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مقدمة

من بالله ونعوذ إليه ونتوب ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد
ومن له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور
وأشهد له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد له هادي فل يضلل

ًا أن ومن وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله عبده محمد
ًا وسلم الدين يوم إلى بإحسان تبعهم . تسليم

والساتحاضضضة الحيض وهههي المرأة تصيب التي الدماء فإن بعد أما
ومعرفههة بيانههها إلههى الحاجههة تههدعو التي الهامة المور من والنفاس

وأن فيههها العلههم أهههل أقههوال مههن الصههواب من الخطأ وتمييز أحكامها
فههي جههاء مهها ضههوء علههى يضعف أو ذلك من يرجح فيما العتماد يكون

 والسنة الكتاب
اللههه أحكههام عليهمهها تبنههى اللههذان الساسههيان المصههدران لنهما.1

َد التي تعالى ّب بها.  وكلفهم عباده بها تع
وانشههراح القلههب طمأنينة والسنة الكتاب على العتماد في ولن.2

الذمة. وبراءة النفس وطيب الصدر
به. يحتج ول له يحتج فإنما عداهما ما  ولن.3

وسلم عليه الله صلى رسوله وكلم تعالى لله كلم في إل حجة ل إذ    
ل أن بشههرط الراجههح القول على الصحابة من العلم أهل كلم وكذلك
آخههر صههحابي قههول يعارضه ل وأن يخالفه ما والسنة الكتاب في يكون
الكتههاب فههي بمهها الخههذ وجههب يخههالفه ما والسنة الكتاب في كان فإن

وأخذ القولين بين الترجيح طلب آخر صحابي قول عارضه وإن والسنة
اللههه إلههى فردوه شيء في تنازعتم تعالى: (( فإن لقوله منها بالراجح

وأحسههن خيههر ذلههك الخههر واليههوم بههالله تؤمنههون كنتههم إن والرسههول
95 آية تأويلً)). النساء

الههدماء هههذه بيههان من إليه الحاجة تدعو فيما موجزة رسالة وهذه   
التية:- الفصول على وتشتمل وأحكامها

وحكمته. الحيض معنى في الول الفصل
ومدته. الحيض زمن في الثاني الفصل
الحيض. على الطوارئ قي الثالث الفصل
وأحكامها. الستحاضة في الخامس الفصل
وأحكامه. النفاس في السادس الفصل
الحمههل يمنع وما يجلبه أو الحيض يمنع ما استعمال في السابع الفصل

يسقطه. أو



الول الفصل

وحكمته الحيض معنى في

َيلنلغة: الحيض يحههدث : دمالشضضرع وفضضي وجريههانه الشههيء  َسهه
دم معلومههة. فهههو أوقههات فههي سههبب بههدون الطبيعههة بمقتضى للنثى

دم أنههه ولدة. وبمهها أو سههقوط أو جههرح أو مههرض من له ليس طبيعي
ّوها. ولههذلك وبيئتها النثى حال بحسب يختلف فإنه طبيعي تختلههف وج

ًا النساء فيه ًا اختلف ًا متباين .  ظاهر

بههه يتغذى أن يمكن ل أمه بطن في الجنين كان لما أنه فيه والحكمة
ًا إليههه يوصههل أن بههه الخلق لرحم يمكن ول البطن خارج كان من شههيئ
بههها يتغذى دموية  افرزات النثى في تعالى الله جعل حينئذ  الغذاء من

جسههمه إلههى تنفههذ وهضههم أكل إلى الحاجة بدون أمه بطن في الجنين
ه فيتغهذى عروقهه الهدم يتخلل حيث السرة طريق من ه فتبهارك ب الل

حملههت إذا ولذلك الحيض هذا في الحكمة هي الخالقين. فهذه أحسن
ًا. وكههذلك إل تحيض فل عنها الحيض انقطع المرأة يقههل المراضههع نادر

الرضاع. زمن أول في سيما ل منهن تحيض من

الثاني الفصل



ومدته الحيض زمن في

مقامين: في الفصل هذا في الكلما
الحيض. فيه يأتي الذي السن في الول     المقاما
الحيض. مدة في الثاني     المقاما

فيضضه يغلضضب الضضذي الول: فالسضضن المقضضاما - فأمضضا1
حاضههت وربما سنة خمسين إلى سنة عشرة اثني بين ما هو الحيض

اختلههف وجوههها. وقههد وبيئتههها حالههها بحسههب بعههده أو ذلهك قبل النثى
بحيهث معين حد الحيض فيه يتأتى الذي للسن هل الله رحمهم العلماء

فساد دم هو بعده أو قبله يأتيها ما وأن بعده ول قبله ل النثى تحيض ل
الختلفههات ذكر أن بعد الدارمي ذلك. قال في العلماء اختلف حيض ل

قههدر فههأي الوجههود إلههى ذلك جميع في المرجع لن خطأ عندي هذا كل
ًا جعله وجب وسن حال أي في وجد قههاله الذي أعلم. وهذا والله حيض

رأت فمههتى تيميههة ابههن السههلم شيخ اختيار وهو الصواب هو الدارمي
خمسههين فههوق أو سنين تسع دون كانت وإن حائض في الحيض النثى
ولههم وجههوده علههى ورسههوله اللههه علقها الحيض أحكام لن وذلك سنة
ًا سنا لذلك ورسوله الله يحدد الوجههود إلههى فيههه الرجههوع فههوجب معين
مههن دليههل إلههى يحتههاج معين بسن  وتحديده عليه الحكام علقت الذي

ذلك. في دليل ول والسنة الكتاب

مقضضدار أي الحيضضض مضضدة الثاني: وهضضو المقاما - وأما2
ًا العلماء فيه اختلف فقد زمنه ًا اختلف أو أقههوال سههتة نحههو على كبير

حههد  لكههثره ول الحيض لقل ليس طائفة وقال المنذر ابن سبعة. قال
شههيخ اختيههار وهههو السههابق الههدارمي كقههول القههول وهذا قلت  باليام

الكتهههاب عليهههه يهههدل لنهههه الصهههواب وههههو تيميهههة ابهههن السهههلم
والسنةوالعتبار.

أذى هههو قههل المحيههض عههن ( ويسألونك تعالى قوله الول     فالدليل
آيههة يطهههرن) البقههرة حتى تقربوهن ول المحيض في النساء فاعتزلوا

يههوم مضههي الغايههة يجعههل ولههم الطهر هي المنع غاية الله  فجعل222
ًا عشر خمسة ول أيام ثلثة ول وليلة الحكههم علة أن على هذا فدل يوم



ًا الحيههض هي ًا وجههود ومههتى الحكههم ثبههت الحيههض وجههد فمههتى وعههدم
أحكامه. زالت منه طهرت

عليههه اللههه صههلى النههبي أن مسههلم صحيح في ثبت ما الثاني     الدليل
مهها بههالعمرة: ((افعلههى محرمههة وهههي حاضت وقد لعائشة قال وسلم
كههان قههالت: فلمهها تطهههري حتى بالبيت تطوفي ل أن غير الحاج يفعل
صههلى النههبي أن البخاري صحيح طهرت)). (الحديث). وفي النحر يوم
التنعيههم إلههى فههاخرجي طهههرِت فههإذا انتطري لها قال وسلم عليه الله

الغايههة يجعل ولم الطهر المنع غاية وسلم عليه الله صلى النبي فجعل
ًا زمنا ًا بالحيض يتعلق الحكم أن على هذا فدل معين ًا. وجود وعدم

ذكرها من ذكرها التي والتفصيلت التقديرات هذه أن الثالث     الدليل
سههنة ول اللهه كتههاب في موجودة ليست المسألة هذه في الفقهاء من

داعيههة الضههرورة بههل الحاجههة أن مع وسلم عليه الله صلى الله رسول
لبينهمهها بههه لله والتعبد فهمه العباد على يجب مما كانت فلو بيانها إلى
ًا ورسوله الله ًا بيان ذلههك علههى المترتبة الحكام لهمية أحد لكل ظاهر
كمهها الحكام من وغيرها والرث والطلق والنكاح والصيام الصلة من
والزكههاة وسههجودها وركوعها وأوقاتها الصلوات عدد ورسوله الله بين

ومهها والحج وزمنه مدته والصيام مصرفها ومقدارها وأنصباءها أموالها
والجلههوس والجمههاع والنههوم والشههرب الكههل آداب حههتى ذلههك دون

مسههحات عههدد حههتى الحاجة قضاء وآداب منه والخروج البيت ودخول
بههه اللههه أكمههل ممهها وجليلههها المور دقيق من ذلك غير إلى الستجمار

عليههك تعالى:  (( ونزلنهها قال كما المؤمنين على النعمة به وأتم الدين
ًا الكتاب كههان تعههالى: (( مهها  وقههال89 آيههة شيء)). النحههل  لكل تبيان

ًا شههيء)). كههل وتفصههيل يههديه بيههن الههذي تصههديق ولكههن يفههترى حديث
.111 أية يوسف

سههنة في ل و الله كتاب في والتفصيلت التقديرات هذه توجد لم فلما
وإنمهها عليههها تعويههل ل أن تههبين وسههلم عليههه اللههه صههلى اللههه رسههوله
ّلقههت الههذي الحيههض مسههمى على التعويل الشههرعية الحكههام عليههه ُع
ًا ًا وجود الكتههاب فههي الحكههم ذكههر عههدم أن أعنههي الههدليل وهههذا وعدم

مههن وغيرههها المسههألة هذه في ينفعك اعتباره عدم على دليل والسنة
مههن الشههرع من بدليل  إل تثبت ل الشرعية الحكام لن العلم مسائل

أو معلههوم إجمههاع أو وسههلم عليههه اللههه صلى رسوله سنة أو الله كتاب
ذلههك لههه: ومههن قاعههدة في تيمية ابن السلم شيخ صحيح. قال قياس



ًا به الله علق الحيض اسم يقدر ولم والسنة الكتاب في متعددة أحكام
ّطهر ول أكثره ول أقله ل َتين بين ال بههذلك المههة بلههوى عموم مع الحيَض

ك في وقدر قدر بين تفرق ل واللغة إليه واحتياجهم فهي قهدر فمهن ذل
كلمه والسنة. انتهى الكتاب خالف فقد ذلك

اللههه أن وذلههك المطههرد الصههحيح القياس العتبار. أي الرابع     الدليل
ل موجههود فههالذى الحيههض وجههد فمههتى أذى بكههونه الحيض علل تعالى
بين فرق ول والثالث الرابع بين ول الول واليوم الثاني اليوم بين فرق
والسههابع عشههر الثههامن لبيههن و عشر والخامس عشر السادس اليوم

فههي موجههودة فالعلههة الذى هههو والذى الحيههض هههو فههالحيض عشههر
اليههومين بيههن الحكههم في التفريق يصح فكيف سواء حد على اليومين

أوليههس الصههحيح؟ القيههاس خلفا هههذا أليس العلة؟ في تساويهما مع
العلة؟. في لتساويهما الحكم في اليومين تساوي الصحيح القياس

يدل ذلك فإن واضطرابها المحددين أقوال اختلفا الخامس     الدليل
أحكههام هههي وإنمهها إليههه المصير يجُب دليل المسألة في ليس أنه على

مههن بالتبههاع أولههى أحههدهما ليههس والصههواب للخطههأ معرضة اجتهادية
القههول وأنه أكثره ول الحيض لقل حد ل أنه القول قوة والمرجع الخر

تقههدير غيههر مههن طههبيعي دم مههن المههرأة رأته ما كل أن فاعلم الراجح
ًا يكون أن إل سن أو بزمن ًا ينقطع ل المرأة على مستمر ينقطع أو أبد
إن وسههيأتي استحاضة فيكون الشهر في واليومين كاليوم يسيرة مدة
ابههن السههلم شههيخ وأحكامههها. قههال الستحاضههة بيان تعالى الله شاء

دليههل يقههوم حههتى حيض أنه الرحم من يخرج ما كل في والصل تيمية
ًا استحاضة. وقال أنه على يعلههم لم إذا حيض فهو دم من وقع فما أيض

. اهه جرح أو عرق دم أنه
ًا فهو الدليل حيث من الراجح هو أنه كما القول وهذا فهمهها أقههرب أيض

ًا ً وأيسر وإدراك ًا عمل فهو كذلك كان وما المحددون ذكره مما وتطبيق
اليسههر وهههي وقاعههدته السههلمي الدين لروح لموافقته بالقبول أولى

)). حههرج مههن الههدين في عليكم جعل (( وما تعالى الله قال والسهولة
ّد ولن يسر الدين وسلم: (( إن عليه الله صلى وقال إل أحد الدين يشا
أخلقههه مههن البخههاري. وكههان وأبشههروا)). رواه وقههاربوا فسددوا غلبه

لههم مهها أيسههرهما اختار إل أمرين بين خير ما أنه وسلم عليه الله صلى
ًا. يكن إثم



الحامل حيض
المههام قال عنها الدم انقطع حملت إذا النثى أن الكثير الغالب     

رأت الههدم. فهإذا بانقطهاع الحمهل النسهاء تعرفا إنما الله رحمه أحمد
الثلثههة أو كههاليومين  يسههير بزمههن الوضههع قبههل كان فإن الدم الحامل

الوضههع قبل أو كثير بزمن الطلق قبل كان وإن  نفاس فهو طلق ومعه
ًا يكههون هههل لكن بنفاس فليس طلق معه ليس لكن يسير بزمن حيضهه
الحيض؟ بأحكام له يحكم ل فساد دم يكون أو الحيض أحكام له تثبت

العلم. أهل بين خلفا هذا في 
الصل لن حيضتها في المعتاد الوجه على كان إذا حيض أنه والصواب

مههن يمنههع سههبب لههه يكن لم إذا حيض أنه الدم من المرأة يصيب فيما
ًا كونه الحامل. حيض يمنع ما والسنة الكتاب في وليس حيض

قههال تيميههة ابن السلم شيخ واختيار والشافعي مالك مذهب هو وهذا
أنه حكى بل أحمد عن رواية البيهقي  وحكاه30 "الختيارات" ص في

غيههر لحيههض يثبههت مهها الحامههل لحيههض فيثبت هذا اهه. وعلى إليه رجع
مسألتين: في إل الحامل
فههي الحيههض حههال عدمة  تلزمهما من طلق فيحرم : الطلق الولى

غيههر فههي الحيههض فههي الطلق لن الحامههل فههي يحرم ول الحامل غير
1 آيههة لعههدتهن)) الطلق تعههالى: (( فطلقههوهن لقوله مخالف الحامل

فقههد الحامههل طلههق مههن لن يخالفه فل الحيض حال الحامل طلق أما
ًا كانت سواء لعدتها طلقها ًا أم حائض ل ولذلك بالحمل عدتها لن طاهر
الثانيههة: أن غيرههها. المسههألة بخلفا الجمههاع بعههد طلقههها عليههه يحرم
الحامههل عههدة لن غيرها حيض بخلفا عدة به تنقضي ل الحامل حيض

تعههالى: لقههوله ل أم تحيههض كههانت سههواء الحمههل بوضههع إل تنقضههي ل
4 آية حملهن)). الطلق يضعن حتى أجلهن الحمال  (( وأولت



الثالث الفصل

الحيض على الطوارئ في

أنواع:-     الحيض     على     الطوارئ
فيسههتمر أيههام سههتة المرأة عادة تكون أن مثل نقص أو  زيادةالول:

لستة. فتطهر أيام سبعة عادتها تكون أو سبعة إلى الدم بها

فههترى الشهههر آخههر فههي عادتههها تكههون أن مثل تأخر أو  تقدمالثاني:
آخره. وقههد في فتراه الشهر أول في عادتها تكون أو أوله في الحيض
رأت مههتى أنههها والصههواب النههوعين هههذين حكم في العلم أهل اختلف

عادتههها عن زادت سواء طاهر فهي منه طهرت ومتى حائض في الدم
فههي ذلههك على الدليل ذكر وسبق تأخرت أم تقدمت وسواء نقصت أم

مههذهب بوجههوده. وهههذا الحيض أحكام الشارع علق حيث قبله الفصل
فيههه المغنههي صههاحب وقههواه تيمية ابن السلم شيخ واختيار الشافعي

فههي المههذكور الههوجه علههى معتههبرة العههادة كهانت "ولههو وقههال ونصره
بيانه تأخير وسعه ولما لمته وسلم عليه الله صلى النبي لبينه المذهب

يحتجههن النسههاء من وغيرهن وأزواجه وقته عن البيان تأخير يجوز ل إذ
صههلى عنههه جههاء ومهها بيانه ليغفل يكن فلم وقت كل في ذلك بيان إلى
غيههر. ل المستحاضههة حههق في إل بيانها ول العادة ذكر وسلم عليه الله
اهه

الجههروح كمههاء أصههفر الدم ترى بحيث كدرة أو  صفرةالثالث: النوع
ًا أو أو الحيههض أثنههاء فههي كههان إن فهههذا والسههواد الصههفرة بيههن متكدر

ً بعههد كان وإن ، الحيض أحكام له نثبت حيض فهو الطهر قبل به متصل
الصههفرة نعد ل كنا عنها الله رضي عطية أم لقول بحيض فليس الطهر

ًا. رواه الطهههر بعههد والكههدرة ًا ورواه صههحيح بسههند داود أبههو شههيئ أيضهه
شههرحه فههي قههال الحيض أيام غير في والكدرة الصفرة بدون البخاري

فههي المتقههدم عائشهة حههديث بيههن الجمههع إلههى بذلك يشير الباري فتح



فههي المههذكور عطية أم حديث البيضاء" وبين القصة ترين "حتى قولها
الصههفرة رأت إذا مهها علههى محمههول عائشههة حههديث أي ذلك بأن الباب

عطية. اهه. أم قالت ما فعلى غيرها في وأما الحيض أيام في والكدرة
ًا البخاري علقه ما هو إليه أشار الذي عائشة وحديث هههذا قبل به جازم

المههرأة بههه تحتشههي (شههيء بالدرجههة إليههها يبعثن كن النساء إن الباب
(القطههن) فيههه الكرسههف شيء) فيها الحيض أثر من بقي هل لتعرفا

البيضههاء  والقصههة البيضههاء القصة ترين حتى تعجلن ل فتقول الصفرة
الحيض. انقطاع عند الرحم يدفعه أبيض ماء

ًا ترى بحيث الحيض في  تقطعالرابع: النوع ًا يوم ًا دم نحو نقاء ويوم
حالن:- فهذان ذلك

ًا النههثى مههع هههذا يكههون  أنالول:     الحههال دم فهههذا وقتههها كههل دائمهه
المستحاضة. حكم تراه لمن يثبت استحاضة

ًا يكون ل  أنالثاني:     الحال الههوقت بعههض يأتيههها بههل النههثى مع مستمر
هههذا فههي الله رحمهم العلماء اختلف فقد صحيح طهر وقت لها ويكون
فمههذهب الحيههض؟ أحكههام عليههه ينسههحب أو طهههر يكههون هههل النقههاء

فيكههون الحيههض أحكههام عليههه ينسههحب أنههه قههوليه أصح في الشافعي
ًا أبهي ومذهب الفائق وصاحب تيمية ابن السلم شيخ اختيار وهو حيض
ًا جعههل لو ولنه فيه ترى ل البيضاء القصة لن وذلك حنيفة لكههان طهههر

بههالقرء العههدة لنقضههت وإل به قائل ول حيضه بعده وما حيضه قبله ما
ًا جعل لو ولنه أيام بخمسة بالغتسههال ومشههقة حههرج لههه لحصل طهر
الحمد. ولله الشريعة هذه في منتف والحرج يومين كل وغيره

أن إل طهههر والنقههاء حيههض الههدم أن الحنابلههة مههذهب مههن والمشهههور
وقههال استحاضة المتجاوز الدم فيكون الحيض أكثر مجموعهما يتجاوز

بطهههر فليس اليوم عن نقص متى الدم انقطاع أن "يتوجه المغني في
دون مهها إلههى تلتفههت ل أنها النفاس في حكيناها التي الرواية على بناء

وفي أخرى وينقطع مرة يجري الدم ل الله شاء إن الصحيح وهو اليوم
لقههوله ينتفههي حههرج سههاعة بعههد سههاعة تطهههر من على الغسل إيجاب

 قههال78 آيههة حههرج)) الحههج مههن الدين في عليكم جعل تعالى: (( وما
ًا يوم من أقل الدم انقطاع يكون ل هذا فعلى يههدل مهها ترى أن إل طهر
اهه. البيضاء القصة ترى أو عادتها آخر في انقطاعه يكون أن مثل عليه

ًا هههذا المغنههي صههاحب قههول فيكون أعلههم واللههه القههولين بيههن وسههط
بالصواب.



رطوبههة مجرد النثى ترى بحيث الدما في جفاف الخامس: النوع
ً أو الحيض أثناء في كان  إن فهذا حيههض، فهههذا الطهههر قبههل بههه متصل
بالصههفرة  يلحههق أن حالههة غايههة لن بحيض فليس الطهر بعد كان وإن

حكمها. وهذا والكدرة

الرابع الفصل

الحيض أحكاما في

الحاجة كثير نراه ما منها نذكر العشرين عن تزيد كثيرة أحكام للحيض
ذلك: فمن

تصح ول ونفلها فرضها الصلة الحائض على  فيحرمالول: الصلة.
ركعههة مقههدار وقتههها من تدرك أن إل الصلة عليها تجب ل وكذلك منها

أولههه: امههرأة مههن ذلههك أدركت سواء حينئذ الصلة عليها فتجب كاملة
طههرت إذا عليههها فيجههب ركعهة بمقهدار الشهمس غهروب بعد حاضت
تحيههض. أن قبههل ركعة قدر وقتها من أدركت لنها المغرب صلة قضاء
الشههمس طلههوع قبل الحيض من طهرت آخره: امرأة من ذلك ومثال
أدركههت لنههها الفجر صلة قضاء تطهرت إذا عليها فيجب ركعة بمقدار

ًا وقتها من ًا الوقت من الحائض أدركت إذا أم لركعة يتسع جزء ل جزء
الغههروب بعههد الول المثههال فههي تحيههض أن مثههل كاملههة لركعههة يتسههع
فههإن بلحظههة الشههمس طلههوع قبههل الثاني المثال في تطهر أو بلحظة
أدرك "مههن وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي لقول عليها تجب ل الصلة
مههن أن مفهومه عليه. فإن الصلة" متفق أدرك فقد الصلة من ركعة
ًا يكن لم ركعة من أقل أدرك للصلة. مدرك
الظهههر صلة عليها تجب فهل العصر صلة وقت من ركعة أدركت وإذا
عليههها تجههب فهههل الخههرة العشههاء صههلة وقت من ركعة أو العصر مع

أنههها والصههواب العلماء بين خلفا هذا العشاء؟. في مع المغرب صلة
فقههط الخههرة والعشههاء العصههر وهههي وقته أدركت ما إل عليها يجب ل

أن قبههل العصههر مههن ركعههة أدرك "مههن وسههلم عليههه اللههه صلى لقوله



صههلى النههبي يقههل . لههم عليه العصر" متفق أدرك فقد الشمس تغرب
الظهههر وجهوب يهذكر ولهم والعصهر الظهههر أدرك فقد وسلم عليه الله
عنهمهها حكههاه ومالك حنيفة أبي مذهب وهذا الذمة براءة والصل عليه
المهذب. شرح في
وغيههره الكههل علههى والتسههمية والتحميد والتسبيح والتكبير الذكر وأما

فل القههرآن واسههتماع عليههه والتههأمين والدعاء والفقه الحديث وقراءة
النههبي أن وغيرهما الصحيحين في ثبت فقد ذلك من شيء عليها يحرم
أنههها عنها الله رضي عائشة حجر في يتكئ كان وسلم عليه  الله صلى

وذوات العواتههق يقههول: (( يخههرج وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
ودعههوة الخيههر وليشهههدن العيههدين صههلة إلههى يعنههي والحيههض الخدور

ّيههض ويعتزل المؤمنين ّلى)). فأمهها الح القههرآن الحههائض قههراءة المصهه
ًا كان فإن بنفسها ً أو بالعين نظر فل باللسههان نطق بدون بالقلب تأمل

وتقرأها اليات إلى فتنظر اللوح أو المصحف يوضع أن مثل بذلك بأس
إن خلفا". وأمهها بل " جههائز المهههذب شههرح فههي النههووي بقلبها. قههال

ًا قراءتها كانت وغيههر ممنههوع أنههه علههى العلمههاء فجمهور باللسان نطق
وحكههي جههائز هههو المنههذر وابن الطبري جرير وابن البخاري وقال جائز
فتههح فههي عنهمهها حكههاه القههديم القههول فههي الشههافعي وعن مالك عن

ًا البخههاري الباري. وذكر تقههرأ أن بههأس ل النخعههي إبراهيههم عههن تعليقهه
" قاسههم ابن مجموعة الفتاوى في تيمية ابن السلم شيخ الية. وقال

ً سنة القرآن من منعها في ليس ل و الحههائض تقههرأ ل قههوله فههإن أصل
ًا الجنب بالحههديث المعرفههة أهل باتفاق ضعيف حديث القرآن من شيئ

كانت فلو وسلم عليه الله صلى النبي عهد في يحضن النساء كان وقد
اللههه صههلى النههبي بينههه ممهها هذا لكان كالصلة عليهن محرمة القراءة

فههي يقولونه مما ذلك وكان المؤمنين أمهات وتعلمه لمته وسلم عليه
ًا ذلك في وسلم عليه الله صلى النبي عن أحد ينقل لم فلما الناس نهي

ًا تجعل أن يجز لم عنههه ينههه لههم وإذا ذلك عن ينه لم أنه العلم مع حرام
بمحرم" اهه. ليس أنه علم زمنه في الحيض كثرة مع

للحههائض الولههى يقههال أن العلم أهل نزاع عرفنا أن بعد ينبغي والذي 
ًا القرآن تقرأ ل أن تكههون أن مثههل لههذلك الحاجههة عند إل باللسان نطق

فتحتههاج الختبههار حههال فههي أو المتعلمههات تلقيههن إلههى فتحتههاج معلمة
ذلك. نحو أو لختبارها القراءة إلى المتعلمة
ول ونفله فرضه الصيام الحائض على فيحرم  الصيامالثاني:     الحكم

الله رضي عائشة لحديث منه الفرض قضاء عليها يجب لكن منها يصح
نههؤمر ول الصههوم بقضههاء فنههؤمر الحيههض تعنههي ذلك يصيبنا "كان عنها



ولو صيامها بطل صائمة وهي حاضت عليه. وإذا الصلة" متفق بقضاء
كههان إن اليههوم ذلك قضاء عليها ووجب بلحظة الغروب قبيل ذلك كان

ًا بعد إل يخرج لم لكن الغروب قبل الحيض بانتقال أحست إذا أم فرض
فههي الههدم لن الصههحيح القول على يبطل ول تام صومها فإن الغروب

سههئل لمهها وسههلم عليههه الله صلى النبي ولن له حكم ل الجوفا باطن
قههال غسههل مههن عليههها هههل الرجل يرى ما منامها في ترى المرأة عن
فكههذلك بانتقههاله ل المههن برؤيههة الحكههم فعلههق المههاء رأت هي إذا نعم

ًا برؤيته إل أحكامه تثبت ل الحيض بانتقاله. ل خارج
ولههو اليههوم ذلههك صيام منها يصح لم حائض وهي الفجر طلع وإذا    

بلحظة. الفجر بعد طهرت
بعد إل تغتسل لم وإن صومها، صح فصامت الفجر قبيل طهرت وإذا  

طلههوع بعههد إل يغتسههل ولههم جنب وهو الصيام نوى إذا كالجنب الفجر،
عنهاقالت: ((كان الله رضي عائشة لحديث ، صحيح صومه فإن الفجر
ًا يصبح وسلم عليه الله صلى النبي يصههوم ثم احتلم غير جماع من جنب

عليه. رمضان)) متفق في

بالبيت:     الثالث:الطواف
النبي لقول منها يصح ول ونفله، فرضه ، بالبيت الطوافا عليها فيحرم
غيههر الحاج يفعل ما ((افعلي حاضت لما لعائشة وسلم عليه الله صلى

تطهري)) حتى بالبيت تطوفي ل أن

، بعرفههة والوقههوفا والمههروة الصههفا بيههن كالسههعي الفعههال بقية وأما
الحههج مناسههك مههن وغيرههها الجمههار ورمههي ، ومنههى بمزدلفة والمبيت
طاهر وهي النثى طافت فلو هذا وعلى عليها، حرام فليست والعمرة

حههرج فل السههعي أثنههاء فههي أو مباشرة، الطوافا بعد الحيض خرج ثم
ذلك. في

منها:     الوداع     طواف     الرابع: ساقوط
إلههى الخههروج قبل حاضت ثم والعمرة الحج مناسك النثى أكملت فإذا

لحههديث وداع، بل تخههرج فإنههها ، خروجها إلى الحيض بها واستمر بلدها
عهههدهم آخر يكون أن الناس قال: (( أمر عنهما الله رضي عباس ابن

الحائض)). المرأة عن خفف أنه إل بالبيت،



لن وتدعو، الحرام المسجد باب إلى تأتي أن الوداع عند يستحب ول 
علههى مبنيههة والعبههادات وسههلم عليههه الله صلى النبي عن يرد لم ذلك

ذلههك، خلفا يقتههذي وسهلم عليه الله صلى النبي عن الوارد بل الوارد
أن  الفاضة طوافا بعد حاضت حين عنها الله رضي  صفية قصة ففي
ُفههر قال وسلم عليه الله صلى النبي َتن عليههه. إذن)). متفههق لههها: (( فل
ًا ذلك كان ولو المسجد باب إلى بالحضور يأمر ولم ّينه. مشروع لب

طهرت. إذا تطوفا بل عنها يسقط فل والعمرة الحج طوافا وأم 

المسجد:     في     الخامس: المكث

يحههرم العيههد مصلى حتى المسجد في تمكث أن الحائض على فيحرم
سههمعت عنههها: أنههها اللهه رضي عطية أم لحديث فيه، تمكث أن عليها
َيخرُج  وسلم عليه الله صلى النبي ُق يقول: ((  ِر وذواُت العواتهه الخههدو

ّيض)). وفيه عليه. المصلى)). متفق الحيض ((يعتزل والح



السادس:الجماع:
ذلك. من تمكينه عليها ويحرم ، يجامعها أن زوجها على فيحرم

ًى هو قل المحيض عن تعالى: (( ويسألونك لقوله النسههاء فاعتزلوا أذ
.222 يطهرن)). البقرة حتى تقربوهن ول المحيض في

النههبي الفههرج. ولقههول وهههو ومكانه الحيض زمان بالمحيض والمراد 
النكههاح)). يعنههي إل شههيء كههل وسههلم: (( اصههنعوا عليههه اللههه صههلى

وطههء تحريههم علههى أجمعههوا  المسههلمين ولن مسههلم؛ الجمههاع. رواه
فرجها. في الحائض

المههر هههذا علههى يقههدم أن الخههر واليههوم بههالله يههؤمن لمرئ يحل فل
صههلى رسههوله وسنة تعالى الله كتاب منه المنع على دل الذي المنكر

ورسههوله اللههه شاق ممن فيكون المسلمين، وإجماع وسلم عليه الله
374 ص المذهب شرح المجموع في قال  المؤمنين، سبيل غير واتبع

أصههحابنا كبيرة)). قههال أتى فقد ذلك فعل الشافعي: (( من  قال2ج
بكفههره)). اهههه. كلم حكههم الحههائض وطههأ اسههتحل : (( مههن وغيرهههم
النووي.

كالتقبيههل ، الجماع دون شهوته به يكسر ما الحمد ولله له أبيح وقد  
بيههن فيمهها يباشههر أل الولههى لكههن الفرج دون فيما والمباشرة والضم
: عنههها اللههه رضههي عائشههة لقههول حائههل وراء مههن إل والركبههة السرة
وأن فيباشههرني فههأتز يههأمرني وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي (( مان

عليه. حائض)). متفق

السابع: الطلقا:
أيههها تعههالى: (( يهها حيضهالقوله حال الحائض طلق الزوج على يحرم
فههي . أي1 آية لعتدهن)). الطلق فلطلقوهن النساء طلقتم إذا النبي
إذا إل ذلههك يكههون ول الطلق حيههن معلومههة عههدة بههه يسههتقبلن حههال

ً طلقها ًا أو حامل لههم الحيض حال طلقت إذا لنها جماع غير من طاهر
مههن تحتسههب ل فيههها طلقهت الههتي الحيضههة إن حيههث العههدة تستقبل
ًا طلقت وإذا العدة، تسههتقبلها الههتي العههدة تكههن لم الجماع بعد طاهر

بالحمههل، فتعتههد الجمههاع، هذا من حملت هل يعلم ل إنه حيث معلومة
حّرم العدة نوع من اليقين يحصل لم فلما بالحيض، فتعتد تحمل لم أو

المر. يتبين حتى الطلق عليه



فههي ثبهت ولمها ، السهابقة لليهة حههرام حيضه حال الحائض فطلق  
ّلههق أنههه عمههر ابههن حههديث مههن وغيرهما  الصحيحين وهههي امرأتههه  ط

ّيههظّ  وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي بذلك عمر فأخبر حائض فيههه فتغ
ُه وسلم عليه الله صلى الرسول ُيراجعها وقال: (( ُمْر ليمسههكها ثم فل

أن قبههل طلق شاء وإن بعد، أمسك شاء إن ثم تحيض، ث تطهر، حتى
طلههق النسههاء)). فلههو  لههها تطلههق أن الله أمر التي العدة فتلك يمس

تعههالى، اللههه إلههى يتههوب أن وعليه آثم فهو حائض وهي امرأته الرجل
ًا  ليطلقها عصمته إلى المراة يرد وأن ًا طلق ًا  شرعي الله لمر  موافق

فيههها طلقها التي الحيضة من تطهر حتى  ردها بعد  فيتركها ، ورسوله
شههاء وإن أبقاههها شههاء فههإن طهههرت إذا ثههم ، أخههرى مههرة تحيض ثم ،

يجامعها. أن قبل طلقها

مسائل: ثلث الحيض في الطلق تحريم من ويستثني
أن بههأس فل يمسههها أو ، بههها يخلههو أن قبل الطلق كان  إذاالولى: 

طلقههها يكههون فل حينئههذ، عليههها عههدة ل لنههه  ، حههائض وهههي  يطلقها
ًا ُقوهن لقوله مخالف َِل لعدتهن)). تعالى: ((فط

ذلك. سبب بيان وسبق ، الحمل حال في الحيض كان  إذاالثانية:
وهههي يطلقههها أن بههاس ل فإنه ، عوض على الطلق كان  إذا: الثالثة
حائض.

ًا الههزوج فيأخههذ عشههرة وسوء نزاع الزوجين بين يكون أن مثال عوضهه
ًا. لحديث كانت ولو  فيجوز ليطلقها، عنهما الله رضي عباس ابن حائض

عليههه اللههه صههلى النبي إلى جاءت شامس بن قيس بن ثابت امرأة أن
ديههن، ول  خلههق فههي عليههه أعتههب ما إن  الله رسول فقالت: يا  وسلم
: وسههلم عليههه اللههه صههلى النبي فقال السلم، في الكفر  أكره ولكن

اللهه صهلى اللهه رسهول حديقته)). قالت: نعم. فقهال عليه (( أتردين
البخههاري. ولههم تطليقة)). رواه وطلقها الحديقة : (( اقبل وسلم عليه

ًا كانت هل  وسلم عليه الله صلى النبي يسأل ًا أو حائضهه ولن ، طههاهر
على إليه الحاجة عند فجاز نفسها عن المرأة من افتداءئ الطلق هذا
كان. حال أي

ً في قال  ط7 ج52ص الحيههض حههال الخلع جواز  ((المغني)). معلل
يلحقههها الههذي الضرر أجل من الحيض في الطلق من المنع م: (( لن

َع ، العههدة بطههول العشههرة بسههوء يلحقههها الههذي الضههرر لزالههة والخلهه
العههدة طههول ضههرر مههن أعظم وذلك وتبغضه، تكرهه من مع والمقال



عليهه اللهه صهلى النههبي يسهأل لهم ولذلك ، بأدناهما أعلهما دفع فجاز
حالها)). ا. هه. كلمه. عن المختلعة وسلم

الصههل لن بههه بههأس فل حههائض وهههي المرأة على النكاح عقد وأما  
حههائض وهههي عليههه الزوج إدخال لكن منه، المنع على دليل ول ، الحل
عليههها يههدخل فل وإل بأس، فل يطأها أن من ايؤمن كان فإن فيه ينظر
ًا تطهر حتى الممنوع. في الوقوع من خوف

الحيض.     أي     –     به     الطلقا     عدة     الثامن: اعتبار
تعتههد أن عليههها وجههب بههها خل أو مسها أن بعد زوجته الرجل طلق فإذا

ً تكن ولم ، الحيض ذوات من كانت إن ، كاملة حيض بثلث لقوله حامل
آيههة قههروء)). البقههرة ثلثههة بأنفسهههن يتربصههن تعالى: (( والمطلقات

ً كانت حيض. فإن ثلث  . أين228 كلهه، الحمههل وضع إلى فدتها حامل
أجلهم الحمال  تعالى: (( وأولُت لقوله قصرت أو المدة طالت سواء

الحيههض ذوات غيههر مههن كانت . وإن4 آية حملهن)). الطلق يضعن أن
عمليههة أو لكههبر الحيض من واليسة الحيض بها يبدأ لم التي كالصغيرة
فعتههدها الحيههض، رجوع معه ترجو ل مما ذلك غير أو رحمها استأصلت

نسههائكم مههن المحيههض من يئسن تعالى: (( واللئي لقوله أشهر ثلثة
. وإن4 آيههة يحضن)) الطلق لم واللئي أشهر ثلثة فعدتهن ارتبتم إن

تبقههى فإنههها والرضههاع كالمرض معلوم لسبب الحيض ذوات من كانت
زال فهإن ، بهه فتعتهد الحيهض يعهود حهتى المهدة طالت وإن العدة في

الرضههاع مههن انتهههت أو المرض من برئت بأن الحيض يعد ولم السبب
ًا الحيض وبقي صههارت الحيههض زوال من كاملة بسنة تعتد فإنها مترفع
سههبب لغيههر حيضههها ارتفههع وإذا معلههوم، سبب لغير حيضها ارتفع كمن

ًا للحمهل أشههر تسهعة  كاملهة بسهنة تعتد فإنها ، معلوم لنهها  احتياطه
للعدة. أشهر وثلثة ،  الحمل غالب

فليهس ، والخلههوة المسههيس وقبهل العقههد بعد الطلق كان إذا أم
ًا عدة فيه الذين أيها : (( يا تعالى لقوله غيره ول بحيض ل ، إطلق

تمسههوهن أن قبههل من طلقتموهن ثم  المؤمنات نكحتم إذا آمنوا
4 آية تعتدونها)). الطلق عدة من عليهن لكم فما

الرحم     ببراءة     التاساع: الحكم
ّوه أي بههبراءة الحكههم إلههى احتيج كلما إليه يحتاج وهذا ، الحمل من بخل

مسائل: وله الرحم



ُلها يرثه امراة عن شخص مات منها: إذا يطؤههها ل زوج ذات وهي ، حم
لحكمنهها بههإرثه  حكمنهها ، حملههها تبين فإن ، حملها تبين أو ، تحيض حتى

لحكمههن إرثههه بعههدم حكمنهها حاضههت وإن ، مههوروثه موت حين بوجوده
بالحيض. الرحم ببراءة

الغسل     العاشر: وجوب
لقههول ، البدن جميع بتطهير تغتسل أن طهرت إذا الحائض على فيجب
الحيضههة أقبلت حبيش: (( فغذا أبي بنت لفاطمة عيه الله صلى النبي

البخاري. وصلي)). رواه فاغتسلي أدبرت وإذا ، الصلة فدعي
تحههت مهها حههتى بههدنها جميههع بههه تعههم أن الغسل في واجب وأقل

عههن الحههديث فههي جههاء مهها صفة على يكون أن والفضل الشعر،
عههن شههكل بنههت أسههماء سألته حيث وسلم عليه الله صلى النبي
إحههداهن : (( تأخههذ وسههلم عليههه الله صلى فقال المحيض غسل
رأسههها علههى تصههب ثم ، الطهور فتحسن فتطهر وسدرتها ماءها

ًا فتدلكه ًا دلك عليههها تصههب ثههم ، رأسههها شؤون تبلغ حتى ، شديد
مسههك فيها قماش : قطعة أي  ممسكة فرصة تأخذ ثم ، المساء
: (( سههبحان فقههال بههها؟ تطهههر كيههف أسماء بها)). فقال فتطهر

)1مسلم. ( الدم. رواه أثر تتبعي لها عائشة )) فقالت الله
ًا يكههون أن إل ، الرأس شعر نقض يجب ول بحيههث بقههوة مشههدود

مسههلم))ز ((صحيح في لما ، أصوله إلى  الماء يصل ل أن يخشى
اللههه صههلى النبي سألت أنها  عنها الله رضي سلمة أم حديث من

لغسههل أفأنقضههه رأسي شعر أشد امرأة فقالت: إن وسلم عليه
يكفيههها إنمهها : (( ل فقههال ؟ والجنابة للحيضة رواية وفي  الجنابة

المههاء عليههك تفيضههين ثههم حثيههات ثلث رأسههك علههى تحههثي أن
ُهرين)). فتط

تبههادر أن عليههها وجههب الصههلة وقههت أثنههاء فههي الحههائض طهههرت وإذا
وليههس سههفر فههي كانت فإن ، وقتها في الصلة أداء لتدرك بالغتسال

يضههرها مريضههة كههانت أو ، باسههتعماله الضههرر تخافا ولكن ماء عندها
ً تتيمم فإنها الماء تغتسل. ثم المانع يزول حتى الغتسال عن بدل

إلى الغتسال  وتؤخر الصلة وقت أثناء في تطهر النساء بعض وإن  
هههذا ولكن ، الوقت هذا في التطهر كمال يمكنها ل آخرتقول: إنه وقت
فههي الههواجب أقههل علههى تقتصههر أن يمكنههها لنها ، عذر ول بحجة ليس



سههعة وقههت لههها حصههل إذا ثههم ، وقتههها فههي الصههلة وتههؤدي ن الغسل
الكامل. التطهر تطهرت



الخامس الفصل

وأحكامها الساتحاضة في

ًا عنههها ينقطههع ل بحيث المرأة على الدم   استمرار: الساتحاضة أبههد
الشهر. في واليومين كاليوم يسيرة مدة عنها ينقطع أو

ًا فيههها الههدم ينقطههع ل التي الولى الحالة فدليل فههي ثبههت مهها أبههد
فاطمههة قههالت: ((قههالت عنههها  اللههه رضى عائشة عن البخاري صحيح

ل إني الله يارسول وسلم عليه الله صلى الله لرسول حبيش أبي بنت
ُهر. وفي ْط أطهر)). ول : ((أستحاض رواية أ

ًا إل فيها الدم ينقطع ل التي الثانية الحالة ودليل حمنة حديث يسير
فقالت: (( يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاءت حيث جحش بنت

أحمد شديدة)). الحديث. رواه كبيرة حيضة أستحاض إني الله رسول
وعهن تصهحيحه أحمههد المهام عههن ونقههل وصححه والترمذي داود وأبو

تحسينه. البخاري

المستحاضة أحوال

حالتا ثلثا للمستحاضة
فهههذه الستحاضههة قبههل معلوم حيض لها يكون  أن:الولى     الحالة   

أحكهام لهها ويثبت فيها فتجلس السابق المعلوم حيضها مدة إلى ترجع
. المستحاضة أحكام لها يثبت ، استحاضة عداها وما الحيض،

ثههم شهههر، كههل أول مههن أيههام سههتة الحيض يأتيها كان امرأة ذلك مثال
حيضههها فيكههون باسههتمرار، يأتيههها الدم فصار الستحاضة عليها طرأت

رضى عائشة لحديث استحاضة عداها وما شهر، كل أول من أيام ستة
إنههي الله، رسول قالت: (( يا حبيش أبي بنت فاطمة : (( أن عنها الله

ولكههن عههرق، ذلههك قههال: ((ل. إن الصههلة؟ أفههأدع أطهر فل أستحاض
وصههلي)). اغتسههلي ثم فيها تحيضين كنت التي اليام قدر الصلة دعي
قال وسلم عليه الله صلى النبي أن مسلم صحيح وفي ، البخاري رواه
ثههم  حيضههتك تحبسههك كههانت مهها قههدر جحش: ((امكثي بنت حبيبة لم



حيههض لههها الههتي  المستحاضههة تجلههس هههذا وصلي)). فعلههى اغتسلي
حينئذ. بالدم تبالي ول وتصلي تغتسل ثم حيضها قدر معلوم

الستحاضههة قبههل معلههوم حيههض لههها يكههون ل  أنالثانيضضة:     الحالضضة
بالتمييز تعمل فهذه ، أمرها أول من الدم رأت ما أول من بها مستمرة

أحكههام لهه يثبههت  رائحهة أو غلظهة أو  بسهواد تميهز مها حيضهها فيكون
الستحاضة. أحكام له يثبت استحاضة عداه وما ، الحيض

تراه لكن عليها واستمر ، رأته ما أول في الدم رأت  امرأة ذلك مثال  
ًا أيههام  عشههرة تههراه أحمههر. أو الشهههر وباقي أسود أيام عشرة غليظهه
ًا، الشهر وباقي ة لهه أيهام عشهرة تهراه أو رقيقه وبهاقي  الحيهض رائح
فههي والغليههظّ الول المثال في السود هو فحيضها  له رائحة ل الشهر
فهههو ذلهك عهدا ومهها ، الثههالث المثهال فههي  رائحهة وذو ، الثهاني المثال

حههبيش: أبي بنت لفاطمة وسلم عليه الله صلى النبي لقول استحاضة
ِة دُم كان ((إذا عههن فأمسههكي ذلههك كان فإذا ُيعَرفا، أسود فإنه الحيض

داود أبو عرق)). رواه هو فإنما وصلى فتوضئي الخر كان فإذا الصلة
فههي كههان وإن الحههديث والحههاكم. وهههذا حبان ابن وصححه والنسائي،

مههن أولههى وهو الله، رحمهم العلم أهل به عمل فقد نظر ومتنه سنده
النساء. غالب عادة إلى ردها

تكههون بههأن صالح تمييز ول معلوم حيض لها يكون ألالثالثة:      الحالة
أو واحههدة صفة على ودمها الدم رأت ما أول من مستمرة الستحاضة

ًا تكون أن يمكن ل  مضطربة  صفات على بعههادة تعمههل فهههذه ، حيضهه
شهههر كههل مههن  أيههام سههبعة أو أيههام سههتة حيضها فيكون النساء غالب
استحاضة. عداه وما ، الدم فيها رأت التي المدة أول من يبتدئ

ويسههتمر الشهر من الخامس في تراه ما أو الدم ترى أن ذلك مثال  
الح تمييهز فيهه يكهون أن غيهر مهن عليها غيهره ول بلهون ل للحيهض ص

عنها الله رضي جحش بنت حمنة شهر. لحديث كل من حيضها فيكون
تههرى فما شديدة كبيرة حيضة أستحاض الله: إني رسول قالت: يا أنها

لههك (أصههف لههك فقههال: ((أنعههت والصههيام، الصههلة منعتنههي قههد فيههها
يههذهب فههإنه الفههرج، علههى القطن) تضعينه (وهو استعمال) الكرسف

مههن ركضههة هههذه قال: (( إنمهها ذلك. وفيه من أكثر الدم)). قالت: هو
ثم تعالى، الله علم في سبعة أو أيام ستة فتحيضى الشيطان ركضات

ُهههرِت قههد أنههك رأيههت إذا حههتى اغتسههلي ًا فصههلي واسههتيقنت ط أربعهه



ًا أو وعشههرين رواه وصههومي)). الحههديث وأيامههها ليلههة وعشههرين ثلثهه
وعن ، صححه أنه أحمد عن ونقل ، وصححه والترمذي داود وأبو أحمد

حسنه. أنه البخاري

للتخييههر سههبعة)) ليههس أو أيههام وسلم: (( سههتة عليه الله صلى وقوله
خلقهة يشههابهها ممن حالها إلى أقرب هو فيما فتنظر للجتهاذ هو وإنما

ًا سنة ويقاربها ذلك ونحو ، دمها من الحيض إلى أقرب هو وفيما وُرحم
كههان وإن سههتة جعلتههه سههتة يكههون أن القرب كان فإن العبارات من

سبعة. جعلته سبعة يكون أن القرب

المستحاضة: تشبه من حال
فههي كعمليههة فرجههها مههن الههدم نزيههف يههوجب سههبب للمرأة يحدث قد

نوعين: على وهذه دونه فيما أو الرحم
تكههون أن مثههل العمليههة بعههد تحيههض أن يمكههن ل أنههها يعلههم  أنالول:

ّلية الرحم استئصال العملية ّده أو بالك فهههذه ، دم منه ينزل ل بحيث س
أو صههفرة تههرى مههن حكمههها وإنما الستحاضة، حكم لها يثبت ل المرأة
يمتنههع ول الصههيام ول  الصههلة تههترك فل الطهههر بعههد رطوبههة أو كههدرة

، خرقههة الفههرج على تعّصب وأن الدم، هذا من غسل يجب ول جماعها
بعههد إل لههها تتوضههأ ول للصههلة تتوضههأ ثههم ، الدم خروج لتمنع ، ونحوها
ان إن وقتهها دخول إرادة فعنهد وإل الخمهس، كالصهلوات وقهت لهها ك

المطلقة. كالنوافل الصلوات

فهههذه تحيض، أن يمكن بل العملية بعد حيضها امتناع يعلم  ألالثاني:
وسههلم عليههه اللههه صلى قوله ذكر لما المستحاضة. ويدل حكم حكمها

أقبلت فإذا  بالحيضة وليس عرق ذلك حبيش: ((إنما أبي بنت لفاطمة
أن الحيضة)) يفيد أقبلت قوله: ((فإذا الصلة)). فإنه فاتركي الحيضة

ليس من أما وإدبار، إقبال ذو ممكن حيض لها فيمن المستحاضة حكم
حال. بكل عرق دم فدمها  ممكن حيض لها

الساتحاضة أحكاما
ًا الدم يكون متى سبق مما عرفنا فمههتى استحاضههة، يكون ومتى حيض

ًا كان لههه ثبتههت استحاضههة كههان ومههتى الحيههض، أحكههام لههه ثبتت حيض
الحيض. أحكام من المهم ذكر سبق الستحاضة. وقد أحكام



المستحاضههة بيههن فرق فل ، الطهر فكأحكام ، الستحاضة أحكام وأما
يأتي: فيما إل الطاهرات وبين

عليههه اللههه صلى النبي لقول صلة، لكل عليها الوضوء  وجوبالول:
صههلة)). رواه لكههل توضههئي حههبيش: ((ثههم أبههي بنههت لفاطمههة وسلم

الموقتههة للصلة تتوضأ ل أنها ذلك الدم. معنى غسل باب في البخاري
لههها تتوضههأ فإنههها مؤقتههة غيههر الصلة كانت إذا أما وقتها، دخول بعد إل

فعلها. إرادة عند

علهى وتعصهب الهدم، أثهر تغسُل فإنها الوضوء أرادت إذا  أنهاالثاني:
عليههه اللههه صههلى النبي لقول الدم ليستمسك قطن على خرقة الفرج

مههن أثههر فههإنه قههالت الدم))، ُيذهُب فإنه الكرسف لك وسلم: ((أنعت
ًا)). قههالت قههال: ((فاتخههذي ذلههك، : ذلههك. قههال مههن أكههثر : هههو ثوبهه

صلى النبي لقول ذلك، بعد خرج ما يضرها ول  ((فتلجمي)). الحديث،
أيههام الصههلة حههبيش: ((اجتنههبي أبههي بنههت لفاطمههة  وسههلم عليه الله

الههدم قطههر وإن ، صههلي ثههم صههلة، لكل وتوضئي اغتسلي ثم تحيضك
ماجه. وابن أحمد الحصير)). رواه على

العنههت يخههف لههم إذا بجههوازه العلمههاء احتلههف فقههد   الجماع،الثالث:
ًا جوازه والصواب بتركه، ًء لن مطلق أكثر أو العشر يبلغن كثيرات نسا

ول اللههه يمنههع ولههم وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي عهد في استحضن
فههي النسههاء تعههالى: (( فههاعتزلوا قههوله فههي جماعهن. بل من رسوله

فيمهها اعههتزالهن يجههب ل أنههه على   دليل222 آية ، المحيض)). البقرة
جماعههها أهههون. وقيههاس فالجمههاع منههها، تجههوز الصههلة ولن سههواه،

القههائلين عنههد حههتى يسههتويان ل لنهمهها صههحيح، غير الحائض علىجماع
الفارق. مع يصح ل والقياس بالتحريم،



السادس: الفصل

وحكمه النفاس في

قبلههها أو بعدها أو معها إما الولدة، بسبب الرحم يرخيه : دم النفاس
الطلق. مع ثلثة أو بيومين

فهههو الطلههق فههي تشرع حين تراه تيمية: (( ما ابن السلم شيخ وقال
وإل ولدة يعقبههه طلههق ومههراده  ، ثلثههة أو بيههومين يقيههده ولههم نفههاس
بنفاس)). فليس

في الدين تقي الشيخ وأكثره. قال أقله في حد له هل العلماء واختلف
ّلههق الههتي السههماء فههي رسههالته :37ص بههها الحكههام الشههارع  ع

ّله حد ل (( والنفاس أكههثر الههدم رأت امههرأة أن قههدر فلو لكثره ول لق
فهههو اتصههل إن لكن نفاس فهو وانقطع سبعين أو ستين أو أربعين من
الثههار)). بههه جههاءت الغالب منتهى فإنه أربعون فالحد وحينئذ فساد دم
اهه

بانقطاعه عادة لها وكان الربعين، على دُمها زاد فإذا هذا قلت: وعلى
وإل ينقطههع، حههتى انتظرت النقطاع ُقرب أمارات فيه طهرت أوة بعد

زمههن يصههادفا أن إل الغههالب لنههه الربعيههن تمههام عنههد  اغتسههلت
بعههد ذلههك بعههد انقطههع فههإذا الحيههض، زمههن ينتهى حتى حيضهافتجلس

وإن المسههتقبل، فههي بحسههبه  فتعمههل لههها كالعههادة يكههون أن فينبغههي
ولههو السههابقة، الستحاضههة أحكههام إلى ترجع مستحاضة، فهي استمر
فتغتسهل ، الربعيهن قبهل ولهو طهاهر فههي عنها الدم بانقطاع طهرت
يههوم مههن أقههل النقطههاع يكون أن إل زوجها، ويجامعها وتصوم وتصلي

((المغني)). في له. فاله حكم فل

وضههعت فلههو إنسههان، خلق فيه تبين ما وضعت إذا إل النفاس يثبت ول
ًا ًا سقط هههو بل نفاس، دم دمها فليس إنسان خلق فيه يتبين لم صغير

ُق فيههها تههبين مدة وأقل المستحاضة، حكم حكمها فيكون عرق دم خلهه
ًا ثمانون إنسان ًا. قال تسعون وغالبها الحمل ابتداء من يوم المجد يوم

ًا رأت : فمتى تيمية ابن وبعههدها إليههه تلتفههت لههم قبلههها طلههق على دم
علههى الوضههع بعههد المههر انكشههف إن ثههم والصيام، الصلة عن تمسك
حكههم استمر المر ينكشف لم وإن فاستدركْت، رجعت الظاهر خلفا

القناع)). ((شرح في عنه إعادة. نقله فل الظاهر



النفاس أحكاما
: يأتي فيما إل بسواء، سواء الحيض كأحكام النفاس أحكام

قبههل الطلق كههان إن لنههه النفاس؛ دون بالطلق فتعتبر ،الول: العدة
بعهد الطلق كهان وإن بالنفهاس، ل بوضههعه العدة انقضت الحمل وضع

سبق. كما الحيض رجوع انتظرت الوضع
مههدة منههها يحسب ول الحيض مدة منها يحسب ،اليلء     الثاني:مدة

النفاس.
ًا امرأته جماع ترك على الرجل يحلف واليلء: أن علههى تزيههد مههدة أبد

ِِعَل بالجماع وطالبته حلف فإذا أشهر، أربعة مههن أشهر أربعة مدة له ُج
ِبر تمت فإذا حلفه، فهههذه الزوجههة، بطلههب الفههراق أو الجمههاع على ُأْج
الشهور على وزيد الزوج، على بحسب لم نفاس بالمرأة مّر إذا المدة

الزوج. على تحسب مدته فإن الحيض بخلفا مدته، بقدر الربعة
ل المههرأة لن بالنفههاس، يحصههل ول بالحيض يحصل   الثالث: البلوغ،

للحمل. السابق بالنزال البلوغ حصول فيكون تنزل حتى  تحمل أن
ًا، حيههض فهههو العادة في عاد ثم انقطع إذا الحيض دم  أنالرابع: يقينهه

ينقطههع ثم أيام أربعة الحيض فترى ، أيام ثمانية عادتها تكون أن مصل
ًا حيههض العائد فهذا والثامن، السابع في يعود قم يومين لههه يثبههت يقينهه
فههي عههاد ثههم الربعيههن قبل انقطع إذا النفاس، دم وأما الحيض، أحكام

الفههرض وتصههوم تصههلي أن عليههها يجههب فيههه مشههكوك فهههو الربعين
، الواجبههات غير الحائض على يحرم ما عليها ويحرم وقته في الموقت
الحههائض علههى يجههب الههدم. ممهها هذا في فعلته ما طهرها بعد وتقضي

الدم أن الحنابلة. والصواب من الفقهاء عند المشهور هو قضاؤه. هذا
ًا يكون أن يمكن زمن في عادوها إذا حيههض فهههو وإل نفاس، فهو نفاس
فههي نقلههه منهها قريههب وهههذا استحاضههة، فيكههون عليههها يسههتمر أن إل

الههدم رأت مالههك: ((إن قال: وقههال حيث مالك المام ((المغني)) عن
حيض)). ا.هه فهو وإل نفاس فهو انقطاعه من يعني ثلثة أ يومين بعد
شههيء الههدماء في . وليس تيمية ابن السلم شيخ اختيار مقتضى وهو

فيههه يختلههف نسههبي أمههر الشههك ولكههن الواقههع،  بحسب فيه مشكوك
كههل تبيههان فيهمهها والسههنة وأفهامهم. والكتاب علومهم بحسب الناس
يطههوفا أو مرتيههن، يصههوم أن أحد على سبحانه الله يوجب ولم شيء،
أمهها بالقضههاء، إل تههداركه يمكههن ل خلل الول في يكون أن إل ، مرتين
فقههد اسههتطاعته بحسههب التكليههف مههن عليههه يقدر ما العبد فعل حيث

ًا اللههه يكلههف تعههالى: ((ل قههال كمهها ذمتههه، برئههت وسههعها)). إل نفسهه



الية استطعتم)) (التغابن ما الله : (( فاتقوا ) وقال286 الية (البقرة
16.(

جماعههها لزوجها جاز العادة قبل طهرت إذا الحيض في  أنهالخامس:
لزوجهها فيكره الربعين قبل طهرت إذا النفاس في كراهة. وأما بدون

جماعها. له يكره ل أنه والصواب  المذهب، في المشهور على جماعها
دليههل إلههى يحتههاج شرعي حكم الكراهة لن ، العلماء جمهور قول وهو

عههن أحمههد المههام ذكههره مهها سههوى المسههأله هذا  في وليس شرعي،
ل تقربينههي. وهههذا ل فقههال ، الربعيههن قبل أتته أنها العاص ابن عثمان

ًا الحتياط سبيل على منه يكون قد لنه الكراهة يستلزم أنههها من خوف
ذلههك لغيههر أو الجمههاع، بسههبب الدم يتحرك أن من أو الطهر، تتيقن لم

أعلم. والله السباب من



السابع الفصل
وما يجلبه أو الحيض يمنع ما اساتعمال في

يسقطه أو الحمل يمنع

بشرطين: جائز حيضها يمنع ما المرأة استعمل
فل ذلهك مههن عليها الضرر خشي فإن عليها، الضرر يخشى  ألالول:

اليههة التهلكههة)). (البقههرة إلى بأيديكم تلقوا تعالى: (( ول لقوله يجوز
ًا)) (النسههاء بكم كان الله إن أنفسكم تقلتلوا )  (( ول195 اليههة رحيم

29(

تكههون أن مثههل بههه تعلق له كان إن الزوج بإذن ذلك يكون  أنالثاني:
الحيههض يمنههع مهها فتسههتعمل نفقتههها، عليههه تجب وجه على منه معتدة
يمنههع مهها تسههتعمل أن لههها يجههوز فل نفقتها، عليه وتزداد المدة لتطول
فههالولى الحمههل يمنههع الحيههض منههع أن ثبت إن وكذلك بإذنه، إل حينئذ
أقههرب عليههه هههي مهها الطبيعةعلى ترك لن لحاجة، إل استعماله، عدم
والسلمة. الصحة اعتدال إلى

ًا: بشرطين فجائز الحيض يجلب ما استعمال وأما أيض
قههرب تسههتعمله أن مثههل واجههب، إسههقاط علههى بههه تتحيل  ألالول:
ذلك. ونحو الصلة، به تسقط أو تفطر أن أجل من رمضان،
مههن يمنعههه الحيههض حصههول لن الههزوج، بههإذن ذلك يكون  أنالثاني:

وإن برضههاه، إل حقههه يمنههع مهها اسههتعمل يجههوز فل  السههتعمال، كمال
كههان إن الرجعههة مههن الزوج حق إسقاط تعجيل فيه مطلقة،فإن كانت

رجعة. به

نوعين: فعلى الحمل يمنع ما استعمال وأما
ًا يمنعه : أنالول ًا منع قيقههل الحمل يقطع لنه يجوز، ل فهذا مستمر
ل ولنه السلمية، المة تكثير من الشارع، مقصود خلفا وهو النسل،

لها. أولد ل أرملة فتبقى الموجودون أولدها يموت أن يؤّمن
ًا يمنعه  أنالثاني: ًا، منع الحمهل، كههثيرة المههرأة تكههون أن مثهل مؤقت
ذلههك نحههو أو مههرة سههنتين كل حملها تنظم أن فتحب يرهقها، والحمل

ودليلههه ، عليها ضرر به يكون وأل زوجها به يأذن أن بشرط جائز، فهذا
عليههه اللههه صههلى النبي عهد في نسائهم عن يعزلون كانوا الصحابة أن



أن ذلههك. والعههزل عههن ينهههوا فلههم ، نساؤهم تحمل أل أجل من وسلم
الفرج. خارج فينزل النزال عن وينزع زوجته يجامع

نوعين: على فهو الحمل يسقط ما استعمال وأما
الههروح نفههخ بعههد كهان إن فهههذا  إتلفه، إسقاطه من يقصد  أنالول:

وقتههل حههق، بغيههر محرمههة نفههس قتههل لنههه ، ريههب بل حههرام، فهو فيه
كههان المسههلمين. وإن وإجماع والسنة بالكتاب حرام المحرمة النفس

أجههازه، مههن فمنهم جوازه، في العلماء اختلف فقد فيه الروح نف قبل
ُق فيه  يتبين لم ما يجوز  قال من ومنهم منعه،  من ومنهم إنسان. خل

تتحمل ل مريضة الم تكوَن كأن لحاجة إل إسقاطه من المنع والحوط
أن يمكههن زمههن عليههه  َمَضههى مهها إل حينئههذ فيجوُز ذلك، نحو أو الحمل
أعلم. فيمنع. والله إنسان خلق فيه يتبين

عنههد إسقاطه محاولة تكون بأن إتلفه إسقاطه من يقصد  ألالثاني:
ذلههك فههي يكون أل بشرط جائز، فهذا الوضع وقرب الحمل مدة انتهاء
احتاج فإن عملية، إلى المر يحتاج الولد. وأل على ول الم، على ضرر
أربع: حالت فله عملية إلى

ًا، والحمههل حيههة الم تكههون  أن: الولضضى إل العمليههة تجههوز فل حيهه
الجسههم لن وذلههك عمليههة، إلههى فتحتههاُج ولدتههها تتعسر بأن لضرورة،

:كههبرى؛ لمصهلحة إل منههه يخشههى بما فيه يتصرفا فل العبد، عند أمانة
الضرر. فيحصل العملية في ضرر أل يظن رما ولنه

ًا، والحمهل ميتهة الم تكهون  أنالثانية: ة إجهراء يجهوز فل ميته العملي
الفائدة. لعدم لخراجه
ًا، والحمههل حيههة الم تكههون : أنالثالثضضة العمليههة إجههراء فيجههوز ميتهه
أن – أعلم والله – الظاهر لن الم على الضرر يخشى أن إل لخراجه،

بطنههها فههي فاسههتمراره ، العمليههة بههدون يخرج يكاد ل مات إذا الحمل
ًا تبقى وربما عليها، ويشق المستقبل، الحمل من يمنعها ّيم كههانت إذا أ
سابق. زوج من معتدة

ًا، والحمل ميتة الم تكون  أنالرابعة: لههم حيههاته ترجى ل كان فإنا حي
العملية. إجراء يجز



لخراج الم بطن شق بعضه خرج قد كان فإن حياته، ترجى كان وإن  
يشههق ل الله رحمهم أصحابنا قال فقد شيء، منه يخرج لم وإن باقيه،
َلة، ذلك لن الحمل، لخراج الم  بطن ْث البطههن يشههق أنههه والصههواب ُم

)): ((النصههافا فههي قال هبيرة ابن اختيار وهذا بدونه، إخراجه يكن إن
أولى.  وهو

لنههه بمثلههة، ليههس العمليههة إجههراء فإن هذا عصرنا في سيما قلت: ول
الميههت، حرمههة مههن أعظههم الحههي حرمههة ولن يخاط، ثم البطن يشق
معصههوم إنسههان واجههب. والحمههل الهلكههة مههن المعصههوم إنقههاذ ولن

أعلم. إنقاذه. والله فوجب

مههن بههد ل سبق فيما الحمل إسقاط فيها يجوز التي الحالت تنبيه: في
كالزوج.  ذلك في الحمل له

اقتصههرنا وقههد المهم، الموضوع هذا في كتابته أردنا ما انتهى هنا وإلى
ومهها وجزئياتههها ففروعههها وضههوابطها،وإل المسههائل أصههول علههى فيههه

يههرد أن يستطيع البصير ولكن له، ساحل ل بحر ذلك من للنساء يحدث
الشياء ويقيس وضوابطها، كلياتها إلى والجزئيات أصولها إلى الفروع

بنظائرها.

ِه وبين الله بين واسطة أنه المفتي وليعلم ِق بههه جههاءت مهها تبليغ في خل
فإنهمهها والسههنة، الكتههاب فههي عمهها مسئول وأنه للخلق، وبيانه رسله،

ّلف اللذان المصدران خههالف مهها وكههل بهمهها، والعمههل فهمههها، العبههد ك
بههه، العمههل يجههوز ول قههائله، على رده يجب خطأ، فهو والسنة الكتاب

ًا يكون قد قائله كان وإن ًا معذور لكههن اجتهههاده، علههى فيههؤجر مجتهههد
قبوله. له يجوز ل بخطئه العالم غيَره

كل في به ويستعين تعالى، لله النية يخلص أن المفتي على ويجب   
والصواب. والتوفيق الثبات تعالى ويسأله به، تقع حادثة
، والسههنة الكتههاب فههي جههاء مهها اعتبههاره موضههع يكههون أن عليه ويجب
علههى العلههم أهههل كلم مههن به يستعان فيما أو ذلك في ويبحث فينظر

فهمها. 

ًا وإنه فيمهها النسههان عنههها فيبحث المسائل، من مسألة تحدث ما كثير
حكمههها، فههي إليهه يطمئههن ما يجد ل ثم العلم، أهل كلم من عليه يقدر



ُد ل وربما ًا لها يج لههه تههبين والسههنة، الكتاب إلى رجع فإذا بالكلية، ذكر
ًا حكمهما ًا قريب والفهم. والعلم الخلص بحسب وذلك ظاهر

يتعجههل، وأل الشههكال، عنههد الحكم في يتريث  أن المفتي على ويجب
مخطههئ أنههه القريههب، النظههر بعد له تبين ثم فيه، تعجل حكم من فكم
به, أفتى ما يستدرك أن يستطيع ل وربما ذلك، على فيندم فيه،

واعتههبروه، بقههوله وثقههوا والتثبت التأني منه الناس عرفا إذا والمفتي
ًا، رأوه وإذا فيمهها ثقههة عنههدهم يكههن لم الخطأ، كثير والمتسرع متسرع

عنههده ما غيره وحرم نفسه حرم قدم وخطئه بتسرعه فيكون به يفتي
وصواب. علم من

المسههتقيم. صههراطه المسههلمين وإخواننهها يهههدينا أن تعالى الله نسأل
صههلى كريههم؛ جواد إنه برعايته، الزلل من بعنايته. ويحفظنا يتولنا وأن
للههه أجمعين.  والحمد وصحبه آله وعلى  محمد، بينا على ، وسلم الله

الصالحات. تتم بنعمته الذي
يههوم  ضههحى فههي العههثيمين الصههالح اللههه: محمههد إلههى الفقير بقلم تم
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