
 الحيض والنفاسأحكام                                بلبيس         -موقع مسجد التوحيد
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 الحيض والنفاس أحكاـ
َرُه َتْقِديًرا ِ الهِذي َخَمَق ُكله َشْيٍء َفَقده الذي أرسمو ربو  ،والصالة والسالـ عمى نبينا محمدٍ  ،اْلَحْمُد ّلِلِه

فإف أحكاـ الحيض والنفاس مف : أما بعد ،وداعيًا إلى هللا بإذنو وسراجًا منيراً  ،ىاديًا ومبشرًا ونذيراً 
 . حتى تصح عبادتيا ،عمى المرأة المسممة معرفتيا األمور التي يجب

َفاس واالستحاضة: الدماء الطبيعية التي َتخرُج مف المرأة ثالثة أنواع ىي وسوؼ . الحيض والنِّ
 . نتحدث عنيا

 : الحيض: أوالً 
 : معنى الحيض
 . اؿ دمياس: وحاضت المرأة. َحاَض السيُل وفاَض ِإذا َساؿَ : ُيَقاؿُ . السيالف: الحيض في المغة

 (ٔٚٓٔصػٕ)لساف العرب البف منظور جػ
ـُ إَذا َبَمْغت اْلَمْرَأةُ : الحيض في الشرع ِح ـٌ ُيْرِخيِو الره ـه َيْعَتاُدَىا ِفي َأْوَقاٍت َمْعُموَمةٍ  ،َد  . ُث

 (ٖٙٛصػٔ)المغني البف قدامة جػ
الحيض يختمف  ولذلؾ فإف. أو والدة ،أو سقوط جنيف ،ليس لو مف مرض ،ودـ الحيض دـٌ طبيعي

 . ولذلؾ تختمف فيو النساء اختالًفا كبيراً . بحسب حاؿ األنثى وبيئتيا
 . وىو أمٌر كتبو هللا عمى النساء ،وُيعرُؼ الحيض بالعادة أو الدورة الشيرية
ـِ ْبِف ُمَحمهٍد َقاؿَ  َفَممها ُكنها  ،الَحجه  َخَرْجَنا اَل َنَرى ِإاله : َسِمْعُت َعاِئَشَة َتُقوؿُ : روى الشيخاِف َعْف الَقاِس

ـَ َوَأَنا َأْبِكي ،ِبَسِرَؼ ِحْضتُ  . « َما َلِؾ َأُنِفْسِت؟»: َقاؿَ  ،َفَدَخَل َعَميه َرُسوُؿ َّللاهِ َصمهى هللُا َعَمْيِو َوَسمه
َغْيَر َأْف اَل َتُطوِفي  ،ي الَحاج  َفاْقِضي َما َيْقِض  ،ِإفه َىَذا َأْمٌر َكَتَبُو َّللاهُ َعَمى َبَناِت آَدـَ »: َقاؿَ  ،َنَعـْ : ُقْمتُ 

 (1211/مسلم حديث 294)البخاري حديث «ِباْلَبْيتِ 
 ( 391صـ 1) المغني البن قدامة جـ. وغميظ ،ذو رائحة كريية ،ودـ الحيض أسود
 : أسماء الحيض

 ،الضحؾ: الَعَراؾ والرابع: الطمث والثالث: الحيض والثاني: أشيرىا ،لمحيض ِعدة أسماء 
 (ٖٔٗصػٕ)المجموع لمنووي جػ. اإلعصار: اإلكبار والسادس: مسوالخا

 (ٔٚٓٔصػٕ)لساف العرب البف منظور جػ. َنِفَسْت وَدَرَسْت : وُيقاُؿ لمحائض أيضاً 
 : الحيض مف عالمات بموغ األنثى

ـَ َأنهُو َقاؿَ  اَل َيْقَبُل َّللاهُ َصاَلَة َحاِئٍض ِإاله : روى أبو داوَد َعْف َعاِئَشَة َعْف النهِبيِّ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمه
 ( ٜٙ٘) حديث صحيح ( ) صحيح أبي داود لأللباني حديث . ِبِخَماٍر 
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َساءِ : قال ابن حجر العسقالني)رحمو هللا( . َأْجَمَع اْلُعَمَماُء َعَمى َأفه اْلَحْيَض ُبُموٌغ ِفي َحقِّ النِّ
 (ٕٚٚصػ٘)فتح الباري البف حجر العسقالني جػ

 : داية وقت الحيض ونيايتوب
ونيايُة الحيض غالبًا في سف  ،فال حيض قبل ذلؾ ،َأَقل  ِسفٍّ َتِحيُض َلُو اْلَمْرَأُة ِتْسُع ِسِنيفَ 

 ( 447صـ:  445صـ  1) المغني البن قدامة جـ .الخمسيف
ْسَحاُؽ بف َراَىويو ،)رحمو هللا( َقاَؿ َأْحَمُد بف َحنبل قاؿ الترمذي َبَمَغِت الَيِتيَمُة ِتْسَع َسِنيَف " ِإَذا : َواِ 

َكاُح َجاِئزٌ  ،َفَرِضَيْت  ،َفُزوَِّجْت  ا ِبَحِديِث َعاِئَشَة َأفه النهِبيه َصمهى  ،َواَل ِخَياَر َلَيا ِإَذا َأْدَرَكْت  ،َفالنِّ َواْحَتجه
ـَ َبَنى ِبَيا َوِىَي ِبْنُت ِتْسِع ِسِنيفَ  "ِإَذا َبَمَغِت الَجاِرَيُة ِتْسَع ِسِنيَف : َلْت َعاِئَشةُ َوَقْد َقا ،َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمه

ـُ اْلَمْرَأةِ ). َفِيَي اْمَرَأٌة "  (ٛٔٗصػ ٖ)سنف الترمذي جػ  (. َأْي ُحْكُمَيا ُحْك
 : مدة الحيض

نما يرجع ذلؾ إلى العادة ،ال حد ألقل الحيض وال ألكثره   . وا 
ْرِع ُمْطَمًقا ِمْف َغْيِر َتْحِديدٍ َوَرَد الحْيُض فِ : )رحمو هللا( ابن قدامةقاؿ  َواَل  ،َواَل َحده َلُو ِفي الم َغةِ  ،ي الشه

ِريَعةِ  ُجوُع ِفيِو إَلى اْلُعْرِؼ َواْلَعاَدةِ  ،ِفي الشه  (ٜٖٛصػٔ)المغني البف قدامة جػ. َفَيِجُب الر 
 : عالمات انتياء مدة الحيض

 : الدـ عنيا بأمريف َتعِرُؼ المرأُة نياية عادتيا الشيرية بانقطاع
ُة البيضاء( 1) ـِ المرأة عند انقطاع دـ الحيض عنيا: نزوؿ الَقصه  . وىو ماٌء أبيٌض يخرُج مف َرِح

َرَجِة)قماش( ِفيَيا الُكْرُسُف)القطف( : )رحمو هللا(اإلمام البخاري   قاؿ َوُكفه ِنَساٌء َيْبَعْثَف ِإَلى َعاِئَشَة ِبالد 
ْفَرةُ  َة الَبْيَضاءَ »: ُقوؿُ َفتَ  ،ِفيِو الص  . ُتِريُد ِبَذِلَؾ الط ْيَر ِمَف الَحْيَضةِ « اَل َتْعَجْمَف َحتهى َتَرْيَف الَقصه

دباره(: )صحيح البخاري كتاب الحيض ـ باب  إقبال الحيض وا 
وذلؾ بأف تضع المرأة قطعة مف القطف في فْرجيا ثـ تخرج جافة ليس عمييا دـٌ وال : الُجُفوؼ( 2)

ْفرَ   ُكْدَرةٌ ال وَ  ،ةٌ ص 
 :  حُكـ الُصْفرة والْكدرة

ْفَرُة   ِديِد َيْعُموُه اْصِفَرارٌ : الُكْدَرُة َوالص  )فتح الباري البن حجر العسقالني  .اْلَماُء الهِذي َتَراُه اْلَمْرَأُة َكالصه
 (508صـ1جـ
ويأخذاف  ،ىما مف الحيضإذا خرج مف المرأة ُصفرة أو ُكدرة أثناء مدة عادتيا الشيرية فإنيا تعتبر  

وتعتبر  ،فإف المرأة ال تعتبرىما شيئاً  ،وأما إذا خرجا مف المرأة بعد انتياء مدة الحيض. أحكامو
  (413: 414صـ1)المغني البن قدامة جـ. نفسيا طاىرة تماماً 

ـِّ َعِطيهةَ  روى البخاري   ْفَرةَ  ُكنها اَل َنُعد  »: َقاَلْت  ،َعْف ُأ   ()َأْي ِمَف اْلَحْيضِ « . َشْيًئا الُكْدَرَة َوالص 
 (ٖٕٙ: )البخاري حديث
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 : حيض المرأة الحامل 
  (443: صـ1)المغني البن قدامة جـ. ذىب جميور الفقياء إلى أف المرأة الحامل ال تحيض غالباً  

اَل ُتوَطُأ َحاِمٌل َحتهى »: ِفي َسَباَيا َأْوَطاَس َقاَؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َأفه النهِبيه  ،روى أبو داوَد َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
) حديث صحيح( ) صحيح أبي داود لأللباني  «َواَل َغْيُر َذاِت َحْمٍل َحتهى َتِحيَض َحْيَضةً  ،َتَضعَ 

 ( 1889حديث 
ـِ: )رحمو هللا(ابُن قدامة قاؿ ِح َذِلَؾ َعَمى َأنهُو اَل َيْجَتِمُع  َفَدؿه  ،َفَجَعَل ُوُجوَد اْلَحْيِض َعَمًما َعَمى َبَراَءِة الره
  (444: صـ1)المغني البن قدامة جـ. َمَعوُ 

ـٍ  روى مسمـٌ  َفَذَكَر َذِلَؾ ُعَمُر ِلمنهِبيِّ َصمهى هللُا  ،َأنهُو َطمهَق اْمَرَأَتُو َوِىَي َحاِئٌض  ،َعِف اْبِف ُعَمرَ  ،َعْف َساِل
ـَ  ـه ِلُيَطمِّْقَيا َطاِىًرا ،َراِجْعَياُمْرُه َفْميُ »: َفَقاؿَ  ،َعَمْيِو َوَسمه  (ٔٚٗٔ)مسلم حديث «. َأْو َحاِماًل  ،ُث

ـِ اْلَحْيضِ : )رحمو هللا(ابُن قدامة قاؿ َكَما َجَعَل الط ْيَر َعَمًما َعَمْيِو؛ َوأِلَنهُو  ،َفَجَعَل اْلَحْمَل َعَمًما َعَمى َعَد
ـْ َيُكْف َما َتَراُه ِفيِو َحْيًضا َكاْْلِيَسةِ  ،َزَمٌف اَل َيْعَتاُدَىا اْلَحْيُض ِفيِو َغاِلًبا إنهَما : َقاَؿ اإلماـ َأْحَمدُ . َفَم
ـِ َساُء اْلَحْمَل ِباْنِقَطاِع الده   (444: صـ1)المغني البن قدامة جـ.  َيْعِرُؼ النِّ

 : تطيير المالبس مف دـ الحيض
 ،َأَرَأْيَت ِإْحَداَنا َتِحيُض ِفي الثهْوِب : َفَقاَلْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- النهِبيه َجاَءِت اْمَرَأٌة : َقاَلْت  ،روى الشيخاِف َعْف َأْسَماءَ 

ـه َتْقُرُصُو ِباْلَماءِ  ،َتُحت وُ »: َكْيَف َتْصَنُع؟ َقاؿَ   227)البخاري حديث  «.َوُتَصمِّي ِفيوِ  ،َوَتْنَضُحوُ  ،ُث
 (291/مسلم حديث

تصب الماء : َتْنَضُحوُ . ُصُو تدلكو بأصابع اليد مع صب الماء عميوَتْقرُ . تفركو وتقشره وتزيمو: َتُحت وُ 
 . عميو قمياًل قمياًل حتى يزوؿ األثر

 . إذا تعسرت إزالة الدـ تماماً  ،ال تضر ،بقاء أثر الدـ بعد إزالة عينو: فائدة
َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنهُو َلْيَس : َفَقاَلْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- يه َأفه َخْوَلَة ِبْنَت َيَساٍر َأَتِت النهبِ  ،َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ  روى أبو داودَ 

ـه َصمِّي ِفيوِ  ،ِإَذا َطُيْرِت َفاْغِسِميوِ »: ِلي ِإاله َثْوٌب َواِحٌد َوَأَنا َأِحيُض ِفيِو َفَكْيَف َأْصَنُع؟ َقاؿَ  . « ُث
؟ َقاؿَ : َفَقاَلْت  ـُ ـْ َيْخُرِج الده ِؾ َأَثُره َيْكِفيؾِ »: َفِإْف َل ـِ َواَل َيُضر  صحيح ( ) ) حديث صحيح «.َغْسُل الده

 (351أبي داود لأللباني حديث 
ـُ جنابة الحائض  : ُحْك

َفَمْيَس َعَمْيَيا َأْف َتْغَتِسَل َحتهى َيْنَقِطَع َحْيُضَيا ؛ َوَذِلَؾ أِلَفه اْلُغْسَل اَل  ،إَذا َكاَف َعَمى اْلَحاِئِض َجَناَبةٌ 
ـُِيِفيُد شَ  ـُ اْلَجَناَبِة  ،َصحه ُغْسُمَيا ،َفِإْف اْغَتَسَمْت ِلْمَجَناَبِة ِفي َزَمِف َحْيِضَيا ،ْيًئا ِمْف اأْلَْحَكا َوزَاَؿ ُحْك

ـُ  ،َفَقط ـُ اْلَحْيِض َحتهى َيْنَقِطَع الده  (278صـ 1)المغنى البن قدامة جـ .و اَل َيُزوُؿ ُحْك
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 : الطالؽ أثناء مدة الحيض
ـُ : قاؿ تعالى. زوج أف ُيطمهَق زوجتو وىي حائض أو نفساءيحـر عل ال ) َيا َأي َيا النهِبي  ِإَذا َطمهْقُت

()الطالؽ ـْ َة َواتهُقوا َّللاهَ َربهُك ِتِيفه َوَأْحُصوا اْلِعده َساَء َفَطمُِّقوُىفه ِلِعده  (ٔ: النِّ
ذا طمهَق الزوُج زوجتو أثناء فترة حيضيا أو نفاسيا  . ويكوف عاصيًا  ،ع طالقووق ،وا 

وأحمد بف  ،والشافعي ،ومالؾ ،) أبو حنيفة: منيـ األئمة األربعة  ،وىذا قوؿ جميور العمماء 
 . حنبل( رحميـ هللا جميعاً 

ومع ذلؾ  ،إف عبد هللا بف عمر بف الخطاب ، رضي هللا عنيما قد طمهَق امرأتو وىي حائض
 الطالؽ  والمراجعة ال تكوف إال بعد وقوع ،وأَمَره بمراجعتيا ،عميو طمقة -ملسو هيلع هللا ىلص- احتسبيا النبي  

ـِ طالقو لزوجتو أثناء  روى الشيخاِف َعف عبِد هللِا ْبِف ُعَمر بف الخطاب )و ىو يتحدُث عف ُحْك
 ( 11،  4،  2/ مسلم حديث  5253) البخاري حديث . ُحِسَبْت َعَميه ِبَتْطِميَقٍة : حيضيا ( َقاؿَ 

) المغني البن قدامة  ( 326صـ 5) مسلم بشرح النووي جـ ( 180صـ 5األم لإلمام الشافعي جـ ) 
) فتاوى دار اإلفتاء  ( 267صـ 9) فتح الباري البن حجر العسقالني جـ ( 328صـ:  327صـ 10جـ

 ( 2061صـ 913رقم  6المصرية جـ
 : النفاس: ثانياً 

 معنى النفاس
ـُ َمْأُخوٌذ مِ : النفاس في اللغة ـَ َلُو َيْجِري  ،ْف النهْفِس َوُىَو الده ـْ اَل َنْفَس َلُو َساِئَمًة َأْي اَل َد َوِمْنُو َقْوُلُي

ـِ ـُ َنْفًسا أِلَفه النهْفَس الهِتي ِىَي اْسـٌ ِلُجْمَمِة اْلَحَيَواِف ِقَواُمَيا ِبالده َي الده  .َوالن َفَساُء ِمْف َىَذا ،َوُسمِّ
 (18صـ 9 ـ)المصباح المنير ج
ف كاف المولود َسْقَطاً : النفاس في الشرع )المغني البن . ىو الدـ الخارج ِمف المرأة بسبب الوالدة ، وا 

  (429صـ1قدامة جـ
 : مدة النفاس

وانقطع دميا عقب الوالدة ، أو وضعت بال  ،ال حد ألقل النفاس فيتحقق بمحظة ، فإذا وَلدت المرأة 
 رىما ، وأما أكثره فأربعوف يومًا. ف الصالة والصـو وغيدـ لزميا ما يمـز الطاىرات م

ـِ: ابن قدامةَقاَؿ  َفاَس َأْرَبُعوَف َيْوًما( َىَذا َقْوُؿ َأْكَثِر َأْىِل اْلِعْم : َقاَؿ َأُبو ِعيَسى التِّْرِمِذي  . )َأْكَثُر النِّ
ـِ ِمْف َأْصَحاِب النهِبيِّ  اَلَة َأْرَبِعيَف َيْوًما إاله  -ملسو هيلع هللا ىلص- َأْجَمَع َأْىُل اْلِعْم ـْ َعَمى َأفه الن َفَساَء َتَدُع الصه َوَمْف َبْعَدُى

 ( 429صـ:  427صـ 1) المغني البن قدامة جـ. َفَتْغَتِسَل َوُتَصمِّيَ  ،َأْف َتَرى الط ْيَر َقْبَل َذِلؾَ 
ـِّ َسَمَمَة َقاَلْت  َتْقُعُد َبْعَد ِنَفاِسَيا  -ملسو هيلع هللا ىلص- َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ َّللاهِ  َكاَنْت الن َفَساءُ : روى أبو داوَد َعْف ُأ

 ( 304) حديث حسن ( ) صحيح أبي داود لأللباني حديث . َأْرَبِعيَف َيْوًما َأْو َأْرَبِعيَف َلْيَمةً 
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 : نزوؿ الدـ مف الحامل قبل الوالدة
 : قال ابن عثيمين)رحمو هللا(

قبل الوالدة بيـو أو يوميف ومعيا َطْمٌق فإنو نفاس تترؾ مف أجمو الصالة  إذا رأت الحامل الدـ
ذا لـ يكف معو َطْمٌق فإنو دـ فساد ،والصياـ )فتاوى . ال ِعبرة فيو وال يمنعيا مف صياـ وال صالة ،وا 

 (٘ٚٔرقـ  ٔٚالمرأة المسممة صػ
 : بداية نفاس المرأة التي وضعت توأميف

ِؿ َوَىَذا َقْوُؿ اإلماميف ،َتْوَأَمْيفِ  إَذا َوَلَدْت اْلَمْرَأةُ  َفاَس َتُكوُف ِمْف المولوِد اأْلَوه َأِبي َحِنيَفَة : فإفه ِبَدايَة النِّ
ؿَ . َو َماِلؾٍ  َفاِس ِمْف ِحيِف َوَضَعْت اأْلَوه ُة النِّ ـْ َيُكْف َما َبْعَدُه ِنَفاًسا؛ أِلَفه  ،َفَعَمى َىَذا َمَتى اْنَقَضْت ُمده َل
ـٌ َبْعَد اْلِواَلَدةِ َما بَ  ِؿ َد  1) المغني البن قدامة جـ .َوآِخُرُه ِمْنوُ  ،َكاْلُمْنَفِردِ  ،َفَكاَف ِنَفاًسا ،ْعَد ِواَلَدِة اأْلَوه
 (431صـ

 : انقطاع دـ النفساء قبل األربعيف
 اغتسمت وصمهت وصامت وَحله لزوجيا ،إذا انقطع الدـ عف المرأة النفساء قبل األربعيف يوماً 

فيجب عمى المرأة ترؾ الصالة  ،ثـ إف عاد إلييا الدـ قبل األربعيف فيو دـ نفاس ،جماعيا
 (ٜٛٔ: ٜٜٔصػ٘ٔ)فتاوى ابف باز جػ .والصياـ

ـِّ َسَمَمَة َقاَلْت  اِسَيا َتْقُعُد َبْعَد ِنفَ -ملسو هيلع هللا ىلص- َكاَنْت الن َفَساُء َعَمى َعْيِد َرُسوِؿ َّللاهِ : روى أبو داوَد َعْف ُأ
 ( 304) حديث حسن ( ) صحيح أبي داود لأللباني حديث . َأْرَبِعيَف َيْوًما َأْو َأْرَبِعيَف َلْيَمةً 
ـُ الوالدة بدوف دـ  : ُحْك

مف  ،عادة ،وذلؾ ألف الوالدة ال تخمو ،وجب عمييا أف تغتسل ،المرأة ولدىا ولـ ترى دماً  إذا وضعت
ف َخِفي ،رطوبة ودـ قميل / / الشرح الصغير للدردير 186صـ1القدير البن اليمام جـ)شرح فتح . وا 

 (105صـ 1/اإلنصاف للمرداوي جـ69صـ  1جـ  /مغني المحتاج للخطيب الشربيني166صـ  1جـ
 : الفرؽ بيف أحكاـ الحيض وأحكاـ النفاس 

 : أحكاـ النفاس كأحكاـ الحيض تمامًا إال في األمور التالية
فإف كاف الطالؽ قبل وضع الحمل انقضت الِعدة  ،لحيض دوف النفاسُتحتسُب ِعدة المرأة با: األول

ف كاف الطالؽ بعد الوضع انتظرت المرأة رجوع الحيض ،ال بالنفاس ،بوضعو  . وا 
 . مدة اإليالء ُيحسب منيا مدة الحيض وال ُيحسب منيا مدة النفاس: الثاني

فيذه المدة  ،تزيد عمى أربعة أشير أف يحمف الرجل عمى ترؾ جماع امرأتو أبدًا أو مدة: اإليالء 
بخالؼ الحيض  ،وزيد عمى الشيور األربعة بقدر مدتو ،إذا مر بالمرأة نفاس لـ ُيحسب عمى الزوج

 . فإف مدتو ُتحسب عمى الزوج
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ألف المرأة ال تحمل إال وقد  ،والنفاس ال يكوف دلياًل عميو ،الحيض دليٌل عمى بموغ المرأة: الثالث
 (ٖٕ٘رقـ  ٜٕٔصػ ٗوى ابف عثيميف جػ )مجموع فتا حاضت

 : ما يمـز المرأة عقب انتياء الحيض والنفاس
 . يجب عمى المرأة أف تغتسل عقب انتياء الحيض والنفاس

ـِ ْبِف ُعْرَوةَ  روى البخاري   َجاَءْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْيٍش ِإَلى : َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت  ،َعْف َأِبيوِ  ،َعْف ِىَشا
اَلَة؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ : َفَقاَلْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- ِبيِّ النه  ي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفاَل َأْطُيُر َأَفَأَدُع الصه - َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّ
اَلةَ َفِإَذا َأْقَبَمْت َحْيَضُتِؾ َفدَ  ،َوَلْيَس ِبَحْيضٍ  ،ِإنهَما َذِلِؾ ِعْرؽٌ  ،الَ »: -ملسو هيلع هللا ىلص َذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِمي  ،ِعي الصه َواِ 

ـه َصمِّي ـَ ُث ِئي ِلُكلِّ َصاَلةٍ »: َوَقاَؿ َأِبي: َقاؿَ « َعْنِؾ الده ـه َتَوضه )البخاري  «َحتهى َيِجيَء َذِلَؾ الَوْقتُ  ،ُث
 (ٕٕٛ: حديث

 : أمور ُتباح لمحائض والنفساء
وسجود  ،ير ، والفقو وكذلؾ ِذكر هللا تعالىيجوز لمحائض والنفساء ، القراءة في كتب التفس

 . بغير ِجماع ،ويجوز لزوجيا أف يستمتع بيا ،التالوة
)البخاري . ُيَباِشُرِني َوَأَنا َحاِئٌض  -ملسو هيلع هللا ىلص- َكاَف النهِبي  : َقاَلْت  ،َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَياروى البخاري  

 (ٖٕٓٓ: حديث
ـْ ُيَؤاِكُموَىا روى مسمـٌ َعفْ  ـْ َل ـْ ُيَجاِمُعوُىفه ِفي اْلُبُيوِت  ،َأَنٍس َأفه اْلَيُيوَد َكاُنوا ِإَذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة ِفيِي َوَل

ْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى َفَأْنَزَؿ هللُا َتَعاَلى )َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف ا-ملسو هيلع هللا ىلص- النهِبيه  -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَسَأَؿ َأْصَحاُب النهِبيِّ 
َساَء ِفي اْلَمِحيِض( )البقرة صمى هللا عميو - َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللاِ  ،( ِإَلى آِخِر اْْلَيةِ ٕٕٕ: َفاْعَتِزُلوا النِّ

َكاَح)الجماع(»: -وسمـ ُجُل َأْف َما ُيِريُد َىَذا ا: َفَقاُلوا ،َفَبَمَغ َذِلَؾ اْلَيُيودَ « اْصَنُعوا ُكله َشْيٍء ِإاله النِّ لره
 (ٕٖٓ: )مسمـ حديث. َيَدَع ِمْف َأْمِرَنا َشْيًئا ِإاله َخاَلَفَنا ِفيوِ 

ـُ َعَمى النهِبيِّ : َفَقاؿَ  ،َرِكَب ِإَلى َعاِئَشةَ  ،" َأفه َمْسُروًقا: روى ابُف جرير الطبري َعْف َأِبي ِقاَلَبةَ  اَل السه
ِإنِّي ُأِريُد َأْف َأْسَأَلِؾ َعْف : َفَقاؿَ  ،َفَدَخلَ  ،ُبو َعاِئَشَة َمْرَحًبا َفْأِذُنوا َلوُ أَ : َوَعَمى َأْىِل َبْيِتِو َفَقاَلْت َعاِئَشةُ 

ُجِل ِمَف اْمَرَأِتِو َوِىَي َحاِئٌض؟  ،َفَقاؿَ . ِإنهَما َأَنا ُأم ُؾ َوَأْنَت اْبِني: َفَقاَلْت  ،َشْيٍء َوَأَنا َأْسَتْحِيي " َما ِلمره
 (ٖٛٚصػٗ)إسناده صحيح()تفسير الطبري جػ ". ْيٍء ِإاله َفْرَجَياُكل  شَ : َقاَلْت َلوُ 

 : أمور تحـر عمى الحائض والنفساء 
ـُ اْلَحاِئِض ِفي َجِميِع َما َيْحُرـُ َعَمْيَيا  ـُ الن َفَساِء ُىَو ُحْك َفاِس ُىَو  ،َوَيْسُقُط َعْنَيا ،ُحْك ـَ النِّ َوَذِلَؾ أِلَفه َد

ـُ اْلَحْيضِ  َة اْلَحْمِل ِلَكْوِنِو َيْنَصِرُؼ إَلى ِغَذاِء اْلَحْملِ إنهمَ  ،َد  ،َفِإَذا ُوِضَع اْلَحْملُ  ،ا اْمَتَنَع ُخُروُجُو ُمده
ـِ . َكَما َلْو َخَرَج ِمْف اْلَحاِئضِ  ،َفَيْثُبُت ُحْكُموُ  ،َخَرَج ِمْف اْلَفْرجِ  ،َواْنَقَطَع اْلِعْرُؽ الهِذي َكاَف َمْجَرى الده

 (432صـ 1ن قدامة جـ) المغني الب
 الصالة والصياـ والطواؼ حوؿ الكعبة ، والمكث في المسجد ،  فيحرـُ عمى الحائض والنفساء
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كأف  ،والجماع ، وحمل المصحف ، وكذلؾ قراءة القرآف عف ظير قمب إال في حاالت الضرورة
 . أو تخشى نسيانو  ،تكوف ُمعممة أو طالبة عند االختبار

َساَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُىفه )َوَيْسأَ : قاؿ سبحانو  ُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النِّ
ـُ َّللاهُ ()البقرة ْرَف َفْأُتوُىفه ِمْف َحْيُث َأَمَرُك  ( ٕٕٕ: َحتهى َيْطُيْرَف َفِإَذا َتَطيه

ُو ِإاله اْلُمَطيهرُ : وقاؿ تعالى عف القرآف   ( ٜٚ: ) الواقعة  وَف ()اَل َيَمس 
َذا َأْدَبَرْت : -ملسو هيلع هللا ىلص- َقاَؿ النهِبي  : روى البخاري  َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت  اَلَة َواِ  ِإَذا َأْقَبَمْت اْلَحْيَضُة َفَدِعي الصه

ـَ َوَصمِّي   ( 228)البخاري حديث . َفاْغِسِمي َعْنِؾ الده
ْوـَ َواَل َتْقِضي : َسَأْلُت َعاِئَشَة َفُقْمتُ : َقاَلْت  روى الشيخاِف َعْف ُمَعاَذةَ  َما َباُؿ اْلَحاِئِض َتْقِضي الصه

اَلَة؟ َفَقاَلْت  َكاَف : َقاَلْت . َلْسُت ِبَحُروِريهٍة َوَلِكنِّي َأْسَأؿُ : َأَحُروِريهٌة)أي مف الخوارج( َأْنِت؟ ُقْمتُ : الصه
اَلِة  ُيِصيُبَنا َذِلَؾ َفُنْؤَمُر ِبَقَضاءِ  ـِ َواَل ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصه ْو / مسلم حديث  335البخاري حديث  .الصه

) فتاوى اللجنة  ( 387/صـ  376/صـ  204صـ:  199صـ 1( ) المغني البن قدامة جـ 321
 ( 273صـ 4) فتاوى ابن عثيمين جـ(  75صـ:  74صـ 4الدائمة جـ

ْغَرى ِعْنَد َجَماِىيِر اْلُعَمَماِء َمس  اْلُمْصحَ : )رحمو هللا( ابُن تيمية قاؿ ِف ُيْشَتَرُط َلُو الطهَياَرُة اْلُكْبَرى َوالص 
َحاَبةِ  ـْ ِمْف الصه نهُة َوُىَو َثاِبٌت َعْف َسْمَماَف َوَسْعٍد َوَغْيِرِى َوُحْرَمُة اْلُمْصَحِف  ،َوَكَما َدؿه َعَمْيِو اْلِكَتاُب َوالس 

ـُ ِمْف ُحْرَمِة اْلمَ  وُ َأْعَظ ِو َمسه ) مجموع  .َساِجِد َوَمَع َىَذا إَذا ُاْضُطره اْلُجُنُب َواْلُمْحِدُث َواْلَحاِئُض إَلى َمسِّ
 (200صـ 26فتاوى ابن تيمية جـ

 : طواؼ الوداع لمحائض والنفساء
 (341صـ 5) المغني البن قدامة جـ. والفدية عمييا ،يسقط طواؼ الوداع عف الحائض أو النفساء

ـْ ِباْلَبْيِت ِإاله : ِف َعْف اْبِف َعبهاٍس َرِضَي َّللاهُ َعْنُيَما َقاؿَ روى الشيخا ُأِمَر النهاُس َأْف َيُكوَف آِخُر َعْيِدِى
  (ٕٖٛٔ/ مسمـ حديث  ٘٘ٚٔ)البخاري حديث  .َأنهُو ُخفَِّف َعْف اْلَحاِئِض 

 : ِجَماِع الحائض والنفساء
لحيض أو النفاس ، ولو أف يستمتع بما شاء مف يحـر عمى الزوج أف يجامع زوجتو في مدة ا

جسدىا ، فإف جامعيا ، وجب عميو التوبة واالستغفار ، ووجبت عميو كذلؾ التصدؽ بمبمغ مف 
كفارة ليذا الفعل الحراـ ، ويجب ىذا عمى الزوجة أيضًا إذا  ،الماؿ قيمتو جراماف وربع مف الذىب

)المغنى البن قدامة . أجبرىا ، فال شيء عمييا  كانت راضية عف ذلؾ ، وأما إذا كاف زوجيا قد
 ( 274صـ 19)فتاوى اللجنة الدائمة جـ (418: 419صـ 1جـ

ُؽ : ِفي الهِذي َيْأِتي اْمَرَأَتُو َوِىَي َحاِئٌض َقاؿَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- روى أبو داوَد َعْف اْبِف َعبهاٍس َعْف النهِبيِّ  َيَتَصده
 ( 237) حديث صحيح ( ) صحيح أبي داود لأللباني حديث . ِديَناٍر ِبِديَناٍر َأْو ِنْصِف 
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ـٌ ِباتَِّفاِؽ اأْلَِئمهةِ : )رحمو هللا( ابن تيميةقاؿ  )فتاوى ابف تيمية  .َوْطُء الن َفَساِء َكَوْطِء اْلَحاِئِض َحَرا
 (ٕٗٙصػٕٔجػ

 : االستحاضة : ثالثاً 
 : معنى االستحاضة

 . بيما  َرِحـ المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس أو متصالً دـٌ يخرُج مف ِعرؽ ينفجر في  
 . ودـ االستحاضة يخالف دـ الحيض في صفتو وأحكامو

المرأة المستحاضة ال يحـر عميا األمور التي تحـر عمييا في مدة الحيض ،فتصمي وتصـو وتحل   
دـ وتتوضأ بعد دخوؿ وقت كل وتفعل كل ما تفعمو الطاىرات ، إال أنيا تتحفظ مف نزوؿ ال ،لزوجيا

 . صالة فريضة 
ـِ ْبِف ُعْرَوةَ  َجاَءْت َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْيٍش : َعْف َعاِئَشَة َقاَلْت  ،َعْف َأِبيوِ  ،روى الشيخاِف َعْف ِىَشا

اَلَة؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاهِ  َيا َرُسوَؿ َّللاهِ ِإنِّي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض : َفَقاَلْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- ِإَلى النهِبيِّ   َفاَل َأْطُيُر َأَفَأَدُع الصه
اَلةَ  ،َوَلْيَس ِبَحْيضٍ  ،ِإنهَما َذِلِؾ ِعْرؽٌ  ،الَ »: -ملسو هيلع هللا ىلص- َذا َأْدَبَرْت  ،َفِإَذا َأْقَبَمْت َحْيَضُتِؾ َفَدِعي الصه َواِ 

ـه َصمِّي ـَ ُث ِئي ِلُكلِّ َصاَلةٍ » -: اَؿ َأِبيَوقَ : َقاؿَ  -« َفاْغِسِمي َعْنِؾ الده ـه َتَوضه َحتهى َيِجيَء َذِلَؾ  ،ُث
 (ٖٖٖ: /مسمـ حديثٕٕٛ: البخاري حديث«). الَوْقتُ 

 : الفرؽ بيف دـ الحيض ودـ االستحاضة 
 . ودـ االستحاضة أحمر ،دـ الحيض أسود( 1)
 . ودـ االستحاضة رقيق ،دـ الحيض ثخيف (2)
 . ودـ االستحاضة غير منتف ،ةدـ الحيض منتف الرائح( 3)
 . ودـ االستحاضة يتجمد ،دـ الحيض ال يتجمد( 4)
 (667: 668: صـ 10)الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين جـ 

 : أحواؿ االستحاضة
 : المرأة المستحاضة ليا ثالثة أحواؿ 

تبر ىذه المدة أف تكوف مدة الحيض معروفة ليا قبل االستحاضة ، وفي ىذه الحالة تع (1)
 . المعمومة ليا ىي مدة الحيض ، والباقي استحاضة 

أف تكوف لممرأة القدرة عمى أف تميز بيف دـ الحيض ودـ االستحاضة ، فدـ الحيض أسود ،  (2)
وذو رائحة كريية ، وأما دـ االستحاضة فمونو أحمر ، فإذا رأت الدـ األسود فيو وقت الحيض 

 . والباقي استحاضة 
ستمر الدـ بالمرأة ولـ يكف ليا أياـ حيض معروفة أو نسيت عادتيا أو قد بمغت وىي أف ي (3)

 . مستحاضة أو ال تستطيع أف تميز بيف دـ الحيض ودـ االستحاضة 
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وفي ىذه الحالة تكوف فترة حيضيا ستة أياـ أو سبعة أياـ حسب عادة أغمب النساء ، وتبدأ ىذه 
( ) نيل األوطار للشوكاني  23صـ:  22صـ 21ابن تيمية جـ ) فتاوى . المدة عند أوؿ رؤيتيا لمدـ 

 ( 328صـ:  322صـ 1جـ
 تنبييات ميمة

إذا طيرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ َوَجَب عمييا أف تصمي الظير والعصر  (1)
ذا طيرت منيما قبل طموع الفجر؛ َوَجَب عمييا أف تصمي المغرب والعشاء مف ىذه  ،مف ىذا اليـو وا 

 . الميمة؛ ألف وقت الصالة الثانية وقت لمصالة األولى في حاؿ العذر
()مجموع 46: 47صـ2)المغني البن قدامة جـ. كمالؾ والشافعي وأحمد جميور الفقياء وىذا قوؿ

 (434صـ21فتاوى ابن تيمية جـ
براىيـ  وقد ثبت ىذا بإسناد صحيح عف عطاء بف رباح وطاووس بف كيساف ومجاىد بف جبر وا 

 (ٕٙٛٚ: ٕٛٛٚرقـ  ٕٖٚ: ٖٖٚصػٖ)مصنف ابف أبي شيبة جػ. خعيالن
ال يمزميا إال  َوَأْصَحاِب الرهْأِي)األحناؼ( ،وسفياُف الثهْوِريِّ  ،وقاؿ بعُض العمماء)اْلَحَسُف البصري 

الة التي أدركت وقتيا فقط  ،ُعْذِرَىاأِلَفه َوْقَت اأْلُوَلى َخَرَج ِفي َحاِؿ  ،فأما ما قبميا فال يمزميا ،الصه
ـْ ُيْدِرْؾ ِمْف َوْقِت الثهاِنَيِة َشْيًئا ـْ َتِجْب َكَما َلْو َل  (46صـ2)المغني البن قدامة جـ. َفَم

وجب عمييا قضاء ىذه  ،إذا حاضت المرأة بعد دخوؿ وقت صالة مفروضة ولـ تكف صمتيا( 2)
 . حقياألف دخوؿ وقت ىذه الصالة قد ثبت في  ،الفريضة بعد انقضاء مدة الحيض

ـْ َفَأِقيمُ : قاؿ هللا تعالى ـْ َفِإَذا اْطَمْأَنْنُت َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَمى ُجُنوِبُك اَلَة َفاْذُكُروا َّللاه ـُ الصه وا ) َفِإَذا َقَضْيُت
اَلَة َكاَنْت َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتاًبا َمْوُقوًتا( )النساء اَلَة ِإفه الصه  (ٖٓٔ: الصه

ويجب عمييا أف تغتسل  ،المرأة مف الحيض أو النفاس قبل الفجر صح صومياإذا طيرت ( 3)
 ( 391: 393صـ 4)المغنى البن قدامة جـ. لمصالة

أف تستخدـ دواء يمنع الحيض حتى تنتيي مف أداء مناسؾ الحج والعمرة بشرط  يجوز لممرأة( 4)
 ( 191صـ 11) فتاوى اللجنة الدائمة جـ. أف ال يضر بصحتيا 

ز لممرأة أف تستعمل األدوية التي تمنع الحيض لتصـو مع الناس بشرط أف يقرر األطباء يجو ( 5)
ألف الحيض كتبو هللا عمى  ،الثقات أف ىذه األدوية ال تضرىا ، ولكف األفضل ليا أف تترؾ ذلؾ
صـ 1)المغنى البن قدامة جـ .النساء وجعمو ليف رخصة في الفطر مع وجوب القضاء بعد ذلؾ 

 (150: 151صـ 10وى اللجنة الدائمة جـ) فتا(450
 . ال يجوز لزوجيا أف يجامعيا حتى تغتسل ،إذا طيرت المرأة مف الحيض أو النفاس( 6) 
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َساَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُىفه : قاؿ هللا تعالى )َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النِّ
ـُ َّللاهُ ِإفه َّللاهَ ُيِحب  التهوهاِبيَف َوُيِحب  اْلُمَتَطيِّ َحتهى َيْطُيْر  ْرَف َفْأُتوُىفه ِمْف َحْيُث َأَمَرُك ِريَف( َف َفِإَذا َتَطيه

 (ٕٕٕ: )البقرة
ْف اْنَقَطَع َدُمَيا ِفي َقوْ  ،َوْطُء اْلَحاِئِض َقْبَل اْلُغْسِل َحَراـٌ : )رحمو هللا(قال اإلمام ابن قدامة ِؿ َأْكَثِر َواِ 

ـِ  (419صـ 1)المغنى البن قدامة جـ .َأْىِل اْلِعْم
ولكف  ،كاف آثماً  ،وقبل أف تغتسل ،إذا جامع الرجل زوجتو بعد طيرىا مف الحيض أو النفاس( 7)

 (418صـ 1)المغنى البن قدامة جـ .ال َكفهارة عميو
 ،ـ شيريف متتابعيف عمى المرأةالحيض والنفاس ال يقطعاف التتابع في الكفارة التي ُتوجب صيا (8)

)روضة . وكفارة الجماع عمدًا في نيار شير رمضاف ،ككفارة القتل شبو العمد والقتل الخطأ
 (302صـ 8الطالبين للنووي جـ

 .ال يجب عمى الحائض تغيير مالبسيا بعد طيرىا إذا لـ يِصب ىذه المالبس دـ أو نػجاسة( 9)
 ( 61جوزي صـ )فتاوى المرأة المسلمة ـ دار ابن ال

إذا رأت المرأة دـ النفاس لمدة أسبوعيف ثـ تحوؿ تدريجيًا إلى مادة مخاطية مائمة إلى ( 10)
ْفَرة واستمر كذلؾ حتى نياية األربعيف ْفَرة أو السائل المخاطي ما داـ لـ تظير  ،الص  فإف ىذه الص 

طاىرًا حتى تنقطع ىذه المادة  فال تكوف المرأة ،فإنو تابع لحكـ دـ النفاس ،فيو الطيارة الواضحة
. وجب عمييا أف تغتسل وتصمي حتى ولو كاف ذلؾ قبل األربعيف ،فإذا انقطعت ،المخاطية تماماً 

 (ٖٕ٘رقـ  ٜٕٔصػ ٗ)مجموع فتاوى ابف عثيميف جػ 
الطيارة مف الحدث األصغر أو  لمحائض والنفساء السعي بيف الصفا والمروة ،ألف يجوز( 11)

ت شرطًا مف شروط صحة السعي، ولكنيا مف السنف المستحبة، وألف األصل أف الحدث األكبر ليس
 . المسعى خارج المسجد الحراـ 

ـْ َأُطْف ِباْلَبْيِت َواَل : روى البخاري  َعْف َعاِئَشَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَيا َأنهَيا َقاَلْت  َة َوَأَنا َحاِئٌض َوَل َقِدْمُت َمكه
َفا َواْلَمرْ  اْفَعِمي َكَما َيْفَعُل اْلَحاج  َغْيَر َأْف اَل : فَقاؿَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَشَكْوُت َذِلَؾ ِإَلى َرُسوِؿ َّللاهِ  ،َوةِ َبْيَف الصه

  (165) البخاري حديث . َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتهى َتْطُيِري 
ـِ َيَرْوَف : )رحمو هللا(اإلمام ابُن قدامةقاؿ  َفا َأْكَثُر َأْىِل اْلِعْم ْعِي َبْيَف الصه َأْف اَل ُتْشَتَرَط الطهَياَرُة ِلمسه

اِفِعي   ،َوَماِلؾٌ  ،َوِممهْف َقاَؿ َذِلَؾ َعَطاءٌ . َواْلَمْرَوةِ  )المغنى البن قدامة . َوَأْصَحاُب الرهْأيِ  ،َوَأُبو َثْورٍ  ،َوالشه
 (246صـ  5جـ 
 . في ذلؾيجوز لممرأة المستحاضة أف يطأىا زوجيا وال حرج ( 12)

َوَيْأِتيَيا)يجامعيا( َزْوُجَيا ِإَذا  ،َتْغَتِسُل َوُتَصمِّي َوَلْو َساَعةً »ػ َعف الُمْسَتَحاَضِة ػ : َقاَؿ اْبُف َعبهاسٍ 
اَلُة َأْعَظـُ  ،َصمهْت   (28)البخاري ـ كتاب الحيض باب  «. الصه
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نهَيا َكاَنْت ُمْسَتَحاَضًة َوَكاَف َزْوُجَيا أَ » ،َعْف َحْمَنَة ِبْنِت َجْحشٍ  ،َعْف ِعْكِرَمةَ  روى أبو داودَ 
 ( ٖٖٓ: حديث حسف( ) صحيح أبي داود لأللباني حديث«).ُيَجاِمُعَيا

وجب  ،عمى صفتو المعروفة ،ثـ نزؿ عمييا دـ الحيض ،إذا تجاوزت المرأة الخمسيف عاماً ( 13) 
ولزميا الغسل بعد  ،،لقرآفعمييا اجتناب الصالة والصـو ودخوؿ المسجد ومس المصحف وتالوة ا

 (211: رقم 300صـ 1)فتاوى المرأة المسلمةـ مكتبة اإلمام البخاري ـ جـ . ونحو ذلؾ ،توقف الدـ
ويقـو طبيب قبل وضع  ،كالحبوب والمولب ،تستعمل النساء اْلف موانع الحمل الصناعية( 14)

وبيذه الطريقة ال بد  ،ود الحملبإعطاء المرأة حبتيف لمتأكد مف عدـ وج ،المولب أو إعطاء الحبوب
فإذا كاف الدـ الذي نزؿ بعد أخذ  ،إف لـ تكف حامالً  ،أف ينزؿ مف المرأة الدـ لمدة أياـ معدودة

يجب أف تترؾ أثناء نزولو الصالة  ،فيو دـ حيض ،الحبتيف ىو دـ العادة المعروؼ بصفتو لممرأة
ذا كاف الدـ غير ذلؾ ،والصـو ؛ف ،فال يعتبر دـ حيض ،وا  ألنو إنما  يجب عمييا أف تصمي وتصـو

 (ٜٗٚٗرقـ  ٕٗٗ: ٖٗٗصػ  ٘)فتاوى المجنة الدائمة جػ . نزؿ بسبب الحبوب
ولكف  ،ال يجب عمى المرأة الحائض أو النفساء أف تحل ضفائر شعرىا عند االغتساؿ لمطير( 15)

 (300صـ 1)المغنى البن قدامة جـ. يجب عمييا أف تتأكد مف وصوؿ الماء إلى أصوؿ شعرىا
ـِّ َسَمَمةَ  ي اْمَرَأٌة َأُشد  َضْفَر َرْأِسي َفَأْنُقُضُو ِلُغْسِل : َقاَلْت  ،روى مسمـٌ َعْف ُأ ُقْمُت َيا َرُسوَؿ هللِا ِإنِّ

َرْأِسِؾ  ِإنهَما َيْكِفيِؾ َأْف َتْحِثي َعَمى. اَل »: َفَأْنُقُضُو ِلْمَحْيَضِة َواْلَجَناَبِة ؟( َقاؿَ : اْلَجَناَبِة ؟)وفي رواية
ـه ُتِفيِضيَف)َتُصبيف( َعَمْيِؾ اْلَماَء َفَتْطُيِريفَ   (ٖٖٓ: )مسمـ حديث «. َثاَلَث َحَثَياٍت ُث

َتْأُخُذ ِإْحَداُكفه »: َعْف ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ َفَقاؿَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- َأفه َأْسَماَء َسَأَلِت النهِبيه  ،وروى مسمـٌ َعْف َعاِئَشةَ 
ُر َفُتْحِسُف الط ُيورَ  ،شجر النبق(ِسْدَرَتَيا)ورؽ َماَءَىا وَ  ـه َتُصب  َعَمى َرْأِسَيا َفَتْدُلُكُو َدْلًكا  ،َفَتَطيه ُث

ـه َتُصب  َعَمْيَيا اْلَماءَ  ،َشِديًدا َحتهى َتْبُمَغ ُشُؤوَف)أصوؿ( َرْأِسَيا ُر ِبَيا ،ُث َكًة َفَتَطيه ـه َتْأُخُذ ِفْرَصًة ُمَمسه « ُث
ِريَف ِبَيا ،ُسْبَحاَف هللاِ »: َوَكْيَف َتَطيهُر ِبَيا؟ َفَقاؿَ : َقاَلْت َأْسَماءُ فَ  َكَأنهَيا ُتْخِفي : َفَقاَلْت َعاِئَشةُ « َتَطيه

ـِ ُر َفُتْحِسُف ا»: َوَسَأَلْتُو َعْف ُغْسِل اْلَجَناَبِة؟ َفَقاؿَ  ،َذِلَؾ َتَتبهِعيَف َأَثَر الده لط ُيوَر َأْو ُتْبِمُغ َتْأُخُذ َماًء َفَتَطيه
ـه َتُصب  َعَمى َرْأِسَيا َفَتْدُلُكُو َحتهى َتْبُمَغ ُشُؤوَف َرْأِسَيا ،الط ُيورَ  ـه ُتِفيُض َعَمْيَيا اْلَماءَ  ،ُث َفَقاَلْت « ُث
ـْ َيُكْف َيْمَنُعُيفه اْلَحَياُء َأْف َيتَ : َعاِئَشةُ  َساُء ِنَساُء اأْلَْنَصاِر َل ـَ النِّ يفِ " ِنْع ْيَف ِفي الدِّ : )مسمـ حديث. َفقه
ٖٖٕ) 

إذا َأْسَقطت المرأة َعَمقًة أو ُمضغًة ، لـ يظير فييا َخْمُق اإلنساف ، فال نفاس عمييا ، وما ( 16)
خرج منيا مف الدـ ُقبيَل إسقاط الحمل وبعده ، يعتبر دـ فساد ،ويجب عمييا أف تصمي وتصـو 

حفظ مف ىذا الدـ بقطف ونحوه ، وأما إف سقط منيا ما وتت ،وتتوضأ لكل صالة بعد دخوؿ وقتيا
تبيف فيو َخْمق اإلنساف فحكميا كحكـ المرأة النفساء ، فيجب عمييا ترؾ الصالة والصياـ ويجتنبيا 

أو تكمل أربعيف يومًا ، فإذا طيرت قبل األربعيف ، اغتسمت وصمت وحل ليا  ،زوجيا حتى تطير
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) المغني البن قدامة . ولو كاف ذلؾ قبل إكماؿ األربعيف يومًا  الصـو وَحله لزوجيا أف يجامعيا ،
 ( 419صـ 5() فتاوى اللجنة الدائمة جـ 431صـ 1جـ
فنزؿ الدـ يوميف ثـ توقف يومًا ثـ نزؿ بعد ذلؾ ثـ توقف  ،إذا كاف لممرأة أياـ حيض معمومة( 17)

فال  ،ىذه المدة كميا فترة حيض وتعتبر ،الحيض فال عبرة بتوقف الدـ أثناء ،يومًا ثـ نزؿ وىكذا
 )فتاوى المرأة. تصمي المرأة وال تصـو وال يجامعيا زوجيا أثناء توقف الدـ حتى ترى عالمة الطير

 (ٕٙلدمحم المسند صػ
 ،إذا كانت عادة حيض امرأة ستة أياـ ثـ طالت ىذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أياـ (18)

ويجب عمى المرأة أف تترؾ الصالة . ات دـ الحيض موجودةمادامت عالم ،فإنيا تعتبر مف الحيض
 . لـ يذكر حدًا معينًا في الحيض -ملسو هيلع هللا ىلص- وذلؾ ألف نبينا. والصياـ خالليا حتى تطير

 (ٕٕٕمف اْلية: َأذًى( )البقرة )َوَيْسَألوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْل ُىوَ : قاؿ هللا تعالى 
ْرَجِة)قطعة  -َرِضَي َّللاهُ َعْنَيا  -َكاَنْت َعاِئَشُة : )رحمو هللا( ابن قدامةقاؿ  َساُء ِبالد  َتْبَعُث إَلْيَيا النِّ

ْفَرُة َواْلُكْدَرةُ  َة اْلَبْيَضاءَ : َفَتُقوؿُ  ،مف القماش( ِفيَيا الص   . اَل َتْعَجْمَف َحتهى َتَرْيَف اْلُقصه
ـُ َوَمْعَناُه اَل َتْعَجْمَف ِباْلُغْسِل َحتهى يَ  ْفَرُة َواْلُكْدَرةُ  ،ْنَقِطَع الده َواَل َيْبَقى َشْيٌء َيْخُرُج ِمْف  ،َوَتْذَىَب الص 

َياَدَة َحْيًضا َلَمِزَمَيا اْلُغْسُل ِعْنَد . ِبَحْيُث إَذا َدَخَمْت ِفيِو ُقْطَنٌة َخَرَجْت َبْيَضاءَ  ،اْلَمَحلِّ  ـْ َتُعده الزِّ َوَلْو َل
اِرَع َعمهَق َعَمى اْلَحْيِض َأْحَكاًماوَ  ،اْنِقَضاِء اْلَعاَدةِ  ـُ َجاِرًيا؛ َوأِلَفه الشه ْف َكاَف الده هُ  ،اِ  ـْ َيُحد  ـَ َأنهُو  ،َوَل َفُعِم

َساِء َأفه اْلَمْرَأَة َمَتى َرَأْت َدًما َيْصُمُح َأْف َيُكوَف َحْيًضا ،َرده النهاَس ِفيِو إَلى ُعْرِفِيـْ   ،َواْلُعْرُؼ َبْيَف النِّ
ـْ َيُجْز التهَواُطُؤ َعَمى  ،َوَلْو َكاَف ُعْرُفُيفه اْعِتَباَر اْلَعاَدِة َعَمى اْلَوْجِو اْلَمْذُكوِر َلُنِقلَ  ،اْعَتَقَدْتُو َحْيًضا َوَل

َمَعُو ِفي اْلَخِميَمِة)نوع مف  -ملسو هيلع هللا ىلص- َوِلَذِلَؾ َلمها َكاَف َبْعُض َأْزَواِج النهِبيِّ  ،َمَع ُدَعاِء اْلَحاَجِة إَلْيوِ  ،ِكْتَماِنوِ 
ـُ  ،القماش( " َما َلِؾ؟ : -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَقاَؿ َلَيا النهِبي   ،ِمْف اْلَخِميَمةِ  ذىبت خفية(َفاْنَسمهْت) ،َفَجاَءَىا الده

 (296/مسلم حديث 298)البخاري حديث . َنَعـْ : َأَنِفْسِت؟ " َقاَلْت 
ـْ َيْسَأْلَيا النهِبي  . رَ َفَأَمَرَىا َأْف َتْأَتزِ  َواَل  ،َىْل َواَفَق اْلَعاَدَة َأْو َجاَء َقْبَمَيا؟ َواَل ِىَي َذَكَرْت َذِلؾَ :  -ملسو هيلع هللا ىلص- َوَل

ـِ ،َسَأَلْت َعْنوُ  نهَما اْسَتَدلهْت َعَمى اْلَحْيَضِة ِبُخُروِج الده َوَكَذِلَؾ ِحيَف َحاَضْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- َفَأَقرهَىا َعَمْيِو النهِبي   ،َواِ 
ِة اْلَوَداعِ  ـِ اَل َغْيرُ  ،َعاِئَشُة ِفي ُعْمَرِتَيا ِفي َحجه ـْ َتْذُكْر َعاَدةً  ،إنهَما َعِمَمْت اْلَحْيَضَة ِبُرْؤَيِة الده َواَل  ،َوَل

)فتاوى أركان اإلسالم البن  (434: 435صـ 1)المغنى البن قدامة جـ . -ملسو هيلع هللا ىلص- َذَكَرَىا َلَيا النهِبي  
 (175رقم 256: 257عثيمين صـ

 . أسأُؿ َّللَا تعالى بأسمائو الحسنى وصفاتو الُعمى أف يجعل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريـ
 . وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف 

 . ساف إلى يـو الديفوالتابعيَف ليـ بإح ،وصحبو ،وعمى آلو ،وصمى هللُا وسمـ عمى نبينا محمدٍ 
 صالح الدؽكتبو /         

 


