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 شرح عمدة األحكام
 (سابعالدرس ال)

 
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

مبارًكا ميموًًن، وأْن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل أْن جيعل هذا اللقاء لقاًء  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 
 الصاحل.

صلى هللا عليه -"عمدة األحكام من كالم خري األانم وصل بّنا احلديث يف املدارسة يف كتاب 
 ونفعنا هللا بعلمه إىل )ابب احليض(. -رمحه هللا تعاىل-ملصنفه/ احلافظ عبد الغين املقدسي  "-وسلم

 : - لىا رمحه هللا-قال املؤلف 
 احليض   ابب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
، حيصل بّنا أْن نذَكر مجلة من -رمحه هللا تعاىل-وقبل الشروع يف هذه األحاديث اليت نقلها املؤلف 

 املسائل املتعلقة هبذا الباب:
 :املسألة األو : لىريف احليض 

 يف اللغة السياالن، منه قوهلم: حاض السيل، وفاض إذا سال. أصله احليض يف اللغة:
فهو دم طبيعٍة يُرخيه الرحم من املرأة البالغة على سبيل الصحة من غري سبب  وأما يف االصطالح:

 الوالدة ُيصيبها يف أايٍم معلومة.
 وهذا التعريف وإْن كان فيه طول؛ لكن فيه انضباط، وهو أفضل من غريه من التعاريف.

 ملسألة الثانية: احلكمة من وجود احليض:ا 
 احليض يف املرأة، وجبل عليه النساء؛ ولذلك ِحكم عظيمة: -سبحانه وتعاىل-خلق هللا 

ال خيلق عبًسا، وقد التمس بعض األطباء وبعض الفقهاء ِحكًما من  -سبحانه وتعاىل-إذ أّن هللا 
 ذلك، منها:
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فإنه يتحول غذاًء للجنني يف رحم أمه، وهناك حكٌم  أّن هذا احليض الذي ُيصيب املرأة إذا محلت؛
 أخرى غري هذا.

 :املسألة الثالثة: حاالت املستحضات 
 وهذه املسألة مسألة مهمة جدًّا:

 وهي لنقسم إ  أقسام:املستحاضة: هي اليت أطبق عليها الدم واستمر معها، 
 القسم األول: -

من عادهتا أْن حتيض سبعة أايم من أول الشهر، مث أْن تكون هلا عادٌة معلومة، مثال ذلك: امرأة كان 
 ما احلكم فيها؟أطبق عليها الدم واستمر معها؛ فهذه هلا عادة معلومة؛ لكن أطبق عليها الدم واستحاض، 

قال هلا:  -صلى هللا عليه وسلم-حكمها أْن تُرد إىل عادهتا؛ حلديث فاطمة بنت أيب حبيش أّن النيب 
امكثي »ألم حبيبة:  -صلى هللا عليه وسلم-، وقال «اليت كنت حتضني فيهادعي الصالة قدر األايم »

 «.قدر ما كانت حتبسك  حيضتك، مث اغتسلي وصلي
إذا كان  -كما ذكرًن-رد املستحاضة إىل عادهتا، وهذا  -صلى هللا عليه وسلم-وجه الداللة: أّن النيب 

 زمنها: من أول الشهر، من وسطه، من آخره.هلا عادًة معلومة يف قدرها )يعين: يف قدر األايم(، ويف 
 القسم الثاين:  -

أاّل يكون هلا عادة، وإّّنا هلا متييز، ومعىن التمييز: أْن تستطيع املرأة أْن مُتيز حيضها عن غريه؛ والتمييز 
ة، يكون ابللون، ويكون ابلَثخن، ويكون ابلرائحة، فدم احليض أسود حممر امحراًرا شديًدا مائًًل إىل الدكون

خبًلف دم االستحاضة فإنه أمحر؛ ألنه دم عرٍق، ودم احليض َثخني، ورمبا صاحبه تكُسل، خبًلف دم 
 االستحاضة فإنه رقيق، ودم احليض فيه رائحٌة نتنة، خبًلف دم االستحاضة.

ما فإذا كانت املرأة ليس هلا عادة؛ ولكن هلا متييز، فتقول: أستطيع أْن أُميز دم احليض عن غريه، 
 م؟احلك

 احلكم: أْن تُرد إىل التمييز، فتعمل به.
صلى هللا -وقد دّل على هذا حديث عائشة أّن فاطمة بنت أيب حبيٍش كانت ُتستحض، فقال هلا النيب 

إّن دم احليض دٌم أسوٌد ي ىرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، إذا كان اآلخر : »-عليه وسلم
 «.فتوضئي وصلي
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 القسم الثالث:  -
كون للمستحاضة عادة وال متييز، وهذا يكون أْن ُتصاب املرأة ابالستحاضة يف أول مرة، فيأتيها أاّل ي  

 الدم ألول مرة، مث يستمر معها وتريًة واحدة، فُيطبق معها؛ فهذه ما ال تعمل، ليس هلا عادة وليس هلا متييز.
ن، فقالت مثًًل: العادة ستة أايم، احلكم: أْن تعمل بعادة نسائها، فتنظر يف قريباهتا كم الغالب يف عادهت

 فنقول هلا: اجلِس هذا املقدار، وما زاد فهو استحاضة.
"اي رسول هللا، إين أستحاض حيضًة وقد دلَّ على هذا حديث محنة بنت جحش قالت إهنا قالت: 

إّّنا ذلك ركضٌة من الشيطان، وليس حبيض، : »-صلى هللا عليه وسلم-، فقال هلا النيب شديدة"
 «.، مث اغتسلي-يف علم هللا لىا -يضي ستة أايٍم أو سبىة فتحّ 
 املسألة الرابىة: هل للحيض حٌد أعلى وحٌد أدين، هل له حٌد يف أكثره وحٌد يف أقله؟ 

إىل أنه مخسة عشر يوًما، فما زاد فليس  -رمحهم هللا تعاىل-أما يف أكثره: فقد ذهب فقهاء احلنابلة 
 ، واألقرب والعلم عند هللا أنه ال حد ألكثره وال ألقله.حبيض، وجعلوا أقله يوًما وليلة

 :املسألة اخلامسة: حكم وطء  احلائض واملستحاضة 
 فإنه حيرم ذلك؛ وقد دلَّ على هذا دليل الشرع ودليل اإلمجاع: أما احلائض:

يض  ق ْل ه َو أَ ﴿: -عزَّ وجلَّ -أما الدليل الشرع: فقول هللا  ًذى َفاْعَتز ل وا النّ َساَء َوَيْسَأل وَنَك َعن  اْلَمح 
يض  َوال لَ ْقَرب وه نَّ َحَّتَّ َيْطه ْرنَ   .[222]البقرة:﴾يف  اْلَمح 

 على ذلك. واإلمجاع: منعقدٌ  
يف الكراهية من عدمها، واألقرب أنه جيوز  -رمحة هللا عليهم-فقد اختلف الفقهاء وأما املستحاضة: 

َت، وقد اُستدل على ذلك مبا رواه أبو داود، وَحَسن إسناده بًل كراهة، ال سيما إذا كان خيشى الزوج العن
 عن عكرمة عن محنة بنت جحش أهنا كانت مستحاضة، وكان زوجها جُيامعها. -رمحة هللا عليه-النووي 
 املسألة السادسة: كيف لتطهر املستحاضة؟ 

مث »قال:  -عليه وسلمصلى هللا -املستحاضة جيب أْن تتوضأ لكل صًلة؛ ملا رواه البخاري أّن النيبَّ 
؛ ويكون ذلك بدخول وقت الصًلة، فلو توضأت قبل دخول الوقت، مث دخل «لوضئي لكل صالة

الوقت؛ فإهنا تتوضأ، وهذا إذا كانت الصًلة مؤقتة كالصوات اخلمس، أما إذا مل تكن الصًلة مؤقتة كصًلة 
ادة الصًلة وصلي، لكن ابلنسبة استخارة أو تطوع، أرادت أْن تستخري؛ فهنا نقول هلا: توضئي وقت إر 
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للصلوات املؤقتة، فإهنا ال تتوضأ حىت يدخل الوقت، ويلزمها إذا توضأت أْن تتطهر؛ فتغسل أثر الدم 
 لذلك. -صلى هللا عليه وسلم-وتتحفظ؛ إلرشاد النيبَّ 

 املسألة السابىة: هل جيب على املستحاضة الغ سل كاحلائض؟ 
اء من الدم كامًًل؛ فهذا جيب؛ ألّن هذا الدم هو امتداٌد للحيض، نقول: أما االغتسال عند االنته -

 فيجب عليها أْن تغتسل.
 وأما وجوب اغتساهلا لكل صًلٍة؛ فهذا ال جيب. -
 وعلى هذا قول مجاهري العلماء: وهي أّن املشقة جتلب التيسري، ويف أمرها بذلك عنٍت وحرج شديد. 

عزَّ -دة، أو نذكر احلديث وُنضمن فيه هذه الفائدة إْن شاء هللا الفائدة وال نذكرها مسألة وإّّنا هي فائ
 :"ابب احليض"يف أول حديٍث يف  -رمحه هللا تعاىل-، نقل املؤلف -وجلَّ 

َّ  َسَأَلت  : ح ب َْيشٍ  َأب   ب ْنتَ  َفاط َمةَ  َأنَّ » -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعنْ   -وسلم عليه هللا صلى- النَّب 
 َقْدرَ  الصَّالةَ  َدع ي َوَلك نْ  ،ع ْرقٌ  َذل كَ  إنَّ  ال،: َقالَ  الصَّالَة؟ َأفََأدَع   ،َأْطه ر   َفال أ ْسَتَحاض   إيّن  : فَ َقاَلتْ 
م   نيَ  ك ْنت    الَّيت   اأَلايَّ ل ي مث َّ  ،ف يَها حتَ يض   «.َوَصلّ ي اْغَتس 
حْلَْيَضة   َوَلْيَستْ » ر َوايَةٍ  َويف    ب ََلتْ  َفإ َذا ،اب   َقْدر َها َذَهبَ  َفإ َذا ،ف يَها الصَّالةَ  َفالْ ر ك ي: ة  احْلَْيضَ  َأق ْ

ل ي  «.َوَصلّ ي الدَّمَ  َعْنك َفاْغس 
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يَضتْ  َحب يَبةَ  أ مَّ  َأنَّ » -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعنْ و  ن نيَ  َسْبعَ  ا ْست ح   صلى - اّللَّ   َرس ولَ  َفَسأََلتْ  ،س 
لَ  َأنْ  فََأَمَرَها ؟ َذل كَ  َعنْ  - وسلم عليه هللا ل   َفَكاَنتْ : َقاَلتْ  ،لَ ْغَتس   «.َصالةٍ  ل ك لّ   لَ ْغَتس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
 

واالستحاضة يعين: يستمر يب الدم مدًة طويلة،  «أ ْسَتَحاض   إيّن  »: -رضي هللا عنها-يف قول فاطمة 
 يف املرأة على قسمني:

 :يستمر معها الدم على وتريٍة واحدة. أنْ  القسم األول 
 :أْن يستمر معها وينقطع، أو يتوقف يسريًا، يتوقف يسريًا مث يعود، يتوقف يسريًا مث  النوع الثاين

 يعود وهكذا، فيكون أغلب أايمها معها الدم؛ فهذه من مجلة املستحاضات.
 َأفََأدَع  »:  ملا سألته -هللا عليه وسلمصلى -يف قول النيب يعين: ال يتوقف الدم، « َأْطه ر   َفال»وقوهلا: 
فيه دليٌل على العمل ابلتمييز؛ يعين هذا الدم دم عرق كبقية «: ع ْرقٌ  َذل كَ  إنَّ  ال،: قَالَ » ،«الصَّالَة؟

صلى هللا -الدماء اخلارجة من اإلنسان؛ فدلَّ على أّن دم احليض ليس على هذه الصفة؛ وهلذا حكم النيب 
 ال يؤثر يف الصًلة.أنه دم  -عليه وسلم

لَ  َأنْ  َفَأَمَرَها»ففيه قوله:  -رضي هللا عنها-وأما يف احلديث الثاين، يف حديث عائشة   ، وقد «لَ ْغَتس 
 سبق ذكر هذه املسألة، وما هو الصحيح فيها.
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 إ  حديٍث آخر، فقال: -رمحه هللا لىا -مث انتقل املؤلف 
ل   ك ْنت  »: قَاَلتْ  -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعنْ   م نْ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَّ   َوَرس ول   َأانَ  َأْغَتس 
دٍ  إاَنءٍ  ر ين   ،فَأَلَّز ر   َيَْم ر ين   وََكانَ  ،ج ن بٌ  ك الان  ،َواح   ،م ْىَتك فٌ  َوه وَ  ،إَلَّ  رَْأَسه   ُي ْر ج   وََكانَ  ،َحائ ضٌ  َوَأانَ  فَ ي  َباش 

ل ه    «.َحائ ضٌ  َوَأانَ  َفَأْغس 
 يف   يَ تَّك ئ   -وسلم عليه هللا صلى- اّللَّ   َرس ول   َكانَ » :قَاَلتْ  -عنها هللا رضي- ائ َشةَ عَ  َعنْ و 
ْجر   ْقَرأ   ي،ح   «.َحائ ضٌ  َوَأانَ  اْلق ْرآنَ  فَ ي َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
 

ن الصًلة ومن العبادة اليت يُشرتط هلا هذان احلديثان يدالن على طهارة بدن احلائض، وأّن منعها م
الطهارة ليس لنجاستها، فبدن احلائض طاهر؛ خًلًفا ملا كان يعمله اليهود، فقد كان اليهود إذا حاضت 

 فيهم املرأة مل يؤكلوها ومل جيلسوها، وإّّنا تكون لوحدها حىت تطهر من حيضها.
ل   ك ْنت  »: -رضي هللا عنها-تقول عائشة   إاَنءٍ  م نْ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَّ   َوَرس ول   َأانَ  َأْغَتس 

دٍ   وقد سبق معنا معىن اجلنابة، واشتقاقها يف )ابب الغسل من اجلنابة(.«: ج ن بٌ  ك الان  ،َواح 
ل   ك ْنت  »: -رضي هللا عنها-ويف قول عائشة   إاَنءٍ  م نْ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَّ   َوَرس ول   َأانَ  َأْغَتس 

دٍ   : «َواح 
  رضي هللا عنها-فيه دليٌل على جواز فعل هذا الفعل األمر الذي أشارت إليه عائشة-. 
  .وفيه دليل على أنه جيوز للزوج أْن ينظر إىل زوجته لسائر جسدها وهي كذلك 

ل   ك ْنت  »قالت:  ويف دليل على ُحسن عشرة النيب «: -وسلم عليه هللا صلى- اّللَّ   َوَرس ول   َأانَ  َأْغَتس 
 ألهل بيته. -ى هللا عليه وسلمصل-

يعين: أضع اإلزار، وهو ما يُلبس أسفل البدن، وقد قيل: أّن احلكمة يف « َفَألَّز ر   َيَْم ر ين   وََكانَ »قالت: 
ذلك حىت ال يرى الزوج ما يُقززه عن زوجته، فًل تقع عينه على ما يكره؛ ويف هذا دليل على حرص الشريعة 

 ابمليثاق الغليظ. -عزَّ وجلَّ -ذا أكدها هللا على دوام هذه العًلقة؛ وهل
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ر ين  »قالت:  ر ين  »، قوهلا: «َحائ ضٌ  َوَأانَ  فَ ي  َباش  يعين: من البشرة، يعين: ميس بشرهتا ببشريت؛ ألّن « فَ ي  َباش 
 .-صلى هللا عليه وسلم-اجلزء العلوي من البدن منها ليس عليه ثياب، فهو كذلك 

 ائض: وهي حكم مباشرة احل هنا مسألة:
 نذكرها مقسمًة تتميًما للفائدة:

 ما حكم مباشرة احلائض؟
 مباشرة احلائض لنقسم إ  ثالث أقسام: نقول:

 :أْن يكون ذلك ابجلماع؛ وهذا سبق حكمه ودليله. القسم األول 
 :املباشرة ملا دون السرة وما بني السرة وحتت الركبة، أو نقول: ما بني السرة والركبة؛  القسم الثاين

على قولني، والصحيح جوازه كاملباشرة يف  -رمحة هللا عليهم-ن ليس فيه مجاع؛ وهذا اختلف فيه العلماء لك
صلى هللا عليه -الفخذ وحنو ذلك؛ فهذا ال أبس به؛ وقد دلَّ على ذلك عموم حديث أنس أّن النيب 

 «.اصنىوا كل شيٍء إال النكاح»قال:  -وسلم
 ا فوق السرة من أعلى البدن، ومبا حتت الركبة؛ وهذا جائٌز : أْن تكون املباشرة مبالقسم الثالث

 .-رمحة هللا عليه-ابالتفاق، كما نقله النووي 
احلديث يدل كما سبقت اإلشارة إليه إىل طهارة جسد احلائض؛ وعلى هذا فاحلائض يف زمن حيضها 

 -لى هللا عليه وسلمص-ما خيرج منها من العرق أو السؤر وحنو ذلك، وكل ذلك طاهر، وقد كان النيب 
 يعرف ألزواجه حقهن حىت يف هذه الفرتة.

مل تكن عًلقته بنسائه عًلقة متعٍة فقط، وإال فهو  -صلى هللا عليه وسلم-وهذا فيه دليل على أّن النيب 
يف زمن احليض ال جيوز له اجلماع، ومع هذا ملا ينتج عن املباشرة والقرب بني  -صلى هللا عليه وسلم-

-صلى هللا عليه وسلم-و ذلك من املعاين اجلليلة، واألثر احلسن يف نفس حىت الزوجة، مل يرتكه اجلسدين وحن
 ، بل كان يفعل أشد من ذلك.

"كنت أشرب وأان حائض، كما قالت عائشة يف صحيح مسلم:   -صلى هللا عليه وسلم-فكان  
يشرب، وألىرق الىرق قطىة اإلانء؛ فيضع فاه على موضع يفَّ ف -صلى هللا عليه وسلم-فأانول النب 

 .، فيضع فاه على موضع يفَّ"-صلى هللا عليه وسلم-اللحم، وأان حائض وأانوله النب 
 :-وهي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها- هنا مسألة  
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 صلى هللا عليه-كان الرسول »ما حكم قراءة القرآن للحائض؛ ألّن يف حديث عائشة قالت: 
ْجر   يف   يَ تَّك ئ   -وسلم ْقَرأ   ،يح  ما حكم قراءة هذا ال أبس به يقرأ وهو يف حجرها؛ لكن هي ، «اْلق ْرآنَ  فَ ي َ

 القرآن للحائض؟
 قراءة القرآن للحائض ينقسم إ  قسمني:نقول: 

 :أْن يكون ذلك مبباشرة للمصحف، مبس املصحف بدون حائٍل، وهذا ال جيوز؛ ألن  القسم األول
 ميس املصحف إال طاهر.هنى أْن  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
 :أْن تكون قراءهتا بغري مٍس مباشر للمصحف، فهي متس املصحف حبائل،أاو تقرأ  القسم الثاين

 مثًًل من اجلوال وحنو ذلك؛ فهذا وقع فيه اخلًلف، والصحيح جوازه.
يف موضعه يف  -عزَّ وجلَّ -يف احلديث فوائد متعلقة ابالعتكاف، هذه سنتحدث عنها إْن شاء هللا 

 ، ويف هذا احلديث كذلك دليل على أنه ال مانع من النوم مع احلائض يف حلاٍف واحد.كتاب الصيام""
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 :-رمحه هللا لىا -إ  احلديث الذي بىده، فنقل  -رمحه هللا لىا -مث انتقل املؤلف 
 لَ ْقض ي احْلَائ ض   اَبل   َما: فَ َقلت   -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َسَأْلت  »: قَاَلتْ بنت عبد هللا  م َىاَذةَ  َعنْ 
؟ َأَحر ور يَّةٌ : فَ َقاَلتْ  ؟ الصَّالةَ  لَ ْقض ي َوال ،الصَّْومَ  َر ور يَّةٍ  َلْست  : فَ ق ْلت   َأْنت  :  فَ َقاَلتْ  ،َأْسَأل   َوَلك نّ   ،حب 
يب  َنا َكانَ   «.الصَّالة   ب َقَضاء   ن  َؤمَّر   َوال ،الصَّْوم   ب َقَضاء   فَ ن  َؤمَّر   ؛َذل كَ  ي ص 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 
؟ َأَحر ور يَّةٌ »: -رضي هللا عنها-يف قول عائشة  نسبٌة إىل قرية يف العراق قرب الكوفة ُتسمى «: أَْنت 

 يَّةٌ َأَحر ور  »، واملراد يف -رضي هللا عنه-حروراء، هذه القرية نزل فيها أول فرقٍة خرجوا على علّي بن طالٍب 
؟ أي: من اخلوارج، وإّّنا َوَصفتها بذلك؛ ألّن من صفة اخلوارج التشدد يف الدِّين، وآراؤهم اخلاطئة يف  «َأْنت 

 التدين؛ وهلذا قالت هلا ما قالت.
َر ور يَّةٍ  َلْست  » لكن معاذة قالت:  أّن هدفها من ذلك ليس االعرتاض على فبيّنت «: َأْسَأل   َوَلك نّ   ،حب 

 إّّنا هدفها التفقه يف الدِّين.الشرع، و 
يب  َنا َكانَ »فقالت هلا عائشة:  ، ونًلحظ «الصَّالة   ب َقَضاء   ن  َؤمَّر   َوال ،الصَّْوم   ب َقَضاء   فَ ن  َؤمَّر   ،َذل كَ  ي ص 

 أجابتها بنفس سؤاهلا، فردهتا إىل الشرع. -رضي هللا عنها-عائشة  نّ أ
رمحه هللا -لصوم على احلائض؛ وألجل هذا ساقه املؤلف يف هذا احلديث دليٌل على حترمي الصًلة وا

مقررًا  -صلى هللا عليه وسلم-معنا هنا؛ ليـُّبني لنا هذه املسألة، وهي حمل إمجاع، وقد قال النيب  -تعاىل
 «.أليست إذا حاضت مل ل صلي ومل لصم»ذلك: 

 وهناك ثالثة إمجاعات:
 :ئض.يف حترمي الصًلة والصوم على احلا اإلمجاع األول 
 :اإلمجاع على أهنا لو صلت أو صامت؛ فصومها وصًلهتا ابطلة. اإلمجاع الثاين 
 :وجوب قضاء الصوم دون الصًلة. واإلمجاع الثالث 

 ما الفرق بني الصوم والصالة؟ ملاذا أ مرت بقضاء الصوم دون الصالة؟فإْن قيل: 
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 ذ كر يف هذا عدة أقوال منها:
كل يوٍم، فلو أُمرت بقضائها لكان فيها مشقة، مث جتد هي من األايم قالوا: أّن الفرق أّن الصًلة تتكرر  

األخرى تعويًضا ملا فاهتا، خبًلف الصوم فإنه مرًة يف السنة؛ وهلذا أُمرت ابلقضاء؛ ألنه لو فاهتا مل جتد يف 
 السنة عوًضا عنه.
 وهي حيرم على احلائض عدة أمور:هنا مسألة: 

 :الصًلة. األول 
 :قد سبق دليل ذلك.الصيام، و  الثاين 
 :قال هلا ملا  -صلى هللا عليه وسلم-الطواف؛ حلديث عائشة يف الصحيحني أّن النيب  الثالث

 ؛ وهذا حمل اتفاٍق من العلماء.«افىلي ما يفىل احلاج غري أال لطويف ابلبيت حَّت لطهري»حاضت: 
 :اجلماع يف الفرج، وقد سبق دليله. الرابع 
 :وقد سبق وبيّنا دليله. مس املصحف بدون حائل، اخلامس 
 :الطًلق، فيحرم الطًلق حال احليض، وهو ما يُسمى )ابلطًلق البدعي(، فيحرم عليها  السادس

أْن تطلب الطًلق يف هذه احلال، وحيرم على الزوج أْن يوقعه يف هذه احلال؛ وقد دلَّ على هذا حديث ابن 
اجىها، مث »، وقال لعمر: -وسلم صلى هللا عليه-عمر ملا طلق زوجته وهي حائض؛ فتغيظ النيب  مره فلري 

 «.لي مسكها حَّت لطهر، مث إْن شاء فلي مسك، وإْن شاء فلي طلق
 :مما حيرم على احلائض املكث يف املسجد، وهو قول مجهور العلماء؛ ودليل ذلك ما ثبت  السابع

، وهو  «لين اخلمرةانو »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أّن النيب  -رضي هللا عنها-عند مسلم من عائشة 
ما وجه الداللة من ، «إّن حيضتك  ليست يف يدك»، فقال: «إين حائض»كان يف املسجد، فقالت: 

 هذا احلديث؟
كان متقرر عندها أّن احليّض ال متكث يف املسجد؛ وهلذا   -رضي هللا عنها-فإّن عائشة  :وجه الداللة

؛ فاليد «أّن حيضتك  ليست يف يدك  »بنّي هلا  وإّّنا -صلى هللا عليه وسلم-ذكرت ذلك، وأقرها النيب 
طاهرة، وال أبس أبْن تُدخل احلائض جزًءا  من جسمها يف املسجد، كما أنه جيوز للمعتكف أْن خُيرج جزًءا 

 من جسمه يف املسجد: كرأسه، يده أو حنو ذلك.
 وهناك فرٌق بني املرور يف املسجد واملكث يف املسجد:
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 فيه؛ لكن املكث يف املسجد هو املنهي عنه.فاملرور: جائز وال إشكال 
 «:؟أَْنت   َأَحر ور يَّةٌ » هلذه املرأة: -رضي هللا عنها-يف قول عائشة مسألة:   

فيه إشارة إىل شدة خطورة البدع يف الدِّين والتمكري عنها، وأنه ينبغي للمسلم أْن يكون أبعد ما يكون 
أنكرت على هذه املرأة كوهنا تتشبه أبهل البدع، فهذه  -ارضي هللا عنه-عن اإلحداث يف الدِّين، فعائشة 

رضي هللا -املرأة مل تكن مبتدعة؛ لكن جملرد أْن تشبهت هبم يف التشدد يف األمور؛ أنكرت عليها عائشة 
 .-عنها وأرضاها

َر ور يَّةٍ  َلْست  »ويف قول معاذة:  يدفع عن نفسه  نْ فيه دليل على أنه ينبغي لإلنسان أ«: َأْسَأل   َوَلك نّ   ،حب 
َقاَل ﴿ -عليه الصًلة والسًلم-دفع عن نفسه؛ فحينما اهتم  -عليه الصًلة والسًلم-ما يسؤه، ويوسف 

ي ْع إ َ  رَبّ َك اَقاَل ﴿وحينما جاءه الرسول يطلب منه اخلروج ، [26]يوسف:﴾ه َي رَاَوَدْلن  َعْن نَ ْفس  ْرج 
ت    .[50]يوسف:﴾ َقطَّْىَن َأْيد يَ ه نَّ َفاْسَأْله  َما اَبل  النّ ْسَوة  الالَّ

مبِنَّه وكرمه أْن جيعلنا هداًة  -سبحانه وتعاىل-فينبغي على اإلنسان أْن يدفع عن نفسه الريبة، أسأل هللا 
مهتدين غري ضالني وال مضلني إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وهللا 

 .تعاىل أعلم
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 "أسئلة"
/ إذا حاضت املرأة يف وقت صالٍة وهي مل ل صليها بىد، فهل لقضي هذه الصالة بىد انقضاء س
 حيضها؟
نعم، إذا حاضت املرأة بعد دخول الوقت، فقد تعلقت ذمتها هبذه الصًلة، فأقول: إذا دخل ج/ 

هذه الوقت؛ فقد وجبت الصًلة، فلو دخل وقت صًلة العصر مثًًل، واملرأة طاهر، فقد وجبت عليها 
 الصًلة، مث أرادت أْن ُتصلي فوجدت الدم؛ فهنا متتنع عن الصًلة، وجيب عليها قضاء هذه الفريضة.

 س/ أما مَّت ال لؤمر بقضاء الصالة؟
ج/ إذا دخل عليها وقت الصًلة وهي حائض، وخرج وقت الصًلة وهي حائض؛ فهذه الصًلة ال 

 متها.تُطالب هبا؛ ألهنا مل جتب عليها أصًًل، فلم تتعلق بذ
بكتاب الصيام  ( أرفق46:54)هناك مسائل متعلقة يف هذا الباب "ابب احليض"، لكنها هي ميكن 

؛ ألّن اإلشكاالت ميكن يف موضوع -عزَّ وجلَّ -نُشري إليها إبذن هللا  -عزَّ وجلَّ -يف حينها إْن شاء هللا 
هذا الباب؛ ألّن السؤال يكثر الصيام أكثر من أمر الصًلة، وأًن أطلب من األخوات الكرميات خاصًة يف 

 من النساء يف هذا الباب، وقد جيتنب بعض األخوات احلرج من السؤال.
فأًن أقول: مبا أننا درسنا هذا الباب، فإذا كانت هناك إشكاالت أو أسئلة يف هذا الباب، فلُتجمع 

 ، وتُلحق ابملادة العلمية للدرس.-عزَّ وجلَّ -وُُنيب عليها إْن شاء هللا 
نك اللهم ربنا وحبمدك، أشهد أّن ال إله إال أنت، نسغفرك ونتوب إليك، وصلى هللا وسلم وابرك سبحا

 على نبينا حممد.
 والسًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   
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