبدع )293/1/1(، الفروع )282/1(.   )3(

قال يف املجموع )541/2(: »وقال القايض أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض   )4(
الناس إنه سبعون يوًما«. 

رواه عبد الرزاق )1201(، عن الثوري، عن يونس، عن احلسن قال: أربعني أو مخسني -يعني   )5(
الدارمي  أهنا جتلس- أربعني إىل مخسني، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح وأخرجه 
عن  أشعث  طريق  من   )342/1( البيهقي  ورواه  به.  يونس  ثنا  هشيم،  طريق  من   ،)949(
 ،)250/2( املنذر  ابن   - األوسط   ،)139( الرتمذي  من  كل  للحسن  مذهًبا  وذكره  احلسن. 

املجموع )541/2(. 
املدونة )53/1(، وقال ابن رشد يف بداية املجتهد )43/2(: »وأما أكثره -يعني النفاس-     =  )6(
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قول  وهو  أربعون.  اجلارية  ويف  وثالثون،  مخسة  الغالم  يف  أكثره  وقيل: 
األوزاعي)1(.

q أدلة من قال: أكرث النفاس أربعون:

   الدليل األول: 

)2040-500( ما رواه أمحد، حدثنا أبو النرض، قال: ثنا أبو خثيمة ـ يعنى زهري 
ابن معاوية ـ عن عىل بن عبد األعىل، عن أبى سهل من أهل البرصة، عن مسة، 

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء عىل عهد رسول اهلل × تقعد بعد نفاسها 
أربعني يوًما، أو أربعني ليلة -شك أبو خثيمة- وكنا نطيل عىل وجوهنا الورس من 

الكلف)2(. 
]إسناده ضعيف، وهو صالح يف الشواهد[)3(. 

النساء، وأصحابه  ذلك  يسأل عن  فقال:  ذلك  ثم رجع عن  يوًما  مرة: هو ستون  مالك  فقال   =
ثابتون عىل القول األول«. 

انظر املجموع )539/2(، واألوسط )251/2(.   )1(
املسند )300/6(.   )2(

أعل احلديث بعلل بعضها ال يصح. منها.  )3(
أواًل : جاء يف رواية أليب داود )312(، من طريق يونس بن نافع، عن كثري بن زياد، قال:   

حدثتني األزدية -يعني مسة- قالت: حججت فدخلت عىل أم سلمة، فقلت: يا أم املؤمنني إن   
سمرة بن جندب يأمر النساء يقضني صالة املحيض، فقالت: ال يقضني كانت املرأة من نساء 

النبي × تقعد يف النفاس أربعني ليلة ال يأمرها النبي × بقضاء صالة النفاس. 
قال ابن القطان يف بيان الوهم واإلهيام )329/3(: »فخرب هذا ضعيف اإلسناد، منكر املتن،   
فإن أزواج النبي × ما منهن من كانت نفساء أيام كوهنا معه إال خدجية، وزوجيتها كانت قبل 

اهلجرة؛ فإًذا ال معنى لقوهلا: )كانت املرأة من نساء النبي × تقعد يف النفاس أربعني يوًما(. 
وجياب عن ذلك:  

بأن هذا الكالم قد انفرد به يونس بن نافع، عن أيب سهل، وقد رواه عيل بن عبد األعىل، وهو   
× ولفظه: كانت  النبي  مشهور عنه هذا احلديث، رواه عنه خلق، وليس فيه إشارة إىل نساء 
النفساء عىل عهد رسول اهلل تقعد أربعني يوًما، وليس فيه إشارة إىل فتوى سمرة بن جندب.  =
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منه،  أحفظ  األعىل  عبد  نجد  األعىل،  عبد  بن  عيل  وبني  نافع،  بن  يونس  ترمجة  بني  وباملقارنة   =
وإليك ترامجهام ليتبني الراجح منهام. 

به  ليس  والنسائي:  أمحد،  فيه  وقال  والرتمذي،  البخاري،  وثقه  فقد  األعىل.  عبد  بن  فأما عيل   
هتذيب   ،)2633( الرتمذي  سنن   ،)139( الرتمذي  سنن   ،)44/21( الكامل  هتذيب  بأس. 

التهذيب )313/7(. 
وقال الذهبي يف الكاشف: صدوق.   

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انظر اجلرح والتعديل )195/6(.   
وقال الدارقطني يف العلل: ليس بالقوي. انظر هتذيب التهذيب )313/7(. وأبو حاتم معروف   
بتشدده، وأما ما نقل عن الدارقطني فهذا اجلرح املبهم ال يعارض التوثيق الرصيح عن البخاري 

وأمحد والنسائي والرتمذي والذهبي. 
وأما ترمجة يونس بن نافع. فقد ذكره ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل )247/9( وسكت عنه.   

وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات )650/7(، وقال: خيطي. 
فأين هذا من عيل بن عبد األعىل الذي وثقه أئمة اجلرح والتعديل كالبخاري، وأمحد والنسائي،   
والرتمذي. فالذي يظهر يل شذوذ رواية يونس بن نافع، وأن العلة هذه غري مؤثرة. واهلل أعلم. 
العلة الثانية: قال ابن حبان يف املجروحني )224/2( عن أيب سهل: »يروي عن احلسن وأهل   

العراق األشياء املقلوبة، استحب جمانبة ما انفرد به من الرويات«. 
قلت: ذكره ابن حبان يف الثقات )353/7(. وقال: كان ممن خيطئ.  

وقد وثقه ابن معني، وقال أبو حاتم الرازي: ثقة من أكابر أصحاب احلسن، ال بأس به برصي.   
ووثقه   ،)139( الرتمذي  سنن  انظر  ثقة:  البخاري  وقال   ×  )151/7( والتعديل  اجلرح 
النسائي. انظر هتذيب التهذيب )370/8(. وهبذا نتبني أن ابن حبان مل يصب عند ما ضعف 

احلديث بأيب سهل.
العلة الثالثة: جهالة مسة.   

قال ابن حزم يف املحىل )204/2( »جمهولة«.   
وقال ابن القطان يف كتابه الوهم واإلهيام )329/3(: »ال تعرف حاهلا وال عينها، وال تعرف يف   

غري هذا احلديث. قاله الرتمذي يف علله«.
وقال ابن حجر يف التلخيص )303/1(ح239 »مسة جمهولة احلال، قال الدارقطني: ال تقوم   

هبا حجة«.اهـ كالم احلافظ.
وقول الدارقطني مل أجده يف السنن، وقد نقله عنه ابن عبد اهلادي يف التنقيح )620/1(.   

مقبولة.  التقريب:  ابن حجر يف  املجهوالت )610/4(. وقال  امليزان من  الذهبي يف  وذكرها   
يعني حيث توبعت، وإال ففيها لني.                  =
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وحاول بعضهم أن يدفع اجلهالة عن مسة، فقال ابن امللقن كام يف عون املعبود )501/1( »ال نسلم   =
جهالة عينها، وجهالة حاهلا مرتفعة؛ فإنه روى عنها مجاعة كثري بن زياد، واحلكم بن عتيبة، وزيد 
ابن عيل بن احلسني، ورواه حممد بن عبيد اهلل العرزمي، عن احلسن، عن مسة أيًضا. فهؤالء رووا 

عنها، وقد أثنى عىل حديثها البخاري، وصحح احلاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا«.
قلت: رواية احلكم بن عتيبة عن مسة وقفت عليها يف سنن الدارقطني )223/1(، فإن مل يكن   

طريق غريها فال تثبت؛ ألهنا من طريق عبد الرمحن بن حممد العرزمي، عن أبيه، عن احلكم. 
الدارقطني  قال  العرزمي  حممد  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  ترمجة  يف   )255/5( اللسان  يف  جاء   

مرتوك احلديث هو وأبوه وجده.
وكذلك رواية احلسن فقد رصح ابن املقن أهنا من طريق حممد بن عبيد اهلل العرزمي. وهو مرتوك.  

ويبقى زيد بن عيل بن احلسني مل أقف عىل إسناده يف روايته عن مسة لينظر فيه.  
وبالتايل مل يبق إال أبو سهل كثري بن زياد، وهذا روايته ثابتة عن مسة.   

وقال النووي يف املجموع )479/2(: »حديث حسن«.   
وقال اخلطايب يف معامل السنن )169/1(: »وحديث مسة أثنى عليه حممد بن إسامعيل« وقال    

ابن امللقن: مثله. انظر حتفة املحتاج )242/1(.
قال  ملسة.  يتعرض  مل  وعلله  الرتمذي  سنن  يف  البخاري  كالم  من  عليه  وقفت  الذي  قلت:   
الرتمذي: قال حممد بن إسامعيل: عيل بن عبد األعىل ثقة، وأبو سهل ثقة، ومل يعرف حممد هذا 

احلديث إال من حديث أيب سهل«. 
وقال يف العلل الكبري )193/1- 194(: »وسألت حممًدا عنه، فقال: عيل بن عبد األعىل ثقة،   

روى له شعبة. وأبو سهل كثري بن زياد ثقة. وال أعرف ملسة غري هذا احلديث«. 
وصححه احلاكم يف املستدرك )175/1(، وأقره الذهبي!!!   

إذا علمت هذا نأيت إىل ختريج احلديث:   
والدارمي )955(  داود )311(،  وأبو  فاحلديث رواه أمحد )300/6، 304، 309، 310(،   
يف  السنن  يف  والبيهقي   ،)371  ،370/23( الكبري  يف  والطرباين   ،)222/1( والدارقطني 

الكربى )341/1(، من طرق عن زهري بن معاوية،
ورواه أمحد )302/6، 303(، و الرتمذي يف السنن )139(، وابن ماجه )648(، وأبو يعىل يف   
مسنده )7023(، والدارقطني )221/1، 222( والبيهقي يف السنن الكربى )341/1( من طرق 

عن شجاع بن الوليد، كالمها عن عيل بن عبد األعىل، عن أيب سهل، عن مسة، عن أم سلمة به.
بن  يونس  والبيهقي )341/1( من طريق  ، واحلاكم )175/1(،  داود )312(  أبو  وأخرجه   
ليلة  أربعني  النفاس  يف  تقعد   × النبي  نساء  من  املرأة  )كانت  وفيه:  به،  سهل  أيب  عن  نافع، 

ال يأمرها النبي × بقضاء صالة النفاس(.
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  الدليل الثاين: 

)2041-501( ما رواه الدارمي، قال: أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو عوانة، عن 
أيب برش، عن يوسف بن ماهك، 

عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحًوا من أربعني يوًما. 

]صحيح واملوقوف شاهد للمرفوع، ولو مل يوجد إال هذا األثر لكفى[)1(.

  الدليل الثالث: 

)2042-502( ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن احلسن، 

عن عثامن بن أيب العاص، أنه كان ال يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن أربعني 
ليلة.

]رجاله ثقات، إال أن احلسن مل يسمع من ابن أيب العاص، وروي مرفوًعا، وال 
يصح[)2(.

األثر أخرجه ابن اجلارود يف املنتقى )119( حدثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم، عن أيب برش   )1(
به، قال ابن عباس: متسك النفساء عن الصالة أربعني يوًما. 

وأخرجه البيهقي )341/1(، قال: أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو، قاال: ثنا   
أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليامن، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثني أبو عوانة 
عن أيب برش، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس، قال: النفساء تنتظر أربعني يوًما أو نحوه. 
وبإسناده قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن برش بن منصور عن ابن جريج عن عكرمة عن 
فإن طهرت وإال فواحدة  فأربعة عرش  فإن طهرت وإال  النفساء سبًعا  يعني  تنتظر  ابن عباس: 

وعرشين فإن طهرت وإال فأربعني ثم تصىل. 
املصنف )1201(، وقد اختلف يف رفعه ووقفه.   )2(

فرواه احلاكم يف املستدرك )176/1(، من طريق أيب بالل األشعري، حدثنا أبو شهاب، عن   
× يقول:  هشام بن حسان، عن احلسن، عن عثامن بن أيب العاص، قال: سمعت رسول اهلل 

وقت للنفساء يف نفاسهن أربعون يوًما. 
قال الدارقطني: أبو بالل األشعري ضعيف كام يف السنن )220/1(.   

وجاء يف اللسان: قال ابن القطان: ال يعرف البتة. وتعقبه احلافظ فقال: هو مشهور بكنيته.     =  
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  الدليل الرابع: 

نا  ثنا وكيع  الدارقطني من طريق حممد بن إسامعيل،  )2034-503( ما رواه 

أبو بالل من أهل الكوفة. قال ابن حبان يف الثقات: يغرب ويتفرد. ولينه احلاكم أيًضا. وقول   =
ابن القطان: ال يعرف البتة وهم يف ذلك؛ فإنه معروف. 

وممن رواه مرفوًعا أيًضا أبو بكر اهلذيل، عن احلسن، عن عثامن بن أيب العاص. واختلف عىل أيب   
بكر، فرواه عنه عمر بن هارون البلخي مرفوًعا كام يف سنن الدارقطني )220/1(، ومن طريقه 

البيهقي يف اخلالفيات )413/3(. وعمر بن هارون مرتوك. 
بن  عثامن  عن  احلسن،  عن  اهلذيل،  بكر  أيب  عن  اهلمذاين،  احلكم  بن  القاسم  مرفوًعا  رواه  كام    

أيب العاص. 
وأبو بكر اهلذيل مرتوك أيًضا، وقد خالفهام وكيع، فرواه عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن عن عثامن   

موقوًفا. وهو املعروف. 
قال احلافظ يف ا لتلخيص )303/1(: »احلسن عن عثامن بن أيب العاص منقطع، واملشهور عن   

عثامن موقوف عليه«.
وقد رواه مجاعة عن احلسن عن عثامن بن أيب العاص موقوًفا. وإليك بياهنم.   

  األول: يونس بن عبيد كام يف مصنف عبد الرزاق )1201(، وسنن الدارمي )950(. 
الثاين: أشعث بن سوار الكندي. كام يف املعجم الكبري للطرباين )8384(، وأشعث: ضعيف.   

لكنه صالح يف املتابعات.
الثالث ممن رواه موقوًفا: هشام بن حسان.   

رواه ابن املنذر يف األوسط )249/1( من طريق زائدة، عنه، ورواية هشام عن احلسن فيها كالم.  
الرابع: إسامعيل بن مسلم، كام يف سنن الدرامي )951(، وإسامعيل متفق عىل ضعفه.   

اخلامس: أبو حرة.   
أخرجه ابن عدي يف الكامل )87/7( ومن طريقه البيهقي )1 /341(.  

وأبو حرة. اسمه واصل بن عبد الرمحن. قال البخاري: تكلموا يف روايته عن احلسن. الضعفاء   
للعقييل )326/4(.

امليزان  لسان   .)31/9( والتعديل  اجلرح  الناس.  أصدق  هو  شعبة:  وقال  أمحد.  ووثقه   
)423/7(. وأثبت سامعه من احلسن البخاري يف التاريخ الكبري )17/8(. نعم كان يدلس عن 

احلسن، ذكره سبط بن العجمي وغريه. أسامء املدلسني )94(. 
ويف التقريب: صدوق عابد، وكان يدلس عن احلسن.   

فهؤالء مخسة رواة رووه عن احلسن، عن عثامن بن أيب العاص موقوًفا، وليس له علة مع كثرة   
هذه املتابعات إال كون احلسن مل يسمعه من عثامن، فيبقى هذا املوقوف صاحلًا لالعتبار. 
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إرسائيل، عن جابر، عن عبد اهلل بن يسار، عن سعيد بن املسيب، 

عن عمر قال: جتلس النفساء أربعني يوًما.

ا فيه جابر اجلعفي وهو مرتوك[)1(.  ]ضعيف جدًّ

  الدليل اخلامس: 

)2044-504( ما رواه البيهقي يف اخلالفيات من طريق إسامعيل بن عمرو، 
حدثنا احلسن بن صالح، عن عاصم األحول، 

عن أنس بن مالك، قال: وقت للنفساء أربعون يوًما. 

]إسناده ضعيف، وهذا أمثل طريق روي به احلديث عن أنس[)2(.

رواه الدارقطني )221/1(.  )1(
علة اإلسناد جابر اجلعفي، األكثر عىل ضعفه، وكذبه بعضهم، وقد اختلف يف إسناده:   

فرواه وكيع، واختلف عليه:   
فرواه ابن أيب شيبة يف املصنف )17451(،   

وابن املنذر يف األوسط )249/2( من طريق حييى،   
والدارقطني )221/1( من طريق حممد بن إسامعيل احلساين، ثالثتهم عن وكيع، عن إرسائيل،   

عن جابر، عن عبد اهلل بن يسار، عن ابن املسيب، عن عمر.
وخالفهم سعدان، فرواه البيهقي يف اخلالفيات )437/3( من طريقه، عن وكيع، عن إرسائيل،   
عن جابر، عن عامر، عن ابن املسيب، عن عمر، فجعل بداًل من عبد اهلل بن يسار جعل عامًرا 

الشعبي.
والصواب األول، فقد رواه وأبو نعيم يف الصالة )126(، عن إرسائيل.   

ورواه عبد الرزاق )1197( عن معمر، كالمها عن جابر به بذكر عبد اهلل بن يسار يف إسناده.   
اخلالفيات - للبيهقي )433/3، 434(، وفيه إسامعيل بن عمرو بن نجيح.   )2(

قال أبو حاتم: ضعيف. اجلرح والتعديل )190/2(، اللسان )425/1(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: يغرب.   

وقال اخلطيب: إسامعيل صاحب غرائب ومناكري.   
وقال ابن عقدة: ضعيف، ذاهب احلديث. اللسان )425/1(.  

يف  والبيهقي   )220/1( والدارقطني   ،)649( ماجه  وابن   ،)3791( يعىل  أبو  وأخرجه   
اخلالفيات )428/3 ، 429( من طريق سالم بن سليم، عن محيد، عن أنس.               =
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  الدليل السادس: 

حدثنا  قال:  منري،  بن  حممد  حدثنا  قال:  عدي،  ابن  رواه  ما   )505-2045(
إبراهيم اجلشاش، قال: حدثنا غسان بن مالك، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرمحن 

القريش، حدثنا العالء بن كثري الدمشقي، عن مكحول، 

عن أيب الدرداء وأيب هريرة، قاال: قال رسول اهلل ×: تنتظر النفساء أربعني يوًما 
إال أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت أربعني يوًما ومل تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة 

املستحاضة. 

ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

  الدليل السابع:

)2046-506( ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا عمر بن سنان، ثنا موسى ابن 

وسالم بن سليم: هو الطويل، وهو مرتوك احلديث.  =
وقد ضعف احلديث مجع من أهل العلم منهم الدارقطني )220/1(، وابن اجلوزي يف العلل   
 )206/2( املحىل  يف  حزم  وابن   ،)205/1( الراية  نصب  يف  والزيلعي   ،)386/1( املتناهية 

وغريهم. واهلل أعلم.
الكربى )343/1( ويف اخلالفيات بسنده، ومتنه )433/3(.من  السنن  البيهقي يف  وأخرجه   

طريق زيد العمي، عن أيب إياس، عن أنس. وهذا سند ضعيف، لضعف زيد العمي. 
ورواه عبد الرزاق )1198(، ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط )250/2( أخربنا معمر، عن   
جابر، عن خيثمة، عن أنس بن مالك، قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول هبا الدم أربعني ليلة، 

ثم تغتسل. 
وجابر هو ابن اجلعفي مرتوك.  

الكامل يف الضعفاء )219/5(. وأخرجه البيهقي يف اخلالفيات )417/3( من طريق سليامن   )1(
ابن احلكم، عن العالء بن كثري به.

وفيه العالء بن كثري، قال فيه ابن عدي: »وللعالء بن كثري، عن مكحول، عن الصحابة، عن   
النبي × نسخ كلها غري حمفوظة، وهو منكر احلديث. الكامل )219/5(. 

ويف التقريب: مرتوك. رماه ابن حبان يف الوضع. وسبقت ترمجته يف حديث رقم: 136.   
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سليامن، ثنا بقية عن إسامعيل بن عياش، عن عطاء، عن ابن أيب مليكة، 

عن عائشة أن رسول اهلل × سئل عن النفساء فوقت هلا أربعني يوًما. 

ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

رواه ابن عدي يف الكامل )365/5(.   )1(
ورواه الدارقطني يف السنن )222/1ـ223( ومن طريقه البيهقي يف اخلالفيات )426/3( عن   

سعد بن الصلت. 
ورواه البيقهي )427/3( من طريق نوح بن أيب مريم، كالمها عن عطاء بن عجالن به.   

وأخرجه الدارقطني )220/1( من طريق أيب بالل األشعري، حدثنا حبان، عن عطاء به. ويف   
هذه األسانيد عطاء بن عجالن. 

قال عمرو بن عيل: كان كذاًبا.   
وقال حييى بن معني: كويف ليس حديثه بيشء، كذاب. اجلرح والتعديل )335/6(. والضعفاء   

للعقييل )402/3(. 
وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني له )480(.   

ويف التقريب: مرتوك، بل أطلق عليه ابن معني والفالس الكذب.   
وأخرجه البيهقي يف اخلالفيات )424/3( من طريق حييى بن العالء، حدثني عبد احلميد بن   
للنفساء  وقت   × اهلل  رسول  أن  عنها  اهلل  ريض  عائشة  عن  مليكة،  أيب  ابن  عن  الرمحن،  عبد 

أربعني يوًما. 
ا. فيه حييى بن العالء. وهذا اإلسناد أيًضا ضعيف جدًّ  

قال ابن معني: ليس بثقة. تاريخ ابن معني )651/2(.  
وقال وكيع: كان يكذب. هتذيب التهذيب )261/11(.   

وقال النسائي: مرتوك احلديث )658(.   
للعقييل  الضعفاء  واه.  شيخ  اجلوهري:  يعقوب  بن  إبراهيم  وقال  مكي،  بالكذب  ورماه   

 .)437/4(
وقال أمحد: كذاب يضع احلديث. الضعفاء البن اجلوزي )200/3(.   

احلسن  حدثنا  أبان،  بن  العزيز  عبد  طريق  من   )422/3( أيًضا  اخلالفيات  يف  البيهقي  ورواه   
الرمحن، عن عمرة، عن عائشة، قالت:  السائب، عن حممد بن عبد  ابن صالح، عن عطاء بن 
قال رسول اهلل × يف النفساء إذا تطاول هبا الدم، قال: متسك أربعني يوًما، ثم تغتسل وتتطهر 
وتتوضأ لكل صالة.                    =
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  الدليل الثامن: 

)2047-507( ما رواه احلاكم من طريق عمرو بن احلصني، حدثنا حممد بن 
عبد اهلل بن عالثة، عن عبدة بن أيب لبابة، عن عبد اهلل بن باباه، 

عن عبد اهلل بن عمرو، قال قال رسول اهلل ×: تنتظر النفساء أربعني ليلة، فإن 
املستحاضة  بمنزلة  فهي  األربعني  جاوزت  وإن  طاهر،  فهي  ذلك  قبل  الطهر  رأت 

تغتسل وتصيل، فإن غلبها الدم توضأت لكل صالة. 

قال احلاكم: عمرو بن احلصني وحممد بن عالثة ليسا من رشط الشيخني وإنام 
ذكرت هذا احلديث شاهًدا متعجًبا. 

ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

وحال هذا اإلسناد كالذي قبله أو أشد. فيه عبد العزيز بن أبان.   =
قال حييى بن معني: كذاب خبيث يضع احلديث. سؤاالت ابن اجلنيد )82(.   

وقال أيًضا: ليس بيشء. تاريخ ابن معني )277/3(.   
الناس  أحاديث  يأخذ  كان  فقال:  أين جاء ضعفه؟  الدارمي: من  قال  بثقة.  ليس  أيًضا:  وقال   

فريوهيا. تاريخ الدارمي )569(. 
ويف التقريب: مرتوك، وكذبه ابن معني وغريه.   

يف اإلسناد عمرو بن احلصني العقييل، قال الدارقطني: مرتوك.   )1(
وقال أبو رزعة: ليس هو يف موضع حيدث عنه، هو واهي احلديث. اجلرح والتعديل )229/6(.  

وقال الدارقطني: مرتوك. الضعفاء له )390(.   
وقال اخلطيب: كذاب. تاريخ بغداد )390/5(.   

وفيه أيًضا: حممد بن عبد اهلل بن عالثة. اختلف فيه.   
به. وقال  أنه ال بأس  ابن عديك هو حسن احلديث، وأرجو  ابن سعد وابن معني وقال  وثقه    
الكامل   ،)524/2( معني  ابن  تاريخ   ،)483/7( الكربى  الطبقات  صالح.  زرعة:  أبو 

)223/6(، اجلرح والتعديل )302/7(. 
وقال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وال حيتج به.   

وقال البخاري: يف حفظه نظر. التاريخ الكبري )132/2(.   
وقال الدارقطني: عمرو بن حصني، وابن عالثة ضعيفان، مرتوكان. السنن )221/1(.         =  
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  الدليل التاسع: 

)2048-508( ما رواه ابن عدي من طريق حممد بن سعيد الشامي، حدثني 
عبد الرمحن بن غنم، قال:

 سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول اهلل × يقول: ال حيض دون ثالثة 
أيام، وال حيض فوق عرشة أيام، فام زاد عىل ذلك فهي مستحاضة فام زاد تتوضأ لكل 
فإن رأت  أربعني  فوق  نفاس  أسبوعني، وال  نفاس دون  إقرائها، وال  أيام  إىل  صالة 

النفساء الطهر دون األربعني صامت وصلت وال يأتيها زوجها إال بعد األربعني. 
]موضوع[)1(. 

هذه األحاديث التي وقفت عليها مما جاء فيها التحديد، والصالح لالستدالل 
منها حديث أم سلمة، وأثر ابن عباس، وعثامن بن أيب العاص، فأثر ابن عباس صحيح 
اإلسناد، ووحده كاف يف االحتجاج، ألن قول الصحايب أراه حجة فيام مل خيالف فيه، 
وأثر أم سلمة قد حسنه بعضهم كاخلطايب، وابن امللقن، والنووي، ويبقى حتى عىل 
القول بضعفه يتقوى بأثر ابن عباس، وحديث عثامن بن أيب العاص، فيه انقطاع ال 

خيرجه عن االعتبار. واهلل أعلم. 

النفاس  أكثر  مسألة  يف  »وليس  قال:  حني  اهلل  رمحه  الرب  عبد  ابن  أحسن  ولقد 
موضع لإلتباع والتقليد إال من قال: باألربعني؛ فإهنم أصحاب رسول اهلل ×، وال 
خمالف هلم منهم، وسائر األقوال جاءت عن غريهم، وال جيوز عندنا اخلالف عليهم 
فأين  إليهم.  تسكن  والنفس  بعدهم،  من  عىل  حجة  الصحابة  إمجاع  ألن  بغريهم؛ 

ويف التقريب: صدوق خيطئ.   =
واحلديث أخرجه البيهقي يف اخلالفيات )416/3( من طريق احلاكم به. وأخرجه الدارقطني   

يف السنن )221/1( ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )386/1(.

أخرجه ابن عدي يف الكامل )141/6(، وسبق خترجيه، انظر ح: )1572(.  )1(
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املهرب عنهم دون سنة وال أصل؟ وباهلل التوفيق«)1(.

والتابعني   × النبي  العلم من أصحاب  أهل  »أمجع  السنن:  الرتمذي يف  وقال 
ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوًما إال أن ترى الطهر قبل ذلك، 
فإهنا تغتسل وتصيل. فإذا رأت الدم بعد األربعني فإن أكثر أهل العلم قالوا: ال تدع 
الصالة بعد األربعني، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن املبارك 

والشافعي)2(، وأمحد، وإسحاق«.اهـ 

  الدليل الثاين: 

أن القول بالتحديد ال بد منه؛ ألنه ال يمكن أن يقال إنه دم نفاس، ولو مكث ما 
مكث، فال بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة، فمتى حتكمون له بأنه دم 

استحاضة؟ 

فإن قيل: بعد السبعني أو الثامنني قيل: هذا رجوع إىل القول بالتحديد، وإذا كان 
ال بد من القول بالتحديد فاألخذ بقول ابن عباس أوىل من األخذ بقول غريه.

بن  وعثامن  عباس،  وابن  لعمر،  مذهب  بأنه  األوسط  يف  املنذر  ابن  ذكر   وقد 
أيب العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة)3(.

الصحابة  من  العلم  أهل  أكثر  مذهب  إنه  قال:  أنه  قريًيا  الرتمذي  عن  ونقلت 
والتابعني ومن بعدهم.

q أدلة القائلني بأن أكرث النفاس ستون.

قال النووي: »االعتامد يف هذا الباب عىل الوجود يف الستني بام ذكره املصنف ـ 

االستذكار )250/3(.   )1(
يف  النووي  استغرب  ولقد  يوًما.  ستون  النفاس  أكثر  يقول:  أنه  الشافعي  عن  املشهور   )2(
 :)188/2( البخاري  رشح  يف  رجب  ابن  وقال  الشافعي.  عن  الرتمذي  نقله  ما   املجموع 

»وحكاه الرتمذي عن الشافعي وهو غريب عنه«.
األوسط )248/2(.   )3(
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يعني صاحب املهذب ـ حيث قال: والدليل عىل ما قلناه ما روى عن األوزاعي أنه 
قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. 

أن  أرطاة:  بن  واحلجاج  العنربي  احلسن  بن  اهلل  وعبيد  والشعبي  عطاء  وعن 
النفاس ستون يوًما«)1(.

فيه،  املستمرة  العادة  مأخوذ من وجود  والنفاس  احليض  املرداوي: »حد  وقال 
وقد وجد الشافعي الستني يف عادة مستمرة، وحترر هذا قياًسا، فيقال: ألنه دم أرخاه 
الرحم جرت به عادة مستقرة، فجاز أن يكون نفاًسا كاألربعني، وألن أكثر الدم يزيد 
عىل عادته يف الغالب كاحليض غالبه السبع، وأكثره يزيد عىل السبع، فلام كان غالب 
النفاس هو ما كان حمتبًسا  النفاس أربعني، وجب أن يزيد أكثره عىل األربعني وألن 
من احليض يف مدة احلمل، فلام كان غالب احلمل تسعة أشهر، وغالب احليض ست 
كان  الست  اعتربنا  وإن  يوًما،  ثالثة وستني  النفاس  كان  السبع  اعتربنا  فإن  أو سبع، 
النفاس ستني يوًما)2(، وهو أن  النفاس أربعة ومخسني يوًما، وإن اعتربنامها مًعا كان 
جيعل حيضها يف ستة أشهر سبًعا، ويف ثالثة أشهر سًتا. فصح أن ما ذهبنا إليه أصح«)3(.

q والنقاش من وجهني:

األول: أين الدليل عىل أنه ال يوجد نفاس أكثر من ستني، ما دمتم حتكمون لكل 
دم جاوز الستني بأنه ليس دم نفاس، وإنام هو استحاضة. فقد يلزمكم خصمكم بأنه 
وجد أكثر من الستني، ما دام أن التعويل عىل الوجود. ويعرس دعوى االستقراء واألمر 
يتعلق بالنساء، وكام أن احلامل قد ترى الدم، وقد أثبت الطب أن احلامل ال يمكن أن 

حتيض، ومع ذلك فإن وجود الدم مع احلامل ال يكفي للحكم له بأنه حيض.

املجموع )539/2ـ541(.   )1(
حاصل رضب ستة يف تسعة أو رضب سبعة يف تسعة. والستة السبعة غالب احليض، والتسعة   )2(

املراد هبا تسعة أشهر غالب احلمل. 
احلاوي الكبري )437/1(.   )3(
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الثاين: نحن ال نناقش وجود دم أكثر من أربعني، بل قد يوجد أكثر من ستني، 
وسبعني، وربام أكثر من ذلك. ولكن النقاش هل هذا يعترب دم نفاس أو استحاضة.

فاحليض عندنا ال يمكن أن يستمر شهًرا كاماًل؛ ألن الشهر يتخلله حيض وطهر 
كام دللنا عىل ذلك يف باب احليض وكام هو مقرر طبًيا. وأما النفاس فإن مل نأخذ بقول 
ابن عباس، فال بد أن نحدد أجاًل إذا جاوزه الدم أصبح دم فساد واستحاضة. فريجع 
القول إىل التحديد، وقول ابن عباس أحب إىل، خاصة أنه مذهب مجلة من الصحابة. 

وأكثر التابعني. كام حكاه الرتمذي، اهلل أعلم 

  الدليل الثالث: 

قالوا: كيف نحكم للدم يف الساعة األخرية قبل متام ألربعني بأنه نفاس، وبعده 
بلحظة نحكم له بأنه استحاضة، والدم هو الدم، والرائحة هي الرائحة، فكيف يفرق 

الشارع بني متامثلني.

واجلواب عىل هذا أن يقال: هذا يرد أيًضا عىل الستني، فكيف يكون قبل متام 
الستني بساعة واحدة نفاًسا، وبعد متام الستني دم استحاضة، مع أن الدم هو الدم، 

والرائحة هي الرائحة. 

فإن قالوا: هذا أكثر ما قيل يف املسألة. 

فاجلواب، قد وجدنا من يقول بأكثر من الستني. قال ابن تيمية: »وال حد ألقل 
فهو  وانقطع،  السبعني  أو  الستني  أو  األربعني،  عىل  زاد  ولو  ألكثره،  وال  النفاس، 

نفاس«)1(.

وال أعلم أن القول بأكثر ما قيل يكون من أدلة الرشع املتفق عليها أو املختلف 
فيها، فهذه كتب األصول تذكر األدلة الرشعية من الكتاب والسنة واإلمجاع، والقياس 

قال  الطيب:  أبو  القايض  »وقال   :)541/2( املجموع  يف  30(.وقال  )ص:  االختيارات   )1(
الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يوًما«. 
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وغريها من األدلة املتفق عليها أو املختلف فيها، ومل نجد من بني أدلتهم: القول بأكثر 
ما قيل. واهلل املستعان.

q دليل من قال ال حد ألكرث النفاس:

  الدليل األول: 

القول بالتحديد حيتاج إىل دليل، وما ورد فيه ال يصح. 

أيام  يف  اختالفهم  يف  كاحلال  عليها،  يعمل  سنة  هناك  »ليس  رشد:  ابن  قال 
احليض، والطهر«)1(. 

واجلواب قد بينت يف األدلة السابقة أنه قد صح عن ابن عباس ريض اهلل عنه، 
وعن أم سلمة وله حكم الرفع وقد حسنه اخلطايب، والنووي وابن امللقن. وعن عثامن 

ابن أيب العاص بسند منقطع، وعن عمر بسند ضعيف. 

  الدليل الثاين: 

من  البخاري  رواه  بام  نفاًسا،  احليض   × اهلل  رسول  سمى   )509-2049(
طريق حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته، 

أن أم سلمة حدثتها، قالت: بينا أنا مع النبي × مضطجعة يف مخيصة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت: نعم فدعاين فاضطجعت معه 

يف اخلميلة)2(.

وإذا كان احليض نفاًسا فقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل باعتزال احليض، وأخرب أنه 
الصالة والوطء  اعتزال  دام األذى موجوًدا، فحكمه موجود من وجوب  فام  أذى، 

ونحومها، ولذلك جتد أحكام احليض والنفاس متشاهبة.

بداية املجتهد )44/2(.   )1(
رواه البخاري )298(، ورواه مسلم )296(.   )2(
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الدم  استمر  إذا  نسأهلم،  أننا  إال  التحديد.  بعدم  القائلني  أدلة  أقوى  من  وهذا 
واتصل مع املرأة هل تقولون بأنه دم نفاس. 

اجلواب: ال يمكن أن يقولوا بأنه دم نفاس حتى ولو مكث ما مكث. فإذا ال بد 
أن يقولوا يف يوم من األيام إن الدم دم فساد، وحينئذ نسأهلم. متى تقطعون بأنه دم 
فساد، فإن قالوا بعد السبعني أو الثامنني. قلنا: هذا هو القول بالتحديد. وإن قالوا: 
ممكن أن نحكم بأنه دم فساد مع امرأة بعد السبعني، وأخرى بعد الثامنني، متى ما تيقنا 
أن الدم يعترب متصاًل، فاجلواب أن هذا تناقض واضطراب، إذ كيف جتعلونه مع امرأة 

إىل السبعني ومع أخرى إىل الثامنني. واهلل أعلم. 

رأي الطب يف أكثر النفاس.

عن  ما  حد  إىل  خيتلف  تعريًفا  النفاس  الفقهاء  »يعرف  األطباء:  بعض  يقول 
تعريف األطباء.. فاألطباء يركزون عىل حالة الرحم وعودته إىل حالته الطبيعية بينام 
حيرص الفقهاء عىل ربط النفاس بدم النفاس وإفرازاته.. وكالمها مرتبط باآلخر إىل 

حد ما، ولكنهام ليسا شيًئا واحًدا. 

وسبب اخلالف أن الطب ينظر إىل الناحية الصحية والفسيولوجية جلهاز املرأة 
وجهازها  املرأة  بصحة  متعلق  ذلك  إن  إذ  اخلصوص؛  وجه  عىل  وللرحم  التناسيل، 
التناسيل بصورة خاصة.. وعودة الرحم إىل حالته الطبيعية هي العالمة اهلامة واملؤرش 
الوحيد عىل عودة النفساء إىل حالتها املعتادة.. وأهنا قد جتاوزت متاًما مرحلة اخلطر، 
ومرحلة إصابتها بحمى النفاس أو النزيف الذي يعقب الوالدة أحياًنا.. أو سقوط 
بالدم  الفقيه  اهتامم  بينام  النفساء..  تعرتي  التي  األمراض  من  غريها  أو  الرحم، 
بد إذن من  التي متنع الصالة والصيام ومس املصحف، واملبارشة، فال  واإلفرازات 

نوع اختالف بني الطب والفقه يف هذه النقطة. 
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ويقول أيًضا: ويتفق قول القائلني بأن أكثر الدم أربعون يوًما مع رأي األطباء.. 
ويتفق قول القائلني بأن أكثر النفاس ستون يوًما مع التعريف الطبي للنفاس، وهو 
عودة الرحم إىل حالته الطبيعية. إذ إن أكثر ذلك يف رأي األطباء هو ثامنية أسابيع أو 

ستون يوًما.

النفاس  عن  يتحدثون  حني  فاألطباء  التعريف،  يف  بينهم  االختالف  ولكن 
يريدون به حالة الرحم حتى يعود إىل وضعه الطبيعي، ويسمى PEURPURIM أما 
الدم واإلفرازات التي تصحبه فتسمى LOCHIA أي دم النفاس، ومدته عند األطباء 

ال تزيد عىل ستة أسابيع«)1(.

النفاس  النفاس ال يزيد عند األطباء عىل ستة أسابيع )42(، فهو  فإذا كان دم 
الذي يتعلق به حكم رشعي، أما عودة الرحم إىل وضعه الطبيعي فال يتعلق به حكم 
أرأيت لو أهنا ولدت بدون أن ترى دًما أليس حيكم هلا بالطهارة، ولو كانت أرحامها 
ستة  عىل  األطباء  عند  يزيد  ال  وهو  بالدم،  يتعلق  فاألمر  ونحوها،  آالم  من  تشكو 
يزيد عىل أربعني  إنام هو منهم جلرب الكرس، وإال فهو ال  الزائدان  أسابيع، واليومان 

يوًما. واهلل أعلم.

»وانتهت املقوالت الطبية يف الندوة الثالثة للفقه الطبي املنعقدة يف الكويت إىل 
االتفاق مع بعض اآلراء الفقهية القائلة بأن النفاس: هو ما ينزل من املرأة بعد الوالدة 
ثم  دًما،  ويبدأ  الرحم،  جتويف  من  املنفصلة  املشيمة  موقع  يندمل  ريثام  اإلسقاط  أو 
سائاًل مصفًرا حتى يتوقف، وال حد ألقله. وأقصاه السوي ستة أسابيع )40يوًما( 
بقايا  جراء  من  يكون  وقد  باالستحاضة،  ويلحق  سوى،  غري  اعترب  عليها  زاد  فإن 
املشيمة داخل الرحم، أو نتيجة وهن الرحم عن االنقباض الكايف حلبس الدم أو غري 
ذلك مما يلتمس له التشخيص والعالج. والنفاس إذا انتهى قد يفيض إىل حيض، وقد 

خلق اإلنسان بني الطب والقرآن )ص: 458 - 461(.  )1(
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يفيض إىل طهر متتد فرتة تطول أو تقرص«)1(.

e e e

احليض والنفاس واحلمل بني الفقه والطب )ص: 63 - 64(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q التومأن كالولد الواحد، والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب املخاض. 

]م-808[ اختلف العلامء يف املرأة تلد توأمني بينهام فاصل، من أين حتسب مدة 
النفاس عىل القول بأن النفاس ألكثره حد.

فقيل: ابتداء النفاس من األول. 

وهذا مذهب أيب حنيفة، واختيار أيب يوسف)1(، واملعتمد عند املالكية)2(، 

عابدين  ابن  حاشية   ،)68/1( احلقائق  تبيني   ،)701/1( البناية   ،)189/1( القدير  فتح   )1(
)301،302/1(، البحر الرائق )231/1(. 

اشرتط املالكية العتبار النفاس من األول رشطني:   )2(
األول: أن أال يكون بينهام شهران، فإن كان يبنهام شهران، فال خالف أهنا تستأنف؛ ألن أكثر   

النفاس عندهم ستون يوًما. 
الثاين: أال يأيت بعد الدم األول طهر تام: -مخسة عرش يوًما عندهم-، فإن ختللهام طهر تام استأنفت   

للثاين. انظر حاشية العدوي املطبوع من اخلريش )209/1(، الرشح الصغري )217/1(، 

الفصل العاشر 

يف ابت�داء مدة النفاس إذا وضعت توأمني
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ووجه يف مذهب الشافعية)1(، واملشهور من مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ابتداء النفاس من الثاين. 

وهو املشهور من مذهب الشافعية)3(، وقول زفر وحممد من احلنفية)4(.

وقيل: ابتداؤه من األول، ثم تستأنف املدة من الثاين. وهو وجه يف مذهب 
الشافعية)5(، ورواية عن أمحد)6(.

وعىل القول بأن الدم بني التوأمني ليس بنفاس: 

فقيل: إنه دم حيض، بناء عىل أن احلامل حتيض. 
وقيل: يعترب دم فساد. ومها وجهان يف مذهب الشافعية)7(. 

q دليل من قال: ابت�داء النفاس من األول:

الولد  عقيب  كاخلارج  نفاًسا،  فكان  الوالدة،  عقيب  خرج  دم  ألنه  قالوا: 
الواحد)8(.

تعليل آخر:

قالوا: إن الولد الثاين تبع لألول، فلم يعترب يف آخر النفاس كأوله)9(.

روضة الطالبني )176/1(، املجموع )543/2(.   )1(
قال يف كشاف القناع )220/1(: »وإن وضعت توأمني فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء   )2(

خروج بعض األول. وانظر املغني )431/1(، رشح العمدة )518/1(. 
روضة الطالبني )176/1(.  )3(

فتح القدير )189/1( البناية )701/1(، تبيني احلقائق )68/1(، بدائع الصنائع )43/1(.   )4(
املجموع )542/2(.   )5(

املستوعب )412/1(.   )6(
املجموع )543/2(، روضة الطالبني )176/1(.   )7(

تبيني احلقائق )68/1(، املبدع )296/1(.   )8(
املرجع السابق.   )9(
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q دليل من قال: ابت�داء النفاس من الولد الثاين: 

قالوا: ألن الدم قبل وضع الثاين لو اعتربناه نفاًسا يلزم منه أن تكون املرأة نفساء، 
وهي ما زالت حاماًل. 

وتعليل آخر: 

قالوا: إن النفاس يتعلق بوضع ما يف البطن، كانقضاء العدة، فإذا كان انقضاء 
يتصور  ال  فكام  الثاين،  الولد  وضع  من  النفاس  كان  باإلمجاع،  الثاين  بالولد  العدة 

انقضاء عدة احلامل بدون وضع الولد الثاين، ال يتصور وجود النفاس من احلبىل)1(.

تعليل آخر:

 قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم، وال يتحقق ذلك عىل الكامل إال 
بوضع الولد الثاين. 

تعليل آخر: 

إذا ولدت ولًدا واحًدا، وخرج بعضه دون البعض، ال يعترب نفاًسا، حتى تضعه، 
فكذلك إذا خرج ولد، وبقي آخر، فكان الدم املوجود قبل وضع الولد الثاين نفاًسا 

من وجه دون وجه، فال تسقط الصالة عنها بالشك)2(.

تعليل آخر: 

قالوا: إن النفاس بمنزلة احليض، فكام أن ا حلامل ال حتيض، فكذلك ال يتصور 
وجود النفاس من احلامل)3(.

q وتعقب هذا: 

بأن النفاس إن كان دًما خيرج عقب النفس، فقد وجد بوالدة األول، وإن كان 

بدائع الصنائع )43/1(.   )1(
املرجع السابق.   )2(

بترصف املرجع السابق.   )3(
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دًما خيرج بعد تنفس الرحم، فقد وجد أيًضا، بخالف انقضاء العدة؛ ألن ذلك يتعلق 
وقد  النفس،  بخروج  أو  الرحم  بتنفس  يتعلق  والنفاس  يوجد،  ومل  الرحم،  بفراغ 

وجد)1(.

q دليل من قال: ابت�داؤه من األول وتستأنف املدة من الثاين:

قالوا: قلنا جتلس ما تراه من األول، ما مل جتاوز أكثر النفاس، فإذا وضعت الثاين 
استأنفت له مدة أخرى، ودخلت بقية مدة األوىل يف مدته إن كانت باقية؛ ألنه ولد 
فاعتربت له املدة كاألول، وكاملنفرد؛ وألن الرحم تنفس به كام تنفس باألول، فكثر 

الدم بسبب ذلك، فيجب اعتبار املدة له)2(.

q الراجح من هذه األقوال: 

سبق أن عرضنا رأي الطب يف مدة النفاس، وهل تعترب من الطلق، أو حني 
خروج الولد، أو بعد الوضع، وذكرنا أن األطباء يرون أن دم النفاس يبدأ من وضع 

الولد، فإن كان املقصود من وضع الولد فراغ الرحم من الولد، فاملعترب من وضع 
الولد الثاين، وإن كان املقصود من وضع الولد، ولو كان الرحم مشغوال، فاعتبار 
املدة من األول. فإن كان للطب رأي فذاك، وإال اعتربنا نفاسها من األول، ألهنا 

بوضعها الولد أصبحت والًدا لغة. 

e e e

بدائع الصنائع )43/1(.   )1(
رشح العمدة ـ ابن تيمية )518/1(.   )2(
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حيرم  ما  مجيع  يف  احلائض  حكم  النفساء  وحكم  قدامة:  ابن  قال  ]م-809[ 
عليها، ويسقط عنها، ال نعلم يف هذا خالًفا، وكذلك حتريم وطئها، وحل مبارشهتا، 

واالستمتاع بام دون الفرج منها، واخلالف يف الكفارة بوطئها)1(.

يسقطه  ما  ويسقط  احليض،  حيرمه  ما  حيرم  النفاس  »ودم  املهذب:  يف  وقال 
احليض؛ ألنه حيض جمتمع احتبس ألجل احلمل، فكان حكمه حكم احليض«)2(. 

وقال يف املعونة: ومجيع ما ذكرناه من الظواهر ـ يعني من أحكام احليض ـ وإن 
كان النص فيها متناواًل للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به باإلمجاع؛ ألن أحًدا مل 
يفرق بينهام يف هذه األحكام، أو بالقياس، وهو أنه دم خارج من الفرج، ال يكون إال 

مع البلوغ)3(. 

وقال ابن رجب: ودم النفاس حكمه حكم دم احليض، فيام حيرمه ويسقطه، وقد 

املغني )432/1(.   )1(
املجموع )535/2(.   )2(

املعونة )187/1(.   )3(

الفصل احلادي عشر 

يف األحكام املرتتب�ة على النفاس
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حكى اإلمجاع غري واحد من العلامء، منهم ابن جرير وغريه)1(. 

وقال صاحب املجموع، وصاحب نيل املآرب يزيد بعضهم عىل بعض، قاال: 
والنفاس كحيض، فيام حيرم: كصالة وصوم ووطء يف فرج، وطالق. 

وفيام جيب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه. 

وفيام يسقط: كقضاء الصالة، وطواف الوداع. 

وفيام حيل: كاستمتاع بام دون فرج. 

وفيام يمنع: صحة الصالة، والصوم، والطواف، واالعتكاف، والغسل)2(. 

وقال ابن حزم: »ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم احليض، هذا ال خالف فيه 
من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ ألن النهي ورد يف احلائض، 
ومل يرد يف النفساء، )مج جح مح جخ( ]مريم:64[، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس 
لعائشة:   × الرسول  لقول  يشء  كل  يف  احليض  حكم  وحكمه  صحيح،  حيض 

أنفست؟ قالت: نعم. فسمى احليض نفاًسا، وكذلك الغسل منه واجب بإمجاع«)3(. 

q فيجب عىل النفساء االغتسال إذا طهرت. 

قال ابن املنذر: »أمجع أهل العلم ال اختالف بينهم أن عىل النفاس االغتسال 
عند خروجها من النفاس«)4(.

q ومنها سقوط الصالة عن النفساء.

ابن حزم: »وأما احلائض  قال  النفساء، وال قضاء عليها،  الصالة عىل  ال جتب 
والنفساء وإسقاط القضاء عنهام، فإمجاع متيقن«)5(.

رشح ابن رجب للبخاري )187/2(.   )1(
املجموع )536/2(، ونيل املآرب )112/1(.   )2(

املحىل )مسألة: 261(.   )3(
األوسط )248/2(.   )4(

املحىل )مسألة: 277(.   )5(
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وقال النووي: »حكى البغوي واملتويل وجًها أهنا لو رشبت دواء ليسقط اجلنني 
ميًتا، فأسقطته ميًتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ ألهنا عاصية. واألصح 

األشهر أنه ال جيب«)1(. 

q ومنه سقوط الصيام عن النفساء، ووجوب القضاء عليها.

q ومنها صحة إحرام النفساء:

)2049-509( فقد روى مسلم  من طريق جعفر بن حممد، عن أبيه، 

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام يف قصة أسامء بنت عميس حني نفست بذي 
احلليفة أن رسول اهلل × أمر أبا بكر ريض اهلل عنه فأمرها أن تغتسل، وهتل)2(. 

 قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم احليض يف اإلهالل باحلج.

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل لإلحرام عىل النفساء.

قال رمحه اهلل: »والنفساء واحلائض يشء واحد، فأيتهام أرادت احلج أو العمرة 
ففرض عليها أن تغتسل، ثم هتل«)3(. 

إال  فرًضا  والنساء، وليس  للرجال  نستحبه  »الغسل عند اإلحرام  أيًضا:  وقال 
عىل النفساء«)4(. 

والصحيح أنه مستحب منها كغريها.

q ومنها صحة دخول النفساء املسجد:

 قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخال املسجد، وكذلك اجلنب؛ ألنه 
مل يأت هني عن يشء من ذلك، وقد قال الرسول ×: املؤمن ال ينجس. وقد كان أهل 

املجموع )537/2(.   )1(
صحيح مسلم )1210(.   )2(

املحىل )مسألة: 184(.   )3(
املحىل )مسالة: 824(.   )4(
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الصفة يبيتون يف املسجد بحرضة الرسول ×، وهم مجاعة كثرية، وال شك يف أن فيهم 
من حيتلم، فام هنوا قط عن ذلك)1(.

النفساء حكم احلائض، وقد فصلت اخلالف يف احلائض يف باب  قلت: حكم 
عبادات احلائض، فارجع إليه إن شئت. 

q ومنه طهارة بدن النفساء 

اآلدمي  ثبتت طهارة  »فإذا  قال:  اآلدمي،  أن دلل عىل طهارة  بعد  النووي  قال 
أو  جنبا،  أو  حمدثا،  كان  سواء  طاهران،  ودمعه  ولعابه  فعرقه  كافرا  أو  كان  مسلام 

حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإمجاع املسلمني«)2(. 

q صحة عقد النكاح عىل النفساء كاحلائض.

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا)3(.

q القول يف كفارة وطء النفساء، كاحلائض 

قال ابن قدامة: النفساء كاحلائض يف كفارة الوطء يف احليض؛ ألهنا تساوهيا يف 
سائر أحكامها)4(. 

q ومنها حتريم طالق النفساء،

قال النووي يف املجموع: حيرم عىل الزوج طالقها - يعني النفساء)5(.

وقال ابن حزم: »الطالق يف النفساء كالطالق يف احليض«)6(.

وخالف يف ذلك احلنفية. 

املحىل )مسألة 262(.   )1(
رشح النووي لصحيح مسلم )89/4( ح 372.   )2(

املحىل )مسألة: 262(.   )3(
املغني، بترصف يسري )419/1(.   )4(

املجموع )536/2(.   )5(
املحىل )مسألة: 1953(.   )6(
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قال ابن عابدين يف حاشيته يف الفروق بني احليض واالستحاضة، فذكر منها: 
»وأنه ال حيصل به الفصل بني طالق السنة والبدعة«)1(.

والراجح أن الطالق حال النفاس ال جيوز، ألنه ال فرق بينهام وقد سمى الرسول 
× احليض نفاًسا كام مر معنا. 

q ومنها حكم الصفرة والكدرة يف النفاس حكمه يف احليض 

النفاس كهي يف احليض، وفاًقا وخالًفا، ثم  النووي: والصفرة والكدرة يف  قال 
قال: وقطع املاوردي: بأهنا نفاس قطًعا؛ ألن الوالدة شاهد للنفاس، بخالف احليض)2(.

q وتفرتق النفساء عن احلائض يف األحكام اآلتية: 

األول: احليض دليل عىل بلوغ املرأة، والنفاس ال يكون دلياًل عليه؛ ألن املرأة ال 
حتمل إال وقد حاضت. 

الثاين: االعتداد، وذلك أن انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء. فإن كان 
الطالق قبل وضع احلمل انقضت العدة بوضعه، ال بالنفاس، وإن كان الطالق بعد 

الوضع فإهنا حتتاج إىل ثالث حيض ما خال النفاس)3(.

الثالث: ال حيتسب النفاس يف مدة اإليالء. وهو املشهور من مذهب الشافعية)4(، 
واملشهور عند احلنابلة)5(.

واإليالء: أن حيلف الرجل عىل ترك مجاع امرأته مدة تزيد عىل أربعة أشهر، فإذا 

حاشية ابن عابدين )299/1(.   )1(
الروضة )179/1(.   )2(

انظر البناية )634/1(، حاشية ابن عابدين )299/1(، حاشية الدسوقي )175/1(، مغني   )3(
املحتاج )120/1(، املجموع )536/2(، كشاف القناع )199/1(، املبدع )262/2(. 

املجموع )536/2(، مغني املحتاج )120/1(.   )4(
كشاف القناع )199/1(، نيل املآرب )112/1(، املغني )432/1(، املبدع )22/8(، الكايف   )5(

يف فقه اإلمام أمحد )247/3(.
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حلف وطالبت الزوجة بحقها يف اجلامع رضب له مدة أربعة أشهر، فإذا انتهت خري 
الزوج من  باملرأة نفاس مل حيسب عىل  فإذا مر  الزوجة،  الفراق بطلب  أو  بني اجلامع 
األربعة أشهر. وعللوا ذلك بأنه ليس بمعتاد، بخالف احليض فإنه حيسب من املدة 
باعتباره معتاًدا؛ وألن احليض يف الغالب ال خيلو منه شهر، فيؤدي عدم احتسابه إىل 

إسقاط حكم اإليالء)1(.

وقيل: حيتسب النفاس يف مدة اإليالء كاحليض، وعللوا ذلك بأن النفاس مثل 
احليض يف سائر األحكام فكذلك يف هذه املسألة. وهو وجه يف مذهب الشافعية)2(، 

واحلنابلة)3(. 

ال  فإنه  احليض  بخالف  الكفارة،  صوم  يف  التتابع  يقطع  النفاس  قيل:  الرابع: 
يقطعها.وهو مذهب احلنفية)4(، ووجه يف مذهب الشافعية)5(، واحلنابلة)6(.

ووجهه: قالوا: إنه فطٌر أمكن التحرز منه، وال يتكرر يف العام، أشبه الفطر لغري 
عذر، وال يصح قياسه عىل احليض؛ ألنه أندر منه. 

وقيل: النفاس كاحليض ال يقطع التتابع. وهو أصح الوجهني عند الشافعية)7(، 
واحلنابلة)8(.

الصائمة  أن  عىل  أمحد  عليه  ونص  العلم،  أهل  »أمجع  الصغري:  مفلح  ابن  قال 
متتابًعا إذا حاضت قبل إمتامه، تقيض إذا طهرت وتبني؛ ألن احليض ال يمكن التحرز 

كشاف القناع )199/1(، املبدع )22/8(.   )1(
املجموع )536/2(، روضة الطالبني )253/8(.   )2(

املبدع )22/8(، الكايف )247/3(.   )3(
حاشية ابن عابدين )299/1(.   )4(

املجموع )536/2(، روضة الطالبني )302/8(.   )5(
املبدع )61/8(.  )6(

روضة الطالبني )302/8(، املجموع )536/2(.   )7(
الكايف )269/3(، املبدع )61/8(.   )8(
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منه يف الشهرين إال بتأخريه إىل اإلياس، والنفاس كاحليض ألن أحكامهام واحدة«)1(.

اخلامس: أن أقل احليض حمدود عند اجلمهور. وال حد ألقل النفاس عندهم. 
والراجح أنه ال فرق بني احليض والنفاس يف هذه املسألة، كام بيناها يف ثنايا البحث. 

السادس: يف املشهور عند احلنابلة إذا طهرت قبل متام عادهتا جاز لزوجها مجاعها 
من غري كراهة، وأما يف النفاس إذا طهرت قبل أربعني يوًما فإنه يكره لزوجها مجاعها، 
وهو من مفردات مذهب أمحد، واجلمهور عىل جوازه بال كراهة، وهو الراجح، وقد 

فصلت القول يف أدلة هذه املسألة فيام سبق. 

وذكر ابن عابدين يف حاشيته سبعة فروق بعضها قد ذكرناه، وبعضها مرجوح.

فقال: وحكمهـ  يعني النفاسـ  كحيض إال يف سبعة: البلوغ، واالسترباء والعدة، 
وأنه ال حد ألقله، وأن أكثره أربعون يوًما، وأنه يقطع التتابع يف صوم الكفارة، وأنه ال 

حيصل به الفصل بني طالق السنة والبدعة. اهـ 

اشرتى  إذا  االسترباء  يف  وصورته  عابدين:  ابن  قاله  ما  االسترباء  يف  ويقصد 
جارية حاماًل، فقبضها، ووضعت عنده ولًدا، وبقي ولد آخر يف بطنها، فالدم الذي 

بني الولدين نفاس، وال حيصل االسترباء إال بوضع الولد الثاين. اهـ.

e e e

املبدع )61/8(.   )1(
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