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 :ًما حيرم على احملدث حد أصغر

ِّاحلمد  رب العاملني، وأصلي وأسلم على البشري النذير، السراج املنري نبينا دمحم، وعلى آله  ِّ ِّ
 .وأصحابه أمجعني

 :َّأما بعد

ب التيمم مل حيل له أن يصلي، وال : ٌعليه حدث أصغرومن (:فيقول املصنَّف رمحه هللا يف 
لبيت، وال ميس املصحف  .)أن يطوف 

َهذه هي مجلة من املمنوعات اليت مينع منها من حدثه أصغر، واحلدث األصغر املقصود به  ُ
لوضوء، فاحلدث األصغر يوجب الوضوء، فقوله من عليه (: ٌمن كان فيه مانع يزول 

ه الوضوء، هذا شروع فيه بيان ما مينعه احلدث من كان يطلب من: ، أي)حدث أصغر
ب التيمم  .ًاألصغر واألكرب واحليض والنفاس، جعلها مجلة، من املسائل يف آخر 

 :الصالة: ُأول ما مينع منه احملدث

ال جيوز له أن يصلي، حيرم عليه أن يصلي دون :  أي)مل حيل له أن يصلي(: يقول رمحه هللا
ها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم {: وضوء؛ لقول هللا تعاىل ـ ي ْ أ ُْ َ ُ َ َُ ُ َِ ْ ََّ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ِ َّ َ ُّ َ
ِوأيديكم إىل المرافق ِ َِ َ َْ َ ِ ْ ُ َ  ، وملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ])٦(املائدة : سورة[}َْ

: صحيح البخاري[ »حدث حىت يتوضأال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أ«:  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
قبل صالة بغري طهور«:  ، وحديث ابن عمر])٦٩٥٤( ـ ت ٍال  ُ َُ ََِْ ِ ٌَ ُ َ ْ  ])٥٥٧: (صحيح مسلم[» ُ

 .، وهذا حمل اتفاق ال خالف فيه بني أهل العلم

 ؟هل احلدث األصغر مينع من الطواف

لبيت(: قال لبيت، وال حيل ملن كان حدثه أصغر أن:  أي)وال أن يطوف   يطوف 
ا كما يف الصالة نفال وفرضا، ال حتل الصالة نفال وال فرضا، وال  لطواف هن ًواملقصود  ًً ً

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال لعائشة ملا حاضت ًحيل الطواف نفال وال فرضا، ويستدل لذلك  علي « :ً ـ ف َِا ْ
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يت« :حاضت ـ ب ل فعل احلاج غري أن ال تطويف  ـ علي ما ي ـ ف ِا َْ َ َ َْ ِ ِ ُ َ َ ْْ َ ََْ ُّ ْ ُ َ َِ ِ حىت تطهريْ ُ ْ َ َّ صحيح [ »َ
 . ])٢٩٧٧: (مسلم

لبيت «: ً مبا جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ًوأيضا استدلوا الطواف 
 ، وهذا األثر ال يصح ])٢٩٣٥: (سنن النسائي[ »صالة، إال أن هللا أحل لكم فيه الكالم

 .، بل غايته أن يكون من قول ابن عباس ًمرفوعا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

َّولذلك رجح البيهقي واملنذري وابن الصالح والنووي، ومجاعة من احملدثني الوقف، وأنه 
، وعلى القول بصحته، ال يدل على وجوب الطهارة؛ ألن  موقوف على ابن عباس 

ة وقعت يف كونه يوافق الصالة يف م ا وموضوعها، وهو الدعاءاملشا  .ضمو

 :أما األحكام فمعلوم أنه يفارق الصالة يف أشياء كثرية، ليس فقط الكالم

 .يفارق الصالة يف عدم استقبال القبلة●

حلركة●  .ويفارق الصالة يف جواز ا

 .ويفارق الصالة يف أنه ال جيب له من الستارة ما جيب للصالة●

 . وال سجوديهويفارق الصالة يف أنه ال ركوع ف●

لتايل ال يصح  فاملفارقة بينه وبني الصالة يف أشياء كثرية، وليست يف الكالم فقط، و
م  لبيت، وإمنا عمد ذا احلديث على أنه مينع من حدثه أصغر عن الطواف  َاالستدالل 

، وحديث عائشة  ليس ظاهرا يف منع من حدثه أصغر م َحديث عائشة  ن الطواف ً
لبيت منعت منه احلائض بنص النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومن عداها حيتاج إىل  َلبيت؛ ذلك أن الطواف 

 .دليل
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َّومعلوم أن احلدث األصغر أمر حيدث من الناس ويتكرر، فلو كان ممنوعا لبينه النيب صلى هللا  ً ٌ
 ال مينع من الطواف، لكن عليه وسلم؛ ولذلك القول الثاين يف املسألة أن من حدثه أصغر

ء كان الطواف واجبا أو مستحبا ًيستحب ملن أراد الطواف أن يتطهر، سوا ً. 

 ؟هل احلدث األصغر مينع من مس املصحف

وال حيل له أن ميس املصحف، واملصحف هو :  أي)وال ميس املصحف(: قال رمحه هللا
حيل أن ميسه إال طاهر؛ ملا جاء القرآن العظيم، األوراق اليت كتب فيها القرآن العظيم، ال 

َال ميسه إال المطهرون{: يف قول هللا تعاىل ُ َّ َ َُ ْ َِّ ُ ُّ  . ])٧٩(الواقعة : سورة[}ََ

آلية على احلكم حمل مناقشة؛ ألن اآلية يف قوله تعاىل َِّال ميسه إال  {:واالستدالل  ُ ُّ ََ َ
َالمطهرون ُ َّ َ ُ ا املالئكة؛ ألن الضمري يف ق}ْ َال ميسه إال المطهرون {:وله، املقصود  ُ َّ َ َُ ْ َِّ ُ ُّ ، يعود }ََ

َال ميسه إال المطهرون {:إىل الكتاب املكنون، وليس إىل القرآن، قال هللا تعاىل ُ َّ َ َُ ْ َِّ ُ ُّ ، فالضمري }ََ
ُال ميسه{: يف قول ُّ ََ ، يعود إىل أقرب مذكور، وأقرب مذكور ما هو؟ الكتاب املكنون، }َ

ملراد هم املالئكةولذلك مجهور املفسرين على  . أن الضمري يعود إىل الكتاب املكنون، وأن ا

ا إىل أن القرآن العظيم ال ميسه  شار ولكن أشار مجاعة من أهل التفسري إىل أن اآلية تدل 
إال املطهرون، كما أن الكتاب املكنون ال ميسه إال املطهرون، فكذلك القرآن العظيم ال 

 .ة فيها داللة إشارية، أو فيها تنبيه إىل هذا األمرميسه إال املطهرون، فيكون اآلي

ال ميس القرآن إال طاهر، وقد جاء : ، أي"اآلية خرب مبعىن النهي: "وقد قال الشيخ رمحه هللا
ال «هذا يف كتاب عمرو بن حزم، الذي كتبه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، لعمرو بن حزم، حيث جاء فيه، 

 . ، وعلى هذا مجهور العلماء])٢٧٨: ( مالكموطأ[ »ميس القرآن إال طاهر

 :ً إذا من عليه حدث أصغر مينع من ثالثة أمور)ٌويزيد من عليه حدث أكرب(: قال رمحه هللا

 .من الصالة، فرضها ونفلها●
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 .ومن الطواف، فرضه ونفله●

 .ومن مس املصحف●

 :ًمنع احملدث حد أكرب من قراءة القرآن

ْوإن {:  وهو الذي يوجب الغسل، والذي قال فيه تعاىل)ٌعليه حدث أكربويزيد من (: قال َِ
با فاطهروا ـ ن تم ج ـ ن ُك َّ َّ َ ً ُُ ْ ُ ْ ً، قليال كان )ًأنه ال يقرأ شيئا من القرآن( ، ])٦(املائدة : سورة[}ُ

، يقرأ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص«: ٍّ، ولو بعض آية؛ حلديث علي  أنه قال)ًشيئا(: ًأو كثريا، وقوله
 ، ويف رواية هلذا احلديث ])٢٦٨(سنن النسائي [ »القرآن على كل حال ليس اجلنابة

، والرتمذي )٢٢٩(أبو داود [ »كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ال حيجزه شيء عن القرآن إال اجلنابة«: قال
تىب : ، وقال)١٤٦( ، وابن ماجة )١٤٤/ ١(هذا حديث حسن صحيح، والنسائي يف ا
)٥٩٦([ . 

 »ًال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن«: وقد جاء يف حديث ابن عمر، أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص
ً ، لكن هذا احلديث ال يستقيم إسنادا فهو ضعيف، فيكفي يف ])١٣١: (سنن الرتمذي[

 .إثبات احلكم احلديث األول

 :ًمنع احملدث حد أكرب من اللبث يف املسجد بال وضوء

ُّ اللبث هو املكث، ويصدق على أدىن ما يكون من )وال يلبث يف املسجد(: قال رمحه هللا
، واملسجد املقصود به البناء الذي خصص )ال يلبث يف املسجد(: املكث يف املسجد، قال

 البناء املعهود، الذي خصص للصالة، وليس املقصود كل موضع صالة، إمنا املقصود
له يف اجلنَّة«: للصالة، الذي قال فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ـ ث ِمن بىن  مسجدا بىن ا له م َِ َ َ َ ْ َْ ُ َُ ْ َ َُّ ََّ ًَ ِ ْ ِ سنن [ »ِ

: ، أي)بال وضوء(: لكنه قيد ذلك بقوله . ])٧٨٥(، وسنن ابن ماجة )٣١٩: (الرتمذي
با إال عابري سبيل{: ، ودليل ذلك قوله تعاىلال ميكث يف املسجد بال وضوء ـ ن ٍوال ج َِ ِ َِّ َ ِ ً ُُ ََ{ 

موا {: يف قوله تعاىل عل ـ ت تم سكارى حىت  ـ ن قربوا الصالة وأ ـ ت ها الذين آمنوا ال  ـ ي ُ أ ََ َْ َ ََّ َ ُ َ ََ َ َُ ْ ُ ْ َ َْ ََ َّ َ ُ َ ِ َّ َ ُّ
با إال عابري سبيل ـ ن قولون وال ج ـ ت ٍما  َِ ِ َِّ َ ِ ً ُ َُ ََ َ ُ ُ  . ])٤٣(النساء : سورة[} َ
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ًال تقربوا الصالة حال كون أحدكم جنبا، إال يف هذه احلال، وهو : أي: فقال املفسرون
ملسجد، أما من أراد املكث فالبد له من تطهر، وذلك  عابر سبيل، وعابر السبيل، هو املار 

 .ًأن املساجد مأوى املالئكة، واملالئكة ال تدخل بيتا فيه جنب، كما جاء يف احلديث

ٍال أحل املسجد حلائض وال «: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ديث عن عائشة ولذلك جاء يف احل
 ، وقد صححه ابن خزمية، وحسنه ابن القطان، وقد ])٢٣٢(سنن أيب داود [ »ٍجنب

تكلم مجاعة من أهل العلم يف إسناده، والعمدة يف ذلك اآلية، وما كان عليه عمل 
ًرأيت رجاال من «: يد بن منصور، عن عطاء بن يسار أنه قالالصحابة، فقد روى سع

َّأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا وضوء 
ً، فاملساجد بيوت املالئكة، واملالئكة ال تدخل بيتا فيه جنب، فينبغي للمؤمن أال »َّالصالة

 .جيلس يف املسجد إال وهو على طهارة

 :نع احلائض والنفساء من الصومم

 وهذا أعلى ما يكون من املنع يف )وتزيد احلائض والنفساء(  :مث قال رمحه هللا، بعد ذلك
ا ال تصوم(حق احلائض والنفساء،  ا ال )أ ، هذا أول ما متنع منه احلائض والنفساء، أ

ومل «: تصوم، وهذا حمل إمجاع، ودليل ذلك، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ْأليس إذا حاضت مل تصل  َْ ََ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ََْ
ْتصم ُ   كما يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي ])١٩٥١(، )٣٠٤: (صحيح البخاري[ »َ

حلائض يف قول عامة أهل العلم  .ٌهللا عنه، والنفساء ملحقة 

 :حرمة وطء احلائض والنفساء

ِويسألونك عن  {:هللا تعاىل بنص القرآن، قال )ًوال حيل وطؤها إمجاعا(: ًوأيضا قال َ َ َ َُ ْ َ َ
قربوهن حىت يطهرن ـ ت َالمحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف المحيض وال  ْ ُ ْ َ َ َُّ َّ ُ َُ ْ َ َّ َ َِ ِِ ِ ِْ ِْ َ َ ُِ َْ َ ًُ َ َ : سورة[ }ْ

 . ])٢٢٢(البقرة 
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عن املرأة إذا حاضت، وأن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة وقد جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أنه سئل 
ومل جيامعوها يف البيوت، فسألوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال عوا كل شيء إال «: فيهم، مل يؤاكلوها  ـ ن َّاص ِ َّ ُ ُ َ ْ

َالنكاح َ  . ، وهذا يدل على أنه ال جيوز وطؤها])٧٢٠: (صحيح مسلم[ »ِّ

أما ما عدا ذلك من االستمتاع، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، جاء عنه كما يف والوطء املقصود به اجلماع، 
باشرين وأ حائض«: الصحيحني من حديث عائشة  قالت ـ ي ـ ف مرين فأتزر،  ٌوكان  ِ َِ َُ ُ َََ ََ ِ ُِ َُ ََُِّ ْ َ ََ« 

حرج فيها و])٣٠٠: (صحيح البخاري[ نوع من االستمتاع، ال  ال مينع  ، فاملباشرة وهي 
ن املرأة يف احمليض، أي  .يف موضع احليض: منها، لكن الذي مينع منه قر

 :منع طالق احلائض والنفساء

ال حيل طالقها، ال حيل أن يطلقها وهي حائض، دليل :  أي)وال طالقها(: قال رمحه هللا
ها النَّيب إذا طلقتم النساء ف{: ذلك قول هللا تعاىل ـ َ أي َ َ ِّ ُ ُ ََّْ َ ِ ُّ ِ َ ُّ َ نَ َّطلقوهن لعد َِِّ ِ َِّ ِ ُ ُ الطالق : سورة[} َّ

ن:   الالم للتوقيت، أي])١(  .ُيف قبل عد

ًوأما من حيث السنة، فقد جاء يف الصحيحني من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضا، 
لرياجعها مث ميسكها «: َّفأخرب عمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، فتغيظ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقال له ـ ف َمره  َْ ِ ُْ َّ ُْ ْ ِ َُ َ ُُْ

بل أن ميس ـ ق عد وإن شاء طلق  ـ َّحىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك ب ََ َ ََ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ ََّ َ َِ َِ ُ ْ َ ََ َّ ْ َّ َّ ُْ ُ َُ َُ َُ ََ َِ َّ« 
ُ  فدل ذلك على أن احليض مما مينع معه الطالق، وهذا قول عامة ])١٢١٤: (موطأ مالك[

ملرأة يف حيضهاأهل العلم،   .ال خالف بينهم، أنه ال جيوز طالق ا

ب التيمم  .هذا ما ذكره املصنف رمحه هللا ضمن املسائل يف ختم 

 احليض لغة واصطالحا

 .)ب احليض(: مث قال
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ملرسلني، أما بعد،  ، احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا ﷽
 .اغفر لنا ولشيخنا واحلاضرين ومجيع املسلمنياللهم 

ملرأة :ب احليض(: قال املؤلف رمحه هللا تعاىل أنه حيض بال : واألصل يف الدم الذي يصيب ا
ملرأة، أو صار ال ينقطع عنها إال  َّحد لسنه وال قدره، وال تكرره، إال إن أطبق الدم على ا ُّ

ا تصري مستحاضة، فقد أمرها الن ا، فإن مل يكن هلا عادة، ًيسريا، فإ يب ملسو هيلع هللا ىلص أن جتلس عاد
يزها، فإن مل يكن هلا متييز، فإىل عادة النساء الغالبة م أو سبعة: فإىل متي  .)وهللا أعلم. ستة أ

ب احليض، واحليض والنفاس واالستحاضة، )ب احليض(: يقول املصنف رمحه هللا  هذا 
ب إزالة النجاسة، يف آخر من أقسام النجاسات، ولذلك يذ ًكرها الفقهاء عادة، بعد 

ُأبواب الطهارة؛ وذلك ألن هلا من األحكام ما خيصها، فذكرت على وجه منفرد، وختموا  ُّ
 .بذلك الطهارة

 .معناه السيالن: ًواحليض لغة 

شرع  ملرأة يف أوقات معلومة، مدة معلومة: ويف ال ًاحليض دم طبيعة، وجبلة، يرخيه رحم ا ً َّ ُ ،
ملرأة، أي: ًإذا ملرأة، يف أوقات معلومة، : هو دم طبيعة وجبلة، يرخيه رحم ا ٍخيرج من رحم ا ٍ ُ

ًمدة معلومة ً. 

ُو يف هذا اخلارج حكمة كربى، فإن خروج دم احليض عالمة صحة املرأة، وعافيتها، يف  َ َّ ٌ
حلم ا تقدر على احلمل؛ ولذلك يقرتن احليض وجودا وعدما  ًاجلملة، وأ ً َّل، فإذا وجد دل ُ ُ

، كان احلمل مستبعدا ًعلى إمكانية احلمل، وإذا مل يوجد انقطع، أو مل يكن موجودا ً. 

ختصاره وتقعيده، خالفا ملا جرى  حليض، وقد أحسن  ًيقول املصنف رمحه هللا، فيما يتعلق 
ًهما ِّعليه عمل الكثري من املصنفني يف احليض، حيث يشعبون املسائل، وحيصل به إرهاق ف

 .ًوترجيحا

 :األصل يف الدم اخلارج من املرأة
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ملرأة أنه حيض(: يقول رمحه هللا  تقدم لنا أن األصل هو )واألصل يف الدم الذي يصيب ا
القاعدة املستمرة، أو األمر املستصحب، فالقاعدة املستمرة، أن الدم اخلارج من رحم 

ملرأة، حيض، هذا هو األصل، ودليل ذلك، قول هللا تعاىل ْويسألونك عن المحيض قل {: ا ُ ِ ِ َ َْ ِ َ َ َ َُ ْ َ
َهو أذى فاعتزلوا النساء َ ِّ َُِ ْ َ ً َ َ نه أذى، فاألصل يف ])٢٢٢(البقرة : سورة[} ُ َّ ؛ فعرفه هللا تعاىل 

ملرأة أنه دم حيض، ومعلوم أننا عندما نقول أنه الذي : األصل، أي: الدم اخلارج من ا
ملرأة، هل هو يستند إليه، ويتمسك به، ويستصحب عند  االشتباه، فإذا اشتبه األمر على ا

 .ٍدم حيض، أو دم فساد، أو دم عرق؟ فهو دم حيض، هذا هو األصل

ن الدم، جلسن عن الصالة وحنوها، مما  ويدل هلذا، أن النساء زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أصا
 كن ال يعلمن احلكم، كن متنع منه احلائض حىت ينقطع، حىت إن من املستحاضات اللوايت

جيلسن يف مجيع دمهن؛ ألن املتقرر عندهن أن الدم حيض، حىت بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن الدم قد 
 .ًيكون حيضا، وقد يكون غري حيض

ركت الصالة، وهذا من أقوى ما  ت وقد جاء أن بعض الصحابيات حاضت سبع سنني، 
لرحم أنه حيض، يستدل به على ما ذكره املصنف، من أن األص ٌل يف الدم اخلارج من ا

ما نقول ـ ل خيرج الدم فهو حيض، فإننا نقول: َّو إال أن يوجد ما يدل على : األصل عندما 
ًما الذي يدل على أنه ليس حبيض؟ أن يكون مطبقا، خروجا مستمرا، أو . أنه ليس حبيض

جتا عن سبب معلوم، كأن جتر ُغالبا على خالف العادة، أو يكون  ً ملرأة عملية مثال، ً ًي ا
خرج دم، أما إذا مل يكن شيء من هذه العوارض، فإن  ٌفتقطع عرقا أو ما أشبه ذلك، في ٌ ً

ملرأة أنه حيض  .األصل يف الدم اخلارج من ا

ٌّهل لسن احليض أو قدره أو تكرره حد أو ال  ؟ِّ

حد لسنه، (إن هذا هو األصل الذي يعتضد به، دون نظر إىل : وقد قال املصنف رمحه هللا
 وهذا الصحيح من قويل أهل العلم رمحهم هللا، أن احليض ال حيد )ُّوال قدره، وال تكرره

ٍّبسن، ال يف أوله وال يف آخره، ال تسع سنوات وال مخسني سنة، وال غريها، كما أنه ال 
ًحد ألقله، وال أكثره، ال مخسة عشر يوما، وال يوما وليلة، كما ذكر ذلك مجاعة من  ً
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َء، وعلى هذا تدل النصوص، فإن احليض دم مىت وجد وجد حكمه، ومىت انقطع الفقها ُ ٌ
 .زال حكمه

ذا القول: "وقد قال يف اإلنصاف رمحه هللا، كلمة جيدة، قال ". وال يسع النساء العمل إال 
ذا ال حيصل به طمأنينة النساء، : أي لعمل  ذا املوضوع، إال  ن فيما يتعلق  وسكو

 .األصل الذي ذكره املصنف رمحه هللا، وجرى عليه مجاعة من أهل العلم

ًوعليه، فإنه ينبغي أن ترتب األحكام على هذا األصل، إذا وجد الدم كان حيضا، وإذا 
ٍارتفع كان طهرا، دون نظر للسن، وال للقدر، وال لتكراره ً. 

 ؟ عن هذا األصلُمىت خيرج

خيرج عن هذا األصل عندما يوجد عارض خيرج عن هذا األصل؟  ُومىت  ُ. 

إال إن أطبق الدم على املرأة، أو صار ال ينقطع (: وقد أشار إليه املصنف رمحه هللا يف قوله
ملرأة، حبيث )أطبق(. )ًعنها إال يسريا صار ال ( يعين استمر، فإذا استمر خروج الدم من ا

دة )ًال ينقطع إال يسريا( أو أنه ،)ينقطع عنها ، يعين يف مدة قليلة، ال تذكر، أو أنه يزيد ز
ا تصري مستحاضة(: فاحشة عن املعتاد، فحينئذ قال املصنف ملرأة . )فإ حينئذ تكون ا

ن هذا الدم ال يكون حيضا، بل منه ما هو  ًمستحاضة؛ ألن العادة، واجلبلة، تقضي 
ملرأة مستحاضة، واملستحاضة، حكمها حكم حيض، ومنه ما هو ليس حبيض،  فتكون ا

الطاهرات يف كل شيء، ولذلك ال فرق بينها وبني الطاهرة يف األحكام، حىت يف الوطء 
م املستحاضات، وألنه دم  على الصحيح؛ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل مينع الصحابة من وطء زوجا

درج يف قوله تعاىل ْويس{: عرق، وألنه ال ين َ ًَألونك عن المحيض قل هو أذىَ ََ ُ ْ ُ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ : سورة[} ُ
خذ حكم  . ])٢٢٢(البقرة  خرج على غري عادة، لعارض فال  ذى، إمنا هو دم  فليس هو 

ا تصري مستحاضة نه أذى، فإ  .ًالدم املعتاد املعهود الذي وصفه هللا تعاىل 

 :حكم املستحاضة
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يضها، ذكر املصنف رمحه هللا للمستحاضة ثالث ما احلكم يف املستحاضة؟ فيما يتعلق حب
 :أحوال

ا(: احلال األوىل ً وهذا فيما إذا كان هلا عادة، زما ومدة)أن جتلس عاد ً. 

 .أن جتلس ما متيز أنه حيض: احلال الثانية

إن مل يكن هلا عادة وال متييز، تعود إىل عادة غالب نسائها، هذه ثالث : احلالة الثالثة
 . املستحاضةأحوال للمرأة

 :حكم املستحاضة املعتادة

ا تصري مستحاضة، فقد أمرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص(: أمجلها املصنف فقال  هذا بيان ما الذي جيب )فإ
ا(  على املستحاضة، ا اخلاصة، ما اعتادته من مدة )أن جتلس عاد ا عاد ، وهذه املقصود 

، أن فاطمة بنت اجللوس، والدليل على هذا، ما جاء يف الص حيحني من حديث عائشة 
، سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت جيري معي :  أي-ُ رسول هللا إين أستحاض فال أطهر : أيب حبيش 

دع الصالة، :  فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ملا قالت له-احليض فال ينقطع  ُإين أستحاض فال أطهر، أفأ
ٌإن ذلك عرق« ، يعين ليس هذا حبيض ])٣٢٥: (صحيح البخاري[ »ال«: قال َْ ِ ِ ِ َّ صحيح [ »ِ

ً ، يعين هذا الدم اجلاري الذي ال يقف، ليس حيضا، إمنا هو دم عرق، ])٣٢٥: (البخاري
م اليت كنت حتيضني ف«: ماذا تصنع؟ قال: قالت ِولكن دعي الصالة قدر األ َ ِ ِ َِ ِ ْ َُ َِ ََّ َ ْ َ َّ ْ َُّيها، مث ََ َ

ِاغتسلي وصلى َِّ َ ِ ، عددا  . ])٣٢٥: (صحيح البخاري[ »َْ م زما م عددا، وقدر األ ًقدر األ ًً
، فإذا كانت حتيض يف أول الشهر، يف أوسط الشهر، يف آخر الشهر، ترتك عدد  ًوزما

م يف موضعها  .األ

 :حكم املستحاضة املميزة 

ن تكون . )ادة، فإىل التمييزفإن مل يكن هلا ع(: قال رمحه هللا إذا مل يكن هلا عادة خاصة، 
ًابتدأت الدم على هذا النحو الذي ال عادة هلا فيه، فأطبق عليها الدم أو كان مضطر من 
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ا متيز دم )إن مل يكن هلا عادة(أول جميئه،  رج، إن كان متميزا، مبعىن أ ً، فينظر إىل الدم اخلا
ًاحليض عن غريه، لو ورائحة لنظر إىل لونه وإىل ً لتمييز، وذلك  ، فإنه عند ذلك تعمل 

 .رائحته وإىل كثافته

، شكت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص احليض، فقال هلا النيب صلى هللا  ودليل هذا أن فاطمة بنت أيب حبيش 
ع«: عليه وسلم ـ ي ْإذا كان دم احليض فإنه دم أسود  ُ َُ َ ََ ْ َُ ٌ َِّ َِ ِ ْ ْ ُ َ َ ُرفَ ، سنن )٣٠٤: (سنن أيب داود[ »َ

ت، وهي مما تكلم فيه العلماء من ])٣٦٤(، )٢١٧: (النسائي  ، هكذا جاء يف بعض الروا
ا، لتمييز حيث ثبو  . لكنها عمدة من قال 

 :حكم املستحاضة املتحرية

ًمتيز لو حال من ال عادة هلا وال متييز، من ليس هلا عادة مطردة، وال : الثالث من األحوال
ومل  ًورائحة وكثافة، فقد أمرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أن ترجع إىل عادة نسائها، فإن مل يكن هلا متييز،  ً

ا تصري إىل عادة غالب نسائها،  م، أو (يكن هلا عادة، فإ فإىل عادة النساء الغالبة، ستة أ
م  .)سبعة أ

، ا كانت تستحاض حيضة شديدة كثرية، فقال ودليل ذلك حديث محنة بنت جحش  ً أ ً
م، يف علم هللا، مث «: هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص م أو سبعة أ ِإمنا هي ركضة من الشيطان؛ فتحيضي ستة أ َ ْ َّ َ ِ ٌ َ ْ َ ََِّ

 ، ردها إىل عادة غالب النساء؛ ألنه مل يكن هلا متييز ])١٢٨: (سنن الرتمذي[» اغتسلي
ومل يك  .ن هلا عادة معتربة، فردها إىل عادة غالب النساءصاحل، 

لتمييز، فإن مل يكن هلا متييز،  وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إن كان هلا متييز، فتبدأ 
ا اخلاصة، فإن مل يكن هلا عادة خاصة، فتصري إىل عادة غالب النساء، وهذا صححه  فعاد

 .دة األحكاماملصنف رمحه هللا يف كالمه، يف تعليقه على عم

ذا يكون قد انتهى كتاب الطهارة. )وهللا أعلم(: بعد ذلك قال املصنف رمحه هللا   .و


