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 املقدمة 
 ِبْسِم اهلل الَّرْحَمِن الَّرِحيِم

احلمد ّلله نحمُده ونستعينُه ونستغفرُه، ونتوُب إليه، ونعوُذ باّلله من رشور 
من يضلّل فال هادَي له، من هيده اّلل فال مضَّل له، و. أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا

وأشهد أن ال إله إال اّلل وحده ال رشيك له، وأشهُد أَن حممًدا عبده ورسوله، صىل 
 . اّلل عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسلياًم 

فإن الدماء التي تصيُب املرأة وهي احليض واالستحاضة والنفاس، : أما بعد
مة التي تدعو احلاجة إىل بياهنا ومعرفة أحكامها، ومتييز اخلطأ من من األمور امله

الصواب من أقوال أهّل العلم فيها، وأن يكون االعتامد فيام يرجَح من ذلك أو 
 . يضعف عىل ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة

ألهنام املصدران األساسيان اللذان ُتبنى عليهام أحكام اّلل تعاىل التي تعبد  -1
 . ده وكلفهم هباهبا عبا
يف االعتامد عىل الكتاب والسنة طمأنينُة القلب وانرشاُح الصدر وطيب  -2

 . النفس وبراءة الذمة
 . ما عدامها فإنام حيتُّج له وال حيتُّج به -3

وكذلك كالم أهّل العلم من  Uإذ ال حجة إال يف كالم ّلل تعاىل وكالم رسوله 
يكون يف الكتاب والسنة ما خيالفه وأن ال الصحابة عىل القول الراجح برشط أن ال 

يعارضه قول صحايب آخر، فإن كان يف الكتاب والسنة ما خيالفه وجب األخذ بام 
يف الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحايب آخر طلب الرتجيح بني القولني 
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D̄ }: وأخذ بالراجح منها لقوله تعاىل VÙ Ø/ ÅÊÕÃ Ws� X=V" r ¯Û 	Ä Ô³[� ÈPTwjÄm VÙ r Q� ¯� �� �� ª$SÀy�m� ��XT D̄� Ø/ ÅÊ< Å� 

WDSÄ= °% ØU É" �� ��̄� °4×SXk Ù��� XT m ¦\)[�� � \� °��Vl ¸n ×m \\ ÀC_�ÕOU	 XT �Zc®TÚ
 V" §®²¨} (1)  . 95النساء آية . 
ليه من بيان هذه الدماء وأحكامها وهذه رسالة موجزة فيام تدعو احلاجة إ

 : وتشتمّل عىل الفصول اآلتية
 . يف معنى احليض وحكمته :الفصل األول
 . يف زمن احليض ومدته :الفصل الثاين

 . يف الطوارئ عىل احليض :الفصل الثالث
 . يف االستحاضة وأحكامها :الفصل اخلامس
 . يف النفاس وأحكامه :الفصل السادس

استعامل ما يمنع احليض أو جيلبه وما يمنع احلمّل أو يف  :الفصل السابع
 . يسقطه

                                                 
 . 95: سورة النساء آية (  )
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 الفصل األول 
  يف معىن احليض وحكمته

دم حيدث لألنثى مبقتضى الطبيعة : ويف الشّرعَسَيالن الشيء وجريانه، : احليض لغة
فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو . بدون سبب يف أوقات معلومة

ولذلك ختتلف . م طبيعي فإنه خيتلف حبسب حال األنثى وبيئتها وجّوهاومبا أنه د. والدة
 . فيه النساء اختالًفا متبايًنا ظاهًرا

 : واحلكمة فيه
أنه ملا كان اجلنني يف بطن أمه ال ميكن أن يتغذى به من كان خارج البطن وال ميكن 

يف األنثى إفرازات  ألرحم اخللق به أن يوصل إليه شيًئا من الغذاء حينئذ جعل اهلل تعاىل
دموية يتغذى هبا اجلنني يف بطن أمه بدون احلاجة إىل أكل وهضم تنفذ إىل جسمه من 

فهذه هي . طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك اهلل أحسُن اخلالقني
. احلكمة يف هذا احليض، ولذلك إذا َحِملت املرأة انقطع احليض عنها، فال حتيض إال نادًرا

 . وكذلك املراضع يقُل من حتيُض منهن ال سيما يف أول زمن اإلرضاع
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 الفصل الثاين 
 يف زمن احليض ومدته 
  السن الذي يأيت فيه احليض

  
 : الكالم يف هذا الفصل يف مقامني

 . يف السن الذي يأيت فيه احليض: املقام األول
 . يف مدة احليض: املقام الثاين

ما بني اثنيت عشرة سنة إىل الذي يغلب فيه احليض هو  فالسن: املقام األول -1
 . مخسني سنة، ورمبا حاضت األنثى قبل ذلك أو بعده حبسب حاهلا وبيئتها وجوها

هل للسَن الذي يأيت فيه احليض حّد معني : -َرِحمهُم اهلل  -وقد اختلف العلماء 
 عده فهو دم فساد ال حيض ؟ حبيث ال حتيض األنثى قبله وال بعده، وإن ما يأتيها قبله أو ب

! كل هذا عندي خطأ: قال الدارمي بعد أن ذكر االختالفات. اختلف العلماء يف ذلك
ألن املرجع يف مجيع ذلك إىل الوجود، فأي قدر وجد يف أي حاٍل وسًن وجب جعله 

 .  ( )والّله أعلم . حيًضا
بن تيمية، فمىت رأت وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ اإلسالم ا

األنثى احليض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنني أو فوق مخسني، وذلك ألن 
أحكام احليض علقها اهلل ورسوله على وجوده، ومل حيدْد اهلل ورسوله لذلك سًنا معيًنا، 
فوجب الرجوع فيه إىل الوجود الذي ُعلقت األحكام عليه، وحتديده بسّن معني حيتاج إىل 

 . الكتاب أو السنة وال دليل يف ذلك دليل من

                                                 
 . 683:  اجملموع شرح املهذب (  )
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  مدة احليض
 . وهو مدة احليض أي مقدار زمنهاملقام الثاين  - 2

قال ابن املنذر . فقد اختلف فيه العلماء اختالًفا كبرًيا على حنو ستة أقوال أو سبعة
ليس ألقل احليض وال ألكثره حد باأليام قلت وهذا القول كقول الدارمي : وقال طائفة

بق وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الصواب ألنه يدل عليه الكتاب والسنة السا
 . واالعتبار

أن هذه التقديرات والتفصيالت اليت ذكرها من ذكرها من الفقهاء يف : الدليل الثالث
مع أن احلاجة بل  Uهذه املسألة ليست موجودة يف كتاب اهلل وال سنة رسول اهلل 

ياهنا فلو كانت مما جيب على العباد فهمه والتعبد هلل به لبينهما اهلل الضرورة داعية إىل ب
ورسوله بياًنا ظاهًرا لكل أحد ألمهية األحكام املترتبة على ذلك من الصالة والصيام 
والنكاح والطالق واإلرث وغريها من األحكام، كما بني اهلل ورسوله عدد الصلوات 

: مواهلا وأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيامأ: وأوقاهتا وركوعها وسجودها، والزكاة
مدته وزمنه، واحلج وما دون ذلك، حىت آداب األكل والشرب والنوم واجلماع واجللوس 
ودخول البيت واخلروج منه وآداب قضاء احلاجة، حىت عدد مسحات االستجمار إىل غري 

على املؤمنني، كما قال  ذلك من دقيق األمور وجليلها، مما أكمل به الدين، وأمت به النعمة
=�X }تعاىل  Ù� �s W5 XT | Ù̂k Q WÃ _ � W* ¦�Ù� �� �;=� Xk×�°" ©G#Å�°L� 	ÄÔ³[�} ( )  [85: النحل، اآلية  .] وقال تعاىل

{ �W% WD� [� �<9c°i WP �tXn W,ÙÝ Äc C¦�� V�XT W�c°i Ô¡V" s°����� WÛØÜW� °OØc\i Wc �#k ¦¡ÙÝV" XT ©G# Á� 	Ä Ô³[�} ( ) 
 [.     : يوسف، اآلية ]

فلما مل توجد هذه التقديرات والتفصيالت يف كتاب اهلل تعاىل وال يف سنة رسول 
ن ال تعويل عليها، وإمنا التعويل على مسمى احليض الذي علقت عليه تبني أ U اهلل

                                                 
 . 85: حل آية سورة الن(  )
 .    : سورة يوسف آية (  )
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أعين أن عدم ذكر احلكم يف الكتاب  -األحكام الشرعية وجودا وعدما، وهذا الدليل 
ينفعك يف هذه املسألة وغريها من مسائل العلم؛ ألَن  -والسنة، دليل على عدم اعتباره 

أو  Uلشرع من كتاب اهلل، أو سنة رسوله األحكام الشرعية ال تثبت إال بدليل من ا
ومن ذلك : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قاعدة له. إمجاع معلوم، أو قياس صحيح

اسم احليض علق اهلل به أحكاما متعددة يف الكتاب والسنة، ومل يقدر ال أقله وال أكثره، 
، واللغة ال تفرق بني وال الطهر بني احليضتني مع عموم بلوى األمة بذلك واحتياجهم إليه

 .  ( )انتهى كالمه ". قدر وقدر، فمن قدر يف ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة 
االعتبار أي القياس الصحيح املطرد، وذلك أن اهلل تعاىل علل احليض : الدليل الّرابع

بكونه أذى، فمىت ُوجد احليض فاألذى موجود، ال فرق بني اليوم الثاين واليوم األول، وال 
بني الرابع والثالث، وال فرق بني اليوم السادس عشر واخلامس عشر، وال بني الثامن عشر 
والسابع عشر فاحليض هو احليض واألذى هو األذى فالعلة موجودة يف اليومني على حد 
سواء فكيف يصح التفريق يف احلكم بني اليومني مع تساويهما يف العلة؟ أليس هذا خالف 

 . س القياس الصحيح تساوي اليومني يف احلكم لتساويهما يف العلة ؟القياس الصحيح ؟ أولي
اختالف أقوال احملددين واضطراهبا فإن ذلك يدل على أنه ليس يف : الدليل اخلامس

املسألة دليل جيُب املصري إليه وإمنا هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ليس 
القول أنه ال حد ألقل احليض وال أكثره وأنه أحدمها أوىل باالتباع من اآلخر واملرجع قوة 

القول الراجح فاعلم أن كل ما رأته املرأة من دم طبيعي من غري تقدير بزمن أو سن إال أن 
يكون مستمًرا على املرأة ال ينقطع أبًدا أو ينقطع مدة يسرية كاليوم واليومني يف الشهر 

قال شيخ اإلسالم . ستحاضة وأحكامهافيكون استحاضة وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل بيان اال
واألصل يف كل ما خيرج من الرحم أنه حيض حىت يقوم دليل على أنه : ابن تيمية
. اهـ. وقال أيًضا فما وقع من دم فهو حيض إذا مل يعلم أنه دم عرق أو جرح. استحاضة

يسر وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيًضا أقرب فهما وإدراًكا وأ
                                                 

 . من رسالة األمساء اليت علق الشارع األحكام هبا 69: ص(  )
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عمًلا وتطبيًقا مما ذكره احملددون وما كان كذلك فهو أوىل بالقبول ملوافقته لروح الدين 
%�W }: اإلسالمي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال اهلل تعاىل XT �# \È\B ×�Å�Ùk Q WÆ r ¯Û ©ÛÏ°Fi��� ÕC°% 

�NWm \O �} ( )  . وقالU { إن الدين يسر ولن يشاّد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا

 . رواه البخاري.  ( ) {وأبشروا

 .  (6) {أنه ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثًا} Uوكان من أخالقه 

                                                 
 . 88: سورة احلج آية (  )
، ابن ( 9365)، النسائي اإلميان وشرائعه ( 3 8 )، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ( 65)البخاري اإلميان (  )

 (.  3 5)ماجه الزهد 
، مالك ( 63 /3)، أمحد ( 5889)، أبو داود األدب ( 8 6 )، مسلم الفضائل ( 6638)ي املناقب البخار( 6)

 (.  38 )اجلامع 
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  حيض احلامل
إمنا تعرف  " : -رمحه اهلل-الغالب الكثري أن األنثى إذا محلْت انقطع الدم عنها، قال اإلمام أمحد 

الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسري كاليومني أو الثالثة  إذا رأت احلامل". النساء احلمل بانقطاع الدم 
ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثري أو قبل الوضع بزمن يسري لكن ليس معه طلق 
فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضًا تثبُت له أحكام احليض أو يكوُن دم فساد ال حيكُم له بأحكام 

 احليض ؟ 
 . العلميف هذا خالف بني أهل 

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه املعتاد يف حيضها ألن األصل فيما يصيُب 
املرأة من الدم أنه حيض، إذا مل يكن له سبب مينُع من كونه حيًضا، وليس يف الكتاب 

 . والسنة ما مينُع حيض احلامل
تيارات وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، قال يف االخ

وعلى هذا فيثبُت . وحكاه البيهقي رواية عن أمحد، بل حكى أنه رجع إليه اهـ: 63ص 
 : حليض احلامل ما يثْبت حليض غري احلامل إال يف مسألتني

فيحرُم طالق من تلزمها عدة حاَل احليض يف غري احلامل، وال حيرُم الطالق،  -1
�C }: الف لقوله تعاىليف احلامل، ألن الطالق يف احليض يف غري احلامل خم ÉFS Á� ° M V¼ VÙ 

�¦ ®M ( �i °È °�أما طالق احلامل حال احليض فال خيالفه، ].   : الطالق، اآلية[  ( ) {

اهًرا، ألن عدهتا ألن من طلق احلامل فقد طلقها لعدهتا، سواء كانت حائًضا أم ط
 . باحلمل، ولذلك ال حيرُم عليه طالقها بعد اجلماع خبالف غريها

: سواء كانت حتيض أم ال لقوله تعاىلعدة احلامل ال تنقضي إال بوضع احلمل،  -2
{ Á0� V� 
TÊ	XT ª$�X+ ØS )]�� �CÀIÉ \BU	 DU	 ]CØÈ�²Wc �C ÀIQ Ø+ [S �} ( )  [5: الطالق، اآلية  .] 

                                                 
 .  : سورة الطالق آية (  )
 . 5: سورة الطالق آية (  )
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 الفصل الثالث 
  يف الطوارئ على احليض

 : الطوارئ على احليض أنواع
زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة املرأة ستة أيام فيستمر هبا الدم إىل سبعة أو : األول

 . تكون عادهتا سبعة أيام فتطهر لستة
م أو تأخر مثل أن تكون عادهتا يف آخر الشهر فترى احليض يف أوله أو تقد: الثاين

 . تكون عادهتا يف أول الشهر فتراه يف آخره
وقد اختلف أهل العلم يف حكم هذين النوعني والصواب أهنا مىت رأت الدم يف حائض 
ومىت طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادهتا أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت 

. ذكر الدليل على ذلك يف الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام احليض بوجودهوسبق 
وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وقواه صاحب املغين فيه ونصره 

ألمته وملا  Uولو كانت العادة معتربة على الوجه املذكور يف املذهب لبينه النيب : وقال
تأخري البيان عن وقته وأزواجه وغريهن من النساء حيتجن إىل وسعه تأخري بيانه؛ إذ ال جيوز 

ذكر العادة وال بياهنا إال يف  Uبيان ذلك يف كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه 
 اهـ . حق املستحاضة ال غري

صفرة أو كدرة حبيث ترى الدم أصفر كماء اجلروح أو متكدًرا بني : النوع الثالث
إن كان يف أثناء احليض أو متصًلا به قبل الطهر فهو حيض نثبت له  الصفرة والسواد فهذا

كنا ال : ) أحكام احليض، وإن كان بعد الطهر فليس حبيض لقول أم عطية رضي اهلل عنها
رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيًضا (. نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيًئا 

باب الصفرة والكدرة يف غري أيام : ه بقولهالبخاري بدون قوهلا بعد الطهر، لكنه ترجم ل
يشرُي بذلك إىل اجلمع بني حديث عائشة املتقدم يف : " قال يف شرحه فتح الباري. احليض

قوهلا حىت ترين القصة البيضاء وبني حديث أم عطية املذكور يف الباب، بأن ذلك أي 
، وأما يف غريها حديث عائشة حممول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة يف أيام احليض
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وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما عّلقُه البخاري . اهـ". فعلى ما قالت أم عطية 
شيء حتتشي به املرأة ) جازًما به قبل هذا الباب، أن النساء ُكَن َيبعثن إليها بالدرجة 

ال : " فيه الصفَرة فتقول( القطن ) فيها الكرسف ( لتعرف هل بقَي من أثر احليض شيء 
والقصة البيضاء ماء أبيض يدفُعُه الرحم عند انقطاع ". تعجْلَن حىت ترْيَن القصة البيضاء 

 . احليض
تقطع يف احليض، حبيث َتَرى يوًما دًما، ويوًما نقاًء وحنو ذلك فهذان : النوع الّرابع

 : حاالن
ن أن يكون هذا مع األنثى دائًما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبُت مل: احلال األول

 . تراُه حكم املستحاضة
أال يكون مستمًرا مع األنثى هبا يأتيها بعض الوقت، ويكون هلا وقت : احلال الثاين
هل يكوُن طهًرا أو . يف هذا النقاء -رمحهم اهلل  -فقد اختلف العلماء . طهر صحيح

ينسحُب عليه أحكام احليض ؟ فمذهب الشافعي يف أصح قوليه أنه ينسحُب عليه أحكام 
ومذهب  ( )احليض فيكوُن حيًضا، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وصاحب الفائق  -

أيب حنيفة، وذلك ألن القصة البيضاء ال ترى فيه، وألنه لو ُجِعَل طهًرا لكان ما قبله 
َحيضة، وما بعده َحيضة، وال قائل به، وإال النقضْت العدة القرء خبمسة أيام، وألنه لو 

به حرج ومشقة باالغتسال وغريه كل يومني، واحلرج منتف يف هذه ُجعَل طهًرا حلصل 
واملشهور من مذهب احلنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إال أن . الشريعة ولّله احلمد

يتوجه أن " يتجاوز جمموعهما أكثر احليض فيكون الدم املتجاوز استحاضة وقال يف املغين 
بناء على الرواية اليت حكيناها يف النفاس أهنا انقطاع الدم مىت نقص عن اليوم فليس بطهر 

ال تلتفت إىل ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء اهلل ألن الدم جيري مرة وينقطع أخرى 
%�W }: ويف إجياب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعاىل XT �# \È\B 

                                                 
 . نقل عنهما يف اإلنصاف(  )
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×� Å�ÙkQ WÆ r ¯Û ©ÛÏ°Fi��� ÕC°% �NWm \O �} ( )  [88: احلج آية  ] قال فعلى هذا ال يكون انقطاع الدم

أقل من يوم طهًرا إال أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه يف آخر عادهتا أو ترى 
بني القولني واهلل أعلم  فيكون قول صاحب املغين هذا وسًطا. القصة البيضاء اهـ

 . بالصواب
جفاف يف الدم حبيث ترى األنثى جمرد رطوبة فهذا إن كان يف أثناء : النوع اخلامس

احليض أو متصًلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس حبيض ألن غاية 
 . حالة أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها

                                                 
 . 88: سورة احلج آية (  )
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 الفصل الّرابع 
  يف أحكام احليض

  األول الصالة
 : للحيض أحكام كثرية تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثري احلاجة فمن ذلك

 : الصالة: األول
فيحرم على احلائض الصالة فرضها ونفلها وال تصح منها وكذلك ال جتب عليها 
الصالة إال أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصالة حينئذ سواء 

امرأة حاضت بعد غروب الشمس مبقدار ركعة فيجب عليها إذا : لك من أولهأدركت ذ
 . طهرت قضاء صالة املغرب ألهنا أدرَكْت من وقتها قدر ركعة قبل أن حتيض

امرأة َطُهَرْت من احليِض قبل طلوع الشمس مبقدار ركعة : ومثال ذلك من آخره
 . َرَكْت من وقتها جزًءا يتسُع لركعةفيجُب عليها إذا َتطَهَرْت قضاء صالة الفجر، ألهنا أْد

أما إذا أْدَرَكْت احلائض من الوقت جزًءا ال يتسع لركعة كاملة، مثل أن حتيَض يف املثال 
األول بعد الغروب بلحظة أو َتْطُهَر يف املثال الثاين قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصالة ال 

متفق .  ( ) {من أدرَك ركعة من الصالة فقد أدرَك الصالة} Uجتُب عليها، لقول النيب 

 . عليه، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة مل يكْن مدرًكا للصالة
وإذا أدرَكْت ركعة من وقت صالة العصر فهل جتُب عليها صالة الظهر مع العصر، أو 

 آلخرة، فهل جتُب عليها صالة املغرب مع العشاء ؟ ركعة من وقت صالة العشاء ا
يف هذا خالف بني العلماء، والصواب أهنا ال جيُب عليها إال ما أدركْت وقته، وهي 

العصر قبل أن تغرب من أدرَك ركعة من } Uلقوله . صالة العصر والعشاء اآلخرة فقط

                                                 
، ( 5 9)، الترمذي اجلمعة ( 338)ضع الصالة ، مسلم املساجد وموا( 999)البخاري مواقيت الصالة (  )

 (. 9 )، مالك وقوت الصالة ( 856)، أبو داود الصالة ( 996)النسائي املواقيت 
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فقد أدرك الظهر والعصر  Uمتفق عليه، مل يقْل النيب .  ( ) {الشمس فقد أدرك العصر

ومل َيْذُكْر وجوب الظهر عليه، واألصل براءة الِذَمة وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك حكاه 
 .  ( )عنهما يف شرح املهذب 

ى األكل وغريه، وقراءة احلديث وأما الذكر والتكبري والتسبيح والتحميد، والتسمية عل
والفقه والدعاء والتأمني عليه واستماع القرآن فال حيرُم عليها شيء من ذلك، فقد ثبَت يف 

وهي ( رضي اهلل عنها )  كان يتكئ يف ِحْجر عائشة Uأن النيب }الصحيحني وغريمها، 

 .  (6) {حائض فيقرأ القرآن
خيرج العواتق وذوات اخلدور واحليض يعين إىل صالة }: يقول Uأهنا مسعت النيب 

 .  (5) {حلَيض املصّلىالعيدين وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني ويعتزل ا
فأما قراءة احلائض القرآن بنفسها فإن كان نظًرا بالعني أو تأمًلا بالقلب بدون نطق 
باللسان فال بأس بذلك مثل أن يوضع املصحف أو اللوح فتنظر إىل اآليات وتقرأها 

وأما إن كانت قراءهتا نطًقا ". جائز بال خالف" قال النووي يف شرح املهذب .. بقلبها
اللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغري جائز وقال البخاري وابن جرير الطربي ب

وابن املنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي يف القول القدمي حكاه عنهما يف فتح 
وقال شيخ . وذكر البخاري تعليًقا عن إبراهيم النخعي ال بأس أن تقرأ اآلية. الباري

                                                 
، ( 83 )، الترمذي الصالة ( 338)، مسلم املساجد ومواضع الصالة ( 995)البخاري مواقيت الصالة (  )

، مالك ( 33 / )، أمحد ( 355)بن ماجه الصالة ، ا(   5)، أبو داود الصالة ( 8 9)النسائي املواقيت 
 (.     )، الدارمي الصالة ( 9)وقوت الصالة 

 . 83: 6شرح املهذب (  )
، أبو داود الطهارة (  68)، النسائي احليض واالستحاضة (  63)، مسلم احليض ( 56 )البخاري احليض ( 6)

 (.  3/8)، أمحد ( 365)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 33 )
، النسائي صالة العيدين ( 965)، الترمذي اجلمعة ( 853)، مسلم صالة العيدين ( 8 6)البخاري احليض ( 5)

، ( 9/85)، أمحد ( 638 )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( 65  )، أبو داود الصالة ( 998 )
 (. 335 )الدارمي الصالة 



 رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء

 
15 

ليس يف منعها من القرآن سنة أصًلا فإن " فتاوى جمموعة ابن قاسم اإلسالم ابن تيمية يف ال
حديث ضعيف باتفاق أهل  ( ) {ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيًئا من القرآن}قوله 

لقراءة حمرمة عليهن فلو كانت ا Uاملعرفة باحلديث وقد كان النساء حيضن يف عهد النيب 
ألمته وتعلمه أمهات املؤمنني وكان ذلك مما يقولونه  Uكالصالة لكان هذا مما بينه النيب 

يف ذلك هنًيا مل جيز أن جتعل حراًما مع العلم أنه مل  Uيف الناس فلما مل ينقل أحد عن النيب 
والذي . اهـ" ينه عن ذلك وإذا مل ينه عنه مع كثرة احليض يف زمنه علم أنه ليس مبحرم

ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال األوىل للحائض أن ال تقرأ القرآن نطًقا 
باللسان إال عند احلاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إىل تْلقني املتعلمات، أو يف 

 . حال االختبار فتحتاُج املتعلمة إىل القراءة الختبارها أو حنو ذلك
  الثاين الصيام

ْحُرُم على احلائض الصيام فرضه ونفله، وال يصُح منها لكن جيُب عليها قضاء الفرض في
كان يصيبنا ذلك، تعين احليض فنْؤَمُر بقضاء }( رضي اهلل عنها ) منه حلديث عائشة 

متفق عليه، وإذا حاضت وهي صائمة بُطَل .  ( ) {َمُر بقضاء الصالةالصوم وال ُنْؤ

صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان 
أما إذا أحسْت بانتقال احليض قبل الغروب لكن مل خيرج إال بعد الغروب فإن . فرًضا

دم يف باطن اجلوف ال حكم له، وألن صومها تاٌم وال يبطل على القول الصحيح، ألن ال
: ملا سئل عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال} Uالنيب 

                                                 
 (. 953)وسننها  ، ابن ماجه الطهارة(  6 )الترمذي الطهارة (  )
، أبو ( 8 6 )، النسائي الصيام ( 63 )، الترمذي الطهارة ( 669)، مسلم احليض ( 9 6)البخاري احليض (  )

 (. 583)، الدارمي الطهارة (  6 /3)، أمحد (  36)، ابن ماجه الطهارة وسننها (  3 )داود الطهارة 
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بانتقاله، فكذلك احليض ال تثبت  َفَعَلَق احلكم برؤية امليّن ال ( ) {نعم إذا هي رأْت املاء

 . أحكامه إال برؤيته خارًجا ال بانتقاله
وإذا طِلع الفجر وهي حائض مل يصْح منها صيام ذلك اليوم ولو طُهَرْت بعد الفجر 

 . بلحظة
وإذا َطُهَرْت قبيل الفجر فصامْت صَح صومها، وإن مل تغتسْل إال بعد الفجر، كاجلنب 

ومل يغتسْل إال بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، حلديث إذا نوى الصيام وهو جنب 
يصبح جنًبا من مجاع غري احتالم مث  Uكان النيب }: قالت( رضي اهلل عنها ) عائشة 

 . متفق عليه.  ( ) {يصوم يف رمضان

  تالثالث الطواف بالبي
لعائشة ملا  Uالنيب : فيحرم عليها الطواف بالبيت، فرضه ونفله، وال يصح منها لقول

 .  (6) {اْفعلي ما يفَعُل احلاُج غري أال تطويف بالبيت حىت َتْطَهري}: حاضت
لصفا واملروة، والوقوف بعرفة، واملبيت مبزدلفة ومىن، وأما بقية األفعال كالسعي بني ا

ورمي اجلمار وغريها من مناسك احلج والعمرة فليست حراًما عليها، وعلى هذا فلو 
طافت األنثى وهي طاهر مث خرج احليض بعد الطواف مباشرة، أو يف أثناء السعي فال 

 . حرج يف ذلك

                                                 
، أبو ( 59 )، النسائي الطهارة ( 6  )ي الطهارة ، الترمذ(   6)، مسلم احليض ( 63 )البخاري العلم (  )

، ( 8  )، مالك الطهارة ( 3/683)، أمحد (  33)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 68 )داود الطهارة 
 (. 836)الدارمي الطهارة 

، ( 836 )، ابن ماجه الصيام ( 685 )، أبو داود الصوم ( 35  )، مسلم الصيام ( 3 )البخاري اإلميان (  )
 (. 9 8 )، الدارمي الصوم ( 356)، مالك الصيام ( 3/63)أمحد 

، مالك ( 86 /3)، أمحد ( 836 )، النسائي مناسك احلج (     )، مسلم احلج ( 55 )البخاري احليض ( 6)
 (. 853 )، الدارمي املناسك (  55)احلج 
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  الّرابع طواف الوداع
 : ع منهاسقوط طواف الودا: الّرابع

فإذا أكملت األنثى مناسك احلج والعمرة مث حاضت قبل اخلروج إىل بلدها واستمر هبا 
أمر : ) احليض إىل خروجها، فإهنا خترج بال وداع، حلديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

وال يستحب عند (. الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إال أنه خفف عن املرأة احلائض
والعبادات مبنية  U إىل باب املسجد احلرام وتدعو، ألن ذلك مل يرد عن النيب الوداع أن تأيت

قصة صفية رضي اهلل عنها }يقتضي خالف ذلك، ففي  Uعلى الوارد بل الوارد عن النيب 

ومل يأمر . متفق عليه.  ( ) {فلَتنُفر إذن: قال هلا Uبعد طواف اإلفاضة أن النيب حني حاضت 

وأم طواف احلج والعمرة فال يسقط . باحلضور إىل باب املسجد ولو كان ذلك مشروًعا لبّينه
 . عنها بل تطوف إذا طهرت

  اخلامس املكث يف املسجد
حيرم عليها أن متكث فيه،  فيحرم على احلائض أن متكث يف املسجد حىت مصلى العيد

َيخرُج العواتُق وذواُت }: يقول Uأهنا مسعت النيب : حلديث أم عطية رضي اهلل عنها

 . عليهمتفق .  (6) {يعتزل احليض املصلى}وفيه .  ( ) {اخلدوِر واحلّيض

                                                 
، ابن ماجه ( 336 )ناسك ، أبو داود امل(  65)، النسائي احليض واالستحاضة (     )مسلم احلج (  )

 (. 8 5 )، الدارمي املناسك (  638)املناسك 
، النسائي صالة العيدين ( 965)، الترمذي اجلمعة ( 853)، مسلم صالة العيدين ( 935 )البخاري احلج (  )

، ( 9/85)، أمحد ( 638 )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( 65  )، أبو داود الصالة ( 998 )
 (. 335 )رمي الصالة الدا

، أبو داود الصالة ( 998 )، النسائي صالة العيدين ( 965)، الترمذي اجلمعة ( 8 6)البخاري احليض ( 6)
 (. 335 )، الدارمي الصالة ( 9/85)، أمحد ( 638 )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( 65  )



 رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء

 
18 

  اجلماع السادس
| }: لقوله تعاىل. فيحرم على زوجها أن جيامعها، وحيرم عليها متكينه من ذلك Ŵ5SÉ W�Ô�RdXT 

¨CWÃ ¨¹j¦U\-Ù��� � ×#É� XSÉF s?lU	 ��SÅ�®tW,ÕÃ��VÙ XÄ��_�°K<��� r̄Û ¨¹j¦U\-Ù��� � �YXT �CÉFSÈ�WmÙ�V" �³�/\O WD×mÀIÕ¼Wc �} ( )  .
اصنعوا } Uولقول النيب . واملراد باحمليض زمان احليض ومكانه وهو الفرج[     : البقرة ]

مني أمجعوا على حترمي وطء رواه مسلم؛ وألن املسل. يعين اجلماع.  ( ) {كل شيء إال النكاح

 . احلائض يف فرجها
فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم على هذا األمر املنكر الذي دل على 

فيكون ممن شاق اهلل ورسوله . وإمجاع املسلمني Uاملنع منه كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
: " قال الشافعي  ج 685: واتبع غري سبيل املؤمنني، قال يف اجملموع شرح املهذب ص

من استحل وطء احلائض ُحِكَم : " قال أصحابنا وغريهم". من فعل ذلك فقد أتى كبرية 
 . اهـ كالم النووى". بكفره 

وقد أبيَح له وهلل احلمد ما يكسُر به شهوته دون اجلماع، كالتقبيل والضم واملباشرة 
رة والركبة إال من وراء حائل، لقول فيما دون الفرج، لكن األوىل أال يباشر فيما بني الس

.  (6) {يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض Uكان النيب }(: رضي اهلل عنها ) عائشة 
 متفق عليه 

                                                 
 .    : سورة البقرة آية (  )
، أبو داود ( 635)، النسائي احليض واالستحاضة ( 588 )الترمذي تفسري القرآن ، (  63)مسلم احليض (  )

 (. 396 )، الدارمي الطهارة ( 66 /6)، أمحد ( 355)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 39  )النكاح 
 (. 59 )البخاري احليض ( 6)
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  الطالق السابع
�SM }: حيرُم على الزوج طالق احلائض حال حيضها، لقوله تعاىل {iU
 �� Wc q³ª��=��� � Vl¯� ¿2 È)Ù� � V» 

XÄ ��_�°K<� �� �CÉFSÁ� °M V¼ VÙ �¦®M (�i °È°�أي يف حال يستقبلن به عدة ].   : الطالق، اآلية[  ( ) {

طلقها حامال أو طاهرا من غري مجاع، ألهنا معلومة حني الطالق، وال يكون ذلك إال إذا 
إذا طلقت حال احليض مل تستقبل العدة حيث إن احليضة اليت طلقت فيها ال حتسب من 
العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد اجلماع، مل تكن العدة اليت تستقبلها معلومة حيث إنه ال 

حليض، فلما مل حيصل يعلم هل محلت من هذا اجلماع، فتعتد باحلمل، أو مل حتمل فتعتد با
 . اليقني من نوع العدة حرم عليه الطالق حىت يتبني األمر

فطالق احلائض حال حيضها حرام لآلية السابقة، وملا ثبت يف الصحيحني وغريمها من 
فتغيظ فيه رسول  Uلق امرأته وهي حائض فأخرب عمر بذلك النيب حديث ابن عمر أنه ط}

مره فلرياجعها مث ميسكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك : " وقال Uاهلل 
فلو طلق .  ( ) {بعد، وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء

املراة إىل عصمته وعليه أن يتوب إىل اهلل تعاىل، وأن يرد الرجل امرأته وهي حائض فهو آمث 
ليطلقها طالًقا شرعًيا موافًقا ألمر اهلل ورسوله، فيتركها بعد ردها حىت تطهر من احليضة 
اليت طلقها فيها، مث حتيض مرة أخرى، مث إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل 

 :  احليض ثالث مسائلويستثين من حترمي الطالق يف. أن جيامعها

                                                 
 .  : سورة الطالق آية (  )
، النسائي الطالق ( 89  )، الترمذي الطالق (  58 )ق ، مسلم الطال( 9 53)البخاري تفسري القرآن (  )

، مالك الطالق ( 5  / )، أمحد (   3 )، ابن ماجه الطالق ( 89  )، أبو داود الطالق (  665)
 (.  3  )، الدارمي الطالق ( 3   )
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إذا كان الطالق قبل أن خيلو هبا، أو ميسها فال بأس أن يطلقها وهي حائض، ألنه : األوىل
�°�CÉFSÁ�°M V¼VÙ �¦®M(�i°È }: ال عدة عليها حينئذ، فال يكون طالقها خمالًفا لقوله تعاىل} ( )  . 

 . إذا كان احليض يف حال احلمل، وسبق بيان سبب ذلك: الثانية
مثل أن . إذا كان الطالق على عوض، فإنه ال باس أن يطلقها وهي حائض: الثالثة

يكون بني الزوجني نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوًضا ليطلقها، فيجوز ولو كانت 
أن امرأة ثابت بن قيس بن مشاس }( رضي اهلل عنهما ) حلديث ابن عباس . حائًضا

يا رسول اهلل إين ما أْعِتُب عليه يف خلق وال دين، ولكن : " فقالت Uجاءْت إىل النيب 
فقال رسول . نعم: أترِدين عليه حديقته ؟ قالت " U، فقال النيب "أكره الكفر يف اإلسالم 

هل  Uومل يسأل النيب [. رواه البخاري ]  ( ) {أْقبْل احلديقة وطّلقها تطليقة Uاهلل 

كانت حائًضا أو طاهًرا ؟، وألن هذا الطالق افتداء من املرأة عن نفسها فجاَز عند احلاجة 
 . إليه على أي حال كان

ألن املنع من " ط م  8ج   9: اخللع حال احليض صقال يف املغين معلال جواز 
الطالق يف احليض من أجل الضرر الذي يلحُقها بطول العدة، واخللُع إلزالة الضرر الذي 
يلحقها بسوء العشرة واملقام مع من تكرهُه وَلبغُضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، 

 . اهـ كالمه". تلعة عن حاهلا املخ Uفجاز دفع أعالمها بأدنامها، ولذلك مل يسأل النيب 
وأما عقد النكاح على املرأة وهي حائض فال بأس به ألن األصل احلل، وال دليل على 
املنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ُينظُر فيه فإن كان ُيْؤَمُن من أن يطأها فال 

 . خوًفا من الوقوع يف املمنوع بأس، وإال فال يدخل عليها حىت َتْطُهَر

                                                 
 .  : سورة الطالق آية (  )
 (. 393 )الطالق ، ابن ماجه ( 6536)، النسائي الطالق (  558)البخاري الطالق (  )
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  باحليض الطالق عدة اعتبار الثامن
فإذا طّلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خال هبا وَجَب عليها أن تعتَد بثالث حيض 

�Á0 }: كاملة، إن كانت من ذوات احليض، ومل تكْن حامًلا لقوله تعاىل V�� V¼ À- Ù� ��XT 

|¦Ô¡�� Xn W,Wc �C̄I¦�ÁÝ5 U
̄� VRV:� Q U2 	Ä àTÄm É� �} ( )  [8  : البقرة، اآلية  .]فإن . أي ثالث حيض

: كانت حامًلا فعدهتا إىل وضع احلمل كله، سواء طالت املدة أو قصرت لقوله تعاىل
{ Á0�V�
TÊ	XT ª$�X+ØS)]�� �CÀIÉ \BU	 DU	 ]CØÈ�²Wc �CÀIQ Ø+[S �} ( )  [5: الطالق، اآلية  .] وإن كانت من غري

ذوات احليض كالصغرية اليت مل يبدأ هبا احليض واآليسة من احليض لكرب أو عملية استأصلت 
�����°q }: ثالث أشهر لقوله تعاىلرمحها أو غري ذلك مما ال ترجو معه رجوع احليض، فعدهتا ��XT 

]CÔ�®�Wc ]C°% ¨¹j¦U\-Ù��� C°% ×�Å�®���_�̄R6 ©D̄� Ô2È)×�V"×q�� �CÆMÉ(�i°ÈVÙ ÉRV:�Q U2 �mÀIÕ�U	 q°�������XT Ô2V� ]CÕ²°VVf �} (6)  [ ،الطالق

وإن كانت من ذوات احليض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كاملرض والرضاع [.  5: اآلية
فإن زال السبب ومل يعد فإهنا تبقى يف العدة وإن طالت املدة حىت يعود احليض فتعتد به، 

احليض بأن برئت من املرض أو انتهت من الرضاع وبقي احليض مترفعا فإهنا تعتد بسنة 
وهذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية،  كاملة من زوال السبب،

فإنه إذا زال السبب ومل يعد احليض صارت كمن ارتفع حيضها لغري سبب معلوم وإذا 
ارتفع حيضها لغري سبب معلوم، فإهنا تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا ألهنا 

 . غالب احلمل، وثالثة أشهر للعدة

                                                 
 . 8  : سورة البقرة آية (  )
 . 5: سورة الطالق آية (  )
 . 5: سورة الطالق آية ( 6)
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الق بعد العقد وقبل املسيس واخللوة، فليس فيه عدة إطالقا، ال حبيض أما إذا كان الط
�SM }: وال غريه لقوله تعاىل {iU
 �� Wc WÛÏ°� ���� ��ßSÄ= W%� XÄ �Vl¯� ¿2 È)ÔUV�W5 °0� R<°% ØU À- Ù��� �2 É2 �CÉFSÀ- È* Ù� � V» C°% ©# ×�V� DU	 

�¦ÉFSp�\- V" �\- VÙ ×1Å�V� �C̄IÙjQ WÆ ÕC°% �Q�i°Ã �SM W;Tri W)ØÈV" �} ( )  [55: ، اآليةحزاباأل  .] 

  الّرحم برباءة احلكم التاسع
 : أي خبلوة من احلمل، وهذا حيتاج إليه كلما احتيج إىل احلكم برباءة الرحم وله مسائل

ه محلها، وهي ذات زوج، فإن زوجها ال يطأها إذا مات شخص عن امرأة يرث: منها
حىت حتيض، أو يتبني محلها، فإن تبني محلها، محكنا بإرثه حلكمنا بوجوده حني موت 

 . مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه حلكمنا برباءة الرحم باحليض
  الغسل وجوب العاشّر

لفاطمة بنت أيب  Uلنيب فيجب على احلائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهري مجيع البدن، لقول ا
 [. رواه البخاري ]  ( ) {فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي}: حبيش

وأقُل واجب يف الغسل أن تعَم به مجيع بدهنا حىت ما حتت الشعر، . 
حيث سألته  Uعن النيب }أن يكون على صفة ما جاء يف احلديث واألفضل 

تأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا "  Uأمساء بنت شكل عن غسل احمليض فقال 
كا شديدا، حىت تبلغ فتطهر فتحسن الطهور، مث تصب على رأسها فتدلكه دل

شؤون رأسها، مث تصب عليها املاء، مث تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش 

                                                 
 . 55: سورة األحزاب آية (  )
، النسائي احليض واالستحاضة ( 9  )، الترمذي الطهارة ( 666)، مسلم احليض ( 5 6)البخاري احليض (  )

، مالك الطهارة  (55 /3)، أمحد  (  3)اجه الطهارة وسننها ، ابن م ( 8 )، أبو داود الطهارة  (635)
 (. 885)، الدارمي الطهارة  (68  )
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سبحان اهلل، : فيها مسك فتطهر هبا، فقالت أمساء كيف تطهر هبا ؟ فقال
 .  ( )[ مسلم رواه  ] ( ) {تتبعني أثر الدم: فقالت عائشة هلا

حبيث خيشى إال يصل املاء . وال جيُب نقض شعر الرأس، إال أن يكوَن مشدوًدا بقوة
أهنا ( رضي اهلل عنها ) حديث أم سلمة }من .  (6)إىل أصوله، ملا يف صحيح مسلم 

ويف رواية إين امرأة أشد شعر رأسي أفأنقَضه لغسل اجلنابة ؟ : فقالت Uسألت النيب 
ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضني " للحيضة واجلنابة ؟ فقال 

 .  (5) {عليك املاء فتطهرين
وإذا طهرْت احلائض يف أثناء وقت الصالة وجب عليها أن تبادر باالغتسال لتدرك 

ولكن  أداء الصالة يف وقتها، فإن كانت يف سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء
ختاُف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها املاء فإهنا تتيمم بدًلا عن االغتسال حىت 

 . يزوَل املانع مث تغتسل
: وإن بعض النساء تطهُر يف أثناء وقت الصالة، وتؤخُر االغتسال إىل وقت آخر تقول

هنا ميكُنها أن إنه ال ميكنها كمال التطهر يف هذا الوقت، ولكن هذا ليس حبجة وال عذر أل
تقتصر على أقل الواجب يف الغسل، وتؤدي الصالة يف وقتها، مث إذا حصل هلا وقت سعة 

 . َتَطَهَرْت التطهر الكامل

                                                 
، أبو ( 8 5)، النسائي الغسل والتيمم (  66)، مسلم احليض ( 5 35)البخاري االعتصام بالكتاب والسنة (  )

 (. 886)دارمي الطهارة ، ال( 88 /3)، أمحد (  35)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 5 6)داود الطهارة 
 . 85 :  صحيح مسلم (  )
 . 88 :  املصدر نفسه ( 6)
، ابن (  9 )، أبو داود الطهارة (  5 )، النسائي الطهارة ( 39 )، الترمذي الطهارة ( 663)مسلم احليض ( 5)

 (. 98  )، الدارمي الطهارة ( 9 3/6)، أمحد ( 336)ماجه الطهارة وسننها 
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 الفصل اخلامس
 االستحاضة وأحكامها

 االستحاضة تعّريف
استمرار الدم على املرأة حبيث ال ينقطُع عنها أبًدا أو ينقطُع عنها مدة : االستحاضة 
 . كاليوم واليومني يف الشهريسرية 

فدليل احلالة األوىل اليت ال ينقطع الدم فيها أبًدا ما ثبت يف صحيح البخاري عن عائشة 
يا سول الّله إين  Uالّله قالت فاطمة بنت أيب ُحبيش لرسول }: قالت( رضي الّله عنها ) 

 .  ( ) {ويف رواية أستحاُض فال أطُهر. ال أطُهْر
ودليل احلالة الثانية اليت ال ينقطع الدم فيها إال يسرًيا حديث محنة بنت جحش حيث 

.  ( ) {يا رسول الّله إين أستحاُض حيضًة كبريًة شديدة: " لتفقا Uجاءْت إىل النيب }
احلديث رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن اإلمام أمحد تصحيحه وعن ] 

 [. البخاري حتسينه 
  االستحاضة أحوال

 : للمستحاضة ثالث حاالت
 مدة حيضها أن يكوَن هلا حيض معلوم قبل االستحاضة فهذه ترجع إىل: احلالة األوىل

املعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت هلا أحكام احليض، وما عداها استحاضة، يثبت هلا 
 . أحكام املستحاضة

                                                 
، النسائي احليض واالستحاضة ( 9  )، الترمذي الطهارة ( 666)، مسلم احليض ( 3  ) البخاري الوضوء(  )

، مالك الطهارة ( 35 /3)، أمحد ( 5 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها (  8 )، أبو داود الطهارة ( 635)
 (. 885)، الدارمي الطهارة ( 68 )

 (. 3/565)، أمحد (   3)بن ماجه الطهارة وسننها ، ا( 88 )، أبو داود الطهارة ( 8  )الترمذي الطهارة (  )
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مثال ذلك امرأة كان يأتيها احليض ستة أيام من أول كل شهر، مث طرأْت عليها 
االستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيُضها ستة أيام من أول كل شهر، وما 

: " أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت}( رضي الّله عنها ) عداها استحاضة حلديث عائشة 

إن ذلك ِعْرق، ولكن . ال: يا رسول الّله، إين أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة ؟ قال
رواه البخاري، .  ( ) {ْدَر األيام اليت كنت حتيضنَي فيها مث اغتسلي وصلىَدعي الصالة ق

إمُكثي قْدر ما كانت : ) قال ألم حبيبة بنت جحش Uأن النيب }: ويف صحيح مسلم

فعلى هذا جتلُس املستحاضة اليت هلا حيض .  ( ) {(لي حتبُسك حيضتك مث اغتسلي وص

 . معلوم قدر حيضها مث تغتسُل وتصلي وال ُتبايل بالدم حينئذ
أن ال يكون هلا حيض معلوم قبل االستحاضة بأن تكون االستحاضة : احلالة الثانية

ما مستمرة هبا من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها 
متيز بسواد أو ِغْلَظة أو رائحة يثْبُت له أحكام احليض، وما عداه استحاضة يثبُت له أحكام 

 . االستحاضة
، واستمر عليها لكن تراُه عشرة  مثال ذلك امرأة رأْت الدم يف أول ما رأتُه

د وباقي الشهر أمحر َو ا. أيام أْس ا وباقي الشهر رقيًق ليًظ أو . أو تراُه عشرة أيام َغ
عشرة أيام له رائحة احليض وباقي الشهر ال رائحة له فحيضها األسود يف  تراُه

املثال األول والغليظ يف املثال الثاين، وذو الرائحة يف املثال الثالث، وما عدا 
إذا كان دم }: لفاطمة بنت أيب حبيش Uذلك فهو استحاضة لقول النيب 

                                                 
، النسائي احليض واالستحاضة ( 9  )، الترمذي الطهارة ( 666)، مسلم احليض ( 5 6)البخاري احليض (  )

، مالك الطهارة ( 35 /3)، أمحد ( 5 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها (  8 )، أبو داود الطهارة ( 635)
 (. 885) ، الدارمي الطهارة( 68 )

، أبو ( 38 )، النسائي الطهارة ( 5  )، الترمذي الطهارة ( 665)، مسلم احليض (   6)البخاري احليض (  )
 (. 838)، الدارمي الطهارة (    /3)، أمحد ( 3 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 85 )داود الطهارة 
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ُف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر  َر ْع احليضة فإنه أسوَد ُي
ْرقفتوضئي وصِل وصححه ابن  رواه أبو داود والنسائي،. ]  ( ) {ي؛ فإمنا هو ِع

 -ل العلم وهذا احلديث وإن كان يف سنده ومتنه نظر فقد َعِمَل به أه[. حبان واحلاكم 
 . ، وهو أْوىل من رِدها إىل عادة غالب النساء-رمحهم الّله 

أال يكوَن هلا حيض معلوم وال متييز صاحل بأن تكوَن االستحاضة : احلالة الثالثة
مستمرة من أول ما رأْت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة ال ميكُن 

النساء فيكوَن حيضها ستة أيام أو سبعة من كل أن تكوَن حيًضا، فهذه تعمُل بعادة غالب 
 . شهر يبتدئ من أول املدة اليت رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة

مثال ذلك أن ترى الدم أول ما َتَراُه يف اخلامس من الشهر ويستمر عليها من غري أن 
م أو يكون فيه متييز صاحل للحيض ال بلون وال غريه فيكون حيُضها من كل شهر ستة أيا

رضي الّله ) حلديث محنة بنت جحش }. سبعة َتبْتدئ من اليوم اخلامس من كل شهر

إين أستحاُض حيضًة كبرية شديدة فما ترى فيها : يا رسول الّله: " أهنا قالت( عنها 
وهو ) الكرسف ( أصُف لك استعمال ) أنعُت لك . الصالة والصيام، فقالقد منعتين 
وفيه  ( ) {.هو أكثر من ذلك: تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم، قالت( القطن 

ات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة يف علم الّله إمنا هذا رْكَضة من َرَكَض}: قال

تعاىل، مث اغتسلي حىت إذا رأيِت أنك قد طُهرت واستنقيت فصلي أربًعا وعشرين أو 

                                                 
، أمحد ( 5 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 83 )، أبو داود الطهارة ( 635)النسائي احليض واالستحاضة (  )

 (. 68 )، مالك الطهارة ( 35 /3)
 (. 3/565)، أمحد ( 8 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 88 )، أبو داود الطهارة ( 8  )الترمذي الطهارة (  )
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احلديث رواه أمحد وأبو داود . ]  ( ) {ثالًثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي

 [. والترمذي وصححه، ونقل عن أمحد أنه صححه، وعن البخاري أنه حسنه 
ليس للتخيري وإمنا هو لالجتهاد فتنظر فيما هو  ( ) {ستة أيام أو سبعة} Uوقوله 

أقرب إىل حاهلا ممن يشاهبها َخْلَقًة ويقارهبا سنا وُرْحًما وفيما هو أقرب إىل احليض من 
علته ستة وإن كان دمها، وحنو ذلك من االعتبارات فإن كان األقرب أن يكون ستة ج

 . األقرب أن يكوَن سبعة جعلته سبعة
  املستحاضة تشبه من حال

قد حيدث للمرأة سبب يوجُب نزيف الدم من فرجها كعملية يف الرحم أو فيما دونه 
 : وهذه على نوعني

أن يعلم أهنا ال ميكن أن حتيض بعد العملية مثل أن تكوَن العملية استئصال : األوىل
ة أو سده حبيث ال يزنُل منه دم، فهذه املرأة ال يثبُت هلا أحكام املستحاضة، الرحم بالكِلي

وإمنا حكمها حكم من تَرى ُصْفَر أو ُكْدَرًة أو رطوبة بعد الطهر، فال تترْك الصالة وال 
الصيام وال ميتنْع مجاعها وال جيْب غْسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصالة ُغْسل 

على الفرج ِخْرقة وحنوها، لتمنع خروج الدم، مث تتوضأ للصالة وال  الدم، وأن ُتَعِصَب
تتوضأ هلا إال بعد دخول وقتها، إن كان هلا وقت كالصلوات اخلمسة، وإال فعند إرادة 

 . ِفْعل الصالة كالنوافل املطلقة
أال يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل ميكن أن حتيض، فهذه حكمها حكم : الثاين
إمنا ذلك ِعْرق وليس }لفاطمة بنت أيب حبيش  Uويدل ملا ذِكَر قوله . ةاملستحاض

                                                 
 (. 3/565)، أمحد ( 88 )، أبو داود الطهارة ( 8  )الترمذي الطهارة (  )
 (. 3/565)، أمحد ( 8 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 88 )، أبو داود الطهارة ( 8  )ارة الترمذي الطه(  )
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 ( ) {يضُةفإذا أقبلْت احل}فإن قوله .  ( ) {باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة
يفيد أن حكم املستحاضة فيمن هلا حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس هلا حيض 

 . ممكن فدمها دم ِعْرق بكل حال
  االستحاضة أحكام

عرفنا مما سبق مىت يكوُن الدم حيًضا ومىت يكون استحاضة فمىت كان حيًضا ثبُتت له 
 . االسحاضة أحكام احليض، ومىت كان استحاضة َثبُتْت له أحكام

 . وقد سبق ذكر املهم من أحكام احليض
وأما أحكام االستحاضة، فكأحكام الطهر، فال فرق بني املستحاضة وبني الطاهرات 

 : إال فيما يأيت
لفاطمة بنت أيب حبيش  Uوجوب الوضوء عليها لكل صالة، لقول النيب : األول

معىن ذلك أهنا ال . رواه البخاري يف باب غْسل الدم.  (6) {لكل صالةمث َتوَضئي }

أما إذا كانت الصالة غري مؤقتة فإهنا تتوضأ هلا . تتوضأ للصالة املؤقتة إال بعد دخول وقتها
 . عند إرادة فعلها

إهنا إذا أرادْت الوضوء فإهنا تغسُل أثَر الدم، وُتعِصُب على الفرج ِخْرقة على : الثاين
أنعُت لك الكْرَسَف فإنه ُيْذهب الدم، }: حلمنة Uن ليستمسك الدم لقول النيب قط

                                                 
، النسائي احليض واالستحاضة ( 9  )، الترمذي الطهارة ( 666)، مسلم احليض ( 633)البخاري احليض (  )

، الدارمي ( 68 )، مالك الطهارة (   3)، ابن ماجه الطهارة وسننها (  8 )، أبو داود الطهارة ( 635)
 (. 885)الطهارة 

، النسائي احليض واالستحاضة ( 9  )، الترمذي الطهارة ( 666)، مسلم احليض ( 633)البخاري احليض (  )
، مالك الطهارة ( 55 /3)، أمحد (   3)، ابن ماجه الطهارة وسننها (  8 )، أبو داود الطهارة ( 635)
 (. 885)، الدارمي الطهارة ( 68 )

، ابن ماجه ( 58 )، أبو داود الطهارة ( 635)، النسائي احليض واالستحاضة ( 3  )لبخاري الوضوء ا( 6)
 (. 35 /3)، أمحد ( 5 3)الطهارة وسننها 
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 ( ) {َفَتَلَجمي: فاختذي ثوًبا قالت هو أكثر من ذلك قال: فإنه أكثر من ذلك، قال: قالت
: لفاطمة بنت أيب حبيش Uث، وال يضُرها ما خرج بعد ذلك، لقول النيب احلدي. 
اجتنيب الصالة أيام حيضك مث اغتسلي وتوضئي لكل صالة، مث صلي، وإن قطر الدم }

 [. وابن ماجه رواه أمحد . ]  ( ) {على احلصري

اجلماع فقد اختلف العلماء يف جوازه إذا مل خيْف العنت بتركه والصواب : الثالث
ومل مينع  Uجوازه مطلقا ألن نساء كثريات يبُلغن العشر أو أكثر استحْضن يف عهد النيب 

��SÅ� }: بل يف قوله تعاىل. الّله وال رسوله من مجاعهَن®t W,ÕÃ ��VÙ XÄ ��_�°K<� �� r ¯Û ¨¹j¦U\- Ù� �� �} (6) 
دليل على أنه ال جيُب اعتزاهلن فيما سواه، وألن الصالة جتوُز [.     : البقرة، اآلية ]

ستويان وقياس مجاعها على مجاع احلائض غري صحيح، ألهنما ال ي. منها، فاجلماُع أهون
 . حىت عند القائلني بالتحرمي والقياس ال يصُح مع الفارق

                                                 
 (. 3/565)، أمحد ( 8 3)، ابن ماجه الطهارة وسننها ( 88 )، أبو داود الطهارة ( 8  )الترمذي الطهارة (  )

 (. 35 /3)، أمحد ( 5 3)ابن ماجه الطهارة وسننها (  )
 .    : سورة البقرة آية ( 6)
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 الفصل السادس
 يف النفاس ومدته

 النفاس تعّريف
دم يرخيه الرحم بسبب الوالدة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومني أو ثالثة : النفاس
 . مع الَطلق

هو نفاس ومل يقيده ما تراه حني تشرُع يف الطلق ف: " وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
واختلف العلماء هل له حد ". بيومني أو ثالثة، ومراده طْلق يعقبه والدة وإال فليس بنفاس 

قال الشيخ تقُي الدين يف رسالته يف األمساء اليت عَلق الشارع األحكام هبا . يف أقلِه وأكثره ؟
ْت الدم كثر من أربعني والنفاس ال حَد ألقله وال ألكثره فلو قدر أن امرأة رأ: " 68: ص

أو ستني أو سبعني وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فاحلد أربعون 
 . اهـ". فإنه منتهى الغالب جاءت به اآلثار 

وعلى هذا فإذا زاد َدُمها على األربعني، وكان هلا عادة بانقطاعه بعد أو ظهرْت : قلت
ىت ينقطَع وإال اغتسلْت عند متام األربعني، ألنه فيه إمارات ُقْرب االنقطاع انتظرْت ح

الغالب إال أن يصادَف زمُن حيضها فتجلس حىت ينتهَي زمن احليض، فإذا انقطَع بعد ذلك 
فينبغي أن يكوَن كالعادة هلا فتعمل حبسبه يف املستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع 

ع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل إىل أحكام املستحاضة السابقة، ولو َطُهَرْت بانقطا
األربعني، فتغتسل وتصلي وتصوم وجيامُعها زوجها، إال أن يكوَن االنقطاع أقل من يوم 

 . فال حكم له، قاله يف املغىن
وال يثبُت النفاس إال إذا وضعْت ما تبني فيه خْلُق إنسان، فلو وضعت سقًطا صغرًيا مل 

، بل هو دم ِعْرق فيكون حكمها حكم يتبني فيه خْلق إنسان فليس دمها دم نفاس
املستحاضة، وأقل مدة تبني فيها خلق إنسان مثانون يوًما من ابتداء احلمل وغالبها تسعون 

فمىت رأْت يوًما على طْلق قبلها مل تلتفْت إليه وبعدها ُتْمسك : قال اجملد ابن تيمية. يوًما
خالف الظاهر رَجَعْت عن الصالة والصيام، مث إن انكشَف األمر بعد الوضع على 
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نقله عنه يف شرح . فاستدركْت، وإن مل ينكشف األمر استمَر حكم الظاهر فال إعادة
 . اإلقناع

  النفاس أحكام
 : أحكام النفاس كأحكام احليض سواء بسواء، إال فيما يأيت

العدة فتعترب بالطالق دون النفاس ألنه إن كان الطالق قبل وضع احلمل : األول
دة بوضعه ال بالنفاس، وإن كان الطالق بعد الوضع انتظرْت رجوع احليض انقضْت الع
 . كما سبق
 . مدة اإليالء حيسب منها مدة احليض وال حيسُب منها مدة النفاس: الثاين

أن حيلف الرجل على ترك مجاع امرأته أبًدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر،  :واإليالء
له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا مَتْت أْجرب على فإذا َحَلَف وطالبْته باجلماع َجَعل 

اجلماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه املدة إذا مّر باملرأة نفاس مل حيسْب على الزوج، 
 . وزيد على الشهور األربعة بقدر مدته، خبالف احليض فإن مدته حتسُب على الزوج

املرأة ال ميكُن أن حتمل حىت  البلوغ حيصُل باحليض وال حيصُل بالنفاس، ألن: الثالثة
 . تزنل فيكوَن حصول البلوغ باإلنزال السابق للحمل

أن دم احليض إذا انقطع مث عاد يف العادة فهو حيض يقيًنا، مثل أن تكوَن : الّرابع
عادهتا مثانية أيام، َفتَرى احليض أربعة أيام مث ينقطع يومني مث يعود يف السابع والثامن، فهذا 

قيًنا يثبُت له أحكام احليض، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل األربعني مث عاد العائد حيض ي
يف األربعني فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوَم الفرض املؤقت يف وقته وحيرُم 

مما . عليها ما حيرُم على احلائض غري الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته يف هذا الدم
هذا هو املشهور عند الفقهاء من احلنابلة والصواب أن الدم إذا . جيُب على احلائض قضاؤه

عاودها يف زمن ميكُن أن يكوَن نفاًسا فهو نفاس، وإال فهو حيض إال أن يستمَر عليها 
وقال : عن اإلمام مالك حيث قال ( )فيكوَن استحاضة، وهذا قريب مما نقله يف املغين 

                                                 
 . 655:  املغين (  )
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". ثة يعين من انقطاعه فهو نفاس وإال فهو حيض ِإن رأْت الدم بعد يومني أو ثال: " مالك
اهـ وهو مقتضى اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وليس يف الدماء شيء مشكوك فيه 
. حبسب الواقع، ولكن الشك أمر نسيب خيتلف فيه الناس حبسب علومهم وأفهامهم

يصوم والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ومل يوجْب الّله سبحانه على أحد أن 
مرتني، أو يطوَف مرتني، إال أن يكون يف األول َخَلل ال ميكن تداركه إال بالقضاء، أما 
حيث فعل العبد ما يقدْر عليه من التكليف حبسب استطاعته فقد برئْت ذمته، كما قال 

�� �Y À�°M V�Äc }: تعاىل �� ���ÙÝ W5 �Ȳ� �\I\ÈÔyÄT �} ( )  [83 : البقرة، اآلية  .]وقال :{ ��SÁ��" ��VÙ 

�� �� �W% Ø/ ÅÊØÈV¼ W)Ôy��} ( )  [3 : التغابن، اآلية  .] 

وأما . َطُهَرْت قبل العادة جاز لزوجها مجاعها بدون كراهةأنه يف احليض إذا : اخلامس
يف النفاس إذا َطُهَرْت قبل األربعني فيكره لزوجها مجاعها على املشهور يف املذهب، 

وهو قول مجهور العلماء، ألن الكراهة حكم شرعي . والصواب أنه ال يكرُه له مجاعها
ا ذكره اإلمام أمحد عن عثمان بن حيتاج إىل دليل شرعي، وليس يف هذه املسألة سوى م

وهذا ال يستلزُم الكراهة ألنه قد يكون . أيب العاص أهنا أتتْه قبل األربعني، فقال ال تْقربيين
منه على سبيل االحتياط خوًفا من أهنا مل تتيقْن الُطْهر، أو من أن يتحرك الدم بسبب 

 . والّله أعلم. اجلماع، أو لغري ذلك من األسباب
 سابع الفصل ال

 استعمال ما مينع احليض أو جيلبه وما مينع احلمل أو يسقطه يف 
  حيضها مينع ما املّرأة استعمال

 : استعمال املرأة ما مينع حيضها جائز بشرطني

                                                 
 . 83 : سورة البقرة آية (  )
 . 3 : سورة التغابن آية (  )
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أال خيشى الضرر عليها، فإن َخِشَي الضرر عليها من ذلك فال جيوُز لقوله : األول
��SÁ� �YXT }: تعاىل Ú É" ×� Å�c°i ØcU
 ¯� r Q� ¯� °RV�É ×M �-� ��ßSÉ È)Ù� �YXT }[.  59 : البقرة، اآلية]  ( ) {� �� V" 

×1 Å�_�ÁÝ5U	 � �D̄� ���� WD� [� ×1 Å�̄� �8-j°OXq §«²¨} ( )  [5 : النساء، اآلية  .] 

أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له َتَعّلق به مثل أن تكوَن معتَدة منه على : الثاين
وجه جتُب عليه َنَفَقُتها، فتستعمل ما مينُع احليض لتطول املدة وتزداد عليه نفقتها، فال جيوز 

حينئذ إال بإذنه، وكذلك إن ثبت أَن منع احليض مينُع احلمل هلا أن تستعمل ما مينع احليض 
فال بد من إذن الزوج، وحيث ثبت اجلواز فاألْوىل عدم استعماله، إال حلاجة ألن تْرك 

 . الطبيعة على ما هي عليه أقرب إىل اعتدال الصحة فالسالمة
  احليض جيلب ما املّرأة استعمال

 : شرطني أيًضاوأما استعمال ما جيلب احليض فجائز ب
أال تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله ُقْرب رمضان، من أجل أن : األول

 . تفطر أو لتسقط به الصالة، وحنو ذلك
أن يكوَن ذلك بإذن الزوج، ألن حصول احليض مينعه من كمال االستمتاع، : الثاين

إّن فيه تعجيل إسقاط حق فال جيوُز استعمال ما مينُع حقه إال برضاه، وإن كانت مطلقة، ف
 . الزوج من الَرْجَعة إن كاَن له َرْجعة

  احلمل مينع ما املّرأة استعمال
 : وأما استعمال ما مينع احلمل فعلى نوعني

أن مينعُه منًعا مستمًرا فهذا ال جيوُز، ألنه يقطُع احلمل فيقَل النسُل، وهو : األول
ية، وألنه ال يؤمن أن ميوَت أوالدها خالف مقصود الشارع، من تكثري األمة اإلسالم

 . املوجودون فتبقى أرملة ال أوالد هلا

                                                 
 . 59 : سورة البقرة آية (  )
 . 5 : سورة النساء آية (  )
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أن مينعُه منًعا مؤقتا، مثل أن تكون املرأة كثرية احلمل، واحلمل يرهُقها، فتحُب : الثاين
أن تنظم محلها كل سنتني مرة، أو حنو ذلك فهذا جائز، بشرط أن يأذن به زوجها وأال 

من  Uدليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم يف عهد النيب يكوَن به ضرر عليها، و
والعزل أن جيامع زوجته ويزنع عند اإلنزال . أجل أال حتمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك

 . فيزنل خارج الفرج
  ملاحل يسقط ما املّرأة استعمال

 : وأما استعمال ما يسقط احلمل فهو على نوعني
الفه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام، بال أن يقصد من إسقاطه إت: األول

ريب، ألنه قتل نفس حمَرمٍة بغري حق وقتل النفس احملرمة حرام بالكتاب والسنة وإمجاع 
وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء يف جوازه، فمنهم من أجاَزه، . املسلمني

عَلَقة أي ما مل ميض عليه أربعون يوًما،  ومنهم من َمنعه، ومنهم من قال جيوُز ما مل يكن
 . ومنهم من قال جيوُز ما مل يتبّين فيه خْلُق إنسان

واألحوط املنع من إسقاطه إال حلاجة كأن تكون األم مريضة ال تتحمل احلمل أو حنو 
ذلك، فيجوُز إسقاطه حينئذ إال إن مضى عليه زمن ميكُن أن يتبني فيه خْلُق إنسان فيمنُع، 

 . أعلم والّله
أال يقصد من إسقاطه إتالفه بأن تكون حماولة إسقاطه عند انتهاء مدة احلمل : الثاين

وال . وُقْرب الوضع فهذا جائز، بشرط أال يكون يف ذلك ضرر على األم، وال على الولد
 : حيتاج األمر إىل عملية، فإن احتاج إىل عملية فله حاالت أربع

حًيا، فال جتوُز العملية إال للضرورة، بأن تتعسر  أن تكون األم حيًة واحلمل: األوىل
والدهتا فتحتاُج إىل عملية، وذلك ألن اجلسم أمانة عند العبد، فال يتصرف فيه مبا خيشى 

 . منه إال ملصلحة كربى؛ وألنه رمبا يظُن أال ضرر يف العملية فيحصل الضرر
اء العملية إلخراجه لعدم أن تكون األم ميتة واحلمل ميًتا، فال جيوُز إجر: الثانية

 . الفائدة
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أن تكون األم حيًة واحلمل ميًتا، فيجوُز إجراء العملية إلخراجه، إال أن خيشى : الثالثة
أن احلمل إذا مات ال يكاُد خيرُج بدون  -والّله أعلم  -الضرر على األم ألن الظاهر 

عليها، ورمبا تبقى أِيًما إذا  العملية، فاستمراره يف بطنها مينُعها من احلمل املستقبل، ويُشُق
 . كانت معتَدة من زوج سابق

أن تكون األم ميتة واحلمل حًيا، فإن كان ال ترجى حياته مل جيْز إجراء : الّرابعة
 . العملية

وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه ُشَق بطن األم إلخراج باقيه، وإن مل 
ال يشق بطن األم إلخراج احلمل، ألن  -محهم الّله ر -خيرْج منه شيء فقد قال أصحابنا 

ذلك ُمثلة، والصواب أنه ُيَشُق البطن إن مل يكْن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبرية 
 . وهو أوىل ( )قال يف اإلنصاف 

قلت وال سيما يف وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس مبثلة، ألنه ُيَشُق البطن مث ُيَخاط، 
واحلمل . ة احلي أعظم من ُحْرَمة امليت، وألن إنقاذ املعصوم من اهَلَلكة واجبوألن حْرَم

 . والّله أعلم. إنسان معصوم فوجب إنقاذه
يف احلاالت اليت جيوُز فيها إسقاط احلمل فيما سبق ال بَد مْن إذن من له احلمل : تنبيه

 . يف ذلك كالزوج
وع املهم، وقد اقتصرنا فيه على أصول وإىل هنا انتهى ما أرْدنا كتابته يف هذا املوض

املسائل وضوابطها وإال ففروعها وجزيئاهتا وما حيدث للنساء من ذلك حبر ال ساحل له، 
ولكن البصري يستطيُع أن َيُرد الفروع إىل أصوهلا واجلزئيات إىل كلياهتا وضوابطها، ويقيس 

 . األشياء بنظائرها
 خلقه يف تبليغ ما جاءْت به ُرُسلُه، وبيانه وليعلم املفيت بأنه واسطة بني الّله وبني

للخْلق، وأنه مسئول عما يف الكتاب والسنة، فإهنما املصدران اللذان ُكِلَف العبد فهمهما، 
والعمل هبما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ، جيُب َرُده على قائله، وال جيوز 

                                                 
 . 993:  اإلنصاف (  )
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ا فيؤجر على اجتهاده لكن غريه العامل العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذوًرا جمتهًد
 . خبطئه ال جيوز له قبوله

وجيب على املفيت أن خيلص النية لّله تعاىل، ويستعني به يف كل حادثة تقع به، ويسأله 
 . تعاىل الثبات والتوفيق للصواب

وجيب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء يف الكتاب والسنة، فينظر ويبحث يف 
 . ستعاُن به من كالم أهل العلم على فهمهماذلك أو فيما ي

وإنه كثرًيا ما حتدث مسألة من املسائل، فيبحث عنها اإلنسان فيما يقدُر عليه من 
كالم أهل العلم، مث ال جيُد ما يطمئن إليه يف حكمها، ورمبا ال جيُد هلا ذكًرا بالكلية، فإذا 

ا وذلك حبسب اإلخالص والعلم رجع إىل الكتاب والسنة، تبني له حكمهما قريًبا ظاهًر
 . والفهم

وجيب على املفيت أن يترَيث يف احلكم عند اإلشكال، وأال يتعجل، فكم من حكم 
تعجل فيه، مث تبني له بعد النظر القريب، أنه خمطئ فيه، فيندم على ذلك، ورمبا ال يستطيُع 

 . أن يستدرك ما أفىت به
وثقوا بقوله واعتربوه، وإذا رأوه متسرًعا،  واملفيت إذا عرف الناس منه التأين والتثبت

واملتسرع كثري اخلطأ، مل يكن عندهم ثقة فيما يفيت به فيكون بتسرعه وخطئه قد َحَرَم 
 . نفسه وحرم غريه ما عنده من علم وصواب

. وأن يتوالنا بعنايته. نسأل الّله تعاىل أن يهدينا وإخواننا املسلمني صراطه املستقيم
لل برعايته، إنه جواد كرمي؛ وصلى الّله وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وحيفظنا من الز
 . واحلمد لّله الذي بنعمته تتم الصاحلات. وصحبه أمجعني

 :مت بقلم الفقري إىل الّله
 حممد الصاحل العثيمني
 يف ُضحى يوم اجلمعة

 .هـ  65 شعبان سنة  5 املوافق 
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 فتاوى مهمة يف أحكام احليض 
 خلفضيلة الشي

 حممد بن صاحل العثيمني
إذا طهّرت احلائض واغتسلت بعد صالة الفجّر وصلت : هذا السائل يقول: 1س

 وكملت صوم يومها، فهل جيب عليها قضاؤه ؟ 
إذا طهرت احلائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر : جـ

يوم صحيًحا وال يلزمها فإنه إذا كان يف رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك ال
قضاؤها ألهنا صامت وهي طاهر وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر فال حرج كما أن 

ا من مجاع أو احتالم تسحر ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر كان الرجل لو كان جنًب
 . اصومه صحيًح

د صامت وهبذه املناسبة أود أن أنبه إىل أمر آخر عند النساء إذا أتاها احليض وهي ق
ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن احليض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد 
صوم ذلك اليوم، وهذا ال أصل له بل إن احليض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن 

 . صومها تام وصحيح
* * * 

 هل جيب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهّرت قبل األربعني ؟ : 2س 
مىت طهرت النفساء قبل األربعني فإنه جيب عليها أن تصوم إذا كان ذلك  ..نعم: جـ

يف رمضان، وجيب عليها أن تصلي، وجيوز لزوجها أن جيامعها، ألهنا طاهر ليس فيها ما 
 . مينع الصوم وال ما مينع وجوب الصالة وإباحة اجلماع
* * * 

سبعة أيام مث استمّرت معها مّرة  إذا كانت املّرأة عادهتا الشهّرية مثانية أيام أو: 3س 
 أو مّرتني أو أكثّر من ذلك فما احلكم ؟ 
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إذا كانت عادة هذه املرأة ستة أيام أو سبعة مث طالت هذه املدة وصارت مثانية : جـ
مل  Uأو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فإهنا تبقى ال تصلي حىت تطهر وذلك ألن النيب 

| }: ل اهلل تعاىلحيد حًدا معيًنا يف احليض وقد قا Ŵ5SÉ W�Ô�RdXT ¨CWÃ ¨¹j¦U\-Ù��� � ×#É� XSÉF s?lU	} ( ) 
يف فإذا جاءها فمىت كان هذا الدم باقيٌا فإن املرأة على حاهلا حىت تطهر وتغتسل مث تصلي 

ناقًصا عن ذلك فإهنا تغتسل إذا طهرت وإذا مل يكن على املدة السابقة واملهم  الشهر الثاين
أن املرأة مىت كان احليض معها موجوًدا فإهنا ال تصلي سواء كان احليض موافًقا للعادة 

 . وإذا طهرت تصلي. السابقة أو زائًدا عنها أو ناقصا
* * * 

، أو أحست بأمل العادة هل إذا أحست املّرأة بالدم ومل خيّرج قبل الغّروب: 4س 
 يصح صيامها ذلك اليوم أم جيب عليها قضاؤه ؟ 

إذا أحست املرأة الطاهرة بانتقال احليض وهي صائمة ولكنه مل خيرج إال بعد : جـ
غروب الشمس، أو أحست بأمل احليض ولكنه مل خيرج إال بعد غروب الشمس فإن 

فرًضا وال يبطل الثواب به إذا كان  صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان
 . نفًلا

* * * 
 إذا رأت املّرأة دًما ومل جتزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟ : 5س 
 . صيامها ذلك اليوم صحيح ألن األصل عدم احليض حىت يتبني هلا أنه حيض: جـ
. م طيلة النهارإذا رأت املّرأة يف زمن عادهتا يوما دًما والذي يليه ال تّرى الد: 6س 

 فماذا عليها أن تفعل ؟ 
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة اليت حصلت هلا يف أيام حيضها تابع للحيض : جـ

من : فال يعترب طهًرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما متنع منه احلائض، وقال بعض أهل العلم

                                                 
 .    : سورة البقرة آية (  )
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ل إىل مخسة عشر يوًما كانت ترى يوًما دًما ويوًما نقاًء فالدم حيض والنقاء طهر حىت يص
فإذا وصل إىل مخسة عشر يوًما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو املشهور من مذهب 

 . -رمحه اهلل  -اإلمام أمحد بن حنبل 
* * * 

يف األيام األخرية من احليض وقبل الطهّر ال تّرى املّرأة أثًّرا للدم، هل : 7س  
 اذا تصنع ؟ تصوم ذلك اليوم وهي مل تَّر القصة البيضاء أم م

إذا كان من عادهتا أال ترى القصة البيضاء كما يوجد يف بعض النساء فإهنا : جـ
 . تصوم وإن كان من عادهتا أن ترى القصة البيضاء فإهنا ال تصوم حىت ترى القصة البيضاء

ما حكم قّراءة احلائض والنفساء للقّرآن نظًّرا وحفًظا يف حالة الضّرورة : 8س 
 علمة ؟ كأن تكون طالبة أو م

ال حرج على املرأة احلائض أو النفساء يف قراءة القرآن إذا كان حلاجة كاملرأة : جـ
املعلمة أو الدارسة اليت تقرأ وردها يف ليل أو هنار، وأما القراءة أعين قراءة القرآن لطلب 
األجر وثواب التالوة فاألفضل أال تفعل ألن كثرًيا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن 

 . ئض ال حيل هلا قراءة القرآناحلا
* * * 

 ما رأيك يف تناول حبوب منع الدورة الشهّرية من أجل الصيام مع الناس ؟ : 9س 
وذلك ألن هذه احلبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ... أنا أحِذر من هذا: جـ

ب ذلك عن طريق األطباء ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الّله على بنات آدم فاقنعي مبا كت
 .  8وصومي حيث ال مانع وإذا وجد املانع فأفطري رضاًء مبا قَدر الّله  8الّله 

* * * 
فما .. بعض النساء يستمّر معهن الدم وأحياًنا ينقطع يوًما أو يومني مث يعود: 11س

 احلكم يف هذه احلالة بالنسبة للصوم والصالة وسائّر العبادات ؟ 
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املرأة إذا كان هلا عادة وانقضت عادهتا  املعروف عند كثري من أهل العلم أن: جـ
فإهنا تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومني أو ثالثة ليس حبيض ألن أقل الطهر عند 

إهنا مىت رأت الدم فهو حيض، : هؤالء العلماء ثالثة عشر يوًما، وقال بعض أهل العلم
 . ًماومىت طهرت منه فهي طاهر، وإن مل يكن بني احليضتني ثالثة عشر يو

* * * 
إهنا منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها ال : سائلة تقول: 11س 

تقضي صيام األيام اليت تفطّرها بسبب الدورة الشهّرية وجلهلها بعدد األيام اليت أفطّرهتا 
 فهي تطلب إرشادها إىل ما جيب عليها فعله اآلن ؟ 

أعين ترك قضاء ما . ن هذا التركيؤسفنا أن يقع مثل هذا بني نساء املؤمنني فإ: جـ
إما أن يكون جهًلا، وإما أن يكون هتاوًنا وكالمها مصيبة؛ ألن : جيب عليها من الصيام

ومراقبته واخلوف من  8اجلهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الّله 
ه مما صنعت وأن تستغفر فعلى هذه املرأة أن تتوب إىل الّل. عقابه واملبادرة إىل ما فيه رضاه

وأن تتحرى األيام اليت تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وهبذا تربأ ذمتها ونرجو أن يقبل 
 . الّله توبتها

* * * 
هل السائل الذي يزنل من املّرأة، أبيض كان أم أصفّر طاهّر أم جنس ؟ : 12س 

كان متقطًعا خاصة  وهل جيب فيه الوضوء مع العلم بأنه يزنل مستمّرا ؟ وما احلكم إذا
 أن غالبية النساء ال سيما املتعلمات يعتربون ذلك رطوبة طبيعية ال يلزم منه الوضوء ؟ 

الظاهر يل بعد البحث أن السائل اخلارج من املرأة إذا كان ال خيرج من املثانة : جـ
وإمنا خيرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهًرا، ألنه ال يشترط 
للناقض للوضوء أن يكون جنًسا فها هي الريح خترج من الدبر وليس هلا جرم ومع ذلك 

وعلى هذا إذا خرج من املرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها . تنقض الوضوء
 . جتديده
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فإن كان مستمًرا فإنه ال ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصالة إذا دخل وقتها وتصلي 
تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح هلا يف هذا الوقت الذي 

من جهة . هذا هو حكم السائل. كما قال أهل العلم حنو هذا يف من به سلس البول
الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للضوء فهو ناقض للوضوء إال أن يكون مستمرا 

على املرأة أال تتوضأ للصالة إال بعد عليها، فإن كان مستمًرا فإنه ال ينقض الوضوء، لكن 
 . دخول الوقت وأن تتحفظ

أما إن كان متقطًعا وكان من عادته أن ينقطع يف أوقات الصالة فإهنا تؤخر الصالة إىل 
فإن خشيت خروج الوقت فإهنا تتوضأ . الوقت الذي ينقطع فيه ما مل ختش خروج الوقت

 . وتصلي( تتحفظ ) وتتلجم 
ل والكثري ألنه كله خارج من السبيل فيكون ناقًضا قليله وكثريه وال فرق بني القلي

 . خبالف الذي خيرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه ال ينقض الوضوء ال قليله وال كثريه
وأّما اعتقاد بعض النساء أنه ال ينقض الوضوء فهذا ال أعلم له أصًلا إال قوال البن حزم 

ولكنه مل يذكر هلذا دليًلا ولو كان " هذا ال ينقض الوضوء  إن: " فإنه يقول -رمحه اهلل  -
وعلى املرأة أن تتقي الّله . له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة

وحترص على طهارهتا، فإن الصالة ال تقبل بغري طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض 
 -هذا من باب االستهزاء بآيات الّله  إن الذي يصلي بال طهارة يكفر ألن: العلماء يقول

 . -سبحانه وتعاىل 
* * * 

ما حكم الكدرة اليت تزنل من املّرأة قبل احليض بيوم أو أكثّر أو أقل، : 13س 
وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بين أو حنو ذلك وما احلكم لو كانت 

 بعد احليض ؟ 
يض، ويعرف ذلك باألوجاع هذا إذا كانت من مقدمات احليض فهي ح: جـ

أما الكدرة بعد احليض فهي تنتظر حىت تزول ألن . واملغص الذي يأيت احلائض عادة
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ال تعجلن حىت ترين : -رضي الّله عنها  -الكدرة املتصلة باحليض حيض، لقول عائشة 
 . والّله أعلم. القصة البيضاء

* * * 
حاضت وحمّرمها مضطّر  قدمت امّرأة حمّرمة بعمّرة وبعد وصوهلا إىل مكة: 14س 

 إىل السفّر فوًرا، وليس هلا أحد مبكة فما احلكم ؟ 
تسافر معه وتبقى على إحرامها، مث ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت يف اململكة : جـ

ألن الرجوع سهل وال حيتاج إىل تعب وال إىل جواز سفر وحنوه، أما إذا كانت أجنبية 
تسعى وتقصر وتنهي عمرهتا يف نفس السفر وبشق عليها الرجوع فإهنا تتحفظ وتطوف و

 .ألن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح احملظور
* * * 

قد حججت وجاءتين الدورة الشهّرية فاستحييت أن أخرب : تقول السائلة: 15س 
أحًدا ودخلت احلّرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي، علًما بأهنا جاءت بعد النفاس 

 ؟ 
إذا كانت حائًضا أو نفساء أن تصلي سواء يف مكة أو يف بلدها ال حيل للمرأة : جـ

.  ( ) {أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم}: يف املرأة Uأو يف أي مكان لقول النيب 
ذه وقد أمجع املسلمون على أنه ال حيل حلائض أن تصوم وال حيل هلا أن تصلي، وعلى ه

املرأة اليت فعلت ذلك عليها أن تتوب إىل الّله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال 
احليض فهو غري صحيح وأما سعيها فصحيح ألن القول الراجح جواز تقدمي السعي على 
الطواف يف احلج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ألن طواف اإلفاضة ركن من 

لتحلل الثاين إال به وبناء عليه فإن هذه املرأة ال يباشرها زوجها إن أركان احلج وال يتم ا

                                                 
 (. 83)مسلم اإلميان ، ( 58 )البخاري احليض (  )
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كانت متزوجة حىت تطوف وال يعقد عليها النكاح إن كانت غري متزوجة حىت تطوف 
 . والّله تعاىل أعلم

* * * 
لقد قدمت من ينبع للعمّرة أنا وأهلي ولكن حني وصويل : يقول السائل: 16س 

ا ولكن أكملت العمّرة مبفّردي دون زوجيت فما احلكم إىل جدة أصبحت زوجيت حائًض
 بالنسبة لزوجيت ؟ 

ملا } Uاحلكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حىت تطهر مث تقضي عمرهتا ألن النيب : جـ
: قال. إهنا قد أفاضت: أحابستنا هي ؟ قالوا: " قال -رضي الّله عنها  -حاضت صفية 

دليل على أنه جيب على املرأة أن تبقى إذا ( أحابستنا هي )  Uفقوله  ( ) {فلتنفر إذن

حاضت قبل طواف اإلفاضة حىت تطهر مث تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف 
ظرت حىت تطهر مث اإلفاضة ألنه ركن من العمرة فإذا حاضت املعتمرة قبل الطواف انت

 .تطوف

                                                 
، (  3/8)، أمحد (  638)، ابن ماجه املناسك ( 336 )، أبو داود املناسك ( 383 )البخاري احلج (  )

 (. 8 5 )الدارمي املناسك 
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