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  .نعم

والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله  ،المینالحمد هلل رب الع ،"�سم هللا الرحمن الرحیم
 .وصحبه أجمعین

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن 
 في محرره: -یرحمه هللا تعالى -قال اإلمام ابن عبد الهادي 

صلى هللا علیه -أن أم حبیبة بنت جحش شكت إلى رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 
فكانت تغتسل لكل  ،ثي قدر ما �انت تحبسك حیضتك ثم اغتسليامك« :الدم فقال لها -وسلم
 رواه مسلم." ،»صالة

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین
 ، أجمعین، أما �عد
 "أن أم حبیبة بنت جحش -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

ا أنهن مبتلیات �االستحاضة على خالف في أخت ز�نب أم المؤمنین وأخت حمنة وعرفنا سا�قً 
وسبق في نظم السیوطي أن  ،ز�نب �أتي اإلشارة إلى شيء منه في الحدیث الالحق

فیهن ز�نب أن أم حبیبة بنت جحش التي  نفعد الثالث من بنات جحش �م ،المستحاضات ست
الشكوى هي اإلخبار �ما یؤلم اإلنسان نفسی�ا أو  :ف شكت قالواكانت تحت عبد الرحمن بن عو 

ط وعدم صبر على ما قدر هللا   .-جل وعال-جسد��ا وهي جائزة ما لم �صحبها تسخُّ
علیه الصالة -فقال لها "�عني �ثرة الدم  "الدم -صلى هللا علیه وسلم-شكت إلى رسول هللا " 

 ؛فدل على أنها معتادة ،"»ثي قدر ما �انت تحبسكامكثي قدر ما �انت تحبسك امك« :-والسالم
 ،فهذه معتادة ترد إلى عادتها ،�عني تحیض قبل االستحاضة ،ألنها �انت تحبس قبل االستحاضة

إن دم الحیض « :ترد إلى عادتها �خالف حمنة في الحدیث السابق حیث ردها إلى التمییز فقال
فإن لم �كن تمییز  ،عتادة ترد إلى التمییزملمعتادة ترد إلى عادتها وغیر الفا ،»أسود �عرف

 .فتجلس غالب الحیض �النسبة لنسائها ستة أو سبعة على ما تقدم
فكانت تغتسل " ،�عد انتهاء مدتها �عد انتهاء مدتها »قدر ما �انت تحبسك حیضتك ثم اغتسلي« 

عني �عد انتهاء � ،ثم اغتسلي :هنا قال ،تغتسل عند �ل صالة ،وهذا اجتهاد منها ،"عند �ل صالة
و�نما  ،-علیه الصالة والسالم-تغتسل عند �ل صالة دون أمر منه  ،ا منهاالمدة فكانت اجتهادً 

فكأنها استفادت ذلك من أختها و�ال فاألمر  ،أرشد أختها حمنة إلى الغسل أرشدها إلى ذلك
لرجوع إلى غالب �االغتسال إنما �كون عند انقضاء الحیضة سواء �انت �العادة أو �التمییز أو �ا

 .حال النساء
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هذا �النسبة  »وتوضئي لكل صالة وتوضئي لكل صالة« :وفي روا�ة للبخاري  ،"رواه مسلم" 
ألنه �خرج منه ما یبطل الوضوء �خرج  ؛ومن حدثه دائم مثل هذا یتوضأ لكل صالة ،للمستحاضة

صلي �عد أن ثم �عد ذلك � ،فعلى هذا یتوضأ لكل صالة ،منه �استمرار ما ینقض الطهارة
 و�عمل االحتیاط الالزم المانع النتشار النجاسة إلى البدن والثیاب یتحفظ سواء �ان رجالً  ،یتوضأ

تتحفظ تتحفظ ثم تصلي ولو �ان الدم  ،أو ما أشبه ذلك ،�ه سلس أو امرأة تستحاض ولدیها نز�ف
أما إذا  ،�ان ال �قف�خرج منها ولو �ان المذي أو البول �خرج منه أو �انت الر�ح تخرج منه إذا 

و�صلي فیه في أثناء الوقت ولو أدى ذلك  ،فیستغل هذا الوقت ،ا �قف فیهكان تعود أن له وقتً 
والصالة مع الجماعة  ،ألن الطهارة شرط ؛ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة ،إلى تأخیر الصالة

و�قول ما �قول إذا فیترك الجماعة  ،لئال یتذرع بهذا ؛واجبة على أن تظهر علیه عالمات الصدق
 ظهرت أمارات صدقه علیه أن �فعل مثل هذا ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة قال �عد ذلك.

صلى هللا -اعتكفت مع رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-: وعن عائشة -رحمه هللا-"وقال 
ي فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وه ،امرأة من أزواجه وهي مستحاضة -علیه وسلم

 .رواه البخاري وأبو داود ،تصلي
رواه  ،ا�نا ال نعد الكدرة والصفرة �عد الطهر شیئً  :قالت -رضي هللا عنها-وعن أم عطیة  

 ،ورواه الحاكم مثل روا�ة أبي داود ،�عد الطهر :ولیس في روا�ة البخاري  ،البخاري وأبو داود
 على شرطهما." :وقال

اعتكفت مع رسول : قالت -رضي هللا عنها-عائشة وعن " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
 -صلى هللا علیه وسلم-امرأة من أزواجه اعتكفت مع رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 ."امرأة من أزواجه
من �انت مستحاضة ما  -صلى هللا علیه وسلم-ما عرفنا من أزواج النبي  :�قول ابن الجوزي  

وهذا الحدیث في البخاري  ،من �انت مستحاضة -علیه وسلم صلى هللا-عرفنا من أزواج النبي 
 :�عني �أن عائشة قالت ،من نسائه :أشارت �قولها -رضي هللا عنها-والظاهر أن عائشة  :قال

�عني األصل من  ،والروا�ة تجوز �المعنى فرواه �عضهم على هذا اللفظ من أزواجه ،من نسائه
صلى -ما عرفنا من أزواج النبي  :�قول ابن الجوزي  ،من أزواجه :ثم روي �المعنى فقیل ،نسائه

من  :أشارت �قولها -رضي هللا عنها -والظاهر أن عائشة ،من �انت مستحاضة -هللا علیه وسلم
ن إ :و�ذا فتحنا �اب االحتمال قلنا ،وهي أم حبیبة بنت جحش ،نسائه أي من النساء المتعلقات �ه

صلى هللا علیه -اعتكفت مع رسول هللا  :و�نما قالت ،هعائشة ما قالت ال من أزواجه وال من نسائ
هذا إذا فتحنا  ،فرواه على المعنى ،فظن الراوي أنها زوجته ،بنت جحش :أم حبیبة ولم تقل -وسلم

علیه الصالة -فالراوي ظنها أم حبیبة بنت أبي سفیان زوج النبي  ،�اب االحتماالت ما تنتهي
واألولى أال �كون لالحتمال أي مدخل ما لم �عضده دلیل  ،الهذا إذا فتحنا �اب االحتم ،-والسالم
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االحتماالت العقلیة المجردة �عني عن األدلة ال قیمة لها  �انت أما إذا ،�أن یرد في روا�ة أخرى 
من نسائه  :والظاهر أن عائشة أشارت �قولها :�قول ابن الجوزي  ،في األمور الخبر�ة وال وزن لها

 .وهي أم حبیبة بنت جحش أخت ز�نب ،هأي من نسائه المتعلقات �
من  ،ولكن یرد علیه ما وقع في البخاري في �تاب االعتكاف بلفظ امرأة مستحاضة من أزواجه 

ووقع في روا�ة سعید بن منصور عن عكرمة أن أم سلمة أن أم سلمة �انت عاكفة وهي  ،أزواجه
وقع في روا�ة  -والسالم علیه الصالة-أم سلمة من أمهات المؤمنین من أزواجه  ،مستحاضة

وهذه الروا�ة تفید  ،سعید بن منصور عن عكرمة أن أم سلمة �انت عاكفة وهي مستحاضة
 ،وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثالث �ن مستحاضات ز�نب وحمنة وأم حبیبة ،تعیینها

وقد استحیضت ز�نب بنت جحش  :و�دل على ذلك ما وقع عند أبي داود عن عائشة أنها قالت
ومن  -علیه الصالة والسالم-عد مغلطاي في المستحاضات سودة بنت زمعة وهي زوج النبي 

 ،وذ�ر البیهقي أن ابن خز�مة أخرجه موصوالً  ،اوقد روى ذلك أبو داود تعلیقً  ،أمهات المؤمنین
ز�نب بنت جحش وأم سلمة  -صلى هللا علیه وسلم-فهذه ثالث مستحاضات من أزواج النبي 

إذا لم  -علیه الصالة والسالم -ما عرفنا من أزواج النبي :أما قول ابن الجوزي  ،وسودة ثالث
صلى هللا -اعتكفت مع رسول هللا " .تعرف فقد عرف غیرك إذا لم تعرف أنت فقد عرف غیرك

اعتكفت والفعل اعتكفت اتصلت �ه اتصلت تاء  ،امرأة فاعل "امرأة من أزواجه -علیه وسلم
لوجود الفاصل لو لم یوجد  ؛اا لوجود الفاصل جوازً ؟ جوازً اأو جوازً  اجو�ً التأنیث و  ،التأنیث تاء

 .و�ن حكى سیبو�ه قال فالنة ،اعتكفت امرأة مؤنث حقیقي �جب اتصاله �التاء ،فاصل
مستحاضة  "امرأة من أزواجه وهي مستحاضة -صلى هللا علیه وسلم-اعتكفت مع رسول هللا " 

ال �مكن أن تعتكف  ،ض؟ ال �مكنئن أن تعتكف الحاهل �مك ،�عني االستحاضة غیر الحیض
 .ألنه ال �جوز دخولها المسجد وال مكثها فیه ؛الحائض

 "فكانت ترى الدم والصفرة ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي ،وهي مستحاضة" 
 .یلوث المكان ،لئال �خرج هذا الدم منها فیلوث المكان ؛تجلس في طست

والحدیث یدل على جواز مكث  ،"داود ورواه البخاري وأب ،تصليوالطست تحتها وهي " 
وأن المستحاضة �ختلف حكمها عن حكم الحائض المستحاضة تمكث  ،المستحاضة في المسجد

�كره �عض العلماء وطأها إن لم �خش العنت  ،و�صح اعتكافها وصالتها وصیامها ،في المسجد
�عني  ،الصالة أعظم :لكن ابن عباس �قول ،الذي هو الوقوع في المحرم �كرهون المستحاضة

نعم  ،�عني یدل على جواز وطئها من غیر �راهة ،مادامت تصلي فما دونها أسهل الصالة أعظم
لكن إذا �ان ال �ضر فمادامت الصالة  ،إن �ان هذا �ضر من الناحیة الطبیة �منع للضرر

جواز  ،ها في المسجدوجواز حدث ،صحیحة فال مانع حینئذ من وطئها على �الم ابن عباس
عند أمن  ،هذا عند أمن التلو�ث ،حدثها في المسجد الحدث الدائم الذي هو استرسال الدم منها
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لكن إذا �حثت عن طست ما وجدت �حثت عن شيء  ،إذا أمنت من تلو�ث المسجد ،التلو�ث
نجسه ألنها ت ؛�حول دون تلو�ث المسجد فما وجدت مثل هذه ال �جوز لها أن تمكث في المسجد

�عني من �ه سلس بول  ،و�لحق بها دائم الحدث ،وجوازها حدثها في المسجد عند أمن التلو�ث
 ،ومن �ه جرح �سیل من �ه جرح �سیل إذا �ان هذا الجرح ال یرقأ ،وما أشبه ذلك ،وسلس ر�ح

 ،ال مانع من مكثه فیهفوال یلوث المسجد  ،�عني �سیل �استمرار إذا أمكن أال یؤثر في المسجد
 .�ال فیخرج عنه الحدیث الذي یلیهو 
بنت الحارث أو بنت �عب؟ هي نسیبة بنت  "وعن أم عطیة" :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف 

وعلى �ل حال  .ومنهم من �فرق بینهما ،الحارث أو بنت �عب؟ أیهما؟ منهم من �عتبرهما واحدة
الصحا�ة النساء الصحابیات  �نا تعني نساء "قالت" .مشهورة راو�ة غسل المیتالهذه أم عطیة 

دم خالص وال  ،�عني ال نعتبر وال نحسب الكدرة الدم المتكدر الذي هو لیس �خالص ،كنا ال نعد
 .�عني شيء �شبه الصدید �میل إلى الصفرة ،الصفرة

ا له أحكام الحیض و�ال فهي شيء ا معتبرً �عني شیئً  "اشیئً كنا ال نعد الكدرة والصفرة �عد الطهر " 
 ألن �ل ما �خرج من المخرج من السبیل. ؛ة لنقض الوضوء�النسب

تلو�ث  تإنه �جوز للحائض المكث في المسجد إذا أمن :سمعت �عض العلماء �قول :هذا �قول
 فهل هناك دلیل على ذلك؟ ،ألن المنع إنما هو للخوف من التلو�ث ؛المسجد

أمرنا أن نخرج  :ةفي حدیث أم عطی ،ولیعتزل الحیض المصلى :جاء في الحدیث الصحیح
والمصلى  ،وأمر الحّیض أن �عتزلن المصلى ،العواتق والحیض وذوات الخدور إلى صالة العید

 ،وأمرن أن �عتزلن المصلى ،أقل من أحكام المسجد ،مصلى العید أحكامه أقل من أحكام المسجد
لمسجد من �اب و�الم أهل العلم الجمهور حملوه على أنه ال �جوز للمرأة أن تمكث في المصلى وا

ومنهم من یرى أن المراد �المصلى  ،ا على الجنب الذي ال �جوز له إال مروروقیاسً  ،أولى
فإذا اعتزلت و�ن �انت  ،لئال تضیق على الناس وهي ال تصلي ؛الموضع الذي �صلي فیه الناس

أنها واإلشارة إلى  ،كلفوال شك هذا فیه ت ،في المصلى لكن �عیدة عن المكان الذي �صلون فیه
 وداللة على منعها من دخول المسجد من �اب أولى. صلى ال شك أن فیه إ�ماءً تعتزل الم

هذا إذا �انت همة طلبة العلم الكبار �ما ذ�رتم أن یتخلفوا عن الدرس لتغیر المكان  :�قول
داخل نفس البلد إ�ش؟ فیا �مدي على العلم وطلبته و�ن �نت لست من أهله و�كفیني حب 

 أهله.
�عني والطلبة الذین  ،فیما ال �ضر مناسبة ،حال مراعاة الظروف واألحوال فیما ال �ضر على �ل

أما إذا ضر  ،مراعاتهم أمر مطلوب ما لم �ضر �غیرهم ،لهم عنا�ة واهتمام وعرفوا �شيء من الجد
 فالمسألة تحتاج إلى موازنة. ،�غیرهم
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صفرة ما �شبه الصدید �عد الطهر من �نا ال نعد الكدرة الدم المتكدر المختلط �غیره وال :قالت
 .ا في الحیض و�ال هي معتبرة من حیث نقض الوضوءا معتبرً الحیض شیئً 

ورواه الحاكم مثل روا�ة أبي  ،ولیس في روا�ة البخاري �عد الطهر ،رواه البخاري وأبو داود" 
 ."على شرطهما :وقال ،على شرطهما :داود وقال

وذ�ره أبو  ،لم یذ�ره البخاري في روایته ،لم �خرَّج في البخاري المقصود أن هذا القید �عد الطهر  
المذ�ور في سنن أبي  :نقولأم فعدول البخاري عن هذه اللفظة هل هو تضعیف  ،داود والحاكم

 ،فتكون حینئذ قیًدا معتبًرا امعتبرً  افتكون حینئذ قیدً  ،داود والحاكم هذه ز�ادة من ثقة �جب قبولها
القید �عد الطهر هل یتغیر الحكم بوجود هذه الكلمة أو هذا القید أو ال  البخاري لیس فیه هذا

 یتغیر؟ 
سواء �انت �عد الطهر أو قبل  مطلًقاا أنها ال تعد مقتضى الحدیث �نا ال نعد الصفرة والكدرة شیئً 

ألن عندنا  ؛مقتضى هذا ،اأو قبله أو �عده ال تعد شیئً  ،قبل الحیض أو �عده في أثنائه ،الطهر
ال قبل الحیض  مطلًقاا ا بدون القید فهي ال تعد شیئً �نا ال نعد الكدرة والصفرة شیئً  :ا�ة البخاري رو 

ا على زم اعتمادً وهذا انتصر له ابن ح ،مطلًقاال تعد وهذا قول قیل �ه أنها  ،وال في أثنائه وال �عده
إذا اتصلت  ومنهم من یرى أنها ،الدم الخالص فقط ،وأن الحیض هو الدم ،روا�ة البخاري 

ومنهم من  ،هذا �قابل القول األول ،�الحیض فهي حیض سواء �انت قبله أو �عده أو في أثنائه
 .فإنها حینئذ ال ُتَعدّ  ،و�ین ما إذا �انت �عده ،�فرق بین ما إذا �انت قبله متصلة �ه

 -ن النبيهذا إما أن �ضاف إلى زم ،أو �نا ال نرى  ،�نا نرى  ،�نا ال نعد :قول أم عطیة :أوالً  
صلى -�نا ال نرى في عهد النبي  :إما أن �قال ،أو ال �ضاف �ما هنا -علیه الصالة والسالم

 ،أو ال یذ�ر العهد النبوي  ،-علیه الصالة والسالم-أو �نا نرى في عهد النبي  ،-هللا علیه وسلم
على القول فهذا مرفوع  -علیه الصالة والسالم-�نا نرى في عهد النبي  :أما إذا قال الصحابي

إذا لم یذ�ر  ،إذا لم یذ�ر العصر النبوي  ،�نا نعزل والقرآن ینزل ،وهو قول الجماهیر ،الراجح
أو �انوا  ،الحتمال أنهم �انوا ال یرونه ؛والخالف فیه قوي  ،مثل هذا مختلف فیهفالعصر النبوي 

النبي  أما إقرار ا،ر�عً وفي عهد من ال �عد إقراره تش مثالً یرونه أو �انوا �فعلونه في عهد الخلفاء 
 .والخالف فیه أقوى من الخالف في التصر�ح ،تشر�عف -علیه الصالة والسالم-
�نا ال  :فقول أم عطیة هنا ،ا�نا نرى عند األكثر مرفوع حكمً  :وعلى �ل حال قول الصحابي 

ذ�ره أبو داود هذه اللفظة وهذا القید الذي فله حكم الرفع  :إذا قلنا ،له حكم الرفع عند األكثر ،نعد
أو  ،ا لهن البخاري أعرض عنه تضعیفً إ :ال �خلو إما أن نقول ،وأعرض عنه البخاري  ،والحاكم

وعلى ضوء  ،فهي مقبولة عند المتأخر�ن ،ز�ادة من ثقة ،نه عند أبي داود والحاكم ز�ادةإ :نقول
ف حكم الكدرة والصفرة وأنه �ختل ،ال بد منه او�جعلونها قیدً  ،قواعدهم �قبلون الز�ادة في مثل هذا
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ا لذلك اختلف فیها هل تعد الكدرة والصفرة والمسألة تبعً  ،�عد الطهر عن حكمها قبله وفي أثنائه
 من الحیض أو ال تعد؟ 

ا سواء األول أنها ال ُتَعد شیئً  ،وهو أنه ال یرى الحیض إال الدم الخالص ،عرفنا رأي ابن حزم
وهو وجه  ،و�لى هذا ذهب ابن حزم ،الدم الخالصوأن الحیض هو  ،كانت قبل الحیض أو �عده

والقول  ،على روا�ة البخاري  ،واعتمد هؤالء على روا�ة البخاري  ،ذ�ره شیخ اإلسالم ،عند الحنابلة
�خالف الكدرة والصفرة  ،المتصلة �الحیض حیض ،ن الصفرة والكدرة المتصلة �الحیضإ :الثاني

أن الصفرة والكدرة المتصلة �الحیض في أوله  :لثوالثا ،التي تسبقه ثم تنقطع ثم �أتي الحیض
قبل أن ترى المرأة  ،متصلة �عني قبل الطهر متصلة �ه قبله و�عده حیض ،وآخره من الحیض

 ،أما في أثناء الحیض ،�الز�ادة عمالً  ،�الز�ادة أما إذا رأت الطهر فلیس �حیض عمالً  ،الطهر
ثم  ،ثم عاد الدم یومین ثالثة ،صفرة و�درةو�قیت  ،ثم انقطع ،خالص ا�عني جاءها الدم یومً 

الذي في أثنائه المعتمد عند أهل العلم  ،هذا ما فیه إشكالف ،ثم رأت �درة ،انقطع ورأت الطهر
فتكون من  ،هي ما طهرت ،نها طهرتإ :ألنها ما رأت الطهر النقي لیقال ؛أنها من الحیض

 ،الطهر فهي منه �ما لو �انت في أثنائهأما قبله متصلة �ه في مدته أو �عده قبل رؤ�ة  ،الحیض
ورأي  ،وهذا �كاد �كون االتفاق علیه ،أما إذا وقعت �عده �عد أن ترى الطهر فهذه لیست �شيء

مهما �ان فال  اخالًص  ادمً  لم �كنإذا  ،تجلس اابن حزم �النسبة للنساء مر�ح إذا �ان الدم خالًص 
 ولو �ان في أثناء الحیض. ،تجلس له

أن الیهود �انوا إذا حاضت  -رضي هللا تعالى عنه-: وعن أنس بن مالك -هللارحمه -"قال 
صلى هللا علیه -فسأل أصحاُب النبي النبيَّ  ،المرأة فیهم لم یؤاكلوها ولم �جامعوها في البیوت

 } ِفي اْلَمِحیضِ َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساءَ { :فأنزل هللا تعالى ،-وسلم
 ،»اصنعوا �ل شيء إال النكاح« :-صلى هللا علیه وسلم-فقال رسول هللا  ،]٢٢٢[سورة البقرة:
 رواه مسلم."

وهم  "أن الیهود -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنس بن مالك " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
وهم في هذا الباب �اب  ،هاهجرو  "كانوا إذا حاضت المرأة فیهم" -علیه السالم-أتباع موسى 

الذین یزاولون  ،�خالف النصارى الذین یزاولون النجاسات ،اتقاء النجاسة عندهم تنطع وتشدید
بین تنطع وتشدد الیهود و�ین تساهل  ،وسط بین هؤالء وهؤالء -وهلل الحمد-واألمة  ،النجاسات

نوا إذا أصابتهم نجاسة الیهود �انوا إذا حاضت فیهم المرأة �ا ،أمة وسط ،وتفر�ط النصارى 
 .و�انت المرأة إذا حاضت فیهم هجروها �الكلیة ،ال �طهرها الماء عندهم ،قرضوها �المقراض

�عني ال  "ولم �جامعوها في البیوت" ،ولم �جالسوها في البیوت ،ولم �جامعوها ،"لم یؤاكلوها" 
صلى هللا علیه -نبي فسأل أصحاُب ال"أو  ،فسأل النبي ،�جلسون معها في البیت الذي هي فیه

َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى { :فأنزل هللا تعالى ،-علیه الصالة والسالم-النبيَّ  -وسلم
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�عني اآل�ة فیها تأیید لصنیع  "إلى آخر اآل�ة ،]٢٢٢[سورة البقرة: "}َفاْعَتِزُلوْا النَِّساَء ِفي اْلَمِحیضِ 
كان الیهود إذا حاضت "�عني لو وقف الخبر على هذا  ؟قض لهالیهود أو فیها رد لصنیعهم ون

صلى هللا علیه -فسأل الصحا�ة النبي  ،فیهم المرأة لم یؤاكلوها ولم �جامعوها في البیوت
 "}َوَ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساَء ِفي اْلَمِحیضِ { :فأنزل هللا تعالى ،-وسلم
�عني لو وقف الخبر إلى هذا الحد  ؟علیهم الفعل الیهود أو رد�  ا�كون مؤ�دً  ،]٢٢٢رة البقرة:[سو 

 ما وجه الرد؟ف
 طالب: .......
 المحیض. ،لو وقف الحد إلى هذا ما فیه غیر هذا الكالم :ال ال، أنا أقول
 طالب: .......

دعونا من  :نقول ،سألونك عن الحائض� :ما قال ]٢٢٢[سورة البقرة: }َ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیضِ {
�عني لو وقف الحد إلى آخر  ،»اصنعوا �ل شيء إال النكاح« :-علیه الصالة والسالم-قوله 

اعتزلوا النساء في المحیض تأیید  :اآل�ة قد �فهم منه �عني لو وقف األمر على هذا قد �قول قائل
فاعتزلوا المكان  ،مكان الحیضالمحیض  ؟لكن لفظ المحیض هل هو الحائض ،لصنیع الیهود

 :-علیه الصالة والسالم-إضافة إلى قوله  ،ففیه رد لصنیع الیهود ،مكان الحیض فقط دون غیره
اصنعوا  :فالحدیث ،اصنعوا �ل شيء من األكل والنوم والمباشرة ،»اصنعوا �ل شيء إال النكاح«

اصنعوا �ل « ،راد �ه عقد النكاحولیس الم ،والمراد �النكاح الجماع ،افعلوا �ل شيء إال النكاح
إنما المقصود  ،�اطل؟ صحیحأم هل المراد �ه العقد على الحائض صحیح  ،»شيء إال النكاح

 ،»اصنعوا �ل شيء إال النكاح« ،الجماع مجمع على تحر�مه ،والجماع مجمع علیه ،الجماع
فیما دون مكان فالحدیث یدل على جواز مؤاكلة الحائض ومعاشرتها والنوم معها والمباشرة 

لم یروا �مؤاكلة الحائض  ،وهو قول عامة أهل العلم :الحیض الذي هو المحیض �قول الترمذي
 ،وهذا مما أجمع الناس علیه ،وهذا مما أجمع الناس علیه :وقال ابن سید الناس في شرحه ،ا�أسً 

 .وهكذا نقل اإلجماع محمد بن جر�ر الطبري 
 ،فالمراد اعتزلوا وطأهن ]٢٢٢[سورة البقرة: }النَِّساَء ِفي اْلَمِحیضِ َفاْعَتِزُلوْا { :وأما قوله تعالى 

اصنعوا « :على فهمه من هذه اآل�ة بناءً  -علیه الصالة والسالم-ولذا قال النبي  ،اعتزلوا وطأهن
وال یراد بذلك  ،الذي هو اإلیالج في محل المحیض ،�ل شيء إال النكاح ،»كل شيء إال النكاح

 .عقد النكاح
ألنه لم  ؛األمر �االتزار أفضل ال على سبیل اإللزام ،لكنه أفضل ،یس في الحدیث أمر �االتزارول 

ألنه حول  لماذا؟ ،اآلتي -صلى هللا علیه وسلم-أفضل لفعل النبي  ،�كن في الحدیث أمر
�خشى أن تغلبه نفسه فیرتكب ما حرم هللا علیه أو یرى منها  ،فیخشى أن �قارف المحرم ،الحمى
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ولذا  ،على �ل حال االتزار أحوط ،أو ما أشبه ذلك، فیقع في قلبه نفرة منها ،رهها �سببهما �ك
 فتتزر. -علیه الصالة والسالم-جاء الحدیث الذي یلیه �أمرها 

-�نت أغتسل أنا والنبي  :قالت -رضي هللا تعالى عنها-: وعن عائشة -رحمه هللا-"وقال 
و�ان  ،و�ان �أمرني فأتزر فیباشرني وأنا حائض ،من إناء واحد �النا -صلى هللا علیه وسلم

 واللفظ للبخاري." ،متفق علیه ،�خرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
الحدیث  "قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :المؤلف -رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام  ،نعم

إال أنه أفضل  ،ائض دون اتزاروعلى هذا �جوز مباشرة الح ،ما فیه أمر �االتزار ،السابق مطلق
رضي هللا عنها -وعن عائشة "ولذا أردفه �الحدیث الذي یلیه حدیث عائشة  ناكما ذ�رنا سا�قً 

وهكذا جرت عادتهم �ما  ،"من إناء واحد -صلى هللا علیه وسلم-�نت أغتسل أنا والنبي  :قالت
یتوضؤون  - علیه وسلمصلى هللا-�ان الرجال والنساء على عهد النبي  :جاء في الحدیث اآلخر

وهذا �ما قررنا في وقته  ،االرجال والنساء �غتسلون جمیعً  ،او�غتسلون جمیعً  ،اأو یتطهرون جمیعً 
�معنى أن  ا،أو آحادً  اتقتضي القسمة أفرادً مقابلة الجمع �الجمع  ،أنه من مقابلة الجمع �الجمع

ر�ب  ،ر�ب القوُم دوابهم :قال�ما � ،�ل رجل مع زوجته ،الرجال والنساء �ل رجل مع زوجته
أو أنهم  ،ال �عني أنهم اجتمعوا على دا�ة واحدة ،�عني �ل واحد منهم ر�ب دابته ،القوم دوابهم

�عني �ل رجل معه  ،اال، �انوا �غتسلون الرجال والنساء جمیعً  ،اختلطوا �ل یر�ب ما شاء
 -صلى هللا علیه وسلم-بي كنت أغتسل أنا والن" :ولذا قالت عائشة .�غتسل مع زوجته ،زوجته

 ."من إناء واحد
صلى هللا علیه -الجملة أغتسل أنا والنبيُّ  ،وجوابها خبرها أغتسل ،�نت أغتسل اسم �ان التاء 

 ،للعطف ؛ولذا وجب ذ�ر الضمیر المنفصل ،النبي معطوف على ضمیر الرفع المتصل ،-وسلم
أو �غیره أو  ،یر الرفع المنفصلال بد من الفصل إما �ضم ،ضمیر الرفع المتصللیعطف على 

 �فاصل ما.
 و�ن علـــــــــــى ضـــــــــــمیر رفـــــــــــع متصـــــــــــل

 
 عطفــــــت فافصــــــل �الضــــــمیر المنفصــــــل 

 كما هنا. 
 أو فصـــــــــال مــــــــــا و�ـــــــــال فصــــــــــل یــــــــــرد

 
ــــــــنظم فاشــــــــیً   ــــــــدففــــــــي ال  ا وضــــــــعفه اعتق

دعي « :وتختلف أیدیهم و�قول ،"من إناء واحد -صلى هللا علیه وسلم-كنت أغتسل أنا والنبي " 
 ،ومثل هذا ال إشكال فیه الرجل مع زوجته �جوز أن یرى منها �ل شيء ،دع لي :وتقول ،»لي

 .ال إشكال فیه ،وترى منه �ل شيء
 -النبي ،أعرابي سمع إمام مسجد �حدث �مثل هذا الحدیث ،األعرابي الذي سمع مثل هذا الكالم 

 :وتقول ،»دعي لي« :تختلف أیدیهم في اإلناء و�قول ،�غتسل مع عائشة -علیه الصالة والسالم
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لتحدث �ه و�ظن أن هذا إظهاره على المأل وا ،أعرابي ما �ستوعب مثل هذا الكالم ،دع لي
 ماما �عرف  ،ما �فهم ،وهذا جاهل مر�ب ،المفترض أن مثل هذا الكالم �ستر ،فضیحة ،فضیحة

علیه الصالة -و�رمي الصحابي �أنه �فضي �سر النبي  ،األحكام المرتبة على مثل هذه األحادیث
 .و�تهم اإلمام الذي �حدث بهذا الكالم ،مع زوجته -والسالم

ال لو عرف األحكام المرتبة على هذا ما قال مثل هذا �و  ،ده الجهلومر  ،المقصود أن هذا سببه 
  .وعذره أنه جاهل ،لكنه جاهل ،�الم أداه على طر�قته وعلى سجیته وعلى فطرته في ،الكالم

وعلى المثنى  ،وعلى الجمع ،وجنب �طلق على الواحد "�النا جنب ،من إناء واحد �النا جنب"
ُرواْ َوِ�ن ُ�نُتْم ُجنُ { ،بلفظ واحد  .]٦[سورة المائدة: }بًا َفاطَّهَّ

اإلزار الذي �ستر النصف  ،�عني ألبس اإلزار "فأتزر -علیه الصالة والسالم-و�ان �أمرني " 
المباشرة معروف أنها ما  ،فیباشرني ،فأتزر ،�خالف الرداء ،هذا هو اإلزار ،األسفل من البدن

 ،لكنه دون الجماع ،ني التقبیل فما فوق �ع ،ما دون الجماع ،دون الجماع من التقاء البشرتین
 .وهي مأخوذة من التقاء البشرتین سمیت مباشرة مفاعلة

نساء الصحا�ة  ،صراحة النساء ،وفي هذا الصراحة ،والحال أنها حائض "فیباشرني وأنا حائض" 
 لماذا؟  ،ا للحیاءمثل هذا ال �عد خارمً  ،ومثل هذا ال �عد خارًما للحیاء

 ،ونعم النساء نساء األنصار لم �منعهن الحیاء من التفقه في الدین ،حكم شرعيألنه یترتب علیه 
 ،وهذا من الفقه أن یذ�ر ما �حتاج إلیه و�ال �عض األلفاظ ال شك أنها إذا �ان ال داعي لذ�رها

وأن الحكم ال یبین إال  ،أما إذا تعیَّن ذ�رها ،عن المرأة  فالرجل مطاَلب �الكنا�ة عنها فضالً 
منهم من �منع ما  ،ح بها فال مندوحة عن ذلك للمصلحة الراجحة فیباشرني وأنا حائض�التصر�

والحرام  ،والمسألة معروفة عند أهل العلم ،ومنهم من یبیح ذلك ،احول الحمى من األفخاذ احتیاطً 
على نفسه وما عدا ذلك إن �ان من �اب االحتیاط و�ال فال مانع لمن قوي  ،هو موضع المحیض

 . �قع في الحراموملكها أال
فخروج �عض بدن المعتكف ال  "و�ان �خرج رأسه إليَّ وهو معتكف ،و�ان �خرج رأسها إليَّ " 

هذا ال �خل  ،�خرجه عن مسمى االعتكاف البدن �له في المسجد والرأس خارج المسجد
عند �اب المسجد وجسده في المسجد  الكن لیس معنى هذا أن المعتكف �ضع �ساطً  ،�االعتكاف

 ؛ال ،ینئجا ذاهبینالناس  و�ناظر ،ستمرار ورأسه خارج المسجد لینظر الرائح والغادي والراجع�ا
 معنى االعتكاف؟  ما ،ألن هذا ینافي مقتضى االعتكاف
وال �خرجه عن مسمى االعتكاف  ،لكن هذا أمر �سیر وللحاجة ،االعتكاف لزوم المسجد للطاعة

األبواب ذه أحجر نفسي به ما لكن ما أصبر ،أعتكف أنا �هللا :ألنه قد �قول قائل ؛لوجود الحاجة
 :�قول ،هذا ینافي مقتضى االعتكاف :نقول .يئوالجا الذاهب سأنظر على ،الجدرانذه و�ه

 ،هذه مدة �سیرة :نقول ،أخرج رأسيسأنا  ،�خرج رأسه لعائشة -علیه الصالة والسالم-الرسول 
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 وشماًال  اكون دیدنك رأسك في الشارع �مینً لكن � ،ال �أسفإن دعت الحاجة إلى ذلك  ،ولحاجة
 .ي هذا ینافي مقتضى االعتكافئوالجا والذاهب ،فتتوتل
فدل على طهارة بدن  ،"فأغسله وأنا حائض" ،جملة حالیة "و�ان �خرج رأسه إليَّ وهو معتكف" 

 .طاهربدنها  ،ألن بدنها طاهر ؛ما تمسه المرأة بیدها ولو �انت رطبة فإنه ال ینجس المرأة وأن
 ."واللفظ للبخاري  ،متفق علیه" 

 -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-: وعن ابن عباس -رحمه هللا-"قال 
رواه أحمد وأبو داود  ،»یتصدق بدینار أو نصف دینار« :في الذي �أتي امرأته وهي حائض قال

 :كذا الروا�ة الصحیحة قاله :وقال أبو داود ،وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه
هذا حدیث مختلف في إسناده  :وقال ابن السكن ،ور�ما لم یرفعه شعبة ،أو نصف دینار ،دینار
وصحح الحدیث وقد وهم من حكى االتفاق على  ،وخالفه ابن القطان ،اوال �صح مرفوعً  ،ولفظه
 ا فصححت."إني �نت مجنونً  :قال ،إنك �نت ترفعه :قیل لشعبة :وقال ابن مهدي ،ضعفه

صلى هللا -عن النبي  -رضي هللا عنهما-"وعن ابن عباس  -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
هذا   »یتصدق بدینار أو نصف دینار« :في الذي �أتي امرأته وهي حائض قال -علیه وسلم

علیه الصالة -واخُتلف في رفعه إلى النبي  ،الحدیث مما طال فیه االختالف بین أهل العلم
-ضعفوا رفعه إلى النبي  ،وضعَّفه جمع غفیر من أهل العلم ،ووقفه على ابن عباس -موالسال

من ترك  :�عني مثل اجتهاده في قوله ،هو اجتهاد من ابن عباس :وقالوا -علیه الصالة والسالم
ال �مكن أن �قوله ابن  ،والعلماء اعتمدوا هذا القول �اعتبار أنه حكم شرعي ،نسًكا فلیرق دًما

وال �مكن أن ُیلِزم ابن عباس الناس �غیر  ،تلقاء نفسه إال وقد اعتمد فیه على شيء عباس من
 .ملِزم

وصححه آخرون  ،على �ل حال جمع غفیر من أهل العلم رأوا أنه موقوف على ابن عباس 
فقد  ،منقوض ،لكن هذا االتفاق منقوض ،ونقل النووي في المجموع االتفاق على ضعفه ،امرفوعً 

 .أهل العلمصححه جمع من 
 طالب:.........

 .للحاجة إلیه ؛و�ن �ان فیه طول ،الحدیث ال مانع من أن نقرأ التخر�ج 
الحدیث مخرج عند أبي داود والنسائي وابن ماجه واإلمام أحمد والطبراني والحاكم والبیهقي وابن  

ي �ثیر من فهو موجود ف ،الجارود والدارمي والخطیب وابن أبي شیبة وجمع غفیر من أهل العلم
ولكنه موجود في غیرهما من دواو�ن  ،وال في أحدهما ،وال یوجد في الصحیحین ،دواو�ن اإلسالم

ومن طر�ق سعید بن  ،ومن طر�ق ابن أبي عدي ،مروي من طر�ق وهب بن جر�ر ،اإلسالم
ومن طرق �ثیرة عن شعبة عن الحكم بن عتیبة عن عبد الحمید بن عبد الرحمن عن  ،عامر

 ،جمع ستة أو أكثر من ستة یروونه عن شعبة أمیر المؤمنین في الحدیث ،ن عباسمقسم عن اب
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عن عبد الحمید بن عبد الرحمن اخُتلف فیه على ما سیأتي هل  ،عن الحكم بن عتیبة ثقة ثبت
إن �ان عبد الحمید بن عبد  ،هو عبد الحمید بن عبد الرحمن بن ز�د بن الخطاب أو غیره

عن مقسم عن ابن  ،فهو ثقة ،فهو معتمد في الصحیحین وغیرهماالرحمن بن ز�د بن الخطاب 
 .عباس �ه

وهذا سند صحیح  :-رحمه هللا -ولذا قال األلباني في إرواء الغلیل ،فاإلسناد صحیح ،وعلى هذا 
فأما  :و�قول ابن القطان في بیان الوهم واإلیهام ،صحیح على شرط البخاري  ،على شرط البخاري 

بن عبد الرحمن بن ز�د بن الخطاب اعتمده أهل فإن عبد الحمید  ،حیحطر�ق أبي داود هذا فص
 .وفیه �الم طو�ل ،ووثقه النسائي والعجلي ،البخاري ومسلم :منهم ؛الصحیح

هذا �أنه  ،ولعله من �الم ابن القطان ،لكن منهم من تكلم في مسألة معاَرضة المرفوع للموقوف 
وهب  ،خالف شعبة في رفعه ،فیه خالف أهل األرض أن أوثق ْب وهَ  :�قول ،من �الم ابن القطان

ا �ان ماذا؟ ألیس إذا روى الصحابي حدیثً  ،أن أوثق أهل األرض خالفه فیه فوقفه على ابن عباس
هذا قوة  ؟بل �جب علیه أن �قلِّد مقتضاه فیفتي فیه ،�جوز له -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

علیه الصالة -ا من النبي �قول الصحابي إذا سمع خبرً لكن هل هذا مطَِّرد  ،ال توهین له ،للخبر
-فإن رواه �عني في �اب الروا�ة وفي مجال الروا�ة یرفعه إلى النبي  ،علیه أن �عتمده -والسالم

فإذا سئل عن حكم المسألة أجاب  ،و�فتي �ه ،وعلیه أن �عمل �مقتضاه ،-علیه الصالة والسالم
 .نفسها ذلك إلى �ما یدل علیه الحدیث مسندً 

�ان ماذا؟ ألیس إذا روى  ،وهب أن أوثق أهل األرض خالفه فیه فوقفه على ابن عباس :�قول 
بل �جب علیه أن �قلد مقتضاه  ،�جوز له -صلى هللا علیه وسلم-ا عن النبي الصحابي حدیثً 

 لكن هل هذا الكالم �قبل على إطالقه؟ ،هذا قوة للخبر ال توهین له ؟فیفتي فیه
بل  ،مطلًقالزم علیه أن نرجح الرفع  ،مطلًقاو�ال للزم علیه أن نرجح الرفع  ،طالقهما �قبل على إ 

 ا.وال نجعله اختالفً  ،بل نجعل الموقوف �عضد المرفوع ،الزم علیه أال نذ�ر مثل هذا الخالف أبدً 
وقال  ،ونقل هذا �له اإلمام ابن دقیق العید في اإلمام في معرفة أحادیث األحكام وأقره :�قول 

وقد  ،قول أبي داود یدل على تصحیحه للحدیث :أبي داود اإلمام ابن قیم الجوز�ة في تهذیب سنن
فإن عبد  ،أ�ًضاوأخرجه في مستدر�ه وصححه ابن القطان  ،حكم أبو عبد هللا الحاكم �صحته

وأما مقسم فاحتج �ه  ،ووثقه النسائي ،الحمید بن ز�د بن الخطاب أخرجا له في الصحیحین
وأما محمد بن حزم فإنه  ،صالح الحدیث ال �أس �ه :وقال فیه أبو حاتم ،ي صحیحهالبخاري ف

ا ألن مقسمً  ؛فإن علته المؤثرة الوقف ال مقسم ،وهو تعلیل فاسد ،أعل الحدیث �مقسم وضعفه
وعبد الحمید هذا هو  :احتج �ه البخاري وقال ابن دقیق العید في اإلمام �عد أن قوى هذه الطر�ق

وقد أخرج له  ،لعمر بن عبد العز�ز على الكوفة ن ز�د بن الخطاب �ان عامالً عبد الرحمن ب
 .الشیخان في مواضع
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عبد الحمید بن عبد  ،إنه الجزري  :وهذا یرد على الحاكم في المستدرك حینما قال عنه :قالوا 
وطول الكالم في تصحیح الحدیث  ،فخلط بین االثنین ،ألن الجزري ضعیف ؛الرحمن الجزري 

 ،یبقى االختالف في حكمه ،وعلى �ل حال یبقى االختالف في حكمه ،طرقه ومن صححهوذ�ر 
وصححه من صححه �قول  ،اوأن الجمهور على تضعیفه الجمهور على تضعیف الخبر مرفوعً 

یتصدق بدینار أو نصف « :"في الذي �أتي امرأته وهي حائض قالفي الرجل �أتي امرأته 
 :وقال أبو داود ،ن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححهرواه أحمد وأبو داود واب ،»دینار

وقال ابن السكن  ،ور�ما لم یرفعه شعبة ،أو نصف دینار ،دینار :هكذا الروا�ة الصحیحة قال
 "وخالفه ابن القطان فصحح الحدیث ،اوال �صح مرفوعً  ،هذا حدیث مختلف في إسناده ولفظه

 .على ما تقدم ذ�ره
قیل  :وقال ابن مهدي" ،وهو النووي في المجموع ،"تفاق على ضعفهوقد وهم من حكى اال " 

 ،معنى هذا الكالم؟ إنك �نت ترفعه ما" ا فصححتإني �نت مجنونً  :فقال ،إنك ترفعه :لشعبة
ا فرفعته ثم صححت وأفقت من جنوني �عني �نت مجنونً  ،ا فصححتإني �نت مجنونً  :فقال

على هذا لما  ،ا فرفعتهإني �نت مجنونً  :ترفعه فقال إذا نظرنا إلى إنك �نت ،أو العكس ،فوقفته
هذا ظاهر  ،هذا ظاهر العبارة ،ماذا حصل له؟ وقفه ،صح فصححت �عني أفاق من جنونه

و�بقى  ،المرجح عنه الرفع ،و�ن �ان المرجح عند �ثیر من أهل العلم عن شعبة الرفع ،العبارة
ومع هذا االختالف الذي  ،ه وجهومن ضعفه ل ،فمن صححه له وجه ،االختالف في الحدیث

 ؟�صعب فیه الترجیح ماذا نقول عن مدلوله الحدیث
فصححه ابن القطان وابن دقیق العید وابن القیم والشیخ أحمد شاكر واأللباني  ؛اختلف في ثبوته 

لو ثبت ألخذت  ،لو ثبت ألخذت �ه :ولذا قال الشافعي ،وضعفه آخرون  ،وجمع من أهل العلم
 .االختالف واالضطراب فیه �ثیروال شك أن  ،�ه
الحسن البصري وسعید بن  ،قد ذهب إلى �فارة وطء الحائض الحسن وسعید بن المسیبو  

�عني قاال  ،ا على الجماع في نهار رمضانعتق رقبة قیاسً  ،الكفارة عتق رقبة :لكن قاال ،المسیب
ا على من �جامع رقبة قیاسً  إنما هي عتق ،لكن الكفارة على غیر ما یدل علیه هذا الخبر ،�الكفارة

 عمالً  ،�الحدیث عمالً  ؛بل یتصدق بدینار أو نصف دینار :وقال غیرهما ،في نهار رمضان
قال  ،قال أكثر أهل العلم ال شيء علیه :وقال الخطابي ،هذا �النسبة لمن �قول �الكفارة ،�الحدیث
ألنه ارتكب  ؛هذا إجماع ،ارعلیه التو�ة واالستغف ،قال أكثر أهل العلم ال شيء علیه :الخطابي

دل علیه الكتاب والسنة و�جماع  ،�عني وطء الحائض حرام �اإلجماع ،متفق علیه امعصیة محرمً 
و�نما علیه التو�ة  ،�عني ال شيء علیه من الكفارات ،ال شيء علیه :لكن قولهم ،أهل العلم
ال شيء فیه ال، هو  :الواما ق ،ال شيء علیه :قال أكثر أهل العلم :�قول الخطابي ،واالستغفار

وقال  ،اجتهاد من ابن عباس ،وزعموا أن الحدیث موقوف ،لكن ال شيء علیه من الكفارات ،حرام



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲٥E= ١٤ 

واألصل براءة  ،اضطراب الحدیث ،حجة من لم یوِجب الكفارة اضطراب الحدیث :ابن عبد البر
جب أن ُیثَبت فیها شيء وال � ،واألصل براءة الذمة ،-رحمه هللا -هذا �الم ابن عبد البر ،الذمة

 .وذلك معدوم في هذه المسألة ،لمسكین وال لغیره إال بدلیل ال مدفع فیه وال مطعن علیه
أقول أما من  .انتهى �المه ،وذلك معدوم في هذه المسألة ،أما من صحح الحدیث انتهى �المه 

اإللزام  الخالصة أن ،فال عذر له عن العمل �ه ،صحح الحدیث فال عذر له عن العمل �ه
ع ما في �الكفارة مع الكالم الكثیر في �الم أهل العلم الكثیر في هذا الحدیث اإللزام �الكفارة م

لكن لو ُنصح من وقع منه  ،واألصل براءة الذمة ال وجه له ،یرالحدیث من ضعف واختالف �ب
أن إن �ان ال �شق علیك أن تتصدق بدینار أو نصفه فهو یرجى  :هذا ونظر في ظرفه وقیل

للخالف المذ�ور في  ؛هذا فاألولى أن ینصح �الكفارة ال على سبیل اإللزامف ،�كفر هللا عنك �ه
 .الحدیث

هل فیه ما یوحي �اإللزام أو شأن هذا شأن سائر الكفارات وجمیعها  ،لفظ الحدیث یتصدق أ�ًضا 
ا �قول وهل أو هذه للتخییر �م ،واجبة التي تقع في مقابل محرم یتصدق بدینار أو نصفه

یتصدق بدینار إن  ،و�اعتبار الموطوء للتقسیم ،أو للتقسیم أو للتقسیم �اعتبار الواطئ :�عضهم
ومنهم من  ،إن �انت حاله أقل من ذلك ،أو یتصدق بنصف دینار ،ا قد وسع هللا علیهكان غنی� 

و�ن �ان في ضعفه  ،فإن �ان في شدة الحیض وفورته یتصدق بدینار ،ینظر إلى الموطوء
 .واخره یتصدق بنصف دیناروأ
وأما �ون من وقع منه  ،وعلى �ل حال اإللزام لیس بوارد مع الخالف الكبیر في ثبوت الحدیث 

و�ذا �انت ظروفه تسمح من غیر أن یتضرر فُیرجى أن �كفر  ،شيء من ذلك ینصح �مثل هذا
 عنه بهذا مع إلزامه �التو�ة واالستغفار.

 .�هللا أعلم
 رك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا وسلم و�ا 


