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الحمد هلل رب العالمين، 
والصالة والسالم على سيد 

المرسلين، سيدنا محمد 
آله وصحبه أجمعين  وعلى
 : وبعد

فإن هموم النساء تنبئك 
الخبر، لتقول إنها َضحوة 

 :الصحوة. ومما ُيؤثر من الحكمة
، "من ثمارهم تعرفونهم"

من سؤالهم " :واليوم نقول
 ".تعرفونهم

فقد كثرت أسئلة النساء حول 
أمورهن الخاصة المتعلقة 

وبالذات المتعلقة  ،بالطهارة
بالحيض واالستحاضة والنفاس، 

" الُحكُم على  :وألنه كما قيل
الشيء َفرٌع عن تصّوره" فال بد 

من تصور المسائل بشكل 
 صحيح.

وقد حاولنا بجهودنا  
ع ما يمكن تصوره القاصرة جم

ليكون  ،حول هذا الموضوع
بمثابة قواعد عامة تضيء 

غير  ،للمرأة ما يهمها

 مقدمة
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زاعمين أننا استوفينا  
لكن هذا ما تيسر  ،الموضوع

 .جمعه

فمن المالحظ في مسائل 
كغيرها من  -الطهارة 

اختالف  - المسائل الفقهية
الفتوى بين المذاهب وأهل 

العلم، وفي ذلك توسعة على 
ما لم تخالف كتاب اهلل  الناس،

صلى  -تعالى وسّنة رسوله 
وإجماع  -اهلل عليه وسلم

 العلماء. 

وقد روى ابن وهب عن القاسم 
لقد أعجبني قول  :أيضا قال

ما أِحب  :عمر بن عبد العزيز
أّن أصحاب محمد صلى اهلل 

ألنه  ،عليه وسلم ال يختلفون
لو كان قوال واحدا لكان الناس 

يقتدى  وإنهم أئمة ،في ضيق
فلو أخذ رجل بقول  ،بهم

 .أحدهم كان سعة

" ليس  :يقول اإلمام النووي
للمفتي وال للقاضي أن 

يعترض على من خالفه، إذا 
أو  اأو إجماًع الم يخالف نًص

 ". اجلًي اقياًس

 :ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
" مسائل االجتهاد َمن عمل 
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فيها بقول بعض العلماء، لم  
 هَجر ".ُينكر عليه ولم ُي

 

ونود هنا التأكيد على أمر 
أساسي في صحة تصور المسائل 

االنتباه إلى أهمية وهو أال 
مراعاة األلفاظ التي وردت في 

من كتاب  النصوص الشرعية
اهلل وسنة رسول اهلل، 
وحملها على الحقيقة 

الشرعية التي أرادها الشرع 
فليس ألحد أن يحملها  ،لها

 .على غير ما قصد بها

ر لنا مثال من قول كما يظه
في  –رحمه اهلل  –القرطبي 

ويسألونك عن ) قوله تعالى
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 

النساء في المحيض وال 
تقربوهن حتى يطهرن فإذا 

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
اهلل إن اهلل يحب التوابين 

[ 222] البقرة :(ويحب المتطهرين
.  

أصل الكلمة من السيالن 
حاض السيل  :، يقالرواالنفجا

ت أي سال ،وحاضت الشجرة ،اضوف
ومنه الحيض أي  ،رطوبتها

الحوض؛ ألن الماء يحيض إليه 
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، والعرب تدخل أي يسيل 
لواو على الياء والياء ا

على الواو؛ ألنهما من حيز 
المحيض  :. قال ابن عرفةواحد

والحيض اجتماع الدم إلى 
وبه سمي الحوض  ،ذلك الموضع

 الجتماع الماء فيه. 

عتناء بداللة وأيضا نجد اال 
فيما قاله ابن  االلفظ ظاهًر

حجر رحمه اهلل في فتح الباري 
 :قال الطيبي :(ذىأفي قوله )

سمي الحيض أذى لنتنه 
وقال  .وقذره ونجاسته

األذى المكروه الذي  :الخطابي
كما قال تعالى  ،ليس بشديد

] آل {لن يضروكم إال أذى}
فالمعنى أن  ،[111عمران :

المحيض أذى يعتزل من 
 يتعدى المرأة موضعه وال

  .ذلك إلى بقية بدنها

 

نرجو أن ُتسهم هذه الرسالة 
ن المتواضعة في إزالة كثير م
اللبس والغموض والتضارب، 

اهلل عز وجل أن  ةسائل
 يتقّبلها منا.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
 رب العالمين
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 :العناوين الفرعية 

o  أنواع الدماء التي تراها
  .المرأة

o تعريف الحيض. 

o يضصفات دم الح. 

o الحكمة من خلق دم الحيض. 

o ةأحكام الحيض العام.    

o حكم مباشرة الحائض. 

o األشياء التي يوجبها الحيض. 

o إقبال الحيض وإدباره.   

o الصفرة والكدرة.   

o  أحكام الحيض الفقهية
 .االجتهادية

o االستحاضة. 

o  عدة الحائض والمستحاضة
عنها  ىوالمتوف  المطلقة

 .زوجها

o القول في وطء المستحاضة. 

o هل تحيض الحامل. 

o النفاس وأحكامه. 

o نفساء متى تعتبر المرأة. 

o أحكام السقط. 

o المرأة والصيام. 

o االستفتاء. 
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 o من تفسير القرطبي فوائد 
 .رحمه اهلل

 

 

 :فقه الدماء

ع الدماء التي تراها أنوا 
 المرأة:

اتفق علماء المسلمين على 
ة ثالثأنه يخرج من فرج المرأة 

 .دماء فقط

هو الخارج و :. دم الحيض1
 .المعتاد عن غير عّلة

 )و دم فساد( االستحاضة. دم 2
وال ألجل  ،الخارج ال لعادة حيض

 بل عن عّلة ،النفاس

 عقبالخارج  :. دم النفاس3 
 .الوالدة

 

األصل في حال المرأة أنها 
األصل ففإن رأت الدم  ،طاهر

فيه أنه حيض ما لم يكن هناك 
قرائن تنقلها الى وصف 

في المسألة . و.المستحاضة
تفصيل نتناوله ضمن قواعده 

  .العامة هنا بإذن اهلل

سيعطي  نوع الدم النازل
 .ينتج عنه حكم للمرأة مسمى
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نوع 
الدم 
 النازل

حال 
 المرأة

 الحكم

 أحكام الحيض حائض دم حيض

دم 
 االستحاضة

أحكام  مستحاضة
المستحاضة 
وهي نفس 

أحكام الطاهرات 
إال ثالث أمور 

وهي على خالف 
 :ين الفقهاءب

تغسل  .1
 المحل

 تتحفظ .2

تتوضأ لكل  .3
صالة بعد 

 دخول الوقت

وقد قال ابن 
عثيمين في 

فتاواه 
المتأخرة أنه 
ال يلزمها فعل 

 هذه األمور.

دم 
 النفاس

 كأحكام الحيض نفساء

دم 
 الفساد

حكمها حكم  مستحاضة
 الطاهرات
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ال تنتقل المرأة من  :حظةمال 
خر إال بعالمات وصف إلى آ

 .فوأوصا

 

 

 :عريف الحيض لغة واصطالحَات 

 

 : لغة

 :ويقال ،السيالن :الحيض لغة
وحاضت  ،وفاضالوادي حاض 
سالت رطوبتها  السَُّمر شجرة

. وله 1)سال منها شيء كالدم(
 ،أسماء كثيرة منها الطمث

طمثت  :يقال ،والضحك ،واإلعصار
إلى  ،المرأة وأعصرت وضحكت

 .غير ذلك من أسمائه

 : اصطالحَا

 :يض في اصطالح الشرعالح
"جريان دم المرأة من موضع 
 "مخصوص في أوقات معلومة 

 صحة. دم (.طبيعة) وهو دم جِبّلة
 .واألصل في االنسان الصحة

                                                           
 جم المعاني الجامع والمعجم الوسيط، وحيض الماء: سيَّلهمع 1
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 : صفات دم الحيض 

 

 لونه :اواَل : 

عن عائشة رضي  :. السواد1
اهلل عنها أن رسول اهلل 

قال ( صلى اهلل عليه وسلم)
 لفاطمة بنت حبيش رضي اهلل

د عنها " إن دم الحيض أسو
رواه أبوداود . يعرف "

 والنسائي )صحيح(

 :ُيعِرف ...تعرفة النساء :فَرُيع
 .والعرف الرائحة ةله رائح

 .ألنها أصل الدم :. الحمرة2

الصفرة  :. الصفرة والكدرة3
ماء تراه المرأة كالصديد  هي

 .صفرارايعلوه 

الكدرة هي التوسط بين لون  
لماء سواد كاالبياض وال

بحمرة  ماء ممزوج الوسخ أو
 .وأحيانَا بعروق دم

  رضي اهلل  -عن أم عطية
 " كنا ال نعد: قالت -عنها

الصفرة والكدرة بعد الطهر 
 )رواه النسائي(" اشيًئ
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   رضي اهلل -عن أم عطية
 " كنا ال نعد: قالت -عنها

)رواه " االصفرة والكدرة شيًئ
 البخاري(

  عن مرجانة موالة عائشة-
النساء  أن :- عنهارضي اهلل

كن يبعثن إليها بالدرجة 
 فيها الكرسف فيه الصفرة

الكدرة من دم الحيض و
)ال  :يسألنها عن الصالة فتقول

تعجلن حتى ترين القصة 
 )رواه البخاري(( البيضاء

 

 تخين غليظ :قوامه :ثانيَا، 
 .محترق من شدة حرارته

 كريه  ،منتن :رائحته :ثالثَا
 .الرائحة

 جمد إذا ظهريت ال :رابعَا، 
ألنه تجمد في الرحم ثم انفجر 

يعود ثانية  وسال فال
 .للتجمد

 يخرج  :صفة الخروج :خامسَا
 .يسيل سيالنَا برفق وال

 : الحكمة من خلق دم الحيض

 

" : قال موفق الدين بن قدامة
الحيض دم يرخيه الرحم إذا 
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بلغت المرأة ثم يعتادها في  
أوقات معلومة لحكمة تربية 

ذا حملت انصرف ذلك فإ ،الولد
الدم بإذن اهلل تعالى إلى 

تحيض  ولذلك ال ،تغذية الحمل
فإذا وضعت الولد  ،الحامل

قلبه اهلل تعالى بحكمته 
 ،لبنا يتغذى به الطفل

 ،ما تحيض المرضعولذلك قّل
من رضاع  فإذا خلت المرأة

صرف وحمل بقى ذلك الدم ال م
فيستقر في مكان ثم يخرج  ،له

شهر ستة في الغالب في كل 
وقد يزيد  ،أيام أو سبعة

 على ذلك ويقل على حسب ما
 .ركّبه اهلل تعالى في الطباع "

 

 ةفصل في أحكام الحيض العام 
 : أو موانع الحيض

 : يمنع الحيض أشياء عشرة

  :فعل الصالة :أوالها

 ،فيحرم على الحائض الصالة
 تها فاسدة والوإن صلت فصال

بل أنها  ،تجزئها تلك الصالة
ثم إن فعلت ذلك متعمدة تأ

 ألنها مأمورة بترك الصالة 

صلى قول الرسول  :الدليل
مخاطبَا  اهلل عليه وسلم
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امرأة "إذا أقبلت الحيضة  
رواه البخاري فدعى الصالة " 

 .ومسلم

 

 : وجوب الصالة :ثانيها 

يجب عليها قضاء  أي أنه ال
 .الصالة إذا هي طهرت

حديث عائشة " كنا  :الدليل
هد رسول اهلل نحيض على ع

نؤمر  فنؤمر بقضاء الصوم وال
رواه البخاري بقضاء الصالة " 

 .ومسلم

  بعض من المسائل التي
عنها الشيخ محمد بن  أجاب

 صالح العثيمين

إذا طهرت الحائض أو  (1
النفساء وقت العصر هل 

تلزمها صالة الظهر مع العصر 
 أم ال يلزمها سوى العصر فقط؟

القول الراجح في هذه  :ج
لة أنه ال يلزمها إال المسأ

العصر فقط، ألنه ال دليل 
على وجوب صالة الظهر، واألصل 

 براءة الذمة

امرأة أصابها الدم لمدة  (2
تسعة أيام فتركت الصالة 

معتقدة أنها العادة وبعد 
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أيام جاءتها العادة الحقيقية  
فهل تصلي األيام التي تركتها 

 أم ماذا؟

األفضل أن تصلي ما تركته  :ج
االولى، وإن لم  في األيام

تفعل فال حرج عليها وذلك 
ألن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم لم يأمر المرأة 
قالت إنها المستحاضة التي 

تستحاض حيضة شديدة وتدع 
 .بإعادة الصالة ،فيها الصالة

 

ما الحكم إذا حاضت المرأة  (3
بعد دخول وقت الصالة؟ وهل 
 يجب عليها أن تقضيها إذا

قبل طهرت؟ وكذلك إذا طهرت 
 خروج وقت الصالة؟

المرأة إذا حاضت بعد  :اأوًل :ج
دخول الوقت أي بعد دخول 

عليها  وقت الصالة فإنه يجب
إذا طهرت أن تقضي تلك الصالة 
التي حاضت في وقتها إذا لم 

تصلها قبل أن يأتيها الحيض 
صلى وذلك لقول الرسول 

من أدرك » :اهلل عليه وسلم
ركعة من الصالة فقد أدرك 

فإذا أدركت المرأة من « الصالة
وقت الصالة مقدار ركعة ثم 
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حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا  
 طهرت يلزمها القضاء.

إذا طهرت من الحيض  :اثانًي
قبل خروج وقت الصالة فإنه 

يجب عليها قضاء تلك الصالة، 
فلو طهرت قبل أن تطلع 
الشمس بمقدار ركعة وجب 

عليها قضاء صالة الفجر، ولو 
الشمس  طهرت قبل غروب

بمقدار ركعة وجبت عليها 
صالة العصر، ولو طهرت قبل 
منتصف الليل بمقدار ركعة 

وجب عليها قضاء صالة العشاء، 
فإن طهرت بعد منتصف الليل 

لم يجب عليها صالة العشاء، 
وعليها أن تصلي الفجر إذا 

سبحانه  جاء وقتها، قال اهلل
}فإذا اطمأننتم  :وتعالى 

ة فأقيموا الصالة إن الصال
 اكانت على المؤمنين كتاًب

بوقت  امؤقًت اأي فرًض{ اموقوًت
محدود ال يجوز لإلنسان أن 

يخرج الصالة عن وقتها، وال أن 
 يبدأ بها قبل وقتها

 

  :فعل الصيام :ثالثها

يجوز للحائض فعل الصوم  ال
وإنما  ،في أثناء الحيض
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الواجب عليها قضاء الصوم  
ألن ذمتها كانت إذا طهرت 
 .بالصيام أيام فطرهامشعولة 

الدليل حديث عائشة رضي 
كنَّا َنحيُض على اهلل عنها )

َعْهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَُّه 
 ،عليِه وسلََّم، ثمَّ َنطهُر

وال  ،فيأمُرنا بقضاِء الصِّياِم
صحيح ( يأمُرنا بقضاِء الصَّالِة

 الترمذي

 

  بعض المسائل مع ما رجحه
العالمة محمد بن صالح 

 : العثيمين

إذا طهرت المرأة بعد  (1
الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم 

 هذا اليوم؟ 

إنه ال يلزمها أن الراجح  :ج
تمسك بقية ذلك اليوم؛ْ ألنه 

يوم ال يصح صومها فيه 
لكونها في أوله حائضة ليست 

 من أهل الصيام

 

إذا طهرت الحائض قبل  (2
طلوع الفجر ولم تنتِه من 

األذان فهي  الغسل إال بعد
 ؟صوميلزمها ال
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إذا طهرت الحائض قبل  :ج 
طلوع الفجر ولو بدقيقة 
واحدة ولكن تيقنت الطهر 

فإنه إذا كان في رمضان فإنه 
يلزمها الصوم ويكون صومها 

وال يلزمها  اذلك اليوم صحيًح
قضاؤه؛ ألنها صامت وهي طاهر 

وإن لم تغتسل إال بعد طلوع 
 .الفجر فال حرج

 

إذا أحست المرأة بالدم  (3
الغروب، أو  ولم يخرج قبل

أحست بألم العادة هل يصح 
صيامها ذلك اليوم أم يجب 

 عليها قضاؤه؟

صومها ذلك اليوم صحيح  :ج
 .وليس عليها إعادته

 

  :الطواف بالبيت :رابعها

 يجوز للحائض في الحج وال ال 
غيره الطواف بالبيت 

 .العتيق

صلى اهلل قوله ) :الدليل
لعائشة لما ( عليه وسلم

داع " افعلي حاضت في حجة الو
 يفعل الحاج غير أن ال ما

تطوفي بالبيت حتى تطهري " 
 .رواه البخاري ومسلم
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 : الوطء في الفرج :خامسها

يحرم بالكتاب والسنة  
واإلجماع وطء الحائض في 

 .فرجها

 قوله تعالى :الدليل
عن المحيض قل  ويسألونك)

هو أذى فاعتزلوا النساء في 
تقربوهن حتى  المحيض وال

 .[ 222] البقرة :  (يطهرن

 

  :الطالق :سادسها

 .يمنع الحيض الطالق

ثبت أن عبداهلل بن  :الدليل
عمر طلق زوجته وهي حائض 

فأخبر عمر النبي بذلك 
صلى اهلل فتغيظ رسول اهلل 

 :ثم قال لعمر عليه وسلم
ثم ليمسكها  ."مره فليراجعها

 ،ثم تطهر ،ثم تحيض ،حتى تطهر
ثم أن شاء طلق قبل أن يمس " 

 .رواه البخاري ومسلم
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  :اللبث في المسجد :سابعها 

يجوز للحائض اللبث فيه  ال
وإنما  إذا نزل بها الحيض

 ،2فقط يجوز المرور من خالله
 .وفي األمر خالف بين العلماء

روته عائشة عنه  ما :الدليل
" إني ( صلى اهلل عليه وسلم)

رواه ال أحل المسجد لحائض" 
 .أبو داود

 

  :االعتداد باألشهر :ثامنها

 قوله تعالى :لالدلي
والمطلقات يتربصن بأنفسهن )

 .[ 222] البقرة :  (ثالثة قروء

 : قراءة القرآن :تاسعها

الراجح أنه يجوز لها قراءة 
اختلف العلماء وقد  ،المصحف

 : رحمة اهلل عليهم في هذا

 :فمن أهل العلم من قال  -
إنها ال تقرأ كالجنب واحتجوا 

بحديث ضعيف رواه أبو داود 
عن ابن عمر رضي اهلل تعالى 

نهما عن النبي صلى اهلل ع
ال تقرأ ) :لعليه وسلم أنه قا

الحائض وال الجنب شيئا من 
  )القرآن

                                                           
مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وهو محكي عن ابن مسعود  2

، وأفتى به العالمة ابن وابن عباس وسعيد ابن المسيب والحسن وابن جبير
 عثمين 
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والصواب أن الحائض يجوز  - 
لها قراءة القرآن ألمر النبي 

صلى اهلل عليه وسلم عائشة 
لما حاضت في حجة الوداع قال 

علي ما يفعل الحاج اف) :لها
غير أال تطوفي بالبيت حتى 

عن قراءة ينهها ولم ) تطهري
 3.القرآن

  :مس المصحف :عاشرها

ال يجوز عند كثير من 
العلماء للحائض مس المصحف 

طالت من دون حائل  الكريم
وهذا قول  ..مدتها أم قصرت

جماهير علماء المذاهب 
 4.األربعة

قوله تعالى )ال  :الدليل
 (.يمسه إال المطهرون

 

 : فصل في مباشرة الحائض 

ال مباشرة الرجل لزوجته في ح
الحيض تنقسم إلى ثالثة 

 : أقسام

أن يباشرها بالجماع  :األول .1
وهذا حرام  ،في نفس الفرج

                                                           
 وأفتى به العالمة ابن عثيمين  وهذا ما اختاره شيخ االسالم ابن تيمية 3
وقال بعض العلماء بجواز مس المصحف وقراءة القرآن للحائض والجنب  4

ورواية عن  ،وابن المنذر ،والطبري ،والبخاري  ،وهو مذهب ابن عباس ،مطلقَا
   ي.والشافعمالك 
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بالقرآن واألحاديث الصحيحة  
 .وإجماع المسلمين

أن يباشرها فيما  :الثاني .2
وهذا  ،فوق السرة والركبة

جائز بداللة األحاديث الثابتة 
 .واإلجماع

المباشرة فيما بين  :الثالث .3
ي غير ف - السرة والركبة
)جائز مع  -الفرج والدبر

 استحباب أن تتزر(.

 

  واليجوز وطء الحائض عند
قبل أن تغتسل  انقطاع دمها

 : أو تتيمم بشرطه

  :ألن اهلل أباح وطأها بشرطين

 . . انقطاع الدم1

 .بالماء االغتسال. 2

تقربوهن حتى  )والقال تعالى 
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 

] البقرة  (من حيث أمركم اهلل
:222]. 

في الصحيحين من قول ورد   
 -رضي اهلل عنها -عائشة 

  :وغيرها من أمهات المؤمنين

 ا" كان إحدانا إذا كانت حائًض
أمرها رسول اهلل )صلى اهلل 
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عليه وسلم( فتأتزر بإزار ثم  
 يباشرها "

 

 : 5من فوائد الحديث

ذا تتزر الحائض عند لما -
 لئال يرى منها ما ؟مباشرتها

من الدم  ،تقزز نفسه منه
ما يتكره أن يجامعها إذا ورب

فيه إشارة على أن  .طهرت
اإلنسان يجب أن يتجنب كل شيء 

 .يوجب التقزز منه الناس

ز للرجل أن يباشر يجوو -
استدل  ،زوجته وهي عارية

من أنه كان يأمرها على ذلك 
زار وهي حائض أي أن ئتباال

 .األصل خالف ذلك

از استمتاع الرجل من جوو -
ون بد - دون الفرج الحائض ما

 .جماع

ألنها . طهارة جسد الحائض -
صلى )كانت تغسل رأس الرسول 

  (.اهلل عليه وسلم

 

رضي -حديث عائشة  :فائدة
" ما رأيته منه  :-اهلل عنها

                                                           
 عثيمين(" شرح عمده األحكام للشيخ ابن 11الفوائد من شريط رقم "هذه ) 5
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حديث هو  "وما رآه مني  
  .ضعيف

يدل على ضعفه حديث عائشة 
" كنت اغتسل أنا  :الصحيح

صلى اهلل عليه ورسول اهلل )
 ."من إناء واحد( وسلم

 

 

 

 : ا الحديث فيه فوائدهذ

جواز اغتسال الرجل   .1
 .والمرأة من إناء واحد

جواز نظر الرجل إلى جميع   .2
بدن امرأته ونظرها إلى جميع 

 بدنه

 (.يلزم من كونهما عاريين)  .3

) والذين : لقوله تعالى
لفروجهم حافظون إال على 

 أيمانهم(أزواجهم أو ما ملكت 
. الحفظ [505] المؤمنون 

 بالستر

 

وجبها فصل في األشياء التي ي 
 : الحيض

  :الغسل :أولها
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فإذا تطهرن فأتوهن ) :الدليل 
 .[ 222] البقرة : 5(

 

 

 : البلوغ :ثانيها

من يوجب الحيض البلوغ على 
والمراد  ،أتاها من الصغيرات

بالبلوغ التكليف يعني أنه 
ما  يجب عليها بالحيض كل

أوجبه اهلل تعالى على 
 .النساء

 : االعتداد به :ثالثها

يوجب الحيض على من صارت 
 .االعتداد بهتحيض 

وجل  قوله عز :الدليل
)والمطلقات يتربصن بأنفسهن 

 [ 222] البقرة .7ثالثة قروء (

فصل في إقبال الحيض 
 وإدباره 

 إقبال الحيض 

اتفق العلماء على أن إقبال 
الحيض يعرف بالدفعة من 
 .2الدم في وقت إمكان الحيض

 ؟بم ُيعرف الطهر 

                                                           
 222سورة البقرة  5
 222سورة البقرة  7
 فتح الباري شرح صحيح البخاري،باب إقبال المحيض وإدباره 2
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 عرف بإحدى طريقتينُي   

 : الجفوف :أحدهما (1

انقطاع  ج وهوالفرأي جفاف 
 ، بما فيه9الدم ويبس المحل

انقطاع الصفرة والكدرة 
 المتصلتان بدم الحيض

 : ةّصالَق: ثانيها (2

وهي ماء أبيض يدفعه الرحم 
 عند انقطاع الحيض 

بفتح القاف وتشديد : وهي
)وتعني في  ،الصاد المهملة

ه ، شّب(أو النورة ،الجصاللغة 
 .الماء األبيض الصافي بهما

قال  ،في الطهر والقصة أبلغ
سألت النساء عنه  :اإلمام مالك

فإذا هو أمر معلوم عندهن 
 .يعرفنه عند الطهر

 

رضي -عن مرجانة موالة عائشة 
 : -اهلل عنها

أن النساء كن يبعثن إليها 
رجة فيها الكرسف فيه بالدُّ

الكدرة من دم و الصفرة
 ،الحيض يسألنها عن الصالة

)ال تعجلن حتى ترين  :فتقول
 رواه البخاري( البيضاءالقصة 

                                                           
 الشيخ محمد الحسن الشنقيطي 9
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 : غريب الحديث 

هو وعاء  درج() جمع :الدرجه
صغير تضع المرأة فيه طيبها 

 ومتاعها

بضم الكاف وسكون  :الكرسف
هو  ،الراء وبالسين المهملة

 .القطن

  صلى )هذا وقد أمر النبي
الحائض ( اهلل عليه وسلم

بتطيب مكان دم الحيض عند 
 .الغسل بالطيب

حائض ومثل ال :قال النووي
 .النفساء

 

فصل في الصفرة والكدرة هل  
 : هما حيض أم ال

فسرت "الصفرة " بأنها ماء 
و" الكدرة" بأنها ماء ،أصفر
 .10وليسا بدم ،كدر

 ،هما شيء كالصديد :وقيل
تعلوه صفرة وكدرة ليسا 

 .11على لون شيء من الماء 

 

  رضي اهلل -عن أم عطية
" كنا ال نعد : قالت -عنها

                                                           
 اإلْسَفَراِييِنّي قاله الشيخ أبو حامد 10
 أبو المعالي الجوينيإمام الحرمين  11
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بعد الطهر  الصفرة والكدرة 
 " )رواه النسائي(اشيًئ

  رضي اهلل -عن أم عطية
" كنا ال نعد : -عنها قالت

" )رواه ارة شيًئدفرة والكصال
 البخاري(

  عن مرجانة موالة عائشة-
أن النساء  :-رضي اهلل عنها

كن يبعثن إليها بالدرجة 
 فيها الكرسف فيه الصفرة

الكدرة من دم الحيض و
 : يسألنها عن الصالة فتقول

)ال تعجلن حتى ترين القصة 
 )رواه البخاري(( البيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم الصفرة 
 والكدرة

قبل 
 الحيض

أثناء الحيض 
 وقبل الطهر

بعد 
 الطهر

اذا 
كانت 
بعيد

ة 
متقط
عة 

)يتخل
لها 

جفاف( 
= ليس 

 حيضَا

اذا 
كانت 

قريبة 
متصل

ة 
بالحي

ض = 
من 

الحي
 ض

الجم
هور 
على 
أنها 

من 
الحي

 ض

رأي 
ابن 
حزم 
فقط 
أنها 
ليس

ت من 
الحي

 ض

ليست 
من 

الحي
ض 

باالتف
 اق
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مثال توضيحي ألوقات ظهور  
الصفرة والكدرة خالل الشهر 

 وحكمها

 

 

فصل في أحكام الحيض  
 : االجتهاديةالفقهية 

 

  أقل سن  :لمسألة األولىا
تحيض له المرأة وأكثر سن 

  ..تحيض له

قل سن تحيض به المرأة ال حد أل
فمتى رأت الدم فاألصل أنه 

 وال حد ،حيض

كثر سن تحيض فيه المرأة أل 
والمسألة خالفية بين ) 12أيضَا 

 الفقهاء(

 أقل : المسألة الثانية
 ..الحيض وأكثره

                                                           
 قاله شيخ االسالم ابن تيمية، وهو الصحيح كما قال العثيمين رحمها اهلل  12
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أقل الحيض يوم وليلة وال  
والمسألة خالفية ) حد ألكثره

 بين الفقهاء(

 أقل  :المسألة الثالثة
يضتين الطهر بين الح

 ..وأكثره

ال حد ألقل الطهر بين 
واألمر على خالف ) الحيضتين

 بين أهل العلم (

قد ف ال حد له ثرهأك اوأيًض
 .ذلكأجمع العلماء على 

 

 

  

  االستحاضةفصل في  

  

  االستحاضةتعريف : 

سيالن  :هي في عرف الشرع
الدم من فرج المرأة في غير 

ويخرج من عرق يسمى  ،أوانه
الذي يسيل العاذل وفمه 

 .منه الدم في أدنى الرحم

. دم علة ألسباب .فدم االستحاضة
قد  ،حسية أو معنوية() طارئة

في  التهاب ،يكون بسبب )ورم
الرحم أو في عنق الرحم أو 
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في المهبل أو انفتاح شريان،  
وقد يكون بسبب تناول 

العقاقير وهذا أكثر أسباب 
االستحاضة في هذا الزمان ألن 

تجلط الدم العقاقير تمنع 
تخثره فيسبب تجلط الدم و

ن يكون يمكن أو ،االستحاضة
 بسبب حاالت نفسية (

  

األحاديث التي يدور من 
عليها أحكام الحيض 

 ...واالستحاضة

 ( صلى اهلل عليه عن النبي
" دم الحيض  :أنه قال( وسلم

أسود خاثر تعلوه حمرة ودم 
 أصفر رقيق " االستحاضة

 حمرالمقصود باألصفر هو األ)
 .الفاتح (

 جاءت  :عن عائشة قالت "
فاطمة ابنة أبي حبيش إلى 

صلى اهلل عليه النبي )
يا رسول اهلل  :فقالت( وسلم

 ،ني امرأة ُأستحاض فال أطهرإ
 ؟دع الصالةأأف

صلى اهلل فقال رسول اهلل ) 
إنما ذلك  ،ال) :(عليه وسلم

فإذا أقبلت  .وليس بحيض ،عرق
وإذا  ،حيضتك فدعي الصالة
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اغسلي عنك الدم ثم أدبرت ف 
ي لكل صالة يجيء أثم توض صلي

 (.ذلك الوقت

عن هشام بن عروة عن أبيه  
عن عائشة رضي اهلل عنها 

قالت فاطمة بنت  :أنها قالت
أبي حبيش لرسول اهلل صلى 

يا رسول  :اهلل عليه وسلم
فأدع أ ،اهلل إني ال أطهر

فقال رسول اهلل صلى  ؟الصالة
إنما ذلك ) :اهلل عليه وسلم

فإذا  ،، وليس بالحيضةعرق
 ،أقبلت الحيضة فاتركي الصالة

فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك 
 الدم وصلي(.

ضئي ثم تو) :وقال أبي :قال 
لكل صالة حتى يجيء ذلك 

 (. الوقت

 صحيح مسلم ،صحيح البخاري 

  

 

 : داللة الحديث 

وجوب التصريح بما يستحيا  - أ
لة الحكم ع تتوقف امنه إذ

إني : (على ذلك ))لقولها
 ستحاض فال أطهر(.أ
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أن االستحاضة هي استمرار  - ب 
: ))لقولها( سيالن الدم

 ستحاض فال أطهر(.أ

أن المستحاضة ال تدع   - ت
لقوله صلى اهلل ) الصالة

 (."ال: "عليه وسلم

رجوع المستحاضة   - ث
المعتادة إلى عادتها ولو 

 :)لقوله كان لدمها تمييز.
دعي الصالة قدر األيام "

 (."يهاالتي كنت تحيضين ف

لحيض من اوجوب الغسل   - ج
)لقوله صلى اهلل عليه 

 (."ثم اغتسلي وصلي: "وسلم

وجوب الصالة على   - ح
لقوله صلى ) المستحاضة

دعي : "اهلل عليه وسلم
صالة قدر األيام التي كنت ال

 ("فيها تحيضين

  

كيف تصلي المستحاضة  :مالحظة 
 ؟؟؟والدم يجري معها

  تغسل فرجها. -1

 تستثفر)تتلجم(.  -2

تتوضأ عند دخول وقت كل   -3
صالة مفروضة تصلي به 

 الفريضة والنافلة.
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 رضي اهلل ) حديث أم حبيبة
 : (عنها

( رضي اهلل عنها) عن عائشة 
" استفتت أم حبيبة بنت  :قالت

صلى اهلل عليه  جحش رسول
 ،إني أستحاض :فقالت وسلم
إنما ذلك عرق ) :فقال

 :قالت( ثم صلي ،فاغتسلي
رواه . "ة فكانت تغتسل لكل صال

 .مسلم وغيرهاو البخاري

 :وفي رواية لمسلم بلفظ 
امكثي قدر ما كانت تحبسك )

 (.وصلي حيضتك ثم اغتسلي

 

 

 : داللة الحديث 

. دل الحديث على اعتبار 1 
والرجوع عند  ،عادة المرأة

الحيض باالستحاضة  اختالط دم
إلى قدر األيام التي كانت 

فتترك  ،تحيض فيها المرأة
ر تلك األيام الصالة قد

 .تصليو المعتادة ثم تغتسل

. أنها كانت تغتسل لكل صالة 2 
  .من اجتهادها
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  كنت  :عن حمنة بنت جحش قالت
 ،ُأستحاض حيضة كثيرة شديدة

فأتيت النبي  ،اإنما أثج ثًج
( )صلى اهلل عليه وسلم

إنما هي ركضة ) :فقال ،أستفتيه
فتحيضي ستة  ،من الشيطان

 ، ثمأو سبعة أيام ،أيام
 يفإذا استنقأت فصل ،اغتسلي

أو ثالثة  ،أربعة وعشرين
فإن  ،صليو وصومي ،وعشرين

وكذلك فافعلي  ،ذلك يجزئك
كما تحيض النساء وكما  كل شهر

 ،يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن
فإن قويت على أن تؤخري 

 ،الظهر وتعجلي العصر
معين بين فتغتسلين فتج

، الصالتين الظهر والعصر
جلين وتؤخرين المغرب وتع

ثم تغتسلين  ،العشاء
وتجمعين بين الصالتين 

وتغتسلين مع  ،فافعلي
وهو  :الصبح وتصلين قال

 (.أعجب األمرين إلّى

 

 : داللة الحديث 

 الذي أرشدها  :األمر األول
آمرك بأمرين ) :إليه في قوله

( .. الخ.عنك أيهما فعلت أجزأ
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وهو أنها تحيض ستة أيام أو  
 .ثم تغتسل وتصلي ،سبعة

 جمع الصالتين  :ر الثانياألم
وتأخير الظهر  ،بغسل واحد

لتصلي  ،وتعجيل العصر
 ،األولى في آخر وقتها

 .والثانية في أول وقتها

 أن المرأة  :األمر الثالث
ترجع إلى عادتها سواء كان 

وهذا القول  ،أم ال لها تمييز
 الراجح

 

 

أحوال النساء في  الخالصة 
 : بالنسبة لالستحاضة

 

أن أي  :ت معتادةإذا كان :أوال 
يكون لها عدد أيام حيض 

معروفة قبل أن تستحاض 
 فترجع إلى عادتها.

من استحيضت  :مبتدأةال :ثانيا
ها الحيض من أول ما جاء

ترجع إلى التمييز إذا كان ف
)أي أنها تميز  لها تمييز

الفرق بين صفات دم 
 .الحيضوصات دم االستحاضة(
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من ليس لها تمييز وال  :ثالثا  
عادة ترجع إلى غالب ف :عادة

  النساء وأقاربها أولى.

فإن كانت غالب حيضتهن  
سبعة أيام مثال فإنها تجلس 

 وبعدها تعتبر مستحاضة  اًعسب

 وتصليفتغتسل  

  ح والتألمباللون والري  
 الدُم وكثرٍة وقلٍة ُميِّز 
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الفرق بين دم الحيض ودم  
 : االستحاضة

 
الع
 المة

 ستحاضةدم اال دم الحيض

الل
 ون

داكن أو أسود 
 أحمر

 )مشرق( أحمر

قوام
 ه

 له ُجرمثخين 
 .وهي األغشية ()

يتشربه ) رقيق
القطن أو 

القماش بسهولة 
). 

رائح
 ته

نتن ألنه يخرج 
 .من أقصى الرحم

 .ال رائحة له

نزو
 له

يسيل برفق 
 )ببطء(

ألنه دم ) يدفق
 عرق فيستمر(

الع
المة 
الطب
 ية

يتجمد إذا  ال
نه عبارة خرج أل

عن انفجار 
البويضة 

العالقة بالرحم 
وهي حالة 

انكماشها وعدم 
انفجارها 

متجمدة فال 
تتجمد مرة ثانية 

هذا هو 
التعليل 

 .الطبي

يتجمد إذا خرج 
 .ألنه دم عرق

له وقت معين  وقته
 معلوم

 ال وقت له
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فصل في عدة الحائض 
 والمستحاضة المطلقة
 والمتوفي عنها زوجها

والمطلقات ) :ىقال تعال
 (.يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء

  من طلقت ممن تحيض في
 ،ها بهاالحياة بعد دخول زوج
مذهب  تعتد بثالث حيضات على

 وتعتد بثالثة ،اإلمام أحمد
أطهار على مذهب مالك 

 .والشافعي

والمتوفي عنها زوجها تعتد 
 ،بأربعة أشهر وعشر ليال
والحامل عدتها تنقضي 

متوفي  بالوالدة مطلقة أو
 .عنها

   واختلف األئمة في حكم
المستحاضة التي فارقها زوجها 

   ؟في حياته بماذا تعتد

عدتها ثالثة أشهر " الراجح أن 
" + "  ةالشافعيوقد قال بذلك 

 .الحنابلة "
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فصل في القول في وطء  
 المستحاضة

 

دلت األحاديث الثابتة عن 
صلى اهلل عليه النبي )

 على أن المستحاضة (،وسلم
كالطاهر، واتفق جمهور 

العلماء على القول بجواز 
واعتبروها طاهرا في  ،وطئها

 . 13ل األحكام ك

 .اجواز وطئها مطلًق :أولهما

أنه يحرم وطؤها إال : ثانيتهما
أن يخاف زوجها على نفسه 

في الحرام فيباح له الوقوع 
 حينئذ وطؤها 

 

  :الراجح

)أنه جاز  :الدليل الرأي األول
هي أشد منع من لها الصالة و

الجماع فالجماع من باب أولى 
رضي اهلل -ولقول ابن عياض

 )إذا صلت حلت(. :-عنه

أن النبي صلى اهلل  :ثانيا
عليه وسلم لم يأمر أحد من 
 أزواج المستحاضات باعتزالها

 .فاألصل الحل

                                                           
 .وعن اإلمام أحمد روايتان ،وأبي حنيفة ي،والشافع وهو قول األئمة مالك، 13
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 فصل هل تحيض الحامل أم ال 

 ذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 
وجمع  ،واإلمام أبو حنيفة

إلى  ،ر من علماء السلفكثي
تحيض  أن المرأة الحامل ال

تراه من الدم دم  وأن ما ،اأبًد
 تتوضأ ،االستحاضةفساد بمنزلة 
حتى يأتي  ،منه لكل صالة

  .فيكون دم نفاس ،نفاسها

 هناك ) المسألة فيها خالف
 (لكن بضوابط ،رأي بأنها تحيض

 

 فصل في النفاس وأحكامه 

هو  :النفاس عند أهل اللغة
 .الوالدة

اسم  :والنفاس في عرف الشرع
للدم الخارج من الرحم عند 

 .14الوالدة 

يحرم  ويحرم بالنفاس ما
يسقط  ويسقط به ما ،بالحيض

ض فهو مثل الحيض في بالحي
س انفالن أ. إال جميع األحكام

 : حيض في مستينال عن يفرق

                                                           
الدم واإلفرازات : وهذا التعريف يوافقه التعريف الطبي لدم النفاس 14

التي تخرج من الرحم بعد الوالدة وتستمر لمدة ثالثة إلى أربعة أسابيع، 
 وقد تطول إلى ستة أسابيع )أربعين يومًا(
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أن النفاس تنقطع به عدة  .1 
المطلقة والمتوفي عنها 

 .ولدزوجها عند وضع ال

يدل على بلوغ  والنفاس ال .2
الصغيرة ألن البلوغ ثبت 

بالحمل قبله والحيض يدل 
على البلوغ والعدة به ثالث 

 .حيضات

 

 ؟متى تعتبر المرأة نفساء 

 خروج الدم قبل الوالدة - 
 على خالف() ليس نفاس

  خروج ماء الولد قبل
 ليس نفاس - الوالدة

 خروج الولد من دون دم 
ليس  - (دمدة عارية عن الوال)

 نفاس

  الوالدة عقبخروج الدم - 
 نفاس 

ماء الولد طاهر وال  :مالحظة
ينقض الوضوء وال يوجب 

الغسل.. فال تترك الصالة وال 
 .الصوم ألجله
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 فصل في أحكام السقط  

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 

 

 www.alukah.net  
 

 فقه الدماء أحكام المرأة الخاصة
 www.alukah.net  

المرأة والصيام 
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 االستفتاء 

 ...أخيتي

بقي لدينا أمر بالغ في 
وضوُح  ةمراعااألهمية وهو 

 ي للمفتيسؤال المستفت
لما له من  ،ودقة وصف الحال

دوٍر رئيسي في تحديد 
المفتي لحالة المرأة واألحكام 

 : مثال ذلك ،الخاصة بها

توضيح ما يتعلق بمدة  .1
الحيض قبل طروء الطارئ 

 وبعده

إن كان  ،وصف لون الدم .2
 : بألوان دم الحيض

السواد أو الحمرة التي هي  
الصفرة وهي  من أصل لونه أو

 الصديد يعلوه اصفرار كلون
أو الكدرة وهي التوسط بين 
لون البياض والسواء كالماء 

الوسخ او الماء الممزوج 
ممزوج بعروق  ابحمرة وأحياًن

 .دم

تحديد وقت الصفرة  .3
  :والكدرة

إن كانت قبل الحيض قريبة  -
  متصلة
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أو كانت قبل الحيض لكن  - 
 بعيدة متقطعة

 أو كانت خالل أيام الحيض  -

وت الطهر بإحدى أو بعد ثب -
القصة ) عالمتيه أيها سبق

 البيضاء أو الجفاف(

أيضا من األمور الهامة وصف  .4
ظهوره الى ) سيالن الدم

بحيث ال  انحباسهأو ( الخارج
يظهر إال إذا مسحت المكان 

 بمنديل أو ما يقوم مقامه (

ذكر الطوارئ التي استجدت  .5
 مثل  ،على حال المرأة

 استعمال اللولب •

 ةالوالد •

تناول بعض العقاقير حيث  •
أن منها ما تمنع تجلط الدم 

 وتخثره فيسبب االستحاضة 

النشاط البدني  تغير •
 بممارسة الرياضة وغيرها 

تغير النظام الغذائي  •
سواء بالصيام أو اتباع 

 الحمية 

تغيرات نفسية كالحزن  •
 الشديد 
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أو تغيرات مرضية كوجود  • 
التهابات في الرحم أو عنقه 

أو انتفاخ  أو في المهبل
 الخ شريان..

 فوائد

 ُقْل ۖ  َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الَْمِحيِض 
 ِفي النَِِّساَء َفاْعَتِزُلوا َأًذى ُهَو

 حتى َتْقَرُبوُهنَّ َوَلا ۖ   الَْمِحيِض
 َفْأُتوُهنَّ َتَطهَّْرَن َفِإَذا ۖ  َيْطُهْرَن 

 اللََّه ِإنَّ ۖ   اللَُّه َأَمَرُكُم َحْيُث ِمْن
ِبيَن َوُيِحبُّ التَّوَّا ُيِحبُّ

 ﴾222البقرة :﴿ الُْمَتَطهِِِّريَن

 

 أربع عشرة مسألة هذه
تفسير الجامع ) من ةتقاسم

القرآن/ القرطبي )ت  ألحكام
 (مدققو ه( مصنف 571

}  :قوله تعالٰى :اأُلولٰى (1
 {  لَْمِحيِضاَوَيْسَأُلوَنَك َعِن 

وقال رسول اهلل صلى اهلل 
كلَّ شيء  صنعواا"  :عليه وسلم

 "إالَّ النكاح 

كانت اليهود  :قال علماؤنا
والمجوس تجتنب الحائّض؛ 
وكانت النصارى يجامعون 

الُحيَّض؛ فأمر اهلل بالقصد 
 بين هذين.
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} َعِن  :قوله تعالٰى الثانية (2 
 { لَْمِحيِضا

الحيض وهو مصدر؛  :المحيض
 احاضت المرأة َحْيًض :ُيقال

 ، فهي حائض،اومحيًض اوَمَحاًض
 ؛ اوحائضة أيًض

 :وحوائض. والَحيضة ُحّيض ونساء
المّرة الواحدة. والِحيضة 
)بالكسر( االسم، )والجمع( 

 :االِحَيض. والحيضة أيًض
الخرقة التي تستثفر بها 

 المرأة. 

المحيض اسم  :قال الطبرّي
 للحيض

الكلمة من السيالن  وأصل
حاض السيُل  :نفجار؛ ُيقالواال

وفاض، وحاضت الشجرُة أي سالت 
ي رطوبتها؛ ومنه الحيض أ

الحوض؛ ألن الماء يحيض إليه 
 أي يسيل؛ 

العربي. ولها ثمانية  بنا
 حائض. الثاني األول :أسماء

 فاِرك. الرابع عارك. الثالث
 داِرس. السادس طامس. الخامس
 ضاحك. الثامن كابر. السابع

 طامث. 

}  :تعالىقال مجاهد في قوله 
  [ يعني حاضت.71 :]هود { َفَضِحَكْت
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اء أجمع العلم الثالثة (3 
على أن للمرأة ثالثة أحكام 

في رؤيتها الدََّم الّظاهر 
 ،السائَل من فرجها

، فمن ذلك الحيُض المعروف -1
ودُمه أسوُد خاِثٌر تعلوه ُحمرٌة؛ 
تترك له الصَّالَة والصوَم؛ ال خالف 

 في ذلك. 

والَحْيُض ِخلقٌة في النساء، 
 معتاد معروف منهّن.  ٌعوَطب

روى البخارّي عن أبي سعيد 
خرج رسول اهلل  :خدرّي قالال

صلى اهلل عليه وسلم في 
أْضًحى أو ِفطٍر إلى المصّلٰى 

" يا  :فمّر على النساء فقال
معشر النساء تصّدْقن فإني 

فُقْلن  أِريُتكّن أكَثر أهل النار
ُتْكِثْرَن  وبِم يا رسول اهلل؟ قال

العِشيَر ما  وَتْكُفرَنالّلعَن 
رأيت من ناقصاِت عقٍل وديٍن 

هَب ِلُلبِّ الرجِل الحازم من َأْذ
وما نقصاُن  :قلن إحداكّن

عقِلنا وديننا يا رسول 
أليس شهادُة المرأِة  :اهلل؟ قال

 :قلن مثَل نصِف شهادة الرجِل
فذلِك ِمن نقصان  :بلى؛ قال

عقلها أليس إذا حاضت لم 
بلى يا  :قلن تصلِّ ولم َتُصْم
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فذِلك من  رسول اهلل؛ قال 
 نقصان دينها ".

ع العلماء على أن وأجم 
الحائض تقضي الصوَم وال 

تقضي الصالَة؛ لحديث ُمعاذَة 
ما  :سألت عائشة فقلت :قالت

بال الحائض تقضي الصوَم وال 
َأَحُروِريٌَّة  :تقضي الصالَة؟ قالت

لست بحرورية،  :أنِت؟ قلُت
كان  :تولكني أسأل. قال

يصيبنا ذلك فُنؤمر بقضاء 
الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة؛ 

 نقطعاخرجه مسلم. فإذا 
عنها كان طهرها منه الغسل؛ 

 على ما يأتي.

العلماء  ختلفاو الرابعة (4
؛ فقال فقهاء في مقدار الحيض

إن الحيض ال يكون  :المدينة
؛ اأكثر من خمسَة عَشر يوًم

وجائز أن يكون خمسَة عَشر 
فما دون، وما زاد على  ايوًم

 اال يكون حيًض اخمسَة عشَر يوًم
هذا مذهب  ستحاضة؛اوإنما هو 

 ماِلك وأصحابه.

وقد ُروي عن مالك أنه ال وقت 
لقليل الحيض وال لكثيره إال 

ما يوجد في النساء؛ فكأنه 
ترك قوله األّوَل ورجع إلى 

 عادة النساء. 
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دم  :من الدِّماء والثاني -2
النفاس عند الوالدة؛ وله 

عند العلماء حدٌّ  اأيًض
 :فيه؛ فقيل ختلفواامعلوم 
 :وهو قول مالك. وقيلشهران؛ 

؛ وهو قول اأربعون يوًم
الشافعّي. وقيل غير ذلك. 

. نقطاعهاوُطْهُرها عند 
والغسل منه كالغسل من 

 الجنابة. 

قال القاضي أبو محمد عبد 
الحيض والنفاس  مود :الوهاب

 وهي :ايمنعان أحد عشر شيًئ

 وجوب الصالة  .1

 وصحُة فعلها  .2

 وفعُل الصوم دون وجوبه .3
لزوُم القضاء  وفائدة الفرق

  للصوم ونفُيه في الصالة

والجماع في الفرج وما  .4
 دونه 

 والعّدُة  .5

 والطالُق  .5

 والطواُف  .7

 ومسُّ المصحف  .2

ودخوُل المسجد واالعتكاُف  .9
 فيه؛ 
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 . ايتانوفي قراءة القرآن رو .10 

 

َدٌم  :والثالث من الدماء -3
ليس بعادة وال َطْبع منهّن وال 

 نقطع،اخْلقة، وإنما هو عِْرق 
له  نقطاعادٌم أحمُر ال  سائله

إال عند الُبْرء منه؛ فهذا حكمه 
أن تكون المرأة منه طاهرة ال 

يمنعها من صالة وال صوم 
 تفاقابإجماٍع من العلماء و

من اآلثار المرفوعِة إذا كان 
دُم عِرٍق ال َدُم  أنه امعلوًم

 حيض.

روى مالٌك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي 

" قالت  :قالت اهلل عنها أنها
يا رسول  :فاطمة بنت أبي ُحَبيش

اهلل، إني ال أطهُر! أفَأَدُع 
الصالة؟ فقال رسول اهلل صلى 

إنما ذلك » :اهلل عليه وسلم
عِْرٌق وليس بالحيضة إذا 

الصالة  ىأقبلت الحيضة َفِدع
فإذا ذهب َقدُْرها فاغسلي عنك 

 « " الّدَم وَصلِّي

وفي هذا الحديث مع صحته 
اظه ما يفّسر لك وقلة ألف

أحكاَم الحائض والمستحاضة، 
وهو أصح ما ُروي في هذا 
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الباب، وهو يرّد ما ُروي عن  
ُعْقبة بن عامر ومكحول أن 

الحائض تغتسل وتتوضأ عند 
كل وقت صالة، وتستقبل القبلة 

 اهلل عّز وجلِّ جالسة.  ذاكرة

وفيه أن الحائض ال ُتصلِّي،  -
وهو إجماع من كاّفة العلماء 

وائَف من الخوارج يرون إال ط
 على الحائض الصالة. 

وفيه ما يدل على أن  -
المستحاضة ال يلزمها غيُر 

ذلك الغسِل الذي تغتسل من 
حيضها، ولو لزمها غيره 

 ألمرها به

وفيه رّد لقول من رأى ذلك  -
لكل صالة. ولقول من  يهاعل

رأى عليها أن تجمع بين 
صالَتي النهار بُغسل واحد، 

غسل واحد وصالَتي الليل ب
وتغتسل للصبح. ولقول من 

تغتسل من طهر إلى طهر.  :قال
ولقول سعيد بن المسّيب من 
طهر إلى طهر؛ ألن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم لم 
 يأمرها بشيء من ذلك. 

 قالوفيه رّد لقول من  -
باالستظهار؛ ألن النبّي صلى 

اهلل عليه وسلم أمرها إذا 
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علمت أن حيضتها قد أدبرت  
أن تغتسل وتصلي؛ ولم  وذهبت

يأمرها أن تترك الصالة ثالثة 
أيام النتظار حيض يجيء أو ال 

يجيء، واالحتياط إنما يكون في 
 عمل الصالة ال في تركها.

 

ُقْل }  :قوله تعالى الخامسة (5
{ أي هو شيء تتأّذى به  ُهَو َأًذى

 أي برائحة دِم المرأة وغيرها
الحيض. واألذى كناية عن 

وقوله  جملةالَقَذر على ال
 : تعالى

َواَل ُجَناَح عََلْيُكْم ِإن َكاَن ِبُكْم } 
[ 102 :]النساء { َأًذى مِّن مََّطٍر

 وسيأتي.

 

َمن منع  ستدلا السادسة (5
وطء المستحاضة بسيالن دِم 

كلُّ دم فهو  :؛ فقالوااالستحاضة
أًذى؛ يجب َغسُله من الثوب 

والبدن؛ فال فرق في المباشرة 
الستحاضة ألنه بين دِم الحيِض وا

كلَّه رجس. وأما الصالة فُرْخصة 
وردت بها السُّّنة كما يصلَّى 

بسلس البول، هذا قول 
وسليمان بن  خعّيإبراهيم الن

يسار والحكم بن ُعيينة 
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سيرين  بناوعامر الشَّْعبّي و 
فيه عن  خُتلفاوالزهرّي. و

ال  :الحسن، وهو قول عائشة
 بنايأتيها زوُجها؛ وبه قال 

والمغيرُة بن عبد ُعَلّية 
الرحمن، وكان من أعلى أصحاب 

مالك، وأبو مصعب، وبه كان 
 :ُيفتى. وقال جمهور العلماء

المستحاضة تصوم وُتصلِّي 
وتطوف وتقرأ، ويأتيها زوجها. 

َأْمر أهل الفقه  :قال مالك
والعلم على هذا، وإن كان 

 بنا؛ رواه عنه ادمها كثيًر
َأَحبُّ  :وهب. وكان أحمد يقول

أاّل يطأها إالَّ أن يطول  إلّي
عباس في  بناذلك بها. وعن 

ال بأس أن يصيبها  :المستحاضة
زوُجها وإن كان الدم يسيل 

قال  :عقبيها. وقال مالك على
رسول اهلل صلى اهلل عليه 

" إنما ذلك عِْرق وليس  :وسلم
بالحيضة " فإذا لم تكن حيضة 
فما يمنعه أن يصيبها وهي 

لما  :لبرعبد ا بناتصلِّي! قال 
حكم اهلل عّز وجلِّ في دم 
المستحاضة بأنه ال يمنع 

الصالَة وتعبد فيه بعبادة 
 غير عبادة الحائض وجب أاّل

ُيحَكم له بشيء من حكم الحيض 
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إال فيما أجمعوا عليه من  
 َغسله كسائر الدماء.

 

}  :قوله تعالى السابعة (7
 لَْمِحيِضاِفي  اَءلنَِّسا ْعَتِزُلوْااَف

، إن حملت لحيض{ أي في زمن ا
المحيض على المصدر، أو في 

محل الحيض إن حملته على 
االسم. ومقصوُد هذا النهي ترُك 

المجامعة. وقال مالك 
والشافعّي واأُلوزاعّي وأبو 
حنيفة وأبو يوسف وجماعٌة 

له منها  :عظيمة من العلماء
ما فوق اإلزار؛ " لقوله عليه 

ما  :السالم للسائل حين سأله 
وهي حائض؟  مرأتيان َيِحلِّ لي م

ِلتشّد عليها إزاَرها » :فقال 
وقوله « " ثم شأَنَك بأعالها

عليه السالم لعائشة حين 
" ُشّدي على نفِسك إزاَرِك  :حاضت

ثم عودي إلى مضجعك " وقال 
الثَّورّي ومحمد بن الحسن 

يجتنب  :وبعض أصحاب الشافعّي
موضَع الدم؛ لقوله عليه 

ال " اصنعوا كلِّ شيء إ :السالم
 النكاح "

مباشرة الحائض  :قال العلماء
وهي ُمتَّزرة على االحتياط 

والقطع للذريعة، وألنه لو 
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أباح فخَذيها كان ذلك منه  
إلى موضع الدم  عةَذري

المحّرم بإجماع فأمر بذلك 
والمحرَُّم نفسه موضُع  ،احتياًطا

الدم؛ فتتفق بذلك معاني 
اآلثار، وال تضاّد، وباهلل 

 التوفيق.

 

في الذي  ختلفوااو منةالثا (2
وهي حائض ماذا  مرأَتهايأتي 
، فقال مالك والشافعّي عليه

يستغفر اهلل وال  :وأبو حنيفة
شيء عليه؛ وهو قول ربيعَة 
ويحيى ابِن سعيد، وبه قال 

داود. وُروي عن محمد بن 
يتصّدق بنصف دينار.  :الحسن

ما أحسن حديث  :وقال أحمد
عبد الحميد عن ِمْقسم عن 

س عن النبّي صلى بن عباا
" يتصّدق  :اهلل عليه وسلم

بدينار أو نصف دينار " 
هكذا  :أخرجه أبو داود وقال
دينار  :الرواية الصحيحة؛ قال

 ستحبهاأو نصف دينار؛ و
الطبريُّ. فإن لم يفعل فال 

 شيء عليه؛ 
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}  :قوله تعالى- التاسعةى (9 
؛ { يعني بالماء َفِإَذا َتَطهَّْرَن

ر وإليه ذهب مالك وجمهو
العلماء، وأن الطهر الذي 
َيِحلِّ به جماُع الحائض الذي 
يذهب عنها الّدُم هو تطهرها 

 بالماء كُطْهر الجنب

علماؤنا  ختلفاو شرةاعلا (10
في الكتابية هل ُتجبر على 

؛ فقال مالك في االغتسال أم ال
نعم؛ ليِحلَّ  :القاسم بنا رواية

للزوج وطؤها؛ قال اهلل 
نَّ َحتَّىٰ } َواَل َتْقَرُبوُه :تعالى

يقول  َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن {
بالماء، ولم يُخّص مسلمة من 

 غيرها

 

وصفة غسل  عشرة يةلحادا  (11
الحائض صفة غسلها من 

وليس عليها َنقض  الجنابة،
شعرها في ذلك؛ لما رواه 

 :مسلم " عن ُأّم َسَلمة قالت قلت
يا رسول اهلل، إني أُشدُّ َضْفَر 

ل رأسي أفأنقضه لغس
ال إنما يكفيك » :الجنابة؟ قال

أن َتْحثى على رأِسك ثالَث َحَثياٍت 
 لماَءثم ُتفيضين عليِك ا

 :وفي رواية« َفتطهِرين
أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ 
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 :زاد أبو داود« ال» :فقال 
قروَنك عند كل  غِْمِزياو»

 « "َحْفنٍة

 

قوله  ة عشرةنيالثا( 12
} َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث  :تعالى

. فجامعوهّن { أي للَُّهاَمَرُكُم َأ
وهو أمر إباحة، وَكَنى باإلتيان 

 قوِّيعن الوطء، وهذا األمر ُي
ما قلناه من أن المراد 

بالتطهر الغسل بالماء؛ ألن 
صيغة األمر من اهلل تعالى ال 

تقع إال على الوجه األكمل. 
بمعنى « من»و واهلل أعلم.

في، أي في حيث أمركم اهلل 
 لُقُبل؛ تعالى وهو ا

المعنى؛ أي من الوجه  :وقيل
الذي ُأِذن لكم فيه، أي من 

 ؛واعتكافغير صوم وإحرام 
عباس  ابنقاله األصم. وقال 

من ِقبل الطهر ال  :وأبو رزين
من قبل الحيض؛ وقاله الضحاك. 

 :وقال محمد بن الحنفية
المعنى من قبل الحالل ال من 

 قبل الزنى.

 

قوله  عشرةلثالثة ا) 13
ُيِحبُّ  للََّها} ِإنَّ  :تعالى
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{  لُْمَتَطهِِّريَناَوُيِحبُّ  لتَّوَّاِبيَنا 
التوابون  :؛ فقيلفيه ختلفا

من الذنوب والشرك. 
والمتطهرون أي بالماء من 

الجنابة واألحداث؛ قاله عطاء 
من  :وغيره. وقال مجاهد
من  :االذنوب؛ وعنه أيًض

 ارهّنإتيان النساء في أدب

 

 ..بحمد اهلل تم
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