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ما ﳛرم على اﶈدث حدً أصغر:
أصلي وأسلم على البشﲑ النذيرِ ،
السّ راج اﳌنﲑ نبيناﷴ ،وعلى آله
اﳊمد
رب العاﳌﲔ ،و ِّ
ِّ
وأصحابه أﲨعﲔ.
ﱠأما بعد:
حدث أصغر :ﱂ ﳛل له أن يصلي ،وﻻ
فيقول اﳌصنﱠف رﲪهﷲ ﰲ ب التيمم) :ومن عليه
ٌ
أن يطوف لبيت ،وﻻ ﳝس اﳌصحف(.
هذه هي ﲨلة من اﳌمنوعات الﱵ ُﳝنع منها َمن حدثه أصغر ،واﳊدث اﻷصغر اﳌقصود به
مانع يزول لوضوء ،فاﳊدث اﻷصغر يوجب الوضوء ،فقوله) :من عليه
من كان فيه ٌ
حدث أصغر( ،أي :من كان يطلب منه الوضوء ،هذا ش روع فيه بيان ما ﳝنعه اﳊدث
ﲨلة ،من اﳌسائل ﰲ آخر ب التيمم.
اﻷصغر واﻷكﱪ واﳊيض والنفاس ،جعلها ً
أول ما ُﳝنع منه اﶈدث :الصﻼة:
يقول رﲪهﷲ) :ﱂ ﳛل له أن يصلي( أي :ﻻ ﳚوز له أن يصلي ،ﳛرم عليه أن يصلي دون
ﱠِ
الصﻼةِ َ ْ ِ
ِ
وجوهكم
قمتم ِ َإﱃ ﱠ
فاغسلُوا ُ ُ َ ُ ْ
الذين َآمنُوا َإذا ْ ُ ْ
وضوء؛ لقول ﷲ تعاﱃ َ} :أَ ي ﱡ َـها َ
َِ
وأيديكم ِ َإﱃ ْالم ر ِ ِ
افق{]س ورة :اﳌائدة ) ، [(٦وﳌا ﰲ الصحيحﲔ من حديث أﰊ هريرة
ُ
َْ
َ
ْ
ََ
أن النﱯﷺ قال» :ﻻ يقبلﷲ صﻼة أحدكم إذا أحدث حﱴ يتوضأ« ]صحيح البخاري:
صﻼةٌ ِ َ ِْ
بغﲑ ُ ُ ٍ
طهور« ]صحيح مسلم[(٥٥٧) :
ـقبلُ َ َ
) ، [(٦٩٥٤وحديث ابن عمرَ» :ﻻ ت ُ ْ َ
 ،وهذا ﳏل اتفاق ﻻ خﻼف فيه بﲔ أهل العلم.
هل اﳊدث اﻷصغر ﳝنع من الطواف؟
قال) :وﻻ أن يطوف لبيت( أي :وﻻ ﳛل ﳌن كان حدثه أصغر أن يطوف لبيت،
فرضا ،وﻻ
نفﻼ
وفرضا ،ﻻ ﲢل الصﻼة ً
واﳌقصود لطواف هنا كما ﰲ الصﻼة ً
نفﻼ وﻻ ً
ً
نفﻼ وﻻ فرضا ،ويستدل لذلك ن النﱯﷺ قال لعائشة ﳌا حاضت» :ا ف ْ ِ
ـعلي
ﳛل الطواف ً
ً
َ
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ِ
تطوﰲ ِ لْ ب ِ
أن ﻻَ َ ُ ِ
حﱴ َ ْ ُ ِ
تطهري« ]صحيح
ـيت َ ﱠ
غﲑ َ ْ
فعلُ َْ ﱡ
َْ
حاضت» :ا ف ْ َـعلي َما ي ـ َ ْ َ
اﳊاج َ ْ َ
مسلم. [(٢٩٧٧) :
مرفوعا أن النﱯﷺ قال» :الط واف لبيت
أيضا استدلوا ﲟا جاء عن ابن عباس وروي
و ً
ً
صﻼة ،إﻻ أنﷲ أحل لكم فيه الكﻼم« ]سنن النسائي ، [(٢٩٣٥) :وهذا اﻷثر ﻻ يصح
مرفوعا إﱃ النﱯﷺ ،بل غايته أن يكون من قول ابن عباس .
ً
رجح البيهقي واﳌنذري وابن الصﻼح والنووي ،وﲨاعة من اﶈدثﲔ الوقف ،وأنه
ولذلك ﱠ
موقوف على ابن عباس  ،وعلى القول بصحته ،ﻻ يدل على وجوب الطهارة؛ ﻷن
اﳌشا ة وقعت ﰲ كونه يوافق الصﻼة ﰲ مضمو ا وموضوعها ،وهو الدعاء.
أما اﻷحكام فمعلوم أنه يفارق الصﻼة ﰲ أشياء كثﲑة ،ليس فقط الكﻼم:
●يفارق الصﻼة ﰲ عدم استقبال القبلة.
●ويفارق الصﻼة ﰲ جواز ا ﳊركة.
●ويفارق الصﻼة ﰲ أنه ﻻ ﳚب له من الستارة ما ﳚب للصﻼة.
●ويفارق الصﻼة ﰲ أنه ﻻ ركوع فيه وﻻ سجود.
فاﳌفارقة بينه وبﲔ الصﻼة ﰲ أشياء كثﲑة ،وليست ﰲ الكﻼم فقط ،و لتاﱄ ﻻ يصح
اﻻستدﻻل ذا اﳊديث على أنه ﳝنع َمن حدثه أصغر عن الطواف لبيت ،وإﳕا عمد م
حديث عائشة  ،وحديث عائشة ليس ظاه ًرا ﰲ منع َمن حدثه أصغر من الطواف
ومن عداها ﳛتاج إﱃ
لبيت؛ ذلك أن الطواف لبيت منعت منه اﳊائض بنص النﱯﷺَ ،
دليل.
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لبينه النﱯ صلىﷲ
ﳑنوعا ﱠ
أمر ﳛدث من الناس ويتكرر ،فلو كان ً
ومعلوم أن اﳊدث اﻷصغر ٌ
عليه وسلم؛ ولذلك القول الثاﱐ ﰲ اﳌسألة أن من حدثه أصغر ﻻ ﳝنع من الطواف ،لكن
اجبا أو مستحبا.
يستحب ﳌن أراد الطواف أن يتطهر ،سواءً كان الط واف و ً
هل اﳊدث اﻷصغر ﳝنع من مس اﳌصحف؟
قال رﲪه ﷲ) :وﻻ ﳝس اﳌصحف( أي :وﻻ ﳛل له أن ﳝس اﳌصحف ،واﳌصحف هو
القرآن العظيم ،اﻷوراق الﱵ كتب فيها القرآن العظيم ،ﻻ ﳛل أن ﳝسه إﻻ طاهر؛ ﳌا جاء
المطهرون{] سورة :ال واقعة ). [(٧٩
ﳝسهُ ِﱠإﻻ ْ ُ َ ﱠ ُ َ
ﰲ قولﷲ تعاﱃَ} :ﻻ ََ ﱡ
ﳝسهُ ِﱠإﻻ
واﻻستدﻻل ﻵية على اﳊكم ﳏل مناقشة؛ ﻷن اﻵية ﰲ قوله تعاﱃَ} :ﻻ ََ ﱡ
المطهرون{ ،يعود
ﳝسهُ ِﱠإﻻ ْ ُ َ ﱠ ُ َ
ُْ َﱠُ َ
المطهرون{ ،اﳌقصود ا اﳌﻼئكة؛ ﻷن الضمﲑ ﰲ ق ولهَ} :ﻻ ََ ﱡ
المطهرون{ ،فالضمﲑ
ﳝسهُ ِﱠإﻻ ْ ُ َ ﱠ ُ َ
إﱃ الكتاب اﳌكنون ،وليس إﱃ القرآن ،قالﷲ تعاﱃَ} :ﻻ ََ ﱡ
ﳝسهُ{ ،يعود إﱃ أقرب مذكور ،وأقرب مذكور ما هو؟ الكتاب اﳌكنون،
ﰲ قولَ} :ﻻ ََ ﱡ
ولذلك ﲨهور اﳌفس رين على أن الضمﲑ يعود إﱃ الكتاب اﳌكنون ،وأن اﳌراد هم اﳌﻼئكة.
ولكن أشار ﲨاعة من أهل التفسﲑ إﱃ أن اﻵية تدل شار ا إﱃ أن القرآن العظيم ﻻ ﳝسه
إﻻ اﳌطهرون ،كما أن الكتاب اﳌكنون ﻻ ﳝسه إﻻ اﳌطهرون ،فكذلك القرآن العظيم ﻻ
ﳝسه إﻻ اﳌطهرون ،فيكون اﻵية فيها دﻻلة إشارية ،أو فيها تنبيه إﱃ هذا اﻷمر.
وقد قال الشيخ رﲪهﷲ" :اﻵية خﱪ ﲟعﲎ النهي" ،أي :ﻻ ﳝس القرآن إﻻ طاهر ،وقد جاء
هذا ﰲ كتاب عمرو بن حزم ،الذي كتبه النﱯﷺ ،لعمرو بن حزم ،حيث جاء فيه» ،ﻻ
ﳝس القرآن إﻻ طاهر« ]موطأ مالك ، [(٢٧٨) :وعلى هذا ﲨهور العلماء.
حدث أكﱪ( ًإذا من عليه حدث أصغر ﳝنع من ثﻼثة أمور:
قال رﲪهﷲ) :ويزيد من عليه ٌ
●من الصﻼة ،فرضها ونفلها.
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●ومن الطواف ،فرضه ونفله.
●ومن مس اﳌصحف.
منع اﶈدث حدً أكﱪ من قراءة القرآن:
وإن
حدث أكﱪ( وهو الذي يوجب الغسل ،والذي قال فيه تعاﱃْ ِ َ } :
قال) :وي زيد من عليه ٌ
ﱠ
قليﻼ كان
شيئا من القرآن(ً ،
فاطهروا{] سورة :اﳌائدة )) ، [(٦أنه ﻻ يقرأ ً
ُك ن ْ ُ ْ
ـتم ُج ن ًُـبا َ ﱠ ُ
علي أنه قال» :كان رسولﷲﷺ ،يقرأ
أو كثﲑًا ،وقولهً ) :
شيئا( ،ولو بعض آية؛ ﳊديث ٍّ
القرآن على كل حال ليس اﳉنابة« ]سنن النسائي ) ، [(٢٦٨وﰲ رواية ﳍذا اﳊديث
قال» :كان النﱯﷺ ،ﻻ ﳛجزه شيء عن القرآن إﻻ اﳉنابة« ]أبو داود ) ،(٢٢٩والﱰمذي
) ،(١٤٦وقال :هذا حديث حسن صحيح ،والنسائي ﰲ ا تﱮ ) ،(١٤٤ /١وابن ماجة
). [(٥٩٦
شيئا من القرآن«
وقد جاء ﰲ حديث ابن عمر ،أنه قالﷺ» :ﻻ تقرأ اﳊائض وﻻ اﳉنب ً
إسنادا فهو ضعيف ،فيكفي ﰲ
]سنن الﱰمذي ، [(١٣١) :لكن هذا اﳊديث ﻻ يستقيم ً
إثبات اﳊكم اﳊديث اﻷول.
منع اﶈدث حدً أكﱪ من اللبث ﰲ اﳌسجد بﻼ وضوء:
قال رﲪهﷲ) :وﻻ يلبث ﰲ اﳌسجد( ﱡ
اللبث هو اﳌكث ،ويصدق على أدﱏ ما يكون من
اﳌكث ﰲ اﳌسجد ،قال) :ﻻ يلبث ﰲ اﳌسجد( ،واﳌسجد اﳌقصود به البناء الذي خصص
للصﻼة ،وليس اﳌقصود كل موضع صﻼة ،إﳕا اﳌقصود البناء اﳌعهود ،الذي خصص
اﳉَن ِﱠة« ]سنن
مسجدا َ َبﲎ اﱠُ َلهُ ِم ث ْ َـلهُ ﰲ ْ
من َ َبﲎ ِﱠِ َ ْ ِ ً
للصﻼة ،الذي قال فيه النﱯﷺْ َ » :
الﱰمذي ،(٣١٩) :وسنن ابن ماجة ) . [(٧٨٥لكنه قيد ذلك بقوله) :بﻼ وضوء( ،أي:
ﻻ ﳝكث ﰲ اﳌسجد بﻼ وضوء ،ودليل ذلك قوله تعاﱃََ } :وﻻ ُج ن ُ ًـبا ِﱠإﻻ َ ِ ِ
عابري َ ِ ٍ
سبيل{
ﱠِ
ـعلمُوا
سكارى َ ﱠ
حﱴ ت َ ْ َ
قربُوا ﱠ َ
الصﻼةَ َوأَ ن ـْ ُ ْ
تم ُ َ َ
ﰲ قوله تعاﱃ َ} :أَ ي ﱡ َـها َ
الذين َ َآمنُوا َﻻ ت ـَ ْ َ
قولون ََوﻻ ُج ن ًُـبا ِﱠإﻻ َ ِ ِ
عابري َ ِ ٍ
سبيل{ ] سورة :النساء ). [(٤٣
َما ت ـَ ُ ُ َ
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جنبا ،إﻻ ﰲ هذه اﳊال ،وهو
فقال اﳌفسرون :أي :ﻻ تقرب وا الصﻼة حال كون أحدكم ً
عابر سبيل ،وعابر السبيل ،هو اﳌار ﳌسجد ،أما من أراد اﳌكث فﻼبد له من تطهر ،وذلك
بيتا فيه جنب ،كما جاء ﰲ اﳊديث.
أن اﳌساجد مأوى اﳌﻼئكة ،واﳌﻼئكة ﻻ تدخل ً
ٍ
ﳊائض وﻻ
ولذلك جاء ﰲ اﳊديث عن عائشة  :أن النﱯﷺ قال» :ﻻ أحل اﳌسجد
ٍ
جنب« ]سنن أﰊ داود ) ، [(٢٣٢وقد صححه ابن خزﳝة ،وحسنه ابن القطان ،وقد
تكلم ﲨاعة من أهل العلم ﰲ إسناده ،والعمدة ﰲ ذلك اﻵية ،وما كان عليه عمل
رجاﻻ من
الصحابة ،فقد روى سعيد بن منصور ،عن عطاء بن يسار أنه قال» :رأيت ً
أصحاب رسولﷲ صلىﷲ عليه ﱠ
وسلم ﳚلسون ﰲ اﳌسجد وهم ﳎنبون إذا توضئوا وضوء
بيتا فيه جنب ،فينبغي للمؤمن أﻻ
ﱠ
الصﻼة« ،فاﳌساجد بيوت اﳌﻼئكة ،واﳌﻼئكة ﻻ تدخل ً
ﳚلس ﰲ اﳌسجد إﻻ وهو على طهارة.
منع اﳊائض والنفساء من الصوم:
ﰒ قال رﲪهﷲ ،بعد ذلك) :وتزيد اﳊائض والنفساء( وهذا أعلى ما يكون من اﳌنع ﰲ
حق اﳊائض والنفساء) ،أ ا ﻻ تصوم( ،هذا أول ما ﲤنع منه اﳊائض والنفساء ،أ ا ﻻ
حاضت ﱂَْ ُ َ ِ
تصلّ َ َ
أليس ِ َإذا َ َ ْ
وﱂْ
تصوم ،وهذا ﳏل إﲨاع ،ودليل ذلك ،أن النﱯﷺ قالَ ََْ» :
تصم« ]صحيح البخاري [(١٩٥١) ،(٣٠٤) :كما ﰲ حديث أﰊ سعيد اﳋدري رضي
َ ُْ
ﷲ عنه ،والنفساء ملحقةٌ ﳊائض ﰲ قول عامة أهل العلم.
حرمة وطء اﳊائض والنفساء:
ويسألونك َ ِ
عن
أيضا قال) :وﻻ ﳛل وطؤها
إﲨاعا( بنص القرآن ،قال ﷲ تعاﱃَ َ ُ َ ْ َ َ } :
و ً
ً
المحيض ُقل هو َ ًأذى َ َْ ِ ِ
ِ
النساءَ ِﰲ ْ َ ِ ِ
يطهرن{ ] سورة:
قربوهن َ ﱠ
المحيض َوﻻ ت ـَ ْ َ ُ ُ ﱠ
حﱴ َ ْ ُ ْ َ
َْ ِ ْ َُ
فاعتزلُوا ّ َ
البقرة ). [(٢٢٢
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وقد جاء عن النﱯﷺ ،أنه سئل عن اﳌرأة إذا حاضت ،وأن اليهود كانوا إذا حاضت اﳌرأة
كل شيء ِإﻻﱠ
اص ن ـَ ُعوا ُ ﱠ
فيهم ،ﱂ ي ؤاكلوها وﱂ ﳚامعوها ﰲ البيوت ،فسألوا النﱯﷺ فقالْ » :
ِ
النكاح« ]صحيح مسلم ، [(٧٢٠) :وهذا يدل على أنه ﻻ ﳚوز وطؤها.
َّ َ
والوطء اﳌقصود به اﳉماع ،أما ما عدا ذلك من اﻻستمتاع ،فإن النﱯﷺ ،جاء عنه كما ﰲ
ِ
فأتزر ،ف ـَ ي َُ ِ ِ
كان َْ ُ ِ
حائض«
ـباشرﱐ ََأوَ َ ٌ
مرﱐ ََ ﱠُِ
ُ
الصحيحﲔ من حديث عائشة قالتَ » :وَ َ ُ
]صحيح البخاري ، [(٣٠٠) :فاﳌباشرة وهي نوع من اﻻستمتاع ،ﻻ حرج فيها وﻻ ﳝنع
منها ،لكن الذي ﳝنع منه قر ن اﳌرأة ﰲ اﶈيض ،أي :ﰲ موضع اﳊيض.
منع طﻼق اﳊائض والنفساء:
قال رﲪه ﷲ) :وﻻ طﻼقها( أي :ﻻ ﳛل طﻼقها ،ﻻ ﳛل أن يطلقها وهي حائض ،دليل
ذلك قولﷲ تعاﱃَ } :أي ـ ﱡها النِﱠﱯ ِ َإذا َﱠ ْ ُ ِ
طلقوهن ِ ِ ﱠ
لعد ِِ ﱠن{ ] سورة :الطﻼق
النساءَ فَ َِّ ُ ُ ﱠ
َ َ ﱡ
ُ
طلقتم ّ َ
) [(١الﻼم للتوقيت ،أي :ﰲ ُقبل عد ن.
حائضا،
وأما من حيث السنة ،فقد جاء ﰲ الصحيحﲔ من حديث ابن عمر أنه طلق ام رأته
ً
ِ
ِ
ﳝسكها
فأخﱪ عمر رسولﷲﷺ عن ذلك ،ﱠ
اجعها ُﰒﱠ ُْ ْ َ
مرهُ ف ـَلْ ُﲑَ ْ َ
فتغيظ النﱯﷺ ،وقال لهُْ » :
ِ
ﳝس«
َﱠ
بل َ ْ
أمسك ب ـ َ ْعدُ َ ِ ْ
تطهر ُﰒﱠ ِ ْ
أن ََ ﱠ
إن َشاءَ َْ َ َ
تطهر ُﰒﱠ َ َ
وإن َشاءَ َﱠ َ
ﲢيض ُﰒﱠ َ ْ ُ َ
حﱴ َ ْ ُ َ
طلق ق ـَ ْ َ
]موطأ مالك [(١٢١٤) :فدل ذلك على أن اﳊيض ﳑا ُﳝنع معه الطﻼق ،وهذا قول عامة
أهل العلم ،ﻻ خﻼف بينهم ،أنه ﻻ ﳚوز طﻼق اﳌرأة ﰲ حيضها.
هذا ما ذكره اﳌصنف رﲪهﷲ ضمن اﳌسائل ﰲ ختم ب التيمم.
اﳊيض لغة واصطﻼحا
ﰒ قال ) :ب اﳊيض(.
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﷽  ،اﳊمد رب العاﳌﲔ ،والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ ،أما بعد،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واﳊاض رين وﲨيع اﳌسلمﲔ.
قال اﳌؤلف رﲪهﷲ تعاﱃ ) :ب اﳊيض :واﻷصل ﰲ الدم الذي يصيب اﳌرأة :أنه حيض بﻼ
تكرره ،ﱠإﻻ إن أطبق الدم على اﳌ رأة ،أو صار ﻻ ينقطع عنها إﻻ
حد لسنه وﻻ قدره ،وﻻ ﱡ
يسﲑًا ،فإ ا تصﲑ مستحاضة ،فقد أمرها النﱯﷺ أن ﲡلس عاد ا ،فإن ﱂ يكن ﳍا عادة،
فإﱃ ﲤييزها ،فإن ﱂ يكن ﳍا ﲤييز ،فإﱃ عادة النساء الغالبة :ستة أ م أو سبعة .وﷲ أعلم(.
يقول اﳌصنف رﲪه ﷲ ) :ب اﳊيض( هذا ب اﳊيض ،واﳊيض والنفاس واﻻستحاضة،
عادة ،بعد ب إزالة النجاسة ،ﰲ آخر
من أقسام النجاسات ،ولذلك يذكرها الفقهاء ً
فذكرت على وجه منفرد ،وختموا
ﳜصهاُ ،
أبواب الطهارة؛ وذلك ﻷن ﳍا من اﻷحكام ما ﱡ
بذلك الطهارة.
واﳊيض لغةً :معناه السيﻼن.
اﳊيض دم طبيعة ،ﱠ
مدة معلومةً،
وﰲ ال شرع:
وجبلة ،يرخيه رحم اﳌرأة ﰲ أوقات معلومةً ،
ُ
ٍ
ٍ
معلومة،
أوقات
ًإذا :هو دم طبيعة وجبلة ،يرخيه رحم اﳌرأة ،أي :ﳜ ر ُج من رحم اﳌ رأة ،ﰲ
مدةً معلومةً.
و ﰲ هذا اﳋ ارج حكمةٌ كﱪى ،ﱠ
خروج دم اﳊيض عﻼمةُ صحة اﳌرأة ،وعافيتها ،ﰲ
فإن
َ
وعدما ﳊمل ،فإذا وجد ﱠ
دل
يقﱰن اﳊيض
اﳉملة ،وأ ا تقدر على اﳊمل؛ ولذلك ُ
ً
وجودا ً
ُ
مستبعدا.
موجودا ،كان اﳊمل
على إمكانية اﳊمل ،وإذا ﱂ يوجد انقطع ،أو ﱂ يكن
ً
ً
خﻼفا ﳌا جرى
يقول اﳌصنف رﲪهﷲ ،فيما يتعلق ﳊيض ،وقد أحسن ختصاره وتقعيدهً ،
عليه عمل الكثﲑ من اﳌصنفﲔ ﰲ اﳊيض ،حيث ِ
هما
ّ
يشعبون اﳌسائل ،وﳛصل به إرهاق ف ً
وترجيحا.
ً
اﻷصل ﰲ الدم اﳋارج من اﳌرأة:
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يقول رﲪه ﷲ) :واﻷصل ﰲ الدم الذي يصيب اﳌرأة أنه حيض( تقدم لنا أن اﻷصل هو
القاعدة اﳌستمرة ،أو اﻷمر اﳌستصحب ،فالقاعدة اﳌستمرة ،أن الدم اﳋ ارج من رحم
عن ْ َ ِ ِ
ويسألونك َ ِ
قل
اﳌرأة ،حيض ،هذا هو اﻷصل ،ودليل ذلك ،قولﷲ تعاﱃَ َ ُ َ ْ َ َ } :
المحيض ُ ْ
هو َ ًأذى َ ْ َ ِ ِ
فعرفهﷲ تعاﱃ نه أذى ،فاﻷصل ﰲ
النساءَ{ ] سورة :البقرة ) [(٢٢٢؛ ﱠ
َُ
فاعتزلُوا ّ َ
الدم اﳋ ارج من اﳌرأة أنه دم حيض ،ومعلوم أننا عندما نقول :اﻷصل ،أي :أنه الذي
يستند إليه ،ويتمسك به ،ويستصحب عند اﻻشتباه ،فإذا اشتبه اﻷمر على اﳌرأة ،هل هو
دم حيض ،أو دم فساد ،أو دم عرق؟ فهو دم ٍ
حيض ،هذا هو اﻷصل.
ويدل ﳍذا ،أن النساء زمن النﱯﷺ كان إذا أصا ن الدم ،جلسن عن الصﻼة وﳓوها ،ﳑا
ﲤنع منه اﳊائض حﱴ ينقطع ،حﱴ إن من اﳌستحاضات اللواﰐ كن ﻻ يعلمن اﳊكم ،كن
ﳚلسن ﰲ ﲨيع دمهن؛ ﻷن اﳌتقرر عندهن أن الدم حيض ،حﱴ بﲔ النﱯﷺ أن الدم قد
حيضا ،وقد يكون غﲑ حيض.
يكون ً
وقد جاء أن بعض الصحابيات حاضت سبع سنﲔ ،تركت الصﻼة ،وهذا من أقوى ما
حيض،
يستدل به على ما ذكره اﳌصنف ،من أن اﻷصل ﰲ الدم اﳋ ارج من الرحم أنه
ٌ
ـما نقول :اﻷصل عندما ﳜرج الدم فهو حيض ،فإننا نقول :إﻻ أن يوجد ما يدل على
ول ﱠ
مطبقا ،خروجا مستمرا ،أو
أنه ليس ﲝيض .ما الذي يدل على أنه ليس ﲝيض؟ أن يكون ً
مثﻼ،
غالبا على خﻼف العادة ،أو يكون ًﲡا عن سبب معلوم ،كأن ُﲡري اﳌ رأة عملية ً
ً
دم ،أما إذا ﱂ يكن شيءٌ من هذه العوارض ،فإن
فتقطع ً
عرقا أو ما أشبه ذلك ،في خرج ٌ
اﻷصل ﰲ الدم اﳋ ارج من اﳌرأة أنه حيض.
لسن اﳊيض أو قدره أو تكرره ﱞ
حد أو ﻻ؟
هل ِّ
وقد قال اﳌصنف رﲪهﷲ :إن هذا هو اﻷصل الذي يعتضد به ،دون نظر إﱃ )حد لسنه،
تكرره( وهذا الصحيح من قوﱄ أهل العلم رﲪهم ﷲ ،أن اﳊيض ﻻ ﳛد
وﻻ قدره ،وﻻ ﱡ
ٍّ
بسن ،ﻻ ﰲ أوله وﻻ ﰲ آخره ،ﻻ تسع سنوات وﻻ ﲬسﲔ سنة ،وﻻ غﲑها ،كما أنه ﻻ
يوما وليلة ،كما ذكر ذلك ﲨاعة من
يوما ،وﻻ ً
حد ﻷقله ،وﻻ أكثره ،ﻻ ﲬسة عشر ً
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وجد حكمه ،ومﱴ انقطع
دم مﱴ ُوجد َ
الفقهاء ،وعلى هذا تدل النصوص ،فإن اﳊيض ٌ
زال حكمه.
وقد قال ﰲ اﻹنصاف رﲪهﷲ ،كلمة جيدة ،قال " :وﻻ يسع النساء العمل إﻻ ذا القول".
أي :ﻻ ﳛصل به طمأنينة النساء ،وسكو ن فيما يتعلق ذا اﳌوضوع ،إﻻ لعمل ذا
اﻷصل الذي ذكره اﳌصنف رﲪهﷲ ،وجرى عليه ﲨاعة من أهل العلم.
حيضا ،وإذا
وعليه ،فإنه ينبغي أن ترتب اﻷحكام على هذا اﻷصل ،إذا وجد الدم كان ً
ارتفع كان طهرا ،دون ٍ
نظر للسن ،وﻻ للقدر ،وﻻ لتكراره.
ً
مﱴ ُﳜرج عن هذا اﻷصل؟
ومﱴ ُﳜرج عن هذا اﻷصل؟ ُﳜرج عن هذا اﻷصل عندما يوجد عارض.
وقد أشار إليه اﳌصنف رﲪهﷲ ﰲ قوله) :إﻻ إن أطبق الدم على اﳌرأة ،أو صار ﻻ ينقطع
عنها إﻻ يسﲑًا() .أطبق( يعﲏ استمر ،فإذا استمر خروج الدم من اﳌرأة ،ﲝيث )صار ﻻ
ينقطع عنها( ،أو أنه )ﻻ ينقطع إﻻ يسﲑًا( ،يعﲏ ﰲ مدة قليلة ،ﻻ تذكر ،أو أنه يزيد ز دة
فاحشة عن اﳌعتاد ،فحينئذ قال اﳌصنف) :فإ ا تصﲑ مستحاضة( .حينئذ تكون اﳌرأة
حيضا ،بل منه ما هو
مستحاضة؛ ﻷن العادة ،واﳉبلة ،تقضي ن هذا الدم ﻻ يكون ً
حيض ،ومنه ما هو ليس ﲝيض ،فتكون اﳌرأة مستحاضة ،واﳌستحاضة ،حكمها حكم
الطاهرات ﰲ كل شيء ،ولذلك ﻻ فرق بينها وبﲔ الطاهرة ﰲ اﻷحكام ،حﱴ ﰲ الوطء
على الصحيح؛ ﻷن النﱯﷺ ﱂ ﳝنع الصحابة من وطء زوجا م اﳌستحاضات ،وﻷنه دم
عن ْ َ ِ ِ
ألونك َ ِ
هو َ ًأذى{ ] سورة:
ويس َ ُ َ َ
عرق ،وﻷنه ﻻ يندرج ﰲ قوله تعاﱃْ َ َ } :
المحيض ُ ْ
قل ُ َ
البقرة ) . [(٢٢٢فليس هو ذى ،إﳕا هو دم خرج على غﲑ عادة ،لعارض فﻼ خذ حكم
الدم اﳌعتاد اﳌعهود الذي وصفهﷲ تعاﱃ نه ًأذى ،فإ ا تصﲑ مستحاضة.
حكم اﳌستحاضة:
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ما اﳊكم ﰲ اﳌستحاضة؟ فيما يتعلق ﲝيضها ،ذكر اﳌصنف رﲪه ﷲ للمستحاضة ثﻼث
أحوال:
ومدة.
اﳊال اﻷوﱃ) :أن ﲡلس عاد ا( وهذا فيما إذا كان ﳍا عادة ،زما ً ً
اﳊال الثانية :أن ﲡلس ما ﲤيز أنه حيض.
اﳊالة الثالثة :إن ﱂ يكن ﳍا عادة وﻻ ﲤييز ،تعود إﱃ عادة غالب نسائها ،هذه ثﻼث
أحوال للمرأة اﳌستحاضة.
حكم اﳌستحاضة اﳌعتادة:
أﲨلها اﳌصنف فقال) :فإ ا تصﲑ مستحاضة ،فقد أمرها النﱯﷺ( هذا بيان ما الذي ﳚب
على اﳌستحاضة) ،أن ﲡلس عاد ا( ،وهذه اﳌقصود ا عاد ا اﳋاصة ،ما اعتادته من مدة
اﳉلوس ،والدليل على هذا ،ما جاء ﰲ الصحيحﲔ من حديث عائشة  ،أن فاطمة بنت
أﰊ حبيش  ،سألت النﱯﷺ فقالت :رسولﷲ إﱐ ُأستحاض فﻼ أطهر  -أي :ﳚري معي
اﳊيض فﻼ ينقطع  -فقال النﱯﷺ ،ﳌا قالت له :إﱐ ُأستحاض فﻼ أطهر ،أفأدع الصﻼة،
إن َِ ِ
قال» :ﻻ« ]صحيح البخاري ، [(٣٢٥) :يعﲏ ليس هذا ﲝيض »ِ ﱠ
عرق« ]صحيح
ذلك ِ ْ ٌ
حيضا ،إﳕا هو دم عرق،
البخاري ، [(٣٢٥) :يعﲏ هذا الدم اﳉاري الذي ﻻ يقف ،ليس ً
ِ
اﻷﱠ ِم الﱵ ُ ْ ِ ِ ِ
قدر َ
ﲢيضﲔ فِ َيها ،ﰒُﱠ
ولكن دعي ﱠ َ
كنت َ َ
قالت :ماذا تصنع؟ قالْ َ َ » :
الصﻼةَ َْ َ
ْ ِِ
عددا
اغتسلي َ َ ِّ
َ
عددا ،وقدر اﻷ م زما ً ً ،
وصلى« ]صحيح البخاري . [(٣٢٥) :قدر اﻷ م ً
وزما ً  ،فإذا كانت ﲢيض ﰲ أول الشهر ،ﰲ أوسط الشهر ،ﰲ آخر الشهر ،تﱰك عدد
اﻷ م ﰲ موضعها.
حكم اﳌستحاضة اﳌميزة:
قال رﲪهﷲ) :فإن ﱂ يكن ﳍا عادة ،فإﱃ التمييز( .إذا ﱂ يكن ﳍا عادة خاصة ،ن تكون
ابتدأت الدم على هذا النحو الذي ﻻ عادة ﳍا فيه ،فأطبق عليها الدم أو كان مضطرً من
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أول ﳎيئه) ،إن ﱂ يكن ﳍا عادة( ،فينظر إﱃ الدم اﳋارج ،إن كان متمي ًزا ،ﲟعﲎ أ ا ﲤيز دم
اﳊيض عن غﲑه ،لوً ورائحةً ،فإنه عند ذلك تعمل لتمييز ،وذلك لنظر إﱃ لونه وإﱃ
رائحته وإﱃ كثافته.
ودليل هذا أن فاطمة بنت أﰊ حبيش  ،شكت لرسولﷲﷺ اﳊيض ،فقال ﳍا النﱯ صلىﷲ
دم َْْ ِ
اﳊيض َِ ﱠ
رف« ]سنن أﰊ داود ،(٣٠٤) :سنن
عليه وسلمَ ِ» :إذا َ َ
أسود ي ـُعَْ ُ
فإنهُ َدمٌ َ ْ َ ُ
كان َ ُ
النسائي ، [(٣٦٤) ،(٢١٧) :هكذا جاء ﰲ بعض الر او ت ،وهي ﳑا تكلم فيه العلماء من
حيث ثبو ا ،لكنها عمدة من قال لتمييز.
حكم اﳌستحاضة اﳌتحﲑة:
الثالث من اﻷحوال :حال من ﻻ عادة ﳍا وﻻ ﲤييز ،من ليس ﳍا عادة مطردة ،وﻻ ﲤيز لوً
كثافة ،فقد أمرها النﱯﷺ ،أن ترجع إﱃ عادة نسائها ،فإن ﱂ يكن ﳍا ﲤييز ،وﱂ
ورائحةً و ً
يكن ﳍا عادة ،فإ ا تصﲑ إﱃ عادة غالب نسائها) ،فإﱃ عادة النساء الغالبة ،ستة أ م ،أو
سبعة أ م(.
شديدة كثﲑة ،فقال
ودليل ذلك حديث ﲪنة بنت جحش  ،أ ا كانت تستحاض حيضةً ً
كضةٌ ِمن ﱠ َ ِ
الشيطان؛ فتحيضي ستة أ م أو سبعة أ م ،ﰲ علمﷲ ،ﰒ
ﳍا النﱯﷺِ» :ﱠَ
إﳕا هي َر ْ َ َ ْ
اغتسلي« ]سنن الﱰمذي ، [(١٢٨) :ردها إﱃ عادة غالب النساء؛ ﻷنه ﱂ يكن ﳍا ﲤييز
صاﱀ ،وﱂ يكن ﳍا عادة معتﱪة ،فردها إﱃ عادة غالب النساء.
وقد ذهب بعض أهل العلم إﱃ أنه إن كان ﳍا ﲤييز ،فتبدأ لتمييز ،فإن ﱂ يكن ﳍا ﲤييز،
فعاد ا اﳋاصة ،فإن ﱂ يكن ﳍا عادة خاصة ،فتصﲑ إﱃ عادة غالب النساء ،وهذا صححه
اﳌصنف رﲪهﷲ ﰲ كﻼمه ،ﰲ تعليقه على عمدة اﻷحكام.
بعد ذلك قال اﳌصنف رﲪهﷲ) :وﷲ أعلم( .و ذا يكون قد انتهى كتاب الطهارة.
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