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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

إنَّ احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلَّ له، ومن 

د أالَّ إله إال اهللا، وحده ال شريك له، ـيضلل فال هادي له، وأشه
ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه دا عبده ورسوله، صلَّـوأشهد أنَّ حمم

  .وسلَّم تسليما كثريا
  :أما بعد

فإنَّ من أهم املهمات، وآكد الفرائض والواجبات، أن يعـرف  
العبد حكم رب العاملني، ويتفقَّه فيما نزل به من مسـائل الشـرع   
والدين، حىت يعبد اهللا على بصرية املهتدين، فيكون بذلك على ج 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اِهللا علَى بصرية أَنا ومنِ  األنبياء واملرسلني
نيرِكشالْم نا ما أَنمانَ اِهللا وحبسنِي وعبات ]١٠٨: يوسف.[  

أال وإنَّ الناس حباجة إىل من يعينهم على ذلك مـن العلمـاء   
  .والباحثني، فأرجو أن يكون عملي هذا من هذا السبيل

  :لداعي جلمع مسائل هذا املوضوع والكتابة فيها
هذا وقد دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع جملة أمور مـن  

  :أمهها ما يلي
بـالتعرض   -سابقيهم والحقـيهم   -قلَّة اهتمام الباحثني  -١
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احليض كتاب ضـائع مل  : ملسائل هذا املوضوع، حىت قال الدارمي
  .)١(يصنف فيه تصنيف يقوم حبقِّه

والتقصري يف علومه ومسائله أمـر مل يـزل   : وقال ابن العريب
  .)٢(يتقادم
؛ )٣(إنه لَما كان احليض شيئًا قد كتبه اهللا على بنـات آدم  -٢

كما قال املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه، ولكون الشارع قـد  
ة علَّق به جملة من األحكام، ولَما كانت هذه األحكام مما يلزم جمل

النساء تعلمها، ولكون هذه األحكام مفرقة مبثوثة يف أبواب الفقه، 
ولوقوع اخلالف يف كثريٍ من هذه املسائل؛ فقد توافرت الـدواعي  

  .جلمع هذه األحكام يف مؤلَّف مستقل
وقد علَّق الشرع على احليض أحكاما وأمجل : "قال ابن قدامة

اعيةٌ إىل معرفـة احلـيض   وإذا ثبت هذا فاحلاجة د: ، مث قال"عدها
  .)٤(ليعلم ما يتعلَّق به من األحكام

ومعرفة مسائله من أعظم املهمـات لمـا   : وقال ابن عابدين
  .)٥(يترتب عليها ما ال يحصى من األحكام

                              
  ).٢/٣٤٥(اموع  (١)
  ).١/٢٣١(حاشية جامع الترمذي  (٢)
أخرجه البخاري من حديث عائشة يف كتاب احليض، باب األمر بالنساء إذا  (٣)

  ).١/٧٧(نفسن 
  ).١/٣٨٦(املغين  (٤)
  ).١/٢٨٢(رد احملتار  (٥)
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ومعلوم أنَّ احليض من األمور العامة املتكـررة،  : وقال النووي
العتناء مبا هـذه  ويترتب عليه ما ال يحصى من األحكام، فيجب ا

  .)١(حاله
ومعرفة مسائل احليض من أعظم املهمات ملـا  : وقال ابن جنيم

وكان من أعظـم  : قال.. يترتب عليها ما ال يحصى من األحكام 
الواجبات؛ ألنَّ عظم منزلة العلم بالشيء حبسب منزلة ضرر اجلهل 

  .)٢(به، وضرر اجلهل مبسائل احليض أشد من ضرر اجلهل بغريها
كالم هؤالء األئمة وإن كان مبجمله يف احلثِّ علـى تعلُّـم   و

أحكام احليض لما يترتب عليه ما ال يحصى من األحكام، فإنَّ هذه 
األحكام مفرّقة مبثوثة يف أبواب الفقه، فكان تفرقها أعظم داعيا يل 
جلمعها يف مؤلَّف مستقل، لما يف ذلك من فائدة يف توفري اجلهـد  

  .للقارئ، وخاصة النساء والوقت
جيب على املرأة أن تعلم ما حتتاج إليه من أحكام : قال الشربيين

احليض واالستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، 
وحيرم عليه منعها إالَّ أن وإالَّ فلها اخلروج لسؤال العلماء، بل جيب 

  .)٣(هو وخيربها فتستغين بذلكيسأل 
فاس قرين احليض فيما يترتب عليه من أحكام؛ ألنه إنَّ الن -٣

                              
  ).٢/٣٤٥(اموع  (١)
  ).١/١٩٩(البحر الرائق  (٢)
  ).١/١٢٠(مغين احملتاج  (٣)
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، )١(حيض مجتمع، فحكمه حكم احليض إالَّ يف مسائل معـدودة 
  .فكان ذكرها متمما هلذا البحث

إنَّ االستحاضة وإن كانت ظاهرةً مرضيةً وحدثًا عارضـا   -٤
 فقد أفردها الفقهاء بأحكام خاصة، وقد عمت ا البلوى يف وقتنـا 
هذا البتعاد الناس عن الفطرة، وركوم إىل نصائح الكفرة يف حتديد 
النسل، وقد تفننوا يف موانع احلمل اليت تسبب عنها اضطراب العادة 
عند كثريٍ من النساء وشيوع مرض االستحاضة، فكان حبـث مـا   

  .يتعلَّق ا من أحكام متمما لما يذكر للحيض والنفاس
  :منهج البحث

د لكلِّ باحث من منهج يسلكه، يحدد معامله قبل الكتابة، ال ب
وتتكامل صورته بعد انتهاء املوضوع، وإنَّ من أبرز مالمح منهجي 

  :يف هذا البحث ما يلي
اقتصرت يف حبثي على املـذاهب األربعـة واملـذهب     -أوالً

الظاهري، كما أذكر رأي مشاهري فقهاء السلف من غـري فقهـاء   
  .وجدت يف ذلك نقالً املذاهب، ما

أقوم بعرض املسألة اخلالفية بذكر القول أوالً فالقائل به،  -ثانيا
  .مث أُتبِعه باالستدالل، وما ورد عليه من مناقشة، وما أُجِيب به عنها

اعتمدت يف نسبة كلِّ قولٍ لكلِّ مذهبٍ على أمهـات   -ثالثًا
                              

كشاف القناع ) ١/١٢٠(مغين احملتاج ) ١/١٥٧(الشرح الكبري البن قدامة : انظر (١)
)١/١٩٩.(  



  

  ٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .كتب املذهب
للقاعدة، فـإن   ألقوال اتباعاًااجتهدت يف التوفيق بني  -رابعا

تعذَّر ذلك رجح ما ظهر يل رجحانه، بناء على قوة األدلَّـة، ومبـا   
  .يتمشى مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة

عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها يف كتـاب اهللا،   -خامسا
  .بذكر السورة ورقم اآلية

البحث، وما كان خرجت مجيع األحاديث الواردة يف  -سادسا
منها يف صحيح البخاري أو مسلم أكتفي بـه، ومـا مل يخرجـه    
أحدمها أو كالمها خرجته من الصحاح والسنن واملسانيد املتبقية مع 

  .بيان درجة احلديث معتمدا يف ذلك على ما ذكره العلماء يف ذلك
خرجت اآلثار الواردة يف البحث من مصادرها، مـع   -سابعا
  .األثر ما وجدت يف ذلك نقالً عن أهل هذا الفن بيان درجة
وضحت معىن ما يرِد يف هذا البحـث مـن كلمـات     -ثامنا

وألفاظ غريبة، ولَما كانت الغرابة وصفًا نسبيا فقد اعتمدت علـى  
  .نفسي واجتهدت يف حصر هذه الكلمات

ترمجت لألعالم الواردة يف هذا البحـث، باسـتثناء    -تاسعا
الصحابة واألئمة األربعة، لكوم ال حيتاجون إىل تعريف،  مشاهري

  .وجعلت ذلك يف ملحق خاص يف آخر البحث
  :عملت فهرسا هلذا البحث اشتمل ما يلي -عاشرا
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  .فهرسا لآليات القرآنية -١
  .فهرسا لألحاديث النبوية -٢
  .فهرسا لآلثار -٣
  .راجع البحثفهرسا مل -٤
  .البحث فهرسا ملوضوعات -٥

  :خطة البحث
  .تشتمل خطة هذا البحث متهيدا وثالثة فصول

  .وفيه التعريف باحليض والنفاس واالستحاضة: التمهيد
وفيه ثالثـة  يف األحكام املترتبة على احليض، : الفصل األول

  :عشر مبحثًا
وفيـه مثانيـة   يف األحكام املتعلقة بالطهارة؛ : املبحث األول

  :مطالب
  .قراءة القرآنيف : املطلب األول
  .يف الذِّكر: املطلب الثاين

  .يف مس املصحف: املطلب الثالث
، )١(يف طهارة بدن احلائض، وطهارة سـؤرها : املطلب الرابع

                              
النهاية ) ٤/٣٣(لسان العرب : انظر. ما بقي يف اإلناء، فهو بقية الشيء: السؤر (١)

)٢/٣٢٧.(  
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  .وعرقها
  .يف دخوهلا للمسجد: املطلب اخلامس
  .يف غسلها من احمليض: املطلب السادس
  .يف اغتسال احلائض للجنابة: املطلب السابع
  .يف تغسيلها إذا ماتت :املطلب الثامن
يف األحكام املتعلقة بالصالة؛ وفيـه أربعـة   : املبحث الثاين

  :مطالب
  .يف حكم الصالة يف أثناء احليض: املطلب األول

  .املطلب الثاين يف قضاء ما فاا أيام احليض
  .يف طهر احلائض قبل خروج وقت الصالة: املطلب الثالث
دخول وقت الصـالة   يف نزول دم احليض بعد: املطلب الرابع

  .وقبل أن تصليها
يف األحكام املتعلقة بالصيام؛ وفيـه مخسـة   : املبحث الثالث

  :مطالب
  .يف حكم الصيام يف أثناء احليض: املطلب األول
  .يف قضاء ما فات باحليض: املطلب الثاين

  .يف إمساك اليوم الذي طهرت يف أثنائه: املطلب الثالث
  .قبل أن تغتسليف طلوع الفجر : املطلب الرابع
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  .هل الدم يف يومويف سقوط كفارة اجلماع بنز: املطلب اخلامس
  :يف اعتكاف احلائض؛ وفيه مطلبان: املبحث الرابع
  .يف حكم االعتكاف: املطلب األول
  .يف طروء احليض حال االعتكاف: املطلب الثاين

يف األحكام املتعلِّقة باحلج والعمرة، وفيـه  : املبحث اخلامس
  :بمخسة مطال

  .يف إحرام احلائض باحلج والعمرة: املطلب األول
  .يف حكم الطواف حال احليض: املطلب الثاين

  .يف حكم السعي حال احليض: املطلب الثالث
  .يف انتظار الرفقة لطهر احلائض: املطلب الرابع

  .يف طواف الوداع على احلائض: املطلب اخلامس
نكاح؛ وفيه مطلب يف األحكام املتعلِّقة بال: املبحث السادس

  .وهو االستمتاع باحلائض: واحد
  :وفيه مسألتان
  .يف االستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة: املسألة األوىل
  .يف االستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة: املسألة الثانية

  : يف األحكام املتعلقة بالطالق، وفيه مطلبان: املبحث السابع
  .حلائضيف تطليق ا: املطلب األول
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يف وطء الزوج للمرأة حال احليض هل حيلّهـا  : املطلب الثاين
  .لألول

  .يف اخللع يف احليض: املبحث الثامن
  :يف األحكام املتعلقة باإليالء، وفيه مطلبان: املبحث التاسع
  .يف احتساب أيام احليض من أجل املويل: املطلب األول
  .ء حال احليضيف حصول الفيئة من املويل بالوط: املطلب الثاين

  .يف األحكام املتعلِّقة بالعدة: املبحث العاشر
يف األحكام املتعلقة باالسـترباء؛ ويف  : املبحث احلادي عشر

  :مطلبان
  .يف استرباء الثيب: املطلب األول
  .يف استرباء البكر: املطلب الثاين

  .يف األحكام املتعلِّقة بالنفقة: املبحث الثاين عشر
  .يف تذكية احلائض :املبحث الثالث عشر
  .يف أنه عالمة على البلوغ: املبحث الرابع عشر

  .يف األحكام املترتبة على النفاس: الفصل الثاين
يف األحكام املترتبة على االستحاضة؛ وفيه ثالثة : الفصل الثالث

  :مباحث
  .يف أن حكمها حكم الطاهرات: املبحث األول
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  .يف كيفية تطهرها للصالة: املبحث الثاين

  .يف وطء املستحاضة: بحث الثالثامل
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  التمهيد
  يف التعريف باحليض، والنفاس، واالستحاضة

  وفيه ثالثة مطالب
* * *  

  املطلب األول
  يف التعريف باحليض

  :التعريف اللغوي -أوالً
إذا سـال   »حاض الوادي«: السيالن، من قوهلم: احليض لغة

ذا سال ، إ»حاضت السمرة«: وحيضان السيول ما سال منها، ومنه
  .منها شبه الدم، وهو الصمغ األمحر

  .)١(يسيل: وقيل للحوض، حوض؛ ألنَّ املاء حييض إليه، أي
  :أما احليض يف االصطالح: ثانيا

فقد عرف بتعاريف كثرية ختتلف فيما بينها حىت داخل املذهب 
الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مـذهب، مث نعقـب ذلـك    

  .بالتعريف املختار
الدم الذي ينفضه رحم امرأة «بأنه : رفه ابن اهلمام من احلنفيةفع

  .)٢(»ساملةٍ  عن داء وصغر
                              

  ).١٤٣، ٧/١٤٢( »حيض«لسان العرب مادة   (١)
  ).١/١٦١(فتح القدير  (٢)
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الدم اخلارج من فرج املرأة «بأنه : وعرفه ابن جزي من املالكية

  .)١(»اليت ميكن محلها عادةً من غري والدة وال مرض
اخلارج من فرج املرأة على «بأنه : وعرفه الشربيين من الشافعية

  .)٢(يل الصحة من غري سبب الوالدةسب
دم يرخيه الرحم إذا بلغت «بأنه : وعرفه ابن قدامة من احلنابلة
  .)٣(»املرأة مث يعتادها يف أوقات معلومة

وجلُّ هذه التعريفات ال ختلو من نقص، إما بكوا غري جامعة 
أو غري مانعة، ولعلَّ أمجع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عـرف  

  : البهويت من احلنابلة حيث قالبه 
هو دم طبيعة وجبِلَّة، خيرج من قعـر الـرحم يف أوقـات    

  .)٤(معلومة
خيرج به ما كان على سبيل املرض  »دم طبيعة وجبلة«: فقوله

  .وحنوه
خيرج به دم االستحاضة؛ فإنه مـن   »من قعر الرحم«: وقوله

  .»العاذل«أدىن الرحم، من عرق يسمى 

                              
  .)٣١(القوانني الفقهية  (١)
  ).١/٨٧(اإلقناع  (٢)
  ).١/٣٨٦(املغين  (٣)
وقريب منه ما عرف به الشربيين ) ١/٣٧٠(الروض املربع مع حاشية ابن قاسم  (٤)

  ).١/١٠٨(يف مغين احملتاج 
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فليس دم فساد، وإمنا خلق : أي ،»معلومةيف أوقات «: وقوله
حلكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا محلت املرأة انقطع حيضها يف 

  .)١(الغالب
ليخرج  »من غري سبب والدة«: ولو أضيف إىل التعريف لفظة

بذلك دم النفاس لكان أوىل، فإنه دم طبيعة، خيرج من قعر الرحم، 
  .أنَّ سببه الوالدة ويف وقت معلوم هو وقت الوالدة، إالَّ

                              
  ).١/١٩٦(كشاف القناع : انظر (١)
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  املطلب الثاين

  يف التعريف بالنفاس
  :النفاس لغة

  .دمه: ، أي»سالت نفسه«: وهو الدم، يقال »النفْس«من 
اللـهم نفِّـس   «: أو من النفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال

  .فرجها: ، أي»نفَّس اهللا عنه كربته«: فرج عين، ويقال: ، أي»عين
  .)١(وهو اخلروج من اجلوف: »التنفيس«أو من 

  :أما يف االصطالح الشرعي
  .فقد عرف بتعاريف متقاربة
الدم اخلارج من الرحم بعـد  «بأنه : فعرفه املرغيناين من احلنفية

  .)٢(»الوالدة
الدم اخلارج مـن الفـرج   «بأنه : وعرفه ابن جزي من املالكية

  .)٣(»بسبب الوالدة
الدم اخلارج عقـب فـراغ   «بأنه : وعرفه الرملي من الشافعية

                              
 »نفس«الصحاح مادة ) ٢٣٩، ٦/٢٣٦( »نفس«لسان العرب مادة : انظر (١)

)٩٨٥، ٣/٩٨٤.(  
  ).١/١٨٦(ية مع فتح القدير اهلدا (٢)
  ).٣١(القوانني الفقهية  (٣)
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  .)١(»الرحم من احلمل
دم يرخيه الرحم للـوالدة  «بأنه : وعرفه ابن مفلح من احلنابلة

  .)٢(»وبعدها إىل مدة معلومة
ولعلَّ أوىف هذه التعريفات ما عرف به احلنابلة؛ إذ إنه جعل منه 
ما يكون قبل الوالدة، مع وجود أمارة عليـه بـأن تعقبـه والدة،    

  .الطَّلْق، وقد أشار إىل هذا أيضا تعريف املالكية له ويصحبه
مث إنه حدد له مدة، وجعلها معلومة، فإن زاد عليها فإنَّ الزيادة 

  .ال تكون منه، بل قد تكون حيضا أو استحاضة أو دم فساد
مث أيضا قد تضمن اشتراط أن يكون خروجه من الرحم، فلـو  

م النفاس، وقد تضمن هذا املعـىن  كان من دونه فإنه ال يدخل يف د
  .أيضا تعريف احلنفية

                              
  ).١/٣٠٥(اية احملتاج  (١)
  ).١/٢٩٣(املبدع  (٢)
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  املطلب الثالث

  التعريف باالستحاضة
  :االستحاضة يف اللغة

االستحاضة أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد : قال يف اللسان
  .؛ فهي مستحاضة»استحيضت«: يقال. أيام حيضها املعتاد

مـن احملـيض،   واملستحاضة اليت ال يرقأ دم حيضها وال يسيل 
  .)١(»العاذل«ولكنه يسلُّ من عرقٍ يقال له 

  :أما يف االصطالح الشرعي
فقد عرفت بتعاريف كثرية ختتلف يف ألفاظها حـىت داخـل   
املذهب الواحد، إالَّ أا ترجع إىل معىن واحد، وهو مـا ذُكـر يف   

  .ودونك تعريفًا لكلِّ مذهب.. تعريفها لغة 
اسم لدمٍ خارجٍ من الفـرج  «من احلنفية بأا فعرفها ابن جنيم 

  .)٢(»دون الرحم
الدم اخلارج من الفـرج  «بأا : وعرفها ابن جزي من املالكية

  .)٣(»على وجه املرض
دم علَّة يسيل من عـرقٍ  «بأا : وعرفها الشربيين من الشافعية

                              
  ).٣/١٠٧٣(أيضا الصحاح : وانظر) ١٤٣، ٧/١٤٢( »حيض«مادة  (١)
  ).١/٢٢٦(البحر الرائق  (٢)
  .٣١القوانني الفقهية ص  (٣)
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  .)١(»"العاذل"من أدىن الرحم يقال له 
سيالن الدم يف غري وقتـه  «: ابلة بأاوعرفها ابن مفلح من احلن

  .)٢(»من العرق العاذل

                              
  )١/١٠٨(مغين احملتاج  (١)
  ).١/٢٧٤(املبدع  (٢)
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  الفصل األول
  األحكام املترتبة على احليض

  :وفيه ثالثة عشرة مبحثًا



  

  ٢٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث األول
  يف األحكام املتعلقة بالطهارة

  :وفيه مثانية مطالب
  .يف قراءة القرآن: املطلب األول
  .يف الذِّكر: املطلب الثاين

  .يف مس املصحف: الثاملطلب الث
يف طهارة بدن احلائض، وطهـارة سـؤرها،   : املطلب الرابع

  .وعرقها
  .يف دخوهلا للمسجد: املطلب اخلامس
  .والتيمم عند فقد املاء. يف غسلها من احمليض: املطلب السادس
  .يف اغتسال احلائض للجنابة: املطلب السابع
  يف تغسيلها إذا ماتت: املطلب الثامن

* * *  
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  املطلب األول

  )١(يف قراءة احلائض للقرآن
  :وفيه فرعان

  )ثر من آيةما كان أك(يف قراءة الكثري منه : الفرع األول
  :وألهل العلم يف حكم ذلك قوالن

  :أنه ال جيوز: القول األول
، )٤(، والشـافعية )٣(، ومالك يف رواية عنه)٢(ذهب إليه احلنفية

  )٥(وأمحد يف رواية عنه، وهي املذهب

قول مجع من فقهاء السلف منهم احلسـن، والنخعـي،    وهو
  .)٦(والزهري، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبري، وأكثر أهل العلم

                              
نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان، فأما النظر يف املصحف، وقراءته  (١)

: بالقلب دون حركة اللسان، فهذا ال خالف بني أهل العلم يف جوازه، انظر
  ). ٢/١٦٣(اموع 

البحر ) ٣/١٥٢(املبسوط ) ١/٣٧(بدائع الصنائع ) ١٨(خمتصر الطحاوي : انظر (٢)
  ).١/٣٨(ندية الفتاوى اهل) ١/٢١٠(الرائق 

  ).١/٢٠٦(التفريع ) ١/١٦٣(املعونة ) ٣٤٥، ١/١٢٠(املنتقى : انظر (٣)
) ٢/١٥٨(اموع ) ١/٣٨٦(احلاوي ) ١/٤٥(املهذب ) ١/١٨(الوجيز : انظر (٤)

  ).١/٧٢(مغين احملتاج 
كشاف القناع ) ١/١٨٧(املبدع ) ١/٢٤٣(اإلنصاف ) ١/١٩٩(املغين : انظر (٥)

  ).١/١٥٦(لكبري الشرح ا) ١٩٧، ١/١٤٧(
  ).١/١٩٩(املغين ) ٢/١٥٨(اموع ) ٢/٩٦(األوسط : انظر (٦)



  

  ٢٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :األدلَّة
: قـال  ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب  -١

  .)١(»ال تقرأ احلائض وال اجلُنب شيئًا من القرآن«
يف إسناده  ونوقش بضعف احلديث فال يصلح لالحتجاج؛ ألنَّ

  .إمساعيل بن عياش، وروايته عن احلجازيني ضعيفة، وهذا منها
  .والطريق األخرى فيها مبهم، عن أيب معشر، وهو ضعيف

وروِي احلديث عن جابر مرفوعا، وفيه حممد بن الفضل، وهو 
متروك، وروي عنه موقوفًا، وفيه حيـىي بـن أيب أنيسـة، وهـو     

  .)٢(كذاب
وهو ضعيف باتفاق أهل املعرفـة  : ديثقال ابن تيمية عن احل

  .)٣(باحلديث
  .)٤(وحديث ابن عمر ضعيف من مجيع طُرقه: وقال ابن حجر

أنه دخل «: ما روِي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه -٢
                              

أخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف اجلُنب واحلائض أما ال  (١)
وابن ماجة يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف قراءة ) ١/٢٣٦(يقرءان القرآن 

تاب الطهارة، باب يف النهي والدارقطين يف ك) ١/١٩٥(القرآن على غري طهارة 
والبيهقي يف كتاب احليض، باب احلائض ال ) ١/١١٧(للجنب عن قراءة القرآن 

  ).١/٣٠٩(متس املصحف، وال تقرأ القرآن 
  ).١/١٣٨(التلخيص احلبري  (٢)
  ).٢١/٤٦٠(جمموع الفتاوى  (٣)
  ).١/٤٠٩(فتح الباري  (٤)
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املخرج، مث خرج فدعا مباء، فأخذ منه حفنة، فتمسح ا، مث جعـل  

كان خيرج  ل اهللا إنَّ رسو«: يقرأ القرآن، فأُنكر ذلك عليه فقال
أو  -من اخلالء فيقرِئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه 

  .)١(»عن القرآن شيء إال اجلنابة -حيجزه : قال
يقرئنا القرآن على كلِّ حـال   كان رسول اهللا «: ويف رواية
  .)٢(»ما مل يكن جنبا

                              
) ١/١٥٥(نب يقرأ القرآن أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب يف اجلُ (١)

  .وسكت عنه
والترمذي يف أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما 

  .حديث حسن صحيح: وقال) ٩٩، ١/٩٨(مل يكن جنبا 
وابن ماجة يف كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف قراءة القرآن على غري طهارة 

)١/١٩٥.(  
  ).١/١٥٧(هارة، باب حجب اجلُنب من قراءة القرآن اب الطتوالنسائي يف ك

والدارقطين يف كتاب الطهارة، باب النهي للجنب واحلائض عن قراءة القرآن 
)١/١١٩.(  

  .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٤/١٠٧(واحلاكم يف كتاب األطعمة 
وابن : رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي) ١/٣٤٨(قال احلافظ يف الفتح 

  .ن، وضعف بعضهم أحد رواته، واحلق أنه من قبيل احلسن يصلح للحجةحبا
هذا رأي احلافظ يف احلديث، وال نوافقه عليه، فإن الراوي املشار إليه : قال األلباين

صدوق تغري "من التقريب : وهو عبد اهللا بن سلمة، قد قال احلافظ نفسه يف ترمجته
لتغري فالظاهر هو أن احلافظ مل وقد سبق أن حدث ذا احلديث يف حال ا" حفظه

يستحضر ذلك حني حكم حبسن احلديث، واهللا أعلم، ولذلك ملا حكى النووي 
وقال غريه من : عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله) ٢/١٥٩(يف اموع 

  ).٢/٢٤٢(هو حديث ضعيف : احلفاظ احملققني
جل يقرأ القرآن على كل أخرجه الترمذي يف أبواب الطهارة، باب ما جاء يف الر (٢)

  ).١/٩٨(حال ما مل يكن جنبا 
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ه؛ ألنَّ منع اجلُنب من قراءة القرآن، فاحلائض مثل: والشاهد منه
  .)١(حدثها أغلظ

  :من ثالثة أوجه: ونوقش االستدالل
ضعف احلديث؛ ألنه من رواية عبـد اهللا بـن   : الوجه األول

  .)٢(سلمة، وقد تغير عقله يف كربه، وروايته إياه حال تغيره
أنه ال حجة فيه على منع اجلُنب من القراءة؛ ألنه : الوجه الثاين

نب القرآن، وإمنا هو فعلٌ منـه عليـه   ليس فيه ي عن أن يقرأ اجلُ
السالم ال يلزم؛ فلم يبين عليه السالم أنه إمنا ميتنع من قراءة القرآن 

  .من أجل اجلنابة
وقد يتفق له عليه السالم ترك القراءة يف تلك احلال ليس مـن  
أجل اجلنابة، وهو عليه السالم مل يصم شهرا كامالً غري رمضـان،  

أفيحرم أن يصام شـهر  .. على ثالثة عشرة ركعة ومل يزد يف قيامه 
كامل غري رمضان، أو أن يتهجد املرء بأكثر من ثـالث عشـرة   

  .)٣(ركعة؟ هذا ال يقوله املانعون، ومثل هذا كثري جدا
 رأيـت الـنيب   : ما روِي عن علي رضي اهللا عنه قال -٣

بِجنـب،   هكذا ملن ليس«: توضأ، مث قرأ شيئًا من القرآن، مث قال
  .)٤(»فأما اجلُنب فال، وال آية

                              
  ).١/٤٠٧(فتح الباري ) ١/٢٠٠(املغين  (١)
  ).٢/٢٤٢(إرواء الغليل ) ١/١٣٩(التلخيص احلبري : انظر (٢)
  ).١/١١٠(والسيل اجلرار ) ١/٢٢٦(نيل األوطار : وانظر أيضا) ١/١٠٣(احمللى  (٣)
عزاه اهليثمي يف جممع الزوائد أليب يعلي، وقد ) ١/١١٠(أخرجه أمحد يف املسند  (٤)

  ).١/٢٧٦(رجاله رجال موثقون : وقال
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فاحلديث نص يف منع اجلُنب، فاحلائض مـن بـاب أوىل؛ ألن   

  .حدثها أغلظ
  :ونوقش من أوجه

عدم التسليم بصحة احلديث؛ ألنه من رواية أيب : الوجه األول
الغريف عن علي، ومل يوثقه غري ابن حبان، وعليه اعتمد من قـال  

ساهل يف التوثيق فال يعتمد عليه، السيما إذا بصحته، وابن حبان مت
  .عارضه غريه من األئمة

موضـع  : أنه لو صح فليس صرحيا يف الرفع، أي: الوجه الثاين
  .الشاهد منه

على فرض كونه صرحيا يف الرفع فهو شـاذ أو  : الوجه الثالث
منكَر؛ ألنَّ يف إسناده عائذ بن حبيب، وإن كان ثقة، فقد قال فيـه  

روى أحاديث أُنكرت عليه، ولعلَّ هذا منها، فقد رواه : ابن عدي
  .)١(من هو أوثق منه وأحفظ موقوفًا على علي

على التسليم باجلميع وأنه نص يف منع اجلُنـب  : الوجه الرابع
فال داللة فيه على منع احلائض؛ إذ حتتاج هذه الدعوة إىل دليـل،  

  .دوا قدرته على التطهر: وللفارق، ومن أمهه
ما أخرجه البيهقي عن عبد اهللا بن مالك الغافقي أنه مسـع   -٤
إذا توضأت وأنا جنب أكلـت وشـربت، وال   «: يقول النيب 

                              
  ).٢٤٤، ٢/٢٤٣(إرواء الغليل  (١)
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  .)١(»أصلِّي وال أقرأ حىت اغتسل
  .)٢(بأنَّ احلديث ضعيف: ونوقش

أنه كـان  : ما روِي عن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه -٥
، فقام إىل جارية له يف ناحية احلجرة فوقع مضطجعا إىل جنب امرأته

عليها، وفزعت امرأته فلم جتده يف مضجعه فقامت وخرجت، فرأته 
على جاريته فرجعت إىل البيت فأخذت الشفرة مث خرجت، وفرغ 

لو أدركتك ! مهيم: مهيم؟ فقالت: فقام، فلقيها حتمل الشفرة، فقال
وأين رأيتين؟ : لحيث رأيتك لوجئت بني كتفيك ذه الشفرة، فقا

أن يقـرأ   ما رأيتين، وقد ى الـنيب  : على اجلارية، فقال: قالت
فاقرأ، فقرأ هلا بعض األبيـات،  : أحدنا القرآن وهو جنب، فقالت

 آمنت باهللا وكذَّبت بصري، مث غدا على رسـول اهللا  : فقالت
  .)٣(»فأخربه، فضحك حىت بدت نواجذه 

  :والداللة فيه من وجهني
وقد ى رسـول  "مل ينكر عليه قوله  أنَّ النيب : ولالوجه األ

  ".اهللا أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب
أنَّ هذا كان مشهورا عندهم يعرفـه رجـاهلم   : الوجه الثاين

                              
  ).١/٣٠٨(السنن الكربى  (١)
  ).٢/١٥٩(اموع  (٢)
أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف النهي للجنب واحلائض عن  (٣)

  ).١/١٢٠(قراءة القرآن 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٠  

 
  .ونساؤهم

بأن هذا احلديث ضعيف لضعف إسناده وانقطاعـه،  : ونوقش
  .)١(فال يصح لالحتجاج

فوجب أن مينع قـراءة  وألنَّ احليض حدث يوجب الغسل  -٦
  .)٢(القرآن كاجلنابة

  :ونوقش من وجهني
عدم التسليم بصحة احلكم املقيس عليـه؛ إذ ال  : الوجه األول

  .نسلم مبنع اجلُنب من القراءة
لو سلم مبنع اجلُنب من القراءة فالقياس ال يصح : الوجه الثاين

  .للفارق، وهو قدرة اجلُنب على التطهر دوا
  أنه جيوز هلا ذلك: القول الثاين

ذهب إليه اإلمام مالك يف الرواية املشهورة عنه، وعليها أكثـر  
، وأمحد يف رواية عنه اختارها ابن )٤(، والشافعي يف قول)٣(أصحابه

  .)٧(، وهو قول ابن املسيب وابن املنذر)٦(، والظاهرية)٥(تيمية
                              

  ).٢/١٥٩(وع ام (١)
  ).١/١٦٣(املعونة ) ٢/١٥٩(اموع  (٢)
) ١/١٧٤(حاشية الدسوقي ) ٢٤٥، ١/١٢٠(املنتقى ) ١/٤٩(بداية اتهد : انظر (٣)

  ).١/٢٠٩(شرح اخلرشي ) ١/٣٧٢(الشرح الصغري 
  ).٢/٣٥٦(اموع ) ٢/٩٧(األوسط : انظر (٤)
  ).٣١/٤٥٩(جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٣٤٧، ١/٢٤٣(اإلنصاف  (٥)
  ).١/١٠٢(احمللى  (٦)
  ).٢/٩٧(األوسط ) ١٩٩٢(املغين  (٧)
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  :االستدالل
  :إىل هرقل ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النيب  -١

يا أَهل الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء : وقد ضمنه قوله تعاىل
بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اَهللا ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا 

ها فَقُولُوا اشلَّوواِهللا فَإِنْ ت وند نا ماببونَ  أَرمـلسـا موا بِأَند ] آل
  .)١(احلديث] ٦٤: عمران

  : ووجه الداللة منه
كتب إىل الروم وهم كفار، والكافر جنـب، وإذا   أنَّ النيب 

جاز له مس الكتاب مع اشتماله على آيتني، فكذلك جيوز له قراءته 
  .ألنه إمنا كتبه إليهم ليقرءوه

  :ونوقش من أوجه
كتاب اشتمل على أشياء غري اآليتني فأشبه أنَّ ال: الوجه األول

ما لو ذكر بعض القرآن يف كتاب يف الفقه أو التفسري، فإنه ال يمنع 
  .قراءته ألنه ال يقصد منه التالوة

أنَّ ذلك جيوز إذا كان فيـه مصـلحة كتبليـغ    : الوجه الثاين
  .الدعوة

  .أنَّ هذا خاص بالقليل منه كاآلية واآليتني: الوجه الثالث
                              

، باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهللا »بدء الوحي«صحيح البخاري كتاب  (١)
)٧، ٦، ١/٥.(  
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أنه ال داللة فيه على جواز القراءة للجنب، ألنَّ : وجه الرابعال

اجلُنب إمنا منِع التالوة إذا قصدها وعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآن، أما 
  .)١(لو قرأ يف ورقة ما ال يعلم أنه من القرآن فإنه ال مينع

 كان رسول اهللا : تحديث عائشة رضي اهللا عنها قال -٢
  .)٢(نهيذكر اهللا على كلِّ أحيا

  :ووجه الداللة
كان يذكر اهللا يف كلِّ أحواله، ومنه  إخبار عائشة أنَّ النيب 

  .)٣(وقت اجلنابة، فيدخل يف ذلك قراءة القرآن، ألنه من ذكر اهللا
  :ونوقش من وجهني

أنَّ املراد بالذكر غري القرآن، فإنه املفهوم عنـد  : الوجه األول
  .)٤(اإلطالق

  .ته األحاديث السابقة يف منع اجلُنبأنه عام خص: الوجه الثاين
ما ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه كان يقرأ وهـو   -٣

                              
  ).١/٤٠٨(فتح الباري  (١)
أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها  (٢)

)١/٢٨٢.(  
ا، بصيغة اجلزم، يف كتاب احليض، باب تقضي احلائض املناسك كلها والبخاري معلقً

  ).١/٧٩(إال الطواف بالبيت 
  ).٢/١٥٩(اموع  (٣)
  ).١/٧١(سبل السالم  (٤)
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  .)١(جنب
جاز ذلك للجنب جاز للحائض من بـاب أوىل لقدرتـه    وإذا

  .على التطهر دوا
اختلف يف االحتجـاج بـه،    صحايب، وقد بأنَّ فعل: ونوقش

روِي عـن عمـر   كيف وقد روِي عن غريه ما يعارضه، وهو ما 
  .، أضف إليه خمالفة املرفوع إىل النيب )٢(وعلي

أنَّ قراءة القرآن من ذكر اهللا وذكره مندوب إليه مـأجور   -٤
  .)٣(فاعله، فمن ادعى املنع يف بعض األحوال فعليه الدليل

وقـد  .. يف منعها من القرآن شيء أصالً ومل يرِد عن النيب 
فلو كانت القراءة حمرمة علـيهن ،  كان النساء حيضن يف عهده 

كالصالة لكان هذا مما بينه النيب ألمته، وتعلمه أمهـات املـؤمنني،   
يف  وكان ذلك مما ينقلونه يف الناس، فلما مل ينقل أحد عن النيب 

عل حراما، مع العلم أنه مل ينه عن ذلك، وإذا ذلك يا مل جيز أن جت
مل ينه معنه مع كثرة احليض عم أنه ليس مبحر٤(ل(.  

أنَّ احليض ضرورة، فهو يأيت بغري اختيار املرأة، ويطـول   -٥
أمره، فلو منعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلَّمت من كتاب اهللا 

                              
  ).١/١٠٥(احمللى  (١)
  ).١٠٤، ١/١٠٢(احمللى  (٢)
  ).١/١٠٢(احمللى  (٣)
  ).٣٠/١٩١(جمموع فتاوى ابن تيمية  (٤)
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تعاىل خبالف اجلُنب؛ فإنه يأيت اجلنابة باختياره غالبا، وكذلك ميكنه 

املاء أو عدم القدرة  إزالتها يف احلال باالغتسال، أو التيمم عند فقد
  .)١(على استعماله
  :ونوقش

  .)٢(فال تنسى.. بأنَّ املقصود حيصل بالتفكر يف ذلك
  .بأنَّ هذا غري مسلَّم؛ إذ املقصود ال حيصل بذلك: وأجيب

وألنَّ احليض كدم االستحاضـة وهـو ال مينـع قـراءة      -٦
  .)٣(القرآن

  :الترجيح
ون باجلواز لقوة ما والذي يظهر يل رجحانه ما ذهب إليه القائل

  .ذكروه من أدلَّة، وأقواها وال شك عدم ورود دليلٍ صحيحٍ يف املنع
فإن طهرت حرمت عليها القراءة حىت تغتسل؛ ألن األمر صار 

  .بيدها فهي كاجلُنب
  :يف قراءة اآلية فما دوا: الفرع الثاين

هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من احلـائض، يف  

                              
معامل السنن ) ١/٢١٣(عارضة األحوذي ) ٢١/٤٦٠(ة جمموع فتاوى ابن تيمي (١)

  ).١/١٦٣(املعونة ) ٢/١٥٩(اموع ) ١/٧٦(
  ).٢/١٥٩(اموع  (٢)
  ).١/٣٤٥(املنتقى  (٣)
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ا على األقوال التاليةقراءا لآلية فما دو.  
أنه ال جيوز هلا قراءة اآلية فما دوـا إذا كـان   : القول األول

 »بسـم اهللا «: بقصد التالوة مطلقًا، فأما إذا مل تقصد بأن قالـت 
  .ال بأس.. »احلمد هللا«: الفتتاح األعمال تربكًا أو قالت

واية عن أمحـد  وهو ر )٢(، والشافعية)١(ذهب إليه أكثر احلنفية
  .)٣(اختارها بعض أصحابه

  :األدلَّة
ال تقـرأ  «: قـال  حديث ابن عمر السابق أنَّ الـنيب   -١

  .)٤(»احلائض واجلُنب شيئًا من القرآن
  :ووجه الداللة

أنَّ احلديث عام يف النهي عن قراءة القرآن، ال فرق بني اآليـة  
في؛ فتعم القليـل  نكرةٌ يف سياق الن» شيئًا«: وما دوا، ألنَّ قوله

  .)٥(والكثري

                              
الفتاوى اهلندية ) ٣/١٥٢(املبسوط ) ١/١٦٧(فتح القدير ) ١/٣٨(بدائع الصنائع  (١)

)١/٣٨.(  
  ).١/٧٢(مغين احملتاج ) ١/٢٢٠(اية احملتاج ) ١/٨٥(روضة الطالبني  (٢)
كشاف القناع ) ١/١٨٧(املبدع ) ١/٢٤٣(اإلنصاف ) ١/٢٠١(الفروع  (٣)

)١/١٤٧.(  
  .سبق خترجيه (٤)
  ).١/٢٠٠(املغين ) ١/١٦٧(فتح القدير  (٥)
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  .)١(بضعف احلديث فال يصلح لالحتجاج: ونوقش

توضأ، مث قـرأ   رأيت النيب : "حديث علي السابق؛ قال -٢
هكذا ملن ليس جبنب، فأما اجلُنب فـال  «: شيئًا من القرآن مث قال

  .)٢("»وال آية
  .وإذا ثبت هذا يف اجلُنب فاحلائض مثله: ووجه الداللة واضح

  . )٣(بضعفه فال يصلح لالحتجاج: نوقشو
: حديث قصة عبد اهللا بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله هلا -٣

  ).٤("أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب وقد ى رسول اهللا "
  .وهذا نص عام يشمل القليل والكثري

  .)٥(بضعفه أيضا كما أسلفنا: ونوقش
   .)٦(وألنه قرآن فمنع من قراءته كاآلية -٤

  :أنه جيوز هلا قراءة ما دون اآلية، دون اآلية التامة: القول الثاين
  .)٧(ذهب إليه أبو حنيفة يف رواية عنه، اختارها بعض أصحابه

                              
  ).٢١: (انظر (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٢٣: (انظر (٣)
  . هسبق خترجي (٤)
  ).٢٣(انظر  (٥)
  ).١/٢٠٠(املغين  (٦)
املبسوط ) ١/١٦٧(فتح القدير ) ١/٣٨(بدائع الصنائع ) ١٨(صر الطحاوي خمت (٧)

  ).١/٤٨(اللباب ) ١٥٢(
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  . )١(واإلمام أمحد يف رواية عنه، وهي املذهب عند أصحابه
  :األدلَّة

  :احتج احلنفية ملا ذهبوا إليه
جواز الصـالة، ومنـع   : بأنَّ املتعلِّق بالقرآن حكمان مها -١

احلائض عن قراءته، مث يف حق أحد احلكمني يفصل بني اآلية ومـا  
  .)٢(وكذلك يف احلكم اآلخر. دوا

  :واحتج احلنابلة
بأنَّ ما دون اآلية ال حيصل به اإلعجـاز، وال جيـزئ يف    -٢

  .)٣(اخلطبة، وجيوز إذا مل يقَصد به القرآن وكذلك إذا قصد
  :ونوقش من أوجه

بأنَّ مبين التفريق على التعليل، والتعليل يف مقابلة : األول الوجه
  .)٤(النص مردود

أنَّ من اآليات ما هو كلمة واحدة فقط، مثـل  : الوجه الثاين
 مـدهامتان : وقولـه ] ١: الضـحى [ والضحى: قوله تعاىل

 والْفَجرِ: وقوله] ١: العصر[ والْعصرِ: وقوله] ٦٤: الرمحن[
ومنها كلمات كثرية كآية الدين، فإذ ال شك يف هذا، ] ١: الفجر[

                              
  )١/٢٠٠(املغين ) ١/٢٠١(الفروع ) ١/١٨٨(املبدع ) ١/٢٤٣(اإلنصاف  (١)
  ).١/١٧٢(رد احملتار ) ٣/١٥٢(املبسوط  (٢)
  ).١/٢٠٠(املغين  (٣)
  ).١/١٧٢(رد احملتار  (٤)
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فإن يف إباحتهم هلا قراءة آية الدين، واليت بعدها أو آية الكرسي، أو 

ولَيالٍ عشرٍ * والْفَجرِ : بعضها وال تتمها، ومنعهم إياها من قراءة
: الـرمحن [ امتانمدهأو منعهم هلا من إمتام  والشفْعِ والْوترِ* 

  .)١(لعجبا] ٦٤
أنَّ بعض اآلية، واآلية قرآن بال شك، وال فرق : الوجه الثالث

أن يباح هلا آية، أو أن يباح هلا أخرى، أو بني أن متنع من آيـة، أو  
  .)٢(متنع من أخرى

                              
  ).١/١٠٤(احمللى  (١)
  ).١/١٠٣(احمللى  (٢)
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  املطلب الثاين
  يف الذِّكر

 ال خالف بني أهل العلم يف أنَّ للحائض أن تذكر اهللا، ولـو 
اشتمل ذلك على بعض آية إذا كان مما ال يتميز به القرآن عن غريه 

  .)١(كالتسمية واحلمد هللا وسائر الذكر إذا مل تقصد به القرآن
عـاىل،  تفإنه ال خـالف يف أنَّ هلـم ذكـر اهللا    : قال ابن قدامة

  .)٢(وحيتاجون إىل التسمية عند اغتساهلم، وال ميكنهم التحرز من هذا
* * *  

  طلب الثالثامل
  يف مس املصحف

  :املسألة األوىل يف كون ذلك حالة الضرورة
ال خالف بني أهل العلم يف أنه جيوز للحائض مس املصـحف  
حالة الضرورة، وقد مثل لذلك مبا إذا خيف على املصـحف مـن   

  .)٣(احلرق أو الغرق أو وقوعه يف جناسة، أو حصوله يف يد كافر
                              

املنتقى ) ١/٧٧(واحمللى ) ٢/١٦٣(اموع : وانظر) ١/٢٠٠(املغين  (١)
) ٢/٧٠(واموع ) ١٥٤(التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي : انظر).١/٣٤٤(

  ) ١/١٢٥(حاشية الدسوقي 
  ).١/٢٠٠(املغىن  (٢)
حاشية ) ٢/٧٠( واموع) ١٥٤(التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي : انظر (٣)

  )٢/٢٠٤(املغىن ) ١/١٢٥(الدسوقي 
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  .)١(إذا مل ختش الفوات على أنَّ عليها أن تتيمم لذلك

  :يف مسه يف غري حالة الضرورة: املسألة الثانية
  :وفيها فرعان
  .يف مسه إذا مل خيالطه غريه من كالم الناس: الفرع األول
  .إذا كان مختلطًا بغريه: الفرع الثاين
  :وفيه جانبان: الفرع األول

  :يف مسه مع عدم وجود حائل: اجلانب األول
أهل العلم يف حكم مس احلائض له يف هذه احلالة وقد اختلف 
  :على ثالثة أقوال

  .أنه حيرم: القول األول
  .)٣(، ومنهم أصحاب املذاهب األربعة)٢(ذهب إليه مجهور أهل العلم

                              
  ).٢/٢٠٤(املغين  (١)
  ).٢/٧٢(اموع ) ١/٢٠٢(املغين ) ٢/١٠١(األوسط : انظر (٢)
البحر الرائق ) ٤٤، ١/٣٣(بدائع الصنائع ) ١/٣١(اهلداية : انظر للحنفية (٣)

  ).١/٤٣(اللباب ) ١/١٣(االختيار لتعليل املختار ) ٣/١٥٢(املبسوط ) ١/٢١١(
بداية ) ١/٣٤٣(املنتقى ) ١/١٧٢(الكايف ) ١٧(خمتصر خليل : وانظر للمالكية

وقد استثنوا ) ٣١(القوانني ) ١٧٤، ١/١٢٥(حاشية الدسوقي ) ١/٤١(اتهد 
حاشية ) ١/١٧٤(حاشية الدسوقي : من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة، انظر

  ).١/٣٤٤(املنتقى ) ١/٣١٢(الصاوي 
احلاوي ) ٢/٦٧(اموع ) ١/٣٢(املهذب ) ١/١٧(الوجيز : عيةوانظر للشاف

  ).١/٧٦(مغين احملتاج ) ١/٣٨٤(
  ).١/٢٠٢(املغين ) ١/٢٢٣(اإلنصاف ) ١/١٣٧(املبدع ) ١/١٨٨(الفروع : وانظر للحنابلة



  

  ٤١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .إالَّ أنَّ املالكية استثنوا من ذلك املتعلِّمة وكذلك املعلمة يف قول 
  :االستدالل

  ].٧٩: الواقعة[ إِلَّا الْمطَهرونَ يمسه الَ: قوله تعاىل -١
  :وجه الداللة
يعود إىل القرآن الكـرمي، واملقصـود بــ    ) اهلاء(أنَّ الضمري 

َونرطَهالْم نيرين من احلدث، وهم املكلَّفون من اآلدمي١(املطه(.  
  :ونوقش االستدالل من أوجه

أن الضمري يعـود علـى اللـوح احملفـوظ و     : الوجه األول
َونرطَهالْم  َّر"املالئكة طهروا من الشرك والذنوب، ألنطهالْم "

، فال داللـة  "الْمتطَهرون: "من طهره غريه، ولو أُرِيد بنو آدم لقال
  .)٢(فيها على منع احملدث

  :وأجيب عنه بعدة أجوبة
أنه أعقب اآلية بوصفه بالتنزيل، وظاهر أنَّ املراد بـه   -أحدها

  .)٣(كرميالقرآن ال
أنَّ هذا باطل؛ ألنَّ املالئكة ال تناله يف وقت، وال تصل  -الثاين

                              
املغين ) ١٧/٢٢٥(تفسري القرطيب ) ٤/١٧٣٧(أحكام القرآن البن العريب  (١)

  ).١/١٦١(املعونة ) ١/٣٨٤(احلاوي ) ١/٢٤٤(نيل األوطار ) ١/٢٠٣(
كشاف ) ١٧/٢٢٥(تفسري القرطيب ) ٤/١٧٣٧(أحكام القرآن البن العريب  (٢)

  ).١/٢٤٤(نيل األوطار ) ١/١٣٧(املبدع ) ١/١٣٤(القناع 
  ).١/٨٧(حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب ) ٢/٧٢(اموع  (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٤٢  

 
  .)١(ُإليه حبال، فلو كان املراد به ذلك ملا كان لالستثناء فيه حملّ

أنَّ املالئكة مطهرون باإلمجاع، فيلـزم علـى هـذا     -الثالث
التفسري لآلية استثناء الشيء من نفسه، واستثناء الشيء من نفسه ال 

  .)٢(يصح
لو سلم بأنَّ املراد م املالئكة، فإنه يقاس عليه بنـو   -الرابع

  .)٣(آدم، بدليل األحاديث الواردة يف منع احملدث من مسه
أنَّ الضمري يعود إىل الصـحف الـيت بأيـدي    : الوجه الثالث

  .)٤(املالئكة، واملُطهرون هم املالئكة طهروا من الشرك والذنوب
 الَ: أحسن ما مسعـت يف قولـه  : ه اهللاقال اإلمام مالك رمح

..  عـبس وتـولَّى  أا مبنزلة اآلية اليت يف  يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ
 فمن شاء ذكره*  ةمكَرم فحي صف * ةرطَهم ةفُوعري  * مـدبِأَي

 ةفَرس *ةررامٍ برك ]٥(]١٦-١٢: عبس(.  
  :نيوأجيب عنه جبواب

: الواقعـة [ تنزِيلٌ من رب الْعالَمنيأنه قوله : اجلواب األول
ظاهر أنَّ املراد به املصحف، فال يحمـل علـى غـريه إالَّ    ] ٨٠

                              
  ).١٧/٢٢٥(رطيب تفسري الق) ١/١٧٣٧(أحكام القرآن البن العريب  (١)
  ).١/٨٧(حاشية الشرقاوي  (٢)
  ).١/١٣٧(املبدع ) ١/١٣٤(كشاف القناع  (٣)
املنتقى ) ١٧/٢٢٥(تفسري القرطيب ) ٤/١٧٣٧(أحكام القرآن البن العريب  (٤)

)١/٣٤٤.(  
  ).١/٣٤٤(املوطأ مع املنتقى  (٥)



  

  ٤٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(بدليل
أنَّ فيه دليلٌ علـى وجـوب التطهـر ملـس     : اجلواب الثاين

املصحف؛ ذلك أنَّ البارئ تعاىل وصف القرآن بأنه كرمي، وأنـه يف  
لكتاب املكنون الذي ال ميسه إال املطهرون، فوصفه ذا تعظيمـا،  ا

والقرآن املكنون يف اللوح احملفوظ هو املكتوب يف املصاحف الـيت  
بأيدينا، وقد أُمرنا بتعظيمها فيجب أن نتمثَّل ذلك مبا وصـف اهللا  

  .القرآن به من أنه ال ميس الكتاب الذي هو فيه إالَّ مطهر
  .)٢(وهذا وجه صحيح سائغ: قال الباجي

ال جيد طعـم  : أي يمسه الَ: أنَّ املراد بقوله: الوجه الثالث
  )٣(من الذُنوب، التائبون العابدون" إالَّ املطهرون"نفعه 

عدول عن الظاهر لغري ضـرورة عقـل وال    هبأن: وأجيب عنه
  .)٤(دليل مسع

إمنا هو خـرب، واهللا  أنَّ ما يف اآلية ليس أمرا، و: الوجه الرابع
تعاىل ال يقول إال حقًا، وال جيوز أن يصرف لفظ اخلرب إىل معـىن  
األمر إال بنص جلي، أو إمجاع متيقَّن، فلما رأينا املصحف يمسـه  
الطاهر وغري الطاهر علمنا أنه عز وجل مل يعنِ املصحف، وإمنا عين 

                              
  ).٢٨٧٢(اموع  (١)
  ).١/٣٤٤(املنتقى  (٢)
  ).١٧/٢٢٦(تفسري القرطيب ) ٤/١٧٣٨(عريب أحكام القرآن البن ال (٣)
  ).٤/١٧٣٨(أحكام القرآن البن العريب  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٤٤  

 
  .)١(كتابا آخر

  :وأجيب عنه جبوابني
أنَّ الذي يف اآلية ي، وإن كان لفظه لفـظ  : لاجلواب األو

اخلرب، فمعناه األمر؛ ألنَّ خرب البارئ تعاىل ال يكون خبالف مخبِره، 
  .)٢(وحنن نشاهد من ميسه غري طاهر

أنه إن حمل لفظ اآلية على حقيقة اخلرب فـإنَّ  : اجلواب الثاين
  .املالئكة رونَالْمطَهاألوىل أن يكون املراد القرآن الذي عند اهللا و

وإن حمل على النهي، وإن كان يف صورة اخلرب، كان عاما فينا 
 ،»أن ال ميس القرآن إالَّ طاهر«: وهذا أوىل؛ لما روِي من يه 

  .)٣(فوجب أن يكون يه ذلك باآلية ألا محتملَة
أنه لو سلم رجوع الضمري إىل القرآن علـى  : الوجه اخلامس

انت داللته على املطلوب، وهو منع اجلُنب من مسه، غري التعيني لك
مسلَّمة؛ ألنَّ املطهر من ليس بنجس، واملؤمن ليس بنجسٍ دائمـا  

  .)٤(»املؤمن ال ينجس«: حلديث
فال يصح محل املطهر على من ليس جبنب أو حائض أو حمدث 

                              
  ).١/١٠٩(احمللى  (١)
  ).١/٣٤٣(املنتقى للباجي  (٢)
  ).٣/٤١٦(أحكام القرآن للجصاص  (٣)
أخرجه البخاري يف كتاب الغسل، باب عرق اجلُنب، وأن املؤمن ال ينجس  (٤)

)٨٥، ١/٧٤.(  
  ).١/٢٨٢(ض، باب الدليل على أن املسلم ال ينجس ومسلم يف كتاب احلي



  

  ٤٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

ا أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين محله على من ليس مبشرك كم
هلذا احلديث ] ٢٨: التوبة[ إِنما الْمشرِكُونَ نجس: يف قوله تعاىل

  .)٢)(١(وحلديث النهي عن السفر بالقرآن إىل أرض العدو
أنه لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس : الوجه السادس

مبحدث حدثًا أكرب أو أصغر، فإنَّ هذا اللفظ من األلفاظ املشتركة، 
  .ترك مجمالً يف معانيه، فال يعين حىت يبنيوالراجح كون املش

املـؤمن ال  «: وقد دلَّ الدليل ههنا أنَّ املراد به غريه حلـديث 
  .)٣(»ينجس

ولو سلم عدم وجود دليل مينع من إرادته لكان تعيينـه حملـلِّ   
النزاع ترجيحا بال مرجح، وتعيينه جلميعها استعماالً للمشـترك يف  

ف، ولو سـلم رجحـان القـول جبـواز     مجيع معانيه، وفيه اخلال
االستعمال للمشترك يف مجيع معانيه لَما صح لوجود املـانع وهـو   

  .)٥)(٤(»املؤمن ال ينجس«: حديث
وأن ... «: إىل عمر بن حزم وفيه حديث كتاب النيب  -٢

                              
اب اجلهاد، باب السفر باملصاحف إىل أرض العدو تأخرجه البخاري يف ك (١)

)٤/١٥.(  
ومسلم يف كتاب اإلمارة، باب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض الكفار إذا خيف 

  ).٣/١٤٩٠(وقوعه بأيديهم 
  ).١/٢٤٤(نيل األوطار  (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  .سبق خترجيه (٤)
  ).١/٢٤٤(نيل األوطار  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٤٦  

 
  .)١(»ال ميس القرآن إال طاهر

  .)٢(ى أن ميس القرآن إال طاهر أنه : ووجه االستدالل
  .من أوجه: نوقش االستداللو

ضعف احلديث؛ فإنه من صحيفة ومل يسنده إالَّ : الوجه األول
سليمان بن داود اجلزري، وسليمان بن قرم، ومها ال شيء، وقـد  

                              
  ).٦١١(حديث عمر بن حزم أخرجه مالك يف املوطأ كتاب العقول  (١)

والنسائي يف كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول، 
  ).٨/٥٨(واختالف الناقلني له 

  ).٨/١٨( وابن حبان يف صحيحه، يف كتاب التاريخ، باب كتاب النيب 
والدارمي يف السنن كتاب الديات، باب كم ) ٣/٢٠٩(الدارقطين يف الديات و

والبيهقي يف السنن الكربى كتاب الديات، باب مجاع ) ٢/١٩٣(الدية من اإلبل 
واحلاكم يف املستدرك يف كتاب الزكاة ) ٨/٨٠(أبواب الديات فيما دون النفس 

ل أبو داود يف وقد اختلف أهل احلديث يف صحة هذا احلديث فقا) ١/٣٩٥(
  ).٤/١٧(التلخيص احلبري . قد أسند هذا احلديث وال يصح: املراسيل

صحيفة عمرو بن حزم منقطعة، ال تقوم ا حجة، احمللى : وقال ابن جزم
)١٢/١٢٥.(  

احلاكم، وابن حبان، والبيهقي وقال أمحد أرجو : وصححه مجاعة من األئمة؛ منهم
  .أن يكون صحيحا

مل يقبلوا هذا احلديث حىت : الشهرة، فقال الشافعيوصححه غريهم من حيث 
  .ثبت عندهم أنه كتاب رسول اهللا 

هذا كتاب مشهور عند أهل السري، معروف ما فيه عند أهل : وقال ابن عبد الرب
العلم، معرفة يستغىن بشهرا عن اإلسناد؛ ألنه أشبه املتواتر يف جميئه لتلقي الناس له 

  .بالقبول واملعرفة
اهلداية يف ) ٤/١٨(التلخيص احلبري : هذا حديث ثابت حمفوظ، انظر: لعقيليوقال ا

  ).٨/٤٩٦(ختريج أحاديث البداية 
  ).١/١٠٨(السيل اجلرار ) ٢٠٣(/املغين ) ١/٢٤٣(نيل األوطار  (٢)



  

  ٤٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

سئل حيىي بن معني عن سليمان اجلزري الذي حيدث عن الزهري، 
  .ليس بشيء: وروي عنه حيىي بن محزة؟ فقال

  .باجلملة وأما سليمان بن قرم فساقط
وكذلك من طريق مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر، وال حجـة  

  .)١(يف مرسل
بأن وإن كان صحيفة، فقد تلقته األمة بالقبول، : وأجيب عنه

  .)٢(إنه أشبه املتواتر لتلقِّي الناس له بالقبول: حىت قال ابن عبد الرب
طاهر أنَّ الطاهر يطلق باالشتراك على املؤمن، وال: الوجه الثاين

  .من احلدث األكرب واألصغر، ومن ليس على بدنه جناسة
  .)٣(»املؤمن ال ينجس«: قوله : ويدلُّ إلطالقه على األول

  ].٦: املائدة[ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا: وعلى الثاين
دعهما فـإين  «: يف املسح على اخلفني قوله : وعلى الثالث

  .)٤(»أدخلتهما طاهرتني
اإلمجاع على أنَّ الذي ليس عليه جناسة حسـية  : الرابعوعلى 

                              
  ).١٢/١٢٥(احمللى  (١)
  ).١/٢٤٣(نيل األوطار ) ٤/١٨(التلخيص احلبري  (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
غرية بن شعبة، أخرجه البخاري، يف كتاب الوضوء، باب إذا أدخل من حديث امل (٤)

ومسلم يف كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني ) ١/٥٩(رجليه ومها طاهرتني 
)١/٢٣٠.(  



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٤٨  

 
، فحمله على أحد هذه املعاين محـالً  »طاهرا«وال حكمية يسمى 

للمشترك على أحد معانيه، والراجح خالفـه، فعليـه حيتـاج إىل    
  .)١(دليل

  :وأجيب عنه
  .)٢(بأنَّ الصحيح جواز استعمال املشترك يف مجيع معانيه

لو سلِّم لَما صح فيما حنن فيـه لوجـود    بأنه: وردت اإلجابة
  .)٣(»املؤمن ال ينجس«: املانع، وهو قول النيب 

على املؤمن الـذي   »النجس«إنَّ إطالق اسم : الوجه الثالث
ليس بطاهر من اجلنابة أو احليض أو احلدث األصغر، ال يصـح، ال  

  .)٤(حقيقةً وال جمازا وال لغةً
ا فاملؤمن طاهر دائما فال يتناولـه  فإذا ثبت هذ: قال الشوكاين

  .)٥(احلديث، سواء كان جنبا أو حائضا أو حمدثًا أو على بدنه جناسة
  .أنه حممولٌ على من ليس مبشرِك: الوجه الرابع
إىل هرقل، وقـد ضـمنه    مبا ثبت من كتابه : وأجيب عنه

آيات من القرآن، ومعلوم مجعهم بني جناسة الشرك واجلنابة، ووقوع 
                              

  ).١/٢٤٣(نيل األوطار  (١)
  ).١/٢٤٤(نيل األوطار  (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).١/٢٤٤(نيل األوطار  (٤)
  .املصدر السابق (٥)



  

  ٤٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .لمس منهم معلومال
  :وردت اإلجابة من وجهني

أنَّ هذا خاص مبثل اآلية واآليتني، فإنـه جيـوز   : الوجه األول
  .متكني املشرك منها ملصلحة كتبليغ الدعوة

أنه قد صار باختالطه بغريه ال حيرم ملسه ككتب : الوجه الثاين
  .)١(التفسري، فال تخصص به اآلية واحلديث

ـى أن   اهللا عنهما أنَّ الـنيب   حديث ابن عمر رضي -٣
سافَر بالقرآن إىل أرض العدوي.  

  .)٢(»خمافة أن يناله العدو«: ويف رواية
  :وتوجيه االستدالل

ى عن السفر بالقرآن إىل أرض العدو خمافـةً أن   أنَّ النيب 
تناله اإلهانة منهم، ومنها أن ميسوه، وهذا يدلُّ على منع احملدث من 

نبمسرٍ جه؛ ألنَّ كلَّ كاف.  
بأنَّ احلديث حق جيب اتباعه، ولكن ليس فيه أالَّ : وأجيب عنه

يمس املصحف جنب وال كافر، وإمنا فيه أن ينال أهل أرض احلرب 
  .)٣(القرآن فقط

                              
  ).١/٢٤٤(ألوطار نيل ا (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).١/١٠٩(احمللى  (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٥٠  

 
  .مث لو سلِّم مبنع الكافر فال داللة فيه على منع احلائض من مسه

خرج عمر : س بن مالك؛ قالما أخرجه الدارقطين عن أن -٤
وأختك قد صبئوا، فأتامهـا   )١(إنَّ ختنك: متقلِّدا السيف، فقيل له

، وكـانوا  »خبـاب «: عمر وعندمها رجل من املهاجرين يقال له
أعطوين الكتاب الذي عندكم أقرؤه، وكان : ، فقالطهيقرأون 

هرون، إنك نجِس وال ميسه إال املط: عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته
: فقم واغتسل، أو توضأ، فقام عمر، فتوضأ، مث أخذ الكتاب فقـرأ 

طه)٢(.  
  :ونوقش من ثالثة أوجه

بأنَّ األثر ضعيف، لتفرد القاسم بن عثمان بـه،  : الوجه األول
  .)٣(وليس بقوي

على فرض ثبوته وصحته فيحمل على الطهـارة  : الوجه الثاين
  .من الشرك

وضأ أو اغتسل مل ينفعـه وضـوءه وال   أنه لو ت: الوجه الثالث
  .غسله ما دام مل يسلم

                              
  ).٢/١٠(النهاية : انظر. هو زوج األخت: اخلنت (١)
وقال ) ١/١٢٣(أخرجه الدارقطين يف الطهارة، باب ي احملدث عن مس القرآن  (٢)

يف إسناده مقال : تفرد به القاسم بن عثمان، وليس بالقوي، وقال احلافظ: عقبه
  ).١/١٣٢(التلخيص 

  ).١/١٢٣(كذا قال الدارقطين عقب روايته له  (٣)



  

  ٥١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

٥-  ا ممنوعة من الصالة ملعىن فيها، فكانت ممنوعة من مسوأل
  .)١(املصحف كاملشرك، أو كالذي غمرت جسده النجاسة

وميكن أن يناقَش بالفارق للنص الصحيح الصريح يف منعها من 
  .الصالة دون ما حنن فيه

الكية لما ذهبوا إليه من جواز ذلك حالة الـتعلُّم  وقد احتج امل
  .)٢(والتعليم بأنَّ ذلك للضرورة

  :أن هلا مسه بظاهر الكف دون باطنه: القول الثاين
  .)٣(ذهب إليه احلكم ومحاد

بأنَّ آلة اللمس باطن اليد، فينصرف النهي إليـه دون   واحتجا
  .)٤(غريه

كلَّ شيٍء القى شيئًا فقد  بأنَّ هذا ليس بصحيح؛ فإنَّ: ونوقش
  .)٥(مسه

  :أنَّ هلا مسه مطلقًا: القول الثالث
ذهب إليه مجع من فقهاء السلف، منهم سـعيد بـن جـبري،    

                              
  ).١/٣٤٤(املنتقى  (١)
  .املصدر السابق (٢)
  ).٢/٧٢(اموع ) ١/٢٠٣(املغين  (٣)
  ).١/٢٠٣(املغين  (٤)
  ).١/٢٠٣(املغين  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٥٢  

 
  .)١(وجماهد، والضحاك وأبو العالية

  .)٤(، وروِي عن احلكم ومحاد)٣(، وابن حزم)٢(وهو قول داود
  : األدلَّة

ديث ابن عباس أنَّ النيب ما أخرجه البخاري ومسلم من ح -١
 أسلم تسلم، يؤتك اهللا أجـرك  «: كتب إىل هرقل عظيم الروم

يا أَهل الْكتابِ و  )٥(نييمرتني، فإن تولَّيت فإمنا عليك إمث األريس
كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعت ]إىل قولـه  ] ٦٤: آل عمران

َونملسم«)٦(.  
  :االستدالل ووجه

 أنَّ النيب   م جامعني لنجاسـةذا إىل الروم مع كو كتب

                              
  ).٢/٢٠٢(املغين ) ١/٦٤٦(النباية ) ٢/١٠٣(األوسط  (١)
  ).٢/٢٠٢(املغين  (٢)
  ).١/١٠٧(احمللى  (٣)
  ).٢/٧٢(اموع  (٤)
، »الكرميني«قد اختلف يف هذه اللفظة صيغة ومعىن، فروي بوزن : األريسيني (٥)

  .»العظميني«اإلريسيني، بوزن : ، وروي»الشربيني«وروي اإلريسني بوزن 
هم : هم اخلدم واخلول، يعين لصده إياهم عن الدين، وقيل: فقيل: وأما معىن

  .الفرس، وهم عبدة النار، فجعل عليه إمثهم ، وكانوا مجاعة من»األكارون«
، فجعل النسب إليهم وقيل »األروسية«إن يف رهط هرقل فرقة تعرف بـ: وقيل

النهاية : هم العشارون، انظر: ، وقيل»إريس«، امللوك واحدهم »األريسون«
)١/٣٨.(  
  .سبق خترجيه (٦)



  

  ٥٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، وإذا ثبت هـذا يف  )١(الشرك واجلنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم
  .هؤالء فاحلائض من باب أوىل

  :ونوقش من أوجه
أن هذا خاص مبثل اآلية واآليتني، فإنـه جيـوز   : الوجه األول

صلحة، كدعائه إىل اإلسالم، وتبليغ متكني املشرك من ذلك املقدار مل
  .الدعوة

أنه قد صار باختالطه بغريه ال حيرم ملسه ككتب : الوجه الثاين
  .التفسري

. أنه يمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنـا : الوجه الثاين
  .)٢(أما لو قرأ يف ورقة شيئًا ال يعلم أنه قرآن فإنه ال مينع

  .)٣(واح حمدثني بال إنكاروألن الصبيان حيملون األل -٢
  :ونوقش من ثالثة أوجه

أن هذا غري مسلَّم بل حاهلم أوىل؛ ألنَّ البالغ إمنا : الوجه األول
  .)٤(منِع تعظيما للقرآن، والصيب أنقص حاالً منه

لو سلِّم فإمنا جاز محلهم هلا للضـرورة، ألنَّ يف  : الوجه الثاين

                              
  ).١/٢٤٤(األوطار نيل ) ١/٤٠٨(فتح الباري ) ١/٢٠٢(املغين ) ١/١٠٧(احمللى  (١)
  ).١/٢٠٣(املغين ) ١/٢٤٤(نيل األوطار ) ١/٤٠٨(فتح الباري  (٢)
  ).٢/٧٢(اموعِ  (٣)
  ).١/١٣٥(كشاف القناع ) ٢/١٠٧(فتح العزيز  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٥٤  

 
  .)١(املشقَّةتكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم 

أنَّ ما فيها ال يقصد إثباته على الدوام، بل هو : الوجه الثالث
  .كاملسودة اليت تتخذ وسيلة وال يعتنى ا

  .)٢(ألنه إذا مل حترم القراءة فاملس أوىل -٣
  : ونوقش من وجهني

  .أنا ال نسلم جبواز القراءة حال احليض: الوجه األول
ز القراءة، فإمنا أبيحـت للحاجـة   لو سلم جبوا: الوجه الثاين

  .)٣(وعسر الوضوء هلا كل وقت
  .)٤(وقياسا على محله يف متاع -٤

  .)٥(بأن محله يف املتاع غري مقصود فافترقا: ونوقش
  :الترجيح

والذي يترجح يل ما ذهب إليه القائلون جبواز ذلك للحـائض  
القرآن، وهذا لعدم الدليل على املنع، وقد جوزنا هلا فيما سبق قراءة 

 عن تلك، وقد قال النيب فرع إنَّ حيضتك ليست يف «: لعائشة

                              
  ).٢/١٠٧(فتح العزيز ) ٢/٧٢(اموع  (١)
  ).٢/٧٢(اموع  (٢)
  ).٢/٧٢(اموع  (٣)
  ).٢/٧٢(اموع  (٤)
  ).٢/٧٢(اموع  (٥)



  

  ٥٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»يدك
إال أنه ومراعاة للخالف، مث هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن 

  .يكون مسها له من وراء حائل
إذا تقرر ذلك عرفت عدم : قال الشوكاين بعد حبث واستقصاء

  .)٢(شركانتهاض الدليل على منع من عدا امل
  :يف كون ذلك من وراء حائل: اجلانب الثاين
  :وفيه فقرتان

  :يف مس املصحف: الفقرة األوىل
اختلف القائلون بوجوب التطهر لمس املصـحف يف حكـم   

  :مسها له مع وجود احلائل على األقوال التالية
أنه جيوز إذا كان احلائل منفصالً عن املصحف، : القول األول

  .تصاله كجلدة فإنه ال جيوزأما مع ا
، وأمحد يف رواية عنه، وعليها )٤(، واملالكية)٣(ذهب إليه احلنفية

                              
أخرجه مسلم يف كتاب احليض باب جواز غسل احلائض لرأس زوجها  (١)

)١/٢٤٥.(  
  ).١/٢٤٥(نيل األوطار  (٢)
بدائع الصنائع ) ١/٤٨(اللباب ) ١/١٦٨(فتح القدير ) ١/٣١(اهلداية : انظر (٣)

)١/٣٣.(  
  ).١/١٥٥(حاشية الدسوقي : انظر (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٥٦  

 
  .)١(أكثر احلنابلة
  : األدلَّة

ألنَّ احلائل املتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل يف بيعـه وإن مل  
يذكَر، خبالف املنفصل فإنه ال يعد منه، ولذا ال يدخل يف بيعه إن مل 

  .)٢(يذكَر
أنه ال جيوز هلا مسه مطلقًا، وسواء كان احلائـل  : القول الثاين
  .)٣(متصالً أو منفصالً

، وهو رواية عن )٤(ذهب إليه الشافعية يف الصحيح من الوجهني
  .)٥(اإلمام أمحد
  :األدلَّة

وقد استدلَّ هؤالء للمنع من مسه مع احلائل املتصل مبا استدلَّ 
منع من مسه مع احلائـل املنفصـل   به أصحاب القول األول، أما لل

                              
  ).١/١٣٤(ع كشاف القنا) ١/١٨٨(الفروع ) ١/٢٢٣(اإلنصاف  (١)
) ١/١٨٨(الفروع ) ١/١٧٣(رد احملتار ) ١/١٦٩(فتح القدير البن اهلمام : انظر (٢)

  ).٢/١٠٢(فتح العزيز 
وميثلون للحائل املنفصل باخلريطة، وهي وعاء شبه كيس يشرج، من أدم، وخرق  (٣)

  ).١/١٦٧(واجلمع خرائط املصباح املنري 
فتح ) ١/٣٧(مغين احملتاج ) ١/٧٩(روضة الطالبني ) ٢/٦٧(اموع : انظر (٤)

  ).١/١٢٣(اية احملتاج ) ١/٨(الوهاب 
كشاف القناع ) ١/٢٢٤(اإلنصاف ) ١/١٧٤(املبدع ) ١/١٨٨(الفروع  (٥)

)١/١٣٤.(  



  

  ٥٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

ألا متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن : فقالوا
  .)١(اقتضى التعظيم أالَّ يمس إالَّ على الطهارة

أنه جيوز هلا مسه وراء احلائل، سـواء كـان   : القول الثالث
  .متصالً أو منفصالً

، وبعض )٢(لوجهنيذهب إليه الشافعية، يف مقابل األصح من ا
  .)٣(احلنابلة

  :واستدلُّوا
بأنَّ النهي إمنا ورد عن مسه، ومع احلائل إمنا يكون املس لـه  

  .)٤(دون املصحف
  :محل احلائض للمصحف: الفقرة الثانية

ومما هو مفرع على مسألة املس اختالف القـائلني باشـتراط   
أو  الطهارة ملس املصحف يف محل احلـائض للمحصـف بعالقتـه   

  :صندوق وحنو ذلك على قولني
  :إنه جيوز هلا ذلك: القول األول

                              
اية احملتاج ) ١/٣٧(مغين احملتاج ) ٢/١٠٢(فتح العزيز ) ٢/٦٨(اموع  (١)

)١/١٣٤.(  
  ).٢/١٠٢(فتح العزيز ) ٢/٦٨(اموع  (٢)
  ).١/١٨٨(الفروع ) ١/٢٢٣(اإلنصاف  (٣)
  ).١/١٣٤(كشاف القناع ) ٢/١٠٢(فتح العزيز  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٥٨  

 
، وأمحد يف رواية عنه )٢(، والشافعية يف وجه)١(ذهب إليه احلنفية

  .)٣(وهي املذهب
وروي ذلك عن احلسن وعطاء وطاوس والشعيب والقاسم وأيب 

  .)٤(وائل واحلكم وحماد
س مبس فلم يتناول ألنَّ النهي إمنا يتناول مسه، واحلمل لي -١
  .)٥(النهي

  .)٦(وألنه غري ماسٍ له فلم يمنع منه، كما لو محله يف رحله -٢
بأنَّ املنع مـن  : واحتج الشافعية ملا ذهبوا إليه من الوجه -٣

احلمل، املخلِّ بالتعظيم واإلجـالل، ويفـارق محـل الصـندوق     
  .)٧(واخلريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا خبالفه

  .)٨(ألنه غري مقصود: النوويوقال 
  :أنه حيرم عليها ذلك: القول الثاين

                              
اللباب ) ١/١٦٨(فتح القدير ) ١/٣١(اهلداية ) ٢/٣١(حتفة الفقهاء : انظر (١)

  ).١/٣١(االختيار ) ١/٤٨(
  .وهذا فيما إذا كان حمموالً مع غريه) ١/٣٧(مغين احملتاج ) ٢/٦٧(اموع  (٢)
  ).١/٢٢٤(اإلنصاف ) ١/١٨٨(الفروع ) ١/١٧٤(املبدع ) ١/٢٠٤(غين امل (٣)
  ).١/٢٠٢(املغين  (٤)
  ).١/٤٨(الكايف ) ١/١٣٥(كشاف القناع ) ١/٢٠٣(املغين  (٥)
  ).١/٢٠٣(املغين  (٦)
  ).٢/١٠٤(فتح القدير  (٧)
  ).٢/٦٨(اموع  (٨)



  

  ٥٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، وأمحـد يف  )٢(، والشافعية يف الوجه الثاين)١(ذهب إليه املالكية
  .)٤(، وهو قول األوزاعي)٣(رواية عنه

  :واستدلُّوا مبا يلي
ألنه مكلَّف محدث قاصد حلمل املصحف فلم جيز، كما  -١

  .لو محله مع مسه
  :ونوقش

القياس ال يصح، فإنَّ العلَّة يف األصل مسه، وهـو غـري    بأنَّ
  .)٥(موجود يف الفرع، واحلمل ال أثر له، فال يصح التعليل

لما ذهبوا إليه فيما إذا حمل مع متـاع  : واحتج الشافعية -٢
بأنه حامل له حقيقة، وال أثر لكون غريه معه، كما لو محل املصلي 

  .)٦(صالته تبطلمتاعا فيه جناسة فإنَّ 
  :إذا كان خمتلطًا بغريه: الفرع الثاين

  :وفيه ثالثة جوانب
  .يف مس كتب التفسري: اجلانب األول

                              
املنتقى ) ١/٧(الشرح الصغري ) ١/١٢٥(الشرح الكبري ) ١٧(خمتصر خليل ص  (١)

  .إال أم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم، دفعا للحرج واملشقة) ١/٣٤٣(
وهذا فيما إذا ) ١/٣٦(مغين احملتاج ) ١/٧٩(روضة الطالبني ) ٢/٦٧(اموع  (٢)

  .محلته وحده، وهو الوجه الثاين فيما إذا محله مع متاع
  ).١/١٧٤(املبدع ) ١/٢٢٤(اإلنصاف ) ١/١٨٨(الفروع ) ١/٧٦(اإلفصاح  (٣)
  ).١/٢٠٣(املغين  (٤)
  ).١/٢٠٣(املغين  (٥)
  ).٢/٣٨(اموع ) ٢/١٠٤(فتح القدير  (٦)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٦٠  

 
  .يف مس كتب الفقه واحلديث وحنوها: اجلانب الثاين

  .مس ما ترجِم منه إىل غري العربية: اجلانب الثالث
  :يف مس كتب التفسري: اجلانب األول
ن باشتراط الطهارة ملس املصحف، يف مس مـا  اختلف القائلو

  :اشتمل على القرآن من كتب التفسري على ثالثة أقوال
  :أنه جيوز بال كراهة: القول األول

، وأمحـد يف  )٢(، وهو قول املالكيـة )١(ذهب إليه بعض احلنفية
  .)٣(رواية عنه، وهي املذهب

  :األدلَّة
ب يـدعوه إىل  من كتابه إىل قيصر بكتـا  ما صح عنه  -١

  .)٤(اإلسالم، وقد ضمنه آيات من القرآن الكرمي
  :ووجه الداللة

لكتابه اآلية من القرآن، مع مجعهم لنجاسة الشرك  تضمينه 
  .)٥(واجلنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم

                              
  ).١١٢(األشباه والنظائر البن جنيم ) ١/١٧٧(رد احملتار  (١)
  ).١/٧١(فتح اجلليل ) ١/١٢٥(الشرح الكبري  (٢)
) ١/١٩١(روع الف) ١/٢٢٥(اإلنصاف ) ١/١٧٣(املبدع ) ١/٢٠٤(املغين  (٣)

  ).١/١٣٥(كشاف القناع 
  .سبق خترجيه (٤)
  ).١/١٣٥(كشاف القناع ) ١/١٧٤(املبدع ) ٢/٢٠٤(املغين  (٥)



  

  ٦١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، وال تثبـت هلـا   »مصـحف «وألا ال يقع عليها اسم  -٢
  .)١(حرمته
لقرآن دون تالوته، فال جيب وألنَّ املقصود بالتفسري معاين ا -٣

  .)٢(التطهر له
  :إنه يكره: القول الثاين

  .)٣(ذهب إليه بعض احلنفية
ألن كتب التفسري ال ختلو من آيات القرآن، فيكره مـس   -١

  .)٤(احملدث هلا لذلك
وألنَّ القرآن يف كتب التفسري أكثر منه يف غريه، وذكره فيه مقصود  - ٢

  .)٥(هه باملصحف أقرب من شبهه ببقية الكتباستقالالً ال تبعا، فشب
  .أنه يحرم: القول الثالث

، )٧(، وهو وجه يف مذهب الشـافعية )٦(ذهب إليه بعض احلنفية
                              

  ).١/١٣٤(كشاف القناع ) ٢/٢٠٤(املغين  (١)
  ).١/١٢٥(حاشية الدسوقي  (٢)
واخلالف عند احلنفية ) ١/٣٩(الفتاوى اهلندية ) ١/١٣٦(رد احملتار ) ١/١٦٩(فتح القدير  (٣)

  ).١/١٧٧(رد احملتار . يف كتب التفسري اليت كتب فيها القرآن خبالف غريها
  ).١/١٦٩(فتح القدير  (٤)
  ).١/١٧٧(رد احملتار  (٥)
  ).١/٢٦(جممع األر ) ١/١٧٦(رد احملتار ) ١/٣٣(بدائع الصنائع ) ٢/٣١(حتفة الفقهاء  (٦)
) ١/٣٧(غين احملتاج م) ١/٨٠(روضة الطالبني ) ٢/٦٩(اموع ) ١/١٧(الوجيز  (٧)

  ).١/١٣٥(اية احملتاج 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٦٢  

 
  .)١(وحكي ذلك رواية عن اإلمام أمحد

  :واستدلُّوا
بأنَّ التفسري مشتملٌ على آيات القرآن، بل قد يكون األكثر منه 

  .)٢(حفالقرآن؛ فكان مسه كمس املص
  :القول الرابع

أنه إن كان القرآن فيها أكثر من غريه حرم مسها، وإن كـان  
  .التفسري أكثر مل يحرم

  .)٣(ذهب إليه الشافعية يف الصحيح من املذهب
  :واستدلُّوا

بأن كتاب التفسري إذا كان القرآن فيه أكثر، يف معىن املصحف 
يه األقل، فإنه يف فيأخذ حكمه من حرمة املس، أما إذا كان القرآن ف

هذه احلالة ليس يف معىن املصحف، فيجوز للمحدث مسه، مث مسه 
  .)٤(واحلالة هذه ال يخلُّ بتعظيم القرآن

اجلانب الثاين يف مس كتب احلديث والفقه وحنوها مما اشتمل 
  :على القرآن

                              
  ).١/٢٢٥(اإلنصاف  (١)
  ).١/٣٣(بدائع الصنائع ) ١/١٧٦(رد احملتار  (٢)
  ).١/٣٧(مغين احملتاج ) ١/١٢٥(اية احملتاج ) ١/١٧(الوجيز ) ٢/٦٩(اموع  (٣)
  ).٢/٦٩(اموع ) ٢/٣٧(املغين  (٤)



  

  ٦٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة ملس املصحف يف هـذه  
  :ثالثة أقوالاملسألة على 

  :أنه جيوز: القول األول
 )٣(، وبه قال بعـض احلنفيـة  )٢(، واحلنابلة)١(ذهب إليه املالكية

  .)٤(وبعض الشافعية
  :األدلَّة

إىل  من حديث ابن عباس يف كتـاب الـنيب   ما ثبت  -١
  .)٥(قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب اهللا

  :ووجه االستدالل
مـن املعلـوم أـم    للكتاب اآلية من القرآن، و تضمينه 

سيمسونه، وهذا يدلُّ على جواز مس احملدث لما اشتمل على آيات 
  .)٦(من القرآن ومنها كتب احلديث والفقه

وال تثبـت هلـا    »مصـحف «وألا ال يقع عليها اسم  -٢
  .)٧(حرمته

                              
  ).١/١٢٥(حاشية الدسوقي ) ١/٩٥(سراج السالك  (١)
  ).١/١٣٥(كشاف القناع ) ١/١٧٤(املبدع ) ١/٢٠٤(املغين  (٢)
  ).١/١٧٦(رد احملتار ) ١/٣٣(بدائع الصنائع ) ٢/٣١(حتفة الفقهاء  (٣)
  ).١/٨٠(روضة الطالبني ) ٢/٦٨(اموع  (٤)
  .سبق خترجيه (٥)
  )١/٢٠٤(املغين : انظر (٦)
  ).١/١٣٥(كشاف القناع ) ١/٢٠٤(املغين  (٧)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٦٤  

 
  :أنه يكره: القول الثاين

  .)٢(، وبعض الشافعية)١(ذهب إليه بعض احلنفية
  :واستدلُّوا

أن كتب احلديث والفقه ال ختلو من اآليات القرآنية، فيكـره  ب
  .)٣(مسها لذلك

  :أنه يحرم: القول الثالث
، ألن مسها مع اشتماهلا علـى  )٤(ذهب إليه الشافعية يف وجه

  .)٥(اآليات من القرآن، خيل بتعظيم القرآن فيحرم
من القرآن إىل غري  )٦(مس احلائض ملا ترجم: اجلانب الثالث

                              
  ).١/٣٩(الفتاوى اهلندية ) ١/١٧٦(رد احملتار ) ١/١٦٩(ح القدير فت (١)
  ).٧٠، ،٢/٦٩(اموع  (٢)
  ).١/١٦٩(فتح القدير  (٣)
  ).١/١٢٦(اية احملتاج ) ٢/٦٩(اموع  (٤)
  ).١/١٢٦(اية احملتاج  (٥)
  .ومبين املسألة على حكم ترمجة القرآن إىل غري العربية (٦)

العلم ومنهم فقهاء املالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل  وقد ذهب اجلمهور من أهل
رجم، ولو مع تعدم جواز ترمجة القرآن إىل غري العربية، وال تصح الصالة مبا 

  .العجز عن القراءة بالعربية
مغين ) ٣/٣٧٩(اموع : وللشافعية) ١/١٢٥(حاشية الدسوقي : انظر للمالكية

  ).١/٣٤٠(كشاف القناع ) ١/٤٤١(املبدع : وللحنابلة) ١/١٥٩(احملتاج 
وذهب أبو حنيفة وصاحباه إىل جواز ترمجه إىل غري العربية، إال أم اختلفوا يف 
جواز الصالة باملترجم، مع القدرة على الصالة بالعربية، فأجاز ذلك أبو حنيفة 

  .ومنع منه صاحباه، وقد روي عنه الرجوع إىل قول صاحبيه
= 



  

  ٦٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :يةالعرب
وقد اختلف القائلون حبرمة مس احلائض للمصحف، يف حكم 

  .مسها ملا ترجم إىل غري العربية على قولني
  :أنه جيوز هلا ذلك: القول األول

  .)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(ذهب إليه املالكية
ألن الذي حيرم مسه هو القرآن، والترمجة تفسري ال قرآن؛  -١

  .العريب املنزل على حممد ألنَّ القرآن هو اللفظ 
  ] ٢: يوسف[ إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا: قال تعاىل

  ] ١٩٥: الشعراء[ بِلسان عربِي مبِنيٍ: وقال تعاىل
  .)٤(وترمجته ال تسمى قرآنا فال حترم على احملدث

القرآن : وألن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال اإلمام أمحد -٢
  .خبالف ترمجته بلغة أخرى: ، أي)٥(معجز بنفسه

فإذا ترجِم إىل غري العربية زال اإلعجاز باللفظ فـال يسـمى   

=                                
  ).٢٨٥، ١/٢٨٤(دير فتح الق) ١/٤٧(اهلداية : انظر

  ).١/١٢٥(حاشية الدسوقي  (١)
  ).٣/٣٨٠(اموع  (٢)
  ).١/٣٤٠(كشاف القناع ) ١/٤٤١(املبدع ) ١/٤١٧(الفروع  (٣)
  ).١/٣٤٠(كشاف القناع  (٤)
  ).١/٤٠٨(الفروع ) ١/٣٤٠(كشاف القناع  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٦٦  

 
  .)١(، فإذ ال يثبت له حكم القرآن فال حيرم مسه»قرآنا«

  :أنه يكره هلا ذلك: القول الثاين
  .)٢(ذهب إليه فقهاء احلنفية
كتوبـا بالفارسـية   ولو كان القرآن م: جاء يف الفتاوى اهلندية

مسه عند أيب حنيفـة، وكـذلك   ) يعين احلائض واجلُنب(يكره هلما
  .)٣(عندمها على الصحيح

  :االستدالل
ألنَّ العربة للمعىن، ومعىن القرآن موجـود يف الترمجـة   : قالوا

  .)٤(فتعلَّقت ا احلرمة

                              
الفروع ) ١/٤٤١(املبدع ) ٣/٣٨٠(اموع ) ١/١٢٥(حاشية الدسوقي  (١)

)١/٤١٧.(  
والظاهر أن املراد ) ١/٨٦(فتاوى قاضي خان ) ١/٣٩(الفتاوى اهلندية : انظر (٢)

بالكراهة هنا كراهة التحرمي؛ ألم يعتربونه قرآنا حىت تعلق ا جواز الصالة، مع 
  .القدرة على العربية عند أيب حنيفة ومع العجز عند صاحبيه

  ).١/٨٦(اضي خان فتاوى ق: وانظر أيضا) ١/٣٩(الفتاوى اهلندية  (٣)
  .املصادر السابقة (٤)



  

  ٦٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب الرابع
  ، وطهارة بدا، وعرقها)١(يف طهارة سؤر احلائض

إىل أنَّ بدن احلائض وسؤرها وعرقها  )٢(مة أهل العلمذهب عا
  .طاهر

  .وقد نقل النووي وابن جرير اإلمجاع على ذلك
أعضاء اجلُنب واحلـائض  : قال أصحابنا وغريهم: قال النووي

والنفساء وعرقهم، طاهر، وهذا ال خالف فيه بني العلماء، ونقـل  
  .)٣(ابن املنذر اإلمجاع عليه

احلائض وعرقها وسـؤرها طـاهر، وال   بدن : وقال ابن مفلح
يكره طبخها وعجنها وغري ذلك، وال وضع يدها على شيء مـن  

  .)٤(املائعات، ذكره ابن جرير إمجاعا
                              

  .سبقت اإلشارة ملعناه، وهو ما بقي يف اإلناء، فهو بقية الشيء: السؤر (١)
الكايف ) ١/٦٦(شرح اخلرشي ) ١/١٣٣(البحر الرائق ) ١/٢٣(اهلداية : انظر (٢)

) ١/٢٩٧(األوسط ) ١/٥٢(مواهب اجلليل ) ١/١٩٥(التفريع ) ١/١٤٤(
  ).١/٢٠١(كشاف القناع ) ١/٢٦٧(املبدع ) ١/٦٩(غين امل) ٢/١٥١(اموع 

ولعلَّ املراد ما مل يفسد من املائعات مبالقاة بدا، وإال توجه : لكن قال يف املبدع
وقد حكى ابن ) ١/٢٠١(كشاف القناع : وانظر) ١/٢٦٧(املبدع . املنع فيها

يتوضأ من عن جابر بن زيد أنه ال : املنذر يف األوسط، وابن قدامة يف املغين
) ١/٢٩٧(األوسط . سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه

  ).١/٦٩(واملغين 
  ).٢/١٥١(اموع  (٣)
  ).١/٢٦٧(املبدع  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٦٨  

 
  :ومما يدل هلذا ما يلي

أا كانت تشرب من اإلناء وهي حائض : حديث عائشة -١
فيأخذه رسول اهللا فيضع فاه على موضع فيها فيشـرب، وتتعـرق   

  .)٢(، فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها)١(العرق
  .)٣(وهي حائض وكانت تغسل رأس رسول اهللا  -٢
إين : قالـت » ناوليين اخلُمرة من املسجد«: وقال لعائشة -٣

  .)٤(»إنَّ حيضتك ليست يف يدك«: حائض، قال
  .)٥(»إنَّ املؤمن ال ينجس«: وقال  -٤

                              
  ).٣/٢٣٠(النهاية : بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: العرق (١)
هارة أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وط (٢)

  ).١/٢٤٥(سؤرها 
ومسلم يف ) ١/٢٥٦(أخرجه البخاري يف كتاب االعتكاف، باب غسل املعتكف  (٣)

  ).١/٢٤٤(كتاب احليض باب جواز غسل احلائض رأس زوجها 
  .سبق خترجيه (٤)
  .سبق خترجيه (٥)



  

  ٦٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب اخلامس
  دخوهلا للمسجد

  :وفيه مسألتان
  .يف اللبث فيه: سألة األوىلامل

  .يف عبور املسجد: املسألة الثانية
  :يف اللبث: املسألة األوىل

اختلف أهل العلم يف حكم دخول احلائض إىل املسجد ولبثهـا  
  .فيه على قولني

  :أنه ال جيوز هلا ذلك: القول األول
ذهب إليه مجهور أهـل العلـم، ومنـهم األئمـة األربعـة      

  .)١(وأصحام
  :ةاألدلَّ

 ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتـى تغتِسـلُوا  : قوله تعاىل -١
  ].٤٣: النساء[

  :ووجه الداللة
                              

) ١/٥٣(جممع األر ) ١/٢٠٥(البحر الرائق ) ١٦٥١(فتح القدير واهلداية : انظر (١)
الشرح الكبري وحاشية ) ١/٣١٢(الشرح الصغري ) ١/٣٧٤(ليل مواهب اجل
) ١/٤٥(املهذب ) ٢/١٥٦(اموع ) ١/٣٨٤(احلاوي ) ١/١٧٥(الدسوقي 

  ).١/١٩٧(كشاف القناع ) ١/٢٦٠(املبدع ) ١/٢٠٠(املغين 
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 )١(أنَّ اهللا ى اجلُنب عن قربان مواضع الصالة، وهي املساجد

وإذا ثبت هذا يف اجلُنب، ففي احلائض أوىل؛ ألن حـدثها آكـد،   
قط الصالة، وسـاواها يف  ولذلك حرم الوطء، ومنع الصيام، وأس

  .)٢(أكثر األحكام
  :ونوقش من وجهني

أن هذا غري مسلم؛ ألن املسجد مل يذكر يف أول : الوجه األول
اآلية فيكون آخرها عائدا عليه، وإمنا ذكرت الصالة، والصـالة ال  

  .)٣(تيمم صعيدايجتوز للجنب إال أن ال جيد ماء ف
الة نفسها عن علـي وابـن   وقد روِي القول بأنَّ اآلية يف الص

أالَّ يقرب الصالة، وهو جنـب إالَّ وهـو   : عباس، وأنَّ معىن اآلية
  .)٤(مسافر تصيبه اجلنابة فيتيمم ويصلِّي حىت جيد املاء

على فرض التسليم مبا ذكروه، فـإنَّ اآليـة يف   : الوجه الثاين
اجلُنب، وال داللة فيها على منع احلائض للفارق، وهو قدرته علـى  

  .لتطهر دواا
: من قوله لعائشة وقد حاضت وهي حمرمة ما صح عنه  -٢

                              
  ).١/٢٠٠(املغين ) ٢/٢٥٠(احمللى ) ٢/١٥٥(اموع ) ٢/١٠٩(األوسط  (١)
  ).١/٣٨٤(ي احلاو) ١/٢٠٠(املغين  (٢)
  ).٢/١٠٩(األوسط ) ٢/٢٥٣(احمللى  (٣)
  .املصادر السابقة (٤)

  ).١/١٥٧(األثر عن علي يف مصنف ابن أيب شيبة : وانظر
  ).٥/٦٢(واألثر عن ابن عباس يف تفسري الطربي 



  

  ٧١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»افعلي ما يفعل احلاج، غري أالَّ تطويف بالبيت«
أحابسـتنا  «: وكذا قوله ملا أخرب أن صفية قد حاضـت  -٣
  .)٢(»فلتنفر إذن«: إا قد أفاضت، قال: قالوا» هي؟

  :والشاهد
  .للحائض من دخول املسجد منعه 

بأنَّ الذي يف احلديث ي عن الطواف؛ ألنه ال يصح : وقشون
من احلائض، وال داللة فيه على منعها من دخول املسـجد، فلـو   

  .)٣(كانت ممنوعة لذَكَره
ما أخرجه أبو داود من حديث أفلت بن خليفـة، عـن    -٤

وبيـوت   جاء الـنيب  : جسرة عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت
وجهوا هذه البيـوت عـن   «: د، فقالأصحابه شارعة يف املسج

  .)٤(»املسجد، فإين ال أُحلُّ املسجد حلائض وال جنب
                              

ومسلم ) ١/٧٧(أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب األمر بالنساء إذا نفسن  (١)
  ).٢/٨٧٣(إدخال احلج على العمرة يف كتاب احلج، باب جواز 

) ١٩٥(أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب إذا حاضت املرأة بعدما أفاضت  (٢)
  ).٢/٩٦٤(ومسلم يف احلج، باب إذا حاضت املرأة 

  ).٢/٢٥٣(احمللى  (٣)
) ١/١٥٧(أخرجه أبو داود، يف كتاب الطهارة، باب اجلُنب يدخل املسجد  (٤)

ة يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف اجتناب وسكت عنه وأخرجه ابن ماج
من حديث أم سلمة، واحلديث قد اختلف يف ) ١/٢١٢(احلائض املسجد 

قال البخاري عند جسرة عجائب، : ليس بقوي، قال: تصحيحه، فقال البيهقي
ضعف مجاعة هذا احلديث، : وقد خالفها غريها يف سد األبواب، وقال اخلطايب

= 
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  .بأن احلديث ضعيف فال يصح لالحتجاج: ونوقش

وهو غري ثابت؛ ألن أفلت ال جيوز االحتجـاج  : قال ابن املنذر
  .)١(حبديثه

  .)٢(أما أفلت فغري مشهور، وال معروف بالثقة: وقال ابن حزم
  .)٣(بأنَّ هذا غري مسلم، بل هو حديث صحيحعنه وأُجيب 

أن نخـرِج يف   - تعين النيب  -أَمرنا : حديث أم عطية -٥
العيدين العواتق وذوات اخلدور، وأمر احليض أن يعتـزلن مصـلى   

  .)٤(املسلمني
=                                

: هذا احلديث ال يثبت، انظر: احلافظ عبد احلق وقال. أفلت جمهول: وقالوا
  ).٢/١٦٠(اموع 

أما : وقال ابن حزم يف احمللى: هو غري ثابت) ٢/١١٠(وقال ابن املنذر يف األوسط 
ال أرى : فقال أمحد: أفلتت فغري مشهور وال معروف بالثقة، وخالفهم غريهم

ورواه . سرة تابعية ثقةج: بأفلت بأسا وقال الدارقطين كويف ثقة،، وقال العجلي
  ).٢/١٦٠(اموع : أبو داود ومل يضعفه انظر

وهو حديث صحيح وال وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن : وقال الشوكاين
خليفة الكويف، فهو معروف مشهور صدوق، كما صرح بذلك أئمة احلديث، 
وليس مبجهول كما قال، وأخرج هذه احلديث من غري طريقه ابن ماجة عن 

السيل اجلرار . ة عن أم سلمة وروي من طرق وله شواهد، فاحلجة قائمة بهجسر
)١/١٠٩.(  
  ).٢/١١٠(األوسط  (١)
  ).٢/٢٥٢(احمللى  (٢)

  ).١/١٦٥(فتح القدير ) ٢/١٦٠(اموع ) ١/١٠٩(السيل اجلرار   (٣)
وباب . أخرجه البخاري يف كتاب العيدين، باب إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد (٤)

ومسلم يف كتاب صالة العيدين، باب ذكر ) ١٠، ١/٩(ال احليض املصلى اعتز
= 



  

  ٧٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .ظاهر: ووجه االستدالل
  :ونوقش من ثالثة أوجه

الة ال مكاا، بـدليل  أنَّ املراد باملُصلَّى هنا الص: الوجه األول
فأما احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن «: الرواية الثانية عند مسلم

  .)١(»اخلري ودعوة املسلمني
أنَّ مصلَّى العيد ليس له حكم املسـجد، إذا مل  : الوجه الثاين

  .يكن مصالَّه مسجدا
أنه لو صح أنه ي وأنه للتحرمي، فعلَّته كراهـة  : الوجه الثالث

  .)٢(س من ال يصلِّي مع املصلِّنيجلو
  :أنَّ هلا ذلك: القول الثاين

  .)٣(ذهب إليه داود وابن حزم واملزين
  : منهم ولعلَّه قول من يجيز ذلك للجنب،

ابن املنذر، وجماهد، وسعيد بن جبري، واحلسن بـن مسـلم،   
  .)٤(وقتادة، وروي عن علي وابن عباس
=                                

  ).٢/٦٠٥(إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى، وشهود اخلطبة 
صحيح مسلم كتاب صالة العيدين باب إباحة خروج النساء يف العيدين  (١)

)٢/٦٠٦.(  
  ).٣٤٩(إحكام األحكام، البن دقيق العيد : انظر (٢)
  ).٢/١٦٠(اموع ) ٢/٢٥٣(ى احملل (٣)
  ).١٠٨، ٢/١٠٧(األوسط  (٤)
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  :األدلَّة
  .)١(»مسجدا وطهورا جعلت يل األرض..«: قوله 

وال خالف أنَّ احلائض مباح هلا مجيع األرض، وهي مسـجد،  
  .)٢(فال جيوز أن يخص باملنع بعض املساجد دون بعض

بأنَّ هذا يقتضي استواء املساجد وغريهـا يف  وميكن أن يناقَش 
  .مجيع األحكام وال تقولون بذلك

افعلي ما «: مةلعائشة لَما حاضت وهي محرِ قول النيب  -٢
  .)٣(»يفعل احلاج غري أالَّ تطويف بالبيت

فلم ينهها إالَّ عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل املتيقَّن أن 
يكون ال حيلُّ هلا دخول املسجد، فال ينهاها عليه السالم عن ذلك، 

  .)٤(ويقتصر على منعها من الطواف
انت حلي أنَّ وليدة سوداء ك«: ما روت عائشة أم املؤمنني -٣

فأسلمت، فكان هلا  من العرب فأعتقوها، فجاءت إىل رسول اهللا 
  .)٦)(٥(»خباء يف املسجد أو حفش

                              
فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا : أخرجه البخاري يف كتاب التيمم باب قوله تعاىل (١)

  .صعيدا طَيبا
  ).١/٣٧٠(ومسلم يف كتاب املساجد، باب مواضع الصالة 

  ).٢/٢٥٣(احمللى  (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).٢/٢٥٣(احمللى  (٤)
البيت الصغري، الذليل، القريب السمك، مسي : بكسر احلاء، وإسكان الفاء: اخلفش (٥)

  ).١/٤٠٧(به لضيقه النهاية 
  ).١/١١٣(احلديث مطول يف البخاري، كتاب الصالة، باب نوم املرأة يف املسجد  (٦)



  

  ٧٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، واملعهود فهذه امرأةٌ ساكنة يف مسجد النيب : قال ابن حزم
من النساء احليض، فما منعها عليه السالم من ذلك، وال ى عنـه،  

  .)١(وكل ما مل ينه عنه فمباح
باحتمال أا قد دخلت يف سن اليأس، وبه : شوميكن أن يناق

ا هو معلوم عندهم من يزول املانع، أو أا خترج يف أيام حيضها، مل
  .ذلك للضرورة، لعدم وجود املكان الذي تأوي إليه املنع، أو أن

إن املـؤمن  «: ه ما ثبت من حديث أيب هريرة من قول -٤
  .)٢(»ليس بنجس

وكان أويـل  .. قال هذا لنيب وإذا ثبت أن ا: قال ابن املنذر
مـا قـد   ] ٤٣: النسـاء [ ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ: قوله تعاىل

، وجب أال مينع من ليس بنجس من املسجد إال حبجـة،  )٣(ذكرناه
  .)٤(وال نعلم حجة

بأنه ال يلزم من عـدم جناسـتها جـواز لبثهـا يف     : ونوقش
  .)٥(املسجد
اعتكفت مع رسول اهللا امرأة  :ما روي عن عائشة؛ قالت -٥

؛ فرمبا وضعت ةمن أزواجه مستحاضة، فكانت ترى احلمرة والصفر
                              

  ).٢/٣٥٣(احمللى  (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٢/١٠٨(األوسط : ء فيتيمم انظرأا يف املسافر ال جيد املا: أي (٣)
  ).٢/١١٠(األوسط  (٤)
  ).٢/١٦١(اموع  (٥)
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  .)٢(حتتها وهي تصلي. )١(الطست

العتكاف املستحاضة، واحلائض مثلها  إقراره : والشاهد منه
  .)٣(ال فرق

بالفارق؛ ألن االستحاضة حدث ال مينع الصالة فلم : ونوقش
  .)٤(أنفهمينع اللبث كخروج الدم من 

: قـال هلـا   حديث عائشة رضي اهللا عنها أن الـنيب   -٦
إن «: إين حـائض، قـال  : قالت» من املسجد )٥(ناوليين اخلُمرة«

  .)٦(»يف يدك تحيضتك ليس
يضع رأسه  كان رسول اهللا : ومثله حديث ميمونة؛ قال -٧

يف حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بـاخلمرة  
  .)٧(فتبسطها وهي حائض إىل املسجد

                              
، وجيمع على »طساس«إناء، والتاء فيه بدل من السني فجمعه : الطست (١)

  ).٣/٧٦(ترتيب القاموس ) ٣/١٢٤(، النهاية »طسوس«
  ).١/٨٥(أخرجه البخاري، يف كتاب احليض، باب االعتكاف للمستحاضة  (٢)
  ).٢٩٠، ٥/٢٨٩(لى احمل (٣)
  ).١/٢٠١(املغين  (٤)
هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه يف سجوده، من حصري أو نسيج من : اخلمرة (٥)

ألن خيوطها مستورة : تغطيه، وقيل: خوص، ومسيت مخرة؛ ألا ختمر الوجه، أي
  ).٢/٧٧(النهاية . بسعفها

زوجها  أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض لرأس (٦)
  .سبق خترجيه) ١/٢٤٥(
أخرجه النسائي يف كتاب احليض، باب بسط احلائض اخلمرة يف املسجد  (٧)
)١/١٦١.(  
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  :ووجه االستدالل منهما ظاهر
أن املشرك جيوز أن يترك فيمكث يف املسجد، فاملسـلمة   -٨

  .)١(احلائض من باب أوىل
  :ونوقش من أوجه

  .عدم التسليم جبواز مكث الكافر، فهو ممنوع: الوجه األول
علي التسليم جبواز مكث الكافر، فألن الكافر ال : الوجه الثاين

  .)٢(د حرمة املسجد فال يكلف خبالف املسلميعتق
صـحيح   عدم التحرمي، وليس ملن حرم دليـل  أن األصل -٩
  .)٣(صريح

  :الترجيح
ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه القائلون جبواز مكثها فيه، لقوة أدلَّته 
وتضافرها، مع صحة وقوة ما أوردوه من مناقشة ألدلَّة املانعني، إالَّ 

يد ذلك مبا إذا أمنت تلويثه، وإال حرم عليها ملا يؤدي أنه ينبغي تقي
  .إليه من تنجيس مكان العبادة

  :يف عبور املسجد: املسألة الثانية
وقد اختلف القائلون مبنعها من املُكث يف املسجد، يف حكـم  

                              
  ).٢/١٦٠(اموع  (١)
  ).٢/١١٠(األوسط ) ٢/١٦٠(اموع  (٢)

  ).٢/١٦٠(اموع  (٣)
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عبورها له عند احلاجة من أخذ شيٍء أو تركه أو كون الطريق فيه؛ 

  :على قولني
  :هلا ذلك أنَّ: القول األول

، وبعـض  )٢(، والشافعية يف أصح الوجهني)١(ذهب إليه احلنابلة
  .)٤(، وهو قول احلسن)٣(املالكية

  :واحتجوا مبا يلي
  ].٤٣: النساء[ جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ والَ: قوله تعاىل -١

فاملراد باآلية قربان مواضع الصالة؛ ألنه ليس يف الصالة عبور 
، واالستثناء من )٥(عبور السبيل يف مواضعها وهو املسجد سبيل، إمنا

  .، وإذا ثبت هذا يف اجلُنب فاحلائض مثله)٦(النهي إباحة
  :ونوقش من وجهني

بأن هذا غري مسلَّم، والكالم يف الصالة نفسها، : الوجه األول
فاملراد باآلية أنَّ املسافر إذا أجنب وعدم املاء جاز له التيمم والصالة 

  .)٧(كانت اجلنابة باقيةوإن 
                              

  ).١/٢٦٠(املبدع ) ١/١٩٨(كشاف القناع ) ١/٢٠١(املغين  (١)
  ).٣٥٧، ٢/١٦١(موع ا) ١/٤٥(املهذب  (٢)
  ).١/٢٠١(وحكاه ابن قدامة يف املغين عن مالك ) ١/٣٧٤(مواهب اجلليل   (٣)
  ).١/١٠٧(األوسط  (٤)
  ).٢/١٦٠(اموع  (٥)

  ).١/٢٠١(املغين  (٦)
  ).٢/١٦١(اموع ) ١/١٦٦(فتح القدير واهلداية  (٧)



  

  ٧٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :وأجيب عنه من ثالثة أوجه
أنَّ هذا الذي ذكروه ليس خمتصا باملسافر، بـل  : الوجه األول

  .جيوز للحاضر فال حتمل اآلية عليه
على قولكم يف معىن اآلية، فإنَّ فيها دليالً على أنَّ : الوجه الثاين

  .التيمم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه
أنَّ احلديث وأقوال الصحابة وتفسريهم قد وردا : ثالوجه الثال

  .)١(على حنو قَولنا يف اآلية، فكان األخذ به أوىل
  :الوجه الثاين من املناقشة

لو سلم مبا ذكرمتوه من معىن اآلية، فقياس احلائض على اجلُنب 
  .قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه

ـ  -٢ ول اهللا ما ثبت من حديث عائشة رضي اهللا عنها إنَّ رس
 إين حائض، قال: قالت» ناوليين اخلُمرة من املسجد«: قال هلا :
  .)٢(»إنَّ حيضتك ليست يف يدك«

وتقوم إحـدانا بـاخلُمرة إىل   «: وكذلك حديث ميمونة -٣
  .)٣(»املسجد فتبسطها وهي حائض

  :)٤(ووجه االستشهاد منهما ظاهر
                              

  ).٢/١٦١(اموع  (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).١/٢٠١(املغين : ظران (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على
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  .)١(نبكنا نمر باملسجد وحنن ج: ما روِي عن جابر قال -٤

وإذا ثبت يف اجلُنـب   )٢(وهذا إشارة إىل مجيعهم فيكون إمجاعا
  .فاحلائض مثله

  .)٤(، وابن مسعود)٣(أنه روي ذلك عن ابن عباس -٥
وألنه حدث مينع اللبث يف املسجد، فـال مينـع العبـور     -٦

  .)٥(كاجلنابة
  :أنَّ ذلك ال جيوز: القول الثاين

والشـافعية يف مقابـل    ،)٧(، واملالكيـة )٦(ذهب إليه احلنفيـة 
  .)٨(األصح

  :واحتجوا مبا يلي
أل أُحلُّ املسجد حلـائض وال  .. «: ما روِي من قوله  -١
  .)١(وهو بإطالقه حجة يف منع العبور )٩(»جنب

                              
  ).١/١٤٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  (١)
  ).١/٢٠١(املغين ) ١/١٠٦(األوسط  (٢)
  ).٢/١٠٧(وابن املنذر يف األوسط ) ٥/٦٣(أخرجه الطربي يف التفسري  (٣)
  ).٥/٦٣(والطربي يف التفسري ) ١/٤١٢(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  (٤)
  ).١/٤٥(املهذب  (٥)
  ) .١/٥٣(جممع األر ) ١/٢٩٢(رد احملتار ) ١/١٦٥(فتح القدير واهلداية : انظر (٦)
  ).١/٣٧٤(مواهب اجلليل ) ١/٣١٢(الشرح الصغري ) ١/٣١(الكايف  (٧)
والوجهان يف مذهب الشافعية فيما إذا أمنت ) ١/٤٥(واملهذب ) ٢/٣٥٨(اموع (٨)

  .يعولعله قول اجلم. تلويثه، وإال فال حترمي قوالً واحدا
  ).٥٨(سبق خترجيه  (٩)



  

  ٨١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

وألنه موضع ال جيوز املكث فيه، فكذا العبـور كالـدار    -٢
  .)٢(املغصوبة

=                                
  ).٢/١٦١(اموع ) ١/٥٣(جممع األر ) ١/١٦٥(فتح القدير  (١)
  ).٢/١٦١(اموع  (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٨٢  

 
  املطلب السادس
م عند فقد املاءيف الغسل من احمليض، والتيم  

  أو العجز عن استعماله

  :وفيه مسألتان
  :يف الغسل: املسألة األوىل

  :وفيها أربعة فروع
  .يف حكم الغسل: الفرع األول
  .يف صفته: الفرع الثاين

  .يف نقض الشعر املضفور له: الفرع الثالث
  :يف حكم الغسل من احمليض: الفرع األول
  :وفيه جانبان

  :كمه للمسلمةيف ح: اجلانب األول
اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على املرأة إذا انقطع عنها 

  .)١(دم احليض
  :وقد دلَّ على ذلك ما يلي

                              
شرح ) ١/٤٥(بداية اتهد ) ٢٦١، ١٩٢، ١٨٣(مراتب اإلمجاع البن حزم  (١)

  ).١٥٩، ٢/١٤٠(اموع ) ٢/٣٥٣(مسلم 



  

  ٨٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا : قوله تعاىل -١
ا تطَهرنَ فَـأْتوهن  النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَ

  ـرِينطَهتالْم ـبحيو ابِنيوالت بحاُهللا إِنَّ اَهللا ي كُمرثُ أَميح نم 
  ].٢٢٢: البقرة[

أنه يلزمها متكني الزوج من الـوطء،  : ووجه الداللة من اآلية
وال جيوز ذلك إال بالغسل، وما ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو     

  .)١(واجب
إذا أقبلت احليضـة  «: لفاطمة بنت أيب حبيش ولقوله  -٢

  .)٢(»فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي
فدلَّ على وجوبه عليها؛ إذ ال بد من الصالة، وال بـد منـه   

  .)٣(لصحة الصالة
  :يف إجبار الذمية على الغسل منه: اجلانب الثاين

  :وقد اختلف أهل العلم يف حكم ذلك على قولني
  :أنَّ له إجبارها: القول األول

  .)٢(، واحلنابلة يف قول)١(، واملالكية)٤(ذهب إليه الشافعية
                              

  ).٢/١٤٨(اموع  (١)
ومسلم يف كتاب احليض ) ١/٩٣(باب غسل الدم  البخاري يف كتاب الوضوء، (٢)

  ).١/٢٦٣(تحاضة وغسلها وصالا باب املس
  ).١/٢٧٧(املغين  (٣)
  ).١٦/٤٠٩(تكملة اموع  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٨٤  

 
  :األدلَّة

ولَا تقْربوهن حتى يطْهـرنَ فَـإِذَا تطَهـرنَ    : قوله تعاىل -١
نوهفَأْت ]٢٢٢: البقرة [  

غريها،  فاآلية تشترط الطهارة حللِّ الوطء، ومل ختص مسلمة من
  .)٣(فملك إجبارها على إزالة ما مينع حقَّه

بأنَّ هذا يف حق املسلمة ألا قـد كُلِّفَتـه،   وميكن أن يناقَش 
  .خبالف الذمية

  :أنه ال ميلك إجبارها: القول الثاين
  .)٦(، واحلنابلة يف القول الثاين)٥(، واملالكية)٤(ذهب إليه احلنفية

  :واستدلَّ هلذا القول
لَـا إِكْـراه فـي    : ، وقد قال تعاىل)٧( معتقدة لذلكبأا غري

  ].٢٥٦: البقرة[ الدينِ
  :الترجيح

=                                
جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب ) ١/٣٧(املدونة ) ٢٣(القوانني الفقهية  (١)

)١/١٠٣.(  
  ).١٠/٢٢٢(املغين ) ٣/١٢٢(الكايف ) ٧/١٩٥(املبدع ) ٥/٣٢٥(الفروع  (٢)
  ).١/١٠٣(جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب ) ٧/١٩٥(املبدع  (٣)
  ).٣/١١(البحر الرائق  (٤)
  ).٢٣(القوانني الفقهية  (٥)
  ).٨/٣٥٠(اإلنصاف  (٦)
  ).١/١٠٣(جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب  (٧)



  

  ٨٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

ولعلَّ الراجح هو القول األول، لما ذكروه من توقُّف حلِّ وطء 
الزوج عليه، وألنَّ الغسل منه ليس بتعبد حمض، بل هـو معقـول   

ال يتكرر كثريا  املعىن، ولذا استحب للمستحاضة عند الصالة، وألنه
قشفال ي.  

  :يف صفته: الفرع الثاين
  .للغسل من احليض صفتان، صفة كمال، وصفة إجزاء

  :صفة الكمال: أوالً
النية، والتسمية، وغسل اليدين : فالغسل الكامل ما اشتمل على

ثالثًا، وغسل ما ا من أذى، والوضوء، وأن حتثي علـى رأسـها   
عرها، مث تفيض املاء، على سـائر بـدا،   ثالثًا تروي ا أصول ش

  .)١(وتدلِّك بدا بيدها، وأن تبدأ بشقِّها األمين
: ، قالـت )٢(الغسل من اجلنابة على حديث عائشة: قال أمحد

إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديـه ثالثًـا،    كان رسول اهللا «
د وتوضأ وضوءه للصالة، مث يخلِّل شعره بيده، حىت إذا ظن أنه ق

  .)٣(»أروى بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات، مث غسل جسده

                              
) ١/٢٨٧(املغين ) ١/٢٢٦(احلاوي ) ١/٣٢(بداية اتهد ) ١/١٦(اهلداية : انظر (١)

  ).١/١٩٤(املبدع ) ١/١٥٢(كشاف القناع 
  ).١/٢٨٩(املغين   (٢)
ومسلم يف ) ١/٦٩(أخرجه البخاري يف كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل  (٣)

  ).٢٥٥، ١/٢٥٣(كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة 
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إنَّ غسـل  : واحلديث يف غُسل اجلنابة، وقد قال أهل العلـم 

  .)١(احليض كغسل اجلنابة
مث يستحب هلا أن تغتسل مباٍء وسدر، وتأخذ فرصة ممسـكة  
 فتتبع ا جمرى الدم، واملوضع الذي يصل إليه املاء من فرجها ليقطع
عنها زفورة الدم ورائحته، فإن مل جتد مسكًا فغريه من الطيب، فإن 

  .)٢(مل جتد فاملاُء شاف كاف
إنَّ أمساء سألت : ويدلُّ هلذا حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

 )٣(تأخـذ إحـداكن سـدرا   «: عن غسل احمليض فقال النيب 
 )٤(وماءها، فتتطهر ا فتحسن الطهر، مث تأخذ فرصـة ممسـكة  

!! سبحان اهللا«: وكيف أتطهر ا؟ فقال: فقالت أمساء» فتتطهر ا
  .)٥(تتبعي أثر الدم: ، فقالت عائشة كأا تخفي ذلك»تطهري ا

                              
يض، والنفاس، و اجلنابة سواه، وكذلك غسل املرأة من احل: .. قال ابن عبد الرب (١)

غسل املرأة من حيضها، ونفاسها كغسلها من .. وقال املاوردي) ١/١٤٥(الكايف 
  ).١/٢٢٦(جنابتها احلاوي 
املغين . وغسل احليض كغسل اجلنابة، إال يف نقض الشعر: وقال ابن قدامة

)١/٣٠٢.(  
  ).١/٣٠٢(املغين ) ١/٢٢٦(احلاوي  (٢)
  ).٢/٥٣٩(ترتيب القاموس ) ٢/٣٥٣(النهاية . قورق شجر النب: السدر (٣)
قطعة من صوف، أو قطن، أو خرقة، واملمسكة املطيبة : الفرصة بكسر الفاء (٤)

  .باملسك
  ).٣/٤٣١(النهاية 

أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب استحباب استعمال املغتسلة من احليض  (٥)
  ).١/٢٦١(فرصة من مسك يف موضع الدم 



  

  ٨٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أما الغسل ازئ فيحصل بأن تعم احلائض بدا باملاء، وتسبغ 
  .)١(فيه، حبيث جيري املاء على أعضائها

اجلنابة إذا مل يتوضأ وعم مجيـع  املغتسل من : قال ابن عبد الرب
  .)٢(وهو إمجاع ال خالف فيه بني العلماء.. بدنه، فقد أدى ما عليه 

  :يف نقض الشعر للغسل من احمليض: الفرع الثالث
اختلف أهل العلم يف حكم نقض املـرأة لشـعرها إذا كـان    

  :مضفورا على قولَني
  :أنَّ عليها نقضه: القول األول

، وبعـض  )٤(، والظاهريـة )٣(نابلة يف املـذهب ذهب إليه احل
  .)٧(، والنخعي)٦(، وهو قول احلسن، وطاوس)٥(املالكية

  :األدلَّة
إذا اغتسلت املـرأة  «: ما روِي من حديث أنس مرفوعا -١

من حيضها، نقضت شعرها نقضا، وغسلته خبطمي وأشنان، وإن 
                              

، ١/٢٨٩(املغين ) ١/٢٢٠(احلاوي ) ١/١٤٦(الكايف ) ١/١٦( اهلداية: انظر (١)
٣٠٢.(  

  ).١/٢٨٩(نقله ابن قدامة يف املغين  (٢)
  ).١/١٥٤(كشاف القناع ) ١/١٩٧(املبدع ) ١/٢٩٩(املغين  (٣)
  ).٢/٥٣(احمللى  (٤)
  ).١/٦(املنتقى  (٥)
  ).١/٢٩٩(املغين ) ١/١٣٤(األوسط  (٦)
  ).٢/١٨٧(ع امو) ١/٢٢٥(حلية العلماء  (٧)
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  .)١(»هغسلته من اجلنابة صبت املاء على رأسها صبا وعصرت

  :ونوقش من وجهني
ضعف احلديث؛ ألنَّ يف إسناده مسلم بن صبح : الوجه األول

  .اليحمدي، وهو جمهول
اقترانه بالغسل خبطمي وأشنان يدلُّ على عـدم  : الوجه الثاين

  .)٢(الوجوب، فإنه مل يقل أحد بوجوب اخلطمي واألشنان
انقضـي شـعرك   «: قال هلا أنَّ النيب : حديث عائشة -٢

  .)٣(»متشطيوا
  :ووجه االستدالل ظاهر

  :ونوقش االستدالل به من أوجه
  .أنه ليس فيه أمر بالغسل: الوجه األول
لو سلم باألمر بالغسل مل يكن فيه حجـة؛ ألنَّ  : الوجه الثاين

ذلك ليس هو غسل احليض، إمنا أُمرت بالغسل يف حـال احلـيض   
وأنـا حـائض،   أَدركَنِي يوم عرفـة  : لإلحرام باحلج، فإا قالت

دعـي عمرتـك، وانقضـي    «: فقال فشكوت ذلك إىل النيب 
                              

أخرجه الطرباين يف الكبري، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، : قال يف جممع الزوائد (١)
  ).١/٢٧٣(ومل أجد يف ذكره 

  ).١/١١٥(السيل اجلرار  (٢)
أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب امتشاط املرأة عند غسلها من احمليض  (٣)

  ).٢/٨٧٠(ومسلم يف كتاب احلج باب وجوب اإلحرام ) ١/٨١(



  

  ٨٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»رأسك، وامتشطي
أنه لو ثبت األمر به حمل علـى االسـتحباب   : الوجه الثالث

  .مجعا بينه وبني األدلَّة على عدم الوجوب
أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهـو أنـه   : الوجه الرابع

  .)٢(هو من ضرورته أوىل أمرها باملشط وليس بواجب، فما
أن : ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيـه  -٣
  .)٣(»انقضي رأسك، واغتسلي«: قال، وكانت حائضا النيب 

واألصل يف الغسل االستيعاب للشعر، وإيصـال  : قال ابن حزم
املاء إىل البشرة بيقني، خبالف املسح، فال يسقط ذلك إالَّ حيـث  

  .)٤(ذلك إالَّ يف اجلنابة فقط أسقطه النص، وليس
  :وميكن أن يناقش باألوجه التالية

أن ما فيه من ذكر الغسل خمالف لروايـة الصـحيحني،    -١
  .واألخذ مبا فيهما أوىل

أنَّ القائلني بعدم وجوب النقض ال يقولـون باالكتفـاء    -٢
باملسح، بل يشترطون وصـول املـاء إىل البشـرة، وإال وجـب     

                              
  .كما سبق (١)
  ).١/١١٥(السيل اجلرار ) ١/٣٠١(املغين : انظر (٢)
وقال ) ١/٢١٠(أخرجه ابن ماجة، يف كتاب الطهارة، باب احلائض كيف تغتسل  (٣)

  ).٢/٥٣(إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم يف احمللى : يف الزوائد
  ).٢/٥٣(احمللى  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٩٠  

 
  .)١(النقض
احلديث يف الغسل لإلحرام باحلج، وليس للغسل مـن   أنَّ -٣

  .احمليض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأا كانت حائضا ولَما تطهر
وألنَّ األصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول املاء إىل  -٤

ما جيب غسله فعفي عنه يف غُسل اجلنابة؛ ألنه يكثر فيشق ذلـك  
  .)٢(مقتضى األصل يف الوجوبفيه، واحليض خبالفه، فبقي على 

  :أنَّ ذلك مستحب وليس بواجب: القول الثاين
، )٤(، واملالكيـة )٣(ذهب إليه مجهور أهل العلم؛ ومنهم احلنفية

وهـو قـول عطـاء، واحلكـم،     . ، واحلنابلة يف قول)٥(والشافعية
  .)٦(والزهري

  :واستدلُّوا مبا يلي
: حمليض، فقالعن غسل ا ما روته أمساء أا سألت النيب  -١

تأخذ إحداكن سدرا وماءها فتطهر فتحسن الطهور، مث تصب «
على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدا، حىت تبلغ شـئون رأسـها، مث   

                              
  ).١/٢٢٥(ء حلية العلما) ٢/١٨٧(اموع : انظر (١)
  ).١/٣٠٠(املغين  (٢)
  ).١/٤٥(املبسوط ) ١/١٩٦(البحر الرائق ) ١/٥٩(فتح القدير ) ١/١٦(اهلداية  (٣)
  ).١/١٣٢(املعونة ) ١/٩٦(املنتقى ) ٢٣(القوانني الفقهية ) ١/١٤٤(الكايف  (٤)
  ).١/٢٢٥(حلية العلماء ) ٢/١٨٧(اموع ) ٢٢٦، ١/٢٢٥(احلاديث  (٥)
  ).١/١٩٧(املبدع ) ١/٣٠٠(املغين  (٦)



  

  ٩١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»تصب عليها املاء
أنه مل يذكر النقض ولو كان واجبا لذَكره؛ ألنه : والشاهد منه

  .)٢(ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة
مسلم من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها أـا  ما أخرجه  -٢

إين امرأة أشد ضفر رأسـي، أفأنقضـه للحيضـة    : قالت للنيب 
ال، إمنا يكفيك أن حتثي على رأسـك ثـالث   «: وللجنابة؟ فقال

  .)٣(»حثيات، مث تفيضني عليك املاء فتطهرين
، جيب قبوهلا، وهـذا صـريح يف نفـي    )٤(وهذا زيادة: قالوا
  .)٥(الوجوب

  :من أوجهونوقش 
أن أكثر روايات احلديث لـيس فيهـا ذكـر    : الوجه األول

  .احليض، فوجب األخذ مبا رواه األكثر
راجع إىل اجلنابة ال غري، ألنَّ النص  »ال«أن قوله : الوجه الثاين

  .قد ورد بالنقض للحيض، وهو ما جاء يف حديث عائشة
ميع، راجع إىل اجل »ال«: أنه على فرض أنَّ قوله: الوجه الثالث

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).١/٣٠٠(املغين  (٢)
  ).١/٢٦٠(أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة  (٣)
  .يقصد ذكر احليض، إذا أكثر الروايات أن السؤال عن غسل اجلنابة (٤)
  ).١/٥٩(فتح القدير ) ١/٣٠٠(املغين  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٩٢  

 
فإنَّ حديث عائشة ناسخ له، فحديث عائشة زائد حكما ومثبـت  

  .)١(شرعا على حديث أم سلمة، والزيادة ال جيوز تركها
  :وأجيب عن هذه املناقشات

بأنَّ مبناها على أنَّ حديث عائشة يف الغسل للحيض، وقد بينا 
فيما سبق عدم صحة ذلك، وعلى فرضه، فإنَّ دعوى النسخ حتتاج 

حديث أم سلمة ناسـخ  : املتقدم، فقد تقلب الدعوى، ويقال لعلم
  .لما يف حديث عائشة

وألنه موضع من البدن فاستوى فيه احليض واجلنابة كسائر  -٣
  .)٢(البدن

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين من عدم وجوب النقض لقوة أدلَّتـه،  

  .وضعف ما أورد عليها من مناقشة
  :يمميف الت: املسألة الثانية

إذا طهرت احلائض من حيضها فلم جتد املاء، أو مل تقدر على 
  استعماله، فهل هلا أن تتيمم وتستبيح به ما يستباح بالغسل؟

  :، واستدلُّوا مبا يلي)٣(ذهب عامة أهل العلم إىل أنَّ هلا ذلك
                              

  ).٢/٥٤(احمللى  (١)
  ).١/٣٠٠(املغين  (٢)
  ).٢/١٩٥(احمللى ) ١/٣٥٤(املغين ) ١/٤٥(املهذب ) ٢/٣٩٨(اموع  (٣)



  

  ٩٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

 وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحـد : قوله تعاىل -١
منكُم من الْغائط أَو لَامستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صـعيدا  

  ].٦: املائدة[ طَيبا
  .فاآلية نص يف تيمم اجلُنب، فاليت طهرت من احمليض مثله

وجعلت لنا األرض مسجدا، وتربتـها لنـا   «: قوله  -٢
  .)١(»طهورا إذا مل جند املاء

وكلٌّ مأمور بالطهور إذا مل جيد املاء، فالتراب بنص عموم هذا 
  .)٢(اخلرب

أجنبت فتمعكت يف الصعيد، فأتيت الـنيب  : حديث عمار -٣
 ٣(»يكفيك الوجه والكفان«: فقال(.  

حديث عمران بن حصني الطويل، وقوله للرجل الـذي   -٤
  .)٤(»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: أصابته جنابة و ال ماء

فهذه أحاديث متظافرة يف جواز التـيمم للجنـب، فكـذلك    
  .احلائض؛ إذ ال فرق

                              
) ١/٨٦( فَلَم تجِدوا ماًء: أخرجه البخاري يف كتاب التيمم باب قوله تعاىل (١)

  ).١/٣٧٠(ومسلم يف كتاب املساجد، باب مواضع الصالة 
  ).٢/١٩٨(احمللى  (٢)
  ).١/٨٨(تيمم للوجه والكفني أخرجه البخاري يف كتاب التيمم باب ال (٣)
ومسلم يف كتاب املساجد باب قضاء ) ١/٩١(أخرجه البخاري يف كتاب التيمم  (٤)

  ).١/٤٧٤(الصالة الفائتة 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٩٤  

 
  املطلب السابع

  يف اغتسال احلائض للجنابة
إذا أجنبت احلائض فهل عليها االغتسال للجنابة، ولو اغتسلت 
  هلما مجيعا عند طهرها، فهل يكفيها ذلك، أو أنه ال بد من غُسلني؟

  :اختلف أهل العلم على قولني
أنه ال يلزمها االغتسال، وجيزئها غُسل واحد : قول األولال

  :عند طهرها
، )٢(، واملالكيـة )١(احلنفية: ذهب إليه مجهور أهل العلم ومنهم

  .)٤(، واحلنابلة)٣(والشافعية
وهو قول ربيعة، وأيب الزناد، وإسـحاق وسـفيان الثـوري،    

  .)٥(واألوزاعي يف رواية عنه
  :األدلَّة

  :غسل واحد عند الطهر مبا يلياحتجوا لالكتفاء ب
مل يكن يغتسل مـن اجلمـاع إال غُسـالً     ألنَّ النيب  -١

                              
  ).١/٢٩٢(املغين  (١)
  ).١/١٩٧(التفريع ) ١/١٦٠(املعونة ) ٢/١٠٥(األوسط ) ١/٢٩(املدونة  (٢)
  ).٢/١٠٥(األوسط ) ١/٤٥(األم  (٣)
  ).١/١٠١(الشرح الكبري ) ١/٢٩٢(املغين  (٤)
  ).١/٢٧٥(مصنف عبد الرزاق ) ١/٢٩٢(املغين ) ٢/١٠٥(األوسط  (٥)



  

  ٩٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، وهو يتضمن شيئني؛ إذ هـو الزم لإلنـزال يف غالـب    )١(واحدا
  .)٢(األحوال
وألنَّ اامع عليه االغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجـزأه   -٢

ـ   االغتسال عنهما، وقد ثبت عن النيب  ى أنه كان يطـوف عل
فكذلك احلائض، إذا أجنبت وجب عليهـا  . )٣(نسائه بغسل واحد

  .)٤(الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد
وألما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسـل الواحـد    -٣

  .)٥(عنهما، كاحلدث والنجاسة
ومثله أيضا ما إذا اجتمعت أحـداث توجـب الطهـارة     -٤

وخروج النجاسة، واللمس فنواها بطهارتـه، أو  الصغرى، كالنوم، 
  .)٦(نوى رفع احلدث أو استباحة الصالة أجزأه عن اجلميع

لعدم وجوب االغتسال من اجلنابة قبل الطهر وأنه ال واحتجوا 
  .)١(يصح بأنَّ الغسل ال يفيد شيئًا من األحكام

                              
(١)   
  ).١/١٦٩(أخرجه البخاري يف كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة  (٢)
أخرجه البخاري يف كتاب الغسل، باب إذا جامع مث عاد، ومن دار على نسائه  (٣)

حليض، باب جواز نوم اجلُنب ومسلم يف كتاب ا) ١/٧١(بغسل واحد 
)١/٢٤٨.(  
  ).١/١٦٠(املعونة ) ٢/١٠٥(األوسط  (٤)
  ).١/٢٩٢(املغين  (٥)
  ).١/٢٩٢(املغين ) ٢/١٠٦(األوسط  (٦)
  ).١/١٠١(الشرح الكبري ) ٢/١٥٠(اموع  (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٩٦  

 
بأنَّ هذا غري مسلَّم؛ إذ تستفيد منـه جـواز قـراءة    : ونوقش

  .)١(رآن، على القول جبوازها للحائض دون اجلُنبالق
أنَّ عليها أن تغتسل، فإن مل تفعل فغسالن عند : القول الثاين

  :طهرها
، )٢(ذهب إليه احلسن، والنخعي، وعطاء، وجـابر بـن زيـد   

، وهـو  )٣(وقتادة، واحلكم وطاوس، والزهري، وميمون بن مهران
  .)٤(قول الظاهرية
  : واستدلُّوا
تعاىل أوجب االغتسال من اجلنابة وأوجب االغتسـال  بأنَّ اهللا 

من احليض، وكلُّ واحد منهما غري اآلخر، فال جيوز إسقاط أحـد  
الغسلني عنها إالَّ حبجة من كتابٍ أو سنة أو اتفاق، ومعـىن كـلِّ   

  .)٥(واحد منهما غري اآلخر
أنَّ عليها أن تغتسل للجنابة، فـإن مل تفعـل   : القول الثالث

  :ها غُسل واحد عند طهرهاأجزأ

                              
  ).٢/١٥٠(اموع  (١)
وابن أيب ) ١/٢٦٥(مصنف عبد الرزاق ) ١/٢٩٢(املغين ) ٢/١٠٥(األوسط  (٢)

  ).١/٧٧(شيبة 
  ).٢/٦٥(احمللى  (٣)
  ).١/١٦٠(املعونة ) ٢/٦٥(احمللى  (٤)
  ).٢/٦٥(احمللى ) ٢/١٠٥(األوسط  (٥)



  

  ٩٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)٢(، واألوزاعي يف رواية عنه)١(ذهب إليه أمحد يف رواية عنه
واحتجوا لالكتفاء بغسل واحد عند الطهر مبـا احـتج بـه    

  .أصحاب القول األول
أما إجياب الغسل عليها عن اجلنابة فلعلَّهم حيتجون مبـا ذُكـر   

  .للقول الثاين من استدالل
ء أحد احلدثني ال مينع ارتفاع اآلخر، كما لـو  إنَّ بقا: وقالوا

  .)٣(اغتسل احملدث احلدث األصغر
  :الترجيح

والراجح أنه ال يلزمها إالَّ غُسل واحد عند الطهر، إالَّ أنَّ عليها 
االغتسال عن اجلنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث يف املسجد مما 

  .، ممنوع منه اجلُنب)٤(هو جائز للحائض

                              
  ).١/١٠١(الشرح الكبري  (١)
  ).١/١٠٥(األوسط  (٢)
  ).١/١٠١(الشرح الكبري  (٣)
  .وذلك وفقًا ملا اخترناه من جواز القراءة واللبث يف املسجد للحائض (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٩٨  

 
  لب الثامناملط

  تغسيل احلائض إذا ماتت
اختلف أهل العلم يف الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهـي  

  :حائض على قولني
  :إا تغسل غُسالً واحدا: القول األول

  .)١(ذهب إليه عامة أهل العلم
ألا خرجت من حكم التكليف فلم يبق عليهـا عبـادة    -١

يكون يف حال خروجـه مـن   واجبة، وإمنا الغسل للميت تعبد، ول
الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا حيصل بغسـل  

  .واحد
وألنَّ الغسل الواحد جيزئ من وجد يف حقِّه موجبان لـه   -٢

  .)٢(كما لو اجتمع احليض واجلنابة
  :إا تغسل غُسلَني: القول الثاين

  .)٣(ذهب إليه احلسن
لَّ النقل الصحيح عنه هـو  ومل أجد دليله فيما ذهب إليه، ولع

فيما لو ماتت بعد طُهرها من احليض، فيكون دليل من قال بوجوب 
  .)٤(الغسلني عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض

                              
  ).٣/٣٨١(املغين ) ٥/١٥٢(اموع  (١)
  ).٣/٣٨١(املغين  (٢)
  ).٣/٣٨١(املغين ) ٥/١٥٢(اموع  (٣)
  .من هذا البحث) ٧٦: (انظر (٤)



  

  ٩٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الثاين
  :وفيه أربعة مطالب ..يف األحكام املتعلِّقة بالصالة 

  .يف حكم الصالة أثناء احليض: املطلب األول
  .ما فاا أيام احليضيف قضاء : املطلب الثاين

  .يف طُهر احلائض قبل خروج وقت الصالة: املطلب الثالث
يف بدء احليض بعد دخول وقت الصالة وقبل أن : املطلب الرابع

  .تصلِّيها



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٠٠  

 
  املطلب األول

  حكم الصالة أثناء احليض
 حا ال تصرمة الصالة أثناء احليض، وأاتفق أهل العلم على ح

  .)١(منها
  :لى ذلكوقد دلَّ ع

دعي الصـالة قـدر   «: لفاطمة بنت أيب حبيش قوله  -١
  .)٢(»األيام اليت كنت حتيضني فيها، مث اغتسلي وصلِّي

أليست إحداكن إذا حاضـت ال تصـوم وال   «: وقوله -٢
  .)٣(»تصلي
  .)٤(»إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة«: وقوله -٣
  .)٥(وألنه يمنع رفع احلدث فمنِع األداء -٤

                              
) ٢/٢٣٨(احمللى ) ٣٧/٤٣(اإلمجاع البن املنذر ) ٢٣(مراتب اإلمجاع : انظر (١)

  ).١/١٨٣(املعونة ) ١/٥٣(جممع األر ) ١/١٠٩(مغين احملتاج 
، ٨٩، ٨٧، ٨٤، ١/٦٦(كتاب الوضوء باب غسل الدم أخرجه البخاري يف  (٢)

  ).١/٢٦٢(ومسلم يف باب املستحاضة وغسلها وصالا يف كتاب احليض ) ٩٠
) ١/٨٣(أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم والصالة  (٣)

  ).٣/٤٥(ويف باب احلائض ترك الصوم والصالة، من كتاب الصوم 
  .سبق خترجيه (٤)
  ).١/١٨٣(عونة امل (٥)
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  طلب الثاينامل
  يف قضاء ما فاا من الصلوات

وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصالة عن احلـائض أيـام   
  .)١(حيضها، فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليها

  :وقد دلَّ عليه
ما بال احلائض : سألت عائشة فقلت: حديث معاذة قالت -١

: لتأنت؟ ق )٢(أحرورية: تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ فقالت
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء : قالت. لست حبرورية ولكين أسأل

  .)٣(الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة

                              
فتح الباري ) ١/٤٠(بداية اتهد ) ٢/٣٩٨) (٣٧(اإلمجاع البن املنذر  (١)

كشاف القناع ) ٢/٢٣٨(احمللى ) ١/٢٨٠(نيل األوطار ) ٣٣٤، ١/٢٦٥(
  ).١/٣٨٧(ومل خيالف فيه إال اخلوارج وال يعترب خالفهم املغين ) ١/١٩٧(
وا حروراء حني خالفوا عليا رضي نسبة إىل احلرورية وهي فرقة من اخلوارج نزل (٢)

  ).٣/٢٣٦(اهللا عنه فنسبوا إليها وهي قرية من قرى الكوفة معجم البلدان 
) ١/٨٨(أخرجوا البخاري يف باب ال تقضي احلائض الصالة، من كتاب احليض  (٣)

  ).١/٢٦٢(ومسلم يف باب املستحاضة وغسلها وصالها من كتاب احليض 
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  املطلب الثالث

  يف طهر احلائض قبل خروج وقت الصالة
  :وفيه ثالث مسائل

  .يف حكم تلك الصالة: املسألة األوىل
  .يف وجوب ما جيمع إليها قبلها: املسألة الثانية
  .فيما تدرك به الصالة: ةاملسألة الثالث

  :يف حكم تلك الصالة: املسألة األوىل
ذهب عامة أهل العلم إىل وجوب تلك الصالة اليت طهرت أثناء 
وقتها، إالَّ أم اختلفوا يف اشتراط التمكُّن من الغسل والوضوء قبل 

  :خروج الوقت على قولَني
  .أنَّ الفراغ من الغسل شرط: القول األول

 آخر وقت الصالة مبقدار ما ال ميكنها الغسـل  فإذا طهرت يف
والوضوء حىت خرج الوقت دون تفريط، فال تلزمها تلك الصـالة  

  .وال قضاؤها
، )٣(، واألوزاعـي )٢(، والشافعية يف قـول )١(ذهب إليه مالك

                              
  ).١/٣٣(الشرح الصغري ) ١/٦١(اإلشراف ) ١/١٦٢(الكايف  (١)
  ).٣/٦٧(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٢)
  ).٢/٢٣٩(احمللى ) ٢/٢٤٧(األوسط  (٣)
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  .)١(والظاهرية
بأنَّ اهللا عز وجل مل يبِح الصالة إالَّ بطهور، وقـد  : واستدلُّوا
 للصلوات أوقاا، فإذا مل يمكنها الطهور، ويف الوقت حد اهللا تعاىل

بقية فنحن على يقني من أا مل تكلَّف تلك الصالة اليت مل يحلُّ هلا 
  .)٢(أن تؤديها يف وقتها

بأنَّ حلَّ الصالة وعدمه ال أثر له يف إسقاط : وميكن أن يناقش
  .بلحظةالواجب، بدليل ما لو استيقظ جنبا قبل خروج الوقت 

أن وقتها من حني ترى الطهر ال فرق بـني أن  : القول الثاين
  .تفرط يف الغسل أو ال
  .)٥(، والثوري وقتادة)٤(، والشافعية يف قول)٣(ذهب إليه احلنابلة

  .)٦(ألا حينئذ ممن عليها فرض الصالة، وإمنا بقي الغسل -١
ركعة من أدرك «: وهو قوله  )٧(وعمالً بظاهر احلديث -٢

  .)١(»من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصالة
                              

  ).٢/٢٣٩(احمللى  (١)
  ).٢/٢٣٩(احمللى  (٢)
  ).١/٣٥٤(املبدع ) ١/٤٤٢(اإلنصاف ) ٢/٤٦(املغين  (٣)
  ).٣/٦٧(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٤)
  ).٢/٢٤٨(األوسط  (٥)
  ).٢/٢٤٨(األوسط  (٦)
  ).٣/٦٥(اموع  (٧)
) ١/١٤٤(أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة، باب من أدرك ركعة من الفجر  (١)

= 
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  :الترجيح

والراجح هو القول الثاين لقوة ما بنِي عليه من استداللٍ وعمالً 
  .باألحوط

  :يف وجوب ما يجمع إليها قبلها: املسألة الثانية
إذا طهرت احلائض يف وقت الثانية من صاليت اجلَمع، العصر أو 

  مع أداء الثانية قضاء األوىل؟العشاء، فهل جيب 
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولَني

  .أنَّ الصالة تلزمها، وما يجمع إليها قبلها: القول األول
، وطـاوس،  )٣(، واحلنابلـة )٢(، والشافعية)١(ذهب إليه املالكية

والنخعي، وجماهد، والزهري، وربيعـة، والليـث، وأبـو ثـور،     
  .)٤(وإسحاق، واحلكم واألوزاعي

فإذا كان طُهرها يف وقت الصبح أو الظهر أو املغرب؛ مل : قالوا
يلزمها ما قبلها؛ ألنَّ ذلك ليس بوقت لما قبلها، وإن كان ذلك يف 
وقت العصر، أو يف وقت العشاء، لزمها الظهر مبا يلزم به العصـر،  

=                                
ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة 

)١/٤٢٤.(  
  ).١/٣٣٣(الشرح الصغري ) ١/٦١(اإلشراف ) ١/١٦٢(الكايف  (١)
  ).٣/٦٥(فتح العزيز ) ٣/٦٤(اموع ) ١/٦٠(املذهب  (٢)
اإلنصاف ) ١/٣٥٤(املبدع ) ٢٣/٣٣٤(جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٢/٤٦(املغين  (٣)

)١/٤٤٢.(  
  ).٢/٢٤٤(األوسط ) ٣/٦٦(اموع ) ٢/٤٦(املغين  (٤)
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  .ولزمها املغرب مبا يلزم به العشاء
  :واستدلُّوا مبا يلي

بد اهللا بن عباس، وعبد الرمحن بن عـوف،  ما روِي عن ع -١
وأيب هريرة يف احلائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلِّي املغرب 
والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلَّت العصر والظهر 

  .)١(مجيعا
، فإذا أدركه )٢(وألنَّ وقت الثانية وقت لألوىل حال العذر -٢

  .)٣(ض الثانيةاملعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فر
  : ونوقش

بأن الوقت الذي يباح فيه اجلمع بني الصالتني حال العـذر،  
خالف الوقت الذي يبقى فيه من النهار مقدار ما يصلِّي فيه املـرء  
ركعة؛ ألنَّ الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بني الصالتني 

، مها إذا صالَّمها يف وقتهما كجمعه بعرفة بـني الظهـر والعصـر   
وباملزدلفة بني املغرب والعشاء، ويف غري موضعٍ من أسفاره، وكـلُّ  
ذلك مباح جيوز االقتداء برسول اهللا فيه؛ إذ فاعله متبـع للسـنة،   
والوقت الذي طهرت فيه احلائض قبل غروب الشمس بركعة وقت 

                              
وعبد الرزاق ) ٢/٣٣٦(أخرجه عن عبد الرمحن، ابن أيب شيبة يف املصنف  (١)

  ).٢/٣٣٧( وأخرجه عن ابن عباس ابن أيب شيبة) ١/٣٣٣(
  .كما يف مجعه يف السفر، واملطر، ويف مزدلفة (٢)
  ).٢/٢٤٥(األوسط ) ٢/٤٦(املغىن ) ٣/٦٥(اموع ) ١/٦١(املهذب  (٣)
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ال اختالف بني أهل العلم يف أنَّ التارك للصالتني حىت إذا كان قبل 

س بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلَّى ركعـة قبـل   غروب الشم
غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب الشـمس عـاصٍ هللا   
تبارك و تعاىل مذموم، إذا كان غري قاصد لذلك يف غري حال عذره، 
إذا كان هكذا فغري جائزٍ أن يجعل حكم الوقت الذي أُبيح اجلمع 

  .)١(بينهما فيه بني الصالتني حكم الوقت الذي حظر فيه اجلمع
أنه ال يلزمه سوى وقت واحد، فال تلزمه الظهر : القول الثاين

، وهو قول احلسن، )٣(، والظاهرية)٢(وال املغرب، ذهب إليه احلنفية
، واختـاره ابـن   )٤(وقتادة ومحاد بن أيب سليمان، وسفيان الثوري

  .)٥(املنذر
  :واحتجوا مبا يلي

فلم جتب، كما لـو  أنَّ وقت األوىل خرج يف حال عذرها  -١
  .)٦(مل يدرك من وقت الثانية شيئًا

وألنَّ اإلمجاع انعقد على أنه ال صالة على احلـائض، مث   -٢
اختلفوا فيما جيب عليها إذا طهرت يف آخر وقت العصر، فـأمجعوا  

                              
  ).٢/٢٤٥(األوسط  (١)
  ).٣/١٥(املبسوط ) ١/١٧١(فتح القدير ) ١/٥٣(جممع األر  (٢)
  ).٢/٢٣٩(احمللى  (٣)
  ).٣/٦٦(ع امو) ٢/٤٦(املغين ) ٢/٢٤٥(األوسط  (٤)
  ).٢/٢٤٥(األوسط  (٥)
  ).٢/٤٦(املغين  (٦)
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على وجوب صالة العصر عليها، واختلفوا يف وجوب صالة الظهر، 
 حجة مع موجـب  وغري جائز أن يوجب عليها باختالف صالة ال

  .)١(...ذلك عليها 
من أدرك ركعة من العصـر قبـل   «: ويف قول النيب  -٣

دليل على أنه مدرك للعصر  )٢(»غروب الشمس فقد أدرك العصر
  .)٣(ال الظهر

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين؛ لقوة ما بنِي عليه مـن اسـتدالل،   

  .وسالمته من املناقشة
  :به الصالة )٤(تدرك فيما: املسألة الثالثة
  :وفيه فرعان

  .فيما تدرك به الصالة اليت اتفق على وجوا: الفرع األول
  .فيما تدرك به الصالة الثانية: الفرع الثاين
  :فيما تدرك به الصالة اليت اتفق على وجوا: الفرع األول
  :وفيه قوالن

                              
  ).٢/٢٤٥(األوسط  (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٢/٢٤٥(األوسط  (٣)
من هذا ) ٨٠: (انظر. زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلني بذلك (٤)

  .البحث
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ـ : القول األول ي إا تدرك مبقدار ما تدخل يف الصالة، وه

  ..تكبرية اإلحرام
، والشـافعية يف  )٣(، والظاهرية)٢(، واحلنابلة)١(ذهب إليه احلنفية

  .)٤(قول
ألنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثري، كإدراك املسـافر   -١

  .)٥(صالة املقيم
وألنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبرية كإدراك  -٢

  .)٦(اجلماعة
  :بإدراك ركعة كاملة أنَّ ذلك حيصل: القول الثاين

  .)٨(، والشافعية يف القول الثاين)٧(ذهب إليه املالكية
  .)١(واحلنابلة يف قول
  :واستدلُّوا مبا يلي

                              
  ).١/١٧١(فتح القدير ) ١/٥٣(جممع األر   (١)
  ).١/٣٥٤(املبدع ) ١/٢٢٢(بري الشرح الك) ٢/٤٧(املغين  (٢)
  .مع أخذ االعتبار الشتراطهم الفراغ من الغسل) ٢/٢٣٩(احمللى  (٣)
  ).٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٤)
  ).٣/٦٦(اموع ) ٢/٤٧(املغين  (٥)
  ).١/٦٠(املهذب  (٦)
الشرح الصغري ) ١/١٦٢(الكايف ) ١/٧٣(بداية اتهد ) ١/٦١(اإلشراف  (٧)

)١/٣٣٣.(  
  ).٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٨)
  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري  (١)
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مـن  «: قال حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أنَّ النيب  -١
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، 

شمس فقـد أدرك  ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ال
  .)١(»العصر

بأنه من باب التنبيه باألكثر على األقل، يؤيد هذا قوله : ونوقش
 :»فقد .. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس

  .)٢(»أدركها
  .بأن السجدة هنا، هي الركعة: وأجيب عن املناقشة

وألنه هو الذي روي عن عبد الرمحن بن عـوف، وابـن    -٢
  .)٣(عباس

  .)٤(نه بدون الركعة ال يدرك اجلمعة فكذلك ههناوأل -٣
بالفرق؛ فإنَّ اجلمعة إدراك فعل فاعتبِر فيه الركعـة،  : ونوقش

  .)١(وهذا إدراك حرمة فهو كاجلماعة
وأما اجلمعة فإمنا اعتربت الركعة بكماهلا لكون : وقال ابن قدامة

ا يف اجلماعة شرطًا فيها، فاعتبِر إدراك ركعة كيال يفوتـه شـرطه  

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).١/٧٣(بداية اتهد  (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).١/٦١(اإلشراف ) ٢/٤٧(املغين ) ٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٤)
  ).١/٦٠(املهذب  (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١١٠  

 
  .)١(معظمها خبالف مسألتنا

  : الترجيح
ولعلَّ الراجح هو القول األول، لقوة دليله خاصة القياس علـى  

  .إدراك صالة املقيم، مث هو أحوط وأبرأ للذمة
  

فيما تدرك به الصالة الثانيـة عنـد القـائلني    : الفرع الثاين
  :بذلك

  :وقد اختلفوا يف ذلك على األقوال التالية
  .أنَّ ذلك حيصل بإدراك تكبرية اإلحرام :القول األول

، )٣(، والشافعية يف أحد القولني على اجلديد)٢(ذهب إليه احلنابلة
  .واستدلُّوا إلدراك األوىل، مبا استدلوا به هناك

فقالوا ألنَّ وقت الثانية وقت األوىل حال العـذر،  : أما الثانية
  .)١(انيةفإن أدركه املعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الث

  .أنَّ ذلك حيصل بإدراك ركعة: القول الثاين

                              
  ).٢/٤٧(املغين  (١)
  ).١/٣٥٤(املبدع ) ٢/٤٧(املغين  (٢)
  ).٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(ملهذب ا (٣)
  ).٢/٤٧(املغين ) ٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (١)



  

  ١١١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(ذهب إليه الشافعية يف القول الثاين على اجلديد
واستدلُّوا إلدراك األوىل مبا ذُكر هناك، أما الثانية، فكما ذُكـر  

  .للقول األول
أنَّ الظهر والعصر مبقدار مخس ركعات، أربـع  : القول الثالث

املغرب مع العشاء بـأربع ركعـات   للظهر وركعة للعصر، وجتب 
  .ثالث للمغرب، وركعة للعشاء

  .)٣(، والشافعية يف قول على القدمي)٢(ذهب إليه املالكية
ألنَّ الوقت اعتبِر إلدراك الصالتني، فاعتبِر وقت ميكن الفراغ 

  .)٤(من إحدامها والشروع يف األخرى

                              
  ).٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (١)
  ).٣/٣٣٢(الشرح الصغري ) ١/٦١(اإلشراف ) ١/١٦٢(الكايف  (٢)
  ).٣/٦٦(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٣)
  .املصادر السابقة (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١١٢  

 
  املطلب الرابع

  بل أن تصليهايف بدء احليض بعد دخول وقت الصالة، وق
  :وفيها فرعان
  .يف قضاء تلك الصالة: الفرع األول
  .يف قضاء ما يجمع إليها قبلها: الفرع الثاين

  
  :قضاء تلك الصالة: الفرع األول

إذا دخل الوقت على املرأة وهي طاهر مث حاضت فهل تلزمها 
تلك الصالة، أو أنَّ ذلك خيتلف باختالف الوقت املدرك، وكـذا  

  العذر وعدمه؟
  :أختلف أهل العلم يف ذلك

قضاء تلك الصالة، ال فرق بـني إدراك   وجوب: القول األول
  .القليل أو الكثري، وال بني معذورة بالتأخري أو غريه

، وهو قول الشعيب، والنخعـي، وقتـادة   )١(ذهب إليه احلنابلة
  .)٢(وإسحاق

                              
  ).١/٢٢٢(والشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين  (١)
مصنف ابن ) ١/٣٣٣(مصنف عبد الرزاق ) ٢/٢٣٩(احمللى ) ٢/٢٤٦(األوسط  (٢)

  ).٢/٣٣٩(أيب شيبة 



  

  ١١٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

بأا أدركت جزًءا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو : واستدلُّوا
  .)١(ت وقد بقي شيء من الوقت فإا تلزمها كذا ههناطهر

وميكن أن جياب بالفارق، ألنَّ آخر الوقت وقـت ضـرورة،   
  .خبالف أوله فهو وقت اختيار

أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصالة : القول الثاين
  .وجب عليها القضاء، وإال فال

  .)٢(ذهب إليه الشافعية
ا ومتكَّنت من أدائها، فأشـبه مـا إذا   ألا وجبت عليه: قالوا

  .)٣(وجبت الزكاة ومتكَّن من أدائها فلم يخرِج حىت هلك املال
  .أنه ال قضاء عليها: القول الثالث

، وهو اختيـار  )٦(، والظاهرية)٥(، واملالكية)٤(ذهب إليه احلنفية
  .)٧(ابن تيمية

  .)٨(وهو قول محاد بن أيب سليمان، وابن سريين، واألوزاعي
                              

  ).١/٣٥٣(املبدع ) ٢/٤٧(املغين  (١)
  ).٣/٩٠(فتح العزيز ) ٣/٦٧(اموع ) ١/٦٠(املهذب  (٢)
  ).٣/٩٠(فتح العزيز ) ١/٦١(املهذب  (٣)
  ).١/١٧١(فتح القدير ) ١/٣٢٩(األصل  (٤)
  ).١/٧٣(بداية اتهد ) ١/٣٣٦(الشرح الصغري ) ١/٦٢(اإلشراف  (٥)
  ).٢/٢٣٩(احمللى  (٦)
  ).٢٣/٣٣٥(اموع الفتاوى  (٧)
  ).٢/٢٣٩(احمللى ) ١/٢٤٧(األوسط  (٨)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١١٤  

 
  : واستدلُّوا ما يلي

أنَّ القضاء إمنا جيب بأمرٍ جديد وال أمـر هنـا يلزمهـا     -١
  .)١(بالقضاء
َّأن اهللا جعل للصالة وقتا حمدودا أوله وآخره، وصـح أنَّ   -٢

صلَّى الصالة يف أول وقتها ويف آخر وقتها، فصح أن  رسول اهللا 
ليه السـالم ال يفعـل   املؤخر هلا إىل آخر وقتها ليس عاصيا؛ ألنه ع

املعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعني الصالة عليها بعـد، وهلـا   
  .)٢(تأخريها؛ فإذا مل تتعين عليها حىت حاضت سقطت عنها

  .)٣(أا أخرت تأخريا جائزا فهي غري مفرِطة: أي
  .النائم، والناسي: وأورد عليها

ن كان غري مفرط بأنَّ النائم والناسي وإ: وأجاب عنه ابن تيمية
أيضا فإنَّ ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصالة يف حقِّه حني 

من نام عـن صـالة أو نسـيها    «: يستيقظ ويذكر كما قال 
 ولـيس عـن الـنيب     )٤(»فليصلِّها إذا ذكرها فإنَّ ذلك وقتها

                              
  ).٢٣/٣٣٥(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)
وجمموع فتاوى ابن تيمية ) ١/٦١(اإلشراف : وانظر) ٢/٢٣٩(احمللى  (٢)

)٢٣/٣٣٥.(  
  ).٢٣/٣٣٥(جمموع فتاوى ابن تيمية  (٣)
احلديث أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب من نسي صالة فليصلها إذا  (٤)

ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الفائتة ) ١٠/١٤٨(ذكرها 
)١/٤٧٦.(  



  

  ١١٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(حديث واحد بقضاء الصالة بعد وقتها
  : الترجيح

ل، من لزوم قضاء تلك الصـالة،  ولعلَّ الراجح هو القول األو
من أدرك «: لقوة دليله وأخذًا من مفهوم قوله عليه الصالة والسالم

  .)٢(»ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
وألا لزمتها بإدراك وقتها فال تسقط إالَّ بدليلٍ بينٍ واحتياطًـا  

  .للعبادة
  :يف قضاء ما يجمع إليها: الفرع الثاين

إذا أدركت املرأة من وقت األوىل من صاليت اجلمع قدرا جتب 
به، مث حاضت فهل يلزمها قضاء الثانية مـع األوىل إذا طهـرت؟   
ومثال ذلك ما لو طهرت يف آخر وقت الظهر، أو آخـر وقـت   

  املغرب فهل تلزمها صالة العصر أو العشاء؟ 
  :اختلف املوجبون لقضاء األوىل يف هذه املسألة على قولني

  :عدم وجوب الثانية: القول األول
، وأمحد يف رواية عنه اختارها )٣(ذهب إليه الشافعية يف املذهب

  .)٤(ابن حامد
                              

  ).٢٣/٣٣٥(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٣/٩٢(فتح العزيز ) ٣/٦٧(وع ام) ١/٦١(املهذب  (٣)
  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين  (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١١٦  

 
  :واحتجوا مبا يلي

ألنه مل يدرك جزًءا من وقتها وال وقت تبعها، فلم جتـب،   -١
  .)١(كما لو مل يدرك من وقت األوىل شيئًا

بيل التبع، وهلـذا ال  وألنَّ وقت األوىل وقت الثانية على س -٢
جيوز فعل الثانية حىت تقدم األوىل، خبالف وقت الثانية فإنه وقـت  

  .)٢(األوىل ال على وجه التبع، وهلذا ال جيوز فعلها قبل الثانية
  :)٣(أا جتب ويلزم قضاؤها: القول الثاين

  .)٤(ذهب إليه أمحد يف الرواية الثانية عنه، وبعض الشافعية
حدى صاليت اجلمع، فوجبت بإدراك جزء من بأا إ: واحتجوا

  .)٥(وقت األخرى ، كاألوىل
  :ونوقش بالفارق لوجهني

أنَّ مدرك الثانية مدرك لوقت تبع لألوىل، فـإنَّ  : الوجه األول
األوىل تفعل يف وقت الثانية متبوعة مقصودة جيب تقدميها والبدايـة  

  .)٦(ا، خبالف الثانية مع األوىل
                              

  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين  (١)
  ).٣/٩٢(فتح العزيز ) ٣/٦٧(اموع ) ١/٦١(املهذب  (٢)
  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين  (٣)
  ).٣/٦٧(اموع ) ٣/٩٢(فتح العزيز ) ١/٦١(املهذب  (٤)
  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين ) ١/٦١(املهذب  (٥)
الشرح ) ٢/٤٧(املغين ) ٣/٩٢(فتح العزيز ) ٣/٦٧(اموع ) ١/٦١(املهذب  (٦)

  ).١/٢٢٢(الكبري 



  

  ١١٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ من ال جيوز اجلمع إالَّ يف وقت الثانية لـيس  : الوجه الثاين
وقت األوىل عنده وقتا للثانية حبال، فال يكون مدركًا لشيٍء مـن  
وقتها، ووقت الثانية وقت هلما مجيعا، جلواز فعل األوىل يف وقـت  

  .الثانية
ومن جوز اجلمع يف وقت األوىل فإنه جيوز تقدمي الثانية رخصة 

تقدمي وترك التفريق، ومىت أخـر األوىل إىل الثانيـة   حتتاج إىل نية ال
كانت مفعولة ال واجبة ال جيوز تركها، وال جيب نية مجعهـا، وال  
يشترط ترك التفريق بينهما، فال يصح قياس الثانيـة علـى األوىل،   

  .)١(واألصل أالَّ جتب صالة إالَّ بإدراك وقتها
  :الترجيح

بين عليه من استدالل، مـع   والراجح هو القول األول لقوة ما
  .عدم وقوف أدلَّة القول الثاين أمام املناقشة

                              
  ).١/٢٢٢(الشرح الكبري ) ٢/٤٧(املغين  (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١١٨  

 
  املبحث الثالث

  يف األحكام املتعلقة بالصيام
  :وفيه مخسة مطالب

  .حكم الصيام حال احليض: املطلب األول
  .قضاء ما فات باحليض: املطلب الثاين

  .يف إمساك اليوم الذي طهرت يف أثنائه: املطلب الثالث
  .يف طلوع الفجر قبل أن تغتسل: لب الرابعاملط

يف سقوط كفارة اجلماع بنزول الـدم يف  : املطلب اخلامس
  .يومه



  

  ١١٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب األول
  يف حكم الصيام حال احليض

أمجع أهل العلم على حترمي الصوم فرضه ونفله على احلـائض،  
  ..ويدل له حديث أيب سعيد )١(وعلى أنه ال يصح صومها

  :ذلك؛ فيها قوالنواحلكمة يف منعها من 
إنَّ األمر يف ذلك تعبدي؛ ألنَّ الطهارة فيه ليست بشرط : فقيل

  .بدليل صحة ذلك من اجلُنب
ألنَّ نزول الدم يضعف البدن، فلو اجتمع مع الصـوم  : وقيل

  .)٢(أضر بالبدن

                              
املغين ) ٢/٢٣٨(احمللى ) ٤٣(اإلمجاع البن املنذر ) ٤٠(مراتب اإلمجاع : انظر (١)

  ).١/١٨٣(املعونة ) ١/١٩٧(كشاف القناع ) ٤/٣٩٧(
  ).١/٢٠٤(البحر الرائق  (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٢٠  

 
  املطلب الثاين

  يف قضاء األيام الفائتة
وا على وجوب وكما اتفقوا على حرمة الصيام عليها فقد اتفق

  .)١(قضاء ما أفطرت حال حيضها
  :وقد دلَّ على هذا

كنا نؤمر بقضاء الصـوم وال نـؤمر   «: حديث عائشة -١
  .)٢(»بقضاء الصالة

أنَّ الصالة تتكرر : والفرق بني قضاء الصوم وعدم قضاء الصالة
، والفرق األعظم هو النص، فـال  )٣(فيشق قضاؤها خبالف الصوم

  .ةحنتاج معه لعلَّ

                              
  .املصادر السابقة يف حكاية اإلمجاع األول: انظر (١)
  .سبق خترجيه (٢)
املعونة ) ١/١٩٧(كشاف القناع ) ١/٤٥(املهذب ) ٦/٢٥٥(املخرج  (٣)

)١/١٨٤.(  



  

  ١٢١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب الثالث
  يف الطهر أثناء النهار، وحكم اإلمساك

اختلف أهل العلم يف املرأة تطهر أثناء النـهار، هـل يلزمهـا    
  :اإلمساك أو ال؟ على قولني

  :أنه يلزمها اإلمساك والقضاء: القول األول
، وهو قول الثوري، )٢(، وأمحد يف رواية عنه)١(ذهب إليه احلنفية
  .)٣(ن صاحل، والعنربيواألوزاعي، واحلسن ب
  :واحتجوا مبا يلي

أنه معىن لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد  -١
  .)٤(الفجر أوجب اإلمساك كقيام البينة بالرؤية

بأنَّ القياس ال يصح؛ ألنه قياس مع الفارق؛ ألنَّ الذي : ونوقش
مـن   جاءه اخلرب بالرؤية كان مأمورا بصوم ذلك اليوم، لو علم أنه

رمضان وأنه فرضه، وهذه منهية عن الصيام لو صـامت كانـت   
  .)٥(عاصية
وألا لو أكلت وال عذر ا اتهمت، والتحرز عن مواضع  -٢

                              
  ).٣/٥٧(واملبسوط ) ١/١٧٣(اللباب  (١)
  ).٣/١٣(املبدع ) ٤/٣٨٨(املغين  (٢)
  ).٤/٣٨٨(املغين ) ٦/٣٦٢(احمللى  (٣)
  ).٤/٣٨٨(املغين ) ١/٢١٧(بداية اتهد  (٤)
  ).٦/٣٦٢(احمللى  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٢٢  

 
  .)١(التهم واجب
بأنَّ هذه التهمة موجودة يف دعواها احليض، ومل ينظر : ونوقش

  .إليها، مث ميكنها األكل والشرب خفية فال حمذور
  :ه ال يلزمها اإلمساكأن: القول الثاين

، )٤(، وأمحد يف رواية عنـه )٣(، والشافعية)٢(ذهب إليه املالكية
  .)٦(، وهو قول سفيان الثوري، وجابر بن زيد)٥(والظاهرية

من أكل أول النـهار  «: لما روِي عن ابن مسعود أنه قال -١
  .)٧(»فليأكل آخره

فإذا أفطرت وألنه أبيح هلا فطر أول النهار ظاهرا، وباطنا،  -٢
  .)٨(كان هلا أن تستدميه إىل آخر النهار كما لو دام العذر

وألنَّ اجلميع متفقون على وجوب قضاء ذلك اليوم الذي  -٣
طهرت يف أثنائه، فصح أا يف هذا اليوم غري صائمة، وإذا كانـت  

                              
  ).٦/٥٨(املبسوط  (١)
القوانني الفقهية ) ٢/٢٤٨(الشرح الصغري ) ١/٢٠٧(اإلشراف ) ١/٢٩٥(الكايف  (٢)

)٨٤.(  
  ).١/١٨٤(املهذب ) ٦/٢٥٦(اموع  (٣)
  ).٣/١٣(املبدع ) ٤/٢٨٨(ملغين ا (٤)
  ).٦/٣٦١(احمللى  (٥)
  ).٤/٣٨٨(املغين ) ٦/٣٦١(احمللى  (٦)
  .وسكت عنه) ٦/٣٦٣(أخرجه ابن حزم يف احمللى  (٧)
  ).١/٢٠٧(اإلشراف ) ٤/٣٨٨(املغين ) ٦/٢٥٧(اموع ) ١/١٨٤(املهذب  (٨)



  

  ١٢٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

غري صائمة فال معىن لصيامها، وال أن تؤمر بصوم ليس صوما، وال 
١(ا هللا تعاىل، وال عاصية بتركههي مؤدية به فرض(.  

وألنه يوم جيوز هلا األكل يف أوله بغري شبهة، فجـاز هلـا    -٤
  .)٢(األكل يف آخره كسائر األيام

وألن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد  -٥
بفساد آخره، فال جيوز أن يكون آخرها واجبا، وأوهلا غري واجـب  

  .)٣(كالصالة الواحدة
  : الترجيح

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين، من أنه ال يلزمها 
  .اإلمساك لقوة ما بين عليه من استدالل

                              
  ).٦/٣٦٢(احمللى  (١)
  ).١/٢٠٧(اإلشراف  (٢)
  ).١/٢٠٧(اإلشراف  (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٢٤  

 
  املطلب الرابع

  يف املرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من احليض
إذا طهرت احلائض ليالً فأخرت الغسل إىل طلوع الفجر، فهل 

  .الليل؟ يصح صومها ذلك اليوم إذا نوت من
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال

  :أنَّ صيامها صحيح: القول األول
  .)١(ذهب إليه مجهور أهل العلم

  :واحتجوا مبا يلي
فَالْآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتـب اُهللا لَكُـم   : قوله تعاىل -١

يالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَب
  ] ١٨٧: البقرة[ الْفَجرِ

فلما أباح اهللا املباشرة إىل تبني الفجر علم أنَّ الغسل إمنا يكون 
  . )٢(بعده

وألنه حدث يوجب الغسل، فتأخري الغسـل منـه إىل أن    -٢

                              
إال أن ابن حزم ) ٦/٣٩٣(احمللى ) ١/٢٩٤(الكايف البن عبد الرب ) ٤/٣٩٣(املغين  (١)

اشترط عدم تأخري الصالة عمدا إىل خروج وقتها، وإال مل يصح صومها، وبناه 
  ).٢٥٨-٦/٣٩٣(على أصله يف بطالن الصوم باملعصية احمللى 

  ).٢/٣٩٣(املغين  (٢)



  

  ١٢٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(تصبح ال مينع صحة الصوم كاجلنابة
حدث احليض مينع الصـوم خبـالف    بالفارق؛ ألنَّ: ونوقش

  .)٢(اجلنابة
  :أا إن فرطت يف الغسل قضت وإالَّ فال: القول الثاين

  .)٣(ذهب إليه حممد بن مسلمة من املالكية
  .ومل أعثر على دليل هلذا القول

  :أا تقضي فرطت أو مل تفرط: القول الثالث
بـد  ، وع)٤(ذهب إليه األوزاعي، واحلسن بن حي، والعنـربي 

  .)٥(امللك بن املاجشون
بأا يف بعضه غري طاهر، وليست كالذي يصـبح  : واحتجوا

  .)٦(جنبا فيصوم؛ ألنَّ االحتالم ال ينقض الصوم واحليضة تنقضه
بأنَّ هذا ال يصح، فإنَّ من طهرت من احليض ليست : ونوقش

حائضا، وإمنا عليها حدث موجب للغسل، فهي كاجلُنـب، فـإنَّ   
املوجب للغسل لو وجد يف الصوم أفسده كاحليض، وبقاء اجلماع 

                              
  ).٤/٣٩٣(املغين  (١)
  .السابقة املصادر  (٢)
  ).١/٢٩٤(الكايف  (٣)
  ).٤/٣٩٣(املغين  (٤)
  ).٤/٣٩٣(املغين ) ١/٢٩٤(الكايف  (٥)
  ).٤/٣٩٣(املغين ) ١/٢٩٤(الكايف  (٦)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٢٦  

 
  .)١(وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من احليض

  :الترجيح
ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول من صـحة  
الصوم، فرطت يف تأخري الغسل أو مل تفرط، لزوال املـانع وهـو   

  .احليض

                              
  ).٤/٣٩٣(املغين  (١)



  

  ١٢٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب اخلامس
  الدم يف يوم جومعت فيه سقوط كفارة اجلماع بنزول

إذا جومعت املرأة برضاها وهي طاهر، مث جاءها احلـيض يف  
  يومها فهل جتب عليها الكفارة أو تسقط؟
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

  :أا ال تسقط: القول األول
  .)٣(، والشافعية يف قول)٢(، واحلنابلة)١(ذهب إليها املالكية

أيب ثـور، وداود، وابـن أيب   وهو قول الليث، وإسـحاق، و 
  .)٤(ليلى

  :واحتجوا مبا يلي
بعد وجوب الكفارة، فلـم يسـقطها    »طرأ«ألنه معىن  -١

  .)٥(كالسفر
وألا أفسدت صوما واجبا يف رمضـان جبمـاعٍ تـامٍ     -٢

  .)١(فاستقرت الكفارة عليها، كما لو مل يطرأ عذر
                              

  ).٦/٣٤٠(اموع ) ٤/٣٧٨(املغين  (١)
  ).٤/٣٨٧(املغين  (٢)
  .على املقول املوجب للكفارة عليها) ٦/٣٤٠(اموع  (٣)
(٤) ٣/٧٥(املبسوط ) ٤/٣٧٨(املغين ) ٦/٣٤٠(موع ا.(  
  ).٤/٣٧٨(املغين  (٥)
  ).٣/٧٥(املبسوط ) ٤/٣٧٨(املغين  (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٢٨  

 
  :أا تسقط فال كفارة عليها: القول الثاين

  .)٢(، والشافعية يف قول)١(إليه احلنفيةذهب 
ألنَّ صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا، فلم جيب : قالوا

بالوطء فيه كفارة، كصوم املسافر، أو كما لو قالت البينة أنه مـن  
  .)٣(شوال

  :ونوقش
بأنَّ الوطء يف صوم املسافر ممنوع وإن سلم، فـالوطء ثَـم مل   

مباح يف سفر أبيح الفطر فيـه خبـالف   يوجب أصالً؛ ألنه وطٌء 
  .مسألتنا

وكذا إذا تبين أنه من شوال فإنَّ الوطء غري موجب، ألننا تبينا 
أنَّ الوطء مل يصادف رمضان، واملوجب إمنا هو الـوطء املفسـد   

  .)٤(لصوم رمضان
  :الترجيح

والراجح هو القول األول لقوة دليله وسالمته من املناقشة، مع 
  .ذُكر للقول الثاين من القياسضعف ما 

                              
  ).٣/٧٥(املبسوط  (١)
  ).٦/٣٤٠(اموع  (٢)
  ).٣/٧٦(املبسوط ) ٦/٣٤٠(اموع ) ٤/٣٧٨(املغين  (٣)
  ).٤/٣٧٨(املغين  (٤)



  

  ١٢٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الرابع
  يف اعتكاف احلائض

  :وفيه مطلبان
  .حكم االعتكاف حال احليض: املطلب األول
  .يف طروء احليض حال االعتكاف: املطلب الثاين



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٣٠  

 
  املطلب األول

  حكم اعتكاف احلائض
  : اختلف أهل العلم يف حكم اعتكاف احلائض على قولني

  : يصحأنه ال: القول األول
  .)١(ذهب إليه مجهور أهل العلم
  .)٢(أنه ال خالف فيه: بل حكى ابن قدامة يف املغين

  :األدلَّة
استدلَّ أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأنَّ االعتكاف  -١

من شرطه املسجد، وهي ممنوعة من اللبث فيه مبـا ذكـروه مـن    
  .)٣(استداللٍ يف مسألة اللبث

االعتكاف من شرطه الصوم، وهـو   واستدلَّ بعضهم بأنَّ -٢

                              
) ١/٣٠٧(الكايف ) ١/١٣٢(اهلداية  )١/٣٩(الفتاوى اهلندية ) ٢/٤٤٢(رد احملتار  (١)

اموع ) ١/٢٠٠(املهذب ) ٨٥- ٣١(القوانني الفقهية ) ٢/٢٩٠(الشرح الصغري 
جمموع فتاوى ابن ) ٤/٤٨٧(املغين ) ٢/٤٠٧(روضة الطالبني ) ٥٢٠، ٦/٥١٩(

واحلنفية ممن يشترط اعتكاف ) ١/١٩٨(كشاف القناع ) ٢١٥، ٢٦/١٢٣(تيمية 
على هذا يصح فيه من احلائض إال أم مينعوا من وجه املرأة يف مسجد بيتها، ف

آخر، وهو أنه يشترط له الصوم يف النذر الواجب ويف النفل روايتان االختيار 
  ).٢/٤٤١(رد احملتار ) ١٧٦، ١/١٧٥(
  ).٤/٤٨٧(املغين  (٢)
  .من هذا البحث) ٥٥: (انظر (٣)



  

  ١٣١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(محرم على احلائض
بأنَّ هذا غري مسلَّم، فالراجح عدم اشـتراط  : وميكن أن يناقش

  .الصوم له
  :أنَّ هلا ذلك ويصح منها: القول الثاين

  .)٢(ذهب إليه داود، وابن حزم
  :واحتج هؤالء مبا يلي

اجـه  اعتكفت معه امرأة من أزو«: حديث عائشة قالت -١
مستحاضة فكانت ترى احلمرة والصفرة، فرمبا وضع الطست حتتها 

  .)٣(»وهي تصلِّي
وألنَّ منعها من االعتكاف مبين علـى حتـرمي لبثهـا يف     -٢

املسجد، وهو غري مسلَّم؛ إذ ال دليل من كتابٍ أو سنة، أو إمجاعٍ 
  .)٤(على ذلك

لبثهـا يف  كما استدلُّوا مبا ذُكر يف االسـتدالل جلـواز    -٣

                              
) ٤/٤٥٩(املغين ) ١/٣٠٧(الكايف يف فقه أهل املدينة ) ١/١٣٢(اهلداية : انظر (١)

) ٤/٤٥٩(املغين ) ٦/٤٨٧(اموع : واملسألة خالفية، انظر) ٤/٤٨٧(اموع 
  ).٥/٥٦٧(احمللى 

  ).٥/٢٨٦) (٢/٢٥٠(احمللى  (٢)
  ).٥/٢٩٠(سبق خترجيه، وقد احتج به ابن حزم يف احمللى  (٣)
املسألة السابقة االستدالل على جواز لبثها يف املسجد يف : وانظر) ٥/٢٨٩(احمللى  (٤)

  .من هذا البحث



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٣٢  

 
  .)١(املسجد

  :الترجيح
الترجيح يف هذه املسألة فيما يظهر يل فرع عـن التـرجيح يف   
مسألة اللبث يف املسجد، وقد رجحت فيما سبق جواز لبثها فيـه  

  .لعدم وجود الدليل على منعها من ذلك
إالَّ أنه هنا، ولكون كثريٍ من أهل العلم يرون عدم صـحته إالَّ  

من ال يجيزه للنساء يف غري مسجد بيتها؛ فإني  بصوم، كما أنَّ منهم
  .أتوقَّف عن ترجيح أي من القولَني

                              
  .انظرها يف موضعها (١)



  

  ١٣٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب الثاين
  يف طروء احليض حال االعتكاف

وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها يف املسجد فيما تفعـل  
  :إذا حاضت وهي معتكفة على األقوال التالية

خرجـت إليهـا    أنه إن كان للمسجد رحبـة : القول األول
وضربت فسطاطها فيه، وإال رجعت إىل بيتها، فإذا طهرت رجعت 

  .فأمتَّت اعتكافها وقضت ما فاا، وال كفارة عليها
  .)١(ذهب إليه احلنابلة

  :واستدلُّوا ملشروعية املكث يف الرحبة
كن املعتكفات إذا حضـن أَمـر   : مبا روِي عن عائشة قالت

ن املسجد وأن يضربن األخبية يف رحبة بإخراجهن م رسول اهللا 
  .)٢(املسجد حىت يطهرن

ترجع إىل منزهلا؛ ألنه خـروج  : أما إذا مل يكن له رحبة فقالوا
  .)٣(معتاد واجب، أشبه اخلروج للجمعة أو لما ال بد منه

أا تضرب فسطاطها يف دارها، فـإذا طهـرت   : القول الثاين
                              

  ).٢/٧١(الشرح الكبري ) ٤/٤٨٧(املغين  (١)
وخروجها إىل الرحبة مستحب، وليس بواجب، فلو مل تقم يف الرحبة، ورجعت إىل 

  ).٤/٤٨٨(منزهلا أو غريه فال شيء عليها؛ ألا خرجت بإذن الشرع، املغين 
  .بو حفص بإسناده، ومل أجدهرواه أ: قال ابن قدامة (٢)
  ).٢/٧١(الشرح الكبري ) ٤/٤٨٧(املغين  (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٣٤  

 
  .سقفًا استأنفت قضت تلك األيام، وإن دخلت بيتا أو

  .)١(ذهب إليه النخعي
  .)٢(وقول إبراهيم تحكُّم ال دليل عليه: قال ابن قدامة
  .أنه ترجع إىل منزهلا؛ فإذا طهرت فلترجع: القول الثالث

  .)٤(، والشافعية)٣(ذهب إليه املالكية
ألنه وجب عليها اخلروج من املسجد، فلم يلزمها اإلقامـة يف  

  .)٥(أو خوف فتنةرحبته، كاخلارجة لعدة 
بأنَّ القياس مع الفارق؛ ألنَّ خروج املعتدة لتقـيم يف  : ونوقش

  .بيتها وتعتد فيه، وال حيصل ذلك مع الكون يف الرحبة
وكذلك اخلائفة من الفتنة، خروجها لتسلم من الفتنة، فال تقيم 

  .)٦(يف موضع ال حتصل السالمة باإلقامة فيه
                              

  ).٦/٥٢٠(اموع ) ٢/٧١(الشرح الكبري ) ٤/٤٨٧(املغين  (١)
  ).٤/٤٨٨(املغين  (٢)
  ).١/٣٠٧(الكايف ) ٢٩١، ٢/٢٩٠(الشرح الصغري ) ٨٥(القوانني الفقهية  (٣)

اخر من رمضان، فتقضي ما فيقضي ما فات ولو كان معينا كالعشر األو: قالوا
فاا أيام العذر، وتأيت مبا أدركه منها ولو بعد العيد، وأما غري املعني فتأيت مبا بقي 

وأما ما نوته بدخوله تطوعا فإن بقي منه شيء أتت به، وال قضاء ملا فات . عليها
  ).٢/٢٩١(بالعذر الشرح الصغري 

وإمنا تبين إذا ) ٢/٤٠٧(بني روضة الطال) ٦/٥١٩(اموع ) ١/٢٠٠(املهذب  (٤)
كانت املدة طويلة ال تنفك عن احليض غالبا، وأما إذا كانت تتفك فقوالن، 

  ).١/٢٠٠(املهذب ) ٢/٤٠٧(روضة الطالبني 
  ).٦/٥٢٠(اموع ) ١/٧١(الشرح الكبري ) ٤/٤٨٧(املغين  (٥)
  ).١/٧١(الشرح الكبري ) ٤/٤٨٧(املغين  (٦)



  

  ١٣٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث اخلامس
  املتعلقة باحلج والعمرة يف األحكام 

  : وفيه مخسة مطالب
  . يف حكم إحرام احلائض باحلج أو العمرة: املطلب األول
  . يف حكم الطواف حال احليض :املطلب الثاين

  . يف انتظار الرفقة لطهر احلائض :املطلب الثالث
  .يف حكم السعي حال احليض :املطلب الرابع

  . ائضيف طواف الوداع على احل :املطلب اخلامس
***  

  املطلب األول
  يف حكم إحرام احلائض باحلج أو العمرة

، )١(أمجع أهل العلم على جواز ومشروعية اإلحرام من احلائض
اإلحرام أن تغتسل ، كما تغتسل غري  تويستحب هلا إذا أراد

  . احلائض ، بل هو يف حق احلائض آكد لورود اخلرب فيها
  :ومنه ما يلي

حىت أتينا ذا احلليفة ، فولدت : ... حديث جابر قال  - ١
: رسول اهللا  إىلأمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر ، فأرسلت 

                              
  .٥/٢٤٩ شرح صحيح مسلم للنووي حكاية اإلمجاع يف: انظر  )١(
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 )٢(»بثوب، وأحرمي )١(اغتسلي ، واستثفري«: كيف أصنع؟ قال 

  .  )٣(، واحلائض يف حكم النفساء ، بل احليض نوع منه
النفساء واحلائض «: قال  حديث ابن عباس عن النيب  - ٢

الوقت ، يغتسالن ، وحيرمان ، ويقضيان املناسك  ، إذا أتيا على
  .  )٤(»كلها غري الطواف بالبيت

عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي  وأمر النيب  - ٣
  . )٥(حائض
وألنه غسل يراد به النسك ، فاستوى فيه احلائض  - ٤

    )٦(والطاهر 
إن احلائض إذا رجت الطهر قبل : ولكن قال أهل العلم 

قات ، استحب هلا تأخري االغتسال حىت تظهر اخلروج من املي
  .  )١(ليكون أكمل هلا 

                              
أن تشد يف وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة جتعلها على حمل الدم : االستثفار  )١(

احلاوي : ونظر . وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها يف ذلك املشدود يف وسطها
  .١/٤٢١، املغين  ١/٤٤٣
  .٢/٨٨٧، من كتاب احلج  أخرجه مسلم يف باب حجة النيب  )٢(
  .١/١٨٧، املعونة  ٥/١٠٨، املغىن  ٧/٢١٠املهذب مع اموع  )٣(
، ٢/٣٥٧أخرجه أبو داود ، يف باب احلائض ل باحلج ، من كتاب املناسك  )٤(

، ٤/١٧٢والترمذي يف باب ما جاء ما تقضي احلائض من املناسك ، من أبواب احلج 
  .١/٣٦٤وأمحد يف املسند 

  .سبق خترجيه )٥(
  .٧/٢١٣موع املهذب مع ا )٦(
  .٥/١٠٩، املغين  ٧/٢١٢اموع  )١(
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  املطلب الثاين
  يف حكم الطواف حال احليض

  :وفيه مسألتان
  .يف الطواف حال االختيار: املسألة األوىل
  :وفيها فرعان
  .يف حكم طوافها يف تلك احلال: الفرع األول
احلـيض   ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها: الفرع الثاين

  .قبل متكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات احلج
  :)١(يف الطواف حال االختيار: الفرع األول
  :وفيه جانبان

  .يف حكمه من حيث احللِّ واحلرمة: اجلانب األول
  .يف حكمه من حيث الصحة: اجلانب الثاين

  
  :حكم طوافها من حيث احللِّ واحلرمة: اجلانب األول
  .)١(لم على حرمة طواف احلائض يف هذه احلالةاتفق أهل الع

                              
ما إذا كان بإمكاا أن تطوف وهي طاهر، كما إذا توفر : ونقصد حبالة االختيار (١)

األمن، ومل ختش فوات الرفقة، أو كان بإمكاا الرجوع إىل بلدها والعودة لتطوف 
  .بعد الطهر
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وأما الذي ال أعلم فيه نزاعا أنه ليس هلا أن : .. قال ابن تيمية

تطوف مع احليض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فمـا  
  .)٢(أعلم منازعا أنَّ ذلك حيرم عليها، وتأمث به

  :يف حكم طوافها من حيث الصحة: اجلانب الثاين
من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قـد اختلفـوا يف   أما 

  :حكم طوافها على قولني
  :أنه ال يصح: القول األول

 )٥(، واحلنابلـة يف املـذهب  )٤(، والشافعية)٣(ذهب إليه املالكية
  .)٧(، وهو قول أكثر أهل العلم)٦(والظاهرية
  : األدلَّة

أول شيء بدأ به حني قـدم  «: حديث عائشة أن النيب  -١

=                                
شرح صحيح مسلم للنووي ) ١/٢٥٢(بداية اتهد ) ٢/٣٥٦(اموع : انظر (١)

احمللى ) ٢٦/٢٠٦(جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٣٨٨، ١/٣٨٧(املغين ) ٥/٢٦٥(
)٢/٢٢٠.(  
  ).٢٦/٢٠٦(جمموع الفتاوى  (٢)
القوانني ) ٢/٢٢٤(املنتقى ) ٢/٢٥٠(بداية اتهد ) ١/٢٢٨(اإلشراف : انظر (٣)

  ).١/١٨٦(املعونة ) ٢/٣١٤(شرح اخلرشي ) ٨٩(الفقهية 
(٤) ١/٣٨٤(احلاوي ) ٨/١٧(موع ا.(  
  ).٢/٤٨٥(كشاف القناع ) ٣/٢٢١(املبدع ) ٣/٥٠٢(الفروع ) ٥/٢٢٣(املغين  (٥)
  ).٧/٢٥٧(احمللى  (٦)
  ).٨/١٧(اموع ) ٥/٢٢٣(املغين  (٧)
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  .)١(»مكة أن توضأ مث طاف
لتأخذوا «: قال وحديث جابر رضي اهللا عنه أنَّ النيب  -٢

  .)٢(»عين مناسككم
  :ففي احلديث دليالن: قالوا

  .)٣(بيان للطواف الْمجمل يف القرآن أنَّ طوافه : أحدمها
يقتضي وجوب كلِّ » لتأخذوا عين مناسككم«: قوله: الثاين

  .)٤(لى عدم وجوبهما فعله إال ما قام دليلٌ ع
بأنَّ وضوءه فعل، والفعـل اـرد ال يـدلُّ علـى     : ونوقش

الوجوب، بل يدلُّ على أنه األفضل، فمثله مثل الرمل، واالضطباع 
  .)٥(وتقبيل احلجر

الطواف بالبيت صالة، إالَّ أنَّ اهللا «: ما روي عن قوله  -٢
  .)٦(»أباح فيه الكالم

                              
ومسلم يف احلج، ) ٢/١٦٨(أخرجه البخاري يف احلج، باب الطواف على وضوء  (١)

البقاء على اإلحرام وترك التحلل  باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من
)٢/٩٠٦.(  
أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر، وبيان  (٢)

  ).٢/٩٤٣(» لتأخذوا عين مناسككم«: قوله 
  ).٨/١٨(اموع ) ١/٢٢٨(اإلشراف  (٣)
  ).٨/١٨(اموع  (٤)
  ).١/٢٧٤(الشرح املمتع  (٥)
أخرجه النسائي يف كتاب املناسك، باب إباحة الكالم  من حديث ابن عباس (٦)

) ٣/٢٨٤٠(والترمذي يف احلج، باب ما جاء يف الكالم يف الطواف ) ٥/٢٢٢(
= 
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  : ونوقش من وجهني

أنه موقوف على ابن عباس، وال يصح رفعه إىل  :الوجه األول
  .)١(النيب 

أنه منتقض، ألننا إذا أخذنا بلفظه فإنـه علـى   : الوجه الثاين
القواعد األصولية يقتضي أنَّ مجيع أحكام الصالة تثبت للطواف إالَّ 

  .الكالم
ألنَّ من القواعد األصولية أنّ االستثناء معيار العموم، وإذا نظرنا 

واف وجدناه خيالف الصالة يف غالب األحكام غري الكالم، إىل الط
فهو جيوز فيه األكل والشرب والضحك، وال جيب فيه تكـبري وال  

يكون حمكم ال ميكن أن ينتقض ممـا   تسليم وال قراءة، وكالمه 

=                                
) ١/٤٥٩(واحلاكم يف املستدرك ) ١٨٥٤(والدارمي ) ٢٧٣٩(وابن ماجة 

  ).٥/٨٥(والبيهقي 
ابن ووافقه الذهيب عليه، وقال . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال احلاكم

وعطاء متكلم فيه، وقد اختلط آخر عمره، ) ٥/٨٥(التركماين يف اجلوهر النقي 
ومع هذا اختلف عليه فيه، ورواه غري واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا كما 

  .بينه البيهقي
صحح : عن روايات احلديث مث قال) ١/١٢٩(وقد تكلم ابن حجر يف التلخيص، 

  .فإم ثقات: احلاكم وهو كما قال: إسناده أي
وتكلم عليه، وذكر طرقه املرفوعة ) ٣/٥٧(وأورده الزيلعي يف نصب الراية 

  .واملوقوفة
السنن الكربى ) ١/٢٧٣(الشرح املمتع ) ٢٦/١٩٣(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)

  ).٣/٥٧(نصب الراية ) ٥/٨٥(
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  .)١(يدلُّ على ضعف احلديث وعدم صدوره عن النيب 
يم وإِسماعيلَ أَنْ طَهرا بيتي وعهِدنا إِلَى إِبراه: قوله تعاىل -٣

ودجكَّعِ السالرو نيفاكالْعو نيفلطَّائل ]١٢٥: البقرة.[  
  :ووجه الداللة من وجهتني

أنه إذا وجب تطهري مكان الطواف، فـتطهري بـدن   : األوىل
  .)٢(الطائف من باب أوىل

ف مـن  بأنه ال يلزم من وجوب تطهري مكان الطـائ : ونوقش
النجاسة وجوب تطهر الطائف من احلدث، ويدلُّ لـه أنكـم ال   
تشترطون الطهارة لالعتكاف مع لزومهـا علـى كالمهـم إذ ال    

  .)٣(فرق
أنه ملـا كـان الراكـع    : اجلهة الثانية من االستدالل باآلية

  .)٤(والساجد ال بد هلما من الطهارة فكذلك الطائف
الساجد ليس بأوىل مـن   بأنَّ إحلاق الطائف بالراكع: ونوقش

إحلاقه بالعاكف، بل إحلاقه بالعاكف أشبه؛ ألنَّ املسجد شـرط يف  
  .)٥(االعتكاف وليس شرطًا يف الصالة

                              
  ).١/٢٧٣(الشرح املمتع ) ١٩٤، ٢٦/١٩٣(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)
  ).١/٢٧٣(املمتع  الشرح (٢)
  ).١/٢٧٣(الشرح املمتع  (٣)
  ).٢٦/٢١٢(جمموع فتاوى ابن تيمية  (٤)
  ).٢٦/٢١٣(املصدر السابق  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٤٢  

 
أا عبادة متعلِّقة باملسجد، فكان من شـرطها الطهـارة    -٤

  .)١(كالصالة
ال نسلِّم أنَّ العلَّـة يف  : بأنَّ القياس فاسد، فإنه يقال: ونوقش
  .متعلِّقة بالبيت، ومل يذكروا دليالً على ذلك األصل كوا

والقياس الصحيح ما بين فيه أنَّ املشترك بني األصل والفرع هو 
  .علَّة احلكم أو دليل العلَّة

وأيضا فالطهارة إمنا وجبت لكوا صالة، سواء تعلَّقت بالبيت 
كانـت   أو مل تتعلَّق يدلُّ عليه أم لَما كانوا يصلُّون إىل الصـخرة 

الطهارة شرطًا فيها، ومل تكن متعلِّقة بالبيت، وكـذلك أيضـا إذا   
صلَّى إىل غري القبلة، كما يصلِّي املتطـوع يف السـفر، وكصـالة    

  .اخلوف راكبا، فإنَّ الطهارة شرط، وليست متعلِّقة بالبيت
وأيضا فالنظر إىل البيت عبادة متعلِّقة بالبيت، وال يشترط لـه  

  .)٢(ال غريهاالطهارة و
أنَّ الطائف ال بد أن يصلِّي الـركعتني بعـد الطـواف،     -٥

  .)٣(والصالة ال تكون إالَّ بطهارة
بأنَّ وجوب ركعيت الطواف فيه نـزاع، وإذا قُـدر   : ونوقش

                              
املبدع ) ٥/٢٢٣(املغين ) ١/٢٢٨(اإلشراف ) ٢٦/٢١٢(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)

)٣/٢٢١.(  
  ).٢٦/٢١٢(املصدر السابق  (٢)
  ).٢٦/٢١٣(جمموع فتاوى ابن تيمية  (٣)
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وجوما مل جتب فيهما املواالة، وليس اتصاهلما بالطواف بأعظم من 
أنه لو خطب حمـدثًا مث   اتصال الصالة باخلطبة يوم اجلمعة، ومعلوم

توضأ وصلَّى اجلمعة جاز، فألن جيوز أن يطوف محدثًا مث يتوضـأ  
ويصلِّي الركعتني بطريق اَألولَى، وهذا كثري ما يبتلَي به اإلنسان إذا 

  .)١(نِسي الطهارة يف اخلطبة فإنه جيوز أن يتطهر ويصلِّي
غري أالَّ تطويف افعلي ما يفعل احلاج «: لعائشة ولقوله  -٦

  .)٢(»بالبيت حىت تطهري
فهذا نفي صريح جلي يف عدم صحته من احلائض؛ إذ النـهي  

  .يقتضي الفساد
  :أنه يصح مع اإلمث: القول الثاين

، اختارهـا ابـن   )٤(، وأمحد يف رواية عنه)٣(ذهب إليه احلنفية
  .)٥(تيمية

                              
  ).٢٦/٢١٣(جمموع فتاوى ابن تيمية  (١)
  .سبق خترجيه (٢)
البحر ) ٢/٥١٩(رد احملتار ) ٣/٥١(فتح القدير والعناية ) ٤/٣٨(املبسوط : انظر (٣)

  ).١/٢٠٣(الرائق 
  ).١/٤٤٥(حاشية املقنع ) ٣/٥٠٢(الفروع ) ٣/٢٢١(املبدع ) ٥/٢٢٣(املغين  (٤)
  ).١/٤٤٥(اشية املقنع ح) ٣/٢٢١(املبدع ) ٢٦/٢١٣(جمموع الفتاوى  (٥)

  .وقد اختلف هؤالء يف وجوب الدم أو عدم وجوبه فيما لو طافت وهي حائض
املبسوط ) ١/٥٠٢(فذهب أمحد يف رواية عنه، وبعض احلنفية، إىل سنية الدم، الفروع 

)٤/٣٨.(  
  .وذهب أكثر احلنفية وأمحد يف الرواية الثانية عنه إىل وجوب الدم

ن الطهارة إن مل تكن شرطًا فهي واجبة، وترك الواجب وإمنا جيب الدم؛ أل: قالوا
= 
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  :االستدالل

  :احتج احلنفية مبا يلي
  ].٢٩: احلج[ ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ: قوله تعاىل -١

  :ووجه الداللة
أنَّ املأمور بالنص هو الطواف، وهو اسم للدوران حول البيت، 
وذلك يحقَّق من احملدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة 
على النص، ومثل هذه الزيادة ال تثبت خبرب الواحد، وال بالقيـاس،  

  .)١(لركنية ال تثبت إالَّ بالنصألنَّ ا
  :ونوقش من وجهني

أنَّ اآلية عامة، فتخصص مبا ذكرنا، والتخصيص : الوجه األول
  .ليس بنسخ

=                                
  .موجب للدم مث اختلفوا يف قدر الدم

فذهب احلنفية إىل وجوب البدنة، ألن املنع من وجهني، من حيث الطواف، ومن 
حيث دخول املسجد، ولتفاحش النقصان، يلزمها بدنة، وذهب أمحد إىل وجوب 

  .الدم ومل يعني بدنة
) ٢٦/٢٠٥(جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٣/٢٢١(املبدع ) ٣/٥٠٢(الفروع : انظر

  ).٤/٣٩(واملبسوط 
بدائع الصنائع ) ٢/٥٣(فتح القدير ) ٤/٣٨(واملبسوط ) ٢/٥٠(العناية واهلداية  (١)

إن األدلة الواردة يف الطهارة، : القرآن فقالوا: ومراد احلنفية بالنص أي) ٢/١٢٩(
ص، والزيادة على النص عندهم من باب أخبار آحاد، والذي فيها زيادة على الن

فتح ) ٤/٣٨(املبسوط ) ٢/٥٠(العناية : النسخ، وال ينسخ النص خبرب اآلحاد، انظر
  ).٢/٥١(القدير 



  

  ١٤٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ الطواف بغري طهارة مكروه عند أيب حنيفـة،  : الوجه الثاين
وال جيوز محل اآلية علـى طـواف مكـروه؛ ألنَّ اهللا ال يـأمر     

  .)١(باملكروه
حاضت امرأة وهي تطوف مـع  : ن عطاء قالومبا روِي ع -٢

  .)٢(عائشة فأمتَّت ا عائشة سنة طوافها
وألنَّ الطواف ركن من أركان احلج فلـم تشـترط لـه     -٣

  .)٣(الطهارة كسائر األركان
بأنَّ الطهارة ليست واجبة يف غري الطواف من أركان : ونوقش

  .)٤(وا فيهاحلج، فلم تكن شرطًا خبالف الطواف، فإم سلَّموا وج
  :واحتج احلنابلة

بأنَّ الطواف عبادة ال يشترط فيها االستقبال، فلم يشترط فيها 
  .)٥(الطهارة كالسعي

  :وميكن أن يناقش
بأنَّ االستقبال ليس هو سبب الطهـارة يف الصـالة، بـدليل    
اشتراطها حني كانت الصالة إىل الصخرة، وكذا بالنسبة للمربوط 

                              
  ).٨/١٨(اموع  (١)
  .ومل أجده) ٢/٥١(ذكره ابن اهلمام يف فتح القدير  (٢)
  ).٥/٢٢٣(املغين ) ٨/١٨(اموع ) ٢/١٢٩(بدائع الصنائع  (٣)
  ).٨/١٨(موع ا (٤)
  ).٣/٢٢١(املبدع  (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٤٦  

 
  .النافلة على الراحلة يف السفرأو اخلائف، أو يف 

مث إنَّ الطهارة ليست واجبة يف غري الطواف من األركان، فلم 
  .تكن شرطًا خبالف الطواف، فإم كاحلنفية قد سلَّموا وجوا فيه

  :الترجيح
ولعلَّ الراجح هو القول األول لقوة ما بنِي عليه من استدالل، 

  .الطواف حىت تطهر ومن أمهِّه ما ثبت من يه لعائشة عن
ما تفعل املتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة : الفرع الثاين

  :وخشيت فوات احلج
إذا حاضت املتمتعة قبل أن تطوف للعمرة، وخشيت فـوات  

  احلج فماذا تفعل؟
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

  :أا ترفض العمرة ول باحلج: القول األول
  .)١(ذهب إليه احلنفية

  :األدلَّة
أهللـت بعمـرة   «: حديث عروة عن عائشة أا قالـت  -١

فقدمت مكة وأنا حائض ومل أطف بالبيت، وال بني الصفا واملروة، 
انقضـي رأسـك،   «: فقـال  فشكوت ذلك إىل رسـول اهللا  
                              

  ).٣/٢٣(فتح القدير ) ٢/١٣٧(احلجة على أهل املدينة : انظر (١)



  

  ١٤٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .. »وامتشطي وأهلِّي باحلج، ودعي العمرة
عبد  مع ففعلت، فلما قضينا احلج أرسلين رسول اهللا : قالت

هذه عمـرة  «: الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم فاعتمرت معه، فقال
  .)١(»مكان عمرتك

فهذا يدلُّ على أا رفضت عمرا وأحرمـت بـاحلج،   : قالوا
  :وذلك من وجوه

وهذا يدلُّ على رفـض  » دعي عمرتك«: قوله: الوجه األول
  .العمرة

ز واالمتشـاط غـري جـائ   » وامتشطي«: قوله: الوجه الثاين
  .)٢(للمحرم

  :ونوقش االستدالل من أوجه
انقضي رأسك وامتشطي ودعـي  «: أنَّ قوله: الوجه األول

انفرد به عروة، وخالف به سائر من روى عن عائشة حني » ةالعمر
حاضت، وقد روى ذلك طاوس والقاسم واألسود وعمـرة عـن   

، وحديث جابر وطاوس )٣(عائشة، ومل يذكر أحد منهم هذه اللفظة

                              
ومسلم يف ) ٢/١٤٨(أخرجه البخاري يف احلج، باب كيف ل احلائض والنفساء  (١)

  ).٢/٨٧٠(احلج باب بيان وجوه اإلحرام 
على كتاب احلجة حاشية القادري ) ٢/١٤٩(احلجة على أهل املدينة : انظر (٢)

)٢/١٤٠. (  
  .وما بعدها) ٢/٨٧١(أخرجها كلها مسلم يف احلج، باب بيان وجوه اإلحرام  (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٤٨  

 
  .)١(هلذه الزيادة خمالفان

وقد روى محاد بن زياد، عن هشام بن عروة عن أبيـه، عـن   
فحدثين غري واحد أنَّ رسول : ... عائشة حديث حيضها فقال فيه

» دعي العمرة، وانقضي رأسـك، وامتشـطي  «: قال هلا اهللا 
  .وذكر متام احلديث

  .)٢(وهذا يدلُّ على أنَّ عروة مل يسمع هذه الزيادة من عائشة
هو مع ما ذكر من خمالفته بقية الرواة، يدلُّ على الوهم، مـع  و

خمالفتها الكتاب واألصول؛ إذ ليس لنا موضع آخر جيـوز رفـض   
  .)٣(العمرة مع إمكان إمتامها

دعي أفعال العمرة : أي» دعي العمرة«أنَّ معىن : الوجه الثاين
 خترجي دعيها حباهلا، ال«، فإا تدخل يف أفعال احلج، أو أنَّ املعىن 

  :وليس املراد تركها، ويدلُّ عليه وجهان ،»منها
  .»يسعك طوافك حلجك وعمرتك«: قوله -أحدمها

وهذا أولَى من محلة علـى  » كوين يف عمرتك«: قوله -الثاين
  .)٤(رفضها لسالمته من التناقض

                              
» يسعك طوافك حلجك وعمرتك«: حديث جابر سبق خترجيه، وفيه أنه قال هلا (١)

: وحديث طاوس أخرجه مسلم يف احلج، باب وجوه اإلحرام، وفيه أيضا قوله
  ).٢/٨٧٩(» يسعك طوافك حلجك وعمرتك«

  ).٢/١٦٩(زاد املعاد ) ٥/٣٧٠(املغين  (٢)
  ).٥/٣٧٠(املغين  (٣)
  ).٣/٤٢٤( فتح الباري: وانظر) ٢/١٦٩( زاد املعاد) ٥/٣٧٠( املغين (٤)



  

  ١٤٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

فإنه دليلٌ على أنه جيوز للمحـرم أن  » وامتشطي«: وأما قوله
من كتاب أو سنة أو إمجاع على منعه مـن   يمشط رأسه، وال دليل

  .ذلك وال حترميه
  .)١(وهذا قول ابن حزم وغريه

أو أنَّ املراد به تسريح شعرها برفق حىت ال يسقط منه شيء، مث 
  .)٢(تضفِّره كما كان

  :الوجه الثالث من االستدالل باحلديث
هـذه مكـان   «: أنه قال للعمرة اليت أتت ا مـن التنعـيم  

ولو كانت عمرا األوىل باقية مل تكن هذه مكاا، بل ، »عمرتك
كانت عمرةً مستقلَّة؛ إذ ال تكون الثانية مكـان األوىل إالَّ واألوىل  

  .)٣(مفقودة
بأنَّ عائشة أحبت أن تأيت بعمرة مفردة، فأخربها النيب : ونوقش
  ا قد دخلت يفمرا، وأنَّ عمرها وعأنَّ طوافها وقع عن حج

حجها فصارت قارنة، فأبت إالَّ عمرةً مفردة كما قصـدت أوالً،  
  .)٤(»هذه مكان عمرتك«: فلما حصل هلا ذلك، قال

اعتمـرت  : وقد روى األثرم يف سننه عن األسود، قلت لعائشة
                              

  ).٧/٢٥٣( احمللى) ٢/١٦٩( زاد املعاد (١)
  ).٣/٤١٦( فتح الباري (٢)
  ).٢/١٤٩( احلجة على أهل املدينة (٣)
  ).٥/٣٧٠( املغين (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٥٠  

 
  بعد احلج؟
واهللا ما كانت عمرة، مـا كانـت إال زيـارة زرت    : قالت

  .)١(البيت
: ول عائشة رضـي اهللا عنـها  ق: الوجه الرابع من االستدالل

  .»ترجع صواحيب حبج وعمرة، وأرجع أنا باحلج«
وهذا صريح يف رفض العمرة؛ إذ لو أَدخلت احلج على العمرة 
لكانت هي وغريها سواء، ولَما احتاجت إىل عمرة أخـرى بعـد   

  .) ٢(العمرة واحلج اللذين فعلتهما
بعد أن قال هلـا  بأنَّ عائشة إمنا قالت ذلك : وميكن أن يناقش

، وكان قصدها أن »يسعك طوافك حلجك وعمرتك«: النيب 
تأيت بعمرة مفردة كما قصدت أوالً، وأن ترجع مبثل ما يرجع بـه  

  .) ٣(»هذه مكان عمرتك«: أزواجه، فلما حصل هلا ذلك قال هلا
 أـا شـكت إىل الـنيب    : الوجه اخلامس من االستدالل

أنَّ القـارن ال   ومل خيربها النيب  وأظهرت اجلزع لفوات العمرة،
٤(حيتاج إىل االعتمار مستقال (.  

                              
ومل ) ٢/١٧٠( وابن القيم يف زاد املعاد) ٥/٣٧٠( كر األثر ابن قدامة يف املغينذ (١)

  .أجده
  ).٢/١٤٠( حاشية الكيالين القادري على كتاب احلجة (٢)
  ).٢/١٧٠( زاد املعاد) ٥/٣٧٠( املغين: انظر (٣)
  ).٣/٨٣( نقالً عن فيض الباري) ٢/١٤٤( حاشية الكيالين على احلجة (٤)



  

  ١٥١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

قد قال  بأن هذا تحكُّم، وكيف يقال هذا والنيب : ونوقش
  .»يسعك طوافك حلجك وعمرتك«: هلا

، أنَّ عائشة اضطربت ألمرٍ مل يفعله الـنيب  : الوجه السادس
يف األفعال،  افقت النيب وإمنا كان هذا حملُّ افتخار وابتهاجٍ أا و

طاف هلما طوافَني، ومل يسع سعيني، فعلى أي  فإن مل يكن النيب 
  ! ؟أمرٍ تتحسر؟ أعلى أمرٍ مل يفعله النيب 

فدلَّ على أا كانت ترى الناس فائزين بالطوافني، كما نطقت 
إخل، ونفسـها  ... يرجع الناس حبج وعمرة : "به أيضا، حيث قالت

إدراك طواف العمرة، فحسرت لذلك، وألجـل ذلـك    خائبة عن
بعد احلج أن تعتمر من التنعيم تالفيا ملا فاا، وجربا  أمرها النيب 

النكسارها، ولو كان املقصود منه تطييب خاطرها فقط لَما احتاج 
إىل هذا التطويل، واكتفى بتعليمه املسألة إياها فقط، أو بإخبارهـا  

عاهلا مستقلَّة أيضا، ولو أخربها أنه مل يطُـف  عن نفسه أنه مل يؤد أف
للعمرة أيضا كما مل تطُف هلا لطابت نفسها وآلثرت موافقتها إياه 
يف األفعال على ألف عمرة، ومل ترفع إليها رأسا أصالً، فهذه قرائن 

  .) ١(أو دالئل على أا كانت مفرِدة قطعا ومل تكن قارنة
يسـعك  «: ئشة فهمت من قوله بأنَّ عا: وميكن أن يناقش

ـ أنَّ عمرا دخلت يف حجهـا، وأ » طوافك حلجك وعمرتك  ا
، تجزى عنها، ولكنها كانت تريد عمرة مفردة كبقية أزواجـه  

                              
  ).٢/١٤٥( ين القادري على كتاب احلجةحاشية الكيال (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٥٢  

 
  .فأمر عبد الرمحن أن يعمرها

وأما القول بأنَّ األمر لو كان كما ذكرنا الكتفى بتعليمها فهذا 
يسعك طوافك حلجـك  «: عجب، وأي تعليمٍ أصرح من قوله 

  !؟»وعمرتك
: أا لو كانت قارنة لقال هلا رسـول اهللا  : الوجه السابع

إنك قضيت حجك وعمرتك، وكان الطـواف الواحـد هلمـا    «
، ولكنه مل يقل ذلك ومل يرها اعتمرت، فأمر عبد الرمحن بن »مجيعا

عمرها فترجع بعمرة وحجها إىل التنعيم ليخرِجة كما أيب بكر أن ي
، وهذا آخر فعله عليه السـالم يف  رجع غريها من أزواج النيب 

  .) ١(حجة الوداع، ومل نعلم شيئًا نسخه
يسعك طوافـك حلجـك   «: قال هلا بأنَّ النيب : ونوقش

وهذا اللفظ كاف، وقد فهمته عائشة، وأما حتديد لفظة » وعمرتك
  .معينة فهذا حتكُّم

قارنة لَما أُمرت بالوقوف بعرفـة  أا لو كانت : الوجه الثامن
  .)٢(قبل العمرة؟ إمنا السنة أن يبدأ بالعمرة قبل العمل باحلج

لمن أحرم  -أو يسن  -بأنَّ طواف القدوم إمنا يلزم : ونوقش
ما من ميقاما، وهذه اليت أردفت احلج مبكة ال يلزمها ذلك، ألا 

طواف الورود، واملعتمر  أحرمت باحلج من احلرم، وال يلزمها للحج
                              

  ).٢/١٤٦( احلجة على أهل املدينة (١)
  ).٢/١٤٤( احلجة على أهل املدينة (٢)



  

  ١٥٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .) ١(ال يلزمه ذلك أيضا، وإمنا يطوف عند ورود طواف عمرته
أا لو كانت قارنة لوجب عليها هدي القرآن، : الوجه التاسع

  .) ٢(ولَما مل ينقل ذلك دلَّ على أا كانت مفرِدة
بأنَّ عدم النقل ليس نقالً للعدم، السيما وأنَّ األصل : ونوقش

  .هلدي على القارن، فانقلوا لنا أنتم بأا مل دوجوب ا
أنكم تزعمون بأنَّ الطواف يجزِئ هلما مجيعا، : الوجه العاشر

وهم يأمروا بالتقصري إذا رمت وذحبت، وحيلُّ هلا كلُّ شـيٍء إالَّ  
اجلماع والطيب، ومل تطُف لعمرا بعد، فأنتم تأمروا أن تقصـر  

تسعى وتكون حالالً ما حيل منه املعتمـر  لعمرا قبل أن تطوف، و
غري اجلماع والطيب، ومل تطُف بالبيت، ومل تسع بني الصفا واملروة 

  .) ٣(لعمرا
إنَّ هذا التقصري إمنا هو للحج خاصة، فـال بـد أن   : فإن قلتم

إذا طافت وسعت قصرت تقصريا آخر للعمرة، وال ينبغـي  : تقولوا
التقصري الثاين، وينبغي لكم أن جتعلوا  أن حيلَّ منها شيء حىت تقصر

  .) ٤(عليها اهلدي يف التقصري األول؛ ألا قصرت للحج وهي حمرمة
بأا بإدخاهلا حجهـا علـى عمرـا    : وميكن أن يجاب عنه

                              
  ).٣/٦٠( املنتقى للباجي (١)
  ).٢/١٤٢( حاشية الكيالين القادري على كتاب احلجة (٢)
  ).٢/١٤٦( احلجة على أهل املدينة (٣)
بون على القارن طوافَني وسعيني، واجلمهور على املصدر السابق، واحلنفية ممن يوج (٤)

  ).١/٢٣٠( اإلشراف) ٥/٣٤٧( املغين: أن عمل القارن كعمل املفرد، انظر



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٥٤  

 
: أصبحت قارنة، وعمل القارن كعمل املفرد، وقد قـال الـنيب   

شيٍء إالَّ  إذا رميتم وحلقتم فقد حلَّ لكم الطيب والثياب، وكلُّ«
  .) ١(»النساء

  :أا حترم باحلج مع عمرا، وتصري قارنة: القول الثاين
 ،)٣(والشـافعية  ،)٢(ذهب إليه مجهور أهل العلم ومنهم املالكية

  .) ٦(وهو قول األوزاعي وأكثر أهل العلم ،)٥(والظاهرية ،)٤(واحلنابلة
  :األدلَّة

ـ  -١ أقبلـت  : الحديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ق
مث دخل رسول  ،)٨(عركت) ٧(عائشة بعمرة، حىت إذا كانت بِسرف

شأين أين قـد  : قالت» ما شأنك؟«: فوجدها تبكي، فقال اهللا 
حضت، وقد حلَّ الناس ومل أحلّ، ومل أطُـف بالبيـت، والنـاس    

إنَّ هذا أمر قد كتبه اهللا على بنات «: يذهبون إىل احلج اآلن، فقال
                              

 وأمحد يف املسند) ١/٤٥٧( أخرجه أبو داود يف كتاب املناسك، باب رمي اجلمار (١)

)٦/١٤٣.(  
  ).٣/٦٠( قىاملنت) ٣/٤٢٣( فتح الباري) ١/٣٣٤( الكايف يف فقه أهل املدينة (٢)
  ).١٥٠، ٧/١٤٩( اموع (٣)
  ).٢/١٦٧( زاد املعاد) ٥/٣٦٧( املغين (٤)
  ).٢٣٩، ٧/٢٣٨( احمللى (٥)
  ).٥/٣٦٨( املغين (٦)
 أقل، وأكثر النهاية: بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: سرف (٧)

  ).٣/٢٢٢( معجم البلدان) ٢/٣٦٢(
  ).٣/٢٢٢( النهاية. أي حاضت: عركت (٨)
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، ففعلت، ووقفت املواقف، حـىت  »ي مث أهلِّي باحلجآدم، فاغتسل
فاذهب ا يا «: إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة، مث قال

  .)١(»عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم
أهللـت بعمـرة،   : وروى طاوس، عن عائشة أا قالت -٢

فقدمت ومل أطُف حىت حضت، ونسكت املناسك كلَّهـا، وقـد   
يسعك طوافك حلجك «: يوم النفر فقال هلا النيب أهللت باحلج، 

  .)٢(»وعمرتك
فهذه نصوص صرحية، أا كانت يف حج وعمرة، ال يف حـج  
مفرد، وصرحية يف أا مل ترفض إحرام العمرة، بل بقيت يف إحرامها 

كـوين يف  «: ، ويف بعض ألفاظ احلـديث )٣(كما هي مل حتلّ منه
  .)٤(»عمرتك، فعسى اهللا أن يرزقكيها

أمر من كان معه هدي يف حجة الوداع أن  وألنَّ النيب  -٢
، ومع إمكان احلج مع بقاء العمرة ال جيوز )٥(يهلَّ باحلج مع العمرة

: البقـرة [ وأَتموا الْحج والْعمـرةَ للـه  : لقوله تعاىل )١(رفضها
                              

  .سبق خترجيه (١)
  ).٢/٨٧٩( أخرجه مسلم يف احلج، باب بيان وجوه اإلحرام (٢)
  ).٣/٦٠( املنتقى) ٢/١٦٨( زاد املعاد) ٥/٣٨٦( املغين (٣)
أخرجه البخاري يف كتاب احلج، باب املعتمر إذا طاف طواف العمرة، مث خرج  (٤)

ب بيان وجوه ومسلم يف كتاب احلج، با) ٢/٢٠١( هل جيزئه عن طواف الوداع
  ).١/٨٧٥( اإلحرام

ومسلم يف احلج، ) ٢/١٨١( أخرجه البخاري يف احلج، باب من ساق مع البدن (٥)
  ).٨٧٥، ٢/٨٧٠( باب بيان وجوه اإلحرام

  ).٨/٣٦٩( املغين (١)
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١٩٦.[  

وألنَّ إدخال احلج على العمرة جائز باإلمجاع مـن غـري    -٣
  .)١(شية الفوات، فمع خشيته أوىلخ

وألا متمكنة من إمتام عمرا بال ضررٍ فلم جيـز كغـري    -٤
  .)٢(احلائض

  :الترجيح
والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لقوة ما بين عليه من استدالل، 
يف مقابل ضعف ما أورده الفريق األول، من أوجـه لالسـتدالل،   

  .حبديث عائشة
  .)٣(طواف حال الضرورةيف ال: املسألة الثانية

  :وفيه فرعان
  .يف حكمه من حيث احللِّ واحلرمة: الفرع األول
  .يف حكمه من حيث الصحة وعدمها: الفرع الثاين

  

                              
  ).٥/٣٦٩( املغين (١)
  ).٥/٣٦٩( املغين (٢)
هر إالَّ بعنت ومشقة ونقصد بالضرورة حالة ما إذا مل ميكنها البقاء يف مكة حىت تط (٣)

أو الرجوع إىل بلدها والعودة بعد الطهر، وسريد هلذا مزيد إيضاح من خالل 
  .عرض املسألة
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  :يف حكمه من حيث احللِّ واحلرمة: الفرع األول
ذهب أكثر أهل العلم إىل أنه حيرم على املرأة الطواف حـال  

  .ال ضرورة أو غريهااحليض، ومل يفرقوا يف ذلك بني ح
  .)١(وقد عد كثري من أهل العلم هذه من مسائل اإلمجاع

وقد أمجع العلماء على حترمي الطواف على احلائض : قال النووي
  .)٢(والنفساء

أما امتناع الصـالة، والصـوم، والطـواف،    : وقال ابن حزم
والوطء يف الفرج حال احليض؛ فإمجاع مقطوع به، ال خالف فيـه  

  .)٣(من أهل اإلسالمبني أحد 
  :أدلَّة اجلمهور

وإذا كان اجلمهور قد اتفقوا على حترمي الطواف على احلائض، 
فإم مل يتفقوا على سبب التحرمي، فنذكر الدليل، ومن قـال بـه،   

  .ونذكر ما أورد عليه من مناقشة
  

                              
حكاية االتفاق يف بداية : وانظر. نقالً عن ابن املنذر) ٢/٣٥٦( اموع: انظر (١)

  ).٢/٢٢٠( احمللى) ١/٣٨٧( املغين) ١/٢٥٢( اتهد
  .بن املنذرنقالً عن ا) ٢/٣٥٦( اموع (٢)
وقد قيد ابن تيمية اإلمجاع على التحرمي يف حال عدم الضرورة ) ٢/٢٢٠( اموع (٣)

وأما الذي ال أعلم فيه نزاعا أنه ليس هلا أن تطوف مع احليض إذا كانت : فإنه قال
. قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعا أنَّ ذلك حيرم عليها وتأمث به

  ).٢٦/٢٠٦( جمموع الفتاوى
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  :الدليل األول

  .)١(أنَّ احلائض منهية عن دخول املسجد -١
  ] ٤٣: النساء[ ا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍولَ: بقوله تعاىل 

  .)٢(إذ هي يف معىن اجلنب، بل حدثها أغلظ
ال أُحـلُّ املسـجد حلـائض وال    «: ومبا روي من قوله 

  .)٣(»جنب
  :ونوقش االستدالل من أوجه

  .عدم صالحيته لالستدالل: الوجه األول
ون آخرهـا  أما اآلية فألنَّ املسجد مل يذكر يف أول اآلية، فيك

عائدا عليه، وإمنا ذكرت الصالة، والصالة ال جتوز للجنب، إالَّ أالَّ 
  .)٤(جيد ماًء فيتيمم صعيدا طيبا

  .)٥(فإنه ضعيف، وال جيوز االحتجاج مبثله: وأما احلديث
  .أنَّ االستدالل معارض مبا هو أقوى منه: الوجه الثاين

                              
) ١/٥٣( جممع األر) ١/٢٩٢( رد احملتار) ١/١٦٦( فتح القدير البن اهلمام: انظر (١)

، ٥/٢٢٢( املغين) ١/٣٧٤( مواهب اجلليل) ٣/٦١( املنتقى) ١/٢٠٧( البحر
  ).١/١٧٣( املبدع) ٣٢٦٧

  ) .١/٢٠٠( املغين (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).٢/١٥٥( اموع) ٢/٢٥٠( احمللى) ٢/١٠٩( األوسط (٤)
  ).٢/٢٥٣( احمللى) ٢/١٠٩( األوسط (٥)
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  .)١(»إنَّ املؤمن ليس بنجس«: ومنه قوله 
قال هذا، وكان تأويل اآلية ما قد سبق،  فإذا ثبت أنَّ النيب 

» ال أحلُّ املسجد حلائض وال جنب«: وضعف ما ورد من قوله 
  .)٢(وجب أالَّ يمنع من ليس بنجس من املسجد إالَّ حبجة

 فاالستدالل معارض مبا صح عن عائشة أنَّ الـنيب  : وأيضا
: إين حائض، قـال : فقلت» املسجدناوليين اخلُمرة من «: قال هلا

  .)٣(»إنَّ حيضتك ليست يف يدك«
يضع رأسه يف حجر إحدانا  كان النيب «: وعن ميمونة قالت

يتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا خبمرته إىل املسجد فتبسطها 
  .)٤(»وهي حائض

  :الوجه الثالث
 على فرض التسليم بأا ممنوعة من دخول املسجد، فإنَّ هذا ال
حيرم عليها عند الضرورة، فإنَّ لبثها يف املسجد لضرورة جائز، كما 
لو خافت من يقتلها إذا مل تدخل املسجد، أو كان الربد شديدا أو 

  .)١(ليس هلا مأوى إالَّ املسجد

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).٢/١١١٠( األوسط (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  .سبق خترجيه (٤)
  ).٢٦/١٧٧( جمموع فتاوى ابن تيمية (١)
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فإذا احتاجت إىل الفعل استباحت احملظور، مع قيـام سـبب   

لضرورة مـن  احلظر ألجل الضرورة، كما يباح سائر احملرمات مع ا
وكذلك الصالة إىل غري القبلـة مـع   .. الدم وامليتة وحلم اخلنزير 

كشف العورة، ومع النجاسة يف البدن والثوب وهي حمرمة أغلـظ  
  .)١(من غريها وتباح، بل جتب عند احلاجة

وإذا كانت إمنا منعت من الطواف ألجل املسجد، فمعلـوم أن  
صحف للعذر، ولو كان هلا إباحة ذلك للعذر أوىل من إباحة مس امل

 مصحف، ومل ميكنها حفظه إالَّ مبسه، مثل أن يريد أن يأخذه لص
أو كافر، أو ينهبه أحد، ومل ميكنها منعه إالَّ مبسه، لكان ذلك جائزا 
هلا، مع أنَّ احملدث ال ميس املصحف، وجيوز له الدخول يف املسجد، 

املسجد، وإذا أبيح هلا مس فعلم أنَّ حرمة املصحف أعظم من حرمة 
املصحف للحاجة فاملسجد الذي حرمته دون حرمة املصحف أوىل 

  .)٢(باإلباحة
  :الدليل الثاين

الطهارة، وال تصح منها، ) أو جتب له(وألنَّ الطواف من شرطه
  .)٣(فيحرم عليها

                              
  ).٢٦/١٨٠( املصدر السابق (١)
  ).٢٦/١٨٤( جمموع الفتاوى (٢)
 املهذب) ٣/٦١( املنتقى) ١/١٦٦( فتح القدير) ١/٢٩٢( رد احملتار: انظر (٣)

وقد ذكرنا فيما سبق أدلَّة القول بوجوب ) ٣٦٧، ٥/٢٢٢( املغين) ١/٤٥(
  .الرجوع إليها نالطهارة، أو اشتراطها فال نعيدها هنا فيمك
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  :الدليل الثالث
 افعلي ما«: قال هلا لَما حاضت حديث عائشة أنَّ النيب  -١

  .)١(»يفعل احلاج غري أالَّ تطويف بالبيت حىت تطهري
قال، وقد أخرب عن حـيض   وحديث عائشة أنَّ النيب  -٢
فلتنفـر  «: إا قد أفاضت، قال: قيل له» أحابستنا هي؟«: صفية
  .)٢(»إذن

فاحلديثان دليلٌ على أنَّ الطواف حيرم مع احليض، كما حيـرم  
  .)٣(مجاععلى احلائض الصالة والصيام بالنص واإل

  :ونوقش من أوجه
أنَّ سبب منعها من الطواف، لكوا ممنوعة من : الوجه األول

، وقد بينا فيما سبق جواز لبثها عند الضـرورة،  )٤(دخول املسجد
  .وهذا منها

على فرض التسليم بأنَّ التحرمي لذات احليض فإنا : الوجه الثاين
حملظور مع قيام سبب إا إذا احتاجت إىل الفعل استباحت ا: نقول

احلظر، ألجل الضرورة، كما يباح سائر احملرمات مع الضرورة من 
                              

  .سبق خترجيه (١)
) ٢/١٩٥( أخرجه البخاري يف احلج، باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت (٢)

  ).٢/٤٦٩( ومسلم يف احلج باب وجوب طواف الوداع
 املبدع) ٢٦/١٧٦( جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢٥٧، ٧/٢٥٦( احمللى: انظر (٣)

  ).٢/٣٥٦( املهذب اموع) ١/٢٧٤( الشرح املمتع) ١/٢٦١(
  ).٥/٢٦٧( املغين) ١/١٦٦( املبدع) ١/١٦٦( اهلداية مع فتح القدير (٤)
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الدم وامليتة وحلم اخلنزير، وكذلك الصالة إىل غري القبلة مع كشف 
العورة، ومع النجاسة يف البدن والثوب، هي حمرمة أغلظ من غريها، 

  .وتباح بل جتب مع احلاج
وم والصالة؛ فـإنَّ احلـائض   وال ميكن قياس مسألتنا على الص

ليست حمتاجة إىل الصوم يف احليض، فإنه ميكنها أن تصوم شـهرا  
آخر غري رمضان، فإذا كان املسافر واملريض مع إمكان صـومهما  
جعل هلما أن يصوما شهرا آخر، فاحلائض املمنوعة من ذلـك أوىل  

ـ  هرٍ أن تصوم شهرا آخر، وإذا أُمرت بقضاء الصوم مل تؤمر إالَّ بش
واحد، فلم جيب عليها إالَّ ما جيب على غريها، وهلذا لو استحاضت 
فإا تصوم مع االستحاضة فإنَّ ذلك ال ميكن االحتراز عنه، إذ قـد  

  .تستحيض وقت القضاء
وأما الصالة، فإا تتكرر يف كلِّ يومٍ وليلـة مخـس مـرات،    

ع احلـيض ألجـل   إا تصلِّي م: واحليض مما مينع الصالة، فلو قيل
احلاجة مل يكن احليض مانعا من الصالة حبال، وكان يكون الصوم 
والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصالة، وليس األمر كذلك بـل  
كان من حرمة الصالة أا ال تصلِّي وقت احليض، إذ كان هلـا يف  

  .)١(الصالة أوقات الطهر غنية عن الصالة وقت احليض
  :الدليل الرابع

كان طوافها مع احليض ممكنا ُألمرت بطواف القـدوم،  أنه لو 
                              

  ).١٨٤، ٢٦/١٨٣( جمموع فتاوى ابن تيمية (١)
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أسقط طواف الوداع عن احلائض، وأمر  وطواف الوداع، والنيب 
عائشة لَما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعـال العمـرة،   

  .)١(وحترم باحلج، فعلم أنه ال ميكنها الطواف
أو  بأنَّ الطواف مع احليض حمظور حلرمـة املسـجد  : ونوقش

للطواف أو هلما، واحملظورات ال تباح إالَّ حـال الضـرورة، وال   
ضرورة ا إىل طواف الوداع، فإنَّ ذلك ليس من احلج، وهلـذا ال  
يودع املقيم مبكة، وإمنا يودع املسافر عنها فيكـون آخـر عهـده    
بالبيت، وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه، بل لو قـدم  

وقت عليه بدأ بعرفة، ومل يطُف للقدوم، فهو إن احلاج وقد ضاق ال
أمر ما القادر عليهما، إما أمر إجياب فيهمـا، أو يف أحـدمها، أو   
استحباب، فإنَّ للعلماء أقواالً، وليس واحد منهما ركنا جيب على 
كلِّ حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء، خبالف طواف الفرض، فإا 

حج إالَّ به، وهذا كما يباح هلا دخول املسجد مضطرة إليه؛ ألنه ال 
للضرورة، وال تدخله لصالة وال اعتكاف، وإن كان منذورا، بـل  
املعتكفة إذا حاضت خرجت من املسجد، ونصـبت هلـا قُبـة يف    

  .)٢(فنائه
  :إنه ال حيرم عليها -القول الثاين

د ، ونفيـا وجـو  )٢(، وتلميذه ابن القيم)١(ذهب إليه ابن تيمية
                              

  ).٢٦/٢١٤( يميةجمموع فتاوى ابن ت (١)
  ).٢٦/٢١٥( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
  ) .٢٢٥، ٢٠٢، ١٨٥، ١٨٠، ١٧٩، ٢٦/١٧٧( جمموع الفتاوى له: انظر (١)
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  .)٢(اإلمجاع على حترمي الطواف، أو عدم صحته من املضطرة

وقد ذكر ابن تيمية أنَّ اإلمجاع على التحرمي إمنا هو يف غـري  
وأما الذي ال أعلم فيه نزاعا أنه ليس : .. املضطرة، فقال بعد كالم

هلا أن تطوف مع احليض إذا كانت قادرة على الطواف على الطهر، 
  .)٣(عا أنَّ ذلك حيرم عليها وتأمث بهفما أعلم مناز

وقد أطال ابن تيمية يف االستدالل هلذا القول الذي مال إليـه،  
وقد ذكرنا جملة منه يف مناقشته لما استدلَّ به اجلمهـور، ونعيـد   

  :مجلة منه على سبيل االختصار
  : فإنه قال

للحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكـون   إنَّ ي النيب 
.. املسجد، لكوا منهية عن اللبث فيه، ويف الطواف لبـث ألجل 

وإما أن يكون لكون الطواف نفسه حيرم مع احليض، كمـا حيـرم   
  .)٤(على احلائض الصالة والصوم

مل حيرم عليها عند الضرورة، فـإنَّ  : فإن كان حترميه لألول.. 
لبثها يف املسجد أو كان الربد شديدا، أو لـيس هلـا مـأوى إالَّ    

  .)١(سجدامل
=                                

  ).٤/١١٠( حاشية ابن قاسم على الروض املربع: انظر (١)
  ).٢٦/٢٠٥( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
  ).٢٦/٢٠٦( جمموع الفتاوى (٣)
  ).٢٦/١٧٦( جمموع الفتاوى (٤)
  ).٢٦/١٧٧( املصدر السابق (١)
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فإذا احتاجت إىل الفعل استباحت احملظور، مع قيام سـبب  .. 
احلظر ألجل الضرورة، كما يباح سائر احملرمات مع الضرورة، من 

  .)١(الدم وامليتة وحلم اخلنزير
وإن كان املنع من الطواف ملعىن يف نفس الطواف، كما منع .. 

  .لةكل منهما علَّة مستق: من غريه، أو كان لذلك وللمسجد
إذا اضطرت إىل ذلك حبيث مل ميكنها احلـج بـدون   : فنقول

طوافها وهي حائض لتعذُّر املقام عليها إىل أن تطهر، فهذا األمـر  
دائر بني أن تطوف مع احليض، وبني الضرر الذي ينايف الشـريعة،  
فإنَّ إلزامها باملقام إذا كان فيه خوف على نفسها وماهلـا، وفيـه   

لها، وإلزامها املقام مبكة مع عجزها عن عجزها عن الرجوع إىل أه
ذلك، وتضررها به، ال تأيت به الشريعة، فإنَّ مذهب عامة العلماء أنَّ 
من أمكنه احلج، ومل ميكنه الرجوع إىل أهله مل جيب عليه احلج، أما 
مع الضرر الذي يخاف منه على النفس، أو مع العجز عن الكسب 

ال جيب عليها حج حيتاج معه إىل  فال يوجب أحد عليه املقام، فهذه
  .سكىن مكة

وكثري من النساء إذا مل ترجع مع من حجت معه مل ميكنها بعد 
ذلك الرجوع، ولو قُدر أنه ميكنها بعد ذلك الرجوع، فال جيـب  
عليها أن يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إىل أهلـها، وال تـزال   

الـذي ال يوجـب اهللا    كذلك إىل أن تعود، فهذا من أعظم احلرج
                              

  ).٢٦/١٧٨( املصدر السابق (١)
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مثله؛ إذ هو أعظم من إجياب حجتني، واهللا تعـاىل مل يوجِـب إالَّ   

  .)١(حجةً واحدة
  : وإذا قيل يف هذه املرأة

بل تتحلَّل كما يتحلَّل احملصر، فهذا ال يفيد سـقوط الفـرض   
عنها، فتحتاج مع ذلك إىل حجة ثانية، مث هي يف الثانية ختاف مـا  

  .خافته يف األوىل
إنَّ احلج يسقط عن مثل هذه، كما يسقط عمن ال : وإذا قيل

حتج إالَّ مع من يفجر ا، لكون الطـواف مـع احلـيض حيـرم     
  .كالفجور
هذا خمالف ألصول الشرع؛ ألنَّ الشرع مبناه على قولـه  : قيل

  ].١٦: التغابن[ فَاتقُوا اَهللا ما استطَعتم: تعاىل
أمرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا      إذا«: وعلى قول النيب 

ومعلوم أنَّ املرأة إذ مل ميكنها فعل شيٍء من فـرائض   )٢(»استطعتم
الصالة أو الصيام أو غريمها، إالَّ مع الفجور، مل يكن هلا أن تفعـل  
ذلك، فإنَّ اهللا تعاىل مل يأمر عباده بأمر ال ميكن إالَّ مع الفجور، فإنَّ 

باح بالضرورة، كما يباح أكل امليتة عند الضرورةالزنا ال ي.  
وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبـات دون  : قال.. 

                              
  ).٢٦/١٨٥( جمموع الفتاوى (١)
) ٨/١٤٢( أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا (٢)

  ).٢/٩٧٥( ومسلم يف احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر
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بعض فإنه يؤمر مبا يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى سـاقطًا، كمـا   
يؤمر بالصالة عريانا ومع النجاسة وإىل غري القبلة، إذا مل يطـق إالَّ  

بالنص، واتفـاق  ذلك، وكما جيوز الطواف راكبا، وحمموالً للعذر 
العلماء، وبدون ذلك فيه نزاع، وكما جيوز أداء الفرض للمـريض  
قاعدا أو راكبا، وال جيوز ذلك يف الفرض بدون العـذر، مـع أنَّ   
الصالة إىل غري القبلة والصالة عريانا وبدون االستنجاء، ويف الثوب 

حرام يف الفرض والنفل، ومع هذا فألن يصلي الفرض مع : النجس
احملظورات خري من تركها، وكذلك صالة اخلوف مع العمـل  هذا 

الكثري، ومع استدبار القبلة مع مفارقة اإلمام يف أثناء الصالة، ومـع  
  .قضاء ما فاته قبل السالم، وغري ذلك مما ال جيوز يف غري العذر

الطواف مع احليض كالصالة مع احليض، والصوم مع : فإن قيل
  .احليض وذلك ال يباح حبال

الصوم مع احليض ال يحتاج إليه حبال؛ فإنَّ الواجب عليها : قيل
شهر، وغري رمضان يقوم مقامه، وإذا مل يكن هلا أن تؤدي الفرض 
مع احليض فالنفل بطريق األوىل؛ ألن هلا مندوحة عن ذلك بالصيام 

  .يف وقت الطهر
فإا لو أبيحت مع احليض، مل يكن احليض : وأما الصالة... 
الصالة حبال، فإن احليض مما يعتاد النساء كما قال الـنيب  مانعا من 
 فلو أذن  )١(»إنَّ هذه شيء كتبه اهللا على بنات آدم«: لعائشة

                              
  .سبق خترجيه (١)
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أن يصلني باحليض، صارت الصـالة مـع احلـيض     هلن النيب 

  .)١(كالصالة مع الطهر
  :الترجيح

والذي يظهر يل رجحانه هو القول الثاين؛ لقوة ما بين عليه من 
  .ستدالل، مع سالمة وصحة ما أورده على أدلَّة القائلني باحلرمةا

  :يف حكمه من حيث الصحة وعدمها: الفرع الثاين
وقد اختلف أهل العلم يف حكم طوافها، لـو طافـت وهـي    

  :حائض، هل يصح ذلك منها ويقبل أم ال على قولني
  :أنه ال يصح -القول األول

، )٣(، والشافعية)٢(املالكية ذهب إليه مجهور أهل العلم، ومنهم
  .)١(، والظاهرية)٤(واحلنابلة يف املذهب

  :واستدلُّوا
  .مبا استدلُّوا به فيما سبق يف مسألة الطواف حال االختيار

  :أنه يصح -القول الثاين
                              

  ).١٨٩، ٢٦/١٨٨( جمموع الفتاوى له (١)
القوانني ) ٢/٢٢٤( املنتقى) ٢/٢٥٠( بداية اتهد) ١/٢٨( اإلشراف: انظر (٢)

  ).٢/٣١٤( شرح اخلرشي) ٨٩( الفقهية
  ).١/٣٨٤( احلاوي) ٨/١٧( اموع (٣)
  ).٢/٤٨٥( كشاف القناع) ٣/٥٠٢( الفروع) ٣/٢٢١( املبدع) ٥/٢٢٣( املغين (٤)
  ).٢/٢٢٠( )٧/٢٥٧( احمللى (١)
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، اختارهـا ابـن   )٢(، وأمحد يف رواية عنه)١(ذهب إليه احلنفية
  .)٥(، وروي عن عطاء)٤(، وبعض املالكية)٣(تيمية

  : واستدلَّ هؤالء
مبا أسلفناه هلم من االستدالل يف مسألة الطواف حـال عـدم   
الضرورة، وزاد عليها ابن تيمية يف هذا املوضع، وأتى مبا مل يسـبق  

  .إليه
وقد مثل ابن تيمية للعذر الذي تسقط به احلرمـة يف طـواف   

، احلائض، وكذا اشتراط الطهارة على القول به، وباملرأة حترم باحلج
مث حتيض قبل طواف اإلفاضة، وال ميكنها االحتباس بعـد الوفـد،   
والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومني أو ثالثة وال ميكنها البقـاء  
مبكة حىت تطهر، إما لعدم النفقة، أو لعدم الرفقة اليت تقـيم معهـا   
وترجع معها، وال ميكنها املقام مبكة لعدم هذا أو هـذا أو خـوف   

                              
) ٢/١٣٣( واحلجة على أهل املدينة) ٣/٥١( فتح القدير والعناية) ٤/٣٨( املبسوط (١)

  ).٢/١٢٩( بدائع الصنائع) ٢/٥١٩( رد احملتار
  ).١/٤٤٥( حاشية املقنع) ٣/٥٠٢( الفروع) ٣/٢٢١( املبدع) ٥/٢٢٣( املغين (٢)
  ).٢٤١، ٢٦/٢٣٩( جمموع الفتاوى (٣)
  ).١/٣٨٠( حاشية الصاوي على الشرح الصغري (٤)
  ).٢٦/٢٠٨( جمموع فتاوى ابن تيمية) ٣/٥١( تح القديرف (٥)

ألنَّ الطهارة إن مل تكن : أوجبوا عليها الدم، قالوا: إالَّ أنَّ أصحاب هذا القول
  .شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك يف هذا البحث

جب إذا ألنَّ الوا: إىل عدم وجوب الدم عليها يف هذه احلالة، قال: ومال ابن تيمية
  ).٢٤٠، ٢٦/٢٠٥( جمموع الفتاوى. ترك من غري تفريط، فال دم
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  .نفسها، وما هلا يف املقام ويف الرجوع بعد الوفدالضرر على 

والرفقة اليت معها تارة ال ميكنهم االحتباس ألجلها، إما لعـدم  
القدرة على املقام والرجوع وحدهم، وإما خلوف الضـرر علـى   
أنفسهم وأمواهلم، وتارة ميكنهم ذلك لكن ال يفعلونه، فتبقى هـذه  

  .)١(معذورة
  طواف مع العذر؟ ن هل يباح هلا اللك: قال

هذا حمل النظر، وكذلك قول من جيعلها شرطًا، هل يسقط هذا 
الشرط للعجز عنه ويصح الطواف؟ هذا هو الذي حيتاج الناس إىل 

  .)٢(معرفته
فيتوجه أن يقال إمنا تفعل ما تقدر عليه من الواجبات، ويسقط 
عنها ما تعجز عنه، فتطوف، وينبغي أن تغتسل كما تغتسل لإلحرام 

  :، وذلك لوجوه)٣(وأوىل، وتستثفر كما تستثفر املستحاضة وأوىل
  :أنَّ هذه ال ميكن فيها إالَّ أحد أمور مخسة: أحدها

تقيم حىت تطهر وتطوف، وإن مل يكن هلا نفقـة،  : إما أن يقال
وال مكان تأوي إليه مبكَّة، وإن مل ميكنها الرجوع إىل بلـدها، وإن  

                              
  ).٢٦/٢٢٤( جمموع الفتاوى (١)
  ).٢٦/٢٢٥( املصدر السابق (٢)
أن تشد على فرجها ما مينع خروج الدم، فتأخذ خرقة مشقوقة الطرفني : االستثفار (٣)

 املغين) ١/٤٣٣( احلاوي: تشدها على جنينها ووسطها على الفرج، انظر

)١/٤٢١.(  
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ها على الفاحشة فيأخذ ماهلـا إن  حصل هلا باملقام مبكة من يستكره
  .كان معها مال

بل ترجع غري طائفة بالبيت وتقيم على ما بقي : وإما أن يقال
من إحرامها إىل أن ميكنها الرجوع، وإن مل ميكنها بقيت محرِمة إىل 

  .أن متوت
بل تتحلَّل كما يتحلَّل احملصر، ويبقى متام احلج : وإما أن يقال

صر عن البيت مطلقًا لعذر، فإنه يتحلَّل مـن  فرضا عليها تعود كاحمل
إحرامه، ولكن مل يسقط الفرض عنه، بل هو باقٍ يف ذمته باتفـاق  

ولو كان قد أحرم بتطوعٍ من حج أو عمرة فأحصـر،  .. العلماء 
  .فهل عليه قضاؤه على قولَني مشهورين

من ختاف أن حتيض فال ميكنها الطواف طاهرا : وإما أن يقال
ؤمر باحلج، ال إجيابا وال استحبابا، ونصف النساء أو قريب من ال ت

النصف حيضن إما يف العاشر وإما قبله بأيام، ويستمر حيضـهن إىل  
، )١(ما بعد التشريق بيوم أو يومني أو ثالثة، فهؤالء يف هذه األزمنة

يف كثري من األعوام، أو أكثرها ال ميكنهن طواف اإلفاضـة مـع   
حجت فال بد هلا مـن   ةحيججن مث إذا قدر أنَّ الواحد الطهر، فال

أحد األمور الثالثة املتقدمة، إالَّ أن يسـوغ هلـا الطـواف مـع     
  .)١(احليض

                              
  .األزمنة اليت ال ميكن املرأة االحتباس بعد الوفد: أي (١)
  ).٢٢٦، ٢٦/٢٢٥( جمموع الفتاوى (١)
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ومن املعلوم أن الوجه األول ال جيوز أن تؤمر به، فإن يف : قال

ذلك من الفساد يف دينها ودنياها ما يعلم باالضطرار أن اهللا ينـهى  
  .أن يأمر به عنه، فضالً عن

  :كذلك لثالثة أوجه -والوجه الثاين
أنَّ اهللا ال يأمر أحدا أن يبقى حمرمـا إىل أن ميـوت،   : أحدها

فاحملصر بعدو له أن يحلل باتفاق العلماء، واحملصر مبرض أو فقر فيه 
نزاع مشهور، فمن جوز له التحلُّل فال كالم فيه، ومن منعه التحلُّل 

ض والفقر ال يزول بالتحلل، خبالف حبس العدو؛ إنَّ ضرر املر: قال
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إىل بلده، وأباحوا له أن يفعل ما حيتاج 
 إليه من احملظورات، مث إذا فاته احلج حتلَّل بعمرة الفوات، فإذا صح
املريض ذهب، والفقري حاجته يف إمتام سـفر احلـج كحاجتـه يف    

ألنـه ال  : م يف أنه ال يتحلل، قالواالرجوع إىل وطنه، فهذا مأخذه
يستفيد بالتحلُّل شيئًا، فإن كان هذا املأخذ صـحيحا، وإالَّ كـان   
الصحيح هو القول األول، وهذا املأخذ يقتضي اتفاق األئمة علـى  

  .أنه مىت كان دوام اإلحرام حيصل به ضرر يزول بالتحلُّل فله التحلُّل
إحرامها تبقى ممنوعة من الـوطء  ومعلوم أنَّ هذه املرأة إذا دام 

دائما، بل وممنوعة يف أحد قوليهم من مقدمات الوطء، بـل مـن   
  .النكاح ومن الطيب وشريعتنا ال تأيت ذا

أنَّ هذه إذا أمكنها العود فعادت أصاا يف املرة الثانيـة  : الثاين
نظري ما أصاا يف األوىل، إذا كان ال ميكنها العود إال مع الوفـد،  
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  .يض قد يصيبها مدة مقامهم مبكةواحل
أنَّ هذا إجياب سفَرين كاملني على اإلنسان للحج من : الثالث

غري تفريط منه وال عدوان، وهذا خالف األصـول، فـإنَّ اهللا مل   
يوجب على الناس احلج إالَّ مرةً واحدة، وإذا أوجب القضاء علـى  

وجبه على من فاته املفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه، وإذا أ
احلج فذلك بسبب تفريطه؛ ألنَّ الوقوف له وقت حمدد، ميكـن يف  
العادة أالَّ يتأخر عنه، فتأخره يكون جلهله بالطريق أو مبا بقي مـن  
الوقت أو لترك السري املعتاد، وكلُّ ذلك تفريط، خبالف احلـائض،  

وطـواف  عنها طواف الوداع  فإا مل تفرط، وهلذا أسقط النيب 
  .القدوم، كما يف حديث عائشة وصفية

  : وأما التقدير الثالث
تتحلَّل كما يتحلَّل احملصر، فهذا أقوى، كما قال : وهو أن يقال

ذلك طائفةٌ من العلماء، فإن خوفها منعها من املقام حىت تطـوف،  
كما لو كان مبكة عدو منعها من نفس الطواف دون املقام علـى  

سقط عنها فرض اإل القول بذلك، لكنسـالم، وال  هذا القدر ال ي
ر فيه، فمن اعتقد أنه إذا حج أحصـر عـن   يؤمر املسلم حبج حيص

وسعة الوقـت   ،ليه احلج، بل خلو الطريق وأمنه البيت، مل يكن ع
  .شرط يف لزوم السفر باتفاق املسلمني

أنَّ من ملـك  : هل هو شرطٌ يف الوجوب، مبعىن: وإمنا تنازعوا
لراحلة مع خوف الطريق أو ضيق الوقت، هل جيب عليـه  الزاد وا



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٧٤  

 
  :فيحج عنه إذا مات؟ أو ال جيب عليه حبال؟ على قولَني معروفني

فعلى قول من مل جيعل هلا رخصة إالَّ رخصة احلصر يلزمه القول 
الرابع، وهو أا ال تؤمر باحلج، بل وال يجب وال يستحب، فعلـى  

ري مشروعٍ لكثريٍ من النساء، أو أكثرهن يف هذا التقدير يبقى احلج غ
أكثر هذه األوقات، مع إمكان أفعاهلا كلَّها لكون يعجـزن عـن   

  .بعض الفروض يف الطواف
ومعلوم أنَّ هذا خالف أصول الشريعة، فإنَّ العبادات املشروعة 
إجيابا أو استحبابا، إذا عجز عن بعض ما جيب فيها مل يسقط عنـه  

إذا أمـرتكم بـأمرٍ   «: ل املعجوز، بل قد قال النيب املقدور ألج
فَـاتقُوا اَهللا  : وذلك مطابق لقوله تعاىل. )١(»فأتوا منه ما استطعتم

متطَعتا اسم ]١٦: التغابن [  
ومعلوم أنَّ الصالة وغريها من العبادات اليت هي أعظـم مـن   
الطواف ال تسقط بالعجز عن بعض شروطها وأركاـا، فكيـف   

  !يسقط احلج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه؟
ومثل هذا القول أن يقال يسقط عنـها طـواف   : قال -رابعا

اإلفاضة، فإنَّ هذا خالف األصول؛ إذ احلج عبارة عن الوقـوف،  
والطواف أفضل الركنني وأجلهما، وهلذا يشرع يف احلج، ويشـرع  

شروط ما ال يشـترط  يف العمرة، ويشرع منفردا، ويشترط له من ال
  !للوقوف، فكيف ميكن أن يصح احلج بوقوف بال طواف؟

                              
  .سبق خترجيه (١)
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جيزئها طواف اإلفاضـة قبـل   : ولكن أقرب من ذلك أن يقال
إا إذا أمكنها الطواف قبل التعريف، وإال طافت : الوقوف، فيقال

قبله؛ لكن هذا ال نعلم أن أحدا من األئمة قال به يف صـورة مـن   
  .)١(إجزائهالصور وال قال ب

فإذا تبين فساد هذه أقسام األربعة بقي اخلامس وهو أا : قال
  .تفعل ما تقدر عليه، ويسقط عنها ما تعجز عنه

وهذا هو الذي تدلُّ عليه النصوص املتناولة لذلك واألصـول  
املشاة له، وليس يف ذلك خمالفة لألصول والنصوص اليت تدل على 

احلائض املناسك كلَّهـا إالَّ  تقضي «: وجوب الطهارة كقوله 
ال «: إمنا تدل على الوجوب مطلقًا، كقولـه  )٢(»الطواف بالبيت

ال يقبـل اهللا  «: ، وقولـه )٣(»يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يتوضأ
  .)٤(»صالة حائض إالَّ خبمار

                              
  ) .٢٣١، ٢٣٠، ٢٦/٢٢٩( جمموع الفتاوى (١)
  .سبق خترجيه (٢)
) ١/٤٣( أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب ال تقبل صالة بغري طهور (٣)

  ).١/٢٠٤( هارة باب وجوب الطهارة للصالةومسلم يف كتاب الط
والترمذي، يف ) ١/٤٢١( أخرجه أبو داود يف الصالة، باب املرأة تصلي بغري مخار (٤)

حديث حسن، وابن : وقال) ٢/٢١٥( الصالة باب ال تقبل صالة املرأة إالَّ خبمار
 وأمحد) ١/٢١٥( ماجة، يف الطهارة، باب إذا حاضت اجلارية مل تصل إال خبمار

صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه ووافقه الذهيب : وقال) ١/٢٥١( واحلاكم) ٦/١٥٠(
عليه، وصححه األلباين كما ) ١/٢١٤( عليه وصححه األلباين كما يف إرواء الغليل

  ).١/٢١٤( يف إرواء الغليل
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ال يطوف «: ، وقوله)١(»حتيه مث اقرصيه مث صلي فيه«: وقوله

  .ك من النصوص، وأمثال ذل)٢(»بالبيت عريان
: وقد علم أنَّ مجيع ذلك مشروطٌ بالقدرة كما قـال تعـاىل  

متطَعتا اسقُوا اَهللا مفَات ]١٦: التغابن [  
   )٣(»إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم«: وقال 

  .وهذا تقسيم حاصر
إذا تبين أنه ال ميكن أن تؤمر باملقام مع العجز والضرر علـى  

دينها وماهلا، وال تؤمر بدوام اإلحرام، وبالعود مع العجز، نفسها و
وتكرير السفر، وبقاء الضرر، من غري تفريط منـها، وال يكفـي   

  .التحلُّل وال يسقط به الفرض
وكذلك سائر الشروط، كالستارة واجتناب النجاسة، وهي يف 
الصالة أوكد، فإنَّ غاية الطواف أن يشـبه بالصـالة، ولـيس يف    

ص ينفي قبول الطواف مع عدم الطهارة، والستارة، كما الطواف ن
  .يف الصالة، ولكن فيه ما يقتضي وجوب ذلك

  : وهلذا تنازع العلماء
  هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ 

                              
ومسلم يف كتاب ) ١١/٦٣( أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب غسل الدم (١)

  ).١/١٤٠( ة الدمالطهارة باب جناس
  ).١/٩٧( أخرجه البخاري يف الصالة، باب ما يستر من العورة (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
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 ط يف صحة الصالة، وأنه يسـتلزم أن ومل يتنازعوا أنَّ ذلك شر
تؤمر بترك احلج، وال تؤمر بترك احلج بغري مـا ذكرنـاه، وهـو    

  .)١(طلوبامل
  : الدليل الثاين

غاية ما يف الطهارة أا شرط يف الطواف، ومعلوم أنَّ : أن يقال
كوا شرط يف الصالة أوكد منها يف الطواف، ومعلوم أنَّ الطهارة 
كالستارة واجتناب النجاسة، بل الستارة يف الطواف أوكـد مـن   

وألنَّ  الطواف؛ ألنَّ ستر العورة جيب يف الطواف وخارج الطواف،
  .عنها يا عاما ذلك من أفعال املشركني اليت ى اهللا ورسوله 

وألنَّ املستحاضة ومن به سلس البول وحنومها يطوف ويصلِّي 
   باتفاق املسلمني، واحلدث يف حقِّهم من جنس احلـدث يف حـق
غريهم، ومل يفرق بينهما إالَّ العذر، وإذا كان كـذلك وشـروط   

جز، فسقوط شـروط الطـواف بـالعجز أوىل    الصالة تسقط بالع
  .وأحرى

واملصلِّى يصلِّي عريانا، ومع احلدث، والنجاسـة يف صـورة   
املستحاضة وغريها، ويصلي مع اجلنابة، وحدث احليض مع التيمم 

  .)١(وبدون التيمم عند األكثرين إذا عجز عن املاء والتراب
  : الدليل الثالث

                              
  ) .٢٣٤، ٢٦/٢٣٣( جمموع الفتاوى (١)
  ).٢٦/٢٣٥( جمموع الفتاوى (١)
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ارة، فسقط بالعجز كغـريه  هذا نوع من أنواع الطه: أن يقال

من أنواع الطهارة، فإا لو كانت مستحاضة ومل ميكنها أن تطوف 
إالَّ مع احلدث الدائم طافت باتفاق العلماء، ويف وجوب الوضـوء  
عليها خالف مشهور بني العلماء، ويف هذا صالة مع احلدث، مـع  
محل النجاسة، وكذلك لو عجز اجلنب أو احملدث عن املاء والتراب 

  .صلَّى وطاف يف أظهر قويل العلماء
  : الدليل الرابع

أن يقال شرط من شرائط الطواف، فسقط بالعجز كغريه مـن  
الشرائط، فإنه لو مل ميكنه أن يطوف إالَّ عريانا لكان طوافه عريانا 
أهون من صالته عريانا، وهذا واجب باالتفاق، فالطواف مع العري 

  .وأحرىإذا مل ميكن إالَّ ذلك أوىل 
وإمنا قلَّ تكلُّم العلماء يف ذلك ألنَّ هذا نادر، فال يكاد مبكـة  
يعجز عن سترة يطوف ا، لكن لو قُدر أنه سلب ثيابه، والقافلـة  
خارجون ال ميكنه أن يتخلَّف عنهم، كان الواجب عليه فعـل مـا   
يقدر عليه من الطواف مع العري، كما تطوف املستحاضة ومن به 

مع أنَّ النهي عن الطواف عريانا أظهـر وأشـهر يف   سلس البول، 
  .)١(الكتاب والسنة من طواف احلائض

  : قال ابن تيمية

                              
  ).٢٦/٢٣٨( املصدر السابق (١)
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وهذا الذي ذكرته هو مقتضى األصـول املنصوصـة العامـة    
املتناولة هلذه الصورة لفظًا ومعىن، ومقتضى االعتبار والقياس علـى  

  .األصول اليت تشاها
املتبوعني كالما يف هذه احلادثـة  واملعارض هلا مل جيد للعلماء 

. املعينة، كما مل جيد هلم كالما فيما إذا مل ميكنه الطواف إال عريانا
وذلك ألنَّ الصور اليت مل تقع يف أزمنتهم ال جيب أن ختطر بقلوم 
 ا معدومليجب أن يتكلَّموا فيها، ووقوع هذا، وهذا يف أزمنتهم إم

 هذا الباب مطلَق عام، وذلـك يفيـد   وإما نادر جدا، وكالمهم يف
العموم، لو مل ختتص الصـورة املعينـة مبعـان توجـب الفـرق      
واالختصاص، وهذه الصورة قد ال يستحضرها املتكلِّم باللفظ العام 
من األئمة لعدم وجودها يف زمنهم، واملقلِّدون هلم ذكروا ما وجدوا 

  .)١(من كالمهم
هذه املسألة، وال حول وال قوة  هذا الذي توجه عندي يف: قال

إالَّ باهللا العلي العظيم، ولوال ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمـا  
وعمالً ملا جتشمت الكالم، حيث مل أجد فيها كالما لغريي، فـإنَّ  

  .)١(االجتهاد عند الضرورة مما أمرنا اهللا به
  :الترجيح

 طوافهـا  والذي يظهر يل رجحانه هو القول الثاين من صـحة 
                              

  ).٢٦/٢٣٩( جمموع الفتاوى (١)
  ).٢٦/٢٤١( املصدر السابق (١)
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لصحة ما أورده ابن تيمية علـى قـول اجلمهـور     حال الضرورة

وسالمة ما ذكره من استدالل، وألنه هو الذي يتمشى مع ما بنِيت 
  .عليه هذه الشريعة من دفع العنت ورفع التشطط
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  املطلب الثالث
  حبس احلائض ملن معها

  :وفيه ثالث مسائل
  .يف حبس احملرم: املسألة األوىل

  .يف حبس الرفقة: الثانية املسألة
  .يف حبس الكري: املسألة الثالثة
  .يف حبس احملرم: املسألة األوىل

ذهب عامة أهل العلم إىل أنَّ احملرم يلزمه البقاء مع من جاءت 
  .)١(معه من النسوة إذا حضن حىت يطهرن ويطفن بالبيت

  :واستدلُّوا
  : حبديث عائشة رضي اهللا عنها قالت -١

فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد   حججنا مع النيب
يا رسول اهللا، إـا  : منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت النيب 

يا رسول اهللا، إـا قـد   : قالوا» .أحابستنا هي؟«: حائض، قال
  .)٢(»اخرجوا«: أفاضت يوم النحر، قال

                              
جمموع ) ٢/٣٨٠( حاشية الصاوي على الشرح الصغري) ٣/٦٠( املنتقى: انظر (١)

  ).٣/٥٩٠( فتح الباري) ٧/٢٤١( احمللى) ٢٦/٢٢٤( فتاوى ابن تيمية
أخرجه البخاري يف باب الزيارة يوم النحر، باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت  (٢)

حلُّ ولَا ي: ويف باب اإلدراج من احملصب من كتاب احلج، ويف باب قوله تعاىل
= 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
١٨٢  

 
واستدلَّ به على أنَّ أمري احلاج يلزمه أن يـؤخر  : قال يف الفتح

  .)١(رحيل ألجل من حتيض ممن مل تطف لإلفاضةال
  : ولقول أيب هريرة رضي اهللا عنه -٢

امرأة مع قوم حاضت قبل طواف اإلفاضـة،  : أمري وليس بأمري
  .)٢(فيحتسبون ألجلها حىت تطهر وتطوف

أمريان، «: وميكن أن يستدلَّ له حبديث أيب هريرة مرفوعا -٣
له أن ينصرف حىت تـدفَن أو  وليسا بأمريين؛ من تبع جنازة فليس 

يأذن أهلها، واملرأة حتج أو تعتمر مع قومٍ فتحيض قبـل طـواف   
  .)٣(»الركن، فليس هلم أن ينصرفوا حىت تطهر أو تأذن هلم

بأنَّ احلديث ضعيف لضعف إسناده، ولو صح فـال  : ونوقش
  .)٤(داللة فيه على الوجوب

هر وتطوف، بوجوب انتظار احملرم للحائض حىت تط: وإذا قيل
  فهل جيب ذلك مطلقًا، أو أن ذلك مقيد بظرف؟

=                                
نلَه ومسلم يف ) ٧/٧٥( )٢٢٣، ٢٢٠، ٢/٢١٤( من كتاب الطالق، الصحيح

  ).٢/٩٦٤( باب وجوب طواف الوداع من كتاب احلج
  ).٣/٥٩٠( فتح الباري (١)
  .ومل أجده) ٢٦/٢٢٤( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
أخرجه البيهقي يف فوائده والبزار من حديث جابر واحلديث ضعيف كما قال  (٣)

  ).٣/٥٩٠( افظ ابن حجر يف فتح البارياحل
  ).٣/٥٩٠( فتح الباري: انظر (٤)
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، وقيده )٢(، وكذا الباجي القول بوجوب ذلك)١(أطلق ابن حزم
، )٣(بعض املالكية حبالة أمن الطريق حال الرجـوع، وإالَّ مل يلزمـه  

  .)٤(وقيده ابن تيمية مبا إذا أمكنه ذلك، ومل يستفصل
  :يف حبس الرفقة: املسألة الثانية

وكما يحبس احملرم، تحبس الرفقة انتظارا لطهر رفيقتـهم يف  
  .السفر

  .)٥(وقد ذهب إىل هذا مجيع من أسلفنا عنهم القول حببس احملرم
إال أنَّ مالكًا رمحه اهللا فرق بني مدة االنتظار يف حق احملـرم،  

  .واالنتظار من الرفقة، فقال باحتباس ذي احملرم حىت ميكنها السفر
إن كان مقامها اليوم واليـومني  : الرفقة واألصحاب فقال وأما
  .وإالَّ فال

أنَّ الرفقة تلحقهم املشقَّة بطول احلبس، ولـيس  : ووجه الداللة
بينهم وبينها عقد، وال هلا عليهم حق يحبسون به إالَّ مقدار مـا ال  
تلحقهم به مضرة ملعىن املرافقة واالصطحاب يف الطريق، وهي جتد 

                              
  ).٧/٢٤١( احمللى (١)
  ).٣/٦١( املنتقى (٢)
  ).٣/٥٩٠( فتح الباري) ٢/٣٨٠( الشرح الصغري (٣)
  ).٢٦/٢٢٤( جمموع الفتاوى (٤)
جمموع فتاوى ) ٧/٢٤١( احمللى) ٢/٣٨٠( حاشية الصاوي) ٣/٦٠( املنتقى: انظر (٥)

  ).٣/٥٩٠( فتح الباري) ٢٦/٢٢٤( تيميةابن 
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  .)١(منهم بعد مدة، فإنَّ الطريق املأمونة ال تنقطعالعوض 

  :يف حبس الكري: املسألة الثانية
كصاحب اجلمل، أو صاحب السيارة، فهل يلزمه : وأما الكري

  انتظارها حىت تطهر وتطوف، أو أنه ال يلزمه ذلك؟
  .اختلف أهل العلم يف ذلك

  :أنه ال يلزمه ذلك -القول األول
  .)٣(وابن املنذر ،)٢(ذهب إليه الشافعية

إذا حاضت احلاجة قبل طـواف  : قال أصحابنا.. قال النووي
اإلفاضة ونفر احلجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرهـا، وأرادت  
أن تقيم إىل أن تطهر، وكانت مستأجرة مجالً؛ مل يلـزم اجلمـال   

  .)٤(انتظارها، بل له النفر مع الناس
  :واستدلُّوا

  .)٥(»ال ضرر وال ضرار«: مبا روِي من قوله  -١
                              

  ).٣/٦١( املنتقى (١)
  ).٢٨٥، ٣/٢٥٧( اموع (٢)
  ).٣/٢٨٥( اموع (٣)
  ).٣/٢٥٧( اموع (٤)
روي هذا احلديث من عدة طرق عن مجع من الصحابة، فروي من حديث عبادة  (٥)

بن عبد  بن الصامت، وعبد اهللا بن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة وجابر
  .اهللا، وعائشة وثعلبة بن أيب مالك القرظي، وأيب لبابة

  ).٥/٣٢٦( وأمحد يف املسند) ٢/٥٧( فأما حديث عبادة، فأخرجه ابن ماجة -١
= 
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  .)١(ويف حبسه إضرار به، وهو مدفوع شرعا
  .بأنَّ اإلضرار يف تركه هلا ال يف حبسه: وميكن أن يناقش

القياس على ما لو مرضت، فإنـه ال يلزمـه انتظارهـا     -٢

=                                
) ١/٣١٣( وأمحد) ٢/٥٧( وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة -٢

  ).٤/٢٢٨( والدارقطين
) ٢/٥٧( احلاكمو) ٤/٢٢٨( وأما حديث أيب سعيد، فأخرجه الدارقطين -٣

  ).٦/٦٩( والبيهقي
  ).٤/٢٢٨( وأما حديث أيب هريرة فأخرجه الدارقطين -٤
  ).١/١٤١( وأما حديث جابر، فأخرجه الطرباين يف األوسط -٥
 والطرباين يف األوسط) ٤/٢٢٧( وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطين -٦

)١/١٤١.(  
  ).١/٧٠/١( وأما حديث عائشة فأخرجه الطرباين يف الكبري -٧
 وأما حديث أيب لبابة، فأخرجه أبو داود يف املراسيل، كما يف الدراية -٨

وأسانيد هذه األحاديث فيها مقال، لكن يشهد بعضها لبعض، ولذا ) ٢/٢٨٢(
  .قوى هذا احلديث مجاعة من األئمة، واعتمده الفقهاء قاعدة فقهية

  .سنله طُرق يقوي بعضها بعضا، وهو حديث ح: فقال النووي
للحديث شواهد ينتهي جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن : وقال العالئي

  .الْمحتج به
فهذه طرق كثرية هلذا احلديث، : وقال األلباين بعد أن ساق طُرق هذا احلديث

 مضعفها، فإذا ض ا منها مل يشتدا، فإنَّ كثريوهي وإن كانت ضعيفة مفردا
  .ا، وارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء اهللابعضها إىل بعض تقوى احلديث 

فيض ) ٣/٤٠٨( إرواء الغليل) ٤/٣٨٤( نصب الراية) ٢/٢٨٢( الدراية: انظر
) ٣/٤٠٨( إرواء الغليل) ٤/٣٨٤( نصب الراية) ٢/٢٨٢( الدراية: القدير انظر
  ).٦/٤٣١( فيض القدير

  ).٣/٢٨٥( اموع (١)
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  .)١(باإلمجاع، فكذا هنا

  .بأنَّ املرض ال تعلَم مدته خبالف احليض: وميكن أن يناقَش
  :أنه يلزمه االنتظار، أكثر ما حيبس النساء الدم -القول الثاين

  .)٣(، والظاهرية)٢(ذهب إليه املالكية
  .)٤(والذي يحبس عليها الكري وذو احملرم والرفقة: قال الباجي

فإن حاضت قبل طواف اإلفاضة فال بد هلا أن : وقال ابن حزم
  .)٥(تنتظر حىت تطهر، وتطوف وحتبس عليها الكري والرفقة

  :تدلُّواواس
بأنَّ هلا عليها حق ثبت بعقد، فليس له أن يتركها ويذهب  -١

  .)٦(حبقِّها، وهو حق معتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه املقام
وألنَّ حقَّها قد تعين عنده، وتعلَّق به دون غريه، فليس له  -٢

  .)٧(نقله إىل غريه
  : الترجيح

                              
  ).٣/٢٥٨( اموع (١)
  ).٢/٣٨٠( حاشية الصاوي )٣/٦١( املنتقى (٢)
  ).٧/٢٤١( احمللى (٣)
  ).٣/٦١( املنتقى (٤)
  ).٧/٢٤١( احمللى (٥)
  ).٣/٦١( املنتقى (٦)
  ).٣/٦١( املنتقى (٧)
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ليلـه، وسـالمته مـن    ولعلَّ الراجح هو القول الثاين، لقوة د
ألول من استدالل، على أن يقيد لاملناقشة، يف مقابل ضعف ما ذكر 

  .ذلك حبالة أمن الطريق إذا رجع وحده أو مع الركب القليل
موضع اخلالف بـني الشـافعي   : قال القاضي عياض املالكي

ومالك يف هذه املسألة، إذا كان الطريق آمنا ومعها حمرم، فـإن مل  
أو مل يكن معها حمرم، مل ينتظر باالتفاق، ألنه ال ميكنـه  يكن آمنا، 

  .)١(السري ا وحده
  : وقال أبو بكر بن حممد املالكي

إمنا حيبس عليها كريها إذا كان األمن، وأما يف هـذا  : وقد قيل
  .)٢(الوقت حيث ال يأمن يف طريقه، فهي ضرورة ويفسخ الكراء

                              
  ).٣/٥٩٠( وفتح الباري) ٣/٦١( املنتقى: وانظر) ٣/٢٥٨( اموع (١)
  ).٣/٦١( املنتقى (٢)
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١٨٨  

 
  املطلب الرابع
  وة من احلائضيف السعي بني الصفا واملر

ذهب عامة أهل العلم إىل عدم اشتراط الطهارة للسعي، وممـن  
، )٤(، احلنابلـة )٣(، والشـافعية )٢(، واملالكيـة )١(احلنفية: قال بذلك
  .)٦(، وهو قول عطاء وأيب ثور)٥(والظاهرية

  :دليل هذا القول
افعلي ما يفعل احلاج غري أالَّ تطـويف  «: لعائشة قوله  -١

  .)٧(»هريبالبيت حىت تط
  .)٨(إذا مل تنه إالَّ عن الطواف بالبيت

إذا طافت املرأة : ما روي عن عائشة وأم سلمة أما قالتا -٢
  .)٩(بالبيت وصلَّت ركعتني، مث حاضت فلتطُف بالصفا واملروة

وألنَّ ذلك عبادة ال تتعلَّق بالبيت فلم يكن من شـرطها   -٣
                              

  ).٢/١٣٧( احلجة) ٢/٥١٧( رد احملتار) ٥١-٣/٢١( فتح القدير (١)
  ).٣/٦٠( املنتقى (٢)
  ).٨/٧٩( اموع (٣)
  ).٥/٢٤٦( املغين (٤)
  ).٧/٢٥٧( احمللى (٥)
  ).٥/٢٤٦( املغين (٦)
  )٥٦( سبق خترجيه (٧)
  ).٥/٢٤٦( املغين) ٨/٧٩( اموع) ٧/٢٥٧( احمللى (٨)
  ).٥/٢٤٦( أخرجه أبو بكر االثرم نقالً عن املغين (٩)
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  .)١(الطهارة؛ أشبهت الوقوف
  .)٢(احلسن البصري القول باشتراط الطهارةوقد روي عن 
  .)٣(فإنه شبهه بالطواف: قال ابن رشد

  :الترجيح
وما ذهب إليه اجلمهور أرجح، للحديث الصحيح يف اإلذن هلا 

  :يف فعل كافة املناسك سوى الطواف

                              
  ).٥/٢٤٦( املغين (١)
  ).٥/٢٤٦( املغين) ٨/٧٩( اموع) ١/٢٥٢( ية اتهدبدا (٢)
  ).١/٢٥٢( بداية اتهد (٣)
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  املطلب اخلامس

  طواف الوداع للحائض
  :وفيه مسألتان
  :ضحكم طواف الوداع للحائ: املسألة األوىل

  .)١(ذهب عامة أهل العلم إىل أنَّ احلائض ال وداع عليها
  : واستدلُّوا

أنَّ صفية بنت حيي زوج : حبديث عائشة رضي اهللا عنهما -١
أحابسـتنا  «: فقال حاضت، فذكرت ذلك لرسول اهللا  النيب 
  .)٢(»فال إذن«: قالوا إا قد أفاضت قال» هي؟

  .)٤(ا بفدية وال غريهاومل يأمره )٣(»فلتنفر إذن«ويف رواية 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم : وحلديث ابن عباس قال -٢

  .)٥(بالبيت، إالَّ أنه خفّف عن املرأة احلائض

                              
 حتفة الفقهاء) ٣/٦١( املنتقى) ٨/٢٨٧( اموع) ٥/٣٤١( املغين) ٧/٢٤٢( احمللى (١)

  ).٣/١١٦( روضة الطالبني) ٣/٥٩( فتح القدير) ٣/٥٨٧( فتح الباري) ٢/٤١٤(
ومسلم يف ) ٢/١٩٥( املرأة بعد ما أفاضت البخاري يف احلج، باب إذا حاضت (٢)

  ).٢/٩٦٤( احلج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض
  .سبق خترجيه (٣)
  ).٥/٣٤١( املغين (٤)
ومسلم يف املوضع ) ٢/١٩٥( أخرجه البخاري يف احلج، باب طواف الوداع (٥)

  ).٢/٩٦٣( السابق



  

  ١٩١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ أم سليم : وأخرج مالك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن -٣
وقد حاضت، أو ولدت بعدما  بنت ملحان استفتت رسول اهللا 

  .)١(، فخرجتاهللا أفاضت يوم النحر، فأذن هلا رسول 
  :أا ال تنفر حىت تودع: القول الثاين

  .)٢(روِي هذا عن عمر وابنه عبد اهللا وزيد بن ثابت
  .وقد روي عنهم الرجوع عن ذلك

  :أما زيد
كنت مع ابن عباس إذ قال : فقد أخرج مسلم عن طاوس قال

تفيت أن تصدر احلائض قبل أن يكن آخـر عهـدها   : زيد بن ثابت
  يت؟ بالب

إما ال فاسأل فالنة األنصارية، هـل أمرهـا   : فقال ابن عباس
بذلك؟ فرجع زيد إىل ابن عباس يضـحك، وهـو    رسول اهللا 

  .)٣(ما أراك إالَّ قد صدقت: يقول
  :وأما ابن عمر

: ومسعت ابن عمر يقول: فقد أخرج البخاري عن طاوس قال
  .)٤(خص هلنر إنَّ النيب : إا ال تنفر، مث مسعته يقول بعد
                              

  ).٣/٦٢( املوطأ مع املنتقى (١)
  ).٥/٣٤١( املغين) ٥٨٩، ٣/٥٨٧( فتح الباري) ٨/٢٨٤( اموع (٢)
  ).٢/٩٦٣( أخرجه مسلم يف باب وجوب طواف الوداع، من كتاب احلج (٣)
  ).٢/١٩٥( أخرجه البخاري يف احلج، باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت (٤)
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  :وأما عمر

رد عمر بـن اخلطـاب   : فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال
نساء كُن أفضن يوم النحر، مث حضن فنفرن، فردهن حىت يطهـرن  
ويطفن بالبيت، مث بلغ عمر ذلك حديث غري ما صنع فترك صـنعه  

  .)١(األول
  :الترجيح

ة يف ذلك، والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لألحاديث الصحيح
وما روي عن هؤالء الصحابة روي عنهم خالفه، وعلى فرض أنـه  

  .مل يصح؛ فاألحاديث الصحيحة حجة يف رد ذلك
  :طُهر احلائض بعد مفارقة البنيان: املسألة الثانية

وإذا نفرت احلائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود 
  .واالغتسال والوداع

  .)٣(، واحلنابلة)٢(ء الشافعيةوقد نص على هذا فقها
وإمنا يلزمها الرجوع ألا يف حكم اإلقامـة، بـدليل أـا ال    

  .)٤(تستبيح الرخص

                              
  ).٧/٢٤٢( أخرجه ابن حزم يف احمللى (١)
  ).٨/٢٥٥( اموع (٢)
  ).٥/٣٤٢( املغين (٣)
  ).٥/٣٤٢( املغين (٤)
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  .)١(فإن طهرت بعد مسافة القصر مل يلزمها العود بال خالف
وإن طهرت بعد مفارقة البنيان وقبل بلوغ مسافة القصر؛ ففي 

  :رجوعها قوالن
  :لرجوعأنه ال يلزمها ا: القول األول

، ألا خرجت عن )٣(، والشافعية يف قول)٢(ذهب إليه احلنابلة
  .)٤(حكم احلاضر

  :يلزمها الرجوع: القول الثاين
قياسا على اخلارج مـن غـري    )٥(ذهب إليه الشافعية يف قوله

  .)٦(عذر
بالفرق؛ ألنَّ غري املعذور قد ترك واجبا، فلم يسـقط  : ونوقش

قصر، ألنه يف حكم إنشـاء سـفر   خبروجه حىت يصري إىل مسافة ال
طويل غري األول، و ههنا مل يكن واجبا، وال يثبت وجوبه ابتداًء إالَّ 

  .)٧(يف حق من كان مقيما
  :الراجح

                              
  ).٨/٢٥٥( اموع (١)
  ).٣/١١٦( روضة الطالبني) ٨/٢٥٥( اموع (٢)
  ).٥/٣٤٢( املغين (٣)
  ).٥/٣٤٢( املغين (٤)
  ).٣/١١٦( روضة الطالبني) ٨/٢٥٥( اموع (٥)
  ).٥/٣٤٢( ذكره ابن قدامة إيرادا على قوهلم (٦)
  ).٥/٣٤٢( املغين (٧)
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١٩٤  

 
والراجح هو القول األول، لما ذكروه من الدليل، يف مقابـل  

  .ضعف ما ذكر للقول الثاين من استدالل
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  املبحث السادس
  بالنكاحيف األحكام املتعلقة 

  :وفيه مطلب واحد
  .االستمتاع باحلائض: وهو

  :وفيه مسألتان
  .يف االستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة: املسألة األوىل
  .يف االستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة: املسألة الثانية
  :يف االستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة: املسألة األوىل

ز االستمتاع باملرأة فيما فوق السـرة  أمجع أهل العلم على جوا
ومجلته أنَّ االستمتاع من احلـائض  : وحتت الركبة، فقال ابن قدامة

  .)١(فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص واإلمجاع
سوى مـا بـني السـرة    : أي -وأما ما سواه : وقال النووي

  .)٢(فمباشرا فيه حاللٌ بإمجاع املسلمني -والركبة 
  :يف االستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة: الثانيةاملسألة 

  :وفيه فرعان
  .يف الوطء يف الفرج: الفرع األول

                              
  ).١/٤١٤( املغين (١)
(٢) ١/١١٧( املنتقى: وانظر) ٢/٣٦٤( موعا.(  



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على
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  .فيما عدا الفرج : الفرع الثاين
  :يف الوطء يف الفرج: الفرع األول
  :وفيه جانبان

  .يف الوطء حال نزول الدم: اجلانب األول
  .يف الوطء بعد الطهر وقبل االغتسال: اجلانب الثاين
  :وفيه فقرتان: اجلانب األول
  .يف حكمه: الفقرة األوىل
  .يف الكفارة للوطء فيه: الفقرة الثانية

  :يف حكمه: الفقرة األوىل
  .)١(اتفق أهل العلم على حترمي وطء احلائض

  :وقد دلَّ على ذلك
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا : قوله تعاىل -١

نَالنرطْهى يتح نوهبقْرلَا تيضِ وحي الْماَء فس ]٢٢٢: البقرة.[  
                              

 اموع) ٤١٤، ١/٣٨٦( املغين) ٢/٢٢٠( حكاية اإلمجاع يف احمللى: انظر (١)

 املعونة) ٢١/٦٢٤( جمموع فتاوى ابن تيمية) ١/١١٧( املنتقى) ٢/٣٥٩(

)١/١٨٤.(  
وهو أالَّ تندفع شهوته بدون الوطء يف : وقد استثىن من ذلك من به شبق، بشرطه

، وخياف أن تشقق أنثييه إن مل يطأ، وال جيد غري احلائض، بأالَّ يقدر على الفرج
  .مهر حرة، وال مثن أمة

  ).١/١٩٨( كشاف القناع) ١/٢٦١( املبدع: انظر



  

  ١٩٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

اصنعوا كلَّ شيٍء إالَّ ..... «: كما يف حديث أنس وقوله 
  .)١(»النكاح
من أتى كاهنا، «: أنه قال حديث أيب هريرة عن النيب  -٣

ر فصدقه مبا قال، أو أتى امرأة يف دبرها، أو أتى حائضا، فقد كف
  .)٢(»مبا أُنزِل على حممد

وقد اختلف أهل العلم يف دخول إتيان احلائض يف باب الكبائر، 
  .)٣(أو ال

٤(كما اختلفوا يف احلُكم بكفره فيما لو فعله مستحال(.  
  :يف الكفارة للوطء يف احليض: الفقرة الثانية
  :وفيها جزءان
  .يف الكفارة على العالم الذَّاكر: اجلزء األول

  .يف الكفارة على اجلاهل الناسي: الثايناجلزء 
  :وفيه ما يلي: اجلزء األول

                              
  ).١/٢٤٦( أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب مباشرة احلائض فوق اإلزار (١)
والترمذي يف ) ١/٢٠٩( أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطهارة باب إتيان احلائض (٢)

ال نعرف : وقال) ١/٢٤٢( كتاب الطهارة، باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض
هذا احلديث إال من حديث حكيم األثرم، عن أيب متيمة اهلجمي، عن أيب هريرة 

) ٤٧٦، ٤٢٩، ٢/٤٠٨( وقد ضعفه حممد من قبل إسناده اهـ، وأمحد يف املسند
  ).١/٢٥٩( من أتى امرأة يف دبرهاوالدارمي يف كتاب الطهارة، باب 

  ).١/٢٠٠( كشاف القناع) ١/١٦٦( فتح القدير) ٢/٣٥٩( اموع: انظر (٣)
  ).١/٥٣( جممع األر) ١/١٦٦( فتح القدير) ٢/٣٥٩( اموع (٤)
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  .حكم الكفارة -أ

  قدر الكفارة -ب
  :حكم الكفارة -أ

  .يف حكمها على الواطئ -أوالً
  .يف حكمها على املوطوءة -ثانيا

  :أوالً يف حكمها على الواطئ
  :اختلف أهل العلم يف حكم التكفري على الواطئ على قولني

  :أنه عليه الكفارة: ول األولالق
، والشافعي يف )١(ذهب إليه أمحد يف رواية عنه، وهي املذهب 

  .)٢(القدمي 
النخعي، وإسحاق، وسعيد بن : ومجع من فقهاء السلف منهم

  .)٣(جبري واحلسن واألوزاعي 
  :على خالف بينهم يف قدر الكفارة وسيأيت

  :دليل هذا القول
قال يف الذي يأيت امرأتـه   يب ما روي عن ابن عباس أنَّ الن

                              
) ١/٢٢٦( املبدع) ١/٣٥١( اإلنصاف) ١/٢٥١( كشاف القناع) ١/٤١٦( املغين (١)

  ).١/٢٠١( كشاف القناع
  ).١/١١٠( مغين احملتاج) ١/٤٥( املهذب) ٢/٣٥٩( وع واملهذبام (٢)
  ).٢/٢١٠( األوسط (٣)
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  .)١(»يتصدق بدينار أو نصف دينار«: وهي حائض
  :من وجهني: ونوقش

  .)٢(أنَّ احلديث ضعيف فال يصح لالحتجاج: الوجه األول

                              
  ).١/١٨١( أخرجه أبو داود يف باب إتيان احلائض من كتاب الطهارة (١)

  ).١/١٦٨( والنسائي يف باب ما جيب على من أتى حليلته يف حال حيضها
 ، من أبواب الطهارةكما أخرجه الترمذي، يف باب ما جاء يف كفارة إتيان احلائض

وباب من وقع ) ١/٢١٠( ، وابن ماجة يف باب كفارة من أتى حائضا)١/٢٢٤(
 ، وأمحد يف املسند)١/٢١٣( على امرأته وهي حائض من كتاب الطهارة

وقد اختلف يف تصحيح ) .. ١/٣١٤( والبيهقي) ١/١٧١( واحلاكم) ١/٢٣٠(
  :احلديث

  ).٢/٣١٢( ال أحسبه بثبت، األوسط: فقال ابن املنذر
  .ال يثبت مثله: وقال الشافعي
اتفق احملدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وروي : وقال النووي

وقد مجع البيهقي طُرقه وبين ضعفها بيانا شافيا : موقوفًا ومرسالً وألوانه كثري، قال
  )٢/٢٦٠( اموعه وهو إمام حافظ متقن، متفق على إمامته، وحتقيقه ا 

ما أحسن حديث : وقال يف موضع) ١/٤١٧( املغين. ليس به بأس: وقال أمحد
صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، : وقال احلاكم) ١/١٦٦( عبد احلميد، التلخيص

  ).١/٤١٧( واملستدرك
  ).١/٢١٨( وهذا سند صحيح، إرواء الغليل: وقال األلباين

القول بتصحيح هذا وقد أمعن ابن القطان ): ١/١٦٦( وقال ابن حجر يف التلخيص
احلديث، واجلواب عن طرق الطعن فيه مبا يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد 
تصحيح ابن القطان وقواه يف اإلمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا 

ويف هذا ما يرد على النووي دعواه أنَّ : به فيه من االختالف أكثر مما يف هذا، قال
  .هاحلاكم يف تصحيحه ا األئمة كلَّهم خالفوا 

  ).١/٢٥٣( كما يف تعليقه على سنن الترمذي: وقد صححه أمحد شاكر
  ).٢/٣١٢( األوسط) ٢/٢٦٠( اموع (٢)
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  .)١(بأن هذا غري مسلَّم، بل احلديث صحيح : وأجيب

أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لما خيـر  : الوجه الثاين
  .)٢(صفه بني شيء ون
بأنَّ هذا معقول، ومثاله ختيري املسافر بني قصر الصالة : وأجيب

  .)٣(وإمتامها، فأيهما فعل كان واجبا، كذا ههنا 
  :أنه ال غرم عليه يف ماله، لكن يستغفر اهللا: القول الثاين

  .)٤(ذهب إليه مجهور أهل العلم 
، )٧(، والشـافعي يف اجلديـد   )٦(، واملالكية )٥(ومنهم احلنفية 

، وعطـاء، والنخعـي   )٩(، والظاهريـة  )٨(وأمحد يف رواية عنـه  
ومكحول، والشعيب، وابن أيب مليكة، والزهري، وربيعة، ومحاد بن 

                              
  ).١/٢١٨( إرواء الغليل) ١/١٦٦( التلخيص احلبري (١)
  ).١/٤١٨( املغين (٢)
  ).١/٤١٨( املغين (٣)
 اموع) ١/٤١٦( ملغينا) ١/٢٧٦( حلية العلماء) ٢/٢١٠( األوسط: انظر (٤)

  ).١/٤٣( بداية اتهد) ٢/٣٦١(
 البحر الرائق) ١/٥٣( جممع األر) ١/٢٩٠( رد احملتار) ١/١٦٦( فتح القدير (٥)

  ).١/٥٧( تبيني احلقائق) ١/٢٠٧(
  ).٣١( القوانني الفقهية) ١/١١٧( املنتقى) ١/٤٣( بداية اتهد (٦)
 املهذب) ١/١١٠( مغين احملتاج) ١/٢٧٦( حلية العلماء) ٢/٣٦١( اموع (٧)

)١/٤٥.(  
  ).١/٣٥١( اإلنصاف) ١/٧٤( الكايف (٨)
  ).٥/٢٤٥( احمللى (٩)
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  .)١(أيب سليمان، وأبو الزناد، والليث، وسفيان الثوري 
  :االستدالل

من أتى كاهنا فصدقه مبـا  «: ملا روِي من قول النيب  -١
 دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر مبا أنـزل  قال، أو أتى امرأة يف

  .)٢(»على حممد
  .)٣(ومل يذكر كفارة

  :ونوقش من وجهني
  .)٤(أنَّ احلديث ضعيف فال يصلح لالحتجاج : الوجه األول
  .أنَّ هذا يف املستحيل بدليل أنه حكم بكفره: الوجه الثاين

يف  وألنه وطٌء محرم لألذى فلم تعلق به الكفارة كالوطء -٢
  .)٥(الدبر

وألنه وطٌء حمرم، ال حلرمة عبادة، فلم جتب فيه كفـارة   -٣
  .)٦(كالزنا 

                              
  ).١/٤١٧( املغين) ٢/٣٦١( اموع) ١/٢٧٦( حلية العلماء) ٢/٢٠٩( األوسط (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).١/٤١٧( املغين (٣)
  ).١/٢٤٢( سنن الترمذي (٤)
  ).١/٤١٧( املغين) ٢/٣٥٩( اموع (٥)
  ).١/١١٧( املنتقى (٦)
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  .)١(ولعدم الدليل على إجياا، واألصل براءة الذمة  -٤

  :الترجيح
والراجح هو القول األول ملا ذكروه من احلديث، وقد صححه 

ار ونصفه، غري واحد من احلفاظ، وال ميتنع أن يرِد التخيري بني الدين
  .فالنصف هو أقلّ ما جيب وما زاد فهو تطوع

وقد ورد مثله يف كفارة اليمني يف التخيري بني العتق و اإلطعام 
والكسوة وال متاثل، وكما ورد التخيري يف صـالة السـفر بـني    

  .الركعتني واألربع، فأيا فعل فهو واجب
  :الكفارة على املوطوءة -ثانيا

ن للكفارة يف حكم الـتكفري علـى   هذا وقد اختلف املوجبو
  :املوطوءة على قولني
  :أنَّ عليها الكفارة: القول األول

، ألنه وطء يوجب الكفارة، فوجب علـى  )٢(ذهب إليه أمحد 
  .)٣(املرأة املطاوعة، ككفارة الوطء يف اإلحرام 

  :أا غري واجبة: القول الثاين

                              
 التلخيص احلبري) ١/١٨١( معامل السنن) ٢/٢٥٨( احمللى) ٢/٢١٢( األوسط (١)

)١/١٦٦.(  
  ).١/٣٥٢( اإلنصاف) ١/٢٠١( كشاف القناع) ١/٤١٨( املغين (٢)
  ).١/٤١٨( املغين (٣)
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، وهـو قـول   )١(جعله القاضي وجهـا يف مـذهب أمحـد    
  .)٢(شافعيةال

ألنَّ الشرع مل يرد بإجياا عليها، وإمنا يتلقَّى الوجـوب مـن   
  .)٣(الشرع 

  :الترجيح
والراجح هو القول األول، ملا ذكروه، ولتساويهما يف ارتكاب 

  .احملرم
  :يف قدر الكفارة: من اجلزء األول -ب

  :وقد اختلف القائلون بالكفَّارة يف قدرها على األقوال التالية
أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سـبيل  : األولالقول 

  .التخيري أيهما أخرج أجزأه
، وروي هذا من قول )٤(ذهب إليه أمحد بن حنبل يف رواية عنه 

  .)٥(ابن عباس 
  :االستدالل

يف الذي يأيت امرأتـه وهـي   : حلديث ابن عباس السابق -١
                              

  ).١/٤١٨( املغين (١)
  ).٢/٣٦٠( اموع (٢)
  ).٤١٩-١/٤١٨( املغين (٣)
  ).١/٢٢٦( املبدع) ١/٣٥١( اإلنصاف) ١/٤١٧( ملغينا (٤)
  ).٣٨١( وعبد الرزاق) ١/٢٥٤( والدارمي يف سننه) ٢/٢١٠( األوسط (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٠٤  

 
  .)١(يتصدق بدينار أو نصف دينار : حائض، قال

  .)٢(روي عن ابن عباس القول بذلك  وألنه -٢
وألنه حكم تعلَّق باحليض فلم يفرق بني أولـه وآخـره    -٣

  .)٣(كسائر أحكامه 
أنه إن كان يف فور الدم فدينار، وإن كـان يف  : القول الثاين

  .)٤(آخره فنصف دينار
، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابـن  ذهب إليه النخعي

  .)٦(، وهو قول الشافعي يف القدمي )٥(ثابتة عنه وهي الرواية ال: املنذر
إن كان يف فور الـدم فـدينار، وإن   : لما روي عن ابن عباس
  .)٧(كان يف آخره فنصف دينار 

بأنَّ الصحيح منه أا على التخيري، بال فرق بني لون : ونوقش
  .)١(الدم، أو أوله وآخره 

                              
  .سبق خترجيه (١)
وابن حزم ) ١/٢٥٤( والدارمي يف سننه) ١/٣٢٨( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (٢)

  ).٢/٢٥٤( يف احمللى
  ).١/٢٠١( كشاف القناع) ١/٤١٨( املغين (٣)
  ).٢/٢١٠( األوسط) ١/٢٥٤( الدارمي يف سننه (٤)
  ).٢/٢١٠( األوسط (٥)
  ).١/١١٠( مغين احملتاج) ١/٢٧٦( حلية العلماء) ٢/٣٥٩( اموع (٦)
  ).٢/٢١٠( وابن املنذر يف األوسط) ٢/٢٥٤( أخرجه الدارمي يف سننه (٧)
  ).١/٤١٨( املغين (١)



  

  ٢٠٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(هكذا الرواية الصحيحة : وقد قال أبو داود عقبها
أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد : القول الرابع

  .طهرت من احليض ومل تغتسل فنصف
  .)٢(ذهب إليه األوزاعي، و قتادة 
  .ومل أعثر على دليل هلذا القول

أنه عليه ما على الذي يقـع علـى أهلـه يف    : القول اخلامس
  .رمضان

  .)٣(ذهب إليه احلسن 
 ار رمضان بالقياس على الوواحتج ٤(طء يف(.  

  .أن عليه عتق رقبة: القول السادس
، وجعله املتويل والرافعي وجها يف )٥(ذهب إليه سعيد بن جبري 

  .)٦(مذهب الشافعي على القدمي 
  :االستدالل

أمـر رجـالً    أنَّ رسول اهللا «: ملا روِي عن ابن عباس -١
                              

  ).١/١٨٢( السنن له (١)
  ).٢/٢١٠( األوسط (٢)
  ).٢/٢٥٤( واحمللى) ١/٣٢٩( ومصنف عبد الرزاق) ٢/٢١٠( األوسط (٣)
  ).١/٣٢٩( مصنف عبد الرزاق) ٢/٢٥٦( احمللى (٤)
  ).٢/٢١٠( األوسط (٥)
  ).٢/٣٦٠( اموع (٦)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٠٦  

 
  .)١(»أصاب حائضا بعتق نسمة

  .)٢(ده بضعفه لضعف إسنا: ونوقش
  .)٣(وألنه روي عن عمر القول بذلك  -٢

  :الترجيح
ولعلَّ الراجح هو القول األول؛ ألنَّ العمدة يف وجوب الكفارة 
حديث ابن عباس يف التخيري بني الدينار ونصفه، واحلديث مل يفرق 
بني حالة وأخرى، مث هو اختيار راوي احلديث ابن عباس، وهـو  

  .)٤(و داود بأنه الصحيح فيما روِي عنه أعلم مبا روى، وقد حكم أب
  الكفارة على الناسي واجلاهل: اجلزء الثاين

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على املتعمد، يف وجوا 
  :هنا على قولني

  :أا جتب: القول األول
  :)١(ذهب إليه احلنابلة يف أحد الوجهني 

  :االستدالل

                              
  ).٢/٢٥٦( أخرجه ابن حزم يف احمللى (١)
  ).٢٥٧، ٢/٢٥٦( احمللى (٢)
  ).٢/٣٦٠( اموع (٣)
  ).١/١٨٢( السنن له (٤)
  ).١/٢٠١( كشاف القناع) ٤/٤١٨( املغين (١)



  

  ٢٠٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(لعموم اخلرب  -١
ارة جتب بالوطء، أشـبهت كفـارة الصـوم    وألا كفَّ -٢

  .)٢(واإلحرام
  :أا ال جتب: القول الثاين

، والشافعية على القول )٣(ذهب إليه احلنابلة يف أحد الوجهني 
  .)٤(القدمي املوجب للكفارة 

  : االستدالل
  .)٥(»عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان«: لقوله  -١
النسـيان، ككفـارة   وألا جتب حملو املأمث، فال جتب مع  -٢
  .)١(اليمني

                              
  ).١/١٠٢( كشاف القناع) ١/٤١٨( املغين (١)
  ).١/١٠٢( كشاف القناع) ١/٤١٨( املغين (٢)
  ).١/٤١٨( املغين (٣)
  ).٢/٣٥٩( اموع (٤)
) ١/٦٥٩( أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطالق، باب طالق املكروه والناسي (٥)

 واحلاكم يف املستدرك) ٤/١٧٠( يف كتاب النذور والدارقطين) ٧/٣٥٦( والبيهقي

وابن حبان ) ٣/٩٥( والطحاوي يف شرح معاين اآلثار، كتاب الطالق) ٢/١٩٨(
  ).١٤٩٨( يف صحيحه

واحلديث قد اشتهر بني الفقهاء، وأهل األصول، وقد صححه ابن حبان واحلاكم 
 حاديث البدايةوالذهيب والضياء املقدسي، وحسنه النووي، اهلداية يف ختريج أ

 وصححه من املتأخرين أمحد شاكر، وكذا األلباين، إرواء الغليل) ١/١٦٦(

)١/١٢٣. (  
  ).١/٤١٨( املغين (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٠٨  

 
  :الترجيح

ولعلَّ الراجح، هو القول الثاين، لما ذكروه مـن احلـديث،   
  .واملعىن

  :يف الوطء بعد الطهر وقبل االغتسال: اجلانب الثاين
  :ويف فقرتان

  .حكم الوطء: الفقرة األوىل
  .يف الكفارة: الفقرة الثانية
  :غتسالحكم الوطء بعد الطهر وقبل اال: الفقرة األوىل

أما الوطء بعد الطهر وقبل االغتسال، فقد اختلف أهل العلـم  
  :فيه على األقوال التالية

  .أنه حيرم: القول األول
، )٢(، والشافعية )١(ذهب إليه مجهور أهل العلم، ومنهم املالكية 

  .)٢(، وهو قول أكثر فقهاء السلف )١(واحلنابلة 
                              

 القوانني الفقهية) ١/٥٠( بداية اتهد) ١/١١٨( املنتقى) ٢/٢٦( االستذكار: انظر (١)

  ).١/١٨٥( املعونة) ١/٣٧٣( مواهب اجلليل) ١/٣١٢( الشرح الصغري) ٣١(
  ).١/١١٠( مغين احملتاج) ١/٢٧٧( حلية العلماء) ٢/٣٦٨( اموع (٢)
) ١/١٩٩( كشاف القناع) ١/٢٦٢( املبدع) ١/٣٤٩( اإلنصاف) ١/٤١٩( املغين (١)

  ).١/١٥٧( الشرح الكبري
حلية ) ١/١١٨( املنتقى) ٢/٢٦( االستذكار) ١/٤١٩( املغين) ٢/٢١٥( األوسط (٢)

  ).٢١/٦٢٥( جمموع فتاوى ابن تيمية) ٢/٣٧٠( اموع) ١/٢١٦( العلماء



  

  ٢٠٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(لعلم هو كاإلمجاع من أهل ا: بل قال ابن املنذر
  .)٢(ال أعلم يف هذا اختالفًا: وقال املروزي

  :االستدالل
ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا : قوله تعاىل -١

  ] ٢٢٢: البقرة[ النساَء في الْمحيضِ
فجعل االمتناع ألجل األذى، وهو عيافة النفس الشريفة، ونفار 

عن خمالطة القذارة باحليض، وذلك موجـود قبـل   الطبائع الكرمية 
فذكر .. وهلذا قال للمرأة اليت سألته عن غسل احليض ،)٣(االغتسال

قالت » وخذي فرصة من مسك فاستعمليها...«: اخلرب إىل أن قال
  .)٤(تتبعي أثر الدم: هلا عائشة

بأنه لو كان ألجل ما ذكرمت مل جيز وطء املستحاضة، : ونوقش
  .ريان الدم أكثر من أثر احليضألن أذى ج

  :وأجيب عن املناقشة من وجهني
بالفارق بني أذى دم احليض ودم االستحاضة، ملا : الوجه األول

  .هو معلوم من خبث دم احليض ونتنه خبالف دم االستحاضة
أنَّ وطء املستحاضة ال جيوز دون خوف العنت، : الوجه الثاين

                              
  ).٢/٢١٥( األوسط (١)
  ).١/٤١٩( املغين (٢)
  ).١/٥٨١( االنتصار يف املسائل الكبار، أليب اخلطاب (٣)
  .سبق خترجيه (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢١٠  

 
مواقعة ما هو أكثـر مـن   وأما مع خوف العنت، فألنه يخشى من 

األذى، وألنَّ ذلك يفضي إىل رفع مقصود النكاح وحله، فاسـتثين  
  .)١(هلذه الضرورة وبقي ما ليس فيه ضرورة على األصل املذكور

فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربـوهن  : قوله تعاىل -٢
نَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح  ـبحاُهللا إِنَّ اَهللا ي كُمرثُ أَميح نم نوه
رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت ]٢٢٢: البقرة.[  

بالتشديد والتخفيـف، والقراءتـان يف    يطهرنَوقد روي 
  .)٢(السبع

واالستدالل باآلية على قراءة التشديد ظاهر وصريح يف اشتراط 
وإمنا أدغم التاء يف الطاء لتقارب  ،»يتطَهرنحىت «الغسل، ومعناها 

  ].٦: املائدة[ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا: خمرجيهما كما قال تعاىل
  .)٣(فتطهروا: أي

  :ونوقش االستدالل من وجهني
بأنه إذا محل على هذا احتيج إىل شرط آخـر،  : الوجه األول
  .وهو انقطاع الدم

مسلم؛ ألنَّ التطهري ال يكون إالَّ بعـد   بأنَّ هذا غري: وأجيب
  .انقطاع الدم، فأما إذا اغتسلت قبله مل تكن تطهرت

                              
  ).١/٥٨١( االنتصار (١)
  ).٢/٣٧٠( اموع (٢)
  ).١/٥٧٨( االنتصار) ٢/٣٧٠( اموع (٣)



  

  ٢١١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

فكيف يكون  فَإِذَا تطَهرنَ: أنه قال بعد ذلك: الوجه الثاين
  .ذلك، أي أنَّ هذا تكرار

ال تأكل : "بأنَّ إعادته تأكيد لألول وبيان كما نقول: وأجيب
  ".غربت فكلْحىت تغرب الشمس، فإذا 

إما أن يكون األول أراد به االغتسال : فنحن معكم بني أمرين
والثاين تأكيدا له، أو يكون أراد باألول انقطـاع الـدم والثـاين    

  .)١(االغتسال، فيكون قد علَّق جواز الوطء بشرطَني
  :أما على قراءة التخفيف فاالستدالل ا من أوجه

، وهـذا شـائع يف   »غتسلني«أنَّ معناها أيضا : الوجه األول
  .)٢(اللغة؛ فيصار إليه مجعا بني القراءتني

أحـدمها انقطـاع   : أنَّ اإلباحة معلَّقة بشرطَني: الوجه الثاين
دمهن، والثاين تطهرهن، وهو اغتساهلن، وما علق بشرطني ال يباح 

وا النكَاح وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغ: ، كما قال تعاىل)٣(بأحدمها
مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن ]٦: النساء.[  

بأنَّ هذه الدعوى غري مسلَّمة، وإمنا هما شرط واحد، : ونوقش
ال تكلم : "ومعناه حىت ينقطع دمهن، فإذا انقطع فأتوهن، كما يقال

                              
  ).١/٥٧٩( االنتصار (١)
(٢) ٢/٣٧١( موعا.(  
  ).١/٤٢٠( املغين) ١/٥٧٦( االنتصار) ٢/٣٧١( اموع (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢١٢  

 
  .)١("زيدا حىت يدخل الدار، فإذا دخل فكلمه

  :وأجيب عن املناقشة من أوجه
أنَّ ابن عباس واملفسرين وأهل اللسان فسـروه  : الوجه األول

  .)٢(، فوجب املصري إليه»فإذا اغتسلن«معناه : فقالوا
أنَّ ما قالوه فاسد من جهة اللسان؛ فإنه لو كان : الوجه الثاين
 ال: "فأعيد الكالم، كما يقـال  »فإذا تطهرن«: كما يقولون لقيل

، فلما أعيد بلفظ آخر دلَّ "تكلم زيدا حىت يدخل، فإذا دخل فكلِّمه
ال تكلم زيدا حىت يأكل، فإذا أكل : "على أما شرطان كما يقال

  ".فكلمه
  .)٣(أنَّ فيما قلنا مجعا بني القراءتني فتعين: الوجه الثالث

  :وعلى احلنفية من القياس -٣
م يبِح الوطء، دليله إذا أنه طهر من احليض مل يضامه تطهري فل

انقطع ألقل من أكثره، وهذا ألنه ال خيلو يف األصل أن يكون الوطء 
مل يبح لما ذكرنا، أو ألا ال تأمن معاودة الدم، أو ألنَّ احليض ما 

  .زال حكما
بطل أن يكون ملعاودة الدم، فإا إذا اغتسلت، أو مضى عليها 

تأمن معاودة الدم، ويباح وطؤها وقت صالة، أو تيممت وصلَّت ال 
                              

  ).٢/٣٧١( اموع (١)
  ).١/٤٢٠( املغين) ٢/٣٧١( اموع (٢)
  ).٢/٣٧١( اموع (٣)



  

  ٢١٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

، وبطل أن يكون ألنَّ احليض ما زال حكما ألنه لـو مل  )١(عندهم
يزل مل نأمرها باالغتسال والشروع يف الصالة والصيام، فلم يبق إالَّ 

  .)٢(انه مل يضامه تطهري
بأنَّ ما دون األكثر من زمان احليض، وانقطاع الـدم  : ونوقش

نَّ الدم دفقات وليس بسائل على الدوام، فلم فيه ال يؤذَن بالطهر، أل
يصح الوطء؛ ألنَّ انقطاعه جيوز أن يكون لدفقة من دفقاته خبالف 

  .)٣(انقطاعه ألكثره، فإنا تيقنا طهارا منه فجاز وطؤها
بكيف أمنت انقطاعه إذا اغتسلت أو مضى عليهـا  : وأجيب

  .)٤(وقت صالة أو صلَّت بالتيمم
ا إمنا أحبنا الـوطء إذا اغتسـلت ألـا    بأن: وردت اإلجابة

استباحت الصالة، وإذا أباح هلا الشرع الصالة فقد أباح وطؤهـا،  
وكذلك إذا مضى وقت صالة فقد أثبت الشرع وجوب الصالة يف 
ذمتها، وال تثبت الصالة يف ذمة حائض، وكذلك إذا صلّت بالتيمم 

ما أحبنا الوطء إالَّ بيقني فقد فعلت ما ال جييزه الشرع إالَّ لطاهر، ف
  .)١(االنقطاع

                              
) ١/٣٤٩( أحكام القرآن للجصاص) ١/١٧١( فتح القدير: عند احلنفية انظر: أي (١)

  ).١/٢٩٤( رد احملتار
 واإلشراف) ١/٤٢٠( االستدالل خمتصرا يف املغين: وانظر) ١/٥٨١( االنتصار (٢)

)١/٥٥.(  
  ).١/٢٩٦( رد احملتار: وانظر) ١/٥٨٢( ذكره هلم يف االنتصار (٣)
  ).١/٢٩٥( رد احملتار: عند املعترض وهم فقهاء احلنفية انظر: أي (٤)
  ).١/٢٩٤( رد احملتار) ١/١٧١( فتح القدير: وانظر) ١/٥٨٢( االنتصار (١)
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بأنه إذا مل يؤذَن االغتسال ومضى وقـت  : وأجيب عن الرد

الصالة بزوال حيضها يقينا فلم أحبتم الوطء والدم يعرض أن يعود؟ 
ولم إذا أباح الشرع الصالة هلا يباح وطؤها؟ واملتيممة عند انقطاع 

  .)١(لصالة، وال يباح له الوطءالدم لدون األكثر يباح هلا فعل ا
وكذلك نعلم أنَّ املتحلِّل التحلُّل األول يباح له كلُّ احملظورات 
يف احلج إالَّ الوطء، مث إذا أوقفت جواز الوطء على جواز الصـالة  
وإجياا يف الذمة، أفال أوقفتها إذا انقطع ألكثره على ذلك، وقـد  

 أوقفت جواز فعل الصالة توطأ قبل أن تستبيح الصالة، وإالَّ: قلت
وثبوا يف الذمة على إباحة الوطء؛ ألنَّ إباحة الصـالة كإباحـة   

على إباحة الصـالة،   يس بأن جتعل إباحة الوطء موقوفاًالوطء، فل
بأوىل أن جتعل إباحة الصالة موقوفة على إباحة الوطء، وال فرقـان  

  .)٢(بينهما
  :قال أبو اخلطاب موردا للحنفية

إباحة الوطء، وإباحة الصالة تقف  عند: تقول جيوز أننعم، و 
  :إا تقف على رابع: على أمر ثالث، ويقول آخر

بأن هذا يفضي إىل فساد وختلـيط، فيجـب أن   : وأجاب عنه
ترجع إىل النظر الصحيح، وهو أنَّ انقطاع الدم يف العادة املسـتمرة  

ظن، السـيما  السنني الكثرية جيري جمرى انقطاعه ألكثره يف غلبة ال
                              

  .كما هو املذهب عند احلنفية (١)
  ).١/٥٨٢( االنتصار (٢)
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، ال ميكنك القطع بإبطال مذهبه، بل إنـه  )١(ولك يف األكثر خمالف
إذا انقطع يف هذه العادة املستمرة يباح وطؤها من غري غسل، فلما 

  .)٢(شرطت الغسل فيجب أن تشرطه فيه إذا انقطع ألكثره عندك
أنَّ اإلمجاع منعقد على حترمي وطئها يف حال احليض، فلما  -٤

بعد إمجاعهم من منع وطئها يف حال احلـيض وجـب أن   اختلفوا 
يكون التحرمي قائما حىت يتفقوا على اإلباحة، ومل يتفقوا قط إالَّ بعد 

  .)٣(أن تطهر باملاء يف حال وجود املاء
أنه إن انقطع الدم ألكثر احليض حلَّ وطؤهـا،  : القول الثاين

أو ميضي عليها  وإن انقطع لدون ذلك مل يبح حىت تغتسل أو تتيمم
  .)٤(وقت صالة ذهب إليه احلنفية

  :االستدالل
ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن : قوله تعاىل -١

  ].٢٢٢: البقرة[ من حيثُ أَمركُم اُهللا
  :واالحتجاج باآلية من أوجه
                              

 اإلفصاح) ١/٣٨٩( املغين) ٢/٢٢٧( األوسط: انظر. وهم مجهور أهل العلم (١)

  ).١/٣٦( بداية اتهد) ١/٩٦(
  ).١/٥٨٣( االنتصار (٢)
  ).٢/٢١٤( األوسط (٣)
 لجصاصأحكام القرآن ل) ١/٤٤( اللباب) ١/١٧١( فتح القدير واهلداية: انظر (٤)

رءوس ) ١/٥٣( جممع األر) ١/٢٩٤( رد احملتار) ٢/١٦( املبسوط) ٢/٣٥(
  ).١/٣٨( الفتاوى اهلندية) ٣٤( املسائل
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ال حيتمل إالَّ انقطـاع   حتى يطْهرنَ: أنَّ قوله: الوجه األول

حيتمل الغسل وانقطاع الدم، فيجـب   فَإِذَا تطَهرنَ: الدم، و قوله
محل اللفظ احملتمل على ما ال حيتمل، ويكون تقديره، وال تقربوهن 

  .حىت ينقطع دمهن، فإذا انقطع دمهن فأتوهن
  :ويكون الثاين تأكيدا لألول بدليل شيئني

 حتى يطْهرنَ: ذكره بلفظ الغاية فقال أنَّ اهللا تعاىل: أحدمها
وحكم ما بعد الغاية خيالف ما قبلها، فإذا كان قبل الغاية ال جيـوز  
وطؤها فبعدها جيوز، وعندكم ال جيوز إال بوجود شرط آخر فيلغوا 

  .حكم الغاية
أنَّ الغاية إذا علَّق عليها حكم، مث أعيدت بلفظ الشرط : الثاين

كرم زيدا حىت تال :  هو األول، أال ترى أنه لو قالفالظاهر أن الثاين
يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأكرمه، رجع الثـاين إىل الـدخول   

  .)١(األول
من عـدة  : باحتمال أن يكون الثاين هو األول: ونوقش القول

  :أوجه
. )١(باملاء فَإِذَا تطَهرنَ: مبا روي عن ابن عباس: الوجه األول
، وهـو قـول   )٢(»فإذا اغتسـلن «: وروي عنه. وهو قول عكرمة

                              
  ).١/٣٤٩( أحكام القرآن للجصاص: وانظر) ٥٧٧، ١/٥٧٦( االنتصار (١)
  ).٢/٣١٦( وابن جرير يف التفسري) ١/٣٠٩( أخرجه البيهقي يف السنن (١)
  ).١/٢٤٩( زاد املسري: انظر (٢)
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  .)١(جماهد
أن التفعل إذا أضيف إىل من يصح منـه الفعـل   : الوجه الثاين

  .تكرم وتطرف وتسدد: اقتضى إجياده كما يقال
حـىت  «: أنه لو أراد ما معىن واحـدا لقـال  : الوجه الثالث

علمنا أنَّ ذلك  ، فلما خالف بني اللفظني»فإذا تطهرن«، »يطهرن
  .الختالف معنامها
إِنَّ اَهللا يحب : أنه قد مدحها يف آخر اآلية فقال: الوجه الرابع

رِينطَهتالْم بحيو ابِنيوالت   ،وال ميدحها إالَّ على ما هو من فعلـها
  .وهو الغسل، فأما انقطاع الدم فليس من فعلها

اع الدم ال تقولون بـه إذا  أنَّ محله على انقط: الوجه اخلامس
كان لدون األكثر، ومحله على الغسل يقول به اجلميع يف األكثـر،  

  .واألقل، فوجب احلمل عليه
أنَّ محله على انقطاع الدم محل لفظني علـى  : الوجه السادس

معىن واحد، ومحله على الغسل محل كلِّ لفظ على معىن مسـتجد،  
  .)١(فكان أوىل؛ ألنه تكثري لفوائد القرآن

  :بأنَّ حكم ما بعد الغاية خيالف ما قبلها: أما القول
بأنه صحيح، ما مل يستأنف بعدها شرط آخر، فأما إذا : فنوقش

                              
  ).١/٣٧٠( السنن الكربى للبيهقي) ١/٣٣٠( مصنف عبد الرزاق (١)
  ).٥٧٨، ١/٥٧٧( االقتصار: انظر (١)
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حتى إِذَا بلَغوا : استؤنف شرط آخر فإنه يقف عليه كما قال تعاىل
الَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن كَاحالنم ]٦: النساء.[  

فجعل بلوغ النكاح شرطًا، وإيناس الرشد شرطًا آخر، فكذلك 
شـرط آخـر،    فَإِذَا تطَهرنَ: شرط وقوله حتى يطْهرنَ: قوله

  .)١(وهلذا أعاده بغري اللفظ األول، فزاد فيه التاء والتشديد
  :من االحتجاج باآلية: الوجه الثاين

: ء احلائض، وأباح وطء الطاهر بقولهأنَّ اهللا تعاىل ى عن وط
َنرطْهى يتح اآلية.  

وأمجعوا أنَّ للزوج وطء زوجته الطاهر، ولو كانت إذا انقطع 
دمها، إما تطهر باغتساهلا، وجب ما مل يكن الغسـل منـها أـا    
حائض، وليس على احلائض عند اجلميع غسل، واحلـيض معـىن،   

امسه وطء احلائض، وأبـاح وطء  والطهر ضده، ولَما حظر تبارك 
الطاهر ولزم احلائض االسم لظهور الدم، وجب أا طاهر النقطاعه 

  .وظهور النقاء
  :الوجه الثالث من االحتجاج باآلية

ولَا تقْربوهن حتى : أنَّ اهللا حرم وطء احلائض حىت تطهر بقوله
  .اآلية يطْهرنَ

ل أن تطهر باملاء مباحا؛ وكان وطؤها إذا طهرت من احليض قب
                              

  )١/٥٧٨( االنتصار (١)
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ألنَّ النهي لَما مل يقع يف هذه احلال، كان داخالً يف جملة قوله، وما 
  .)١(سكت عنه فهو معفو عنه

  .)٢(وألنه جيوز الصوم والطالق، فكذلك الوطء -٢
بأنَّ الشرع ورد بتحرمي الصوم على احلائض، وهـذه  : ونوقش

  .ليست حبائض، وهنا حرم الوطء حىت تغتسل
فإنَّ حترميه لتطويل العدة، وذلك يـزول مبجـرد   : وأما الطالق

  .)٣(االنقطاع
وألنَّ حترمي الوطء هو للحـيض، وقـد زال وصـارت     -٣

  .)٤(كاجلنب
  :ونوقش من أوجه

أنا ال نسلم بأنَّ التحرمي للحيض، بل هو حلدث : الوجه األول
  .)١(احليض، وهو باق

                              
واحتج بعض من أدركنا ممن خيالف : فقال) ٢/١٥( ذكرمها ابن املنذر يف األوسط (١)

  .ما عليه عوام أهل العلم
أحكام القرآن ) ١/٢٩٤( رد احملتار: وانظر) ٢/٣٧٠( اموع) ١/٥٨٣( االنتصار (٢)

  ).١/١٧٠( فتح القدير) ١/٣٤٩( للجصاص
  ).٢/٣٧١( اموع (٣)
 رد احملتار: وانظر) ١/٥٨٤( االنتصار) ١/٤١٩( املغين) ٢/٣٧٠( اموع (٤)

  ).١/٣٥١( أحكام القرآن للجصاص) ١/٢٩٥(
  ).٢/٣٧١( اموع (١)
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  .)١(اع لدون أكثر احليضأنه ينتقض باالنقط: الوجه الثاين

نابة ال متنع الوطء وكذا غسلها خبـالف  أنَّ اجل: الوجه الثالث
  .)٢(احليض

أنَّ حدث احليض آكد من حدث اجلنابة، فـال  : الوجه الرابع
  .)٣(يصح قياسه عليه

أا إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقـط، أو  : القول الثالث
علت فقد حلَّ لزوجها توضأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك ف

  .)٤(وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم
، وذكـره ابـن رشـد    )٥(وروي حنوه عن قتـادة وعطـاء  

  .)٧(، وحكي أيضا عن طاوس و جماهد)٦(لألوزاعي
  : األدلَّة

                              
  ).١/٤٢٠( املغين) ٢/٣٧١( اموع (١)
  ).٢/٣٧١( اموع (٢)
  ).١/٤٢٠( املغين (٣)
  ).١١/٣٠٩( )٢/٢٣٣( احمللى: انظر (٤)
  ).٢/٢١٣( األوسط) ١١/٣٠٩( احمللى (٥)
  ).١/٤٣( بداية اتهد (٦)
  ).١/٢٨٩( حلية العلماء) ٢/١٣( األوسط (٧)

، فأما ما روي عن عطاء، وجماهد، وطاوس فقد روينا عن عطاء: لكن قال ابن املنذر
فهذا ثابت عنهما : وذكر الروايتني عنهما مث قال. وجماهد، خالف هذا القول

والذي روي عن عطاء، وطاوس، وجماهد الرخصة، ممن ال جيوز أن يقابل به ابن 
  ).٢/٢١٤( جريج األوسط
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ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن : قوله تعاىل -١
ثُ أَميح ناُهللام كُمر ]٢٢٢: البقرة.[  

حىت حيصل هلـن الطهـر   : معناه حتى يطْهرنَ: فقوله تعاىل
  .الذي هو عدم احليض

  .هو صفة فعلهن فَإِذَا تطَهرنَ: وقوله تعاىل
وكل ما ذكرنا من الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج يسمى يف 

، فأي ذلك فعلت فقد »تطهرا، وطهورا، وطهرا«الشريعة ويف اللغة 
  .تطهرت

] ١٠٨: التوبـة [ فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا: قال تعاىل
  .فجاء النص واإلمجاع بأنه غسل الفرج والدبر باملاء

  .)١(»ال يقبل اهللا صالة بغري طهور«: وقال 
  .الوضوء: يعين

غسـل الـرأس    على فَإِذَا تطَهرنَ: ومن اقتصر بقوله تعاىل
واجلسد كلِّه دون الوضوء ودون التيمم ودون غسل الفرج باملـاء،  
فقد قفا ما ال علم له به، وادعى أنَّ اهللا تعاىل أراد بعض ما يقع عليه 

  .)١(كالمه بال برهان من اهللا تعاىل
بأنَّ التطهر املذكور باآلية يراد به املعهود السـابق،  : ونوقش

                              
  ).١/٢٠٤(أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصالة  (١)
  ).١١/٣٠٩) (٢٤٣، ٢/٢٣٣( احمللى (١)
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به كلُّ معىن مينعه احليض، ومنـه الصـالة   وهو الغسل الذي يزول 

  .والطواف
  :الترجيح

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من توقُّف حلِّ الـوطء علـى   
  .الغسل لقوة ما بين عليه من استدالل

ومن أقواها وال شك ظاهر اآلية من توقُّف حلِّ ذلـك علـى   
  .التطهر بعد الطهر
  :طهر وقبل االغتسالالكفارة يف الوطء بعد ال: الفقرة الثانية

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة يف اجلماع حال احليض 
  :يف وجوا باجلماع بعد الطهر قبل االغتسال على قولني

  :أنه ال تلزمه كفارة: القول األول
  .)١(ذهب إليه احلنابلة

ألنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإمنا ورد اخلرب ا يف احلـائض  
نَّ األذى املانع من وطئها قد زال بانقطـاع  وغريها ال يساويها؛ أل

  .)١(الدم
  :أنَّ عليه نصف دينار: القول الثاين

                              
  ).١/٤١٨( املغين (١)
  ).١/٤١٨( املغين (١)
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  .)١(ذهب إليه قتادة واألوزاعي
ألنه حكم تعلَّق بالوطء يف احلـيض، فثبـت قبـل الغسـل،     

  .)٢(كالتحرمي
بأنه يبطل مبا لو حلف ال يطأ حائضا فإنَّ الكفـارة  : ونوقش

  .)٣( جتب يف غريهجتب بالوطء يف احليض، وال
  :الترجيح

والراجح هو القول األول، لما ذكروه من استدالل، يف مقابل 
  .ضعف ما ذكر للقول الثاين

يف االستمتاع فيما عدا الفرج، ممـا هـو دون   : الفرع الثاين
  .السرة وفوق الركبة

  .وقد اختلف أهل العلم يف حكم ذلك على األقوال التالية
  :أنه حيرم: القول األول

ومجع  )٣(، والشافعية يف األصح)٢(، واملالكية)١(ذهب إليه احلنفية
                              

  ).١/٤١٨( املغين (١)
  ).١/٤١٨( املغين (٢)
  ).١/٤١٨( املغين (٣)
  ).١/٢٠٨( البحر الرائق) ١/٥٣( جممع األر) ١/١٦٧( فتح القدير (١)
 املعونة) ٣١( القوانني) ١/٤١( بداية اتهد) ١/٤٥( اإلشراف) ١/١١٧( املنتقى (٢)

)١/١٨٤.(  
 الوجيز) ١/١١٠( مغين احملتاج) ١/٢٧٦( حلية العلماء) ٢/٣٦٣( اموع (٣)

)١/٥٢.(  



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٢٤  

 
سعيد بن املسيب، وطـاوس، وعطـاء،   : من فقهاء السلف منهم

  .)١(وشريح وقتادة وسليمان بن يسار
  :األدلَّة

: البقـرة [ فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحـيضِ : قوله تعاىل -١
٢٢٢.[  

ملرأة حيضا، وحميضا، بدليل احليض مصدر حاضت ا: فاحمليض
  .ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى: قوله تعاىل

  .)٢(ل عنههو احليض املسؤو: واألذى
  ].٤: الطالق[ واللَّائي يئسن من الْمحيضِ: وقال تعاىل

بأن اللفظ حيتمل املعنيني، وإرادة مكان الدم أرجح، : ونوقش
  :نبدليل أمري

أنه لو أراد احليض لكان أمرا باعتزال النساء يف مـدة  : أحدمها
  .)١(احليض بالكلية

أن سبب نزول اآلية، أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة : الثاين
اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ومل يشاربوها، ومل جيامعوهن يف البيـت  

  عن ذلك، فنزلت هذه اآلية، فقال النيب فسأل أصحاب النيب 
                              

  ).١١/٣٠٣( احمللى) ٢/٢٠٧( األوسط) ٢/٣٦٥( اموع (١)
 املعونة) ١/٥٤( اإلشراف) ٢/٢٠٧( األوسط) ٢/٢٦٣( اموع) ١/٤١٥( املغين (٢)

)١/١٨٤.(  
  ).١/٤١٥( املغين (١)



  

  ٢٢٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»اصنعوا كلَّ شيء إال النكاح«
كان يأمرين «: وملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت -٢

  .)٢(»فأتزر فيباشرين وأنا حائض
  .)٣(أن حيول املئزر بني موضع احليض وما دونه: وفائدة ذلك

  :ونوقش من أوجه -٣
 أنه حممول على االستحباب مجعا بني قولـه  : الوجه األول

  .)٤(وفعله
بعض املباح تقذرا كتركه أكـل الضـب    وقد يترك النيب 

  .)٥(واألرنب
أنَّ ما رووه دليل على حلِّ ما فوق اإلزار ال على : الوجه الثاين

  .)١(حترمي ما حتته
أنَّ هذا مفهوم، واملنطوق كما سـيأيت مقـدم   : الوجه الثالث

  .)٢(عليه
                              

  .سبق خترجيه (١)
ومسلم يف باب مباشرة ) ١/٧٨( باب مباشرة احلائض من كتاب احليض البخاري (٢)

  ).١/٢٤٢( احلائض فوق اإلزار
  ).٢/٥٤( اإلشراف (٣)
  ).١/٤١٦( املغين) ٢/٣٦٣( اموع (٤)
  ).١/٤١٦( املغين (٥)
  ).١/٤١٦( املغين (١)
  ).١/٢٠٠( كشاف القناع) ١/٤١٦( املغين) ١/١٦٧( فتح القدير (٢)
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٢٢٦  

 
سألت : الوملا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ق -٣
فـوق  «: عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض، فقـال  النيب 
  .)١(»اإلزار

  :ونوقش من وجهني
  .)٢(أنه ال يصح: الوجه األول
أنه لو صح؛ فإنَّ املراد باإلزار هنا الفرج بعينـه،  : الوجه الثاين

فـوق اإلزار   كما هو منقول عن اللغة، فليست مباشرة الـنيب  
  .)٣(يث عمر، بل هي حممولة على االستحبابتفسريا لإلزار يف حد

وألنَّ ذلك حترمي للفرج، ومن يرعى حول احلمى يوشـك   -٤
  .)٤(أن خيالط احلمى

وألنه معىن حيرم الوطء يف الفرج، فوجب أن حيرمه فيمـا   -٥
  .)١(دونه كاإلحرام والصوم

  .)٢(وألنه وطء مقصود يف العادة كالوطء يف الفرج -٦
                              

وأخرجه ابن حزم يف ) ٦/٧٢( وعن عائشة) ١/١٤( يف املسند عنه أخرجه أمحد (١)
 احمللى عنه، وعن معاذ وعائشة وابن عباس وحزام ابن حكيم، وضعفها كلها

)٢/٢٤٣.(  
  ).٢/٢٤٣( احمللى: انظر (٢)
  ).٢/٣٦٣( اموع (٣)
  ).٢/٣٦٣( اموع (٤)
  ).١/٥٥( اإلشراف (١)
  .)١/١٨٤( املعونة) ١/٥٥( اإلشراف (٢)



  

  ٢٢٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

نع الوطء يف الفرج ألجل األذى، وجـب أن  وألنه لَما م -٧
مينع مما يقاربه؛ ألنَّ األذى يصيبه غالبا إذا كان دم احليض يسـيل  

  .)١(بنفسه من غري اختيار املرأة، وبذلك فارق الدبر
حتت اإلزار بضبط نفسه عن أنه إن وثق املباشر : القول الثاين

  .الفرج لضعف شهوة، أو شدة ورع جاز وإالَّ فال
  .)٢(ب إليه الشافعية يف وجهذه

  .ومل أجد دليلهم عليه
: ولعله أخذًا مما ورد يف حديث عائشة السابق وقوهلا يف آخره

  .)١(»ميلك أربه؟ كما كان رسول اهللا  )٣(وأيكم ميلك أربه...«
  .أنه جائز: القول الثالث

، وحممد بن )٣(، والشافعية يف وجه يف املذهب)٢(ذهب إليه أمحد
: ، وهو قول مجع من فقهاء السلف منـهم )٥(والظاهرية، )٤(احلسن

                              
  ).١/٥٥( اإلشراف (١)
  ).٢/٣٦٣( اموع (٢)
أي حاجته، تعين أنه كان غالبا هلواه، وأكثر احملدثني يروونه بفتح اهلمزة : أربه (٣)

: والراء يعنون احلاجة، وبعضهم يرويه بكسر اهلمزة وسكون الراء، وله تأويالن
 النهاية. خاصة أرادت به العضو، من األعضاء الذكر: أحدمها أنه احلاجة، والثاين

)١/٣٦.(  
  .»كان يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض«: وهو حديث سبق خترجيه، (١)
  ).١/١٩٨( كشاف القناع) ١/٤١٥( املغين (٢)
  ).١/١١٠( مغين احملتاج) ٢/٣٦٣( اموع (٣)
  ).١/٢٠٨( البحر الرائق) ١/١٦٧( فتح القدير (٤)
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٢٢٨  

 
والثوري، وإسحاق، واحلكم، وروي عن عطاء، : عكرمة والشعيب

  .)٢(والنخعي ومسروق، واحلسن،
  :األدلَّة

: البقـرة [ فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحـيضِ : قوله تعاىل -١
٢٢٢.[  

خصيصـه،  واحمليض اسم ملكان احليض، كاملقيل، واملبيت، فت
  .)٣(موضع الدم باالعتزال دليل على إباحته فيما عداه

: إىل قوله تعـاىل  ولَا تقْربوهن حتى يطْهرنَ: قوله تعاىل -٢
اُهللا كُمرثُ أَميح نم نوهفَأْت ]٢٢٢: البقرة.[  

من حيـث  : فقال غري واحد من علماء الناس: قال ابن املنذر
عتزلوهن يف حال احليض، واملباح منها بعد أن تطهر أمركم اهللا أن ي

هو املمنوع منها قبل الطهارة، والفرج حمـرم يف حـال احلـيض    
بالكتاب واإلمجاع، وسائر البدن على اإلباحة اليت كانـت قبـل   

  .)١(احليض
حديث أنس يف صنيع اليهود مع املرأة إذا حاضت، وسؤال  -٢

=                                
  ).١١/٣٠٥( )٢/٢٤٩( احمللى (١)
 األوسط) ١/٤١٥( املغين) ٢/٣٦٦( اموع) ٢/٢٤٩( )١١/٣٠٣( احمللى (٢)

)٢/٢٠٦.(  
  ).١/٢٠٠( كشاف القناع) ٢/٢٤٨( احمللى) ١/٤١٥( املغين (٣)
  ).١/٢١٨( األوسط (١)



  

  ٢٢٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

اصنعوا كـلَّ  «: ل النيب الصحابة عن ذلك، مث نزول اآلية، وقو
  .)١(»شيء إالَّ النكاح

وهذا تفسري ملراد اهللا، وال تتحقَّق خمالفة اليهود حبملها علـى  
  .)٢(إرادة احليض؛ ألنه يكون موافقًا هلم

بأنه منسوخ حبديث عمر السابق؛ ألنَّ حديث أنـس  : ونوقش
  .كان متصالً بنزول اآلية

فمن له أنه كان  بأن حديث عمر ال يصح، ولو صح: وأجيب
بعد نزول اآلية، ولعلَّه قبل نزوهلا، فإذا كان ممكنا هذا فـال جيـوز   

 القطع بأحدمها، وال جيوز ترك ما جاء به القرآن، وبينه الرسول 
  .)٣(أثر نزول اآلية، ملثل هذا النص

  .)٢(»الدم )١(اجتنب منها شعار«: ما روي من قوله  -٣
  .)٣(ألذى فاختص حملهوألنه منع الوطء ألجل ا -٤

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين، لقوة ما بين عليه من استدالل، ومنه 

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).١/٤١٦( املغين (٢)
  ).٢/٢٤٩( احمللى (٣)
  ).٢/٤٨٠( الثوب الذي يلي اجلسد؛ ألنه يلي شعره، النهاية: الشعار (١)
  ).١/٢٤٣( أخرجه الدارمي يف باب مباشرة احلائض من كتاب الطهارة (٢)
  ).١/٢٠٠( كشاف القناع) ١/٤١٦( املغين (٣)
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٢٣٠  

 
حديث أنس الصحيح الصريح، وأنَّ املنع من أجل األذى، وهو غري 

  .موجود يف االستمتاع دون الفرج



  

  ٢٣١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث السابع
  يف األحكام املتعلِّقة بالطالق

  :وفيه مطلبان
  .ق احلائضيف تطلي: املطلب األول
يف وطء الزوج الثاين للمرأة أثناء احليض هل : املطلب الثاين

  .حيلها لألول
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  املطلب األول

  يف تطليق احلائض
  :وفيه مسألتان
  :يف الطالق قبل الدخول: املسألة األوىل
  :وفيها فرعان
  :يف حكمه: الفرع األول

  :اختلف أهل العلم يف حكم الطالق قبل الدخول على قولني
جواز إيقاع الطالق، وأنه ال سنة وال بدعـة يف  : األولالقول 

  .طالق غري املدخول ا
  .)١(ذهب إليه أكثر أهل العلم

  :واستدلَّوا على ذلك مبا يلي
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النسـاَء مـا لَـم    : قوله تعاىل -١

  ].٢٣٦: لبقرةا[ تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم : وقوله تعاىل -٢

                              
 الشرح الصغري) ١/٤٧١( الكايف) ٣/٢٣١( رد احملتار) ٣/٤٧٤( فتح القدير: انظر (١)

روضة ) ٣/٣٠٧( مغين احملتاج) ٧/٢٠( حلية العلماء) ٤/٩٦( املنتقى) ٣/٣٤٥(
 جمموع فتاوى ابن تيمية) ٥/٢٢٠( زاد املعاد) ١٠/٣٤٠( املغين) ٨/٣( البنيالط

بداية ) ١٣٠( اختالف العلماء أليب نصر املروزي) ١١/٤٥٠( احمللى) ٣٣/٧(
  ).٢/٤٧( اتهد
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 طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها

  ].٤٩: األحزاب[
مسد يف  فقد أباح اهللا سبحانه طالق اليت مل تحدبالوطء، ومل ي

  .)١(طالقها وقتا وال عددا، فوجب من ذلك أنَّ هذا حكمها
وقد بين سبحانه أنَّ املطلَّقة قبل الدخول ال عدة عليها، واملنـع  
من طالق املدخول ا يف احليض إمنا هو لما فيه من تطويل العـدة  

  .)٢(إذا طُلِّقت يف تلك احلال، وهذه ال عدة عليها
وألنَّ الرغبة يف غري املدخول ا صادقة ال تقلُّ باحليض ما  -٣

  .)٣(مل حيصل مقصوده منها
  .أنه حيرم: القول الثاين

  .)٥(، وأشهب من املالكية)٤(ذهب إليه نفر من احلنفية
بأنه طالق حائض فتعلَّق به املنع، كطالق املـدخول  : واحتجا

  .)٦(ا
يكن الطالق فيه دليل احلاجة فال واجلامع أنه وقت النفرة، فلم 

                              
  ).١١/٤٥٠( احمللى (١)
  ).٣/٩٦( املنتقى) ٣/٣٠٨( مغين احملتاج) ١/٤٧١( الكايف) ١٠/٣٤٠( املغين (٢)
  ).٣/٤٧٤( مع فتح القدير والعناية اهلداية (٣)
  ).٤/٤٧٤( العناية) ٣/٤٧٤( اهلداية وفتح القدير (٤)
وقد ذهب بعضهم إىل أن منع أشهب إمنا هو على الكراهة ال ) ٣/٩٦( املنتقى (٥)

  ).٣/٩٦( املصدر السابق: التحرمي، انظر
  ).٣/٩٦( املنتقى) ٣/٤٧٤( اهلداية وفتح القدير (٦)
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  .)١(يباح

بالفارق، ألنَّ الرغبة يف غري املدخول ا صـادقة ال  : ونوقش
  .)٢(تقلُّ باحليض

بأنَّ هذا تعليل يف مقابلة النص، وهـو  : وأجيب عن املناقشة
  .)٣(»ما هكذا أمرك اهللا«: البن عمر قوله 

  :وردت اإلجابة من وجهني
إلشارة من قوله هكذا إىل طالقه اخلـاص  أنَّ ا: الوجه األول

  .الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخوالً ا
فتلك العدة «: أنه قال يف رواية يف هذا احلديث: الوجه الثاين

والعـدة ليسـت إالَّ    )٤(»اليت أمر اهللا تعاىل أن يطلَّق هلا النسـاء 
  .)٥(للمدخول ا
  :الترجيح

  .لقوة ما بنِي عليه من استدالل والراجح ما ذهب إليه اجلمهور

                              
  ).٣/٤٧٤( فتح القدير (١)
  ).٣/٤٧٤( اهلداية مع فتح القدير (٢)
: ومل أجده فلعله يشري به إىل قوله ) ٣/٤٧٤( ذكره ابن اهلمام يف فتح القدير (٣)

  .»فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء«
 نساَءيا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم ال: أخرجه البخاري يف الطالق، باب قوله تعاىل (٤)

  ).٢/١٠٩٣( ومسلم يف كتاب الطالق باب حترمي طالق احلائض بيغر رضاها
  ).٣/٤٧٤( فتح القدير (٥)
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  :يف وقوعه: الفرع الثاين
: أما وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن املنـذر 

أمجع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل ا تطليقة 
  .)١(أا قد بانت منه، وال حتلُّ له إالَّ بنكاحٍ جديد

  :الق بعد الدخوليف الط: املسألة الثانية
  :وفيه ثالثة فروع

  .يف حكمه: الفرع األول
  .يف وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات: الفرع الثاين

  .يف الرجعة يف الطالق بعد الدخول: الفرع الثالث
  .يف حكم إيقاع الطالق يف احليض: الفرع األول

اتفق أهل العلم على حترمي إيقاع الطالق حال احليض إذا كانت 
  .جة مدخوالً االزو

  : قال ابن قدامة
وأما احملظور فالطالق يف احليض أو يف طهر جامعها فيه، أمجع 

  .)٢(العلماء يف مجيع األمصار، وكلِّ العصور على حترميه
                              

 الكايف) ١٠٣( اختالف العلماء أليب نصر: وانظر) ٤/١٦٣( اإلشراف له (١)

  ).١/٣٤٠( املغين) ١/٤٧٠(
فتاوى ابن  جمموع) ٢/٤٧( حكاية االتفاق بداية اتهد: وانظر) ١٠/٣٢٤( املغين (٢)

  ).٧/٣٣( تيمية
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  :وإمنا حيرم ملا يلي

فَطَلِّقُـوهن  : ألنَّ املطلِّق خالف أمر اهللا تعـاىل بقولـه   -١
هِنتدعل ]١: الطالق.[  
إن شاء طلَّق قبل أن يمس، فتلك العدة اليت «: ال النيب ق

  .)١(»أمر اهللا تعاىل أن تطلَّق هلا النساء
وألنه إذا طلَّق يف احليض طول العدة عليها؛ فإنَّ احليضـة   -٢

  .)٢(اليت طلَّق فيها ال تحسب من عدا
  :يف وقوع الطالق: الفرع الثاين

حملرم، فقد اختلف فيه أهل العلـم علـى   أما اإللزام بالطالق ا
  :قولني

  .أنه يقع، ويلزمه طالقه: القول األول
األئمـة األربعـة   : ذهب إليه مجهور أهل العلـم، ومنـهم  

، واحلسن البصري، و عطاء بن أيب رباح، والثـوري،  )٣(وأصحام
                              

يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم : أخرجه البخاري يف الطالق باب قول اهللا تعاىل (١)
ومسلم يف كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري ) ٦/١٦٣( النساَء
  ).٢/١٠٩٣( رضاها

  ).٣/٣٠٨( مغين احملتاج) ١/٣٢٦( املغين (٢)
 إعالء السنن) ٣/٢٢٤( رد احملتار) ٣/٤٧٤( اية وفتح القدير والعنايةاهلد: انظر (٣)

  املبسوط) ١١/١٤٦(
) ١٤٧٢( الكايف) ٢/٤٨( بداية اتهد) ٢/١٢٣( اإلشراف) ٣/٩٦( املنتقى) ٦/١٦( 

حلية ) ٣/٣٠٩( مغين احملتاج) ٨/٤( روضة الطالبني) ٣/٣٤٣( الشرح الصغري
= 
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  .)١(واألوزاعي، والليث، وأبو ثور
ل العلم إالَّ ناسا من وكل من حنفظ عنه من أه: قال ابن املنذر

  .)٢(أهل البدع
  : األدلَّة

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تـنكح  : قوله تعاىل -١
هرا غَيجوز ]٢٣٠: البقرة [  

  .وهذا يعم كلَّ طالق
ثَـةَ  والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسـهِن ثَلَا : وكذلك قوله تعاىل

  .ومل يفرق] ٢٢٨: البقرة[ قُروٍء
  ]٢٢٩: البقرة[ الطَّلَاق مرتان: وكذلك قوله تعاىل

  ].٢٤١: البقرة[ وللْمطَلَّقَات متاع: وقوله
  .وهذه مطلَّقة

  .)٣(وهي عمومات ال جيوز ختصيصها إالَّ بنص أو إمجاع
وص الطـالق  بأنَّ الطالق احملرم ال يدخل حتت نص: ونوقش

=                                
 املبدع) ٢/٥١( احملرر) ٣/١٦٠( كايفال) ١٠/٣٢٧( املغين) ٧/١٩( العلماء

) ٢/٣٤٨( السيل اجلرار) ٥/٢٢٣( زاد املعاد) ٨/٤٤٨( اإلنصاف) ٧/٢٦٠(
  ).٣٣/٨١( جمموع فتاوى ابن تيمية

  ).٤/١٦٣( اإلشراف البن املنذر (١)
  ).١٠/٣٢٧( ونقله ابن قدامة عن ابن عبد الرب) ٤/١٦٣( اإلشراف له (٢)
  ).٥/٢٢٩( زاد املعاد (٣)
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  .املطلقة اليت رتب الشارع عليها أحكام الطالق

  : ونسألكم
ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع احملرم والنكاح احملرم 

مشول االسم للصحيح من ذلك : حتت نصوص البيع والنكاح وقال
والفاسد سواء، وكذلك سائر العقود احملرمة، وكـذلك العبـادات   

عنها إذا ادعى دخوهلا حتت األلفاظ الشرعية، وحكم احملرمة املنهي 
  هلا بالصحة لشمول االسم هلا؟

صحيحة، وال سبيل لكم إىل ذلك، كان قوالً معلوم : فإن قلتم
وإن قلتم دعواه باطلة، تركتم قولكم . الفساد بالضرورة من الدين

 تقبل يف موضع وترد يف موضـع، : ورجعتم إىل ما قلناه، وإن قلتم
قيل لكم، ففرقوا بفرقان صحيح مطَّرد منعكس، معكم به برهـان  
من اهللا بين ما يدخل من العقود احملرمة حتت ألفاظ النصوصن فيثبت 

  .له حكم الصحة وبني ما ال يدخل حتتها فيثبت له حكم البطالن
وإن عجزمت عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى 

 حسن كلُّ أحدمقابلتها بِمثلها، أو االعتماد على من حيـتج  اليت ي
لقوله ال بقوله، فقد جعلتم عني حمل النزاع مقدمة يف الدليل، وذلك 
عني املصادرة على املطلوب، فهل وقع النزاع إال يف دخول الطالق 

: وحتت قوله وللْمطَلَّقَات متاع: احملرم املنهي عنه حتت قوله تعاىل
طَلَّقَاتالْموٍء وثَلَاثَةَ قُر فُِسهِنبِأَن نصبرتي  وأمثال ذلك، وهل سلم



  

  ٢٣٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(لكم منازعوكم قط ذلك حىت جتعلوه مقدمة لدليلكم
أما ورد يف الصحيحني أن ابن عمر رضي اهللا عنهما طلق  -٢

فسأل عمر رضـي اهللا   امرأه وهي حائض على عهد رسول اهللا 
فليراجعها مث ليمسـكها،  مره « :فقال عنه عن ذلك رسول اهللا 

مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شـاء   حىت تطهر
يطلق قبل أن ميس، فتلك العدة الـيت أمـر اهللا أن تطلَّـق هلـا     

  .)٢(»النساء
وهذا يدلُّ على وقوع الطالق؛ إذ الرجعة ال تكـون إال  : قالوا

  .)٣(بعد الطالق
قلت البـن  : عن ابن عمر قالومن رواية يونس بن جبري  -ب

ـ : ، أو تحسب عليه؟ قالأفتعتد عليه: عمر ت إن عجـز  نعم، أرأي
  .)٤(واستحمق

فراجعتها، وحسبت هلا التطليقة الـيت  «: وقول ابن عمر -ج
  .)٥(»طلقتها

                              
  ).٥/٢٣٥( اد املعادز (١)
  .سبق خترجيه (٢)
 املغين) ٣/٩٨( املنتقى) ٢/٤٩( بداية اتهد) ٢/١٢٣( اإلشراف: انظر (٣)

)١٠/٣٢٨.(  
 أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب إذا طلقت احلائض تعتد بذلك الطالق (٤)

 ومسلم يف الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها) ٦/١٦٣(

)٢/١٠٩٦.(  
أخرجه مسلم عن سامل يف باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، من كتاب  (٥)

= 
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فيحسبها مـن   فكيف يظن بابن عمر أنه خيالف رسول اهللا 

  .)١(مل يرها شيئًا طالقها ورسول اهللا 
  .)٢(»وما مينعين أن أعتد ا«: عنه وروي -د

  .)٣(وهذا إنكار منه لعدم االعتداد ا
أرسلنا إىل نافع وهو يترجل يف دار : وروي عن ابن جريج؛ قال

هل حسبت تطليقة ابـن  : الندوة ذاهبا إىل املدينة، وحنن مع عطاء
  .)٤(نعم: ؟ قالعمر امرأته حائضا، على عهد رسول اهللا 

: ذا معارض مبا صح عن ابن عمر مـن قولـه  بأن ه: ونوقش
فهذا النص الصريح الصحيح ليس  )٥(»فردها علي ومل يرها شيئًا«

=                                
  ).٢/١٠٩٥( الطالق

  ) .٥/٢٣٠( زاد املعاد (١)
  ).٢/١٠٩٧( أخرجه مسلم يف الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها (٢)
  ).٥/٢٣٠( زاد املعاد (٣)
  ).٦/٣٠٩( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (٤)

واحدة : قلت لنافع، ما صنعت التطليقة؟ قال: قال عبيد اهللا: حهوروى مسلم يف صحي
  ).٢/١٠٩٤( اعتد ا

  ) .٥٥٢٤( أخرجه أمحد يف املسند (٥)
من حديث عبد الرزاق، أخربنا ) ٢/٦٣٥( وأبو داود يف الطالق، باب طالق السنة

ن ابن جريج، أخربين أبو الزبري أنه مسع عبد الرمحن بن أمين موىل عروة يسأله اب
  .عمر

وقد أشار إليها مسلم ) ٦/٤٥٠( باب وقت الطالق للعدة. يف الطالق: والنسائي
 )٥/٢١٩( زاد املعاد: وقد صححه ابن القيم انظر) ٢/١٠٨٩( يف صحيحه

)٥/٢٢٦.(  
إسنادها على شرط الصحيح، : وقال احلافظ) ١١/٤٥٧( وابن حزم كما يف احمللى

= 



  

  ٢٤١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

بأيديكم ما يقاومه بل مجيع ما ذكرمتوه من ألفاظ هذا احلديث، إما 
  .)١(صحيحة غري صرحية وإما صرحية غري صحيحة

  :وإليكم بيان ذلك
ـ «: أما ما ورد يف احلديث من قولـه   ره فلرياجعهـا م «

  :فاملراجعة قد وقعت يف كالم اهللا ورسوله على معان
فَإِنْ طَلَّقَها فَلَـا جنـاح   : ابتداء النكاح كقوله تعاىل: أحدها

  ] ٢٣٠: البقرة[ علَيهِما أَنْ يتراجعا إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود اِهللا
نَّ املطلِّق ههنا هو وال خالف بني أحد من أهل العلم بالقرآن أ

الزوج الثاين، وأنَّ التراجع بينها وبني الزوج األول، وذلك نكـاح  
  .مبتدأ

الطَّلَاق مرتان فَإِمساك بِمعروف : اإلمساك كقوله تعاىل: الثاين
انسبِإِح رِيحست أَو ]٢٢٩: البقرة [  

  .)٢(واملراد به الرجعة بعد الطالق
حلسي إىل احلالة اليت كان عليها أوالً، كقوله أليب الرد ا: الثالث

، )٣(»رده«: النعمان بن بشري ملا حنل ابنه غالما خصه به دون ولده
=                                

اجلميع بني الصحيحني، وقد التزم أالَّ ورواه احلميدي يف ) ٦/٢٥٣( نيل األوطار
  ).٦/٢٥٤( نيل األوطار. يذكر إالَّ ما كان صحيحا على شرطهما

  ).٥/٢٣٥( زاد املعاد (١)
  ).٥/٢٨٨( زاد املعاد) ٣٣/١٠٠( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
 أخرجه مسلم يف كتاب اهلبات، باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف العطية (٣)

= 
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جورا،  فهذا رد ما مل تصح فيه اهلبة اجلائزة اليت مساها رسول اهللا 

  .وأخرب أا ال تصلح، وأا خالف العدل
ارية وولدها يف البيع فنهاه عـن  ومن هذا قوله ملن فرق بني ج

، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع؛ فإنه بيـع  )١(ذلك ورد البيع
باطل، بل هو رد شيئني إىل حالة اجتماعهما كما كانا، وكذا األمر 
مبراجعة ابن عمر امرأته ارجتاع ورد إىل حالة االجتماع كما كانـا  

ع الطالق يف احلـيض  قبل الطالق، وليس يف ذلك ما يقتضي وقو
  .البتة

وهو يقتضي » املراجعة«: استعمل لفظ أنَّ النيب : ويؤيدها
املفاعلة، والرجعة من الطالق يستقلُّ ا الزوج مبجرد كالمه، فـال  
يكاد يستعمل يف لفظ املراجعة، خبالف ما إذا رد بدن املرأة إليـه  

تراجعان بالعقـد  فرجعت إليه باختيارها؛ فإما قد تراجعا، كما ي

=                                
)٣/١٢٤٢.(  
عن ميمون ) ٣/١٤٥( أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد باب يف التفريق بني السيب (١)

ورد البيع، قال  ابن أيب شيبة عن علي أنه فرق بني جارية وولدها، فنهاه النيب 
  .وميمون مل يدرك علي: أبو داود

ولدها، وأخرجه الترمذي يف البيوع، باب كراهية الفرق بني األخوين، أو بني الوالدة و
يا علي، ما «: والذي فيه أنَّ التفريق بني أخوين، فقال النيب ) ٣/٥٧٢( يف البيع

حديث حسن : وقال الترمذي» رده، رده«: فأخربته بالبيع فقال» فعل غالمك
  .غريب

وكالمها ) ٢/٧٥٥( وابن ماجة يف كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بني السيب
  .عن ميمون عن علي
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  .)١(باختيارمها بعد أن تنكح زوجا غريه
ويدل عليه أنَّ النيب مل يأمر ابـن عمـر باإلشـهاد علـى     

  :)٢(الرجعة
فال داللة فيها على » أرأيت إن عجز واستحمق«: وأما قوله
  .قد حسبها عليها، واألحكام ال تؤخذ مبثل هذا أنَّ رسول اهللا 

حسبها عليه، واعتد عليـه ـا مل   قد  ولو كان رسول اهللا 
، وكان ابن عمر أكره »أرأيت«يعدل عن اجلواب بفعله وشرعه إىل 

، فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إىل لفظـة  »أرأيت«ما إليه 
الدالة على نوع من الرأي سببه عجز املطلق وحمقه عن » أرأيت«

ألظهر فيما هـذه  إيقاع الطالق على الوجه الذي أذن اهللا له فيه، وا
صفته أنه ال يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، ألنه ليس يف ديـن  
اهللا تعاىل حكم نافذ سببه العجز واحلمق عن امتثال األمـر، إالَّ أن  
يكون فعالً ال ميكن رده خبالف العقود احملرمة اليت من عقدها على 

  .الوجه احملرم، فقد عجز واستحمق
على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه  هذا أدلُّ: وحينئذ يقال

عقد عاجز أمحق، على خالف أمر اهللا ورسوله، فيكـون مـردودا   
باطالً، فهذا الرأي والقياس أدلُّ على بطالن طـالق مـن عجـز    

                              
  ).٥/٢٢٨( زاد املعاد (١)
  ).٣٣/١٠٠( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٤٤  

 
  .)١(واستحمق منه على صحته واعتباره

فراجعتها، وحسبت هلا التطليقة اليت طلقتها : وأما قول ابن عمر
  .»وما مينعين أن أعتد ا«: وما روي عنه

  :فقد نوقش من أوجه
أنه مل يقل فيه إنَّ رسول اهللا حسبها تطليقة، وال : الوجه األول

هو الذي قال اعتد ا طلقة، وإمنا هو إخبار عن نفسه، وال  إنه 
  .)٢(حجة يف فعله وال فعل أحد دون رسول اهللا 

 عنـه بإسـناد   أنه صح عن ابن عمر رضي اهللا: الوجه الثاين
كالشمس من رواية عبيد اهللا عن نافع عنه يف الرجل يطلِّق امرأتـه  

  .)٣(ال يعتد بذلك: وهي حائض؟ قال
أنَّ األلفاظ قد اضطربت عن ابن عمر يف ذلك : الوجه الثالث

اضطرابا شديدا، وكلَّها صحيحة عنه، وهذا يدل على أنه مل يكـن  
وقوع تلك الطلقة واالعتداد يف  عنده نص صريح عن رسول اهللا 

ا، وإذا تعارضت تلك األلفاظ نظرنا إىل مذهب ابن عمر وفتـواه  
فوجدناه صرحيا يف عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صرحيا 
يف ذلك، فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عـدم االعتـداد،   

                              
  ).١١/٤٥٦( وانظر احمللى) ٥/٢٢٨( زاد املعاد (١)
  ).١١/٤٥٦( احمللى (٢)
وصحح، وكذا صححه ابن القيم، كما ) ١١/٤٥٣( أخرجه ابن حزم يف احمللى (٣)

  ).٦/٢٥٤( وكذلك الشوكاين كما يف نيل األوطار) ٥/٢٢٦( يف اهلدي



  

  ٢٤٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(وخالف يف ذلك ألفاظًا مجملة مضطربة
نافع أنَّ تطليقة عبد اهللا حِسبت عليه، فهـذا  وأما ما روي عن 

غايته أن يكون من كالم نافع، وال يعرف من الذي حسبها، أهـو  
عبد اهللا نفسه، أو أبوه عمر، أو رسول اهللا؟ وال جيـوز أن يشـهد   

: على رسول اهللا بالوهم واحلسبان، وكيف يعارض صـريح قولـه  
  .)٢(ذا امل» ومل يرها شيئًا«

٣- اد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ما روى مح
من طلَّق يف بدعة ألزمنا «: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه، قال

  .)٣(»بدعته
بأنه حديث باطل، ومل يروِه أحد من الثقـات مـن   : ونوقش

أصحاب محاد بن زيد، وإمنا هو من حديث إمساعيل بن أمية الذراع 
الراوي له عنه عبد البـاقي بـن    الكذاب، الذي يذرع ويفصل، مث

نافع، وقد ضعفه الربقاين وغريه، وكان قد اختلط يف آخر عمـره،  
خيطئ كثريا ومثل هذا إذا تفرد حبديث مل يكـن  : الدارقطين: وقال

  .)٤(حديثه حجة
 قط  -مث لو صح لكان ال حجة فيه، ألنه كـان   -ومل يصح

وليس فيه، أنه يحكم عليـه   إمثها،: أي» ألزمناه بدعة«: معىن قوله
                              

  ).٥/٢٣٦( زاد املعاد (١)
  ).٥/٢٣٧( زاد املعاد (٢)
  ).١١/٤٥٥( أخرجه ابن حزم يف احمللى (٣)
  ).٥/٢٣٨( زاد املعاد) ١١/٤٥٥( احمللى (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٤٦  

 
  .)١(بإمضاء حكم بدعته

  .)٢(أنه روي عن زيد وعثمان الفتيا بوقوع الطالق -٤
بأن هذا ال يصح عنهما، فإنَّ أثر عثمان فيه كـذَّاب  : ونوقش

عن جمهول ال يعرف عينه وال حاله، فإنه من رواية ابن مسعان، عن 
  .رجل

ن سعد عن رجل مساه قيس ب: فيه جمهول عن جمهول: وأثر زيد
لكان معارضا مبا صح عن ابن : ي عنهماعن زيد، مث لو صح ما رو

  .)٣(ال يعتد ا عمر أنه قال
أن مذهب ابن عمر االعتداد بالطالق يف احليض، وهـو   -٥

صاحب القصة، وأعلم الناس ا، وأشدهم اتباعا للسنن، وتحرجـا  
  .)٤(من خمالفتها

مسلم، إذ الصحيح عنه عدم االعتـداد  بأنَّ هذا غري : ونوقش
ذه الطلقة، ولو فرض صحة النقل عنه بالوقوع، لكان معارضا مبا 
نقل عنه من عدم االعتداد، مث على فرض أن هذا رأيه، فالعربة مبـا  

  .)٥(رواه ال مبا رآه

                              
  ).١١/٤٥٥( احمللى (١)
  .وضعفها) ١١/٤٥٤( أخرجها ابن حزم يف احمللى (٢)
  ).٥/٢٣٨( زاد املعاد (٣)
  ).٥/٢٣٠( زاد املعاد (٤)
  ).٥/٢٣٦( زاد املعاد (٥)



  

  ٢٤٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ الفروج حيتاط هلا، واالحتياط يقتضي وقوع الطـالق،   -٦
  .)١(وجتديد الرجعة والعقد

بأنَّ هذا مسلَّم، وهو موجب القول بعـدم صـحة   : ونوقش
الطالق، فإنَّ االحتياط أن يبقى الزوجان على يقني النكاح حىت يأيت 
ما يزيله بيقني فإذا أخطأنا فخطؤنا يف جهة واحـدة، وإن أصـبنا   

حترمي الفرج على مـن  : فصوابنا يف جهتني، وأنتم ترتكبون أمرين
الله لغريه، فإن كان خطأً فهو خطأ مـن  كان حالالً له بيقني وإح

  .)٢(جهتني
أنَّ النكاح ال يدخل فيه إالَّ بالتشديد والتأكيد من اإلجياب  -٧

والقبول والويل والشاهدين، ورضا الزوجة املعترب رضاها، وخيـرج  
منه بأيسر شيء، فال حيتاج اخلروج منه إىل شيء من ذلـك، بـل   

هة، فأين أحدمها من اآلخر حىت يدخل فيه بالعزمية، وخيرج منه بالشب
  .)٣(يقاس عليه

بالتسليم بسهولة اخلروج منه، ولكن ال خيرج منه إالَّ : ونوقش
مبا نصبه اهللا سببا خيرج به منه، وأذن فيه، وأما ما ينصـبه املـؤمن   

  .)٤(عنده، وجيعله هو سببا للخروج منه فكال
ق وألنه طالق من مكلَّف يف حملِّ الطالق فوقع، كطـال  -٧

                              
  ).١١/٤٥٨( احمللى) ٥/٢٣٢( زاد املعاد (١)
  ).١١/٤٥٨( احمللى) ٥/٢٤٠( زاد املعاد (٢)
  ) .٥/٢٣٢( زاد املعاد (٣)
  ).٥/٢٤٠( زاد املعاد (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٤٨  

 
  .)١(احلامل

بالفارق لوجود اإلذن يف طـالق احلامـل   : وميكن أن يناقش
  .خبالف هذا فقد نهي عنه

وألنه ليس بقربة فيعترب لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة  -٨
عصمة، وقطع ملك، فإيقاعه يف زمن البدعة أوىل تغليظًـا عليـه   

  .)٢(وعقوبة له
السراية فوجـب أن  وألنه إزالة ملك مبين على التغليب و -٩

  .)٣(ينفذ يف حال الطهر واحليض كالعتق
  .أنه ال يقع: القول الثاين

طـاوس، وعكرمـة   : مذهب إليه مجع من فقهاء السلف منه
  .وخالس بن عمرو، وحممد بن إسحاق، وحجاج بن أرطأة

، )٤(ويروى عن ابن أيب جعفر الباقر، وجعفر بن حممد الصادق
  .)٦(وابن حزم )٥(،وهشام بن عبد احلكم، وابن علية
                              

  ).٢/١٢٣( اإلشراف) ١٠/٣٢٨( املغين (١)
  ).٣/٩٨( املنتقى) ١٠/٣٢٨( املغين (٢)
  ).٣/٩٨( املنتقى) ٢/١٢٣( اإلشراف (٣)
 نيل األوطار) ١١/١٤٦( إعالن السنن) ٣٣/٨٢( فتاوى ابن تيميةجمموع  (٤)

)٦/٢٥٢.(  
) ٧/٢١( حلية العلماء) ٢/١٣٢( اإلشراف) ٣/٩٨( املنتقى) ١٠/٣٢٧( املغين (٥)

  ).٧/٢٦٠( املبدع
  ).١١/٤٥٢( احمللى (٦)



  

  ٢٤٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 
، )١(وهو قول طائفة من أصحاب أيب حنيفة، ومالك وأمحـد 

  .)٣(، وابن القيم)٢(وهو اختيار ابن تيمية
  :االستدالل

أنَّ النكاح ثابت بيقني، وال يزول إالَّ بيقني مثله من كتاب  -١
  .)٤(أو سنة أو إمجاع متيقَّن، وال سبيل لكم إىل ذلك

اهللا البتة وال أذن فيه، فليس مـن   أنَّ هذا طالق مل يشرعه -٢
يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم : قال تعاىل.. شرعه، فكيف يقال بنفوذه؟

هِنتدعل ناَء فَطَلِّقُوهسالن ]١: الطالق [  
وصح عن النيب املبين عن اهللا مراده من كالمـه أنَّ الطـالق   

الطالق يف زمن الطُهر الذي مل جيامع فيه أو املشروع املأذون فيه هو 
بعد استبانة احلمل، وما عدامها فليس طالقًا للعدة يف حق املدخول 

  ا، فال يكون طالقًا، فكيف تحرم املرأة به؟
  ] ٢٢٩: البقرة[ الطَّلَاق مرتان: وقال تعاىل

لعـدة،  ومعلوم أنه إمنا أراد الطالق املأذون فيه، وهو الطالق ل
فدلَّ على أنَّ ما عداه ليس من الطالق، فإنه حصر الطالق املشروع 
املأذون فيه الذي ميلك به الرجعة يف مرتني، فال يكون مـا عـداه   

                              
  ).٨/٤٤٨( اإلنصاف) ٢/٤٨( بداية اتهد) ٣٣/٨٣( جمموع فتاوى ابن تيمية (١)
  ).٩٨، ٨١، ٢٢، ٣٣/٧( فتاوى ابن تيمية جمموع (٢)
  ).٥/٢٢١( زاد املعاد (٣)
  ).٥/٢٢٥( زاد املعاد (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٥٠  

 
  .)١(طالقًا

  : ما رواه أبو داود -٣
حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جـريج،  

محن بن أمين موىل عروة يسأل أخربين أبو الزبري أنه مسع عبد الر: قال
كيف ترى يف رجل طلَّق امرأته : ابن عمر، قال أبو الزبري وأنا أمسع

 طلَّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول اهللا : حائضا؟ فقال
إنَّ عبد اهللا بن عمر طلَّق : فقال فسأل عمر عن ذلك رسول اهللا 
: ومل يرها شيئًا وقال فردها علي: امرأته وهي حائض، قال عبد اهللا

وقرأ رسول اهللا : قال ابن عمر.. »إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك«
 : نيا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعـد   يف قبـل

  .)٢( »عدن
وهذا إسناد يف غاية الصحة؛ فإنَّ أبا الزبري غري مـدفوع  : قالوا

مسعـت، أو  : فإذا قالعن احلفظ والثقة، وإمنا يخشى من تدليسه، 
حدثين، زال حمذور التدليس، وزالت العلَّة املتوهمة، وأكثـر أهـل   

ومل يصرح بالسماع، ومسـلم  » عن«احلديث حيتجون به إذا قال 
فأما إذا صـرح بالسـماع فقـد زال    .. يصحح ذلك من حديثه 

  .)٣(اإلشكال وصح احلديث وقامت به احلجة

                              
  ).٥/٢٢٥( زاد املعاد (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٥/٢٢٦( زاد املعاد) ١١/٤٥٧( احمللى (٣)



  

  ٢٥١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .حاديث الصحيحةبأنه خالف األ: ونوقش
واألحاديث كلُّها على خالف ما قـال أبـو   : قال أبو داود

  .)١(الزبري
ونافع أثبت عن ابن عمـر مـن أيب الـزبري،    : وقال الشافعي

  .)٢(واألثبت من احلديثني أوىل أن يقال به
، يعـين  )٣(حديث يونس بن جبري أثبت من هذا: وقال اخلطايب

» يت إن عجز واسـتحمق؟ أرأ«: وقوله» مره فلرياجعها«: قوله
  .فمه: قال

وهذا مل ينقله أحد غري أيب الزبري، وقـد  : وقال ابن عبد الرب
رواه عنه مجاعة أجالَّء، فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبري لـيس  

  .)٤(حبجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف خبالف من هو أثبت منه؟
  . الزبريبأن ما ذكروه ال يوجب رد خرب أيب: وأجيب عن ذلك
األحاديث كلُّها علـى خالفـه، فلـيس    : أما قول أيب داود

بأيديكم سوى تقليد أيب داود، وأنتم ال ترضون ذلك، وتزعمون أنَّ 
احلجة من جانبكم فدعوا التقليد، وأخربونا أيـن يف األحاديـث   

  الصحيحة ما خيالف حديث أيب الزبري؟
                              

  ).٣/٩٧( خمتصر سنن أيب داود للمنذري (١)
  .املصدر السابق والصفحة (٢)
  ).٣/٩٥( معامل السنن له (٣)
  ).٦/٢٥٣( نيل األوطار) ٥/٢٢٧( زاد املعاد (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٥٢  

 
عليه تلـك   احتسب فهل فيها حديث واحد أنَّ رسول اهللا 

الطلقة وأمره أن يعتد ا، فإن كان ذلك فنعم، وال جتدون إىل ذلك 
والرجعة تستلزم وقوع » مره فليراجعها«: سبيالً، وغاية ما بأيديكم

: أتعتد بتلك التطليقـة؟ فقـال  : الطالق، وقول ابن عمر وقد سئل
فحِسبت «: وقول نافع أو من دونه» أرأيت إن عجز واستحمق؟«

  .»من طالقها
وليس وراء ذلك حرف واحد يدلُّ على وقوعها، واالعتـداد  
ا، وال ريب يف صحة هذه األلفاظ، وال مطعن فيها، وإمنا الشـأن  

وتقدميها " فردها علي ومل يرها شيئًا: كلُّ الشأن يف معارضها لقوله
  .)١(عليه، ومعارضتها ملا نذكر لقولنا من أدلَّة

اقشة تلك األدلَّة معىن كلِّ لفظ وما يعتريه مـن  وقد بينا يف من
  .احتماالت

إنَّ نافعا أثبت يف ابن عمر من أيب الـزبري  : وأما قول الشافعي
وأخص، فهذا إمنا حيتاج إليه عند التعارض، فكيـف وال تعـارض   
بينهما؟ فإنَّ رواية أيب الزبري صرحية يف أا مل تحسب عليه، وأمـا  

حسـبها   يس فيها شيٌء صريح قـط، أنَّ الـنيب   نافع فرواياته ل
، وكما يقال يف هذا يقال يف قول اخلطابني وكذا يف قـول  )٢(عليه

  .ابن عبد الرب
                              

  ).٣/٩٦( ذيب سنن أيب داود له) ٥/٢٢٧( زاد املعاد (١)
  ).٣/٩٦( ذيب سنن أيب داود (٢)



  

  ٢٥٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ هذا طالق مل يأذن اهللا فيه، وهو لو وكَّل وكـيالً أن   -٤
يطلِّق امرأته طالقًا جائزا، فطلَّق طالقًا حمرما مل يقع؛ ألنه غري مأذون 

، فكيف كان إذن املخلوق معتبرا يف صحة إيقـاع الطـالق   له فيه
  .)١(دون إذن الشارع؟

بالفارق؛ ألنَّ غري الزوج ال ميلك الطالق، والـزوج  : ونوقش
  .)٢(ميلكه مبحلَّه

أنَّ الشارع قد حجر على الزوج أن يطلِّق يف حال احليض،  -٥
قاضـي  فلو صح طالقه مل يكن حلجر الشارع معىن، وكان حجر ال

على منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصـرف  
  .)٣(حبجره
أنه لو كان الطالق قد لزم مل يكن يف األمـر بالرجعـة    -٦

ليطلِّقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما؛ فإنَّ له أن يطلقهـا  
 بعد املراجعة بالنص واإلمجاع، وحينئذ يكون يف الطالق مع األول

 تكثري الطالق وتطويل العدة وتعذيب الزوجني مجيعا، فإنَّ النيب 
مل يوجب عليه أن يطأها قبل الطالق؛ بل إذا وطئها مل حيلّ لـه أن  

  .)٤(يطلقها حىت يتبين محلها أو تطهر الطهر الثاين
                              

جمموع ) ٣/٩٧( ذيب سنن أيب داود) ٥/٣٢٢( زاد املعاد) ١٠/٣١٧( املغين (١)
  ).٧/٢٦٠( املبدع) ٣٣/٢٢( فتاوى ابن تيمية

  ).١٠/٣٢٨( املغين (٢)
  ).٣/٩٦( ذيب سنن أيب داود) ٥/٢٢٤( زاد املعاد (٣)
  ).٣/٩٧( ذيب سنن أيب داود) ٣٣/٢٢( جمموع فتاوى ابن تيمية (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٥٤  

 
٧-  عنه، فالنهي يقتضي فساد املنهي منهي مأنَّ هذا طالق حمر

لكان ال فرق بني املنهي عنه واملأذون فيه مـن   عنه، فلو صححناه
  .جهة الصحة والفساد

أنَّ الشارع إمنا ى عنه وحرمه؛ ألنه يبغضـه وال حيـب    -٨
وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه فحرمه لئالَّ يقع ما يبغضه ويكرهـه،  

  .)١(ويف تصحيحه وتنفيذه ضد هذا املقصود
ب أثره وحكمه عليه كالظهار، رميه ال مينع ترتحتبأنَّ : ونوقش

فإنه منكَر من القول وزور، وهو محرم بال شك وترتب أثره عليـه  
وهو حترمي الزوجة إىل أن يكفر، فهكذا الطـالق البـدعي حمـرم    

  .ويترتب عليه أثره إىل أن يراجع وال فرق بينهما
ولو مل يكن معنا يف املسألة إالَّ طالق اهلازل، فإنه يقـع مـع   
حترميه، ألنه ال حيلُّ له اهلزل بآيات اهللا، فإذا وقع طالق اهلازل مـع  

  .حترميه فطالق اجلاد أوىل أن يقع مع حترميه
وأيضا فاإلميان أصل العقود وأجلُّها وأشرفها، يزول بـالكالم  
احملرم إذا كان كفرا، فكيف ال يزول عقد النكاح بالطالق احملـرم  

                              
 ذيب سنن أيب داود) ٣٣/٢٤( جمموع فتاوى ابن تيمية) ٥/٢٢٤( زاد املعاد (١)

أنَّ العبادات  إذ األصل الذي عليه السلف والفقهاء: قال ابن تيمية) ٩٨، ٣/٩٦(
والعقود إذا فُعلت على الوجه احملرم مل تكن الزمة صحيحة، وهذا وإن نازع فيه 
طائفة من أهل الكالم فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ ألنَّ الصحابة والتابعني 
هلم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحرمي الشارع هلا، وهذا 

  ).٣٣/٢٤( وع الفتاوىمتواتر عنهم جمم



  

  ٢٥٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .الذي وضع إلزالته
القذف حمرم، ويترتب عليه أثـره مـن احلـد، ورد    وكذلك 

  .)١(الشهادة وغريمها
أما القياس على الظهار، فأجيب عنه بأنه : وأجيب عن املناقشة

قياس يدفعه ما ذكرنا من النص، وسائر تلك األدلَّة اليت هي أرجح 
  .منه

: هذا معارض مبثله، سواء معارضة القلب بأن يقـال : مث يقال
  .مينع ترتب أثره عليه كالنكاح حترميه

جهة حلٍّ، وجهة حرمة، بل : ليس للظهار جهتان: ويقال ثالثًا
كلُّه حرام، فإنه منكر من القول وزور، فال ميكـن أن ينقسـم إىل   
حالل جائز وحرام باطل، بل هو مبنزلة القذف من األجنيب والردة، 

أن يقال منه حالل فإذا وجد مل يوجد إالَّ مع مفسدته، فال يتصور 
صحيح وحرام باطل خبالف النكاح والطالق والبيع، فالظهار نظري 
األفعال احملرمة اليت إذا وقعت قارنتها مفاسـدها فترتبـت عليـه    
أحكامها، وإحلاق الطالق بالنكاح، والبيع واإلجـارة، والعقـود   

  .)٢(املنقسمة إىل حالل وحرام وصحيح وباطل أوىل
ى وقوع الطالق من اهلازل مع حترميه، فهو قياس وأما القياس عل

مع الفارق؛ ألنَّ طالق اهلازل إمنا وقع ألنه صادف حمال، وهو طُهر 
                              

  ) .٢٣٢، ٥/٢٣١( زاد املعاد (١)
  ).٣/٩٦( ذيب السنن) ٢٣٩، ٥/٢٣٨( زاد املعاد (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٥٦  

 
مل جيامع فيه فنفِّذ، وكونه هزل به إرادة منه أالَّ يترتب أثره عليـه،  
وذلك ليس إليه بل إىل الشارع، فهو قد أتى بالسبب التـام، وأراد  

لم ينفعه ذلك، خبالف من طلَّـق يف غـري زمـن    أالَّ يكون سببه ف
الطالق، فإنه مل يأت السبب الذي نصبه اهللا سـبحانه مفضـيا إىل   
وقوع الطالق، وإمنا أتى بسببٍ من عنده وجعله هـو مفضـيا إىل   

  .حكمه، وذلك ليس إليه
وأما قياسه على زوال اإلميان بالكالم احملرم إذا كان كفرا، فمع 

جهـة  : ا ذكرناه يف الظهار من أنه ليس هلا جهتانالفارق، وهو م
حلٍّ وجهة حرمة، بل كلُّه حرام، فإذا وجِـد مل يوجـد إالَّ مـع    

  .مفسدته
ويقال يف القياس على القذف ما قيل يف هـذا مـن انعـدام    

  .)١(اجلهتني؛ إذ ليس للقذف إالَّ جهة واحدة حمرمة
٩- عنه ال يصح ألجل النهي فمـا   أنه إذا كان النكاح املنهي

الفرق بينه وبني الطالق؟ وكيف أبطلتم ما ى اهللا عنه من النكاح 
وصححتم ما حرمه وى عنه من الطالق، والنهي يقتضي البطالن 

  .)٢(يف املوضعني
بأن هذا قياس مع الفارق، والفرق بني النكاح احملرم : ونوقش

الزوجة وملك بضعها،  والطالق احملرم أنَّ النكاح عقد يتضمن حلَّ
                              

  ).٥/٢٣٨( زاد املعاد (١)
  ).٣/٩٦( ذيب سنن أيب داود) ٥/٢٢٤( زاد املعاد (٢)



  

  ٢٥٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

فال يكون إالَّ على الوجه املأذون فيه شرعا، فإنَّ األبضاع يف األصل 
على التحرمي، وال يباح منها إالَّ ما أباحه الشارع، خبالف الطالق، 
فإنه إسقاط حلقِّه وإزالة مللكه، وذلك ال يتوقَّف على كون السبب 

العني باإلتالف احملـرم  املزيل مأذونا فيه شرعا كما يزول ملكه عن 
  .وباإلقرار الكاذب وبالتربع احملرم

وفرق آخر بني النكاح احملرم والطالق احملرم، أنَّ النكاح نعمة 
فال تستباح باحملرمات، وإزالته وخروج البضع عن ملكـه نقمـة   

وأيضا أنَّ الفـروج يحتـاط هلـا،    . فيجوز أن يكون سببها حمرما
  .قتضي وقوع الطالق وجتديد الرجعة والعقدواالحتياط ي

وأيضا أنَّ النكاح ال يدخل فيه إالَّ بالتشديد والتأكيـد مـن   
اإلجياب والقبول والويل والشاهدين ورضا الزوجة املعتبر رضـاها،  
وخيرج منه بأيسر شيء فال حيتاج اخلروج منه إىل شيٍء من ذلـك،  

شبهة، فأين أحدمها من اآلخر بل يدخل فيه بالعزمية ويخرج منه بال
  .)١(حىت يقاس عليه؟

  :وأجيب عن هذه املناقشة مبا يلي
أما ما ذكرمتوه من الفارق بني العقدين، وأنَّ النكاح عقد ميلك 
به البضع والطالق عقد خيرج به فنعم، من أين لكم برهان من اهللا 

بـه   ورسوله بالفرق بني العقدين يف اعتبار حكم أحدمها واإللـزام 
  وتنفيذه وإلغاء اآلخر وإبطاله؟

                              
  ) .٣/٩٦،٩٨( ذيب سنن أيب داود) ٢٣٢، ٥/٢٣٣( زاد املعاد (١)
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٢٥٨  

 
إنَّ النكاح نعمة فال يكون سـببه إالَّ طاعـة   : أما عن قولكم

خبالف الطالق؛ فإنه من باب إزالة النعم فيجوز أن يكـون سـببه   
  .معصية

قد يكون الطالق من أكرب النعم اليت يفك ا املطلِّـق  : فيقال
طالقٍ نقمة، بل من متام الغلَّ من عنقه والقيد من رجله؛ فليس كلُّ 

نعمه على عباده أن مكَّنهم من املفارقة بالطالق إذا أراد أحـدهم  
استبدال زوج مكان زوج، والتخلَّص ممن ال حيبها وال يالئمها، فلم 

  .ير للمتحابني مثل النكاح، وال للمتباغضني مثل الطالق
ء، إنَّ الفروج يحتاط هلا فنعم، وهكذا قلنا سـوا : وأما قولكم

فإنا احتطنا وأبقينا الزوجني على يقني النكاح حىت يأيت مـا يزيلـه   
بيقني، فإذا أخطأنا فخطؤنا يف جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا من 

: جهتني، جهة الزوج األول وجهة الثاين، وأنتم ترتكبـون أمـرين  
حترمي الفرج على من كان حالالً له بيقني وإحالله لغريه، فإن كان 

  .خطأٌ من جهتني، فتبين أنا أوىل باالحتياط منكمخطأً فهو 
إنَّ النكاح يدخل فيه بالتشديد واالحتياط، وخيرج : أما قولكم

نعم، هذا مسلَّم، ولكن ال خيرج منه إالَّ مبا : منه بأدىن شيء، فيقال
نده، أذن فيه، وأما ما ينصبه املؤمن عنصبه اهللا سببا خيرج به منه، و

  .)١(للخروج منه فكالَّوجيعله هو سببا 
أنه لو كان الطالق احملرم قد لزم لكان حصل الفسـاد   -١٠

                              
  ).٣/٩٨( ذيب السنن: انظر )٥/٢٤٠( زاد املعاد (١)
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الذي كرهه اهللا ورسوله، وذلك الفساد ال يرتفع برجعة يباح لـه  
الطالق بعدها، واألمر برجعة ال فائدة فيها مما تنزه عنه اهللا ورسوله، 

راغبا عنـها   فإنه إن كان راغبا يف املرأة فله أن يرجعها، وإن كان
فليس له أن يرجتعها، فليس يف أمره برجعتها مع لزوم الطالق لـه  

عـن   مصلحة شرعية، بل زيادة مفسدة، وجيب تنزيه الرسـول  
األمر مبا يستلزم زيادة الفساد، واهللا ورسوله إمنا يا عن الطـالق  

  .)١(!البدعي ملنع الفساد، فكيف يأمران مبا يستلزم الفساد؟
ارع يحرم الشيء لَما فيه من املفسدة اخلالصة أو إنَّ الش -١١

الراجحة، ومقصوده بالتحرمي املنع من الفساد وجعله معدوما، فلـو  
كان يترتب عليه مع التحرمي من األحكام ما يترتب على احلـالل  
فيجعله الزما نافذًا كاحلالل لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الـذي  

ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم قصد عدمه، فيلزم أن يكون 
  .)٢(الناس به، وهذا تناقض ينزه عنه الشارع 

وألنه لو كان الطالق نافذًا يف احلـيض لكـان األمـر     -١٢
باملراجعة والتطليق بعده تكثريا من الطالق البغيض إىل اهللا، وتقليالً 

ال ملا بقي من عدده الذي يتمكن من املراجعة معه، ومعلـوم أنـه   
  .)٣(مصلحة يف ذلك

أنَّ مفسدة الطالق الواقع يف احليض، لو كان واقعـا ال   -١٣
                              

  ).٣٣/٢٣/٢٤( جمموع فتاوى ابن تيمية (١)
  ).٣٣/٢٥( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
  ).٩٨، ٣/٩٧( ذيب سنن أيب داود البن القيم (٣)
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٢٦٠  

 
يرتفع بالرجعة والطالق بعدها، بل إمنا يرتفع بالرجعة املستمرة اليت 
تلم شعث النكاح وترفع خرقه، فأما رجعة يعقبها طالق، فال تزيل 

  .)١(مفسدة الطالق األول لو كان واقعا
إمنا حرمه وى عنه ألجل املفسدة اليت تنشأ  أنَّ الشارع -١٤

من وقوعه، فإنَّ ما ى عنه الشرع وحرمه ال يكون قط إالَّ مشتمالً 
على مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدا إلعـدام تلـك   
املفسدة، فلو حكم بصحته ونفوذه لكان حتصيالً للمفسدة اليت قصد 

  .)٢(الشارع إعدامها وإثباتا هلا
أحدمها إباحتـه  : أنَّ هللا تعاىل يف الطالق املباح حكمني -١٥

جعله سببا للتخلص من الزوجة، فإذا مل يكـن  : واإلذن فيه، والثاين
الطالق مأذونا فيه انتفى احلكم األول، وهو اإلباحة، فما املوجـب  
لبقاء احلكم الثاين وقد ارتفع سببه؟ ومعلوم أنَّ بقاء احلكم بـدون  

  .)٣(سببه ممتنع
أنَّ الشارع أباح للمكلَّف من الطالق قدرا معلومـا يف   -١٦

زمنٍ خمصوص، ومل يملِّكه أن يتعدى القدر الذي حد له، وال الزمن 
الذي عين له، فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغـوا بـاطالً،   

ـ  ف فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا باطالً، فكي
يكون عدوانه يف الوقت صحيحا ومعتربا الزما وعدوانه يف العـدد  

                              
  .املصدر السابق والصفحة (١)
  )٩٨، ٣/٩٧( ذيب سنن أيب داود البن القيم (٢)
  ).١٠٠، ٣/٩٩( ذيب سنن أيب داود البن القيم (٣)
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  لغوا باطالً؟
  ا يف وقـتنعيا من النساء مله عدد دوهذا كما أنَّ الشارع ح
معين، فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطالً، وكذا لـو  

اء العدة مثالً أو تعدى ما حد له من الوقت، بأن ينكحها قبل انقض
يف وقت اإلحرام، فإنه يكون لغوا باطالً؛ فقد مشل البطالن نـوعي  

  .)١(التعدي عددا أو وقتا
وأيضا فالصحة إما أن تفسر مبوافقة أمر الشـارع أو أن   -١٧

تفسر بترتب أثر الفعل عليه، فإن فُسرت باألول مل يكن تصـحيح  
سرت بالثاين وجب أيضا أالَّ يكون العقد هذا الطالق ممكنا، وإن فُ

احملرم صحيحا؛ ألنَّ ترتب الثمرة على العقد إمنا هو جبعل الشـارع  
العقد كذلك، ومعلوم أنه مل يعتبر العقد احملرم، ومل جيعلـه مثمـرا   

  .)٢(ملقصوده كما مر
وأيضا فوصف العقد احملرم بالصحة مع كونـه منشـئًا    -١٨

سدة ومشتمالً على الوصف املقتضي لتحرميه وفساده، مجع بني للمف
النقيضني، فإنَّ الصحة إمنا تنشأ عن املصلحة، والعقـد احملـرم ال   
مصلحة فيه؛ بل هو منشأ ملفسدة خالصة أو راجحة، فكيف تنشـأ  

  .)٣(الصحة من شيء هو منشأ املفسدة

                              
  .املصدر السابق والصفحة (١)
  ).٣/١٠٠( ذيب سنن أيب داود البن القيم (٢)
  .املصدر السابق (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٦٢  

 
١٩- ا أن يم بالصحة إما فوصف العقد احملرمن وأيض علَم بنص

الشارع أو من قياسه أو من توارد عرفه يف حمال حكمه بالصحة، أو 
من إمجاع األمة، وال ميكن إثبات شيٍء من ذلك يف حملِّ النزاع، بل 
نصوص الشرع تقتضي رده وبطالنه كما تقدم، وكـذلك قيـاس   
الشريعة كما ذكرناه، وكذلك استقراء موارد عرف الشرع يف جمال 

كم بالصحة إمنا يقتضي البطالن يف العقد احملـرم ال الصـحة،   احل
على صحة  -وهللا احلمد  -وكذلك اإلمجاع؛ فإنَّ األمة مل جتمع قد 

شيٍء حرمه اهللا ورسوله، ال يف هذه املسألة، وال يف غريها، فاحلكم 
  .)١(يستند إىل أي دليل

ليه أمرنا من عمل عمالً ليس ع«: ما صح من قوله  -٢٠
  .»فهو رد

  .)٢(»كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: ويف رواية
  : قال ابن القيم

فهذا عام ال ختصيص له برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغـاءه،  
بأنَّ هذا الطالق املنهي عنه واحملـرم صـحيح الزم   : فكيف يقال

  .)٣(نافذ
                              

  .املصدر السابق (١)
 فالصلح مردود صلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جورأخرجه البخاري يف ال (٢)

 )١٧١٨( ومسلم يف األقضية، باب نقض األحكام الباطلة) ٣/١٦٧(
)٣/١٣٤٣(.  
  ).٣/١٠٠( ذيب سنن أيب داود) ٥/٢٢٤( زاد املعاد (٣)



  

  ٢٦٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

لة وهو حديثٌ صحيح شاملٌ لكـلِّ مسـأ  : وقال الشوكاين
ومسألة النزاع من هذا القبيـل،   خمالفة لما عليه أمر رسول اهللا 

فإنَّ اهللا مل يشرع هذا الطالق وال أذن فيه فلـيس مـن شـرعه    
  .)١(وأمره

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين لقوة أدلته وكثرـا وتظافرهـا يف   

  .الداللة على عدم وقوع الطالق البدعي
  :عة يف الطالق يف احليضيف الرج: الفرع الثالث
  :وفيه جانبان

  .يف حكم الرجعة: اجلانب األول
  .يف اإلجبار على الرجعة: اجلانب الثاين
  :يف حكم الرجعة يف الطالق البدعي: اجلانب األول

هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطالق يف حكم الرجعـة يف  
  :ذلك الطالق على قولني

  :وإمنا ذلك مستحبأا غري واجبة : القول األول
، وأمحد يف روايـة  )٣(، والشافعية)٢(ذهب إليه احلنفية يف قول
                              

  ).٦/٢٥٤( نيل األوطار (١)
  ).٣/٢٣٣( رد احملتار (٢)
  ).٧/٢٣( حلية العلماء) ٣/٣٠٩( مغين احملتاج) ٨/٤( روضة الطالبني (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٦٤  

 
  .)٢(، واألوزاعي، والثوري، وابن أيب ليلى)١(عنه، وهي املذهب

  :أدلَّة هذا القول
مبراجعتــها، وأقــل أحــوال األمــر  ألمــر الــنيب  -١

  .)٣(االستحباب
مره، واآلمـر  مل يأمره، وإمنا أمر أباه أن يأ وألنَّ النيب  -٢

  .)٤(باألمر بالشيء ليس آمرا بذلك الشيء
  .وهذا أمر منه» فلرياجعها«: بأنَّ النيب قال: ونوقش
بأنَّ املراد فلرياجعها ألجل أمرك، فيكون الوجـوب  : وأجيب

  .)٥(ألجل أمر الوالد
  .)٦(وألنَّ ابتداء النكاح إذا مل يكن واجبا فاستدامته كذلك -٣

ا القياس؛ ألنَّ االستدامة واجبة هنـا  بعدم صحة هذ: ونوقش
  .)٧(ألجل الوقت، فإنه ال جيوز فيه الطالق

  .)١(وألنه بالرجعة يزيل املعىن الذي حرم الطالق -٤
                              

  ).٨/٤٥٠( اإلنصاف) ٧/٢٦١( املبدع) ١٠/٣٢٨( املغين (١)
  ).٣/١٠٣( بن القيمذيب السنن ال) ١٠/٣٢٨( املغين (٢)
  ).٧/٢٦١( املبدع) ١٠/٣٢٨( املغين (٣)
  ).٣/٣٠٩( مغين احملتاج (٤)
  ).٣/٣٠٩( مغين احملتاج (٥)
  ).٣/١٠٣( ذيب سنن أيب داود (٦)
  .املصدر السابق (٧)
  ).١٠/٢٢٨( املغين (١)



  

  ٢٦٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(وألنَّ املعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها -٥
بأن تعذُّر ارتفاع املعصية ال يصلح صارفًا للصيغة عن : ونوقش

العدة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء الوجوب جلواز رفع أثرها وهو 
  .)٢(ما هو أثره من وجه فال تترك احلقيقة

بأنه الرجعة يرتفع عنه اإلمث، وهو قول مجع من : مث قد يناقش
  .)٣(أهل العلم

وألنه طالق ال يرتفع بالرجعة فلم تجِب عليه الرجعة فيه،  -٦
  .)٤(كالطالق يف طُهرٍ مسها فيه

  :ب الرجعةوجو: القول الثاين
، وأمحـد يف روايـة   )٦(، ومالك)٥(ذهب إليه احلنفية يف قول

  .)٨(، وداود الظاهري)٧(عنه
  :أدلَّة هذا القول

                              
  ).٣/٢٢٣( رد احملتار (١)
  ).٣/٢٢٣( رد احملتار (٢)
  ).٣/٣٠٩( املغين (٣)
  ).٧/٢٦١( املبدع) ١٠/٣٢٩( املغين (٤)
  ).٣/٢٣٣( رد احملتار (٥)
 الكايف) ٣/٣٤٣( الشرح الصغري) ٢/١٢٣( اإلشراف) ٢/٤٩( بداية اتهد (٦)

  ).٣/٦٧( املنتقى) ١/٤٧٢(
  ).٨/٤٥٠( اإلنصاف) ٧/٢٦١( املبدع) ١٠/٣٢٨( املغين (٧)
  ).٣/١٠٣( ذيب سنن أيب داود البن القيم) ١٠٣٢٨( املغين (٨)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على
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  .)١(ا، وظاهر األمر الوجوب ألمر النيب  -١
وطالقهـا حـال    )٢(»ال ضرر وال ضرار«: ولقوله  -٢

وال طريق احليض إضرار ا؛ ألنه يطول عليها العدة، فيجب إزالته، 
  .)٣(إىل ذلك إالَّ باالرجتاع

وألنَّ الرجعة جتري جمرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا  -٣
  .)٤(واجب بدليل حترمي الطالق

: وألن الرجعة إمسـاك للزوجـة بـدليل قولـه تعـاىل      -٤
 وفـرعبِم نوهحرس أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم ] ٢٣١: البقـرة [

  .اجعتها يف العدة والتسريح تركها حىت تنقضي عدافاإلمساك مر
وإذا كانت الرجعة إمساكًا فال ريب يف وجوب إمسـاكها يف  

  .)٥(زمن احليض وحترمي طالقها فتكون واجبة
ألنَّ الرجعة إذا تعلَّقت بضررٍ كانت تابعةً له يف الثبـوت   -٥

فـارجتع فـإنَّ    أال ترى أنَّ املعسر بالنفقة إذا طلَّق عليه.. واالنتفاء 
مراجعتها معتبرة بيسره، فإذا دام إعساره مل تصح؛ فإنَّ إثباا إضرار 

كذلك املوىل، فإذا ثبت ذلك وجب يف هذا املوضع إذا كان .. ا؟
                              

 املغين) ٣/٢٢٣( رد احملتار) ٢/٤٩( بداية اتهد) ٢/١٢٣( اإلشراف (١)

)١٠/٣٢٩.(  
  ).١٤١( سبق خترجيه (٢)
  ).٢/١٢٣( اإلشراف (٣)
  ).٧/٢٦١( املبدع) ٣/١٠٣( ذيب السنن) ١٠/٣٢٩( املغين (٤)
  ).٣/١٠٣( ذيب سنن أيب داود) ١٠/٣٢٨( املغين (٥)



  

  ٢٦٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

يف منع الرجعة خوف ضرر ا أن يزال بارجتاعها لـزوال الضـرر   
  .)١(عنها

  :يف اإلجبار على الرجعة: اجلانب الثاين
  بوجوب الرجعة، فهل يجبر على رجعتها أو ال؟ وإذا قيل

أطلق األكثرون القول بوجوب الرجعة، ومل يتعرضوا لإلجبار، 
  .، إىل القول باإلجبار)٣(، وداود)٢(يف حني ذهب مالك

وقد ذهب املالكية إىل إجباره على الرجعة إذا كان الطـالق  
  .ن العدة بانترجعيا، ويستمر اجلرب إىل آخر العدة، فإن خرجت م

يجبر ما مل تطهر من احليضة الثانية، ألنه عليـه  : وقال أشهب
الصالة والسالم أباح يف هذه احلالة طالقها، فال معىن إلجبـاره يف  

  .)٤(هذه احلالة
واألمر بارجتاعها حق هللا تعاىل فيجربه احلاكم، وإن مل تقُم املرأة 

 ـدى من الرجعة هد بالسـجن، مث إن أىب  حبقِّها يف الرجعة، فإنْ أب
سجِن بالفعل، ثُم إن أىب هدد بالضرب، مث إن أىب ضرب بالفعـل،  
يفعل ذلك كلَّه مبجلسٍ واحد، فإن أىب االرجتاع ارجتع احلاكم بأن 

                              
  ).٢/١٢٣( اإلشراف (١)
 الكايف) ٣/٣٤٤( الشرح الصغري) ٢/١٢٣( اإلشراف) ٢/٤٩( بداية اتهد: انظر (٢)

)١/٤٧٢.(  
  ).١٠/٣٢٨( انظر املغين (٣)
  ).٣/٩٨( املنتقى) ٣٤٤، ٣٤٣( الشرح الصغري (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٦٨  

 
بارجتاع احلاكم الوطء والتـوارث،  : ارجتعتها وجاز به، أي: يقول

  .)١(هوإن مل ينوِها الزوج، ألنَّ نية احلاكم قائمة مقام نيت

                              
  .املصادر السابقة (١)



  

  ٢٦٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب الثاين
  وطء الزوج الثاين للمرأة حال حيضها

  هل حيلها للزوج األول

اختلف أهل العلم يف املطلقة البائن يطأها الزوج الثاين، وهـي  
  :حائض هل حيصل بذلك اإلحالل على قولني

  :أا ال حتلُّ له بذلك: القول األول
  .)٢(، واحلنابلة)١(ذهب إليه املالكية

رام حلق اهللا تعاىل، فلم حيصل به اإلحـالل،  ألنه وطء ح -١
  .)٣(كوطء املرتدة
  .بالفارق؛ ألنَّ املرتدة ليست يف العصمة خبالف هذه: ونوقش

  :أا حتلُّ بذلك: القول الثاين
، واختاره ابن قدامـة مـن   )٥(، والشافعية)٤(ذهب إليه احلنفية

  .)٦(احلنابلة

                              
  ).٣/٤٢٩( الشرح الصغري (١)
  ).٤/٥٣٥( الشرح الكبري) ١٠/٥٥١( املغين (٢)
  ).٤/٥٣٥( رح الكبريالش) ١٠/٥٥١( املغين (٣)
  ).٣/٤١٤( رد احملتار (٤)
  ).١٠/٥٥١( ذكره هلم ابن قدامة يف املغين (٥)
  ).١٠/٥٥١( املغين (٦)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٧٠  

 
  ].٢٣٠: البقرة[ وجا غَيرهحتى تنكح ز: لقوله تعاىل -١

  .)١(وهذه قد نكحت زوجا غريه
حـىت تـذوقي عسـيلته ويـذوق     «: وقول الـنيب   -٢

  .)٣(وهذا قد وجد )٢(»عسيلتك
وألنه وطء يف نكاح صحيح يف حملِّ الوطء، على سـبيل   -٣

التمام فأحلَّها كالوطء احلالل، وكما لو وطئها وقد ضاق وقـت  
  .)٤(ة يضرها الوطءالصالة، أو وطئها مريض

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين، لقوة دليله يف مقابل ضعف ما ذكره 

  .األولون، بعدم صحة ما استدلُّوا به من القياس

                              
  ).٤/٥٣٥( الشرح الكبري) ١٠/٥٥١( املغين (١)
أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب إذا طلقها ثالثًا مث تزوجت بعد العدة  (٢)

م يف كتاب النكاح، باب ال حتل املطلقة ومسل) ٦/١٨٢( زوجا غريه فلم ميسها
  ).٢/١٠٥٦( ثالثًا حىت تنكح زوجا غريه ويطأها

  ).١/٤١٤( رد احملتار) ٤/٥٣٥( الشرح الكبري) ١٠/٥٥١( املغين (٣)
  ).١/٤١٤( رد احملتار (٤)



  

  ٢٧١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الثامن
  يف اخللع يف احليض

وإذا كان أهل العلم قد اتفقوا على حترمي الطالق زمن احليض، 
  :ى قولنيفقد اختلفوا يف اخللع فيه عل

  :أنه ال جيوز: القول األول
  .)٢(، وهو قول مجع من فقهاء السلف)١(ذهب إليه املالكية

  :االستدالل
وهـذا  ] ١: الطـالق [ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن: لقوله تعاىل -١
  .مطلَق

  .ملا أنكر الطالق يف احليض مل يستفصل وألنَّ النيب  -٢
  :أنه جيوز: القول الثاين 

، وقال ابن تيمية )٥(، والشافعية)٤(، واحلنابلة)٣(ليه احلنفيةذهب إ
  .)٦(إنه قول أكثر أهل العلم

                              
  ).٣/٣٤٣( الشرح الصغري (١)
  ).٣٣/٢١( جمموع فتاوى ابن تيمية (٢)
  ).٣/٢٣٤( رد احملتار (٣)
  ).١/١٩٨( كشاف القناع) ١٠/٢٦٩( ملغينا (٤)
  ).١٧/١٣( املهذب وتكملة اموع) ٣/٣٠٨( مغين احملتاج (٥)
  ).٣٣/٢١( جمموع الفتاوى (٦)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٧٢  

 
  :االستدالل

: البقـرة [ فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه: قوله تعاىل -١
  .)١(وهذا مطلق]. ٢٢٩

وألنَّ ضرر تطويل العدة عليها، واخللع حيصل بسـؤاهلا،   -٢
٢(ا منها به، ودليالً على رجحان مصلحتها فيهفيكون رض(.  

وألنَّ املنع من الطالق يف احليض للضرر الـذي يلحقهـا    -٣
بتطويل العدة، واخللع جعل للضرر الذي يلحقها بسـوء العشـرة   
والتقصري يف حق الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويـل  

  .)٣(العدة، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما
  :واستدلَّ ابن تيمية هلذا القول -٣
بأنَّ اخللع ليس بطالق، بل فرقة بائنة، و هو يف أحد قويل  -١

  .)٤(العلماء تستربأ فيه حبيضة فال عدة عليها
وألا متلك نفسها باالختالع فلهما فائدة يف تعجيل اإلبانة  -٢

 لرفع الشرع الذي بينهما خبالف الطالق الرجعي، فإنه ال فائدة يف
  .)٥(تعجيله قبل وقته، بل ذلك شر بال خري

                              
  ).٣/٣٠٨( مغين احملتاج (١)
  ).١/١٩٨( كشاف القناع) ٣/٣٠٨( مغين احملتاج) ٣/٢٦٩( املغين (٢)
  ).١٧/١٣( تكملة اموع) ١٠/٢٦٩( املغين (٣)
  ).٣٣/٢١( وع الفتاوىجمم (٤)
  .املصدر السابق (٥)



  

  ٢٧٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :الترجيح
والراجح هو القول الثاين لقوة أدلَّته وتظافرهـا، وأقواهـا وال   
شك ما ذكره ابن تيمية من أنه ال عدة عليها وإمنا هو استرباء حبيضة 

  .)١(واحدة

                              
  .الكالم يف عدة املختلعة من هذا البحث: انظر (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٧٤  

 
  املبحث التاسع

  يف األحكام املتعلقة باإليالء
  :وفيه مطلبان
  .يف احتساب أيام احليض من أجل املوىل: ولاملطلب األ

يف حصول الفيئة من املويل بـالوطء حـال   : املطلب الثاين
  .احليض



  

  ٢٧٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب األول
  عدم احتساب وقت احليض من مدة اإليالء

كـم ـا   امرأته ضربت له املدة اليت ح الرجل من )١(إذا آىل
سائهِم تربص أَربعة أَشهرٍ للَّذين يؤلُونَ من نِ: سبحانه وتعاىل بقوله

 يمحر فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اَهللا غَفُور *  يعـمفَإِنَّ اَهللا س وا الطَّلَاقمزإِنْ عو
يملع ]٢٢٧، ٢٢٦: البقرة.[  

فإن قام بالزوجة مانع من الوطء مل حيتسب على الزوج مـن  
حيتسب عليـه، وال مينـع   املدة، وقد استثىن من ذلك احليض فإنه 

ألنه لو منع مل ميكـن   )٢(ضرب املدة إذا كان موجودا وقت اإليالء
ضرب املدة، ألنَّ احليض يف الغالب ال خيلو منه شهر، فيؤدي ذلك 

  .)٣(إىل إسقاط حكم اإليالء
  املطلب الثاين

  .حصول الفيئة من الْمولي بالوطء حال احليض

مث وطئها قبل انتـهاء املـدة وهـي    إذا آىل الزوج من زوجته 
  حائض، فهل خيرج من اإليالء بذلك؟

                              
. حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر: اإليالء شرعا (١)

  ).٣٤٣( انظر املطلع
) ٣/٣٤٩( مغين احملتاج) ٨/٢٥٣( روضة الطالبني) ٧/١٤٦( حلية العلماء: انظر (٢)

  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ٨/٦١( البدع) ١١/٣٤( املغين
  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ٨/٦١( املبدع (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٧٦  

 
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

  :فيخرج من حكم اإليالء بذلك: أنه حينث: القول األول
  .)٢(، واحلنابلة)١(ذهب إليه الشافعية

ألنَّ ميينه احنلَّت، ومل يبق ممتنعا من الوطء حبكم اليمني، فلـم  
  .)٣(إليالء كما لو كفر عن ميينه أو كما لو وطئها مريضةيبق ا

  .أنه ال خيرج من اإليالء: القول الثاين
  .)٤(اختاره أبو بكر من احلنابلة، وذكر أنه قياس املذهب

ألنه وطء ال يؤمر به يف الفيئة فلم خيرج به من اإليالء، كالوطء 
  .يف الدبر

حنث به، ولـيس  بالفارق؛ ألنَّ الوطء يف الدبر ال ي: ونوقش
  .)٥(مبحالً للوطء خبالف مسألتنا

  :الترجيح
  .والراجح هو القول األول، لقوة دليله

                              
  ).١١/٣٣( ذكره هلم صاحب املغين (١)
  ).٤/٥٥٧( الشرح الكبري) ١١/٣٣( املغين (٢)
  ).٤/٥٥٧( الشرح الكبري) ١١/٣٣( املغين (٣)
  .املصادر السابقة (٤)
  ).١١/٣٤( املغين (٥)



  

  ٢٧٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث العاشر
  )١(يف األحكام املتعلِّقة بالعدة

  :وفيه مطلبان
  .فيما اتفق عليه من أمر املعتدة اليت حتيض: املطلب األول
  .ما وقع فيه اخلالف من أمر العدة: املطلب الثاين

                              
ص، أي انتظار ووقف يلزم املرأة مدة معلومة، بعد زوال النكاح أو ترب: العدة (١)

  ).٤/٧٦٧( البناية) ١٦٧( أنيس الفقهاء: شبهه، انظر



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٧٨  

 
  املطلب األول

  ما وقع فيه االتفاق
اتفق أهل العلم على وجوب العدة على املطلقة إذا كانت  -١

ممن : مدخوالً ا، وأا تعتد باألقراء إذا كانت من أهل األقراء، أي
  .)١(حتيض

 والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء: وذلك لقوله تعاىل
  ].٢٢٨: بقرةال[

ة، أو البالغ املطلقة اليت بيما أمجع أهل العلم على أنَّ الصك -ب
مل حتض إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثالثة بيوم، أو أقل مـن  

  .)٢(يوم، أنَّ عليها استئناف العدة باحليض
هذا وقد ذهب عامة القائلني بوقوع الطالق يف احليض إىل  -ج

  :، وذلك)٣(فيها ال تحتسب من عداأنَّ احليضة اليت تطلَّق 
ألنَّ اهللا تعاىل أمر بثالثة قروء، فتناول ثالثة كاملة، والـيت   -١

  .طلَّق فيها مل يبق منها ما تتم به مع اثنتني ثالثة كاملة، فال يعتد ا
وألنَّ الطالق إمنا حرم يف احليض لما فيه من تطويل العدة  -٢

احليضة قرًءا، كان أقصر لعدا، وأنفـع   عليها، فلو احتسبت بتلك
                              

، ١١/١٩٤( املغين) ٧٦( مراتب اإلمجاع البن حزم) ١٠٩( اإلمجاع البن املنذر (١)
  ).٢/٦٦( بداية اتهد) ١٩٩

  ).٤/٢٨٥( واإلشراف له) ١٠٩( اإلمجاع البن املنذر (٢)
  ).٢/٦٨( بداية اتهد) ١١/٢٠٣( املغين (٣)



  

  ٢٧٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(هلا، فلم يكن محرما
  املطلب الثاين

  ما وقع فيه اخلالف

  :وفيه ثالث مسائل
  .»األقراء«يف املراد بـ: املسألة األوىل
  .يف عدة األمة ذات األقراء: املسألة الثانية
  .يف عدة املختلعة: املسألة الثالثة

  :»األقراء«راد بـاملسألة األوىل يف امل
والْمطَلَّقَات : اختلف أهل العلم يف املراد باألقراء يف قوله تعاىل

  :على قولني] ٢٢٨: البقرة[ يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء
  :أا احليض: القول األول

  .)٣(، وأمحد يف رواية عنه، وهي املذهب)٢(ذهب إليه احلنفية
علقمـة واألسـود،   : مفقهاء السلف منه وهو قول مجع من

وإبراهيم النخعي، وشريح، والشعيب، واحلسن، وقتادة وسعيد بـن  
جبري، وطاوس، وسعيد بن املسـيب، وإسـحاق، وأبـو عبيـد،     
والثوري، والعنربي، واألوزاعي، واحلسن بن حي، وابـن شـربمة   

                              
  ).١١/٢٠٣( املغين (١)
  ).٤/٧٧٠( البناية) ٤/٣٠٨( فتح القدير) ٣/٥٠٥( رد احملتار (٢)
  ).٨/١٧٧( املبدع) ٩/٢٧٩( اإلنصاف) ١١/٢٠٠( املغين (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٨٠  

 
  .)١(وربيعة، وجماهد، ومقاتل والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق

أبو بكر، وعمـر،  : عن مجع من فقهاء الصحابة منهموروي 
وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى، وعبادة بن الصـامت، وأبـو   
الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعبد اجلهين، وعبد اهللا بـن  

  .)٢(قيس
  :)٣(األدلَّة

 وٍءوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُـر : قوله تعاىل -١
  ].٢٢٨: البقرة[

فظاهر اآلية وجوب التربص ثالثة كاملة، ومن جعل القـروء  
األطهار مل يوجب ثالثة؛ ألنه يكتفي بطُهرين و بعـض الثالـث،   
فيخالف ظاهر النص، ومن جعله احليض أوجب ثالثـة كاملـة،   

  .)٤(فيوافق ظاهر النص، فيكون أوىل من خمالفته
ي يئسن من الْمحيضِ من نِسـائكُم إِن  واللَّائ: قوله تعاىل -٢

نضحي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار ]٤: الطالق.[  
                              

  ).١١/٦٢٩( احمللى) ٥/٦٠٠( زاد املعاد) ١١/٢٢٠( املغين (١)
  ).٤/٧٧٠( البناية) ٤/٣٠٨( فتح القدير) ٥/٦٠٠( اد املعادز) ١١/٢٠٠( املغين (٢)
وسأذكر األدلَّة دون ما ورد عليها من مناقشات جتنبا لإلطالة، حيث إنَّ املسألة  (٣)

من أمهات مسائل اخلالف، وقد أطال الكالم عليها ابن القيم يف اهلدي، فمن أراد 
  ).٦٥٠-٥/٦٠٠( االستزادة فلريجع إليه

بداية ) ٤/٧٧١( النهاية) ٥/٦٠٤( زاد املعاد) ٤/٣١١( العناية) ١/٢٠٢( املغين (٤)
  ).٧/١١٧( املبدع) ٢/٦٧( اتهد



  

  ٢٨١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  : وجه االستدالل
أنَّ اهللا نقلهن عند عدم احليض إىل االعتداد باألشهر، فدلَّ ذلك 

فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا : كما قال تعاىل )١(على أنَّ األصل احليض
  ].٦: املائدة[ صعيدا
ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَـق اُهللا فـي   : قوله تعاىل -٣

هِنامحأَر ]٢٢٨: البقرة[  
وهذا هو احلمل واحليض عند عامة املفسـرين، واملخلـوق يف   

  .الرحم إمنا هو احليض الوجودي
: السلف واخللف، هو احلمل واحليض، وقال بعضهموهلذا قال 

  .)٢(إنه الطهر: احلمل، ومل يقل أحد قط
وألنَّ لفظ القـرء مل يسـتعمل يف كـالم الشـارع إالَّ      -٤

، ومل جيئ عنه يف موضع واحد استعماله للطهر، فحملـه  )٣(للحيض
يف اآلية على املعهود املعروف من خطـاب الشـارع أوىل، بـل    

                              
  ).٤/٣١١( فتح القدير) ٥/٦١١( زاد املعاد) ٢/٢٠١( املغين (١)
  ).٥/٦١٠( زاد املعاد (٢)
  .»دعي الصالة أيام أقرائك«للمستحاضة  ومن ذلك قوله  (٣)

) ١/٢٠٨( الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إىل طهر أخرجه أبو داود يف كتاب
وابن ) ١/٢٢٠( والترمذي يف كتاب الطهارة، باب املستحاضة تتوضأ لكلِّ صالة

 ماجة يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف املستحاضة اليت قد عدت أيام أقرائها

)١/٢٠٤.(  



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٨٢  

 
  .)١(متعني

خري بريـرة،  «: أنَّ النيب : جاء يف حديث ابن عباس ما -٥
فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة احلرة فكانت عدة احلـرة  

أمرت بريـرة أن  «: ومن حديث عائشة. )٢(»هي الثالث احليض
  .)٣(»تعتد بثالث حيض

  .ظاهر: ووجه االستدالل
  .للمختلعة أن تعتد حبيضة أمره  -٦
 النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أنَّ الـنيب  فأخرج  -أ

أمر امرأة ثابت بن قيس بن مشاس لَما اختلعت مـن زوجهـا أن   
  .)٤(تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها

ويف سنن أيب داود والترمذي عن ابن عبـاس رضـي اهللا    -ب
أنَّ امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها الـنيب  «: عنهما

  .)١(»حبيضةأن تعتد 
                              

 السيل اجلرار) ٨/١١٧( املبدع) ٥/٦٠٩( زاد املعاد) ١/٢٠١( املغين: انظر (١)

)٢/٣٨٠.(  
  ) .٣٤٠٥، ٢٥٤٢( أخرجه أمحد يف املسند (٢)

  ).١/٣٨١( ورجاله رجال الصحيح السيل اجلرار: قال الشوكاين
قال يف ) ١/٦٧١( أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطالق، باب خيار األمة إذا أُعتقت (٣)

 لسيل اجلراروكذا قال الشوكاين يف ا.. الزوائد إسناده صحيح ورجال موثوقون

)١/٣٨١.(  
  .وسنده حسن) ٦/٤٩٧( أخرجه النسائي يف كتاب الطالق، باب عدة املختلعة (٤)
والترمذي يف الطالق، ) ٢/٦٧٠( أخرجه أبوداود يف كتاب الطالق، باب اخللع (١)

= 



  

  ٢٨٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ الربيع بنت معوذ اختلعت على عهـد  «: ويف الترمذي -ج
أن تعتـد   -أو أمـرت   -رسول اهللا من زوجها فأمرهـا الـنيب   

  .)١(»حبيضة
أنـه   ويدل له حديث عائشة رضي اهللا عنها عن النيب  -٧

  .)٢(»طالق األمة تطليقتان، وعدا حيضتان«: قال
طالق األمة اثنتان، «: اومن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهم

  .)٣(»وعدا حيضتان
أنَّ االسترباء عدة خمتصرة، فكان النص على احليض فيـه   -٨

  .)٤(معنويا لكون عدة احلرائر باحليض ال بالطهر
قـال يف سـبايا    وقد ثبت عن أيب سعيد اخلدري أنَّ النيب 

ال توطأ حامل حىت تضع، وال غري ذات محـل حـىت   «: أوطاس
=                                

  .ورجاله ثقات) ٣/٤٨٢( باب ما جاء يف اخللع
  .وإسناده صحيح) ٢/٤٨٢( أخرجه الترمذي يف الطالق، باب ما جاء يف اخللع (١)
وهو حديث : وقال) ٢/٦٣٩( أخرجه أبو داود يف الطالق، باب سنة طالق العبد (٢)

والترمذي ) ١/٦٧٢( جمهول، وابن ماجة يف الطالق، باب يف طالق األمة وعدا
  ).٣/٤٨٩( يف الطالق باب ما جاء أن طالق األمة تطليقتان

مرفوعا إالَّ من حديث مظاهر بن  حديث عائشة حديث غريب، ال نعرفه: وقال عقبة
  .أسلم ومظاهر ال نعرف له يف العلم غري هذا احلديث

إسناد حديث ابن : قال يف الزوائد) ١/٢٧٢( أخرجه ابن ماجة يف املوضع السابق (٣)
عمر فيه عطية العويف متفق على تضعيفه، وقد صح من قول ابن عمر، أخرجه 

  ).٢/٥٧٤( مالك يف املوطأ
 فتح القدير) ١/٦٨٢( السيل اجلرار) ٥/٦١٢( زاد املعاد) ١/٢٠١( املغين (٤)

)٤/٣١١.(  



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٨٤  

 
  .)١(»يضةحتيض ح

وألنَّ العدةَّ استرباء فكانت باحليض، كاسـترباء األمـة،    -٩
وذلك ألنَّ االسترباء ملعرفة براءة الرحم من احلمل والذي يدلُّ عليه 

  .)٢(احليض فوجب أن يكون االسترباء به
وألنَّ العدة تتعلَّق خبروج خارج من الرحم، فوجـب أن   -١٠

قه أنَّ العدة مقصودها معرفة براءة تتعلَّق بالطهر كوضع احلمل، يحقِّ
املرأة من احلمل فتارة حتصل بوضعه، وتارة مبا ينافيه، وهو احلـيض  

  .)٣(الذي ال يتصور وجوده معه
أنَّ األدلَّة والعالمات، واحلدود والغايات، إمنـا حتصـل    -١١

باألمور الظاهرة املتميزة عن غريها، والطهور هو األمر األصـلي،  
كان مستمرا مستصحبا مل يكن له حكم يفـرد بـه يف    وهلذا مىت

الشريعة، وإمنا األمر املتميز هو احليض، فإنَّ املرأة إذا حاضت تغيرت 
أحكامها من بلوغها وحترمي العبادات عليها من الصالة، والصـوم،  

  .والطواف، وغري ذلك
ر، مث إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطه

                              
 وأبو داود يف النكاح، باب وطء السبايا) ٨٧، ٣/٦٢( أخرجه أمحد يف املسند (١)

وصححه وقد صححه األلباين كما ) ٢/١٩٥( وسكت عنه، واحلاكم) ٢/٦١٤(
  ).٧/٢١٤( يف اإلرواء

زاد ) ٨/١١٧( املبدع) ٤/٧٧٢( النيابة) ٤/٣١١( رفتح القدي) ١١/٢٠٢( املغين (٢)
  ).٥/٦١٢( املعاد

  ).١١/٢٠٢( املغين (٣)



  

  ٢٨٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

لكن لزوال املغري الذي هو احليض، فإا تعود بعد الطهـر إىل مـا   
كانت عليه قبل احليض من غري أن جيـدد هلـا الطهـر حكمـا،     

أمر يغري أحكام املرأة، وهذا التغري إمنا حيصل باحليض دون  »القرء«و
  .)١(الطهر

  :أا األطهار: القول الثاين
، )٤(، وأمحد يف رواية عنـه )٣(، والشافعية)٢(ذهب إليه املالكية

  .)٥(والظاهرية
الفقهاء السبعة، وأبان : وهو قول مجع من فقهاء السلف منهم

  .)٦(بن عثمان، والزهرين وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور
  .)٧(وروي عن زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد اهللا بن عمر

  :األدلَّة
  ].١: لطالقا[ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن: قوله تعاىل -١

                              
  ).٥/٦١٥( زاد املعاد (١)
) ٣/٩٤( املنتقى) ٢/٦٧( بداية اتهد) ٢/١٦٦( اإلشراف) ١/٥١٦( الكايف (٢)

  ).٣/٥١٦( الشرح الصغري
  ).٧/٣١٦( اءحلية العلم) ٣/٣٨٥( مغين احملتاج) ٨/٣٦٦( روضة الطالبني (٣)
  ).٥/٦٠١( زاد املعاد) ٨/١١٧( املبدع) ٩/٢٧٩( اإلنصاف) ١١/٢٠٠( املغين (٤)
  ).١١/٦٢٣( احمللى (٥)
وما بعدها، بداية ) ١١/٦٢٤( احمللى) ٥/٦٠١( زاد املعاد) ١١/٢٠١( املغين (٦)

  ).٤/٧٧٠( البناية) ٢/٦٧( اتهد
  ).٥/٦٠١( زاد املعاد) ١١/٢٠٦( املغين) ١١/٦٢٩( احمللى (٧)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٨٦  

 
ونضع الْموازِين الْقسطَ ليـومِ  : يف عدن، كقوله تعاىل: أي
ةاميالْق ]٤٧: األنبياء.[  

  .يف يوم القيامة: أي
، ويدلُّ عليه قـول  )١(وإمنا أمر بالطالق يف الطهر ال يف احليض

مره فلرياجعها حـىت تطهـر، مث   «: يف حديث ابن عمر النيب 
حتيض، مث تطهر، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك، فتلك العـدة  

  .)٢(»اليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق هلا النساء
أنَّ العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النسـاء هـي    فبني النيب 

الطهر الذي بعد احليضة، و لو كان القرء هو احليض، كان طلقهـا  
  .)٣(عدة ال يف العدةقبل ال
  .أنَّ اللسان يدلُّ على ما ذهبنا إليه ومن ذلك -٢
اسم وضع ملعىن، فلما كان احليض دما يرخيـه   »القرء«أنَّ  -أ

الرحم فيخرج، والطهر دم يحتبس فال خيرج، وكان معروفًا مـن  
هو يقري املـاء يف  «: تقول العرب. احلبس: لسان العرب، أنَّ القرء

ـ   ،»حوضه  »القـرء «ويف سقائه، وهذا يدلُّ على أنَّ املـراد بـ
  .)١(الطهر

                              
  ).٢/١٦٦( اإلشراف) ٥/٦١٥( زاد املعاد) ٢/٦٧( بداية اتهد) ١/٢٠٠( املغين (١)
  .سبق خترجيه (٢)
مغين ) ١١/٢٠٠( املغين) ٢/٦٨( بداية اتهد) ٥/٢٠٩( األم) ٥/٦٦( زاد املعاد (٣)

  ).٣/٣٨٥( احملتاج
 ين احملتاجمغ) ٢/١٦٦( اإلشراف) ٥/٦١٧( زاد املعاد) ٢/٦٧( بداية اتهد (١)

= 



  

  ٢٨٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أن هذا اجلمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلـك أنَّ   -ب
  .)١(»قروء«ال على  »أقراء«القرء الذي هو احليض يجمع على 

أنَّ احليضة مؤنثة، والطهر مذكَّر، فلو كان القرء الذي يراد  -ج
هلاء؛ ألنَّ اهلاء ال تثبت يف مجع املؤنث به احليض لَما ثبت يف مجعه ا

  .)٢(فيما دون العشرة
  :من املعقول -٣
أا عدة عن طالقٍ جمرد مباح، فوجب أن يعتـرب عقَيـب    -أ

  .)٣(الطالق، كعدة اآليسة والصغرية
وألنه زمانٌ جيوز إيقاع الطالق فيه فوجـب أن يكـون    -ب

  .)٤(معتدا فيه، أصله احلمل
  :حالترجي

ما ذهب إليه أصحاب القـول األول   -واهللا أعلم  -والراجح 
من أنَّ املراد ا احليض؛ لقوة ما بنِي عليه من استدالل، ومن أمهها 

  .وال شك توارد كلمات الشارع على استعماهلا يف احليض
  .وكذا اتفاق كلمة هذا اجلمع الكبري من فقهاء الصحابة

=                                
)٣/٣٨٥.(  
  ).٢/٦٧( بداية اتهد (١)
  ).٢/٦٧( بداية اتهد (٢)
  ).١١/٢٠١( املغين (٣)
  ).٢/١٦٦( اإلشراف (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٨٨  

 
  :مسائل مترتبة على كلِّ قول

  .عند القائلني بأا احليض -الًأو
ال تنقضي العـدة حـىت    »احليض«وعلى القول بأنَّ املراد ا

تنقضي احليضة الثالثة، وهل تنقضي مبجرد الطهر؟ اختلف هـؤالء  
  :على ثالثة أقوال

أا تنقضي عدا مبجرد طهرها مـن احليضـة   : القول األول
  .الثالثة

. )٢(وأمحـد يف روايـة عنـه    ،)١(ذهب إليه الشافعي يف القدمي
  .)٣(واألزواعي وسعيد بن جبري

  :األدلَّة
: البقرة[ يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء: ألنَّ اهللا تعاىل قال -١
، وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليها ووجـوب  ]٢٢٨

  .)١(الصالة وفعل الصيام وصحته منها
العدة يف املرياث، ووقوع الطـالق  وألنه مل يبق يف حكم  -٢

  .)٢(ا، و اللعان، والنفقة فكذلك فيما حنن فيه
                              

  .اإلقراء احليض: حيث كان يقول) ٥/٦٠٣( زاد املعاد) ١١/٢٠٥( املغين (١)
  ).٨/١١٨( املبدع) ٥/٦٠٣( زاد املعاد) ١١/٢٠٥( املغين (٢)
  ).٥/٦٠٣( زاد املعاد )١١/٢٠٥( املغين (٣)
  ).٨/١١٨( املبدع) ١١/٢٠٥( املغين (١)
  ).٨/١١٨( املبدع) ١١/٢٠٥( املغين (٢)



  

  ٢٨٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .إا ال تنقضي عدا حىت تغتسل: القول الثاين
، )١(ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم ألكثـر احلـيض  

، وسعيد بن املسـيب، وشـريك،   )٢(وأمحد يف الرواية الثانية عنه
عمر وعلـي  : شهور عن أكابر الصحابة؛ منهم، وهو امل)٣(وإسحاق

وابن مسعود وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعبادة وأبو الـدرداء  
  .)٤(ومعاذ بن جبل وابن عباس

  : األدلَّة
ألنه قول األكابر من الصحابة، وال خمالف هلم يف عصرهم  -١

  .)٥(فكان إمجاعا
وألا ممنوعة من الصالة حبكم حدث احليض فأشـبهت   -٢

  .)١(ائضاحل
بأنّ احليض عندهم ال يزيد على عشرة أيام، : واحتج للحنفية

فبمجرد االنقطاع خرجت من احليض فانقطعت العدة وانقطعـت  
  .)٢(الرجعة

                              
  )٤/٦٠١( البناية واهلداية) ٤/١٦٧( فتح القدير (١)
  ).٨/١١٨( املبدع) ٥/٦٠٣( زاد املعاد) ١١/٢٠٥( املغين (٢)
  ).١١/٢٠٥( املغين (٣)
  ).٤/٣٠٨( فتح القدير) ١١/٢٠٥( املغين (٤)
  ).٨/١١٨( املبدع) ١١/٢٠٥( املغين (٥)
  ).٨/١١٨( املبدع) ١١/٢٠٥( املغين (١)
  ).١١/٢٠٥( املغين) ٤/٦٠٢( البناية) ٤/١٦٧( فتح القدير واهلداية (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٩٠  

 
أا يف عدا، ولزوجها رجعتها حـىت ميضـي   : القول الثالث

  .وقت الصالة اليت طهرت يف وقتها
،، وهو قـول أيب  )٢(ي، والثور)١(ذهب إليه أمحد يف رواية عنه

  .)٣(حنيفة، لكن إذا انقطع الدم ألقل احليض
مل أجد لما ذهب إليه أمحد يف هذه الروايـة  : دليل هذا القول

نظر إىل أا قد تتعمد إطالة العدة بترك االغتسال،  همن دليل، ولعلَّ
  .وال سبيل إىل معرفة ذلك إالَّ تركها صالة وقت

فيما دون العشر يحتمل عوده الدم، فال  إا: أما احلنفية فقالوا
بد أن يعتضد االنقطاع حبقيقة االغتسال، أو بلزوم حكم من أحكام 

  .)٤(الطاهرات مبضي وقت الصالة
  :الترجيح

ولعلَّ الراجح هو القول الثاين من أا ال تنقضي عـدا حـىت   
لقوة ما تغتسل، بال فرق بني أن ينقطع دمها ألقل مدة أو أكثرها، 

بنِي عليه من استدالل، خاصة اتفاق كلمة أكابر فقهاء الصـحابة  
على ذلك، وألا ما تزال يف حكم احليض يف منعها مـن الصـالة   
ومنع اجلماع والطواف وغري ذلك، إالَّ أنه ينبغي تقييد ذلك مبا إذا 

                              
  ).٥/٦٠٣( زاد املعاد) ١١/٢٠٥( املغين (١)
  .املصادر السابقة (٢)
  ).٤/١٦٧( فتح القدير) ٤/٦٠١( البناية واهلداية (٣)
  .ادر السابقة املص (٤)



  

  ٢٩١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .مل يعرف منها قصد إطالة العدة
  .ألطهارما يترتب على القول بأا ا -ثانيا

وعلى القول بأا األطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدا 
  .)١(برؤية الدم من احليضة الثالثة

فقد اختلف هـؤالء يف   -وقيل بوقوعه  -وإن طلَّقها حائضا 
  :وقت انتهاء العدة على قولني

  .أا تنقضي برؤية الدم من احليضة الرابعة: القول األول
، )٤(، واحلنابلة)٣(شافعي يف ظاهر مذهبه، وال)٢(ذهب إليه مالك

وإليه ذهب القاسم بن حممد، و سامل بن عبد اهللا، وأبان بن عثمان، 
  .)١(وأبو ثور

  : األدلَّة
ألنَّ اهللا جعل العدة ثالثة قروء، فالزيادة عليهـا خمالفـة    -١

  .)٢(للنص، فال يعول عليه
                              

 املغين) ٨/٣٦٧( روضة الطالبني) ٢/١٤٤( املهذب) ١/٥١٦( الكايف (١)

)١١/٢٠٥.(  
  ).٣/٥٢٣( الشرح الصغري) ١/٥١٦( الكايف (٢)
 املهذب) ٧/٣١٧( حلية العلماء) ٣/٣٨٥( مغين احملتاج) ٨/٣٦٧( روضة الطالبني (٣)

)٢/١٤٤.(  
  ).١١/٢٠٥( املغين (٤)
  ).١١/٢٠٥( املغين (١)
  ).١١/٢٠٥( املغين) ٨/٣٦٧( روضة الطالبني (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٩٢  

 
  .)١(وألنَّ الظاهر أنه حيض -٢
زيد، وابـن عمـر،   : من الصحابة منهموألنه قول مجع  -٣

  .)٢(وعائشة
  .أا ال تنقضي حىت ميضي من الدم يوم وليلة: القول الثاين

، وحكاه القاضي احتماالً )٣(ذهب إليه الشافعي يف القول اآلخر
  .)٤(يف مذهب احلنابلة

  :األدلَّة
جلواز أن يكون الدم دم فساد فال حنكم بانقضاء العـدة   -١

  .)١(تمالحىت يزول االح
بأنه قد حكم بكونه حيضا يف ترك الصالة، وحترميها : ونوقش

  .)٢(على الزوج، وسائر أحكام احليض فكذلك يف انقضاء العدة
أا إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن يف : القول الثالث

                              
  ).٨/٣٦٧( روضة الطالبني (١)
األثر عن زيد أخرجه مالك يف املوطأ باب ما جاء يف األقراء، وعدة الطالق،  (٢)

والشافعي يف املسند يف كتاب ) ٢/٥٧٧( وطالق احلائض من كتاب الطالق
  ).٧/٤١٥( كتاب العددوالبيهقي يف السنن الكربى، ) ٢/٥٩( الطالق باب العدة

  ).١١/٢٠٥( واألثر عن ابن عمر، وعائشة، عزاه ابن قدامة لألثرم بإسناده، املغين
 املهذب) ٧/٣١٧( حلية العلماء) ٣/٣٨٥( مغين احملتاج) ٨/٣٦٧( روضة الطالبني (٣)

)٢/١٤٤.(  
  ).١١/٢٠٥( املغين (٤)
  ).١١/٢٠٥( املغين (١)
  ).١١/٢٠٥( املغين (٢)



  

  ٢٩٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

احليضة، وإن حاضت لغري العادة بأن كانت عادا ترى الـدم يف  
  .أوله مل تنقضِ حىت ميضي عليها يوم وليلةعاشر الشهر فرأته يف 

  .)١(ذهب إليه الشافعية يف وجه
الطهر، يف احتساب القرء : هذا وقد اختلف القائلون بأنَّ القرء

  :الذي طلقها فيه قرًءا على ثالثة أقوال
  .أا حتتسب به: القول األول

  .)٢(ذهب إليه عامة القائلني بأا الطهر
م يف احليض دفعا لضرر تطويل العـدة  ألنَّ الطالق إمنا حر -١

 عليها، فلو مل حيتسب ببقية الطهر قرًءا، كان الطالق يف الطهر أضر
  .)١(ا وأطول عليها

قـال   ،»قرء«وألنَّ بعض الطُّهر وإن قلَّ يصدق عليه اسم  -٢
وإمنا هو شـهران  ] ١٩٧: البقرة[ الْحج أَشهر معلُومات: تعاىل

  .)٢(وبعض الثالث
أا ال حتتسب به، فتعتد بثالثة قروء سوى الطهر : القول الثاين
  .الذي طلَّقها فيه

                              
  ).٧/٣١٧( حلية العلماء) ٨/٣٦٧( بنيروضة الطال (١)
 مغين احملتاج) ٨/٣٦٦( روضة الطالبني) ٣/٥٢٣( الشرح الصغري) ١/٥١٦( الكايف (٢)

  ).١١/٦٢٣( احمللى) ١١/٢٠٥( املغين). ٣/٣٨٥(
  ).١١/٢٣( املغين (١)
  ).٣/٣٨٥( مغين احملتاج (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٩٤  

 
  .)١(ذهب إليه الزهري

 »القـرء «: كما ال تحتسب ببقية احليضة عند مـن يقـول  
  .)٢(احليض

أنه إن كان جامعها يف ذلك الطهر، مل حتتسب : القول الثالث
  .ببقيته وإالَّ احتسبت

  .)٣(ذهب إليه أبو عبيد
ألنه زمن حرم فيه الطالق، فلم حيتسب به من العدة، كـزمن  

  .)٤(احليض
بأنه ال يصح؛ ألنَّ حترمي الطالق يف احليض لكوا ال : ونوقش

حتتسب ببقيته فال جيوز أن جتعل العلَّة يف عدم االحتسـاب حتـرمي   
الطالق، فتصري العلَّة معلوالً وإمنا حترمي الطالق يف الطُهـر الَّـذي   

  .)١(صاا فيه، لكوا مرتابة ولكونه ال يأمن الندم بظهور محلهاأ
  :اختالفهم يف عدة األمة إذا كانت ممن حتيض: املسألة الثانية

  :فقد اختلف أهل العلم يف قدر عدا على قولني
  :أا قراءة على اختالفهم يف فهم القرء: القول األول

                              
  ).٥/٦٠٢( زاد املعاد) ١١/٢٠٣( املغين (١)
  ).٥/٦٠٢( زاد املعاد (٢)
  ).٧/٣١٧( حلية العلماء) ٥/٦٠٢( ، زاد املعاد)١١/٢٠٣( املغين (٣)
  ).٧/٣١٧( ، حلية العلماء)١١/٢٠٣( املغين (٤)
  ).١١/٢٠٣( املغين (١)



  

  ٢٩٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(ذهب إليه مجهور أهل العلم
  :األدلَّة

طالق األمة تطليقتان، وعـدا  «: ما روي من قوله  -١
  .)٢(»حيضتان

بأنَّ احلديث ضعيف لضعف إسناده، فـال يصـلح   : ونوقش
  .)٣(لالحتجاج

وألنه قول عمر، وعلي، وابن مسعود، و ابن عمـر، ومل   -٢
  .)١(يعرف هلم خمالف من الصحابة فكان إمجاعا

عن عمـر بـن    بأنَّ دعوى اإلمجاع ختالف ما صح: ونوقش
  .)٢(»ة اليت مل تبلغ ثالثة أشهرأنَّ عدة األم«: رضي اهللا عنهاخلطاب 

وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيـز، وجماهـد، واحلسـن،    
وربيعة، والليث والزهري، ومالك وأصحابه، وأمحـد يف إحـدى   

  .الروايتني عنه، والشافعي يف قول
بدل عن األقـراء  ومعلوم أنَّ األشهر يف حق اآليسة والصغرية 

                              
بداية ) ٢/١٦٩( اإلشراف للقاضي عبد الوهاب) ٤/٢٩١( اإلشراف البن املنذر (١)

  ).٢/٧٠( اتهد
  ).٧/٣٢٨( ية العلماءحل) ٥/٦٥١( زاد املعاد) ١١/٢٠٦( املغين
  .سبق خترجيه (٢)
  ) .٧١٥، ١١/٦٣٠( انظر خترجيه وكذا احمللى (٣)
  ).٥/٦٥٤( زاد املعاد) ١١/٢٠٦( املغين (١)
  ).١١/٧١٤( أخرجه ابن حزم يف احمللى (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٩٦  

 
  .)١(الثالثة، فدلَّ على أن بدهلا يف حقِّها ثالثة

إنَّ عـدا  : بأنَّ القائلني ذا هم بأنفسهم القـائلون : وأجيب
حيضتان، وقد أفتوا ذا وهذا، و هلم يف االعتداد باألشهر ثالثـة  

  :أقوال
  .أا شهران: أحدها

، وروي )٣(ه، وأمحد يف رواية عن)٢(ذهب إليه الشافعي يف قول
  .)٤(عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق

أنَّ عدا باألقراء حيضتان، فجعل كـلّ  : وحجة هذا القول
  .)١(شهر مكان حيضة
  :أنَّ عدا شهر ونصف: والقول الثاين

، وأمحد يف رواية )٣(، والشافعي يف قول)٢(ذهب إليه أبو حنيفة
  .)٥(ي وابن عمر، وهو قول عل)٤(عنه، وسعيد بن املسيب

                              
  ).٥/٦٥٥( زاد املعاد (١)
  ).٧/٣٢٦( حلية العلماء) ٣/٣٨٦( مغين احملتاج) ٨/٣٧١( روضة الطالبني (٢)
  ).١١/٢٠٩( ، املغين)٥/٦٥٥( اد املعادز (٣)
  ).٥/٦٥٥( ، زاد املعاد)١١/٢٠٩( املغين (٤)

  ).٧/٤٢٥( واألثر عن عمر أخرجه البيهقي يف باب عدة األمة
  ).١١/٢٠٩( املغين) ٥/٦٥٥( زاد املعاد (١)
  ).٤/٧٧٥( البناية (٢)
  ).٧/٣٢٦( حلية العلماء) ٣/٣٨٦( مغين احملتاج) ٨/٣٧١( روضة الطالبني (٣)
  ).٥/٦٥٥( زاد املعاد) ١١/٢٠٩( املغين (٤)
 أخرجهما ابن أيب شيبة يف كتاب الطالق، باب كم عدة األمة إذا طلقت (٥)

= 



  

  ٢٩٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :وحجة هذا القول
  .أنَّ التصنيف يف األشهر ممكن، فتنصفت خبالف القروء -١

أنَّ احملرم إذا وجب عليه يف جزاء الصيد نصف مد : ونظري هذا
  .)١(أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه مل جيزه إالَّ صوم يومٍ كامل

احلرة وألا معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة  -٢
  .)٢(كاملتوفِّي عنها

  :أنَّ عدا ثالثة أشهر كوامل: والقول الثالث
، وأمحـد يف روايـة   )٢(، والشافعي يف قول)١(ذهب إليه مالك

احلسـن،  : ، وروِي عن عمر، ومجع من فقهاء السلف؛ منهم)٣(عنه
وجماهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعـي، وحيـىي األنصـاري،    

  .)٤(وربيعة
  ].٤: الطالق[ فَعدتهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ: قوله تعاىل )٥(لعموم -١

والفرق عند هؤالء بني اعتدادها بـاألقراء، وبـني اعتـدادها    
=                                

)١٦٧، ٥/١٦٦.(  
  ).٥/٦٥٥( زاد املعاد) ١١/٢٠٩( املغين (١)
  ).١١/٢٠٩( املغين (٢)
  ).١/٥١٦( الكايف (١)
  ).٧/٣٢٧( حلية العلماء )٣/٣٨٦( مغين احملتاج) ٨/٣٧١( روضة الطالبني (٢)
  ).٥/٦٥٥( زاد املعاد) ١١/٢٠٩( املغين (٣)
  ).١١/٢٠٩( املغين (٤)
  ).١١/٢١٠( املغين (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٢٩٨  

 
بالشهور، أنَّ االعتبار بالشهور للعلم برباءة رمحها، وهو ال حيصـل  
بدون ثالثة أشهر يف حق احلرة واألمة مجيعا، ألنَّ احلمـل يكـون   

 يوما، مث علَّقة أربعني يوما، مث مضغة أربعني وهو الطور نطفة أربعني
الثالث الذي ميكن أن يظهر فيه احلمل، وهو بالنسـبة إىل احلـرة   
واألمة سواء خبالف األقراء، فإنَّ احليضة الواحدة علم ظاهر علـى  
االسترباء، وهلذا اكتفى ا يف حق اململوكة، فإذا زوجـت فقـد   

احلرائر، وصارت أشرف من ملك اليمني، فجعلت أخذت شبها من 
  .)١(عدا بني العدتني

  :من أدلة اجلمهور: الدليل الثالث
وألنه معىن ذو عدد، يبىن على التفاضل، فال تساوي فيـه   -٣

ة كاحلد١(األمة احلر(.  
يكون عليهـا  : وقد روى هذا املعىن عن ابن مسعود من قوله

  .)٢(صف الرخصةنصف العذاب، وال يكون هلا ن
  :ونوقش من أوجه

أن األثر ال يصح، ألنه منقطع؛ إذ هو عن إبراهيم : الوجه األول
  .)٣(النخعي عن ابن مسعود، ومل يسمع إبراهيم من عبد اهللا

                              
  ).١١/٢١٠( املغين) ٦٥٦، ٥/٦٥٥( زاد املعاد (١)
  ).١١/٢٠٦( املغين (١)
عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ) ١٢٨٧٩( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (٢)

  .ورجاله ثقات
  ).١١/٧١٧( احمللى (٣)



  

  ٢٩٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :وأجيب بعدم التسليم باالنقطاع
، فقد حدثين غري واحد "قال عبد اهللا"إذا قلت : لقول إبراهيم

  .، فهو عمن مسيت"ن عنهقال فال: "عنه، وإذا قلت
ومن املعلوم أنَّ بني إبراهيم وعبد اهللا أئمة ثقات، مل يسم قـط  
متهما وال جمروحا وال جمهوالً، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبـد  

: اهللا أئمة أجالَّء نبالء، وكل من له ذوق يف احلديث إذا قال إبراهيم
  .)١(نهقال عبد اهللا، مل يتوقَّف يف ثبوته ع

لو سلم بصحته فإنه يقال لقائل هـذا القـول   : الوجه الثاين
ومصوبه، ما حنن جعلنا عليها نصف العذاب، وال حنن جنعـل هلـا   
نصف الرخصة، بل اهللا تعاىل جعل عليها نصف العذاب، ومل جيعل 

  .هلا نصف الرخصة
مث هبك لو جعلنا حنن عليها نصف العذاب وكان ذلك مباحا 

  )١(فمن أين لنا أن جنعل هلا نصف الرخصة؟لنا أن جنعله، 
أنَّ قياس هذه العدة على حد الزنا فاسد؛ ألنـه  : الوجه الثالث

ال شبه بني الزنا املوجب للحد وبني طالق الزوج، والقياس عنـد  
القائل به ال يصح إالَّ على شبه بني املقيس واملقيس عليه، فكيف مبن 

  ال يرى القياس أصالً؟
  ..آخرمث فساد 

                              
  ). ٥/٦٥٣( زاد املعاد (١)
  ).١١/٧١٧( احمللى (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٠٠  

 
وهو أنكم أوجبتم القياس على نصف احلد يف األمة، وأنـتم ال  
ختتلفون يف أنَّ حد األمة يف قطع السرقة كحد احلرة، فمـن أيـن   
وجب أن تقاس العدة عندهم على حد الزنا دون أن يقيسوه علـى  

  حد السرقة؟
 مث هال قاسوا عدة األمة من الطالق على ما ال خيتلفون فيه من

كعدة احلرة، وهذا القياس أوىل مـن  » إن كانت حامالً«أنَّ عدا 
  .قياس العدة على حد الزنا

مث يلزمهم إذا قاسوا عدة األمة على حدها أالَّ يوجِبوا عليها إالَّ 
نصف الطهارة ونصف الصالة ونصـف الصـيام، قياسـا علـى     

  .)١(حدها
  :ثالثة قروء: رة؛ أيأنَّ عدا عدة احل: القول الثاين

ين القول به على عـدم  ري، وعلَّق ابن س)٢(ذهب إليه الظاهرية
  .)٤(، وروِي عن مكحول واألصم)٣(مضي سنة
  :األدلَّة

 والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُـروءٍ : قوله تعاىل -١

                              
  ).٧١٩، ١١/٧١٨( احمللى (١)
 ، زاد املعاد)٧/٣٢٧( ، حلية العلماء)٢/٧٠( ، بداية اتهد)١١/٧١٤( احمللى (٢)

)٥/٦٥٢.(  
  ).٢/٧٠( ، بداية اتهد)١١/٧١٤( )٥/٦٥٠( ، زاد املعاد)٧/٣٢٧( حلية العلماء (٣)
  ).٥/٦٥٠( ، زاد املعاد)٤/٧٧٤( البناية (٤)



  

  ٣٠١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  ].٢٢٨: البقرة[
وفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصـن  والَّذين يت: وقوله تعاىل

  ] ٢٣٤: البقرة[ بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا
واللَّائي يئسن من الْمحيضِ مـن نِسـائكُم إِن   : وقوله تعاىل

ي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَاتو نضح
نلَهمح نعضأَنْ ي ]٤: الطالق.[  
وقد علم اهللا عز وجلَّ إذا أباح لنا زواج اإلماء : قال ابن حزم

أنه يكون عليهن العدد املذكورات، فما فرق سبحانه بني حرة وال 
  .)١(]٦٤: مرمي[ وما كَانَ ربك نِسياأمة يف ذلك 

  :ونوقش االستدالل من وجهني
بأنَّ هذه اآليات ال تتناول اإلماء، وإمنا تتنـاول  : الوجه األول

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَلَاثَةَ قُروٍء : احلرائر، فإنه سبحانه قال
رحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِـاِهللا  ولَا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اُهللا في أَ

 نلَها ولَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الْآخوالْيو
وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم ]٢٢٨: البقرة [  

مما آتيتموهن شيئًا إِلَّـا   ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا: إىل أن قال
 احناِهللا فَلَا ج وددا حيمقأَلَّا ي مفْتاِهللا فَإِنْ خ وددا حيمقافَا أَلَّا يخأَنْ ي

بِه تدا افْتيما فهِملَيع ]٢٢٩: البقرة [  
                              

  ).١١/٧١١( احمللى (١)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٠٢  

 
ال وهذا يف حق احلرائر دون اإلماء، فإنَّ افتداء األمة إىل سيدها 

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحلُّ لَه من بعد حتى تـنكح زوجـا   : إليها، مث قال
  ].٢٣٠: البقرة[ غَيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا جناح علَيهِما أَنْ يتراجعا

فجعل ذلك إليهما، والتراجع املذكور يف حق األمة، وهو العقد 
  .، ال إليها، خبالف احلرة، فإنه إليها بإذن وليهاإمنا هو إىل سيدها

والَّذين يتوفَّـونَ مـنكُم   : وكذلك قوله تعاىل يف عدة الوفاء
   ـنلَغا فَـإِذَا برشعرٍ وهةَ أَشعبأَر فُِسهِنبِأَن نصبرتا ياجوونَ أَزذَريو

كُملَيع احنفَلَا ج نلَهأَج وفرعبِالْم فُِسهِني أَنف لْنا فَعيمف ]البقرة :
٢٣٤.[  

فإنَّ هذا يف حق احلرة، وأما األمة فال فعل هلا يف نفسها البتـة؛  
  .فهذا يف العدة األصلية، وأما عدة األشهر ففرع وبدل

وأما عدة وضع احلمل فيستويان فيها، كما ذهب إليه أصحاب 
  .)١(ابعون، وعمل به املسلمون، وهو حمض الفقهوالت رسول اهللا 

عمر، : أنه خيالف ما عليه فقهاء الصحابة؛ ومنهم: الوجه الثاين
وابنه، وابن مسعود، وزيد وعلي وهم أعلـم بكتـاب اهللا وسـنة    
رسوله، وخيالف عمل املسلمني، ال إىل قول صاحب البتة، وال إىل 

ر عنـد مجيـع   حديث صحيح وال حسن، بل هو عموم أمره ظاه
األمة، ليس هو مما ختفى داللته وال موضعه، حىت يظفر به الواحـد  

                              
  ).٥/٦٥٤( زاد املعاد (١)



  

  ٣٠٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(واالثنان دون سائر الناس، هذا من أبني احملال
  :الترجيح

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور، وهو ما اشتهِر عن كبار فقهاء 
  .الصحابة، واستمر عليه عمل املسلمني

  .لعة اليت حتيضيف عدة املخت: املسألة الثالثة
اختلف أهل العلم يف عدة املختلعة إذا كانت من ذوات األقراء 

  .على قولني
  :أنَّ عدا عدة املطلَّقة: القول األول

، )٢(، ومالـك )١(أبو حنيفة: ذهب إليه مجهور أهل العلم، منهم
، وسـعيد بـن   )٤(، وأمحد يف رواية عنه وهي املذهب)٣(والشافعي

سار، واحلسن، والشعيب، وسامل بن عبد اهللا، املسيب، وسليمان بن ي
وأبو سلمة بن عبد الرمحن، والنخعي، وعروة بن الزبري، وعمر بـن  
عبد العزيز، والزهري، وقتادة وخـالس بـن عمـرو، والليـث     

  .)٥(واألوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد

                              
  ).٥/٦٥٣( زاد املعاد (١)
  ).٤/٣٠٧( فتح القدير) ٧٦٩، ٤/٧٥٨( البناية (١)
  ).٥/٥٢( بداية اتهد) ١/٥١٧( الكايف (٢)
  ).٣/٣٨٤( مغين احملتاج) ٨/٣٦٥( )٧/٣٧٥( روضة الطالبني (٣)
  ).٥/٦٧٧( زاد املعاد) ١١/١٩٥( غينامل (٤)
  ).١١/١٩٥( املغين) ٤/٢٨٨( اإلشراف البن املنذر (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٠٤  

 
  :األدلَّة

 فُِسهِن ثَلَاثَةَ قُـروءٍ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَن: قوله تعاىل -١
  ].٢٢٨: البقرة[

  :ونوقش من وجهني
أنَّ اآلية عامة يف املطلَّقات، خص منها املختلعة : الوجه األول
  .بالسنة كما سيأيت
أنَّ اآلية يف الرجعية أما املختلعة فلمـا مل يكـن   : الوجه الثاين

ا ملا افتدت عليها رجعة، مل يكن عليها عدة، بل استرباٌء حبيضة؛ أل
منه وبانت ملكت نفسها، فلم يكن أحق بإمساكها، فـال معـىن   
لتطويل العدة عليها بل املقصود العلم برباءة رمحها، فيكفي جمـرد  

  .)١(االسترباء
بأنَّ األمر ليس معلَّقًا حبق الزوج يف الرجعة، لوجوب : ونوقش

  .الثالثة قروء يف حق البائن
نع منه اإلمجاع، على أنَّ من أهل العلم من بأنَّ هذا م: وأجيب

  .)٢(ذهب إىل أنه ال يلزم البائن سوى قرء واحد
  .)٣(أنه روِي عن علي بن أيب طالب -٢

                              
  ).٦٧١، ٥/٦٧٠( زاد املعاد (١)
  ).٥/٣٧٣( زاد املعاد: انظر (٢)
  ).٤/٢٨٨( أخرجه ابن املنذر يف اإلشراف (٣)



  

  ٣٠٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

وألا فرقة بعد الدخول يف احلياة، فكانت ثالثة قـروء،   -٣
  .)١(كغري اخللع

بعدم التسليم بأنَّ كلَّ فرقة يف احلياة تلـزم  : وميكن أن يناقش
  .يها الثالث، واخلالف موجود حىت يف املطلَّقة البائنف

  :أنَّ عدا حيضة: القول الثاين
ذهب إليه أمحد يف رواية عنه اختارها ابن تيمية وتلميذه ابـن  

، )٣(، وابن املنذر)٢(، وإسحاق بن راهوية، وأبان بن عثمان)١(القيم
  .)٤(وحكاه أبو جعفر النحاس إمجاع الصحابة

  :مبا يليواستدلُّوا 
أنَّ ثابت بن قيس بن مشـاس ضـرب   : "لما رواه النسائي -١

امرأته فكسر يدها، وهي مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب، فجاء أخوهـا  
: إىل ثابت فقـال  ، فأرسل رسول اهللا يشتكيه إىل رسول اهللا 

نعم، فأمرها رسـول  : فقال» خذ الذي هلا عليك، وخلِّ سبيلها«
  .)٥("واحدة وتلحق بأهلها أن تتربص حيضة اهللا 

اختلعت من زوجي، : وروِي عن الربيع بنت معوذ قالت -٢
                              

  ).١١/١٩٦( املغين (١)
  ).٥/٦٧٨( زاد املعاد) ١١/١٩٥( املغين (١)
  ).٥/٦٧٧( زاد املعاد) ١١/١٩٥( املغين) ٤/٢٨٨( اإلشراف (٢)
  ).٤/٢٨٨( اإلشراف (٣)
  ).٥/٦٧٠( زاد املعاد (٤)
  .سبق خترجيه (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٠٦  

 
ال عدة عليك، : العدة؟ قال مث جئت عثمان، فسألت ماذا علي من

:  أن يكون حديث عهد بك فتمكثني حىت حتيضي حيضة، قالتإالَّ
 وإمنا تبع يف ذلك قضاء رسول اهللا يف مرمي املغالية، كانـت حتـت  

  .)١(ت بن قيس بن مشاس فاختلعت منهثاب
  .)٢(أنَّ ذلك قول عثمان وابن عباس وابن عمر -٣

بأن ما روي عنهما معارِض مبا روِي عـن عمـر،   : ونوقش
  .)١(وعلي، وقوهلما أوىل
عدة املختلعة : فقد روى مالك بن نافع أنه قال: وأما ابن عمر

  .)٣(، وهذا أصح عنه)٢(عدة املطلقة
ذلك مقتضى القياس، فإنه استرباٌء رد العلم بـرباءة  أن  -٣

الرحم، فكفَّت فيه حيضة، كاملسبية، واألمة املسـتربأة، واحلـرة   
  .)٤(املهاجرة

والشارع إمنا جعل عدة الرجعية ثالثة قروء ملصـلحة املطلِّـق   
  .)٥(واملرأة ليطول زمان الرجعة، وهذه احلكمة منتفية هنا

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).١١/١٩٥( املغين (٢)
  ).١١/١٩٦( املغين (١)
  ).٣٨٥( املوطأ يف باب طالق املختلعة من كتاب الطالق (٢)
  ).١١/١٩٦( املغين (٣)
  ).٥/٦٧٩( زاد املعاد (٤)
  ).٦٧٠-٥/٦٧٩( زاد املعاد (٥)
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  :الترجيح
هو القول الثاين لقوة ما بين عليه من استدالل، ومنـه   والراجح

احلديث الصحيح، وكذا ما ذكروه من القياس على من كانـت يف  
  .معناها
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٣٠٨  

 
  املبحث احلادي عشر

  )١(يف االسترباء
من ملك أمة بسبب من أسباب امللك كالبيع واهلبة واإلرث، أو 

  .)٢(كانت من نصيبه من السيب، وكانت اجلارية غري حامل
ممن حتيض : فال خيلو حاهلا من أن تكون من ذوات األقراء أي

  .)٣(أو ال
  :والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات األقراء

  :ويف ذلك مطلبان
  .يف استرباء الثيب: املطلب األول
  .يف استرباء البكر: املطلب الثاين

                              
  .تربص يقصد منه العلم برباءة رحم ملك ميني: االسترباء (١)
  ).٧/٨٨( الروض املربع مع حاشية ابن قاسم: انظر

حاشية الصاوي ) ٣٤٩( املطلع) ٣/٤٠٨( مغين احملتاج: وانظر يف عريف االسترباء أيضا
  ).٣٥٧( الزاهر) ٣/٥٥٢( على الشرح الصغري

  .ألن استرباء احلامل وضع محلها (٢)
  .واسترباء من ال حتيض لصغر أو إياس، إمنا يكون بالشهور، وليس هذا حمله (٣)



  

  ٣٠٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املطلب األول
  يف استرباء الثيب

  :وفيه مسألتان
  .أالَّ يعلم براءا من احلمل :املسألة األوىل
  .أن تعلم براءا منه: املسألة الثانية
  :أالَّ يعلم براءا من احلمل: املسألة األوىل

، ومما يـدلُّ  )١(فقد ذهب عامة أهل العلم إىل وجوب االسترباء
  :على الوجوب ما يلي

ى عام أوطاس أن توطـأ   ما روى أبو سعيد أنَّ النيب  -١
  .)٢(، وال غري ذات محلٍ حىت حتيضحامل حىت تضع

 مسعـت الـنيب   : وما روي عن رويفع بن ثابت، قال -٢
ال حيلُّ المرئٍ يؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن يقـع علـى   «: يقول

  .)٣(»امرأة من السيب حىت يستربئها حبيضة
                              

 اإلشراف) ١١/٧٢٧( احمللى) ١١/٢٧٤( املغين) ٥/٧١٤( زاد املعاد: انظر (١)

) ٣/٤٠٨( مغين احملتاج) ٤٤٩( فتاوى النساء، من فتاوى ابن تيمية) ٤/٣١٤(
 حاشية ابن قاسم على الروض املربع) ١/٥٣٧( الكايف) ٨/٣٣٨( روضة الطالبني

)٧/٨٩.(  
 وأمحد يف املسند) ٢/٦١٤( أخرجه أبو داود، يف النكاح، باب وطء السبايا (٢)

  ).٢/١٧١( والدامري يف كتاب الطالق، باب استرباء اإلماء) ٦٢، ٣/٢٨(
يف النكاح،  والترمذي) ٢/٦١٦( أخرجه أبو داود يف النكاح باب وطء السبايا (٣)

= 
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٣١٠  

 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأتني ثيبا «: ويف لفظ -٣

  .)١(»ربئها حبيضةمن السيب حىت يست
  :أن يعلم براءا من احلمل: املسألة الثانية

وذلك كما لو حاضت عند البائع، أو كانت عند امرأة وهـي  
  .مصونة فانتقلت عنها إىل رجل، أو من باعها جمبوب أو ذو حمرم

  : وقد اختلف أهل العلم يف وجوب استربائها على قولني
  : وجوب االسترباء: القول األول

، )٣(، واملالكيـة )٢(احلنفيـة : ه اجلمهـور؛ ومنـهم  ذهب إلي
، وعطاء، واحلسن، والنخعي، وهشام بن )٥(، واحلنابلة)٤(والشافعية

  .)٦(حسان، واألوزاعي
  :واستدلُّوا مبا يلي

عـام   ـى الـنيب   «: حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه -١
أوطاس أن توطأ حامل حىت تضـع، وال غـري ذات محـل حـىت     

=                                
  .حديث حسن: وقال) ١١٣١( باب الرجل يشتري اجلارية وهي حامل

  ).٢/٢١٤( أخرجه الدارمي (١)
  ).٥/٧١٤( زاد املعاد) ١١/٢١٤( ذكره هلم صاحب املغين (٢)
  ).١/٥٣٧( الكايف (٣)
  ).٣/٤٠٨( مغين احملتاج) ٨/٤٢٧( روضة الطالبني (٤)
  ).٥/٧١٤( زاد املعاد) ١١/٢٧٤( املغين (٥)
  ).٤/٣١٤( اإلشراف) ١١/٢٧٤( املغين (٦)
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  .)١(»حتيض
يه عن وطء غري ذات احلمل حىت حتيض، وهذا : هد منهوالشا

  .)٢(عام
بأنَّ املراد منه من جيوز أن تكون حامالً وأالَّ تكون، : ونوقش

فيمسك عن وطئها خمافة احلمل؛ ألنه ال علم له مبا اشـتمل عليـه   
ات لعدم علم السابئ حباهلن٣(رمحها، وهذا قاله يف املسبي(.  

  : قال ابن القيم
هذا فكلُّ من ملك أمة ال يعلم حاهلا قبل امللـك، هـل   وعلى 

اشتمل رمحها على محلٍ أم ال؟ مل يطأها حىت يستربئها حبيضة، هذا 
أمر معقول، وليس بتعبد حمض ال معىن له، فـال معـىن السـترباء    
العذراء، والصغرية اليت ال حتمل مثلها، واليت اشتراها من امرأته وهي 

  .)٤(، وحنوها مما يعلَم براءة رمحهايف بيته ال خترج أصالً
أنَّ االسترباء جيب للتعبد أو له وللعلم برباءة الـرحم، وإذا   -٢

  .)٥(كان كذلك وجب ال فرق بني من علم برباءا ومن مل يعلم
  .)١(بأنَّ هذا أمر معقول، وليس بتعبد حمض ال معىن له: ونوقش

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).٥/٧١٤( زاد املعاد) ١١/٢٧٤( املغين) ٨/٤٢٧( روضة الطالبني (٢)
  ).٥/٧١٨( زاد املعاد (٣)
  ).٥/٧١٩( زاد املعاد (٤)
  ).٥/٧١٤( زاد املعاد) ٤/٣١٤( اإلشراف) ١١/٢٧٤( املغين (٥)
  ).٥/٧١٨( زاد املعاد (١)
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٣١٢  

 
لتجار جاريـة،  تداول ثالثة من ا: ما روي عن عطاء قال -٣

فولدت فدعا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه القافة، فأحلقوا ولدها 
من ابتاع جارية قد بلغت احمليض فليتـربص  : بأحدهم، مث قال عمر

ا حىت حتيض، فإن كانت مل حتض، فليتربص ا مخسا وأربعـني  
  .)١(ليلة

 أنَّ االسترباء عدة األمة، فيجب على هذه كما جيب على -٤
  .)٢(احلرة اليت تعرف براءة رمحها من احلمل

  :أنه غري واجب: القول الثاين
، )٤(، واختاره ابن القـيم )٣(ذهب إليه مجاعة من أهل احلديث

  .)٥(ونسبه ابن القيم ملالك نقالً عن بعض املالكية
  :واحتجوا مبا يلي

أنَّ االسترباء إمنا شرع للعلم برباءة الرحم من الولد، وعلى  -١
لك جارية يعلم أا مل توطأ بعد ما حاضت يف ملك كلُّ من مهذا ف

  .سيدها إىل أن ملكها فال استرباء عليه
، دليـل  )١(أن يسقي الرجل ماءه زرع غريه ويف ي النيب 

                              
  ).١٢٨٩٦( )١٢٨٨٤( د الرزاق يف املصنفأخرجه عب (١)
  ).١١/٢٧٥( املغين) ٥/٧١٤( زاد املعاد (٢)
  ).٤/٣١٤( اإلشراف (٣)
  ).٥/٧١٧( زاد املعاد (٤)
  ).٣/٥٥٣( الشرح الصغري للدردير: وانظر) ٥/٧١٥( زاد املعاد (٥)
أخرجه الترمذي من حديث رويفع، يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف الرجل  (١)

= 



  

  ٣١٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(على أنَّ النهي إمنا وقع على الوطء لعلَّة احلمل
 )٢(»وال يأتني ثيبا من السيب حىت يسـتربئها «: وكذلك قوله

ليلٌ على ذلك؛ ألنه لَما نص على الثيب ألا قد وطئت ومل جيعل د
  .)٣(على البكر استرباء

واحتج بعض من هذا مذهبه بأنَّ اهللا تعاىل أباح : قال ابن املنذر
وطء ما ملكت اليمني عاما مطلقًا، وال جيوز أن مينع املالـك مـن   

طء من يعلم أالَّ محل وطء أمته إالَّ بِحجة، وال نعلم حجة متنع من و
  .)٤(ا

  :الترجيح
والذي يظهر يل رجحانه هو القول الثاين لقوة أدلته، ولـزوال  

  .املعىن الذي شرع االسترباء ألجله

=                                
وأبو داود يف النكاح، باب ) ٣/٤٢٩( حديث: اجلارية وهي حامل، وقاليشتري 

وقد حسنه األلباين، كما يف ) ٤/١٠٨( وأمحد يف املسند) ٢/٦١٥( وطء السبايا
  ).٧/٢١٣( اإلرواء

  ).٥/٧١٨( زاد املعاد) ٤/٣١٤( اإلشراف (١)
  .سبق خترجيه (٢)
  ).٤/٣١٤( اإلشراف (٣)
  ).٤/٣١٤( اإلشراف (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣١٤  

 
  املطلب الثاين

  يف استرباء البكر
  :وقد اختلف أهل العلم يف وجوب استربائها على قولني

  :وجوب استربائها: القول األول
، )٢(، واملالكيـة )١(ل العلم؛ ومنهم احلنفيةذهب إليه مجهور أه

  .)٤(، واحلنابلة)٣(والشافعية
  :واستدلُّوا مبا يلي

من وطأ  حديث أيب سعيد السابق وما فيه من ي النيب  -١
  .غري ذات احلمل حىت حتيض

  .)٥(ومثله ما جاء يف حديث رويفع -٢
نع فعمومه يقتضي حترمي وطء أبكارهن قبل االسترباء، كما ميت

  .)٦(وطء الثيب
بأنَّ غايته أنه عموم أو إطالق ظهر القصـد منـه،   : ونوقش

                              
  ).٥/٧١٤( وابن القيم يف زاد املعاد) ١١/٢٧٤( هلم ابن قدامةذكره  (١)
  ).٣/٥٥٥( الشرح الصغري) ١/٥٢٧( الكايف (٢)
  ).٣/٤٠٨( مغين احملتاج) ٨/٤٢٧( روضة الطالبني (٣)
  ).٥/٧١٤( زاد املعاد) ١١/٢٧٤( املغين (٤)
  .سبق خترجيهما (٥)
 زاد املعاد) ٣/٤٠٨( اجمغين احملت) ٨/٧٢٤( روضة الطالبني) ١١/٢٧٤( املغين (٦)

)٥/٧١٧.(  



  

  ٣١٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب االسترباء
من كان يؤمن باهللا «: يف حديث وخيص أيضا مبفهوم قوله 

  .»واليوم اآلخر فال ينكح ثيبا من السبايا حىت حتيض
ابن عمر، وال  وخيص أيضا مبذهب الصحايب، وهو ما صح عن

  .)١(يعلم له خمالف من الصحابة
وألنه ملك جارية حمرمة عليه، فلم حتلّ له قبل اسـتربائها،   -٣

  .)٢(كالثيب اليت حتمل
  .بالفارق، لالحتمال يف الثيب خبالف البكر: ونوقش

وألنه سبب موجب لالسترباء، فلم يفترق احلال فيه بـني   -٤
  .)٣(ال حتمل كالعدة البكر والثيب واليت حتمل واليت

  :أنه ال جيب استرباؤها: القول الثاين
، وابن تيمية )٥(، وابن سريج من الشافعية)٤(ذهب إليه الظاهرية

  .)٧(، وروي عن ابن عمر)٦(وابن القيم

                              
  ).٧١٨، ٥/٧١٧( زاد املعاد (١)
  ).١١/٢٧٥( املغين (٢)
  ).١١/٢٧٥( املغين (٣)
  ).١١/٧٢٨( احمللى (٤)
  ).٨/٤٢٧( روضة الطالبني (٥)
  ).٥/٧١٧( زاد املعاد (٦)
  .تعليقًا) ٤/٣٥١( أخرجه البخاري يف صحيحه (٧)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣١٦  

 
  :واحتجوا مبا يلي

أنَّ الغرض من االسترباء معرفة براءا من احلمل، وهـذا   -١
  .)١(معلوم يف البكر

  .)٢(نَّ هذا غري مسلَّم؛ إذ العذراء قد حتملبأ: ونوقش
  .بأن هذا نادر فال يلتفت إليه: وأجيب

عام يف وجوب استرباء كلِّ من جتدد  أنه ليس عن النيب  -٢
له عليها ملك على أية حالة كانت، وإمنا ى عن وطء السبايا حىت 

  .)٣(تضع حواملهن وحتيض حوائلهن
يراد به من جيوز » ىت حتيضوال غري ذات محل ح«: وقوله 

أن تكون حامالً وأن ال تكون، فيمسك عن وطئها خمافة احلمـل،  
  .)٤(ألنه ال علم مبا اشتمل عليه رمحها

بعث : ما جاء يف صحيح البخاري من حديث بريدة، قال -٣
ليقبض  -يعين باليمن  -عليا رضي اهللا عنه إىل خالد  رسول اهللا 

: سبية، فأصبح وقد اغتسل، فقلت خلالداخلُمس، فاصطفى علي منه 
ذكرت ذلك  فلما قدمنا إىل النيب : أما ترى إىل هذا؟ قال بريدة

ال تبغضه؛ «: نعم، قال: قلت» يا بريدة، أتبغض عليا؟«: له فقال
                              

  ).٥/٧١٤( د املعادزا) ١١/٢٧٤( املغين) ٤/٣١٤( اإلشراف (١)
  ).٣/٥٥( حاشية الصاوي على الشرح الصغري) ١١/٢٧٥( املغين (٢)
  ).٥/٧١٨( زاد املعاد (٣)
  ).٥/٧١٨( زاد املعاد (٤)



  

  ٣١٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»فإنَّ له يف اخلمس أكثر من ذلك
  : قال ابن القيم

 علي ا فلم يروجوب استربائها، فهذه اجلارية إما أن تكون بكر
وإما أن تكون يف آخر حيضها فاكتفى باحليضة قبل متلُّكه هلا وبكلِّ 
حال، فال بد أن يكون حتقُّق براءة رمحهـا حبيـث أغنـاه عـن     

  .)٢(االسترباء
إذا وهبـت  «: ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -٢

 تسـتربأ  الوليدة اليت توطأ أو بيعت، أو أعتقت فلتستربأ حبيضة، وال
  .)٣(»العذراء

  :الترجيح
والذي يظهر يل أنَّ االسترباء إمنا شرع للعلم برباءة الرحم مـن  
احلمل، وقد رجحت فيما سبق عدم وجوب استرباء من علم براءة 
رمحها من احلمل ولو كانت ثيبا، والعلم برباءة الرحم من احلمـل  

وسائل، فإذا كـان  ، وإمنا هو أحد ال)٤(ليست متوقِّفة على احليض
                              

أخرجه البخاري يف املغازي، باب بعث علي بن أيب طالب، وخالد إىل اليمن قبل  (١)
  ).٥٣، ٨/٥٢( حجة الوداع

  ).٥/٧١٨( زاد املعاد (٢)
من ) ٧/٢٢٧( ووصله عبد الرزاق) ٤/٣٥١( البخاري عليقًا بصيغة اجلزمأخرجه  (٣)

  .طريق أيوب عن نافع عنه
وال يرد علينا أن االعتداد لذات األقراء ال يكون إال باحليض، وبالثالثة قروء؛ ألن  (٤)

  .لالعداد معاين أخر غري االسترباء، وإال الكتفى بقرء واحد



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣١٨  

 
  وجود البكارة مانع من احلمل فال حتتاج إىل استرباء، وإالَّ فال بـد

  .منه



  

  ٣١٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الثاين عشر
  وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال احليض

إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها حال احليض فهـل جتـب   
  نفقتها؟

  .اختلف أهل العلم يف ذلك
  .وجوب النفقة: القول األول

ه عامة أهل العلم؛ ألنَّ االستمتاع ممكن، وال تفـريط  ذهب إلي
  .)١(من جهتها

  :أا ال جتب: القول الثاين
  .)٢(ذهب إليه بعض أهل العلم

قياسا على الصغرية إذا سلَّمت إليه، فإا ال جتـب هلـا    -١
  .النفقة

بالفارق؛ ألنَّ للصغرية حاال يتمكَّن من االستمتاع ا : ونوقش
تاما، والظاهر أنه تزوجها انتظارا لتلك احلال، خبالف فيها استمتاعا 

هذه، ولذلك لو طلب تسليم احلائض وجب تسليمها، ولو طلـب  
  .تسليم الصغرية مل يجب

                              
 اية احملتاج) ٣/٢٥٢( مغين احملتاج) ٥/١٢١( الشرح الكبري) ١١/٣٩٩( املغين (١)

)٦/٣٧٣.(  
  ).١١/٣٩٩( املغين (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٢٠  

 
بأنَّ الصحيحة لو بذلت االستمتاع مبا دون الوطء مل : وأجيب

  .جتب هلا النفقة، فكذلك هذه
وهذه ال جيب بأن تلك منعت مما جيب عليها، : وردت اإلجابة

  .)١(عليها التمكني مما فيه ضرر
  : الترجيح

  .والراجح هو األول لقوة دليله وضعف دليل القول اآلخر

                              
  ).٥/١٢١( الشرح الكبري: وانظر أيضا) ١١/٣٩٩( املغين (١)



  

  ٣٢١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الثالث عشر
  تذكية احلائض

ذهب عامة أهل العلم إىل جواز التذكية من املرأة، ومل يفرقـوا  
  .بني حائضٍ وطاهر

الصيب واملـرأة، إذا   وأمجعوا على إباحة ذبيحة: فقال ابن املنذر
  .)١(أطاقا الذبح، وأتيا على ما جيب أن يؤتى عليه

وذكاة املرأة .. وتذبح املرأة وإن كانت حائضا: وقال ابن تيمية
  .)٢(جائزة باتفاق املسلمني

  :واستدلُّوا
مبا أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالـك كانـت    -١

فذكَّتـها حبجـر،    ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها
  .)٣(»كُلُوها«: عن ذلك فقال فسئل النيب 

  :وفيه فوائد: وقال ابن قدامة
  .)٤(مل يستفصل إباحة ذبيحة احلائض؛ ألنَّ النيب : الثالثة... 

  .)١(وألنَّ حيضتها ليست يف يدها -٢
                              

  ).١٣/٣١١( وكذا املغين) ٦٩( اإلمجاع له: انظر (١)
  ).٣٥/٢٣٤( جمموع الفتاوى (٢)
  ).٦/٢٢٦( ة املرأة واألمةأخرجه البخاري يف كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيح (٣)
  ).١٣/٣١١( املغين (٤)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٢٢  

 
وقد حكى ابن حزم يف الْمحلَّى وجود اخلـالف يف ذبيحـة   

  .)٢(ال ذا ومل يذكر دليلهاحلائض، ومل يسم من ق
وال يـذبح  «: ولعلَّه حيتج مبا روي عن ابن عباس عن النيب 

  .)٣(»ضحاياكم إالَّ طاهر
: بأنه إن صح فهو يف الكافر، لما ثبت عنـه  : وهو مناقش

  .)٤(»إنَّ املؤمن ال ينجس«

=                                
  ).٣٥/٢٣٤( جمموع فتاوى ابن تيمية (١)
  ).٨/١٨٥( احمللى (٢)
) ١٣/٣٨٩( ذكره ابن قدامة يف املغين يف كالمه على حكم ذبح الكافر لألضحية (٣)

  .ومل أجد احلديث
  .سبق خترجيه (٤)



  

  ٣٢٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الرابع عشر
  يف أنه عالمة على البلوغ

عالمة على بلوغها، ذهب إليـه   إذا حاضت اجلارية كان ذلك
  .)١(كافة أهل العلم

ال يقبـل اهللا صـالة حـائضٍ إالَّ    «: وقد دلَّ عليه قوله 
  .)٢(»خبمار

فأوجب عليها أن تستتر ألجل احليض، فدلَّ على أنَّ التكليف 
  .)٣(حصل به

                              
مغين ) ٢/٣٦٧( اموع) ١/٣٧٥( مواهب اجلليل) ٦/٢٩٩( رد احملتار: انظر (١)

  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ١/٢٦٢( املبدع) ١/١٢٠( احملتاج
  .سبق خترجيه (٢)
  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ١/٢٦٢( املبدع (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٢٤  

 
  الفصل الثاين

  يف األحكام املترتبة على النفاس
  :قال أهل العلم

كم دم النفاس حكم دم احليض، فيما جيب به وحيرم ومـا  وح
  .)١(يسقط به عنها

، وقـال الشـربيين   )٢(ال نعلم يف هذا خالفًـا : قال ابن قدامة
  .)٤(، ألنه دم احليض، وإمنا احتبس ألجل احلمل)٣(باإلمجاع

  :وقد استثىن أهل العلم من ذلك ما يلي
أنَّ احليض يوجب البلوغ والنفـاس ال يوجبـه   : احلكم األول

  .ه قبله باإلنزال الذي حبلت منهلثبوت
االعتداد؛ ألنَّ االعتداد بالقروء، والنفاس لـيس  : احلكم الثاين

  .)٥(بقروء، وألنَّ العدة تنقضي بوضع احلمل

                              
) ١/١٢٠( مغين احملتاج) ١/٣٧٥( مواهب اجلليل) ١/٢٩٩( رد احملتار: انظر (١)

 اف القناعكش) ١/٢٦٢( املبدع) ١/١٥٧( الشرح الكبري) ٢/٥٢٠( اموع

  ).١/١٥٠( السيل اجلرار) ١/١٩٩(
  ).١/١٥٧( الشرح الكبري (٢)
  ).١/١٢٠( مغين احملتاج (٣)
  ).١/١٢٠( مغين احملتاج) ١/١٥٧( الشرح الكبري (٤)
رد ) ١/١٩٩( كشاف القناع) ١/١٥٧( الشرح الكبري) ١/١٢٠( مغين احملتاج (٥)

  ).١/٢٩٩( احملتار



  

  ٣٢٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أنَّ النفاس ال حيتسب به على املويل، ألنه ليس : احلكم الثالث
مبعتاد خبالف احليض؛ فإنه حيتسب عليه مبدته، وال مينع ضرب املدة 

  .ذا كان موجودا وقت اإليالءإ
ألنه لو منع مل ميكن ضرب املدة؛ ألنَّ احليض يف الغالب ال خيلو 

  .)١(منه شهر فيؤدي ذلك إىل إسقاط حكم اإليالء
، واحلنابلـة يف أحـد   )٢(ذهب إىل هذا الشافعية يف األصـح 

  .)٣(الوجهني؛ وهو املذهب
  :أنه كاحليض: والقول الثاين

، واحلنابلة يف الوجـه  )٤(يف مقابل األصح وذهب إليه الشافعية
  .)٥(الثاين

  .)٦(ألنه مبنزلته يف أحكامه: قالوا
  :أنَّ النفاس يقطع التتابع: القول الثاين

ذهب إليه احلنفية، والشافعية يف مقابل األصح، واحلنابلـة يف  
  .)٧(الوجه الثاين

                              
  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ٨/٢٢( املبدع (١)
  ).٨/٢٥٣( روضة الطالبني (٢)
  ).١/١٩٩( كشاف القناع) ٨/٢٢( املبدع (٣)
  ).٨/٢٥٣( روضة الطالبني (٤)
  ).٨/٢٢( املبدع (٥)
  ).٨/٢٢( املبدع (٦)
  ).٨/٦١( املبدع) ٨/٣٠٢( روضة الطالبني) ١/٢٩٩( رد احملتار (٧)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٢٦  

 
أشـبه  ألنه فطر أمكن التحرز منه، وال يتكرر يف العام، : قالوا

  .الفطر لغري عذر
  .)١(وال يصح قياسه على احليض؛ ألنه أندر منه: قالوا

أنَّ النفاس ال حد ألقلِّه، خبالف : وقد أضاف إليها بعض احلنفية
احليض، وأنَّ النفاس أكثره أربعون، وأنه ال حيصل به الفصل بـني  

  .)٢(طالق السنة والبدعة

                              
  ).٨/٦١( املبدع (١)
  ).١/٢٩٩( رد احملتار (٢)



  

  ٣٢٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  الفصل الثالث
  الستحاضةيف األحكام املترتبة على ا

  :وفيه ثالثة مباحث
  .يف أنَّ حكمها حكم الطاهرات: املبحث األول
  .يف كيفية تطهرها للصالة: املبحث الثاين

  .يف وطء املستحاضة: املبحث الثالث



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٢٨  

 
  املبحث األول

  يف أن حكمها حكم الطاهرات
ذهب عامة أهل العلم إىل أنَّ املستحاضة فيمـا يلزمهـا مـن    

من القرب حكم النساء الطـاهرات، وأنـه ال   العبادات وتستبيحه 
  .يثبت هلا شيء من أحكام احليض

وقد نقل ابن جرير وغريه اإلمجاع على أا تقرأ القـرآن، وأنَّ  
  .)١(عليها مجيع الفرائض اليت على الطاهر

، ومل أعثر )٢(وقد روي عن إبراهيم النخعي أا ال متس مصحفًا
  .يمعلى دليلٍ لما ذهب إليه إبراه

  .)٣(وهو حمجوج بالقياس على الصالة والقراءة

                              
 شرح النووي لصحيح مسلم) ١/٢١٧( معامل السنن) ٢/٥٤٢( موعا: انظر (١)

) ١/٤٤٢( احلاوي) ١/٩٩( جامع املسائل الفقهية من تفسري القرطيب) ٤/١٧(
  ).١/٢٠٧( كشاف القناع

  ).٢/٥٤٢( اموع (٢)
  .املصدر السابق (٣)



  

  ٣٢٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  املبحث الثاين
  تطهر املستحاضة للصالة

  :وفيه مطلبان
  .يف عمل ما مينع خروج الدم: املطلب األول
  .فيما يلزمها من التطهر باملاء: املطلب الثاين



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٣٠  

 
  املطلب األول

  يف عمل ما مينع خروج الدم
فإنه يلزمها غسل حمـلِّ  إذا أرادت املستحاضة التطهر للصالة 

احلدث، مث شده والتحرز من خروج الدم مبا ميكنها، فتحشوه بقطنة 
 الدم، لقول النيب أو ما أشبهه لريد  حلمنة حني شكت إليه كثرة

  .)٢(»، فإنه يذهب الدم)١(أنعت لك الكرسف.. «: الدم
يف  ، خبرقـة، ملـا  )٣(فإن مل يرتد الدم بالقطن وحنوه، استثفرت

 )٥(»تلجمي«: ، وقال حلمنة)٤(»لستثفر بثوب«: حديث أم سلمة
  .إنه أكثر من ذلك: ملا قالت

فإن فعلت ذلك، مث خرج الدم، فـإن كـان   : قال أهل العلم
، وإن كـان لغلبـة   )٦(لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهـارة 

                              
  .مقدمة احلاوي) ٢١٤( الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي: انظر. القطن: الكرسف (١)
 أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت احليضة تدع الصالة (٢)

والترمذي يف الطهارة باب ما جاء يف املستحاضة أا جتمع بني ) ١/١٩٩(
  ).٦/٤٣٩( وأمحد) ١/٢٢١( الصالتني بغسل واحد

 سبق إيضاحه، وهو أن تشد على فرجها ما مينع خروج الدم، فتأخذ: االستثفار (٣)
  .خرقة مشقوقة الطرفني تشدها على جنينها ووسطها على الفرج

والنسائي يف ) ١/٦٢( أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب املرأة تستحاض (٤)
 وأمحد يف املسند) ١٤٩-١/٩٩( كتاب الطهارة، باب ذكر االغتسال من احليض

)٣٢٠، ٣٠٤، ٦/٢٩٣.(  
  .سبق خترجيه يف الصفحة السابقة (٥)
ا من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة اللذين يرون أنَّ خروج الدم حدث يف حق وهذ (٦)

 فتح القدير) ١/٤٢١( املغين) ٢/٥٣٣( )١/٤٤٣( احلاوي: املستحاضة انظر

= 



  

  ٣٣١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

رة؛ ألنـه  وقوته وكونه ال ميكن شدة أكثر من ذلك، مل تبطل الطها
  .)١(ال ميكن التحرز منه، فتصلِّي ولو قطَر الدم

اعتكفت مع رسول اهللا امـرأة مـن أزواجـه،    : قالت عائشة
  .)٢(فكانت ترى الدم والصفرة، والطست حتتها وهي تصلِّي

=                                
وقد ذهب مالك وربيعة ومجاعته من أهل العلم إىل عدم لزوم الوضوء ) ١/١٨٠(

مل يرد عليها ناقض من  عليها خبروج الدم، فال يلزمها الوضوء لكل صالة، ما
  .نواقض الوضوء

) ١/١٥٠( السيل اجلرار) ١/٤٣( بداية اتهد) ١/٩٩( جامع املسائل الفقهية: انظر
  ).١/٤٢٢( املغين

  ).١/٤٢١( املغين) ٢/٥٣٢( اموع) ١/٤٤٣( احلاوي: انظر (١)
  .سبق خترجيه (٢)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٣٢  

 
  املطلب الثاين

  فيما يلزم املستحاضة من التطهر باملاء
  :أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صالة: القول األول

إالَّ أن تؤخر الظهر إىل العصر فتصلِّيهما معا، وكذا املغرب مع 
  .العشاء، مث تغتسل لفجرٍ غُسالً ثالثًا

  .)١(ذهب إليه ابن حزم
وروى هذا عن علي وابن عباس وابن عمـر وابـن الـزبري    

  .)٢(وعطاء
  :واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صالة

ت ـراق  أا كان: مبا روي من حديث أم حبيبة بنت جحش
  .)٣(الدم، وأا سألت رسول اهللا فأمرها أن تغتسل لكلِّ صالة

  :وأما مجعها بني الصالتني بغسل واحد فاستدلُّوا
قلـت يـا   : مبا روي من حديث أمساء بنت عميس أا قالت

رسول اهللا، إنَّ فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت؟ فقال رسـول  

                              
  ).٢/٢٨٦( احمللى: انظر (١)
سنن ) ١/٢٨٣( نيل األوطار) ٢/٥٣٦( اموع) ٢٩٠، ٢/٢٨٩( انظر احمللى (٢)

  .أسانيدها يف غاية الصحة: قال ابن حزم) ١/٢٣٠( الترمذي
 أخرجه أبو داود يف الطهارة، باب ما رأى أن املستحاضة تغتسل لكل صالة (٣)

)١/٢٠٥.(  



  

  ٣٣٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

احدا، وتغتسل للمغـرب  لتغتسل للظهر والعصر غُسالً و«: اهللا
والعشاء غُسالً واحدا، وتغتسل للفجر غسالً، وتتوضأ فيما بـني  

  .)١(»ذلك
فهذه آثار يف غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، مث : قال ابن حزم

  .)٢(وهذا نقل تواتر يوجب العلم: قال
  :من أوجه: ونوقش االستدالل

  .بأنه ال يصح لضعف هذه األحاديث: الوجه األول
وأما األحاديـث الـواردة يف سـنن أيب داود    : قال النووي

أمرها بالغسل لكلِّ صالة، فليس فيها  والبيهقي وغريمها أن النيب 
  .)٣(شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها

اه البخاري ومسلم أنَّ أم حبيبة بنـت  وإمنا صح يف هذا ما رو
إمنا ذلـك  «: ا النيب جحش رضي اهللا عنها استحاضت فقال هل

  .)٤(، فكانت تغتسل عند كل صالة»عرق فاغتسلي مث صلِّي
وليس فيه أنه أمرها أن  إمنا أمرها رسول اهللا : قال الشافعي

تغتسل لكلِّ صالة، وال أشك أنَّ غسلها كان تطوعا غري ما أُمرت 
                              

أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب من قال جتمع بني الصالتني، وتغتسل  (١)
  ).٢/٢٨٧( وابن حزم يف احمللى) ١/٢٠٧( واحدا هلما غسالً

  ).٢/٢٨٨( احمللى (٢)
  ).٢/٥٣٦( اموع: انظر (٣)
ومسلم يف ) ١/٨٤( أخرجه البخاري يف كتاب احليض باب عرق االستحاضة (٤)

  ).١/٢٦٢( كتاب احليض، باب املستحاضة وغسلها وصالا



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٣٤  

 
  .)١(به، وذلك واسع هلا
حلفَّاظ بأا ال تقوم وقد صرح مجاعة من ا..  :وقال الشوكاين

ا احلجة، وعلى فرض أنَّ بعضها يشهد لبعض فهي ال تقوى على 
هلـا بالغسـل إذا    معارضة ما يف الصحيحني وغريمها من أمره 

، وترك البيان عن وقت احلاجة ال جيوز كما )٢(أدبرت احليضة فقط
  .)٣(تقرر يف األصول
  :عقب احلديثما أجاب به اخلطايب فإنه قال : الوجه الثاين

وهذا احلديث خمتصر، وليس فيه ذكر حال هذه املرأة، وال بيان 
أمرها وكيفية شأا يف استحاضتها، و ليس كلُّ امرأة مستحاضـة  
جيب عليها االغتسال لكلِّ صالة، وإمنا هي فيمن يبتلى وهي ال متيز 
دمها، أو كانت هلا أيام فنسيتها، فهـي ال تعـرف موضـعها وال    

وال وقت انقطاع الدم عنها من أيامها املتقدمة، فإذا كانت عددها، 
كذلك فإا ال تدع شيئًا من الصالة، وكان عليها أن تغتسل عنـد  

مـان  كن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زكلِّ صالة؛ ألنه قد مي
  .)٤(انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب

حاديث الوضـوء؛  أنَّ املراد بالغسل يف هذه األ: الوجه الثالث
  .ألنه يطلق عليه

                              
  ).٢/٥٣٦( اموع (١)
  ).١/١٤٩( السيل اجلرار (٢)
  ).١/٢٨٤( نيل األوطار (٣)
  ).١/٢٠٥( معامل السنن له (٤)



  

  ٣٣٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أن تحمل أحاديث الغسل لكلِّ صـالة علـى   : الوجه الرابع
  .)١(االستحباب مجعا بينها، وبني ما يف األحاديث الصحيحة

  .أا تغتسل لكلِّ يوم غُسالً واحدا: القول الثاين
  .)٢(ذهب إليه مجاعة من أهل العلم

  :واستدلُّوا مبا يلي
املستحاضة إذا انقضـى  : داود عن علي قالما أخرجه أبو  -١

  .)٣(حيضها اغتسلت كلَّ يوم
فلعلَّهم إمنا أوجبوا ذلك عليهـا ملكـان   : وقال ابن رشد -٢

  .)٤(الشك، ولست أعلم يف ذلك أثرا
  :أا تغتسل من صالة الظهر إىل صالة الظهر: القول الثالث

  .)٥(ذهب إليه احلسن، وسعيد بن املسيب، وسامل، وعطاء
  :واستدلُّوا مبا يلي

  .)٦(بأنه روي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك -١
                              

  ).١/٦٧٧( البناية) ٣٢٠، ١/٢٨٤( نيل األوطار (١)
  ).٢/٤٣( بداية اتهد) ٢/٥٣٦( اموع (٢)
 تغتسل كل يوم مرة: أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب من قال (٣)

)١/٢١٢.(  
  ).١/٤٣( بداية اتهد (٤)
  ).١/٢٨٣( نيل األوطار) ٢/٥٣٥( اموع (٥)
 أخرجها عنهم أبو داود يف كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إىل طهر (٦)

= 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٣٦  

 
ولعلهم نظروا إىل أن وقت الظهر أيسر وقت لالغتسـال،   -٢

  .)١(وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك
أنه ال جيب عليها غسل، غري اغتساهلا يف إدبـار  : القول الرابع

ولـيس هلـا جتمـع     ولكن عليها أن تتوضأ لكلِّ فريضة. احليضة
  .بالوضوء الواحد بني فرضني

، وهو قول عروة بن الـزبري، وسـفيان   )٢(ذهب إليه الشافعية
  .)٣(الثوري، وأيب ثور

  :واستدلُّوا مبا يلي
جاءت فاطمة بنـت أيب  : حديث عروة عن عائشة؛ قالت -١

مث اغتسلي مث توضـئي  «: قال.. فذكر خربها حبيش إىل النيب 
  .)٤(»لكلِّ صالة

=                                
)١/٢١١.(  
  ).١/١٢٦( املنتقى: انظر (١)
 الوجيز) ١/٣٠٣( حلية العلماء) ٢/٥٣٥( املهذب واموع) ١/٤٤٢( احلاوي (٢)

)١/٢٥.(  
  ).١/٣٢٢( نيل األوطار) ٢/٥٣٥( اموع (٣)
حديث حسن : أخرجه الترمذي يف الطهارة، باب ما جاء يف املستحاضة، وقال (٤)

 تغتسل من طهر إىل طهر: وأبو داود يف الطهارة، باب من قال) ١/٢١٨( صحيح

 مث إن أبا داود، ذكر طرقه، وضعف أكثرها، معامل السنن: قال اخلطايب) ١/٢٠٩(

 فتوضئي وصلي وأمحدفإذا كان اآلخر : بلفظ) ١/٢٠٣( والنسائي) ١/٢٠٩(

وابن ماجة يف الطهارة، باب ما جاء يف املستحاضة اليت ) ٢٦٢، ٢٠٤، ٦/٤٢(
  ).١/٣٤٤( والبيهقي) ١/٢٠٤( عدت أيام أقرائها

  ).١/١٤٦( واحلديث صحيح: قال األلباين
= 



  

  ٣٣٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  :وقش من وجهنيون
  .)١(بأن احلديث ضعيف: الوجه األول

  .)٢(بأن هذا غري مسلم بل احلديث صحيح: وأجيب
توضـئي  : أنه على تقدير حذف مضـاف، أي : الوجه الثاين
  .لوقت كلِّ صالة

  .)٣(بأن هذا جماز، حيتاج إىل دليل: وأجيب
وألن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ مـن   -٢

=                                
إمنا ذلك عرق، وليس «: وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ

» فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي حبيضة فإذا أقبلت حيضتك
  .مث توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت: وقال أيب: قال عروة

  ).١/٦٢( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم
وقد اختلف يف هذه اللفظة، فذهب فريق من أهل العلم إىل أا معلقة، منهم العينني 

  ).١/٣٣٢( الزيلعي كما يف نصب الرايةو) ١/٦٧٩( كما يف البناية
وليس بصواب، بل هو باإلسناد املذكور عن حممد عن أيب معاوية : قال احلافظ يف الفتح

  ).١/١٠٦( هعن هشام، وقد بني ذلك الترمذي يف روايته ا 
وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق : وقال الشيخ أمحد شاكر

  ).١/٢١٨( ناد وهو خطأ اهـ حتقيقه على سنن الترمذيوليس موصوالً باإلس
وادعى آخرون أنَّ هذا القول من كالم عروة، وليس من احلديث املرفوع، وأنه مدرج 

مث تتوضأ بصيغة : وفيه نظر؛ ألنه لو كان كالمه لقال: فيه، قال احلافظ يف الفتح
 رفوع، وهو قوله فاغسلياإلخبار، فلما أتى بصيغة األمر شاكله األمر الذي يف امل

)١/٣٣٢.(  
  .باتفاق احلفاظ: بل قال النووي) ٢/٥٣٥( اموع (١)
  .خترجيه: انظر (٢)
  ).١/٣٣٢( نيل األوطار (٣)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٣٨  

 
نا ذلك يف الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها الفرج، خالف
  .)١(على مقتضاه

  :ونوقش من وجهني
  .أنَّ الضرورة موجودة يف املكتوبة األخرى: الوجه األول
  .)٢(أنكم تجيزون هلا النافلة وال ضرورة: الوجه الثاين

وألا طهارة ضرورة فلم يجز أن جتمع ا بني فرضـني   -٣
  .)٣(يف وقتنيقياسا على فرضه 

وألنَّ كلَّ من مل يجِز أن يصلِّي بعد فرضه إذا مل جيـز أن   -٤
  .)٤(يصلِّي بعد فرضه قضاء كاحملدث

أنَّ عليها أن تتوضأ لوقت كلِّ صالة، وتصلِّي : القول اخلامس
بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما مل خيرج الوقـت  

  .)٦(، واحلنابلة)٥(ذهب إليه احلنفية
  :واستدلُّوا مبا يلي

مث توضئي لكلّ «: ما جاء يف احلديث السابق من قوله  -١
                              

  ).٢/٥٣٥( اموع (١)
  ).١/٧٧٦( البناية (٢)
  ).١/٤٤٢( احلاوي (٣)
  ).١/٤٤٢( املصدر السابق (٤)
  ).١/٤٦( اباللب) ١/١٨٠( فتح القدير) ١/٦٧٥( البناية (٥)
  ).١/٢١٥( كشاف القناع) ١/٢٩٠( املبدع) ١/٤٢٣( املغين (٦)



  

  ٣٣٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(»صالة
فَخلَف : كما يف قوله تعاىل. تستعار للوقت »الالم«فـ: قالوا

أي وقـت  . )٢(]٥٩: مـرمي [ من بعدهم خلْف أَضاعوا الصـلَاةَ 
  .)٣(الصالة
 كـل توضأ لوقت املستحاضة ت«: ما روي من قوله  -٢
  .)٥)(٤(»صالة

  :ونوقش من أوجه
  .)٦(أنه حديث باطل ال يعرف: الوجه األول
من نام عن صـالة  «: بأنَّ للفائت وقتا لقوله : الوجه الثاين

  .)٧(»أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها
                              

  .سبق خترجيه (١)
  ).١/٤٢٣( املغين: انظر االستدالل ذا احلديث يف (٢)
  ).١/١٨١( فتح القدير) ١/٦٧٧( البناية (٣)
: احلديث ذا اللفظ مل أجده، وقد عزاه العيين يف البناية إىل مسند أيب حنيفة انظر (٤)

  ).١/٦٧٧( البناية
وتوضئي لكل صالة حىت جييء ذلك «: لكن قد يدل له حديث عائشة السابق، وفيه

حسن صحيح، وقد احتج به ابن : وقال) ١/٢١٨( أخرجه الترمذي» الوقت
  ).١/٢٩٠( مفلح يف املبدع

وابن مفلح كما ) ١/٦٧٧( وقد ذكر االحتجاج املرغيناين كما يف اهلداية مع البناية (٥)
  ).١/٢٩٠( بدعيف امل

  ).٥/٥٣٥( اموع (٦)
 احلديث أخرجه البخاري يف املواقيت، باب من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها (٧)

  ).١/٤٧٧( ومسلم يف املوضع السابق) ١/١٤٧(



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٤٠  

 
أنَّ الصالة جتب بالوقت، فصار أمره بالوضوء : الوجه الثالث

ة أمرا بالوضوء لكلِّ صالة، ألنَّ املقصود بالوضـوء  لوقت كلِّ صال
  .)١(الصالة دون الوقت

  .)٢(وألا طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم -٢
بأنَّ األصل املقيس عليه غري مسلَّم؛ إذ ال نسلِّم بـأنَّ  : ونوقش

  .طهارته مقيدة بِمدة؛ إذ ال تبطل عندنا ما مل حيدث
كلَّ طهارة صح أن يؤدى ا النفل صح أن يؤدي ا  وألنَّ -٣

  .)٣(الفرض قياسا على غري املستحاضة
بأنَّ القياس فاسد املوضوع، ألنَّ النفل أخف حـاالً  : ونوقش

وأقل شروطًا، والفرض أغلظ حاالً وآكد شروطًا، فلم جيـز مـع   
مـا  اختالف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن جيمع بينـهما في 

اختلفا فيه من ختفيف وتغليظ، على أنَّ املعىن يف أصله املردود إليـه  
  .)٤(من طهارة غري املستحاضة أا طهارة يصلِّي ا الفروض املؤداة

وألا طهارة عذر فوجب أن يتقدر بالوقت دون الفعـل،   -٤
  .)١(قياسا على املسح على اخلُفني

                              
  ).١/٤٤٢( احلاوي (١)
  ).١/٢٩١( املبدع) ١/٢١٥( كشاف القناع) ١/٤٢٣( املغين (٢)
هو من باب اإليراد على الشافعية اللذين و) ١/٤٤٢( ذكره هلم صاحب احلاوي (٣)

  جييزون أن يصلي به النافلة دون فريضة ثانية
  ).١/٤٤٢( احلاوي (٤)
  ).١/٤٤٢( احلاوي (١)



  

  ٣٤١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

املسح طهـارة رفاهيـة،    بأنَّ القياس ال يصح؛ ألنَّ: ونوقش
وطهارة املستحاضة طهارة ضرورية، مث املعىن يف املسح أا ملا جاز 

  .)١(أن يؤدى ا فرضني يف وقتني جاز يف وقت، وههنا خبالفه
  .وألنَّ الوقت أقيم مقام األداء تيسريا فيدار احلكم عليه -٥

حلـرج؛  أنَّ يف تقدير طهارا بالصالة بعض اجلهالة وا: ومعناه
ألنَّ الناس متفاوتون يف أداء الصالة؛ فمنهم مطول هلا، ومنهم غـري  

  .)٢(مطول، فلم ميكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعا للحرج
  :واحتجوا لوجوب الوضوء يف اجلملة

  .)٣(بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كاملذي -٦
ا مـن  أنه ال جيب عليها شيء غـري غسـله  : القول السادس

  .)٥(، وربيعة، وعكرمة)٤(ذهب إليه مالك. احليض
  .إالَّ أن حتدث حدا غري االستحاضة: قالوا

  .لعدم وجوب الغسل: واحتج هؤالء

                              
  ).١/٤٤٢( احلاوي (١)
  ).١/١٨٠( فتح القدير) ١/٦٧٨( اهلداية والبناية (٢)
  .كشاف القناع) ١/٢٩١( املبدع) ١/٤٢٣( املغين (٣)
 جامع املسائل الفقهية من تفسري القرطيب) ١/٤٣( بداية اتهد) ١/١٢٧( املنتقى (٤)

)١/٩٨.(  
  ).١/٢١٤( سنن أيب داود) ١/٤٤٢( املغين (٥)



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٤٢  

 
  .)١(»إمنا ذلك عرق وليس باحليضة«: قال هلا بأن النيب 

  .)٢(وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق
  :وأما عدم وجوب الوضوء

ومل  )٣(»فاغتسـلي وصـلِّي  «ال لفاطمة ق فألن النيب  -١
  .)٤(يأمرها بالوضوء ولو لزمها ألمرها

  .)٥(بأنَّ هذا غري مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء: ونوقش
وألنه دم ال جيب به الغسل فلم جيب به الوضوء كما لـو   -٢

  .)٦(خرج من سائر اجلسد
وألنه ليس مبنصوص على الوضـوء منـه، وال يف معـىن     -٣

  .)٧(، ألنَّ املنصوص عليه هو اخلارج املعتاداملنصوص
  :الترجيح

والذي يظهر يل رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غري غسلها 
من احليض، لعدم الدليل الذي تقوم به احلجة، السـيما يف هـذا   

                              
  .سبق خترجيه (١)
  ).١/١٢٧( املنتقى (٢)
  .سبق خترجيه (٣)
  ).١/٤٤( بداية اتهد) ١/٩٩( جامع املسائل الفقهية من تفسري القرطيب (٤)
  ).٢٥٨( ختريج احلديث: انظر (٥)
  ).١٢٧( املنتقى (٦)
 وكذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى) ١/٤٢٣( ذكره هلم ابن قدامة يف املغين (٧)

)٢١/٦٢٩. (  



  

  ٣٤٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .التكليف الشاق
فإنه يلزمها أن تتوضأ لكلِّ صالة إن خرج منـها  : أما الوضوء

، فإن مل خيرج منها شيٌء بقيت على )١(ائشةشيٌء لظاهر حديث ع
وضوئها األول، إالَّ أن يفسد ذلك الوضوء بشيٍء مـن النـواقض   
املعروفة، وذلك لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا مل خيرج منها 

  .شيء

                              
حديث عائشة يف سؤال فاطمة بنت أيب حبيش للنيب عن تطهرها للصالة، وقد  (١)

  ).٢٥٨( سبق خترجيه قريبا



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٤٤  

 
  املبحث الثالث

  وطء املستحاضة
  :اختلف أهل العلم يف حكم وطء املستحاضة على قولَين

  :جواز ذلك: القول األول
، )٢(، ومالك)١(أبو حنيفة: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم

، وابن عباس، )٥(، وأمحد يف رواية عنه)٤(، وأهل الظاهر)٣(والشافعية
وابن املسيب، واحلسن، وعطاء، وسعيد بن جبري، وقتادة، ومحاد بن 
أيب سليمان، وبكر بن عبد اهللا املـزين، واألوزاعـي، والثـوري،    

  .)٦(حاق، وأبو ثور وابن املنذروإس
  :واحتجوا مبا يلي

فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربـوهن  : قوله تعاىل -١
نوهنَ فَأْترطَهنَ فَإِذَا ترطْهى يتح ]٢٢٢: البقرة.[  
                              

  ).١/٤٥( اللباب) ١/٦٢١( البناية (١)
 املدونة) ١/٩٩( جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب) ١/٤٥( دبداية اته (٢)

  ).١/٣٠٦( الشرح الصغري) ١/١٥٩( الكايف) ١/١٢٧( املنتقى) ١/٥٠(
  ).١/٥٩( األم) ٢/٣٧٢( اموع (٣)
  ).٢/٢٩٦( احمللى (٤)
  ).١/٢٩٢( املبدع) ١/٨٤( الكايف) ١/٤٢١( املغين (٥)
) ١/٣٣٠( نيل األوطار) ١/٦٦٢( البناية) ٢/٢١٧( األوسط) ٢/٣٧٢( اموع (٦)

 املنتقى) ١/٩٩( جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب) ١/٤٥( بداية اتهد

)١/١٢٧.(  



  

  ٣٤٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(وهذه قد تطهرت من احليض
: رضي اهللا عنهما ومبا رواه عكرمة عن محنة بنت جحش -٢

  .)٢(»أا كانت مستحاضة وكان زوجها جيامعها«
كانت أم حبيبة تستحاض فكـان  : وعن عكرمة أيضا قال -٣

  .)٣(زوجها يغشاها
وألنَّ محنة كانت حتت طلحة، وأم حبيبة حتت عبد الرمحن  -٤

عن أحكام املستحاضة، فلـو   بن عوف، وقد سألتا رسول اهللا 
  .)٤(ماكان حراما لبينه هل

بأنَّ غايتهما أما فعلى صحايب، ومل ينقل التقرير هلما : ونوقش
  .)٥(، وال باإلذن بذلكعن النيب 

املستحاضـة  : قال ابن عبـاس : ويف صحيح البخاري قال -٥
  .)٦(يأتيها زوجها إذا صلَّت الصالة أعظم

وألنَّ املستحاضــة كالطَّــاهرات يف الصــالة والصــوم  -٦
                              

  ).٢/٢٩٦( احمللى: وانظر) ٢/٣٧٢( اموع (١)
  ).١/٢١٦( أخرجه أبو داود، يف الطهارة باب املسحاضة يغشاها زوجها (٢)

  ).٢/٣٧٢( موعوسنده حسن ا: قال النووي
  ).١/٢١٦( أخرجه أبو داود يف املوضع السابق (٣)
  ).١/٤٢١( املغين (٤)
  ).١/٣٣٠( نيل األوطار (٥)
أخرجه البخاري يف صحيحه معلقًا بصيغة اجلزم يف كتاب احليض باب إذا رأت  (٦)

  ).١/٨٥( املستحاضة الطهر



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٤٦  

 
  .)١(وغريها، فكذا يف الوطءواالعتكاف والقراءة 

  .)٢(وألنه دم عرق فلم مينع الوطء كالناسور -٧
وألنَّ التحرمي بالشرع، ومل يرد بتحرمي، بل ورد بإباحـة   -٨

  .)٣(الصالة اليت هي أعظم، كما قال ابن عباس

  :أنه ال جيوز: القول الثاين

  .)٤(ذهب إليه أمحد يف رواية عنه؛ وهي املذهب 

، والشعيب، والنخعي، وسليمان بن يسار، وهو قول ابن سريين
واحلكم، والزهري، وابن علية، واملغرية بن عبد الـرمحن، وبعـض   

  .)٥(املالكية 

  :واحتجوا مبا يلي

املستحاضـة ال يغشـاها   : مبا روي  عن عائشة أا قالت -١
                              

 األوسط) ١/٩٩( جامع األحكام الفقهية من تفسري القرطيب) ٢/٣٧٢( اموع (١)

  ).١/١٢٧( املنتقى) ٢/٢١٧(
  ).١/٤٥( اللباب) ٢/٣٧٣( اموع (٢)
  ).١/٣٣٠( نيل األوطار) ٢/٣٧٣( اموع (٣)

إال أن خياف على نفسه : لكن قال احلنابلة) ١/٢٩٢(، املبدع )١/٤٢٠(املغين   (٤)
  ).١/٤٢٠(املغين . الوقوع يف حمظور؛ ألن حكمها أخف من حكم احلائض

جامع األحكام الفقهية ) ٢/٢١٧(األوسط ) ٢/٣٧٢(اموع ) ١/٤٢٠(املغين   (٥)
  ).١/١٢٧(املنتقى ) ١/٩٩(من تفسري القرطيب 



  

  ٣٤٧  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  .)١(زوجها 
بأنه إن صح عنها فهو اجتهاد منها، مث هو معـارض  : ونوقش

  .صحايب كما صح عن ابن عباسمبثله عن ال
وألنَّ ا أذى فيحرم وطؤها كاحلائض، فإنَّ اهللا تعاىل منع  -٢

قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في : وطء احلائض معلِّالً باألذى بقوله
  ] ٢٢٢: البقرة[ الْمحيضِ

  .)٢(أمر باعتزاهلن عقيب األذى مذكور بفاء التعقيب

احلكم إذا ذُكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علِّـل   وألنَّ -٣
: املائـدة [ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما: به، كقوله تعاىل

٣٨ [  
واألذى يصلح أن يكون علَّة، فيعلَّل بـه، وهـو موجـود يف    

  .)٣(املستحاضة، فيثبت التحرمي يف حقِّها 

  :جهنيالقياس على احلائض من و: ونوقش

أنه قياس خيالف ما سبق من داللـة الكتـاب   : الوجه األول

                              
  ).١/٣٢٩(أخرجه البيهقي يف كتاب احليض، باب صالة املستحاضة واعتكافها   (١)
نيل األوطار ) ١/٦٦٢(البناية ) ٢/٢١٧(األوسط : وانظر) ١/٤٢٠(املغين   (٢)
)١/٣٣٠.(  
  ).١/٤٢٠(املغين   (٣)
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  .والسنة فلم يقبل
أنَّ املستحاضة هلا حكم الطاهرات يف غري حمـل  : الوجه الثاين

النزاع، فوجب إحلاقه بنظائره ال باحليض الـذي ال يشـاركه يف   
  .)١(شيء

  :الترجيح

تداللٍ يف مقابل والراجح هو القول األول لقوة ما بنِي عليه من اس
  .ضعف ما ذكر للقول الثاين من استدالل

                              
  ).٢/٣٧٣(اموع   (١)
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  )١(تراجم األعالم الواردة يف البحث 
  :األمساء -أوالً

: قال فيه عمرو بن شعيب: أبان بن عثمان األموي، أبو سعيد
ما رأيت أعلم حبديث وال أفقه منه، وعده حيىي بن سعيد يف فقهاء 

  .ه١٠٥املدينة، مات سنة 
  ).١/٩٧( ذيب التهذيب

ابـن  «أمحد بن صاحل املصري، أبو جعفر احلافظ املعروف بـ
  .، كان جامعا، يعرف الفقه واحلديث والنحو»الطربي

ما قدم علينا أحد أعلم حبديث أهل احلجاز منه، : قال أبو نعيم
  . ه٢٤٨مات سنة 

  ).١/٤١(ذيب التهذيب 
لَّد احلافظ اإلمام إسحاق بن إبراهيم بن خم: إسحاق بن راهوية

، صـنف  ه١٦٦احلنظلي املروزي يعرف بابن راهويه ولد سـنة  
ال أعلم يف : تصانيف كثرية مل يصل إلينا منها شيء، قال عنه أمحد

، ه٢٣٦توفِّي سـنة  . العراق له نظريا، وما عرب اجلسر مثل إسحاق
  .ه٢٣٧سنة : وقيل

) ٢/٤٣٣(تذكرة احلفـاظ  ) ١/٢١٦(ذيب التهذيب : انظر

                              
  :وهو مرتب على النحو اآليت (١)

  .األمساء، الكىن، األنساب واأللقاب، من نسب إىل أبيه أو جده أو أمه
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  ).١/١٩٩(عيان وفيات األ

اخلثعمية، كانت حتت جعفر بن أيب طالب، : أمساء بنت عميس
مث تزوجها أبو بكر، مث علي، وولدت هلم، وكان عمر يسأهلا عـن  

  ).١٢/٣٩٩(ذيب التهذيب . تعبري الرؤيا
بن عمرو بن سعيد بن العـاص بـن أميـة    : إمساعيل بن أمية

وقال الـزبري بـن   كان ثقة كثري احلديث، : األموي، قال ابن سعد
  . ه١٤٤مات سنة . كان فقيه أهل مكة: بكار

  ).١/٢٨٤(ذيب التهذيب 
كان مـن  : قال الذهيب عنه: عامل الشاميني: إمساعيل بن عياش

أوعية العلم، إالَّ أنه ليس بِمتقن ملا مسعه بغري بلده، كأنه كان يعتمد 
سنة  على حفظه فوقع خلل يف حديثه عن احلجازيني وغريهم، مات

  . ه١٨١
  ).١/٧٦(الكاشف ) ١/٢٥٣(تذكرة احلفاظ 

األسود بن يزيد بن قيس النخعي، الثقة الثبت الفقيه، مات سنة 
  ).١/٣٤٢(ذيب التهذيب . ه٧٤

، »مسـكني «امسه : أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم
لقب، انتهت إليه رئاسة الفتوى والفقه يف مصر بعد ابن  »أشهب«و

تـوفِّي سـنة   . ما رأيت أفقه من أشـهب : ل الشافعيالقاسم، قا
  . ه٢٠٤

  ).١/٤٤٧(ترتيب املدارك ) ١/٣٠٧(الديباج املذهب 
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: ويقـال لـه   »الـذهلي «: أفلت بن خليفة العامري، ويقال
شيخ، وقال : ما أرى فيه بأسا، وقال أبو حامت: قال أمحد »فليت«

  ).١/٣٦٦(ذيب التهذيب . صاحل: الدارقطين
. كانت موالة لقوم مـن األنصـار  : الة عائشة، قيلمو: بريرة

آلل عتبة، فاشترا عائشة فأعتقتها، وكانت ختدم عائشة قبل : وقيل
  ؟ )٤/٢٤٩(االستيعاب ) ٤/٢٥٢(اإلصابة . أن تشتريها

، »أيب عبـد اهللا «املزين، البصري، يكىن بـ: بكر بن عبد اهللا
ريهم، تويف سـنة  وثَّقه ابن معني والنسائي وأبو زرعة وابن سعد وغ

  . ه١٠٦
  ).١/٤٨٤(ذيب التهذيب 

بن الشماس، األنصاري، كان خطيب األنصار، : ثابت بن قيس
قتل يوم اليمامة يف عهد أيب » نعم الرجل ثابت«: قال فيه النيب 

  ).١/١٩٥(اإلصابة ) ١/١٩٢(االستيعاب . بكر
ثقة تابعيه، : قال العجلي: جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية

. عند جسرة عجائب: ذكرها ابن حبان يف الثقات، قال البخاريو
  ).٣/٤٢٢(الكاشف ) ١٢/٤٠٦(ذيب التهذيب 

جعفر بن حممد بن علي بن احلسـني  : جعفر بن حممد الصادق
ـ  ، »الصـادق «بن علي بن أيب طالب اهلامشي، املدين، املعروف بـ

  . ه١٤٨كان من سادات أهل البيت فقها، وعلما وفضالً مات سنة 
  ).٢/١٠٣(، ذيب التهذيب )٢/٤٨٧(اجلرح والتعديل 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٥٢  

 
تفقَّه على إبراهيم النخعـي،  : احلارث بن يزيد العكلي، التيمي

ذيب التهـذيب  . وكان ثقة يف احلديث، روي له البخاري مقرونا
)٢/١٦٤.(  

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيـد بـن ثعلبـة    
) ٤/٢٧٠(اإلصـابة  . ن قـيس األنصارية اليت اختلعت من ثابت ب

  ).٤/٢٧٤(االستيعاب 
بن ثورة بن هبرية بن شـراحيل النخعـي،   : حجاج بن أرطاة

الكويف القاضي، كان فقيها، وكان أحد مفيت الكوفة، قـال فيـه   
عليكم به فإنه ما بقي أحد أعرف مبا خيرج من رأسه منه، : الثوري

  . ه١٤٥مات نسة 
  ).٧/٦٨(النبالء سري أعالم ) ٢/١٩٧(ذيب التهذيب 
هو احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، من : احلسن البصري

أكابر أئمة التابعني، عرف بغزارة العلم وشدة الـورع وفصـاحة   
اللسان، كان جريئًا على قول احلق ال خياف يف اهللا لومة الئم، تويف 

  ).ه١١٠(سنة 
شذرات الـذهب  ) ٢/٢٤٢(األعالم ) ٢/٦٩(وفيات األعيان 

)١/١٣٦.(  
اهلمداين، الكويف الفقيه، العابد، قال : احلسن بن صاحل بن حي

اجتمع يف احلسن بن حي إتقان وفقه وعبادة، وزهد : فيه أبو زرعة
  . ه١٦٩مات سنة 
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  ).١/٢٦٢(شذرات الذهب ) ٢/١٢٦(تذكرة احلفاظ للذهيب 
أبو حممد الكندي، موالهم، الكويف ا حلـافظ  : احلكم بن عتيبة

كان احلكم إذا : قال املغرية. ل الكوفة، وأحد األعالمالثقة، عامل أه
  . ه١١٥تويف سنة . قدم املدينة أخلوا له سارية النيب 

  ).١/١٦٧(ذيب التهذيب ) ١١/١١٧(تذكرة احلفاظ 
العالمة اإلمام، فقيه العراق، وأصله مـن  : محاد بن أيب سليمان

، له ثـروة  أصبهان، كان أحد العلماء األذكياء، والكرام األسخياء
وحشمة وجتمل، تتلمذ عليه اإلمام أبو حنيفة والزمه حـىت تـويف   

  . ه١٢٠فخلفه يف جملسه، تويف سنة 
  ).٣/١٦(ذيب التهذيب ) ٥/٢٣١(سري أعالم النبالء 

بن درهم األزدي اجلهضـمي، أبـو إمساعيـل    : محاد بن زيد
مات سـنة  . البصري، األزرق، اود شيخ العراق، ومحاد بن زيد

  . ه١٧٩
) ١/٢٩٢(شذرات الذهب ) ١/٢٢٨(تذكرة احلفاظ للذهيب 

  ).١٠٣(طبقات احلفاظ للسيوطي 
الصحايب املشهور، كان من السـابقني إىل  : خباب بن األرت

اإلسالم، وهو أول من أظهر إسالمه، فعذِّب لذلك، شهد املشاهد 
  ).١/٤١٦(اإلصابة . كلها مع النيب 

وي عن علي وعمـار،  اهلجري، البصري، ر: خالس بن عمرو
. ثقة، ثقة: قال عبد اهللا عن أبيه. وعائشة، وأيب هريرة، وابن عباس
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  . مات قبيل املائة

  ).٣/١٧٧(ذيب التهذيب 
احلافظ اتهد، فقيه الظاهرية، نفـي  : داود بن علي األصبهاين

القياس يف الشريعة ومتسك بظواهر النصوص، وتبعه مجـع كـثري،   
) ٢/٥٧٢(تذكرة احلفـاظ  ). ه٢٧٠(سنة  اشتهروا بالظاهرية تويف

  ).٨/٣٣٩(تاريخ بغداد ) ١٣/٩٧(سري أعالم النبالء 
التيمي موالهم، املعـروف بربيعـة   : ربيعة بن أيب عبد الرمحن

الرأي، أحد فقهاء املدينة وحفاظها وعلمائها بأيام الناس، أخذ عنه 
ذهبـت حـالوة   : مالك الفقه واحلديث، قال عنه مالك يوم مات

  . ه١٣٦تويف سنة . هالفق
  ).١/١٩٤(شذرات الذهب ) ٨١(مشاهري علماء األمصار 

، بن عفراء، األنصارية، روت عن الـنيب  : الربيع بنت معوذ
وعنها ابنتها عائشة وخالد بن ذكوان وسليمان بن يسار وأبو سلمة 

. بن عبد الرمحن وغريهم، وكانت من املبايعات حتـت الشـجرة  
  ).١٢/٤١٨(ذيب التهذيب 

بن السكن، بن عدي بن حارثة، مـن بـين   : رويفع بن ثابت
مالك بن النجار، نزل مصر وواله معاوية على طـرابلس، وتـويف   

. ه٥٦تويف سـنة  . بربقة، وهو أمري عليها من قبل مسلمة بن خملد
  ).١/٥٢٢(اإلصابة 

فقيه من أكابر أصـحاب أيب  . زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي
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ديث فغلب عليه الرأي، ويل قضـاء  حنيفة، كان من أصحاب احل
  .ه١٥٨البصرة، وتويف ا سنة 

شذرات ) ١٧٠(مشاهري علماء األمصار ) ٧٥(الفوائد البهية  
  ).١/٢٤٣(الذهب 

أحد أجلَّـة التـابعني،   . سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
تـويف باملدينـة يف   . وأحد فقهاء املدينة السبعة. وسادم وفقهام

  . ه١٠٦سنة  خالفة هشام
  ).١/٨٨(تذكرة احلفاظ ) ٦٥(مشاهري علماء األمصار 

سعيد بن جبري بن هشام األسدي، الواليب، موالهم، كويف، من 
كبار التابعني، أخذ عن ابن عباس، وأنس وغريمهـا، مـن كبـار    
الصحابة، خرج على األمويني مع ابن األشعث فظفر به احلجـاج  

  . ه٩٥فقتله صربا رمحه اهللا سنة 
  ).٤/٣٢١(سري أعالم النبالء ) ١/٧٦(ذكر احلفاظ ت

أحد فقهاء املدينة . سعيد بن املسيب، ابن حزن القرشي، املدين
لسره، تويف  لو رأى هذا رسول اهللا : السبعة، قال عنه ابن عمر

  . ه٩١سنة 
  ).١/١٠٢(شذرات الذهب ) ٤/٢١٧(سري أعالم النبالء 

، الكويف، أحد سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري
سفيان الثـوري أمـري   : األئمة اتهدين، قال عنه سفيان بن عيينة

املؤمنني باحلديث، له آراء فقهية مبثوثة يف كتب اخلالف، مات سنة 
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  . ه١٦١

  ).٩/١٥١(تاريخ بغداد ) ٤/١١١(ذيب التهذيب 
ليس : قال فيه حيىي بن معني: سليمان بن داود اخلوالين اجلزري

فيه نظر، وقد ذكره الدارقطين يف : البخاري يف الكبري بشيء، وقال
منكـر  : وقال علي بن املـديين . ضعيف: املتروكني، وقال الدوري
ال حيتج حبديثه إذا انفرد ووثقـه ابـن   : احلديث، وقال ابن خزمية

الضـعفاء للعقيلـي   ) ٢٧٧، ٦/٢٧٥(ذيب ابن عساكر . حبان
)٢/١٢٧.(  

وى عن ابن املنكدر وثابت، سليمان بن معاذ بن قرم الضيب، ر
. ليس بذاك: وعنه أبو داود، ويونس املؤدب، قال أبو زرعة وغريه

  ).١/٣١٩(الكاشف 
، أحـد  سليمان بن يسار، موىل ميمونة زوجة رسـول اهللا  

أئمة التابعني، وأحد الفقهاء السبعة، كان سعيد بن املسيب إذا جاءه 
، فإنه أعلم من بقـي  اذهب إىل سليمان بن يسار: أحد يستفتيه قال

  . ه١٠٠تويف سنة . اليوم
  ).٦٤(مشاهري علماء األمصار ) ١/٥٨(تذكره احلفاظ 

شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكنـدي، اختلـف يف   
صحبته، ويل قضاء الكوفة لعمر، واستمر قاضيا، ا إىل أن وليهـا  
احلجاج يف خالفة عبد امللك، فطلب منه أن يعفيه فأعفـاه سـنة   

  .ه٨٧، وتويف سنة ه٧٧
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تـذكرة احلفـاظ   ) ٢/١٤٨(االسـتيعاب  . ه٨٢سنة : وقيل
)١/٥٥.(  

شريك بن عبد اهللا بن أيب شريك النخعي، الكوفني القاضـي،  
  .ه١٧٧مات سنة . أحد األئمة األعالم
  ).٤/٣٣٣(ذيب التهذيب ) ١/٢٣٢(تذكرة احلفاظ 

. الضحاك بن سفيان الكاليب، أبو سـعد وايل جنـد  : الضحاك
علـى   صحايب له أربعة أحاديث، وكان مـن عمـال الـنيب    

  ).٢/٢٠٦(اإلصابة . الصدقات
أحد األئمة األعالم، وأحد . طاوس بن كيسان اخلوالين اليمين

  .ه١٠٦فقهاء التابعني، تويف مبكة سنة 
مشـاهري  ) ٢/٥٠٩(وفيات األعيان ) ١/٩٠(تذكرة احلفاظ  

  ).١١٢(علماء األمصار 
ثقة، : قال فيه حيىي بن معني. أمحد القرشي أبو: عائذ بن حبيب

مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب : وقال األثرم
اجلرح والتعديل . كان شيخا جليالً عاقالً: فأحسن الثناء عليه، وقال

)٧/١٧.(  
موىل بين خمزوم، روى عن ابن عمر، وعنه : عبد الرمحن بن أمين

الكاشـف  . صدوق: ار، قال عنه الذهيبأبو الزبري، وعمرو بن دين
)٢/١٣٩.(  

عبد الرزاق بن مهام بن نافع، أبو بكر احلمريي، الصنعاين، أحد 
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األعالم الثقات، رحل إليه األئمة يف اليمن، له املصنف يف احلديث 

تـذكرة احلفـاظ   . ه٢١١واآلثار، وتفسري القرآن تـويف سـنة   
  ).٦/٣١٠( ذيب التهذيب) ٢/٢٧(شذرات الذهب ) ١/٣٦٤(

، ٧روى عن أنس وشهر: عبد العزيز بن صهيب البناين األعمى
  ).ه١٣٠(تويف سنة . حجة: قال الذهيب. وعنه شعبة، وابن علية

  ).٢/١٧٦(الكاشف  
عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصـاري،  

كان من أهل العلم، ثقة، فقيها حمـدثًا، مأمونـا   : قال ابن عبد الرب
  .ه ٣٥ظًا، مات سنة حاف

  ).٥/١٦٤(، ذيب التهذيب ه٣٠وقيل 
وثقه العجلـي،  . عبد اهللا بن سلمة اهلمداين، املرادي، الكويف

ال يتـابع يف حديثـه، وقـال    : ويعقوب بن شيبة، وقال البخاري
صدوق تغـري  : يعرف وينكر، وقال ابن حجر: النسائي وأبو حامت

  ).٥/٣٤١(هذيب ذيب الت) ٢/٤٣٠(ميزان االعتدال . حفظه
اختلـف يف  . عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن مناف

لقائه النيب وهو صغري، عمل لعبد امللك بن مروان علـى العـراق،   
  ).٣/٦٣(وويل قضاء املدينة اإلصابة 

. ابن مقرن، اإلمام أبو الوليد، املزين، الكويف: عبد اهللا بن معقل
  . ه٨٨ مات سنة. من خيار التابعني وفقهائهم

  ).٦/٤٠(ذيب التهذيب ) ٤/٢٠٦(سري أعالم النبالء 
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عروة بن الزبري بن العوام، األسدي، القرشي، إمام من أجـل  
أئمة التابعني، وأحد الفقهاء السبعة، روى الكثري من األحاديث عن 

  . ه٩٣أم املؤمنني عائشة، تويف سنة 
  ).٦٤(مشاهري علماء األمصار ) ١/٦٢(تذكرة احلفاظ 

اء بن أيب رباح القرشي، موالهم، أحد الفقهـاء واألئمـة   عط
اتهدين، لقي مجعا من الصحابة، وأخذ عنهم العلم، وانتهت إليه 

  .ه١١٤الفتوى يف مكة، تويف سنة 
  ).٣/٢٦١(وفيات األعيان ) ١/٩٨(تذكرة احلفاظ 

عطاء بن أيب مسلم اخلراساين، احملدث الواعظ، نزيل دمشـق  
  . ه١٣٥مات سنة . كثرة تنقله يف الغزو واجلهادوالقدس، اشتهر ب

  ).١/١٩٢(شذرات الذهب ) ٦/١٤٠(سري أعالم النبالء 
بن عبد اهللا موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما، أحـد  : عكرمة

  . ه١٠٧مات سنة . فقهاء التابعني وفقهاء مكة، وهو بريري األصل
  ).٨٢(مشاهري علماء األمصار ) ٥/١٢(سري أعالم النبالء 

لقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بـن علقمـة النخعـي،    ع
) ه٥٣(الكويف، كان من أعلم الناس يف فقه ابن مسعود، تويف سنة 

  ). ه٦٢: (وقيل
  ).٧/٢٧٦(ذيب التهذيب ) ١٠٠(مشاهري علماء األمصار 

عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية املدنيـة،  
عمرة أحد الثقات العلماء : ديينكانت يف حجر عائشة، قال ابن امل
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  ). ه١٠٣(بعائشة األثبات فيها ماتت سنة 

  ).١٢/٤٣٨(ذيب التهذيب 
عمرو بن دينار اجلمحي، موالهم، املكـي، األثـرم، أحـد    

  ).ه١١٦(أو ) ١١٥(مات سنة . األعالم، وكان مفيت مكة
  ).٣/٤٣٦(ذيب التهذيب ) ٨٠٤(مشاهري علماء األمصار  

ن عياض اليحصيب، السبيت، أحـد علمـاء   عياض بن موسى ب
الشفا : من تصانيفه. املذهب املالكي، كان إماما حافظًا حمدثًا، فقيها

يف حقوق املصطفى، التنبيهات املسـتنبطة يف شـرح مشـكالت    
  ). ه٥٤٤(مات سنة . املدونة

). ٢/٤٦(الـديباج املـذهب   ) ١٤٠(شجرة النور الزكيـة  
  ).٤/٣٨١(، اإلصابة )٤/٣٨٣(االستيعاب 

. فاطمة بنت أيب حبيش بن املطلب بن أسد، القرشية األسـدية 
  ).٤/٣٨١(اإلصابة . تزوجها عبد اهللا بن جحش فولدت له حممد

له : حدث عن أنس، قال البخاري. القاسم بن عثمان البصري
، وقد حـدث عنـه إسـحاق األزرق    ه.أحاديث ال يتابع عليها ا

الكـبري للعقيلـي    الضـعفاء . أحاديث ال يتابع منها على شـيء 
  ).٣/٣٧٥(امليزان ) ٤/١/١٦٥(التاريخ الكبري ) ٣/٤٨٠(

القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، اإلمام الثقـة الفقيـه،   
  ). ه١٠١(مات سنة . احملدث، وهو أحد فقهاء املدينة السبعة

  ). ٢/٥٥(ذيب األمساء واللغات ) ١/٩٦(تذكرة احلفاظ 
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: ر، احلافظ، قال فيـه أمحـد  املفس: قتادة بن دعامة السدوسي
وكان مع علمه باحلديث والتفسري، رأسا . قتادة أحفظ أهل البصرة

  ). ه١١٧(يف العربية، وأيام العرب والنسب، مات سنة 
سري أعالم النـبالء  ) ١/١٢٢(تذكرة احلفاظ ) ١/١٤٦(العرب 

)٥/٢٦٩.(  
املكي، أبو عبد اهللا، روى عن عطاء، وطاوس، : قيس بن سعد

وسعيد بن جبري، وعمرو بن دينار، ومكحول، وغريهـم،   وجماهد،
كان قد خلف عطاء يف جملسه، ولكنه مل : قال ابن سعد. وعنه خلق

  ).٨/٣٩٧(ذيب التهذيب . ه١٧مات سنة . يعمر
كعب بن مالك بن عمرو بن القني األنصـاري، اخلزرجـي،   

، صحايب، اشتهر يف اجلالية، وكان يف اإلسالم من شعراء الـنيب  
  . ه٥٠مات سنة . شهد معه أكثر الوقائعو

  ).٥/٢٢٨(األعالم 
الليث بن سعد بن عبد الرمحن، أحد األئمة اتهدين، كـان  
إمام أهل مصر يف عصره حديثًا وفقها، وقد انتشر مذهبه يف مصـر  
مدة، وجرت بينه وبني مالك مناظرات ومراسـالت، قـال فيـه    

مات . أنَّ أصحابه مل يقوموا بهالليث أفقه من مالك، إالَّ : الشافعي
  .ه١٧٥سنة 
) ١/٢٨٥(شـذرات الـذهب   ) ٨/٤٥٩(ذيب التهذيب  

  ).١/٤٣٨(وفيات األعيان 
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عرضت القـرآن  : جماهد بن جرب، احلرب املكي، قال عن نفسه

  ).ه١٠٣(تويف وهو ساجد سنة . على ابن عباس ثالثني مرة
  ).١٠/٤٢(ذيب التهذيب ) ١/١٢٥(شذرات الذهب  

روى عن أمه أمساء بنت عمـيس،  : د بن أيب بكر الصديقحمم
قدم مصر واليا لعلي، فالتقاه معاوية بـن  . وعنه ابنه القاسم مرسالً

  .ه٢٨خديج فهزمه، مث قتل مبصر سنة 
  ).٣/٢٣(الكاشف  

املدين املطلـيب، نـزل   . بن يسار بن خيار: حممد بن إسحاق
كلم فيـه، وقـال   ثقة، ومن الناس من ت: بغداد، قال فيه ابن سعد

اختلف األئمة فيه، وليس حبجة وإمنا يعترب به مات سنة : الدارقطين
  .ه١٥

  ).٥/٣٨(ذيب التهذيب ) ١٣٩(مشاهري علماء األمصار  
صحب أبا حنيفـة  : حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين بالوالء

وأخذ عنه الفقه، عرف بسعة العلم وفصاحة اللسان، قـام بنشـر   
اجلـامع  «و» املبسوط«: ، له تصانيف كثرية منهامذهب أيب حنيفة

) ه ١١٩(تويف سنة » السري الكبري والصغري«و» الكبري«و» الصغري
البداية والنهايـة  ) ٤/١٨٤(، وفيات األعيان )١٦٣(الفوائد البهية 

)١٠/٢٠٢.(  
حممد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي، موالهم، 

وزاين، والنسائي، وابن خراش، الكويف كذب أمحد حديثه، وكذا اجل



  

  ٣٦٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  ).ه١٨٠(وغريهم تويف سنة 
  ).٤/٦(ميزان االعتدال ) ٩/٤٠١(ذيب التهذيب 
بن حممد بن هشام بن إمساعيل، روى عـن  : حممد بن مسلمة

مالك وتفقه عنده، وكان أحد فقهاء املدينة، من أصحاب مالـك  
  .ه٢٠٦وكان أفقههم تويف سنة 

  ).٢٢٧(الديباج 
جدع بن مالك، أحد األئمة األعالم، قال فيـه  مسروق بن األ

ما علمت أحدا أطلب للعلم يف أفق مـن اآلفـاق مـن    : الشعيب
  ).ه٦٣(تويف سنة . مسروق

  ).١٣/٢٣٢(تاريخ بغداد  
بن مسلم النيسابوري، أحد األئمة املربزين : مسلم بن احلجاج

ـ  ع يف علم احلديث، رحل يف طلبه إىل أكثر البالد اإلسالمية، ومج
عددا كبريا من األحاديـث اسـتخرج منـها كتابـه املسـمى      

اخترته من ثالمثائة ألـف  : ، وقد روي عنه أنه قال»الصحيح«بـ
حديث، وهو أصح كتاب يف السنة بعد صحيح البخاري تويف سنة 

  ).ه٢٦١(
  ).٢/٥٨٨(تذكرة احلفاظ ) ١٣/١٠٠(تاريخ بغداد  

ـ   حى، الكـويف  مسلم بن صبيح اهلمذاين، موالهم، أبـو الض
: كان ثقة كثري احلديث، وقال أبو حصـني : العطار، قال ابن حجر

مـا  : رأيت الشعيب وإىل جنبه مسلم بن صبيح فإذا جاءه شيء، قال
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  . مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز. ترى يا ابن صبيح

  ).١٠/١٣٢(ذيب التهذيب 
بن بنت عبد اهللا العدوية، أم الصهباء البصرية، ذكرها ا: معاذة

ـذيب التهـذيب   . كانت من العبادات: حبان يف الثقات، وقال
)١٢/٤٥٢.(  

، قال ابن أيب حـامت  »أبا زرعة«يكىن : معبد بن خالد اجلهين
  .ه٧٢مات سنة . والعسكري، له صحبة، روى عن أيب بكر وعمر

  ).١٠/٢٢٢(ذيب التهذيب 
أحـد أعيـان   : املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث املخزومـي 

اب مالك، وكان مفيت املدينة بعد مالك، وعرض عليه الرشيد أصح
  ). ه١٨٨(مات سنة . القضاء فأىب

  ).١/٣١٠(شذرات الذهب ) ٢/٢٤٣(الديباج املذهب 
مقاتل بن سليمان بن بشـر األزدي، اخلراسـاين، صـاحب    

كذبوه، وهجـروه، ـذيب التهـذيب    : التفسري، قال ابن حجر
)١٠/٢٧٩.(  

ابن جندة، أبو القاسم، روى عن ابـن   :مقسم بن جبرة، ويقال
عباس، وعبد اهللا بن احلارث، وعائشة ومجع وعنـه ميمـون بـن    

ـذيب  . مهران، واحلكم بن عتيبة، وغريهم، وقد اختلـف فيـه  
  ).١٠/٢٨٨(التهذيب 

فقيه الشام، طاف األرض يف طلب العلم، : مكحول الدمشقي
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ما أعلم أحدا  :وكان فقيه دمشق، وأحد أوعية العلم، قال أبو حامت
) ١٠/٢٦٠(ذيب التهذيب . ه١١٣أفقه من مكحول، تويف سنة 

  ).١/١٤٦(شذرات الذهب 
ميمون بن مهران اجلزري، أبو أيوب الرقي الفقيه، قال فيه عمر 

مات . إذا ذهب هذا صار الناس من بعده رجراجة: بن عبد العزيز
  . ه١١٦سنة 

  ).١٠/٣٩١(ذيب التهذيب 
دوي، املدين، موىل ابن عمر، وأحد أوعيـة  أبو عبد الع: نافع

العلم، وحفاظه، بعثه عمر بن عبد العزيز إىل أهل مصـر يعلمهـم   
  ). ه١١٧(مات سنة . السنن

  ).١/٩٩(تذكرة احلفاظ 
أبو عبد اهللا البصـري،  : األزدي الفردوسي: هشام بن حسان

روى عن احلسن وابن سريين، وأنس، وحفصة، وهشام بن عروة، 
  .ه١٤٦ات سنة  وعنه خلق، م

  ).١/١٦٣(تذكرة احلفاظ ) ٧٨(طبقات احلفاظ 
بن الزبري بن العوام، أحـد حفـاظ املدينـة    : هشام بن عروة

  .ه١٤٦وصاحليهم، وأهل الورع، و الفضل يف الدين، مات سنة 
  ).٤/٣٠١(تذكرة احلفاظ ) ٦/٣٤(سري أعالم النبالء 
سـعد،  الغنيو، اجلزري، ضعف حديثه ابن : حيىب بن أيب أنيسة

ليس بذاك، وال : وقال البخاري. وأبو حامت، وابن املديين، وغريهم
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تويف . وقال النسائي والدارقطين، متروك احلديث. يتابع ففي حديثه

ميـزان االعتـدال   ) ١١/١٨٣(ذيب التهـذيب  ) ١٤٦(سنة 
)٤/٣٦٤.(  

قاضي دمشق، أبو عبـد الـرمحن   : حيىي بن ضمرة احلضرمي
  . ه١٨٣ات سنة البتلهي، الثقة، اإلمام م

  ).٣/٢٢٣(الكاشف 
أبو سعيد األنصاري، املدين، : حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو

). ه١٤٣(قاضي املدينة، مث قاضي القضاة للمنصور، مـات سـنة   
  ).١/١٣٧(تذكرة احلفاظ ) ١٤/١٠١(تاريخ بغداد 

هو اإلمام احلافظ شيخ احملدثني أبو زكريا، حيىي : حيىي بن معني
ن بن بسطام الغطفاين مث املـزي مـوالهم، أحـد    بن معني بن عو

كـل حـديث ال   : ، قال فيه اإلمام أمحده١٥٨األعالم، ولد سنة 
) ١١/٢٨٠(ذيب التهذيب . يعرفه حيىي بن معني فليس هو حبديث

وفيات األعيان ) ١١/٧١(سري أعالم النبالء ) ١٨٥(طبقات احلفاظ 
)٦/١٣٩.(  

لقطان، وأحد أعـالم  املعروف بابن ا: حيىي بن سعيد البصري
وهو أول مـن  . ما رأيت بعيين مثله: اإلسالم، قال أمحد بن حنبل

  ).ه١٩٨(مات سنة . مجع كالمه يف اجلرح والتعديل
  ).١١/٢١٦(ذيب التهذيب ) ١٤/١٣٥(تاريخ بغداد  
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  :من عرف بكنيته -ثانيا
عبد العزيز بن جعفر بن أ محد، صـاحب اخلـالل،   : أبو بكر

: يف وقته، له مصنفات يف العلـوم املختلفـة، منـها   وشيخ احلنابلة 
  . ه٣٦٣الشايف، واملقنع، وتفسري القرآن تويف سنة 

  ).٣/٤٥(شذرات الذهب ) ١٠/٤٥٩(تاريخ بغداد 
إبراهيم بن خالد الكليب البغـدادي الفقيـه، وأحـد    : أبو ثور

األعالم، اشتغل أول أمره باملذهب احلنفي، وبعد أن قدم الشـافعي  
ه وهو الذي نقل املذهب الشافعي القدمي، لـه مصـنفات   بغداد تبع

كثرية مجع فيها بني الفقه واحلديث، وله آراء فقهية منثورة يف كتب 
  ). ه٢٤٦(سنة : ، وقيله٢٤٠اخلالف، تويف سنة 

سري أعالم ) ٢/٩٤(شذرات الذهب ) ١/٢٦(وفيات األعيان 
  ).١٢/٧٢(النبالء 

ني بن علـي بـن أيب   حممد بن علي بن احلس: أبو جعفر الباقر
طالب، كان ناسكًا عابدا، له يف العلـم، وتفسـري القـرآن، آراء    

  ).ه١١٤(وأقوال، تويف باملدينة سنة 
  ).١/٢٧٠(األعالم ) ٤/٤٠١(سري أعالم النبالء 

أمحد بن حممد بن إمساعيل بـن يـونس   : النحاس: أبو جعفر
قيـه،  املرادي، املصري، املعروف بالنحاس، واللغوي، األديب، الف

، الناسخ واملنسـوخ،  نمعاين القرآ: املفسر له تصانيف كثرية؛ منها
  ).ه ٣٣٨(تفسري القرآن مات سنة 



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٦٨  

 
  ).٢/٨٢(معجم املؤلفني ) ٢/٣٤٦(شذرات الذهب 

حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد، الكلوذاين، : أبو اخلطاب
أحد األئمة املذهب احلنبلي وأعالمه، درس الفقه على القاضي أبـو  

ولزمه حىت برع يف املذهب واخلالف، وصار إمام وقتـه يف  . عليي
الفقه، صنف تصانيف كثرية؛ منها اهلداية يف الفقه، واالنتصـار يف  

  .ه٥١٠مات سنة . املسائل الكبار، ورءوس املسائل
  ).٥/٢١٢(النجوم الزاهرة ) ٢/٢٣٣(املنهج األمحد  

ـ : أبو داود تاين سليمان بن األشعث بن عمرو األزدي السجس
اإلمام العلم صاحب السنن وكان رأسا يف احلديث ورأسا يف الفقه، 
ذا جاللة وحرمة، وصالح وورع، حىت أنه كان يشبه شيخه أمحد 
بن حنبل، قال إبراهيم احلريب أُلني أليب داود احلديث كمـا أُلـني   

السنن، والناسـخ واملنسـوخ،   : له مؤلَّفات منها.. لداود احلديد 
  .ه٢٧٥تويف سنة . راسيلوالقدر، وامل

) ٢٦٥(طبقات احلفاظ للسيوطي ) ٢/١٦٧(شذرات الذهب  
تذكرة احلفـاظ  ) ٩/٥٥(تاريخ بغداد ) ٤/١٦٩(ذيب التهذيب 

)٢/٥٩١.(  
احلافظ، املكثـر،  . حممد بن مسلم بن تدرس، املكي: أبو الزبري

كنا نكـون  : حدث عنه مجع من الصحابة، وعنه خلق، قال عطاء
ثنا، فإذا خرجنا تذاكرنا احلديث، فكان أبو الـزبري  عند جابر فيحد

) ١/١٢٦(تذكرة احلفـاظ  ) ه١٢٨(مات سنة . أحفظنا للحديث
  ).٥٧(طبقات احلفاظ 



  

  ٣٦٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أحد فقهـاء املدينـة   . عبد اهللا بن ذكوان األموي: أبو الزناد
رأيت أبا الزناد وخلفه ثالمثائة من طالب علم : وعلمائها، قال الليث

سري أعالم ) ١٣٥(مشاهري علماء األمصار . وفقه، وشعر وصنوف
  ).٥/٤٤٥(النبالء 

بن عوف، الزهري، املدين، احلافظ : أبو سلمة بن عبد الرمحن
: إمساعيل، وقيل: عبد اهللا، وقيل: أحد األعالم، اختلف يف امسه فقيل

سـري  ) ٦٤(مشاهري علماء األمصار . ه٩٧امسه كنيته، مات سنة 
  ).٤/٢٨٧(أعالم النبالء 

رفيع بن مهران، أبو العاليـة الريـاحي مـوالهم،    : لعاليةأبو ا
: ، قال أبـو داود البصري، أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد وفاة النيب 

سنة : وقيله ٩٣مات سنة . ذهب علم أيب العالية، مل يكن له رواة
  . ه١٠٦

  ).٣/٢٨٤(ذيب التهذيب 
نيف القاسم بن سالم، اإلمام اتهد احلافظ، له تصا: أبو عبيد

الناسـخ  : كثرية يف القرآن والفقه، واحلديث، واللغة، من أشهرها
  . ه٢٢٤تويف مبكة سنة . واملنسوخ، وغريب احلديث، األموال

  ).١٢/٤٠٣(تاريخ بغداد ) ١/١٤٠(املنهج األمحد 
عبد اهللا بن زيد اجلرمي البصري، أحـد األعـالم   : أبو قالبة

ـ  رة خمافـة أن يلـي   احلفَّاظ، وأحد عباد التابعني، هرب من البص
 القضاء، فدخل الشام يأوي الرباطات، ويكون يف الثغور، ومعه بين

  . ه١٠٤مات سنة . له



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٧٠  

 
  ).٥/٢٢٤(ذيب التهذيب ) ٤/٤٦٨(سري أعالم النبالء 

. يوسف بن زيد البصري، أبو معشر الرباء العطـار : أبو معشر
وأبو  يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعفه ابن معني، وقال أبو حامت

ذيب التهذيب . ليس بذاك، وقد ذكره ابن حبان يف الثقات: داود
  ).٤/٤٧٥(ميزان االعتدال ) ١١/٤٢٩(

يعقوب بن إبراهيم بـن حبيـب بـن خنـيس،     : أبو يوسف
األنصاري لزم أبا حنيفة، وتفقَّه عليه، وكان لـه فضـل يف نشـر    
املذهب احلنفي، وويل قضاء بغداد يف خالفة هارون الرشـيد، لـه   

مات سـنة  . اخلراج، األمايل، النوادر: مصنفات كثرية من أشهرها
  . ه١٨٢

  ).١/٢٩٢(تذكرة احلفاظ ) ١٤/٢٤٢(تاريخ بغداد 
أخت زوج . محنة بنت جحش األسدية: أم حبيبة بنت جحش

، كانت حتت مصعب بن عمري فقتل عنـها يـوم أحـد،    النيب 
وقـد  وخلف عليها طلحة بن عبد اهللا وهي اليت كانت تستحاض، 

قال . أن املستحاضة أم حبيبة بنت جحش أخت محنة: زعم الواقدي
لكن : قال. وال وجه لرد األقوال الصحيحة لقوله وحده: ابن حجر

يف رواية الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش خنت رسـول  
اهللا، وحتت عبد الرمحن بن عوف استحيضت سـبع سـنني، رواه   

ت حتت عبد الرمحن بن عوف على أا كان: ويف نصه. مسلم هكذا
وقد رجحه إبراهيم احلريب، وزيف . ما يرجح ما ذهب إليه الواقدي

  ).١٢/٤١١(ذيب التهذيب . غريه، واعتمده الدارقطين



  

  ٣٧١  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، األنصارية، أم : أم سليم
أنس خادم رسول اهللا، أسلمت مع السـابقني إىل اإلسـالم مـن    

  ).٤/٤٦٢(صابة اإل. األنصار
 األنصارية، نسيبة بنت احلارث، روت عن الـنيب  : أم عطية

  ).٤/٤٧٧(اإلصابة . عددا من األحاديث، وروي عنها مجع



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على
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  :من اشتهر بلقب أو نسب -ثالثًا

أمحد بن حممد بن هاين، اإلسكايف، األثرم، أبو بكـر،  : األثرم
سـنن يف  ال: احملدث الفقيه، صاحب اإلمام أمحد له من املصـنفات 

  ).ه٢٦١(الفقه، العلل، الناسخ واملنسوخ مات 
  ).٢/١٣٥(تذكرة احلفاظ ) ٥/١١٠(تاريخ بغداد 

اإلمام املفيد الثقة، حمدث املشرق، أبو العباس حممد بن : األصم
يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األموي موالهم، ظهـر بـه   

  ).ه٣٤٦(الصمم بعد جميئه من الرحلة، مات سنة 
  ).٣/٨٦٠(تذكرة احلفاظ ) ٣٥٥(فاظ طبقات احل 

عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، فقيه الشام، كـان  : األوزاعي
  .ه١٥٧رأسا يف العلم والعمل، والفقه مات سنة 

  ).١٨٠(مشاهري علماء األمصار ) ٣/٣٠(النجوم الزاهرة 
هو أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي الفقيه املالكي : الباجي

كان فقيها حمققًا راوية حمدثًا، متكلِّمـا  ) ه٤٠٣(احلافظ، ولد سنة 
شرح املوطَّأ : أصوليا، فصيحا شاعرا مطبوعا، حسن التأليف، منها

أحكـام الفصـول يف   : املهذب يف اختصار املدونة، ويف األصـول 
  ).٢/٨٠٧(ترتيب املدارك . إحكام األصول، اإلشارة يف احلديث

عمـرو البصـري، الفقيـه،     عثمان بن مسلم البيت، أبو: البيت
له آراء فقهية كثرية مبثوثة، يف كتب اخلالف، كان يبيـع  : اتهد
وقيـل  ه ١٣٤البيت تويف سـنة  : وهو كساء غليظ، فقيل: البتوت



  

  ٣٧٣  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  ).ه١٤٣(
  ).٢٦٢(اخلالصة ) ٧/١٥٢(ذيب التهذيب 

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، البخـاري،  : البخاري
دث، صاحب الصحيح، ألفه يف ستة عشر عاما، اإلمام احلافظ، احمل

تـويف  . ما أخرجت خراسان مثل حممد بن إمساعيل: قال عنه أمحد
  ).ه ٢٥٦(سنة 

  ).٢/١٣٤(شذرات الذهب ) ٣٦، ٢/٤(تاريخ بغداد 
أمحد بن حممد بن أمحد بـن غالـب اخلـوارزمي،    : الربقاين

  . )ه٤٢٥(الشافعي، أحد األئمة احلفاظ، الفقهاء مات سنة 
  ).٤١٨(طبقات احلفاظ ) ٣/١٠٧٤(تذكرة احلفاظ 

منصور بن يونس بن صالح الدين حسني بن أمحد بن : البهويت
علي بن إدريس، البهويت، الفقيه احلنبلي، انتهت إليه رئاسة احلابلـة  

الـروض  : ـ له مؤلفات منها)ه١٠٥١(يف وقته، تويف مبصر سنة 
ـ ) ٨/٢٤٩(األعـالم  . املربع، كشاف القنـاع  م املـؤلفني  معج

)١٣/٢٢.(  
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، اخلسروجي، لزم : البيهقي

احلاكم وخترج به، وأكثر عنه جدا، وزاد عليه بأنواع من العلوم، له 
السنن الكربى، والصغرى، وشعب اإلميان، : مصنفات كثرية؛ منها

  ). ٤٥٨(ودالئل النبوة، واخلالفيات، مات سنة 
  ).٥/٧٧(النجوم الزاهرة ) ٤/٨(بكي طبقات الشافعية للس



  
احليض والنفاس واالستحاضة األحكام املترتبة على

  
٣٧٤  

 
أبو عيسى حممد بن عيسى بـن سـورة السـلمي    : الترمذي

تتلمذ على . الترمذي، أحد أئمة احلديث، وحفاظه، ومن أهل ترمذ
البخاري و شاركه يف بعض شيوخه، وكان آية يف احلفظ واإلتقان، 
عمي يف آخر عمره، ومن تصانيفه اجلامع الكـبري، وهـو أحـد    

  ).ه٢٧٩(الستة، مات بترمذ سنة الصحاح 
  ).١٩٠(الوفيات البن قنفذ ) ٢/١٧٤(شذرات الذهب 

أبو سليمان أمحد بن إبراهيم بن اخلطابب، اخلطـايب،  : اخلطايب
البسيت، من ولد زيد بن اخلطاب، أخي عمر، مجـع بـني الفقـه    
واحلديث، واللغة واألدب، وانتفع به الكثري، له تصانيف منها معامل 

  ).٣٨٨(يب احلديث، شرح البخاري مات سنة السنن، غر
  ).٢/٤٣٥(مرآة اجلنان ) ٣/٢٠٩(تذكرة احلفاظ  

هو أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن : الدارقطين
مسعود، الدارقطين الشافعي، أحد أئمة علماء احلديث، ولد ببغداد، 

ين ورحل إىل الشام ومصرن فأفاد وروى عنه أئمة كبار كاإلسفرايي
واحلاكم، له تصانيف؛ منها السنن، والعلل والضعفاء وغري ذلـك  

  . ه٣٨٥تويف سنة 
  ).٣/١٩٩(تذكرة احلفاظ للذهيب ) ١٢/٣٤(تاريخ بغداد 

اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم بسمرقند، أبو حممد عبد : الدارمي
مات يوم . اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن ارم الدارمي التميمي

طبقـات احلفـاظ   ) ٢/٥٣٤(تذكرة احلفـاظ  ) ه ٢٥٥(التروية 
)٢٣٩.(  



  

  ٣٧٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

أبو القاسم، عبد الكرمي بن حممد بن عبـد الكـرمي   : الرافعي
له مصنفات؛ منها فتح العزيز شرح الوجيز، شرح . الرافعي القزوين

  ). ه ٦٢٣(مسند الشافعي، احملرر يف الفقه مات سنة 
  ).٤/٥٥(األعالم ) ١/٥٧١(طبقات الشافعية لإلسنوي 

حممد بن أمحد بن محزة، مشس الدين، الرملي، فقيـه  : رمليال
الديار املصرية يف عصره، ويقال له الشافعي الصـغري تـويف سـنة    

  ).٨/٢٥٥(معجم املؤلفني ) ٦/٧(األعالم . ه١٠٠٤
حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، القرشي، كان من : الزهري

الزهـري   حفظ: أبرز حفاظ التابعني، وفقهائهم قال عنه ابن تيمية
  . ه١٢٤اإلسالم حنوا من سبعني سنة تويف سنة 

  ).٥/٣٢٦(سري أعالم النبالء ) ١/١٠٨(تذكرة احلفاظ 
إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية، اإلمام املفسر، : السدي

ماتت . هاحلجازي، مث الكويف، أحد موايل قريش، اختلف يف توثيق
  ). ه ١٢٧(سنة 

  ).٥/٢٦٤(سري أعالم النبالء 
حممد بن أمحد، الشربيين القاهري، الشافعي، برع يف : الشربيين

مغين احملتاج إىل : له مصنفات؛ منها. الفقه، والتفسري، وعلوم العربية
معرفة معاين ألفاظ املنهاج، وشرح منهاج الدين للجرجاين تـويف  

  .ه٩٧٧سنة 
  ).٨/٢٦٩(معجم املؤلِّفني ) ٨/٣٤٨(شذرات الذهب 
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حيل الشعيب احلمريي الكويف، عامل مـن  عامر بن شرا: الشعيب

أجل علماء التابعني، عرف بفصاحة اللسان، وحضور البديهة، وله 
  ). ه١٠٣(آراء فقهية كثرية مبثوثة يف كتب اخلالف، مات سنة 

  ).١/١٢٦(شذرات الذهب ) ٤/٢٩٤(سري أعالم النبالء 
حممد بن علي بن عبد اهللا الشوكاين، تفقـه علـى   : الشوكاين

د بن علي، وطلب احلديث حىت فاق فيه أهـل زمانـه،   مذهب زي
فـتح القـدير يف   : له مؤلفات عديدة؛ منـها . وخلع ربقة التقليد

  ). ه١٢٥٠(تويف سنة . التفسري، وإرشاد الفحول يف األصول
  ).١١/٥٣(معجم املؤلفني ) ٢/٢١٤(البدر الطالع 

عبيد اهللا بن احلسن، العنربي القاضـي، ويل قضـاء   : العنربي
بـأن  : رة، وكان ثقة، عاقالً من الرجال، وقد نقل عنه القولالبص

  . ه١٦٨مات سنة . إنه رجع عنه: كل جمتهد مصيب، وقيل
  ).٧/٨٢٧(ذيب التهذيب 

حممود بن أمحد بن موسى احلنفي، املشـهور بـالعيين،   : العيين
وأحد كبار احملدثني، واملؤرخني، ويل قضاء القاهرة، مث عكف على 

عمدة القاري شرح : يف له مؤلفات كثرية؛ أشهرهاالتدريس والتأل
صحيح البخاري، والبناية على اهلدايـة يف الفقـه، مـات سـنة     

  ). ه٨٥٥(
  ).٢/٢٩٤(البدر الطالع ) ١/١٣٥(الضوء الالمع 

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف الفراء، : القاضي أبو يعلي
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الفنون، ويل الفقيه، احلنبلي، عامل عصره يف الفقه واألصول، وأنواع 
له مؤلَّفات كثرية؛ منها الروايتني والوجهني، األحكام . قضاء بغداد

) ٢/١٩٣(طبقـات احلنابلـة   ). ه ٤٥٨(السلطانية، تويف سـنة  
  ).٣/٣٠٦(شذرات الذهب 

عبد الرمحن بن مأمون بن علي املتويل، أبو سعيد، أحد : املتويل
ف، تويف سنة كبار فقهاء الشافعية، برع يف الفقه واألصول، واخلال

  ).٣/٣٢٣(األعالم ) ١/٣٠٦(طبقات الشافعية ). ه ٤٧٨(
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين، املرغيناين، : املرغيناين

شرح : احلنفي، الفقيه، احلافظ، املفسر، له مؤلفات كثرية، أشهرها
  ). ه٥٩٣(اجلامع الكبري، واهلداية وتويف سنة 

  ).٥/٧٣(م األعال) ١٤١(الفوائد البهية 
اإلمام شيخ اإلسالم، أبو عبد اهللا املروزي الفقيـه،  : املروزي

كان من أعلم الناس باختالف الصحابة، ومن بعدهم يف األحكام، 
إمام أهل عصره يف احلديث بال مدافعة مـات سـنة   : وقال احلاكم

  ).٢٨٩(طبقات احلفاظ ) ٢/٦٥٠(تذكرة احلفاظ ) ه٢٩٤(
إمساعيل املزين، صـاحب اإلمـام   إمساعيل بن حيىي بن : املزين

الشافعي، وتفقه به، وكان زاهدا، عاملًا جدالً حسـن الكـالم يف   
  ).ه٢٦٤(النظر، مات سنة 

  ).١/١٩٦(وفيات األعيان ) ١٨٦(الوفيات البن قنفذ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أحد كبار علمـاء  : النخعي
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ا من احلجاج، وملـا  التابعني، كان فقيه العراق يف وقته، مات خمتفي

واهللا ما ترك بعده مثله، كان موتـه سـنة   : بلغ الشعيب موته، قال
  ).ه٩٦(

  ).٦/١٨٨(طبقات ابن سعد ) ١١١(مشاهري علماء األمصار 
أمحد بن شعيب بن علي النسائي، صاحب السـنن،  : النسائي

  ). ه٣٠٣(مات سنة . وأحد كبار أئمة اجلرح والتعديل
  ).١/١٧١(ألعالم ا) ٢/٦٩٨(تذكرة احلفاظ 

حيىي بن شرف بن مري احلزامي النـووي، الفقيـه،   : النووي
احملدث، تتلمذ عليه الكثري، ويعد أستاذ املتـأخرين مـن علمـاء    

املنهاج والروضة، وشرح صحيح : الشافعية، له مصنفات كثرية منها
  ). ه٦٧٦(تويف سنة . مسلم

تـذكرة احلفـاظ   ) ٨/٣٩٥(طبقات الشـافعية للسـبكي   
)٤/١٤٧٠.(  
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  :من نسب إىل أبيه أو أمه -رابعا
حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلـى األنصـاري،   : ابن أيب ليلى

الفقيه اتهد، ويل قضاء الكوفة، وجرت له مع مالـك منـاظرات   
  ).ه١٤٨(ومراسالت، مات سنة 

  ).٩/٣٠١(ذيب التهذيب ) ٨١(طبقات احلفاظ للسيوطي 
اهللا بن أيب مليكـة القرشـي،   عبد اهللا بن عبيد : ابن أيب مليكة

رأى مثانني من أصحاب رسول اهللا ص، كان من الصاحلني والفقهاء 
يف التابعني، معدود يف طبقة عطاء، وقد ويل القضاء البن الـزبري،  

شـذرات  ) ٨٣(مشاهري علماء األمصـار  ). ه ١١٧(مات سنة 
  ).١/١٥٣(الذهب 

و العبـاس،  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، أب: ابن تيمية
احلراين، مث الدمشقي، كان إماما يف احلديث، والتفسري، والفقـه،  

إا تبلغ : وفنون العلوم، له مصنفات كثرية، قال يف فوات الوفيات
درء تعارض العقل والنقل، السياسة : ثالث مائة جملد، من أشهرها

  ). ه ٧٢٨(الشرعية، رفع املالم عن األئمة األعالم، تويف سنة 
  ).١٤/١١٨(البداية والنهاية ) ١/١٦٨(ر الكامنة الدر

عبد امللك بن عبد العزيز بـن جـريج األمـوي    : ابن جريج
إنـه أ ول مـن صـنف    : موالهم، املفسر، ا حملدث، الفقيه، يقال

مـات سـنة   . كان ابن جريج من أوعية العلم: قال أمحد. الكتب
  . ه١٥٠
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  ).١٤٥(مشاهري علماء األمصار ) ١٣٠(الوفيات البن قنفذ 

حممد بن جرير بن يزيد الطربي، الفقيه، املفسر، بل : ابن جرير
جامع البيـان يف  : اتهد املطلق، صاحب املصنفات املشهور؛ منها

  ). ه٣١٠(تفسري القرآن اختالف الفقهاء التاريخ، مات سنة 
  ).٩٣(طبقات الفقهاء للشريازي ) ٢/٧١٠(ذكرة احلفاظ 

بن عبـد اهللا بـن حيـىي،     حممد بن أمحد بن حممد: ابن جزي
الكليب، الغرناطي، الفقيه املالكي، الزم ابن رشد وتفقه بـه، لـه   

وسيلة املسلم يف ذيب صحيح مسلم، القـوانني  : تصانيف؛ منها
  ). ه٧٤١(الفقهية، التسهيل لعلوم التنزيل، مات سنة 

  ).٢٩٥(الديباج املذهب ) ٣/٣٥٦(الدرر الكامنة 
ن علي بن مروان، البغدادي، إمام احلسن بن حامد ب: ابن حامد

احلنابلة يف وقته، كان معظَّما مقدما عند الدولة، ولـه املصـنفات   
اجلـامع يف اخـتالف العلمـاء،    : العظيمة يف خمتلف الفنون، منها

  .ه٤٠٣وذيب األجوبة، وشرح اخلرقي، مات سنة 
  ).٧/٣٠٣(تاريخ بغداد ) ٢/٩٨(املنهج األمحد 

ن حبان بن أمحد بن حبان، التميمي، البسيت، حممد ب: ابن حبان
الشافعي، احملدث، احلافظ، املؤرخ، الفقيـه اللغـوي، ويل قضـاء    

  ). ه٣٥٤(تويف سنة . مسرقند
  ).٣/١٦(شذرات الذهب ) ١١/٢٥٩(البداية والنهاية 

هو احلافظ شهاب الدين أمحد بن علـي  : ابن حجر العسقالين
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املعـروف بـابن حجـر    بن حممد أبو الفضل املصري الشافعي، 
وصنف التصانيف الكثرية السائرة، مـن  ه٧٧٣العسقالين ولد سنة 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الدرر الكامنة، : أشهرها كتابه
الضـوء الالمـع   ) ٧/٢٧(شذرات الذهب ). ه٨٥٢(مات سنة 

  ).١/٨٧(البدر الطالع ) ١/٣٨(
: معلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األموي مـواله : ابن حزم

كان ذكيا، حافظًا واسع العلم، وهو الذي تـوىل نشـر املـذهب    
احمللـى يف الفقـه،   : الظاهري، ودافع عنه، له مؤلفات كثرية؛ منها

تـويف سـنة   . واألحكام يف أصول الفقه، والفصل يف امللل والنحل
  ).٤/٢٥٤(األعالم ) ٣/٣٩٩(شذرات الذهب ). ه ٤٥٩(

د املالكي، الشـهري  حممد بن أمحد بن حممد بن رش: ابن رشد
بابن رشد احلفيد، من أهل قرطبة، برع يف فنون العلم، له مؤلفات؛ 

بداية اتهد، افت التـهافت يف الفلسـفة، والكليـات يف    : منها
  ).ه٥٩٥(الطب، مات سنة 

  ).٦/٢١٣(األعالم ) ٤/٣٢٠(شذرات الذهب 
أمحد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية يف : ابن سريج

مات سنة . ته، ويل القضاء بشرياز، وتوىل نشر املذهب الشافعيوق
  ). ه٣٠٦(

األعالم ) ١١/١٢٩(البداية والنهاية ) ٢/٨٧(طبقات الشافعية 
)١/١٨٥.(  

حممد بن سريين األنصاري، موىل أنس بن مالـك  : ابن سريين
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إمام كثري العلم والورع، وفقيه ثقة فاضل، حافظ، متقن يعرب الرؤيا، 

  ). ه ١١٠( من الصحابة مات سنة رأى ثالثني
  ).٣٨(طبقات احلفاظ للسيوطي ) ٤/٦٠٦(سري أعالم النبالء 

عبد اهللا بن شربمة الضيب، أحد مشـاهري فقهـاء   : ابن شربمة
الكوفة، ويل قضاء الكوفة، وكان عفيفًا، ثقة، شاعرا حسن اخللـق  

  ).ه ١٤٤(مات سنة 
  ).١/٢٥١(شذرات الذهب ) ١٦٨(مشاهري علماء األمصار 

حممد أمني بن عمر بن عبـد العزيـز عابـدين    : ابن عابدين
رد احملتار على الدر : الدمشقي، احلنفي، له تصانيف كثرية؛ أشهرها

) ٦/٢٦٧(األعـالم  ). ه ١٢٥٢(املختار، العقود الدرية تويف سنة 
  ).٩/٧٧(معجم املؤلفني 

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن عبـد الـرب،    : ابن عبد الرب
، احلافظ شيخ علماء األندلس، عظم شأنه يف وقته، وعـال  النمري

ذكره يف األقطار، ورحل إليه يف طلب العلم، ألف كتبا كثرية؛ من 
  ).ه ٤٧٣(التمهيد، االستذكار، تويف سنة : أشهرها
  ).٣/١١٢٨(تذكرة احلفاظ ) ١/٨٠٨(ترتيب املدارك  

ـ : ابن عدي ارك عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا بن حممد بن املب
اجلرجانني احملدث، احلافظ، الناقد الفقيه، رحل كـثريا يف طلـب   

الكامل يف معرفة ضـعفاء احملـدثني،   : له تصانيف؛ منها. احلديث
  ). ه ٣٦٥(االنتصار يف الفقه، مات سنة 
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شـذرات الـذهب   ) ٢/٢٣٣(طبقات الشـافعية للسـبكي   
)٣/٥١.(  

بـن أمحـد   حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا : ابن العريب
املعافري، األندلسي، اإلشبيلي، املالكي، قاضي إشبيلية، له تصانيف؛ 

شرح جامع الترمذي، احملصول يف األصول، أحكـام  : من أشهرها
شـذرات  ) ٢٨١(الـديباج املـذهب   ه ٥٤٣(القرآن، مات سنة 

  ).٤/١٤١(الذهب 
حممد بن عرفة، الورغمي، إمام تـونس وعاملهـا،   : ابن عرفة

: ها، كان من كبار فقهاء املالكية، مـن تصـانيفه  وخطيبها، ومفتي
. املبسوط يف الفقه سبعة جملدات، واحلدود يف التعريفات الفقهيـة 

  ).٧/٢٧٢(األعالم ) ٣٣٧(الديباج املذهب ). ه ٨٠٣(مات سنة 
إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسـدي، املعـروف   : ابن علية

 وأهـل الفضـل يف   كان من العلماء املتقنني. هبابن علية، وعلية أم
) ١٦١(مشاهري علمـاء األمصـار   ). ه ١٩٣(تويف سنة . الدين

  ).١/١٣٣(شذرات الذهب 
عبد الرمحن بن القاسم العتقي، املصـري، أحـد   : ابن القاسم

أعالم املذهب املالكي، روي ع ن مالك احلديث والفقه، وتفقه به، 
  ). ه ١٩١(تويف سنة . وروي املدونة عن مالك

  ).٦/٢٥٢(ذيب التهذيب ) ١/٤٣٣( ترتيب املدارك
عبد اهللا بن حممد بن قدامة، اجلماعيلي، املقدسي مث : ابن قدامة

الدمشقي، أحد كبار فقهاء املذهب احلنبلي، له تصانيف كـثرية؛  
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كتابه املغين يف الفقه، وله املقنع، والكـايف والروضـة يف   : أشهرها
  ).ه٦٢٠(تويف سنة . األصول

  ).٤/١٩١(األعالم ) ١٣٣(ة البن رجب ذيل طبقات احلنابل 
حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، الفقيه األصويل، : ابن القيم

املفسر، بل اتهد املطلق، الزم ابن تيمية وتأثر به، ومحـل لـواء   
إعالم املوقعني، : رسالته من بعده؛ مل مصنفات كثرية؛ من أشهرها

  ).ه٧٥١(وزاد املعاد، والطرق احلكمية مات سنة 
  ).١٠/٤٤٩(النجوم الزاهرة ) ٢/١٤٣(البدر الطالع 
عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد امللك بن عبد : ابن املاجشون

العزيز بن أيب سلمة، كان فقيها، فصيحا دارت عليـه الفتـوى يف   
  ).ه٢١٢(زمانه إىل موته، تويف سنة 

  ).١/٥٦(شجرة النور الزكية ) ١/٣٦٠(ترتيب املدارك 
أحـد األئمـة   . حممد بن يزيد بن ماجه القـزويين  :ابن ماجة

األعالم وصاحب السنن، أحد الكتب الستة، رحل يف طلب العلم 
مات سنة . كثريا، له مؤلفات؛ منها تفسري القرآن، وكتاب التاريخ

  ). ه ٢٧٣(
  ).٢/١٨٩(تذكرة احلفاظ ) ٤/٢٧٩(وفيات األعيان 

مفلـح املقدسـي،   إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن : ابن مفلح
الراميين األصل، مث الدمشقي الصاحلي، برع يف الفقه واألصول، له 

  ). ٨٨٤(مات سنة . املبدع، واآلداب الشرعية: مؤلفات؛ منها
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  ).٧/٣٣٧(شذرات الذهب ) ١/١٥٢(الضوء الالمع 
هو اإلمام حممد بن املنذر بن إبراهيم بن املنذر، أبو : ابن املنذر

تهدا حافظًا ورعا قال الذهيب كان علـى  بكر النيسابوري، كان جم
اية على معرفة احلديث، واالختالف وكان جمتهدا ال يقلد أحـدا  

اإلشراف على مذاهب أهل العلم، املبسـوط، وعـين   : من مؤلفاته
  ).ه ٣١٩(فيهما ببيان آراء الفقهاء يف املسائل اخلالفية تويف سنة 

  ).٤/٢٠٧(وفيات األعيان ) ٣/١٠٢(طبقات السبكي 
زين الدين بن إبراهيم بن حممد الربي، املشهور ابـن  : ابن جنيم

: جنيم، عامل من أجل علماء احلنفية املتأخرين، له مؤلفات أشـهرها 
لنظائر يف القواعـد تـويف سـنة    البحر الرائق يف الفقه واألشباه وا

  ). ه٩٧٠(
  ).٨/٣٥٨(شذرات الذهب ) ٥٥(التعليقات السنية 

دين، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد كمال ال: ابن اهلمام
السكندري، قدم القاهرة وويل القضاء باإلسكندرية، له مصـنفات  

فتح القدير، التحرير يف األصول، وقد عده ابن جنيم من أهل : منها
  ).ه ٨٦١(تويف سنة . الترجيح، وعده غريه من أهل االجتهاد

  .)١٨١، ١٨٠(الفوائد البهية والتعليقات السنية  
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  مصادر البحث

عيسـى  . ط: أحكام القرآن، حممد بن عبد اهللا بن العريب -١
  .البايب احلليب وشركاه

عبد اهللا بن حممود بـن مـودود   . االختيار لتعليل املختار -٢
  .منشورات املطبعة التعاونية مصر: املوصلي
حممد ناصـر  . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٣

  .املكتب اإلسالمي: ت: الدين األلباين
عبد الوهاب بـن نصـر   . اإلشراف على مسائل اخلالف -٤

  .مطبعة اإلدارة. ط: البغدادي
  .دار الفكر، بريوت. ط: حممد بن إدريس الشافعي. األم -٥
علي بن سليمان . اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -٦

  .دار إحياء التراث العريب. ط: املرداوي
تعريف األلفاظ املتداولة بـني الفقهـاء،    أنيس الفقهاء يف -٧

  .دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة. ط: قاسم القونوي
حممد بن إبراهيم . األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف -٨

  .دار طيبة، الرياض. ط: بن املنذر النيسابوري
زين الـدين بـن جنـيم    . البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٩
  .فة للطباعة والنشر، بريوتدار املعر. ط: احلنفي

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين بن مسعود  -١٠
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  .دار الكتاب العريب، بريوت. ط: الكاساين
أليب الوليد، حممد بن أمحد . بداية اتهد واية املقتصد -١١

  .دار الفكر بريوت. ط. بن حممود بن رشد احلفيد
دار . ط: ود بن أمحد العـيين البناية يف شرح اهلداية، حمم -١٢

  .الفكر، بريوت
حممد بن أيب القاسم . التاج واإلكليل بشرح خمتصر خليل -١٣

  .دار الفكر، بريوت. العبدري، الشهري باملواق، ط
عثمـان بـن علـي    . تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق -١٤
  .مطبعة بوالق. ط: الزيلعي

دار الكتـب   .ط: حتفة الفقهاء، عالء الدين السمرقندي -١٥
  .العلمية بريوت

أمحد بـن  . مطبوع امش املستدرك. تصحيح املستدرك -١٦
  .دار الكتب العلمية، بريوت. ط: عثمان الذهيب

نشـر  : أمحد بن علي بن حجر العسقالين. تغليق التعليق -١٧
  .املكتب اإلسالمي، بريوت، ودار عمان للنشر والتوزيع عمان

بن احلسني بن احلسـن بـن    التفريع، أليب القاسم عبيد -١٨
  .ط، دار الغرب اإلسالمي: اجلالب البصري

أمحد . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -١٩
  .دار املعرفة بريوت. ط: بن علي بن حجر العسقالين

  .دار الباز. ط: عبد الوهاب بن نصر البغدادي: التلقني -٢٠
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مد بـن أيب بكـر   ذيب سنن أيب داود، ابن القيم، حم -٢١

  .دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت. ط: الزرعي الدمشقي
حممد بـن جريـر   . جامع البيان عن تأويل آي القرآن -٢٢
  .البايب احلليب وأوالده. ط: الطربي

حممد بـن أمحـد األنصـاري    . اجلامع ألحكام القرآن -٢٣
  .نشر مركز حتقيق التراث: القرطيب
صاحل عبد السـميع  . ر خليلجواهر اإلكليل شرح خمتص -٢٤
  .البايب احلليب. ط. األزهري
علي بن عثمان املارديين . اجلوهر النقي على سنن البيهقي -٢٥

  .دار الفكر بريوت. ط: ابن التركماين
عبد الرمحن بـن  . حاشية ابن قاسم على الروض املربع -٢٦

  .ط املطابع األهلية لألوفست، الرياض: حممد بن قاسم
سوقي على الشرح الكبري، حممد بـن عرفـة   حاشية الد -٢٧
  .البايب احلليب، مصر. ط: الدسوقي
حاشية الصاوي على الشرح الصغري، أمحد بـن حممـد    -٢٨
  .البايب احلليب، مصر. ط: الصاوي
حاشية العدوي على شرح اخلرشي، علي بـن أمحـد    -٢٩

  .دار الفكر بريوت. الصعيدي، ط
الشـيخ  . الل احمللىحاشية عمرية على شرح املنهاج للج -٣٠

  .البايب احلليب. ط: عمرية



  

  ٣٨٩  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي    . احلاوي الكبري -٣١
  .دار الكتب العلمية، بريوت. ط: البصري
. ط: حممد بن احلسن الشـيباين . احلجة على أهل املدينة -٣٢

  .عامل الكتب، بريوت
: أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي القفـال . حلية العلماء -٣٣

  .شر مكتبة الرسالة احلديثةن
الشـهري بـابن   : حممد أمني. رد احملتار على الدر املختار -٣٤
  .البايب احلليب. ط: عابدين

املكتـب  . ط: روضة الطالبني حيىي بن شرف النـووي  -٣٥
  .اإلسالمي
الروض املربع بشرح زاد املستقنع، مطبوع مع حاشـية   -٣٦
طابع األهلية لألوفست، امل. ط: منصور بن يونس البهويت: ابن قاسم
  .الرياض

زاد املعاد يف هدي خري العباد، مشس الدين، حممد بن أيب  -٣٧
مؤسسـة الرسـالة،   . ط. بكر الزرعي الدمشقي، ابن قيم اجلوزية

  .مكتبة املنار اإلسالمية
: الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور األزهري -٣٨

  .مطبوع مع مقدمة احلاوي
حممد بن إمساعيل بن صالح الكحـالين،  . سبل السالم -٣٩
  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ط: الصنعاين
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البـايب  . ط: حممد بن يزيد القـزويين . سنن ابن ماجة -٤٠

  .احلليب
دار . ط: سليمان بن األشعث السجستاين. سنن أيب داود -٤١

  .احلديث للطباعة والنشر، بريوت
البـايب  . ط: ى الترمـذي حممد بن عيس. سنن الترمذي -٤٢

  .احلليب
عـامل  . ط: علي بن عمر الـدارقطين . سنن الدارقطين -٤٣

  .الكتب، بريوت
. ط: عبد اهللا بن عبد الرمحن الـدارمي . سنن الدارمي -٤٤

  .حديث أكادمي، للنشر والتوزيع فيصل آباد، باكستان
. ط: السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي البيهقـي  -٤٥

  .بريوت دار املعرفة،
دار املعرفة، . ط: أمحد بن شعيب النسائي. سنن النسائي -٤٦
  .بريوت

حممد بن عبد اهللا بـن  . شرح اخلرشي على خمتصر خليل -٤٧
  .دار الفكر بريوت. ط: علي اخلرشي

دار . ط: شرح صحيح مسلم، حيىي بن شرف النـووي  -٤٨
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

أليب الربكات أمحد . املسالكالشرح الصغري على أقرب  -٤٩
  .البايب احلليب. ط: الددردير
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أليب الربكات أمحـد  . الشرح الكبري على خمتصر خليل -٥٠
  .البايب احلليب. ط: الدردير

ابن قدامة مشس الدين، عبد الرمحن بـن  . الشرح الكبري -٥١
  .نشر املكتبة السلفية املدينة، مكتبة املؤيد الطائف: حممد بن أمحد

دار . ط: أمحد بن حممد الطحـاوي . ح معاين اآلثارشر -٥٢
  .الكتب العلمية بريوت

. ط. منصور بن يونس البـهويت . شرح منتهى اإلرادات -٥٣
  .دار الفكر، بريوت

دار العلـم  . ط: إمساعيل بن محاد اجلـوهري . الصحاح -٥٤
  .للماليني
. ط: حممد بن إمساعيـل البخـاري  . صحيح البخاري -٥٥

  .ة استانبولاملكتبة اإلسالمي
دار . ط: مسلم بن احلجـاج القشـريي  . صحيح مسلم -٥٦

  .إحياء التراث، بريوت
اء الدين عبد الرمحن بن إبـراهيم  . العدة شرح العمدة -٥٧
  .توزيع أمحد الباز، مكة املكرمة. ط: املقدسي
دار . ط: العناية شرح اهلداية، حممد بن حممود البـابريت  -٥٨

  .الفكر، بريوت
مرعي بـن  . املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهىغاية  -٦٠

  .يوسف احلنبلي منشورات املؤسسة السعيدية، الرياض
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العالمة الشيخ نظام ومجاعة من علمـاء  . الفتاوى اهلندية -٦١

  .دار إحياء التراث العريب. ط. اهلند
أمحد بن علي بـن  . فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٦٢

رئاسة البحوث العلميـة واإلفـاء   : زيعنشر وتو: حجر العسقالين
  .والدعوة واإلرشاد

املكتبـة  . ط: أيب حيىي، زكريا األنصاري. فتح الوهاب -٦٣
  .اإلسالمية
: مشس الدين، أيب عبد اهللا بن حممد بن مفلـح : الفروع -٦٤

  .عامل الكتب. ط
حممد بن أ محد بـن جـزي الكلـيب    : القوانني الفقهية -٦٥
  .أمحد الباز، مكة عباس: الناشر: الغرناطي
أليب عمرو بن عبد الرب . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -٦٦

  .مطبعة حسان، القاهرة: النمري القرطيب
. ط: موفق الدين، عبد اهللا بن قدامة املقدسـي . الكايف – ٦٧

  .املكتب اإلسالمي بريوت
منصور بـن يـونس   . كشاف القناع عن منت اإلقناع -٦٨
  .ة النصر احلديثة، الرياضمكتب. ط: البهويت

لسان العرب، مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي،  -٦٩
  .دار صادر بريوت. ط: املصري
: عبد الغين الغنيمي، احلنفـي . اللباب يف شرح الكتاب -٧٠
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  .املكتبة العلمية، بريوت
املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بـن   -٧١

  .اإلسالمياملكتب . ط: مفلح
دار الكتب العلمية . ط: مشس الدين السرخسي. املبسوط -٧٢
  .بريوت

. ط: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم. احمللى شرح الى -٧٣
  .مكتبة اجلمهور العربية، القاهرة

جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، عبد اهللا بن الشـيخ   -٧٤
ـ . ط: سلمان، املعروف بداماد أفندي راث العـريب،  دار إحياء الت

  .بريوت
: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اهليثمـي  -٧٥

  .دار الكتاب العريب بريوت. ط
حميي الدين، حيىي بـن شـرف   . اموع شرح املهذب -٧٦
  .دار الفكر بريوت. ط : النووي

مجع الشيخ عبد الرمحن بـن  . جمموع فتاوى ابن تيمية -٧٧
  .لعربية بريوتدار ا. ط: قاسم وولده حممد

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بـن  . املبدع يف شرح املقنع -٧١
  .املكتب اإلسالمي. ط: مفلح

دار الكتب العلمية . ط: مشس الدين السرخسي. املبسوط -٧٢
  .بريوت
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. ط. علي بن أمحد بن سعيد بن حزم. احمللى شرح الي -٧٣

  .مكتبة اجلمهورية العربية، القاهرة
ر يف شرح ملتقى األحبر، عبد اهللا بن الشـيخ  جممع األ -٧٤

دار إحياء التـراث العـريب،   . ط: سلمان، املعروف، بداماد أفندي
  .بريوت

: علي بن أيب بكر اهليثمـي . جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٧٥
  .دار الكتاب العريب، بريوت. ط

حميي الدين، حيىي بـن شـرف   . اموع شرح املهذب -٧٦
  .الفكر، بريوت دار. ط: النووي

مجع الشيخ عبد الرمحن بـن  . جمموع فتاوى ابن تيمية -٧٧
  .دار العربية، بريوت. ط: قاسم وولده حممد

خمتصر سسن أيب داود، عبد العظيم بن عبـد القـوي    -٧٨
  .دار املعرفة بريوت. ط: املنذري
رواية سحنون بن سعيد عن عبد الـرمحن بـن   . املدونة -٧٩

  .دار صادر، بريوت. ط: القاسم عن اإلمام مالك
. ط: علي بن أمحد بن سعيد بن حـزم . مراتب اإلمجاع -٨٠

  .دار الكتب العلمية، بريوت
املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهللا، املعروف  -٨١
  .دار الكتب العلمية، بريوت. ط: باحلاكم
مكتبـة  . ط: حممد بن عبد اهللا السـامري . املستوعب -٨٢
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  .املعارف الرياض
املكتـب  . ط: اإلمام أمحد بن حممد بن حنبـل . املسند -٨٣

  .اإلسالمي
دار . ط: حممد بن إدريـس الشـافعي  . مسند الشافعي -٨٤

  .الكتب العلمية، بريوت
املصنف يف األحاديث واآلثار، إبراهيم بن عثمان بن أيب  -٨٥

  .الدار السلفية، بومباي. ط: بكر بن أيب شيبة
ار، عبد الرزاق بـن مهـام   املصنف يف األحاديث واآلث -٨٦
  .املكتب اإلسالمي. ط: الصنعاين
املكتب : مطالب أويل النهى مصطفى السيوطي الرحيباين -٨٧

  .اإلسالمي، دمشق
دار املعرفـة  . ط : أليب سليمان اخلطـايب . معامل السنن -٨٨
  .بريوت

  .دار الباز. ط: عبد الوهاب بن نصر البغدادي. املعونة -٨٩
دار . ط: الشيخ حممد الشربيين اخلطيـب . مغين احملتاج -٩٠

  .التراث العريب
هجـر  . ط: عبد اهللا بن أ محد بن حممد بن قدامة. املغين -٩١

  .للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامـة  : املقنع -٩٢
  .املكتبة السعيدية بالرياض. ط: املقدسي
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دار . ط: سليمان بن خلف الباجي. املنتقى شرح املوطأ -٩٣

  .الكتاب العريب، بريوت
حممد بن أمحد الفتوحي، الشهري بـابن  . منتهى اإلرادات -٩٤

  .عامل الكتب بريوت. ط: النجار
حممد بـن حممـد   . مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل -٩٥

  .دار الفكر بريوت. ط: املغريب، املعروف باخلطاب
. ط: يم بن علي الشـريازي أليب إسحاق إبراه. املهذب -٩٦

  .دار الباز، للنشر والتوزيع مكة املكرمة
  .دار النفائس، بريوت. ط: اإلمام مالك بن أنس. املوطأ -٩٧
عبد اهللا بـن يوسـف   . نصب ا لراية ألحاديث اهلداية -٩٨

  .نشر الكتبة اإلسالمية: احلنفي الزيلعي
ابن (املبارك بن حممد اجلزري . النهاية يف غريب احلديث -٩٩

  .دار الفكر. ط) األثري
: أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملـي . اية احملتاج -١٠٠

  .دار إحياء التراث العريب، بريوت. ط
حممد بـن علـي   . نيل األوطار شرح منتقى األخبار -١٠١
  .البايب احلليب. ط: الشوكاين
: علي بن أيب بكر املرغيناين. اهلداية شرح بداية املبتدي -١٠٢

  .ملكتبة اإلسالميةا. ط
دار . ط: أليب حامد حممد بن حممد الغـزايل : الوجيز -١٠٣

  .املعرفة بريوت
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  مصادر تراجم األعالم
  .دار الشعب. ط: علي بن حممد بن األثري: أسد الغابة -١
ابن عبد الـرب النمـري   . االستيعاب يف معرفة األصحاب -٢

  .دار صادر، بريوت، مطبوع امش اإلصابة. القرطيب ط
أمحد بن علـي بـن حجـر    . اإلصابة يف متييز الصحابة -٣

  .دار صادر بريوت. ط: العسقالين
  .الطبعة الثالثة. ط: خري الدين الزركلي. األعالم -٤
نشر مكتبة األصـمعي  : إمساعيل بن كثري. البداية والنهاية -٥

  .للنشر والتوزيع الرياض
د بن علي البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع، حمم -٦

  .دار اجليل بريوت. ط: الشوكاين
تاريخ بغداد للحافظ أيب بكر أمحد بن علـي اخلطيـب،    -٧

  .دار الكتب العلمية، بريوت. ط: البغدادي
مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان   . تذكرة احلفاظ -٨
  .دار صادر بريوت. ط: الذهيب
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيـان مـذهب    -٩

: القاضي عياض بن موسى بن عيـاض اليحصـيب السـبيت   . لكما
  .منشورات دار مكتبة احلياة بريوت، دار الفكر ليبيا

أليب احلسـنات  . التعليقات السنية على الفوائد البهيـة  -١٠
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  .دار املعرفة للطباعة والنشر. ط: اللكنوي
مطبعة جملس دائرة : ابن حجر العسقالين. ذيب اهلذيب -١١

  .يدر آباد اهلند، الطبعة األوىلاملعارف، حب
مطبعة دائرة : عبد الرمحن بن أيب حامت. اجلرح والتعديل -١٢

  .املعارف، حبيدر آباد الطبعة األوىل
: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أليب الوفاء القرشـي  -١٣

  .ط دائرة املعارف العثمانية باهلند
أمحد بن علي بـن  . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -١٤

  .حجر العسقالين مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حبيدر آباد
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم  -١٥

دار الكتـب العلميـة،   . ط: بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي
  .دار التراث للطبع والنشر القاهرة. بريوت، ط

س الدين حممد بن أمحد بن عثمان مش. سري أعالم النبالء -١٦
  .مؤسسة الرسالة بريوت. ط: الذهيب

شجرة النور الزكية يف تراجم املالكية حممد بـن حممـد    -١٧
  .دار الكتاب العريب، بريوت. ط: خملوف

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلـي بـن    -١٨
  .دار إحياء التراث العريب، بريوت. ط: العماد احلنبلي

فاء الكبري، حممد بن عمرو بن موسى بـن محـاد   الضع -١٩
  .دار الكتب العلمية، بريوت. ط: العقيلي
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الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، حممد بن عبد الرمحن  -٢٠
  .منشورات دار مكتبة احلياة لبنان: السخاوي
دار الكتب . ط: طبقات احلفاظ جالل الدين السيوطي -٢١

  .العلمية، بريوت
مطبعة السنة . ط: للقاضي ابن أيب يعلى. بلةطبقات احلنا -٢٢
  .احملمدية

البايب احللـيب  . ط: تقي الدين السبكي. طبقات الشافعية -٢٣
  .وشركاه
  .دار صادر بريوت. ط: حممد بن سعد. الطبقات الكربى -٢٤
: أليب احلسنات اللكنوين. الفوائد البهية يف تراجم احلنفية -٢٥

  .بريوت دار املعرفة للطباعة والنشر،. ط
دار . ط: حممد بن حبان البسيت. مشاهري علماء األمصار -٢٦

  .الكتب العلمية، بريوت
دار إحياء التراث . ط: عمر رضا كحالة. معجم املؤلفني -٢٧

  .العريب، بريوت
عبـد  . املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحـد  -٢٨

  .عامل الكتب بريوت. ط: الرمحن بن حممد العلمي
: حممد بن أمحد الـذهيب . االعتدال يف نقد الرجال ميزان -٢٩

  .البايب احلليب. ط
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، البـن تغـري    -٣٠
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  .مصورة عن طبعة دار الكتب املصري: بردي

أمحد بن احلسني بن علي اخلطيب، الشهري بابن : الوفيات -٣١
  .وتمنشورات دار اآلفاق اجلديدة، بري: قنفذ القسطنطيين

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بـن   -٣٢
  .دار القلم، بريوت. ط: خلكان
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  فهرس املوضوعات
  

  ٥  ......................................................  املقدمة
  ٥  ........  :عي جلمع مسائل هذا املوضوع والكتابة فيهالدا

  ٨  .......................................  :منهج البحث
  ١٠  .....................................  :خطة البحث

  ١٥  ......يف التعريف باحليض، والنفاس، واالستحاضة: التمهيد
  ١٥  ..........................  يف التعريف باحليض: املطلب األول
  ١٨  ..........................  يف التعريف بالنفاس: املطلب الثاين

  ٢٠  ........................  التعريف باالستحاضة: املطلب الثالث
  

  ٢٢  ...................األحكام املترتبة على احليض: الفصل األول
  ٢٣  ..................  بالطهارةيف األحكام املتعلقة : املبحث األول

  ٢٤  ..................  يف قراءة احلائض للقرآن: املطلب األول
  ٣٩  ................................  يف الذِّكر: املطلب الثاين

  ٣٩  ........................يف مس املصحف: املطلب الثالث
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يف طهارة سؤر احلائض، وطهارة بدا، وعرقها: املطلب الرابع

  ......................................................  ٦٧  
  ٦٩  .......................  دخوهلا للمسجد: املطلب اخلامس

 يف الغسل من احمليض، والتيمم عند فقد املاء: ادساملطلب الس
  ٨٢  .................................  أو العجز عن استعماله

  ٩٥  ...............  اغتسال احلائض للجنابة يف: املطلب السابع
  ٩٩  .................  تغسيل احلائض إذا ماتت: املطلب الثامن

  ١٠٠  ..........................................  : املبحث الثاين
  ١٠١  .............. حكم الصالة أثناء احليض: املطلب األول
  ١٠٢  ...........  ا من الصلواتيف قضاء ما فا: املطلب الثاين

  ١٠٣  يف طهر احلائض قبل خروج وقت الصالة: املطلب الثالث
يف بدء احليض بعد دخول وقت الصالة، وقبل : املطلب الرابع

  ١١٣  ..........................................  أن تصليها
  ١١٩  ................  يف األحكام املتعلقة بالصيام: املبحث الثالث

  ١٢٠  ...........  يف حكم الصيام حال احليض: املطلب األول
  ١٢١  ...................  يف قضاء األيام الفائتة: املطلب الثاين

  ١٢٢  .. يف الطهر أثناء النهار، وحكم اإلمساك: املطلب الثالث
يف املرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من : املطلب الرابع

  ١٢٥  ..............................................  احليض
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سقوط كفارة اجلماع بنزول الدم يف يوم : املطلب اخلامس
  ١٢٨  .........................................  جومعت فيه

  ١٣١  .......................  يف اعتكاف احلائض: املبحث الرابع
  ١٣٢  .................  حكم اعتكاف احلائض: املطلب األول
  ١٣٥  .........يف طروء احليض حال االعتكاف: املطلب الثاين
  ١٣٧  .........  ج والعمرةيف األحكام املتعلقة باحل: املبحث اخلامس

  ١٣٧  .  يف حكم إحرام احلائض باحلج أو العمرة: املطلب األول
  ١٣٩  ...........  يف حكم الطواف حال احليض: املطلب الثاين

  ١٨٣  ................  حبس احلائض ملن معها: املطلب الثالث
  ١٩٠  ..  يف السعي بني الصفا واملروة من احلائض: لب الرابعاملط

  ١٩٢  ...............  طواف الوداع للحائض: املطلب اخلامس
  ١٩٧  ..............  يف األحكام املتعلقة بالنكاح: املبحث السادس
  ٢٣٣  ...............  يف األحكام املتعلِّقة بالطالق: املبحث السابع

  ٢٣٤  ......................  يف تطليق احلائض: املطلب األول
هل حيلها  الثاين للمرأة حال حيضها وطء الزوج: املطلب الثاين
  ٢٧١  ........................................  للزوج األول

  ٢٧٣  ........................  يف اخللع يف احليض: املبحث الثامن
  ٢٧٦  ................  يف األحكام املتعلقة باإليالء: املبحث التاسع

عدم احتساب وقت احليض من مدة اإليالء: املطلب األول
  ....................................................  ٢٧٧  
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.حصول الفيئة من الْمولي بالوطء حال احليض: املطلب الثاين

  ....................................................  ٢٧٧  
  ٢٧٩  .................  يف األحكام املتعلِّقة بالعدة: املبحث العاشر

  ٢٨٠  .....................  ما وقع فيه االتفاق: املطلب األول
  ٢٨١  .....................  ما وقع فيه اخلالف: املطلب الثاين

  ٣١٠  ........................  يف االسترباء: املبحث احلادي عشر
  ٣١١  .......................  يف استرباء الثيب: املطلب األول
  ٣١٦  ........................  يف استرباء البكر: املطلب الثاين

وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال احليض: املبحث الثاين عشر
........................................................  ٣٢١  

  ٣٢٣  .......................تذكية احلائض: املبحث الثالث عشر
  ٣٢٥  ..............  يف أنه عالمة على البلوغ: املبحث الرابع عشر

  
  ٣٢٦  ..............  األحكام املترتبة على النفاسيف : الفصل الثاين

  
  ٣٢٩  .........  يف األحكام املترتبة على االستحاضة: الفصل الثالث

  ٣٣٠  .............  يف أن حكمها حكم الطاهرات: ولاملبحث األ
  ٣٣١  ....................  تطهر املستحاضة للصالة: املبحث الثاين

  ٣٣٢  ............  يف عمل ما مينع خروج الدم: املطلب األول
  ٣٣٤  .....  فيما يلزم املستحاضة من التطهر باملاء: املطلب الثاين



  

  ٤٠٥  واالستحاضةحكام املترتبة على احليض والنفاس األ
 

  ٣٤٦  ..........................  وطء املستحاضة: املبحث الثالث
  ٣٥١  ..........................  تراجم األعالم الواردة يف البحث

  ٣٨٨  ..........................................  مصادر البحث
  ٣٩٩  ....................................  مصادر تراجم األعالم

  ٤٠٣  .......................................  فهرس املوضوعات
   

* * * 


