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 اتهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�

ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل
 وأصحا�ه أجمعین.

ل هللا �ســم هللا الــرحمن الــرحیم، �تــاب الحــیض، وقــو" :-تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام البخــاري 
 ىِإَلـ] ٢٢٢:البقـرة[ }الَمِحـیضِ  ِفي لنَِّساءَ ا َفاْعَتِزُلوا َأًذى ُهوَ  ُقلْ  الَمِحیضِ  َعنِ  َوَ�ْسَأُلوَنكَ {تعالى: 

ِر�نَ  َوُ�ِحبُّ { :َقْوِلهِ   .]٢٢٢:البقرة[} الُمَتَطهِّ
 َعَلـى للااَُّ  َ�َتَبـهُ  َشـْيءٌ  َهـَذا« :-وسـلم علیـه هللا صـلى- النبي وقول ،الحیض بدء �ان �یف اب�

 .»آَدمَ  َبَناتِ 
 علیـه هللا صـلى- النبـي وحـدیث ،إسـرائیل بنـي علـى الحـیض أرسـل مـا أول �ـان: �عضـهم وقال
 .أكثر -وسلم

 سـمعت: لقـا القاسـم، بن الرحمن عبد سمعت: قال سفیان، ثناحدَّ : قال هللا، عبد بن علي ثناحدَّ 
 �نــا فلمــا الحــج، إال نــرى  ال خرجنــا: تقــول -ارضــي هللا عنهــ– عائشــة ســمعت: �قــول، القاســم
 »ِت؟َأُنِفْسـ َلـكِ  َمـا«: قـال أ�كـي، وأنـا -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبي علي فدخل حضت، �سرف

،الَحـ َ�ْقِضـي َمـا يَفاْقِضـ آَدَم، َبَنـاتِ  َعَلـى للااَُّ  َ�َتَبـهُ  َأْمـرٌ  َهـَذا ِإنَّ « :قـال نعم،: قلت  الَ  َأنْ  َغْیـرَ  اجُّ
 ".�البقر نسائه عن -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول وضحى: قالت »ِ�اْلَبْیتِ  َتُطوِفي

ه ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالم
 أجمعین، أما �عد...

 -رحمـه هللا–وجـرت عادتـه  "�سـم هللا الـرحمن الـرحیم": -تعالى رحمه هللا–فیقول: اإلمام البخاري 
ــاٍب مــن �تــب صــحیحه التــي ُتنــاهز المائــة علــى التــرقیم الموجــود ســ  ابعً بــذ�ر البســملة فــي أول �ت

، وعلى خالٍف �سیر في �عضها لو �تاب أو �اب، وعلى خالٍف بین ُنسـخ الصـحیح اوتسعین �تا�ً 
فــي تقــد�م البســملة علــى الترجمــة �مــا هنــا أو تقــد�م الترجمــة علــى البســملة، �مــا تقــدم فــي مواضــع 

 كتاب �ذا �سم هللا الرحمن الرحیم.
م البسملة فه مة، ومـن و األصل أن ُیبدأ بذ�ر هللا، ثم الترجوقالوا: إن األمر في هذا �سیر، فمن قدَّ

م الترجمة جعل الترجمة نظیر اسم السورة، اسم السـورة مقـدٌم علـى البسـملة فـي القـرآن، وال خطـب قدَّ
وقـــد ال ُتوجـــد فـــي  ،�عنـــي �ســـیر مـــا یترتـــب علیـــه شـــيء، والبســـملة ُتوجـــد فـــي �عـــض النُّســـخ ،ســـهل

 �عضها.
فیه، هذه األمور الیسیرة التـي �حصـل فیهـا خـالٌف بـین على �ل حال مضمون الكتاب ال اختالف 

 النُّسخ والروا�ات ال أثر لها في الحقیقة على الكتاب، �هللا المستعان.
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كتـب وأنـه مصـدر �تـب � ،مـر التعر�ـف �ـه مـراًرا �سم هللا الرحمن الرحیم، �تاب الحـیض" "كتـاب""
فـالن  كتا�ـة أصـلها جمـع، وقـال: تكتـب بنـواكتاً�ا، و�تا�ًة و�تًبا، واألصل فـي هـذه المـادة الكتـب وال

 إذا اجتمعوا، وجماعة الخیر ُ�قال لها: �تیبة إلى آخر ما قیل وُ�قال في مثل هذا اللفظ.
أصله السیالن، قالوا: حاض الوادي إذا سال، وفي االصطالح والعرف جر�ـان دم المـرأة  "الحیض"

وهـو عالمـة بلوغهـا إضـافًة إلـى  ،مـرأة من أصل أو من قعر الرحم في أوقاٍت مخصوصة �النسبة لل
 السن واإلنزال واإلنبات �ما هو شأن الرجل.

 }َأًذى ُهـوَ  ُقـلْ  الَمِحـیضِ  َعـنِ  َوَ�ْسـَأُلوَنكَ {وقـول مجـرور معطـوف علـى الحـیض  "وقوِل هللا تعالى"
واٍب جـ�وأجیب عنها �القرآن، إمـا  -علیه الصالة والسالم–األسئلة التي ُوِجهت إلیه ] ٢٢٢:البقرة[

مطابق أو �جواٍب ُ�سـمى أسـلوب الحكـیم؛ ألن السـائل لـیس �حاجـة إلـى الجـواب، و�نمـا هـو �حاجـٍة 
 ُت ِللنَّـاِس} َمَواِقیـ{َ�ْسـَألوَنَك َعـِن اَألِهلَّـِة ُقـْل ِهـيَ  إلى ما ینفعه، والجواب لیس فیه مصـلحة للسـائل

مــا  حكــیم، و�جا�ــة الســائل �غیــرُأجیبــوا �مــا یــنفعهم، وُ�ســمى فــي العر�یــة �أســلوب ال ]١٨٩:البقــرة[
 سأل، بل �ما هو أنفع له.

ــــَأُلوَنكَ { ــــنِ  َوَ�ْس ــــیضِ  َع ــــرة[ }الَمِح ــــذا قــــال:  ]٢٢٢:البق ــــلْ {المــــراد �ــــه الحــــیض؛ ول ــــوَ  ُق  }َأًذى ُه
كان موُ�طلق المحیض ُو�راد �ه الحیض �ما تقدم، وُ�راد �ه وقت الحیض، وُ�راد �ه  ]٢٢٢:البقرة[

 الحیض.
 . ي مكانه�عني في وقته أو زمانه أو ف ]٢٢٢:البقرة[ }الَمِحیضِ  ِفي نَِّساءَ ال َفاْعَتِزُلوا{
حتـي ینقطـع الـدم، فـإذا  ]٢٢٢:البقـرة[ }َوَال َتْقَرُ�وُهنَّ َحتَّـَى َ�ْطُهـْرنَ  الَمِحیضِ  ِفي النَِّساءَ  َفاْعَتِزُلوا{

 طهرن انقطع الحیض علیهن أن �غتسلن.
ـــْرَن}  ْیـــُث َأَمـــَرُكُم للاّاُ}{َفـــْأُتوُهنَّ ِمـــْن حَ  أي: اغتســـلن مـــن أثـــر الحـــیض ]٢٢٢:البقـــرة[ {َفـــِإَذا َتَطهَّ

 في �تاب (الحمقى والمغفلین) أن شخًصـا قـال: �ـان جـاًرا لـي �ـل ذ�ر ابن الجوزي  ]٢٢٢:البقرة[
 ُقـلْ  َمِحـیضِ ال َعنِ  َوَ�ْسَأُلوَنكَ { اللیل من صالة العشاء إلى أن طلع الفجر ُ�صلي وُ�كرر هذه اآل�ة

وأن هــذه  ،ن هــذا شــخص ُمغفــلأو�بكــي وُذِكــرت فــي مجلــس علــى ســبیل  ]٢٢٢:البقــرة[ }َأًذى ُهــوَ 
ُ�كرر، مما ُیرقق القلب، و�ز�د فـي الخشـوع، فقـال شـخٌص مـن األشـخاص قـال: ال،  اآل�ة لیس مما

 ُتكرر ُحق له أن ُ�كرر وقد ُمِنع من امرأته.
ــا مشــهوًرا علــى �ــل حــال هــذا مــن طرائــف الحمقــى والمغفلــین، وقــد صــنَّ  ف فــیهم ابــن الجــوزي �تاً�

متداوًال، وذ�ـر مـن الُقـراء، وذ�ـر مـن األئمـة، وذ�ـر مـن المـؤذنین، وذ�ـر مـن عامـة النـاس الشـيء 
الكثیـر مـن هــذا النـوع هــو �تـاٌب طر�ــف، لكنـه لـیس ممــا ینبغـي أن یتشــغل �ـه طالــب العلـم إال مــن 

تحملــه مــن الجــد ال مــانع أن ُیــنفس �ــاب التنفــیس والتــرو�ح إذا شــد علــى نفســه وضــاقت نفســه �مــا 
�مثــل هــذا، وهــذا أمــٌر معــروف عنــد أهــل العلــم، رأینــا لهــم قــراءات وتعــالیق علــى �تــاب (األغــاني) 

 و(العقد لفر�د) وغیرها من �تب األدب.
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 طالب:......
 ؟أین هو

 طالب:......
 هذا مغفل یبكي �ل اللیل لقراءة هذه اآل�ة.

 طالب:......
ُ�صــلي بهــذه  اي �مضــي �ــل اللیــل قائًمــذمــن صــنیع الرجــل الــأم وموضــعها تتبســم أنــت مــن اآل�ــة 

 اآل�ة و�بكي؟
 طالب:......

 .نعم
 طالب:......
 ُنكتة وضحكت أنت. ئ هذا من واقعه، �ما لو قال واحدما هو مستهز 

لــك مــن أنــواع اع، ومــا عــدا ذالمــراد �القر�ــان هنــا الجمــ ]٢٢٢:البقــرة[ {َوَال َتْقَرُ�ــوُهنَّ َحتَّــَى َ�ْطُهــْرَن}
ن مـاالستمتاع �غیر موضع الحرث أو االنتفاع �المرأة في أمور ما ُ�عین الرجل فـي حیاتـه ال مـانع 

 ذلك، وتنام مع زوجها في لحاٍف واحد �ما سیأتي.
 والیهود �انوا ُ�جامعون النساء في وقت الحیض، والنصارى ُ�خرجونهن من البیوت.

 طالب: العكس.
 .نعم

  ون.طالب: الیهود �عتزل
 �عتزلون النساء اعتزاًال �لی�ا �ما سیأتي، والنصارى العكس. -نأتي �كالم الشارح–الیهود 

ــا وســط بــین هــذا وهــذا، والمــرأة الحــائض طــاهر والنــوم معهــا ال  -وهلل الحمــد -علــى �ــل حــال دینن
 إشـــكال فیـــه، واألكـــل معهـــا ومباشـــرة بـــدنها ومباشـــرتها بـــدن الـــزوج ال إشـــكال فیـــه، �مـــا ســـیأتي فـــي

 األدلة.
ْرَن} {َوَال َتْقَرُ�وُهنَّ َحتََّى َ�ْطُهْرنَ  {َفـْأُتوُهنَّ ِمـْن  اغتسـلن مـن الحـیض �عنـي ]٢٢٢:البقـرة[ َفِإَذا َتَطهَّ

ــــَرُكُم للاّاُ} ــــُث َأَم ــــرة[ َحْی ــــي فــــي موضــــع الحــــرث  ]٢٢٢:البق ــــبُّ �عن ــــبُّ ا{ِإنَّ للاّاَ ُ�ِح ــــوَّاِبیَن َوُ�ِح لتَّ
ِر�ن}  .]٢٢٢:البقرة[ اْلُمَتَطهِّ

 . -رحمه هللا-ثم قال 
 عندك �اب؟

 نعم هنا عندي، لكن في األصل ما عندي.طالب: 
- النبــي وقــول"�ـاٌب �یــف �ـان بــدء الحـیض فـي �عــض النُّسـخ " الحــیض بـدء �ــان كیـف�قـول: "

رضـي هللا –لمـا حاضـت عائشـة " »آَدمَ  َبَنـاتِ  َعَلـى للااَُّ  َ�َتَبـهُ  َشْيءٌ  َهَذا« :-وسلم علیه هللا صلى
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علیـه  – تتمكن من حجها، فقال لها النبيوهم طر�قهم إلى الحج �سرف �كت وظنت أنها ال -هاعن
 .»آَدمَ  َبَناتِ  َعَلى للااَُّ  َ�َتَبهُ  هذا أمرٌ « :في روا�ةٍ » َشْيءٌ  َهَذا«مطمئًنا لها  -الصالة والسالم

 للااَُّ  هُ َ�َتَبـ َشـْيءٌ  َهـَذا« قـال لعائشـة: »أحا�سُتنا هي؟ عقـراء حلقـاء«ولما حاضت صفیة قال لها: 
ــى ــاتِ  َعَل ا أن دعــاء علیهــ» عقــراء حلقــاء« ُ�طمئنهــا وُ�خفــف مــن مصــیبتها، وقــال لتلــك: »آَدمَ  َبَن

 ُتصاب في حلقها وأن ُتعقر، وهذا ال ُتراد حقیقته �ما في قولهم: تر�ت �مینك أو تر�ت یداك.
نهـا أن تطهـر فـال تحبسـهم، والفرق بین قصة عائشة وقصة صـفیة أن عائشـة فـي أول األمـر �إمكا

 ثم لیس في أمرها شيء مما �حبس الرفقة و�ضیق علیهم، �خالف صفیة لو لم تكن طافت.
 طالب:......

ُ�عامــل  -علیــه الصــالة والســالم–لــو لــم تكــن طافــت لحبســتهم، فتغیــر األســلوب لهــذا؛ ال ألن النبــي 
 نساؤه �معاملٍة مختلفة، بل العدل واجب.

ول مـا "كـان أسـعود وغیـره ممرويٌّ عـن ابـن  وقال �عضهم" »آَدمَ  َبَناتِ  َعَلى للااَُّ  هُ َ�َتبَ  َشْيءٌ  َهَذا«"
ه علیـ –�كالمـه أكثـر" -صـلى هللا علیـه وسـلم–ُأرسل الحیض على بنـي إسـرائیل، وحـدیث النبـي 

لبه اتـه لصـدًأ مـن بنبـ »آَدمَ  َبَنـاتِ  َعَلـى للااَُّ  َ�َتَبـهُ  َشـْيءٌ  َهـَذا«في حـدیث عائشـة  -الصالة والسالم
"وقــال �عضــهم: �ــان أول مــا ُأرســل إلـى قیــام الســاعة، فـي �ــالم ابــن مســعود الـذي أبهمــه البخــاري 

 �عني ما قبل بني إسرائیل ال یوجد الحیض.الحیض على بني إسرائیل:" 
ق �عنـي أشـمل؛ ألنـه �شـمل النسـاء مـن بدا�ـة الخلـ أكثـر" -صـلى هللا علیـه وسـلم–وحدیث النبـي "

 أو أكثر من حیث الروا�ة فیكون أرجح. إلى قیام الساعة 
ــد  ــِحَكْت}فــي قصــة إبــراهیم لمــا جــاءه المالئكــة و�شــروه �الول ــٌة َفَض ــُه َقآِئَم قــال  ]٧١[هــود: {َواْمَرَأُت

مـــن أســـماء الحـــیض الضـــحك، فتكـــون امـــرأة إبـــراهیم قبـــل بنـــي  ،�عـــض المفســـر�ن: �عنـــي حاضـــت
 إسرائیل بال شك.

 .نعم
 طالب:........

 أقرأ من �تب الحیض.  قرأناها ، نعم
 طالب:........

 الحدیث قرأته؟ نعم ثالث تراجم.
ذلك الحـیض والمـراد �النفسـاء ُنفسـن المـراد بـ"�اب األمر �النفساء إذا ُنفسـن" : -رحمه هللا–ثم قال 

 »ِت؟َأُنِفْســ«لعائشــة:  -علیـه الصــالة والسـالم–النسـاء إذا حضــن، وفیـه قولــه  "النفسـاء إذا ُنفســن"
 ؟�عني أحضتِ 

مـن األحكـام، و�ضـم النـون فـي النُّفـاس والحـیض أ�ًضـا، وقـال  �شتر�ان فـي �ثیـرفالحیض والنُّفس 
 �عضهم: الحیض ُ�قال �فتح النون: أَنفسِت؟
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 وهو ابن المدیني اإلمام الكبیر المشهور." هللا عبد بن علي ثناحدَّ قال: "
: القـ" الصـدیق �كر محمد بن أبيابن " القاسم بن الرحمن عبد سمعت: قال سفیان، ثناحدَّ : قال"

 عمته عائشة." قولت عائشة سمعت: "قال�عني ابن محمد " القاسم سمعت
 �عني ما �انوا یرون العمرة في وقت خروجهم من المدینة." الحج إال نرى  ال خرجنا"تقول: 

 صـلى هللا -�عنـي �عـدما أحرمـت �ـالعمرة مـع رسـول هللا" حضت �سرف �نا فلما ،الحج إال نرى  ال"
 .-علیه وسلم

ا الحـج خشیة أن �فوته تبكي لماذا؟" أ�كي وأنا -وسلم علیه هللا صلى- النبي علي فدخل" تقول: 
 .-علیه الصالة والسالم-في هذه السنة، فال تدرك الحج مع النبي 

 ؟�عني أحضتِ » َأُنِفْسِت؟« �عني �سأل عن السبب سبب البكاء "»؟َلكِ  َما«: أ�كي قال وأنا"
 َمـا اْقِضـيفَ « ا هـو الشـاهد للترجمـةوهـذ ،»آَدمَ  َبَناتِ  َعَلى للااَُّ  َ�َتَبهُ  َأْمرٌ  َهَذا ِإنَّ « :قال نعم،: قلت"

ض تقـرأ كل ما �فعله الحاج غیر الطواف افعلیه، �ستدل بهذا من �قـول: �ـأن الحـائ» الَحاجُّ  َ�ْقِضي
 طــواف، ولكــن �عنــي الــنص مــاالقــرآن؛ ألن الحــاج �قــرأ القــرآن، ولــم ُ�ســتثن مــن أحــوال الحــاج إال ال

: مـن -رحمـه هللا–سیق لغیر أفعال الحج الخاصة �ه؛ ولذلك ُ�قال في مثـل هـذا مـا قـرره الشـاطبي 
وهنـا  أن الداللة إما أن تكون أصلیة �عني فیما سیق له الكالم، أو فرعیة �عني لم ُ�سق لـه الكـالم،

نهـا تقـرأ أ» الَحـاجُّ  َ�ْقِضـي َمـا ْقِضـيَفا« هل �جول �خاطر أحد أن �قول: افعلي مـا �فعـل الحـاج أو
 القرآن؟

 طالب: �عید.
  �عید.

 طالب:.......
إنما هو ممـا یتعلـق �ـالحج، الحنفیـة لمـا اسـتدلوا علـى امتـداد وقـت الظهـر إلـى مصـیر ظـل الشـيء 

إنمــا مــثلكم ومثــل مــن �ــان قــبلكم �مثــل مــن اســتأجر أجیــًرا مــن أول النهــار إلــى «مثلیــه �حــدیث 
ر، ثــم اســتأجر أجیــًرا إلــى العصــر بــدینار، ثــم اســتأجر أجیــًرا إلــى الغــروب بــدینار�ن، الـزوال بــدینا

قــالوا أهــل الكتــاب: الیهــود عملــوا إلــى  »واحــتج أهــل الكتــاب وقــالوا: نحــن أكثــر عمــًال وأقــل أجــًرا
؛ ألنــه دینــار، والمســلمون بــدینار�ن أقــل ا، وأقــل أجــرً وال شــك أن هــذا أكثــر عمــًال  ،منتصــف النهــار

وأما �النسبة للنصارى قالوا: لن �كونوا أكثر عمًال؛ حتى �كون وقت الظهر �متد إلى مصـیر  أجًرا،
ظل الشيء مثلین، هل الحدیث سیق لبیان المواقیت؟ الحدیث ما سیق لبیان المواقیت، سیق لبیـان 
شــرف هــذه األمــة، ولــو لــم �كــن فــي البــاب إال هــذا الحــدیث ألمكــن، لكــن فــي األحادیــث الصــحیحة 

ومنهــا حــدیث عبــد هللا بــن عمــرو فــي صــحیح مســلم: ووقــت  ،حة المســوقة لبیــان المواقیــتالصــر�
الظهــر إلــى مصــیر ظــل �ــل شــيٍء مثلــه، أیهمــا أصــرح؟ بــال شــك هــذا المســوق أو ســیق للمواقیــت، 
لمواقیت الصالة، فال ُ�عارض �ه، علًما �ـأن وقـت الظهـر أطـول حتـى علـى �ونـه مـن مصـیر ظـل 
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�مـا قـرر ذلـك أهـل العلـم، ومـن نظـر فـي التقـو�م عـرف ذلـك  ، ومكـانكل شيٍء مثله في �ل زمـانٍ 
 على طول العام.

 طالب:.......
 علیه؟ ماذا

 طالب:.......
 ضعفه؟ ما

 طالب:.......
ر�ــع ســاعة صــار  ،والظهــر لــو زاد عشــر دقــائق ،�قولــون: أكثــر، مــا �قولــون: ضــعف، أكثــر عمــالً 

   أكثر.
إلـــى ثـــالث وخمـــس وعشـــر�ن �ـــم؟ ثـــالث ســـاعات  امًســـعشـــر إال خ يلـــو نظرنـــا إلـــى اآلن مـــن اثنـــ

ونصف، ومن ثالث وخمس وعشر�ن إلى ستة ور�ع هـي وأر�عـة عشـر ُقـل: سـتة ور�ـع، �ـم؟ ثالثـة 
ا مـ، فالظهر أطول، فال یتم استدالل الحنفیة حتى لو لم یرد في البـاب غیـر هـذا الحـدیث اإال عشرً 

 ُ�سـاق الـنص مـن أجلـه، الداللـة الفرعیـة عنـدتم استداللهم مع أن الداللة لیسـت أصـلیة لیسـت ممـا 
 الشاطبي ال ُ�ستدل بها.

 طالب:.......
مـا لنـا عالقـة �العصـر، الكـالم فـي نها�ـة وقـت صـالة  ،الكـالم علـى وقـت الظهـر ،ما هـو �العصـر

      الظهر الذي یتبین �ه المسافة طول وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصیر ظل الشيء مثلیه.      
ــرَ « ــوِفي الَ  َأنْ  َغْی ــتِ  َتُط  �قولــه: -ســالمعلیــه الصــالة وال–وأكــد ذلــك  ،فالحــائض ال تطــوف »ِ�اْلَبْی
 مما یدل على أن الحائض تحبس الرُّفقة.» أحا�ستنا هي؟«
 وهـذا فــي حجــة الــوداع،" �ــالبقر نســائه عــن -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول وضــحى: قالــت"

 فهل المراد األضحیة أو المراد الهدي؟
 طالب: الهدي.

علیــه الصــالة –ن الحــاج ال ُ�ضــحي، النبــي إإن �ــان المــراد األضــحیة فهــذا یــرد علــى مــن �قــول: 
ن المراد �األضحیة هنا هي الهدي تبقـى األضـحیة إضحى عن نسائه �البقر، ومن قال:  -والسالم

 ،الحـاجعلى األصل وما ورد فیها من نصوص، وهذا ال ُیثبت وال ینفي، فال مانع من أن ُ�ضـحي 
 وحینئٍذ تشمله النصوص العامة.

هذا ضحى عن نسائه �البقر اللفظ نصـه فـي األضـحیة، لكـن �وننـا نحمـل األضـحیة علـى الهـدي؛ 
نه لیس على الحاج أضحیة، النصوص العامة الواردة في التضحیة إمن أجل أن ُنبرر لمن �قول: 

، لكـن إن وجـدت مـن حفـظ وفي فضلها تشمل الحاج وغیر الحاج، مـا أذ�ـر أنـه ضـحى وهـو حـاج
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ولـم ُ�سـتثن مـن ذلـك  ،وقتهـا ل، األصـل مشـروعیة األضـحیة فـيحج على من... نحن عندنا األص
 ي �منع أن �كون هذا هو الهدي؟ ما الذال حاج وال غیر حاج، 

ن الحـاج أأنا ما عندي إشكال فعلى �ل حال إذا ثبت النص الخاص في األضحیة �النسبة للحاج 
 .وص العامة، �ونه یرد نص خاص هذا شيء ثانٍ ُ�ضحي تشمله النص

 .نعم
ن، وفـي �تـاب الحـیض" أصـله السـیال  ،قوله: "�سم هللا الرحمن الرحیم" -رحمه هللا-قال الحافظ 

 الُعرف جر�ان دم المرأة من موضٍع مخصوص في أوقاٍت معلومة. 
و الحــیض، قولــه: "وقــول هللا تعــالى" �ــالجر عطًفــا علــى الحــیض، والمحــیض عنــد الجمهــور هــ

 وقیل: زمانه، وقیل: مكانه.
ال لنتنــه وقــذره ونجاســته. وقــ ؛قــال الطیبــي: ُســمي الحــیض أذى ]٢٢٢:البقــرة[ }َأًذى{قولــه: 

وُ�ْم ِإالَّ  الخطـــابي: األذى المكـــروه الـــذي لـــیس �شـــدیٍد، �مـــا قـــال تعـــالى: ـــْن َ�ُضـــرُّ [آل   َأذًى}{َل
یــة أة موضــعه وال ُیتعــدى ذلــك إلــى �قفــالمعنى أن المحــیض أذًى ُ�عتــزل مــن المــر  ]١١١عمــران:
 بدنها.
مـن حـدیث أنـس أن  روى مسـلم وأبـو داود] ٢٢٢:البقرة[ }الَمِحیضِ  ِفي النَِّساءَ  َفاْعَتِزُلوا{قوله: 

عـن  -مصـلى هللا علیـه وسـل -الیهود �انوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البیت، فُسـئل النبـي 
د بــن فــأنكرت الیهــود ذلــك، فجــاء ُأســی »إال النكــاحاصــنعوا �ــل شــيٍء «ذلــك فنزلــت اآل�ــة فقــال: 

هـود، فلـم حضیٍر، وعباد بن �شٍر فقاال: �ا رسول هللا أال نجامعهن فـي الحـیض؟ �عنـي خالًفـا للی
 �أذن في ذلك.

دي أن الذي سأل أوًال عن ذلك هو ثابت بن الدحداح.  وروى الطبري عن السُّ
 :-صــلى هللا علیــه وســلم-وقــول النبــي  یض،"�ــاب �یــف �ــان بــدء الحــ: -تعــالى رحمــه هللا–قــال 

ــَذا« ــهُ  َشــْيءٌ  َه ــى للااَُّ  َ�َتَب ــاتِ  َعَل  بنــي علــى الحــیض أرســل مــا أول �ــان: �عضــهم وقــال »آَدمَ  َبَن
 ".أكثر -وسلم علیه هللا صلى- النبي وحدیث ،إسرائیل

 تاب".ل الكأي ابتداؤه، وفي إعراب "�اب" األوجه المتقدمة أوقوله: "�اب �یف �ان بدء الحیض" 
 .-صلى هللا علیه وسلم-في �یف �ان بدء الوحي إلى رسول هللا 

مــذ�ور ُ�شــیر إلــى حــدیث عائشــة ال" »َشــْيءٌ  َهــَذا«: -صــلى هللا علیــه وســلم-قولــه: "وقــول النبــي  
أو  مـن طر�ـٍق أخـرى �عـد خمسـة أبـواب »َشـْيءٌ «وقد وصـله بلفـظ:  ،»هذا أمرٌ «عقبه، لكن بلفظ: 
 إلى الحیض. »َهَذا«ه: ستة، واإلشارة �قول

والخبـر "علـى بنـي إسـرائیل" أي علـى نسـاء  ،قوله: "وقال �عضهم: �ان أول" �الرفع؛ ألنه اسم �ـان
بني إسرائیل، و�أنـه �شـیر إلـى مـا أخرجـه عبـد الـرزاق عـن ابـن مسـعوٍد �إسـناٍد صـحیح قـال: �ـان 
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للرجــل، فـألقى هللا علــیهن الرجـال والنسـاء فــي بنـي إسـرائیل �صــلون جمیًعـا، فكانــت المـرأة تتشـرف 
 ومنعهن المساجد، وعنده عن عائشة نحوه.  ،الحیض

نـات بفـي جمیـع  أكثـر" قیـل: معنـاه أشـمل؛ ألنـه عـامٌّ  -صلى هللا علیه وسلم-قوله: "وحدیث النبي 
 آدم، فیتناول اإلسرائیلیات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة.

: لــیس بینهمــا مخالفــة، فــإن نســاء بنــي إســرائیل مــن بنــات آدم، فعلــى هــذا فقولــه :وقــال الــداودي
 أر�د �ه الخصوص. عامٌّ  »آَدمَ  َبَناتِ «

ول طـقلت: و�مكن أن ُ�جمـع بینهمـا مـع القـول �ـالتعمیم �ـأن الـذي ُأرسـل علـى نسـاء بنـي إسـرائیل 
 مكثه بهن عقو�ة لهن ال ابتداء وجوده.

َمـٌة ُه َقآئِ {َواْمَرَأُتـ :عبـاٍس وغیـره أن قولـه تعـالى فـي قصـة إبـراهیم وقد روى الطبري وغیـره عـن ابـن
 أي: حاضت. والقصة متقدمٌة على بني إسرائیل بال ر�ب. ]٧١[هود: َفَضِحَكْت}

عـد وروى الحاكم وابن المنذر �إسناٍد صحیح عن ابن عباٍس: أن ابتـداء الحـیض �ـان علـى حـواء �
 ".ك فبنات آدم بناتها، �هللا أعلمأن ُأهِبطت من الجنة، و�ذا �ان �ذل

لكن �ـون ابتـداء الحـیض �ـان علـى حـواء �عـد أن أُهِبطـت مـن الجنـة، فلیسـت حـواء مـن بنـات آدم إال 
مـن أبیـه، والبنـت �ضـعة  نه ومن ضلعه، �مـا �ـان االبـن �ضـعةعلى سبیل التجوز �اعتبارها �ضعٌة م

 .من أبو�ها
 طالب:.......

ولیسـت �اعتبـار أن هـذه الترجمـة  ،اب موجـودة فـي �عـض الروا�ـات؛ ألن �عـض التـراجم واألسـبنعم
 موجودة.

 طالب:.......
الترجمة مثبتة عندك، في �عـض النسـخ، وسـقطت هـذه الترجمـة مـن أكثـر الروا�ـات،  السادس؛ ألن

 مت.لترجمة التي تلیها؛ ولذلك ما ُرقِّ ا
ر ذأكثـر الروا�ـات، غیـر أبـي �قـول: "وسـقطت هـذه الترجمـة مـن  "�اب األمـر �النفسـاء إذا ُنفسـن"

ه اعتبـار وجـود هـذوأبي الوقت" وعلیها شرح الكرماني، فما أثبـت الترجمـة، فـالتردد خمسـة أو سـتة �
 .الترجمة أو عدمه

ر ن" �اعتبـاوالجمع في قولـه "إذا نفسـ ،�اب األمر �النفساء" أي: األمر المتعلق �النفساءقوله: "
 وا�ات غیر أبي ذر وأبي الوقت".وسقطت هذه الترجمة من أكثر الر  ،الجنس
مــر �ــاب األ"قولــه: أثبتهــا؛ ألنــه قــال:  ،�عنــي الحــافظ أثبــت الترجمــة �ــاب األمــر �النفســاء"قولــه: "

ار ، وأشـشـرح علـى روا�ـة أبـي ذر ،فالحافظ مثبٌت لها، لمـاذا؟ ألنـه �عتمـد روا�ـة أبـي ذر �النفساء"
 .   إلى ما عداها عند الحاجة
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ًرا إشـعا ؛أكثـر الروا�ـات غیـر أبـي ذر وأبـي الوقـت، وتـرجم �النفسـاء "وسقطت هـذه الترجمـة مـن
 -فـي الحـدیث: "حضـت" وقولـه -ارضـي هللا عنهـ–�أن ذلك �طلق على الحائض؛ لقول عائشـة 

قیــل و  ،وهــو �ضــم النــون وفتحهــا و�ســر الفــاء فیهمــا »َأُنِفْســِت؟«: لهــا -صــلى هللا علیــه وســلم
 وأصله خروج الدم؛ ألنه ُ�سمى َنَفًسا". ،و�الفتح في الحیض ،�الضم في الوالدة

 ُ�سمى َنْفًسا.
 ."ألنه ُ�سمى َنْفًسا"

 ما ال نفس له سائلة حكمه طاهر، �عني ما ال نفس له �عني ما ال دم له.
ــــدِّ الظُّ  ــــى َح ــــناَتســــیُل َعل ــــاِت ُنفوُس  ب

 
 
 

 .�عني دماؤنا
 "وسیأتي مز�د �سٍط لذلك �عد �ابین.

 �اه، وهو ابن محمد بن أبي �كر الصدیق. قوله: "سمعت القاسم" �عني أ
 قر�ـٌب موضـعٌ  :�سر الراء �عدها فاءو "سرف" �فتح المهملة م أي ال نظن. وقوله: "ال ُنرى" �الض

 الصرف وقد �صرف". من مكة بینهما نحو من عشرة أمیال، وهو ممنوٌع من
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 .بناًء على الروا�ة التي اعتمدها
 وهما في اللغة �معنًى واحد". ،المراد �القضاء هنا األداء» َفاْقِضي«قوله: "

ــَلت: }{َفَقَضــاُهنَّ َســْبَع َســَماَواتٍ  ثانیــة، ُفعلــت علــى  قضــى �معنــى أنــه: ُفعلــت أوًال، ثــم ُفعلــت ]١٢[ُفصِّ
ـ[فُ  }{َفَقَضـاُهنَّ َسـْبَع َسـَماَواتٍ وجٍه غیر صحیح، ثم ُقضیت مـرًة ثانیـة؟ هـو ألول مـرة  ذا هـ ]١٢َلت:صِّ

      .أداء أول مرة أداء؟ أداءأم قضاء اصطالحي 
 مخـتصٌّ  هذا االسـتثناءو  »حتى تطهري «زاد في الروا�ة اآلتیة  »ِ�اْلَبْیتِ  َتُطوِفي الَ  َأنْ  َغْیرَ « "قوله:

حـج إن �أحوال الحج ال �جمیع أحوال المرأة، وسیأتي الكـالم علـى هـذا الحـدیث بتمامـه فـي �تـاب ال
  تعالى".شاء هللا

 ". �أحوال الحج ال �جمیع أحوال المرأة  وهذا االستثناء مختصٌّ "
 طالب: یتعلق �أحكام الحج.
 �أحكام الحج خاصة، نعم.

 عبـد اثنحـدَّ  :وترجیلـه زوجهـا رأس الحـائض غسل �اب" :-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام البخاري 
رضــي هللا – عائشــة عــن أبیــه، عــن عــروة، بــن هشــام عــن ،مالــكٌ  ثناحــدَّ : قــال یوســف، بــن هللا

 .حائض وأنا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأس لرجِّ أُ  �نت :قالت -اعنه
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 برنـيأخ: قـال أخبـرهم ،جـر�جٍ  ابـن أن یوسـف، بـن هشـام أخبرنـا: قـال موسـى، بن إبراهیم ثناحدَّ 
 ل�ـ: وةعـر  فقـال جنـب؟ وهـي المـرأة منـي تدنو أو الحائض أتخدمني ئلسُ  أنه عروة، عن هشامٌ 
رضـي هللا – عائشـة أخبرتنـي ،�أس ذلك في أحدٍ  على ولیس ،تخدمني ذلك و�ل هین، علي ذلك
 ورسـول حـائض، وهـي -وسـلم علیـه هللا صـلى هللا رسـول رأس تعنـي-لرجِّ تُ  �انت أنها: -اعنه
 ا،جرتهــحُ  فــي وهــي رأســه، لهــا یــدني المســجد، فــي مجــاورٌ  حینئــذٍ  -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا
 ".حائض وهي هلرجِّ فتُ 

الغســل معــروف �المــاء، " وترجیلــه زوجهــا رأس الحــائض غســل �ــاب" :-تعــالى رحمــه هللا–�قــول 
   والترجیل: التسر�ح �المشط والمدرة ونحوهما.

 ثنادَّ حــ :قــال" عبــد هللا بــن یوســف التنیســي "مالــكٌ  ثناحــدَّ : قــال یوســف، بــن هللا عبــد ثناحــدَّ قــال: "
 عن" یرعروة بن الز�" أبیه عن" ابن الز�یر" عروة بن هشام عنرة "ابن أنٍس إمام دار الهج "مالكٌ 

 خالته." عائشة
- السـالمعلیه الصالة و " حائض وأنا -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأس لرجِّ أُ  �نت :قالت"

مما یدل على أن الحائض تخدم زوجهـا، وتمـس بدنـه وشـعره، وال ُ�قـال: إن الیـا�س  -ورضي عنها
س ا ترجیـــل وفیـــه غســـل إال �مـــاء �عـــد ترطیـــب الیـــدین �المـــاء لـــیس بیـــا�س،  همـــا فیـــ ،لیـــا�سال ُیـــنجِّ

فالرطب لو �انت نجسة النتقلت النجاسة؛ ألنها رطبة، ولكنها طاهرة، وهذا محل إجمـاع بـین أهـل 
 العلم.
خبــر أ" أخبـرهم ،جـر�جٍ  ابــن أن یوسـف، بـن هشـام أخبرنــا: قـال موسـى، بــن إبـراهیم ثناحـدَّ قـال: "

 َمن؟
 الب: هشام بن یوسف.ط

 أخبرهم �الجمع هشام ومن معه. 
 جنـب؟ وهـي المـرأة منـي تـدنو أو الحـائض أتخـدمني ئلُسـ أنـه عـروة، عـن هشـامٌ  أخبرنـي: قال"

ــال ــك �ــل: عــروة فق ــي ذل �عنــي مــا فیــه إشــكال مثــل مــا قــال ابــن عبــاس لمــا ُســئل عــن  "هــین عل
�عنــي الجمــاع �النســبة للمستحاضــة الصــالة أعظــم،  :المستحاضــة، هــل الُمستحاضــة ُتجــامع؟ قــال

 هین �النسبة للصالة.
 
إشـكال ال علـى  همـا فیـ" �ـأس ذلـك فـي أحـدٍ  علـى ولـیس تخـدمني ذلـك و�ـل ،هـین علي ذلك كل"

 المرأة وال على الرجل، ال على الخادم وال على المخدوم. 
ـــتُ  �انـــت أنهـــا: عائشـــة أخبرتنـــي"  وهـــي -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- هللا رســـول رأس تعنـــي-لرجِّ

یهـا ُ�خـرج إل "المسـجد فـي" معتكـف" مجـاورٌ  حینئـذٍ  -وسـلم علیه هللا صلى- هللا ورسول حائض،
  والحجرة مجاورة للمسجد." جرتهاحُ  في وهي" رأسه



 
 

  
 

=F=Ìá_|||Ägÿ^=yÎw|||ì=}à|||è۲٤۹=|||•^=i_|||k‘=E=öÎ
=

١٢ 

ـــتُ  �انـــت أنهـــا: عائشـــة أخبرتنـــي"  وهـــي -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- هللا رســـول رأس تعنـــي-لرجِّ
 لهــا یــدنيُمعتكــف "" المســجد فــي مجــاورٌ  حینئــذٍ  -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا ورســول حــائض،
جـــزء مـــن البـــدن ال ُینـــافي فـــإخراج الـــرأس أو ال فترجلـــه وهـــي حـــائض" جرتهـــاحُ  فـــي وهـــي رأســـه،

 .االعتكاف
 طالب: ..............

�عمد إلـى  ،البخاري ما �عمد إلى صر�ح ،هذا منهجه ،هو ما �عمد إلى الصر�ح .....ما علیك هذا
 شيٍء غامض.
 طالب:........

 علق على �تا�ك.   ؟ُتصحح ُنسختك أن على �ل حال هذا الواقع ُتر�د
 طالب:........

عادتــه جــرت �أنــه �عمــد إلــى الغــامض؛ لیشــحذ همــة طالــب العلــم،  ،البخــاري ال �عمــد إلــى الواضــح
ول فیــه إشــكال قــ "�ــاب قــول الرجــل: مــا صــلینا"وأحیاًنــا �ــأتي �الواضــح الــذي ُ�ســتغرب مــن إیــراده، 

ــى الحصــیر"لینا؟ الرجــل: مــا صــ ــاب الصــالة عل ــاب �عضــهم �ــره أن �قــول: مــا صــلینا، ، نعــم "� �"
 ]٨[اإلســراء: َحِصــیًرا} {َوَجَعْلَنــا َجَهــنََّم ِلْلَكــاِفِر�نَ  إیرادهــا؟ ،وجــه اإلیــراد مــا الصــالة علــى الحصــیر"

     نعم.
هـم  نحـن...�جمعـون علـى اإلمـام، هـم رجـال و  ااالستدراكات علـى اإلمـام فـي جمعـه؛ ألن فیـه ناًسـ

 هذا؟  ألم �قولوارجال ونحن رجال، 
 .هللا یرحم الشیخ ابن ُغد�ان

 اقرأ.   ،اقرأ 
لـى عقوله: "�اب غسل الحـائض رأس زوجهـا وترجیلـه" �ـالجر عطًفـا : "-رحمه هللا–قال الحافظ 

 غســل، أي: تســر�ح شــعر رأســه، والحــدیث مطــابٌق لمــا تــرجم لــه مــن جهــة الترجیــل، وُألِحــق �ــه
ي ذلـك، ًسا، أو إشارٌة إلى الطر�ق اآلتیـة فـي �ـاب مباشـرة الحـائض، فإنهـا صـر�حٌة فـالغسل قیا

 وهو دالٌّ على أن ذات الحائض طاهرٌة، وعلى أن حیضها ال �منع مالمستها.
فـٌة، وهـي قوله: "أخبرنا هشام" وفي روا�ة األكثر "أخبرني هشام بن عروة" وفي هذا اإلسـناد لطی

ن یـذه، مثالـه هـذا ابـن جـر�ج عـن هشـام وعنـه هشـام، فـاألعلى ابـاتفاق اسـم شـیخ الـراوي وتلم
 واألدنى ابن یوسف، وهو نوٌع أغفله ابن الصالح". ،عروة

األســانید والــرواة، فُیســتدرك �عنــي لــم یــذ�ره ممــا ذ�ــر مــن األبــواب فــي علــوم الحــدیث ممــا یتعلــق �
 .علیه

ئشـة ني في األصـل، وحجـرة عا"قوله: "مجاوٌر" أي معتكٌف، وثبت هذا التفسیر في نسخة الصغا
 كانت مالصقٌة للمسجد".
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 مالصقًة.
ائض وألحق عـروة الجنا�ـة �ـالحیض قیاًسـا، وهـو جلـي؛ ألن االسـتقذار �الحـ ،"مالصقًة للمسجد

 أكثر من الُجنب، وألحق الخدمة �الترجیل. 
 وفــي الحــدیث داللــة علــى طهــارة بــدن الحــائض وعرقهــا، وأن المباشــرة الممنوعــة للمعتكــف هــي

 الجماع ومقدماته، وأن الحائض ال تدخل المسجد.
ذا ن المباشـرة مطلًقــا تــنقض الوضــوء، �ــإوقـال ابــن �طــال: فیــه حجـٌة علــى الشــافعي فــي قولــه: 

 وال حجة فیه". ،قال
ألن الشافعیة عندهم مس المرأة ینقض الوضوء ولو من غیر شهوة، لكـن هنـا المباشـرة والمـس هـل 

 الشعر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ هو للبدن أو للشعر؟ للشعر، و 
 طالب:......

 فعند الشافعیة ما ینقض الوضوء.
ـ"كذا قال وال حجة فیه؛ ألن االعتكاف ال �شترط فیه  ب ذلـك الوضوء، ولیس في الحدیث أنـه عقَّ

 الفعل �الصالة، وعلى تقدیر ذلك فمس الشعر ال ینقض الوضوء. �هللا أعلم".
 طالب:........

 جهة؟من أي 
 طالب:........
 معتكف، وهل جاء النهي عن مباشرة المرأة عموًما للمعتكف؟ فهمت.هو ال، و�المسجد و 
 طالب:........

 أكثر من دلیل منها هذا. هفی
 اقرأ.

 طالب:........
 فقال عروة: �ل ذلك علي هین".ال، عروة، "

 طالب:........
 یروي عن أبیه.

 ىإلـ حـائض وهـي خادمـه رسـلیُ  وائـل أبو و�ان ،حائٌض  هيو  امرأته حجر في الرجل قراءة �اب"
 .�عالقته فتمسكه �المصحف، فتأتیه رز�ن، أبي
 أن ثتـهحد أمـه، أن صـفیة، بـن منصـور عن ا،زهیرً  سمعقال:  ،د�ینٍ  بن الفضل نعیمٍ  أبو ثناحدَّ 

 ناوأ حجري  في یتكئ �ان: -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن حدثتها -ارضي هللا عنه– عائشة
 ".القرآن �قرأ ثم حائض،
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ــراءة �ــاب: "-تعــالى رحمــه هللا–�عــد هــذا �قــول اإلمــام البخــاري   وهــي امرأتــه حجــر فــي الرجــل ق
ِمن الزم �ونـه فـي حجرهـا رأسـه علـى حجرهـا أو علـى فخـذها أن تمسـه وهـو حـاٍو للقـرآن، " حائض

 والقرآن في قلبه، فال مانع من أن تمس القرآن من وراء حائل.
هـذا ل" مـا الـداعي القـرآن �قـرأ ثـم حائض، وأنا حجري  في یتكئ كانذا في �الم عائشة "و�ستدل به

آن، ما الداعي؟ هل �حتاج إلى �الم؟ استنبط منه ابـن دقیـق العیـد أن الحـائض ال تقـرأ القـر  ؟الكالم
 .فما لهذا الكالم أصًال داعٍ ولو �انت تقرأ القرآن 

" حـائض وهـي خادمـه رسـلیُ بـن سـلمة "عود شـقیق �عي الجلیل صـاحب ابـن مسـو�ان أبو وائل التا
 الخادم ُ�طلق على الذ�ر واألنثى.

قـة: " �عني من وراء حائل، الِعال�عالقته فتمسكه �المصحف، فتأتیه رز�ن، أبي إلى حائض وهي"
 ُتسمونه أنتم؟ ماذاالحبل الذي ُیر�ط �ه الوعاء الذي ُیوضع فیه المصحف 

 طالب:........ 
 سمونه؟تُ  ماذاالكیس  ،ال

 طالب:........ 
 ؟ماذا

 طالب:........ 
 خبز!!

 طالب:........ 
 ین غانم راح طلع؟أخرجي نعم، 

 إلى وقٍت قر�ب، مـا امصحف؟ �ان مشهورً ال أوالكیس الذي ُیوضع فیه الكتاب  ؟تسمونه أنتم ماذا
حفهم فــي �غیــر الكــیس، ُ�ســمونه ُ�قشــة، تعرفونــه أنــتم؟ طــالب العلــم �تــبهم ومصــا �حمــل�تــاب  هفیــ

خر�طـة، وهـذا الكـیس  أو�ـیس  أو -ه اإلخوانكما ُ�سمی-أو ُخرج آ�اطهم �عد أن ُیوضع في ُ�قشة 
 ُیر�ط �حبل ُ�قال له: ِعالقة.

 ".نعیمٍ  أبو ثناحدَّ قال: "
 تسمونه؟  ماذاعندك؟  ماذا

 طالب:.......
 هو الخرجان.
 طالب:.......

 انظر لو رد علیك من...
ــــــــُه �ِ   ِســــــــَالِحهمومــــــــن الَعِجیــــــــِب أنَّ

 
اِني   َأْرَداُهـــــُم نحـــــو الَحِضـــــَیِض الـــــدَّ
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 هذا من قومك.
 طالب:.......

 ال مشاحة في االصطالح.
 طالب:.......

 طیب.
 بـن رمنصـو  عـن"  ابـن معاو�ـة "سـمع زهیـًرا"كما هو معروف " د�ینٍ  بن الفضل ،نعیمٍ  أبو ثناحدَّ "

 ه؛ ألنها أشهر لشهرتها. بنت شیبة من بني شیبة حجبة البیت، وُنسب إلى أم" صفیة
 ان�ـ: -وسـلم علیـه هللا صلى- النبي أن حدثتها -ارضي هللا عنه– عائشة أن حدثته أمه، أن"

 ".القرآن �قرأ ثم حائض، وأنا حجري  في یتكئ
 طالب:.......

 ین؟أ
 طالب:.......

 متوالدین. 
 طالب: .............

 .أحد ما بینهم ،اتضع ألفً  فالبد أنسلول  بناأمه، لكن لو ُوِجد أبوه مثل عبد هللا بن ُأبي 
 قرأ.ا

فـتح " الحجـر �حـائٌض  وهـي امرأتـه حجـر فـي الرجـل قراءة �اب"قوله: : -رحمه هللا–قال الحافظ 
 .المهلة وسكون الجیم و�جوز �سر أوله

ي " هـو التـا�عي المشـهور صـاحب ابـن مسـعود، وأثـره هـذا وصـله ابـن أبـ"و�ـان أبـو وائـل :قوله
 .نه �إسناٍد صحیحشیبة ع

 ." أي جار�ته، والخادم �طلق على الذ�ر واألنثىیرسل خادمه" :قوله
 .هو التا�عي المشهور أ�ًضا "إلى أبي رز�ن" :قوله
واز جـ�كسر العـین، أي: الخـیط الـذي یـر�ط �ـه �یسـه، وذلـك مصـیر منهمـا إلـى  القته"�عِ " :قوله

 ه، ومناسبته لحدیث عائشة من جهة أنه نظَّر حمـلغیر مسِّ حمل الحائض المصحف، لكن من 
لـه الحائض الِعالقة التي فیها المصـحف �حمـل الحـائض المـؤمن الـذي �حفـظ القـرآن؛ ألنـه حام

ــأن الحمــل مخــلٌّ  قــوا � ــك، وفرَّ ــٌق لمــذهب أبــي حنیفــة، ومنــع الجمهــور ذل  فــي جوفــه، وهــو مواف
 .�التعظیم، واالتكاء ال ُ�سمى في العرف حمالً 

 ؛ لشـهرتها" هـو ابـن معاو�ـة الجعفـي، ومنصـور بـن صـفیة منسـوٌب إلـى أمـهسـمع زهیـًرا" :قوله
 بن عبد الرحمن الحجبي، وأمه صفیة بنْت شیبة".وهو منصور 

 بنُت.
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 ."بنُت شیبة بن عثمان من صغار الصحا�ة
ائض، حـه فـي حجـري وأنـا كـان �قـرأ القـرآن ورأسـوللمصنف في التوحیـد:  ""ثم �قرأ القرآن :قوله

 .فعلى هذا فالمراد �االتكاء وضع رأسه في حجرها
 ،زةً �انت جائ في هذا الفعل إشارٌة إلى أن الحائض ال تقرأ القرآن؛ ألن قراءتها لو :قال ابن دقیق

ســة لمــا ُتــوهم امتنــاع القــراءة فــي ِحجرهــا حتــى احتــیج إلــى التنصــیص علیهــا، وفیــه جــواز مالم
علـى منـع  ة، وهـذا مبنـيٌّ هارة ما لم یلحق شیًئا منها نجاساتها وثیابها على الطوأن ذ ،الحائض

 .القراءة في المواضع المستقذرة
 ".وفیه جواز القراءة �قرب محل النجاسة، قاله النووي 

" �عنــي فــي دورات المیــاه قبــل الــدخول إلــى مكــان "جــواز القــراءة �قــرب محــل النجاســة، قالــه النــووي 
 ال؟ أم المكان الذي ینتظر فیه الناس �قرأ و�ذ�ر  قضاء الحاجة في

 طالب:........
هــو لــیس �محــل النجاســة، لكــن �ــالقرب منــه قــال: "وفیــه جــواز القــراءة �قــرب محــل النجاســة، قالــه 

 بینه و�ینها حائل سور، لكن قد ُ�فتح الباب فالسور ینتهي. ،ألنه لیس محل النجاسة ؛"النووي 
شـيء قـد �أخـذ حكمـه أحیاًنـا السـیما عنـد استحضـار الحـال والمكـان، وعلى �ل حـال القر�ـب مـن ال

أنــت اآلن جئــت �شــيٍء ممــا ُ�ســتعمل فــي النجاســة مــثًال أو جئــت مــن  ا،ئً اإلنسـان إذا استحضــر شــی
أن نفســك طفــال ووضــعته فــي البیــت، هــل تســمح الصــیدلیة �كــیس فیــه الحفاضــات التــي توضــع لأل

 مصنع؟وهو نظیف جاء من ال ا،تضع علیه مصحفً 
 طالب:........

طـاهر  ،ب تعظیم القرآن من جهـة ومـا سـیؤول إلیـه الحـال، و�ال مـا فیـه شـيءحلماذا؟ ألنك مستص
إشــكال؛ ألنــه طــاهر، لكــن مــع ذلــك الــنفس ال ترتــاح لمثــل هــذا مــع تعظــیم القــرآن وعظمــة  همــا فیــ
 شيء. هما فی ،لكنه هو في األصل طاهر ،القرآن

 طالب:........
 ي الزمن السابق ال ُ�قضى فیها الحاجة، لكن اآلن ُ�قضى فیها الحاجة.ال، الحمامات ف
 طالب:........
 . افرق بینهم ،ُ�قضى فیها حاجة أنها بقىیما هي مسألة 

الته وفیـه جـواز اسـتناد المـر�ض فـي صـ"وفیه جواز القراءة �قرب محل النجاسة، قاله النـووي، 
 القرطبي".إلى الحائض إذا �انت أثوابها طاهرة، قاله 

طـاهر، ولـو �ـان  يطاهرة وهـ ،ألنها مثل السور ؛"جواز استناد المر�ض في صالته إلى الحائض"
المانع؟ هل �كـون االسـتناد  ماالسور أو السار�ة التي �ستند إلیها المر�ض مثًال في جوفها نجاسة، 
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جملـة وفـي جوفـه إلى القسم المباشر له المصلي وهو طاهر أو نقول: نستند على هذا السور في ال
 نجاسة؟ لو قلنا مثل هذا لقلنا: ابن آدم نفسه المصلي في جوفه نجاسة.

 مـن الحـدیث وأن الحـائض ال تقـرأ القـرآن هـو نظیـر اسـتنباط -رحمـه هللا–استنباط ابن دقیـق العیـد 
 {ِفي ِ�َتـاٍب : -جلَّ وعال-أن المحِدث ال �مس المصحف مستدًال �قوله  -رحمه هللا–شیخ اإلسالم 

ــــون مَّ  ــــُرون}* ْكُن ــــُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ ــــقــــال:  ]٧٩-٧٨[الواقعــــة: الَّ َ�َمسُّ  ]٧٩[الواقعــــة: ُرون}{اْلُمَطهَّ
 المالئكة.

وجــه االســتدالل؟ قــال: إذا ُمنــع مــن هــو متصــٌف بوصــٍف مــالزم وهــو الطهــر ُمنــع مــن  مــاطیــب 
 أو قر�ـب مـن الصـر�ح عداهم، �عني ُأذن للمطهر�ن الذین هم من مالزمي الطهارة، فهذا فیـه إشـارة

ا أن غیرهم إذا �ان غیر متطهر ال �مس القـرآن؛ ألنـه لمـا تسـتدل �اآل�ـة قـال: هـذا فـي المالئكـة مـ
 هذا أبلغ...�قول: هو...وشیخ اإلسالم 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 فاصل. هفی ،حاجز هلكن فی

 طالب:........
 بینه و�ینه ما �جوز. ساتر هلو ما �ان فی ،نعم

 طالب:........
 طاهر من هذا الفراش وفي طرفه نجاسة. ه جزءُحكم الصالة على فراش فی

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
على �ل حال ال ُیباشر األشیاء، لكن �شمله مسمًى واحد صلى علـى فـراٍش متـنجس، تعـرف �ـالم 

 أهل العلم في هذا؟ 
 بعضهم �منع.فنجرار هذا الفراش لو �انت في حبٍل ینجر �ا

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.
 


