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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على  وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 

 احليض  باب 

 .  سال مبعنى ، الوادي حاض:  ومنه ، السيالن:  العرب لغة يف به واملراد ، حْيضا حييض حاض مصدر:  احليض

 .  معلومات أوقات يف أو ، معلومات أيام يف الرحم ترخيه وطبيعة ِجِبّلة دم:  اصطالحا وتعريفه

 .  وتربيته الطفل لغذاء خملوق:  ويقولون

 .  (العاذر) يسمى الرحم أقصى يف عرق دِم سيالُن:  هو أو

 .  واإلمجاع،والسنة،الكتاب:  أحكامه يف واألصل

 :  الكتاب أما

 .  {يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل فقول -

 :  السنة وأما

 :  مثال منها ، أحاديثبضعة ف

 ؟ املرأة دين نقصان ما:  سئل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، الصحيح يف عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي حديث -
 [. تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس] فقال

 :  اإلمجاع وأما

 .  إليها يتطرقون اليت سائلامل بعض يف خالف مثة كان وإن ، وأحكامه مسائله من جمموعة على العلماء أمجع فقد -

 اليت والقواعد ، فيه احلاصل واالختالف ، كتبوا ما كثرة ذلك يف والسبب ، كثريا الفقهاء بعض على يشكل الباب وهذا
 اخللط إىل أدت اليت األحكام من جمموعة عليها فبنوا ، بينهم االختالف يف سببا القواعد هذه فكانت ، الدليل على ُتنب مل
 الكتاب إىل ،الدليل إىل فيه ُرجع إذا السهلة األبواب من يعترب الباب هذا وغريه شيخنا قال فكما وإال ، قضاياه بعض يف

 وأحاديث ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة واألحاديث( البقرة آية) اهلل كالم إىل فيه اإلنسان رجع إذا ، والسنة
 سبب بأيسر احلقيقة إىل يصل اإلنسان فإن ، منها الشرعي احلكم أخذ فإذا ، معدودة هي بل ، كثرية ليست احليض باب

 من شيء وجود إىل أدت وقعدوها، بنوها اليت القواعد وهذه ، قواعد بنوا قد الفقهاء بعض أن املشكلة لكن ، وأسهله
 القاعدة اخلطأ؛ألن إىل ؤديتف صحيحة، غري قاعدة احلكم عليها املبينُّ القاعدة تكون قد وأيضا ، عليها التطبيق يف اخللل

 إذا وأما ، جدا كبري وتداخل ، مسائله من كثري يف كبري خلط أدى إىل مما صحيحة،وهذا ليست احلكم عليها بين اليت
 .  يكون ما أسهل من فإنه الدليل وإىل السنة إىل نظرت
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ِسننَي ِتسِع قبَل َحْيَض ال: رمحه اهلل املؤلف قال  . 

 تصومف ، شرعا حيض دم يعترب ال فإنه ، املعروفة بصفاته معها الدم خرج فإن ، سنوات تسع قبل حتيض ال املرأة أن أي
 .  الطاهرة املرأة تفعله ما كل وتفعل ، احلال هذه يف وتصلي

 :  قولني علىيف هذه املسألة  العلماء اختلفهذا املذهب وقد 

 .  ،واحلنابلة والشافعية ، واملالكية ، احلنفية ذهب فإليه ، اجلمهور قول وهذا،سنني تسع قبل حيض ال أنه:  األول القول

 :  أدلتهم

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
 تسع قبل الحيض أنه اجلارية والعادة:  قالوا ، بالدم متعلق احلكم أن بني وجل عز اهللوجه االستدالل:أن  {يطهرن
 فيها يرجع فإنه ، مقيدة غري مطلقة الشريعة يف جاءت اليت األحكام أن املعلوم ومن ، التسع قبل حيضن ال فالنساء ، سنني

حتيض فيه  سنأقل  على نص هناك ليس فإنه ، مثله وهذا:  قالوا ، اخل..  والتفرق واإلحراز القبض:  مثل ، العرف إىل
 . املطردة النساء عادة وهذه ، سنني تسع قبل حتيض ال املرأة أن يقتضي والعرف ، العرف إىل فيه فريجع ، شرعااملرأة 

 . البيهقي أخرجه (امرأة فهي سنني تسع اجلارية بلغت إذا:)قالت أنها ، عنها اهلل رضي عائشة عن أثر الدليل الثاني:

 تصلح عليه وبناء ، سنني تسع بلغت إذا امرأة تكون اجلارية بأن حكمتوجه االستدالل:أن عائشة رضي اهلل عنها 
 حتمل ألن تصلح احلال تلك يف ألنها ؛ حتيض كانت إذا إال للنكاح صاحلة تكون أن ميكن وال:  قالوا ، والنكاح للزواج

 .  اللفظ بهذا مرفوعا يثبت ال لكنه ، والسالم الصالة عليه النيب عن عمر ابن عن مرفوعا يروى وهو ، وتلد

 .  املرأة فيه حتيض سن ألقل حتديد ال أنه:  الثاني القول

 .  سنني تسع قبل غالبا حتيض ال املرأةكانت   نإو  ، التسع  على حتيض وقد ، التسع قبل املرأة حتيض فقد

 .  وغريه شيخنا منهم ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من مجع وتبعه ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره القول وهذا

 : واستدلوا

 {يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}وتعاىل تبارك اهلل قولب -
 .  أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، الدم وجود وهي ، صفة على احلكم علق قد وجل عز فاهلل:  قالوا

 وإذا ، أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، انتفائها عند وينتفي ، الصفة تلك وجود عند يوجد ، صفة على املعلق واحلكم
 . أحكامه انتفت الدم انتفى

 :  الراجح

 احلكم إن:  وقالوا ، بالدليل تعلقوا الثاني القول أصحاب ألن ؛ الثاني القول يعضد الدليل فإن ، الدليل إىل نظرنا إذا
 قوهلم فكان ، احلكم وجد الوصف وجد فإذا ، صفة على معلق واحلكم ، احلكم وجد الدليل وجد فإذا ، بالدليل معلق
 حتيض حاالت حتدث قد لكن ، الكثري هذا ، سنني تسع قبل حتيض ال املرأة أن ، الكثرية والعادة العرف نعم ، أضبط

 وسلم عليه اهلل صلى النيب ذكرها اليت اآلثار عليه وترتتب ، به حيكم فإنه ، احليض وجد فإذا ، سنني تسع قبل املرأة فيها
 .  السنة يف
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 أنها أو ، متاما التاسعة البنت تتم أن بد ال أنه:  أي ؟ التقريب أو التحديد به املراد هل )سنني تسع قبل حيض ال(: قوله
 .  العلم ألهل قوالن ؟ التقريب باب من فيكون التاسعة يف تبدأ

 فإنه سنني تسع أمتت فإذا ، التقريب حتديد أنه عندنا واملذهب ، احلنابلة مذهب يف قوالنو ، الشافعية عند وجهان هما
 .حتيض أن ميكن ال التاسعة تتم أن قبل حتيض، أن ميكن

 مخسنَي َبعَد َوال: رمحه اهلل قال  . 

 مخسني بلغت إذا املرأة أن ، اجلارية املطردة العادة ألن ؛ السابق كالكالم ، سنة مخسني بعد حتيض أن ميكن ال املرأة أن أي
 .  حيض دم يعترب ال فإنه ، اخلمسني بعد دم وجود قدر ولو ، حتيض ال فإنها سنة

 :  أقوال على عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف مسألة وهذه

 .  احلنابلة مذهب مفردات من وهو ، احلنابلة إليه ذهب وهذا،اخلمسني بعد حيض ال أنه:  األول القول

. (سنة خرجت من حد احليض  مخسني املرأة بلغت إذا:)قالت ، عنها اهلل رضي عائشة عن ةرمروياثآ الدليل األول:
  .( مسنياخل بعدولدًا لن ترى يف بطنها  )وقالت أيضًا 

 أن ميكن وال ، حتيض أن ميكن ال مخسني بلغت إذا املرأة أن على تدل ، عنها اهلل رضي عائشة عن منقولة آثار فهذه:قالوا
 .  وحتمل تلد

 موجودة ليستاآلثار هذه لكننقلها، اإلمام وأن ، اهلل رمحه أمحد اإلمام عن يرويها وبعضهم ، هلا إسناد ال اآلثار وهذه
 .  عليه اهلل رمحة اإلمام كتب يف

 بالعادة احلكم حتيض،فعلقوا ال فإنها سنة مخسني بلغت إذا املرأة وأن ، اجلارية املطردة بالعادةاستدلوا الدليل الثاني:
 .  املطردة اجلارية

 عند املطردة اجلارية بالعادة األقوى فاستدالهلم ، باخلمسني معلق فاحلكم ، حتيض ال فإنها سنة مخسني بلغت فإذا:  قالوا
 .  سنة مخسني فوق حيضن ال وأنهن ، النساء

  .  عندهم الفتوى احلنفية،وعليهأكثر إليه ذهب وهذا،سنة ومخسون مخس هو املرأة عند احليض سن نهاية أن:الثاني القول

 سنة لستني حتيض وقد ، سنة ومخسون مخس وعمرها حتيض فقد،للمرأة بالنسبة احليض لنهاية حد ال أنه: لثالثا القول
 .   رواية يف واحلنابلة،الشافعية مذهب وهو ، رواية يف ذهب احلنفية إليه و،نسائها كعادة املرأة له،وتكون الحد ،

 أدلتهم :

 .{أشهر ثالثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من احمليض من يئسن والالئي} وتعاىل تبارك اهلل بقول الدليل األول:
 احليض من املرأة أيست فإذا ، احمليض من اليأس وصف،وهو على احلكم علق عزوجل اهللإن :  قالوا وجه االستدالل:

 بلغن الالتي والنساء:  يقل ومل ، سن أو بزمن وسلم عليه اهلل صلى النيب يعلقه ومل،باألشهر تعتد احلال هذه يف فإنها ،
 تعتد ، آيسة تصبح فإنها ، الصفة بهذه املرأة اتصفت فإذا ، بوصف علق وإمنا ، بالسن يعلق فلم ، مثال..  سنة مخسني

 .  القرآن بظاهر لاستدال وفه ، القول هذا ألصحاب قوي دليل وهذا ، باألقراء ال باألشهر
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 ويف ، ومخسني مخسا تكون قد البلدان بعض ويف اخلمسني يف تكون قد بلد يف فالعادة،متغرية العادة أن الدليل الثاني:
 والظروف،واألحوال،األجواء وطبائع،النساء طبائع باختالف ،وختتلف تتأخر قد وبعضها تتقدم قد البلدان بعض

 مرتفة كانت إذا ورمبا ، مبكرا فتيأس عليها يؤثر رمبا ، وتعمل كثريا تكد املرأة كانت إذا ، والَكدِّ ، والشراب والطعام
 .  باملرأة احمليطة األحوال باختالف خيتلف أنه املهم ، العكس أو ، يتأخر قد منعمة

 :  الراجح

 فمتى ، معينة بسن حمدد غري ، احليض مدة وانتهاء اليأس سن وأن ، واألخري الثالث القول هو أعلم واهلل الراجح القول
 عن ويسألونك} باآلية نستدل أن وميكن ، حيضها انتهى قد بأنه حيكم فإنه ، عنها وانقطع احليض من املرأة يئست ما

 يوجد مل وإذا ، حكمهوجد  الدم وجد فإذا ، الدم بوجود احلكم علق وجل عز فاهلل {النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض
 .  لنهايته الحد وهذا ، لذلك تبعا ينتفي حكمه فإن الدم

 َحْمٍل مع وال: رمحه اهلل قال  . 

 شاء إن الرتجيح يف سيأتي كما وعندي ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيها اخلالف وقع اليت املسائل من مسألة هذه 
 بعد ، طبيا احلمل وجود مع احليض ميكن إنه:  األطباء قال فإن ، األطباء إىل فيها الرجوع ينبغي املسألة هذه أن ، اهلل

 الوجود بعدم حيكم فإنه ، دم هناك يكون أن ميكن ال إنه:  قالوا وإذا ، بوجوده حيكم فإنه ، والتدقيق النظر وبعد الكشف
 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني اهلل شاء إن خالف فيها سيأتي املسألة ألن ؛

 العلماء فيها اختلف مسألة وهذه ، حتيض ال فإنها ، حامال املرأة كانت فإذا ، محل مع حيض ال أنه املؤلف أفادنا:  إذن
 .  عليهم اهلل رمحة

 .  محل مع حيض ال أنه املؤلف ذكر كما:  املذهب

 ، الدم بانقطاع حامل أنها تعرف املرأةف (الدم بانقطاع احلمل النساء تعرف إمنا :)يقول اهلل رمحه أمحد اإلمام كان وهلذا
 ليست أو حامل هي هل لرتى وفحوصات حتاليل وأجرت ، السبب عن حبثت وإال ، حامل أنها عرفت حتض مل فإذا

 .  حامل غري أو حامل أنها على واضحة عالمة فهو  ، حامال

 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف املسألة وهذه

وهورأي املذهب، القديم،واحلنابلةعلى يف احلنفية،والشافعية إليه ذهب وهذا،محل مع حيض ال أنه:األول القول
 .واألوزاعي ،والثوري،وعكرمة ،واحلسن،وعطاء،سعيد

 أدلتهم :

 أن عمر أباه ،أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب علم فلما ، حائضا امرأته طلق ،أنهرضي اهلل عنهعمر ابن عن الدليل األول:
 . متفق عليه[ أو حامال،طاهرا يطلقهال ثم فلرياجعها مره] قالف يأمره

 أو،طاهرا] فقوله ، حامال أو،طاهراامرأته  يطلق أن ابن عمر أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن وجه االستدالل:
 دم وجود عدم على عالمة احلمل وجود فجعل ، الدم يوجد أن ميكن ال فإنه ، احلمل وجد إذا أنه على يدل[ حامال
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 حائضا احلال هذه يف تكون أن ميكن ال ألنه ؛ عليها الطالق إيقاع جيوز فإنه ، حامال كانت ما متى املرأة وأن ، احليض
 .  ظاهر به واالستدالل ، واضح دليل وهذا ،

 يف تطليقها عن ونهاه ، طاهرا أو حامال يطلقها بأن أمره ، وسلم عليه اهلل صلى النيب نأ احلديث:ب االستدالل نوقش
 الطهر ثم احليض بقية حتتسبلن  فإنها ، حيضها حال يف طلقت إذا املرأة ألن ؛ عليها املدة تطول ال حتى ؛ احليض حال

 ذلك يف فيكون ، عدتها فتنتهي ، الثالثة حتيض ثم ، تطهر ثم حتيض ثم ، تطهر ثم حتيض تبدأعدتها وذلك بأن ثم ،
 احلمل ألن ؛ احلمل بوضع العدة يف االعتبار فإن ، حائضا كانت لو حتى ، حامال كانت إذا وأما ، عليها العدة تطويل

 .  معه أخرى عدة فال احلمل وجد إذا أنه مبعنى ، الِعدات أم يسمى ، معلوم هو كما

 ليست العربة فإن ، محلها أثناء يف مطردا حيضا حتيض كانت لو حتى:  قالوا ، احلمل حال يف باحليض يقولون الذينف
 .  احلمل وضع على معلق احلمل،فاحلكم بوضع العربة وإمنا ، باحليض

 حتى حامل توطأ ال] أوطاس )عام( )نهى( ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، رضي اهلل عنه أبي سعيد عن الدليل الثاني:
 وأبو ، أمحد اإلمام أخرجه[ حيضة حتيض حتى حائل وال] األلفاظ بعض يفو[ حيضة حتيض حتى ملاح غري وال ، تضع
 .  األلباني وصححه ، داود

 فاحلامل ، بطنها يف محل ال اليت احلائل وبني ، احلامل بني فرق ، والسالم الصالة عليه الرسولأن  وجه االستدالل:
 .  احلال هذه يف حائضًا احلامل تكون أن ميكن ال أنه على يدل مما ؛ باحليض عدتها واحلائل ، بالوضع عدتها

 .  السابق كاالستدالل:  االستدالل عن واجلواب

 ال فإنها حامال كانت إذا املرأة أن ، النساء طبيعة وهذه ، اجلارية العادةو ، املطرد العرف هو هذا وألن :الدليل الثالث
 .  حتيض

 محلت إذا املرأة أن اجلارية العادات من فهو (الدم بانقطاع احلمل النساء تعرف إمنا) تقدم كما يقول أمحد اإلمام كان وهلذا
 .  حتيض ال فإنها

 .  احليض يكون احلمل مع وأنه ، حتيض احلامل أن:  الثاني القول

 اختيار وهو ، إن اإلمام أمحد رجع إليها بعد أن ناظره إسحاق:يقال رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية ذهبإليه  و
 .رمحهم اهلل شيخناه واختار،وصوبه يف اإلنصاف،واستظهره يف الفروع  ، عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ

 أدلتهم :

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول:الدليل األول
 .{يطهرن

 إذا حامال، املرأة كانت لو حتى ، أحكامه عليه ترتبت الدم وجد فإذا ، الدم بوجود معلق احلكمأن  وجه االستدالل:
 .هذا على يدل النص ظاهر:  ويقولون ، النص بظاهر يتمسكون فهم.  املرأة تعرفه الذي احليض دَم كان

  الدليل الثاني : أنه منقول عن عائشة رضي اهلل عنها .
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 دم ، حائال كونها حال يف يأتيها الذي الدم وهو ، تعرفه الذي احليض صفات له دما رأت إذا املرأة أن :لثالدليل الثا
 .  احليض صفات فيه توفرت دام ما حيض بأنه فلُيحكم ، اخل..  ووقته عادته ويف بصفاته

 يغذي حليب إىل الرضاع حال يف يتحول أنه:  فوائده من ، لفوائد ، الدم هذا خلق قد وجل عز اهلل أن الرابع : الدليل
 أنها لو ذلك ومع:  قالوا ، الدم يأتيها الو، حتيض ال غالبا ترضع اليت املرأة أن ، النساء عند طبيعي وهذا.  الطفل

 أوىل باب من محلها حال يف حيض بأنه فليحكم إذن ، اتفاقا احليض حكم له بأن حيكم فإنه ، إرضاعها أثناء يف حاضت
 ، بالدم يتغذى أن بعد الزمن من فرتة بعد أو ، فيه الروح نفخ بعد إال ، الدم إىل الطفل حيتاج ال احلمل حال يف ألنها ؛

 .  العلماء بعض يقول كما ، بالدم التغذية إىل فيحتاج ، مضغة ويصبح

 :  الراجح

وجود احليض مع  ميكن ال إنه:  األطباء قال ذافإ ، احلديث الطب إىل فيه يرجع أنه ، أعلم واهلل العلم أهل أقوال من
 وإن ، به حنكم فإنا ، احلمل حال يف املرأة حتيض أن ميكن ال نهقالوا إو ، خيتلفوا ومل ذلك على األطباء وأمجع ، احلمل
 وعلى وتريته على كان إذا هذا ، أعلم واهلل به حيكم أنه فالراجح اختلفوا وإن ، به حنكم فإنا ، حتيض أن ميكن إنه:  قالوا

 .  طبيعي حيض بأنه فيحكم ، املرأة تعرفها اليت أوقاته ويف ، النساء تعرفها اليت وصفاته طبيعته

 تعترب معه عدة فكل احلمل وجد إذا ألنه ؛ ال: ج/؟ حامال املرأة كانت إذا به العدة بانقضاء حيكم هل:  قائل قال فإن
 وعشر أشهر بأربعة تعتد عنها املتوفى ج/؟ تعتد مباذا ،أن حتيض قبل ، زوجها عنها مات ، صغرية ابنت كانت فلو ، ةملغا

 أهل مجاهري قول هو كما ، وعشر أشهر األربعة من أقل مدته احلمل وضع كان لو حتى ، محلها بوضعتعتد  واحلامل ،
 .  عنهما اهلل رضي عباس وابن،لعلي خالفا ؛ عليهم اهلل رمحة العلم

 وليلٌة يوٌم وَأَقلُّه: رمحه اهلل قال  . 

 :  أقوال ثالثة علىاختلف فيها العلماء  املرأةفيها  حتيض أن ميكن مدة أقل املسألة وهذه

 .  وليلة يوم احليض أقل أن:  األول القول

 . ويروى عن احلنابلة يوم، واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و

 :  واستدلوا

 فريجع يف ذلك للعرف..  ،والحد يف اللغة،أن األدلة قد جاءت مطلقة مل حتد حبدوذلك ؛والعادة بالعرف -

 فتعرف ، العرف مطلقة الشرع يف جاءت اليت األشياء يف واملرد ، وليلة يوم من أقل املرأة حتيض ال أنه النساء عادَة فإن
 .  العرف طريق عن حقائقها

 .  بلياليها أيام ثالثة احليض أقل أن:  الثاني القول

 .  عليهم اهلل رمحة احلنيفة ذهب إليه و

 أدلتهم :

 أقل] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، الليثي األسقع بن واثلة حديث من روىي ما الدليل األول:
 . الدارقطينأخرجه [ عشرة وأكثره ، أيام ثالثة احليض
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 بن حممد رواية من فهو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت ال ، ضعيف حديث لكنه ، املسألة يف واضح نص وهذا
 وجماهيل ضعاف احلديث يف فاجتمع ، جمهول وهو ، منهال بن محاد امسه رجل عن يرويه ، ضعيف وهو ، الشامي أمحد

 .  يثبت ال ضعيف حديث فهو ،

 . [وعشر،وتسع،ومثان،وسبع،وست،ومخس،وأربع،ثالث املرأة قرء:]قال أنه ، أنس عن يروى ما الدليل الثاني:

 .  ضعيفة فأدلتهم ، أيضا ضعيف وهو ، أيوب بن اجَلْلد امسه رجل رواية من ألنه ؛ يثبت ال أيضا وهذا

 .  احليض ألقل حد ال أنه:  الثالث القول

 . وليلة يوم:  قيلو، يوم أقله أن قول املذهب يف و ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، املالكية ذهب إليه و

 أدلتهم :

 فاحلكم:  قالوا {.. احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
الدم فإذا وجد الدم  وهو ينتفي فإنه الوصف ذلك انتفى ومتى ، حيكم به فإنه الوصف ذلك وجد متى ، بوصف معلق

 . بصفاته فإنه حيكم به

 .  والعرف العادة  الدليل الثاني:

 أن فالن حدثين): قال ، رمحه اهلل الشافعياإلمام  قال حتى ، وليلة يوم من أقل حتيض من منهن أن النساء عادة فإن
 .  حائضا ليست آخره ويف ، حائض أوله يف ، واحد يوم يف ، (عشية وتطهر َغدوة حتيض كانت امرأًة معنده

 :  الراجح

 مل وألنه ؛ التحديد عدم على تدل اليت ، السابقة باألدلة عمال ، احليض ألقل حد ال وأنه ، األخري القول هو أعلم واهلل
 أهم من بأمر يتعلق ألنه ؛ ُيغفل أن ميكن وال ، الشريعة لذكرته حتديد هناك كان ولو ، له بني واضح حد الشريعة يف يرد

 .  الصالة به تتعلق الذي ، الطهارة أمر وهو ، األمور

 .  عَشَر مخَسَة وَأْكثُرُه: رمحه اهلل قال

 .  يوما عشر مخسة هي املرأة حتيضها أن ميكن مدة أكثر أي

 :  أقوالثالثة  على العلماء فيها اختلف ، السابقة كاملسألة املسألة وهذه

 أكثر أن على فاجلمهور ، واحلنابلة،والشافعية،املالكية ذهب إليه و ، يوما عشر مخسة احليض مدة أكثر أن:  األول القول
 .  يوما عشر مخسة احليض مدة

 أدلتهم :

 قال ، املرأة دين نقصان عن سئل ملا أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن من حديث ابن عمر يروى ما الدليل األول:
  . [رهاده شطر] األلفاظ بعض ويف ، بي حامتابن أأخرجه [ تصلي ال رهاعم شطر إحداهن متكث]

 يف مدته الشهر ألن ؛ يوما عشر مخسة عن مدته تزيد أن ميكن ال احليض أن على دليل هذا:  قالوا وجه االستدالل:
 .  يوما عشر مخسة شيء أكثر حتيض هي إذن ، أشهر ستة الدهر ونصف ، يوما ثالثون الغالب
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 منهم ، احلفاظ من جمموعة عن ذلك ونقل املعترب يف الزركشي ذكر كما ، له أصل ال اللفظ بهذا احلديث هذانوقش: بأن 
 عليه اهلل صلى عنه الثابت وإمنا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت ال ، أصل له ليس اللفظ بهذا:  قال ، البيهقي
[ فهذا نقصان دينها رمضان يف وتفطر ، تصلي ال ليالَي متكث] قال أنه ، عمر ابن حديث من ، مسلم صحيح يف ، وسلم

 دحتدي يف يأت ومل[ ؟ تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس] قال ؟ دينها نقصان ما:  قال حينما ، سعيد أبي حديث ويف
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثابت حديث،  عمرها نصف أو،الدهر من الشطر أو،النصف

 .  (استحاضة ةعشر مخس على ادزما)قال : أنه ، عنه اهلل رضي علي عن مروي أثر الدليل الثاني:

 .  يوما عشر مخسة أكثره أن على يدل وهذا

 .  يوما عشر مخسة عن عادتهن تزيد ال النساء وأن والعرف العادة الدليل الثالث:

 .احلنفية ذهب وإليه،أيام عشرة احليض أكثر أن:  الثاني القول

 أدلتهم :

 . الدارقطين اهرو [عشرة وأكثره ، أيام ثالثة احليض أقل] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، واثلة عن الدليل األول:
 . وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابت بالنص فنعمل ، نص وعندنا ، عشرة فأكثره:  قالوا

 .نوقش:بأنه حديث ضعيف كما تقدم
 .  (عشر:  قال أن إىل ،، أربع ،، ثالث قرء املرأة :)قال وأنه ، أنس عن  املروي األثر الدليل الثاني:

 .  عنده من الصحابي حيدد أن ميكن ال ، توقيف إىل حيتاج حتديد وهذا:  قالوا

 .  فهو من رواية اجللد بن أيوب وهو ضعيف،وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت مل ذلك ومع ، ثبت لو هذا

 .  ألكثره حد ال أنه:  الثالث القول

 .  املتأخرين من طائفة ومعه ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب وإليه

 أدلتهم :

 ذلك وجد متى ، بوصف احلكم اهلل فعلق {.. أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
 امتنع وجد فإذا ، فيه املرأة قرب جيوز ال فإنه أذى كان وإذا ، األذى وهو باحليض معلق واحلكم ، احلكم وجد الوصف
 .  ميتنعمل  يوجد مل وإذا ، قربانها عن اإلنسان

 .  واحدة ليست النساء عادة وألنالدليل الثاني:

 أحد وتطهر ، كامال شهرا حتيض من ومنهن ، يوما عشرين حتيض من ومنهن ، يوما عشر سبعة حتيض من النساء فمن
 .  بينا اختالقا الباب هذا يف النساء تختلفف ، شهر كل يف يوما وعشرين مخسة حتيض من ومنهن ، شهرا عشر

 :  الراجح

 حيكم فهنا ، دما وقتها كل أصبح إذا ، املرأة على الدم أطبق إذا إال ، ألكثره حد ال وأنه ، الثالث القول هو ، أعلم واهلل
 تلك يف فإنها ، فيها تطهر الزمن من فرتة هلا كان فإذا ، احليض أحكام له فإن ذلك قبل وأما ، وستأتي ، استحاضة بأنه
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 من فرتة معها ويستمر ، النساء تعرفها اليت املعروفة بصفاته الدم كان إذا وأما ، زوجها ويأتيها وتصلي تغتسل الفرتة
 .  دما يعترب فإنه ، والطهر اجلفاف وترى ، عنها وينقطع الزمن

 ينقطع ال كامال شهرا الدم يأتيها من النساء فمن ، ذلك يف خيتلفن والنساء ، املرأة اهلل به يبتلي الذي االبتالء من وهذا
 اهلل سبحان ، دما ترى ال شهرا عشر أحد تطهر ثم ، كامال شهرا عليها يطبق ، شيخنا أخربنا كما ، واحدا يوما وال عنها

 .  حيضها يف هي ، آخره حتى أوله من كامال وشهرا ، دما ترى ما شهرا عشر أحد جتلس ، غريب شيء هذا ،

 َسْبٌع أو ستٌّ وغاِلُبه:  رمحه اهلل قال  . 

 :  عليه ودل

 علم يف حتيضي] للمستحاضة قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي جحش بن محنة حديث الدليل األول:
 اإلمام وصححه ، اهلل رمحه البخاري وحسنه ، النسائي إال اخلمسة أخرجه حديث وهو[ سبعا أو ستا اهلل

 .  وطائفة حجر وابن،والنووي،أمحد

 . سبعة أو أيام ستة النساء عادة غالب أنالدليل الثاني:

 ومنهن ، ثالثة حتيض من ومنهن ، أربعًة حتيض من ومنهن ، أيام مخسة حتيض من النساء من لكن ، النساء يف الغالب هذا
 كامال يوما حتيض من ومنهن ، عشية وتطهر ، النهار أول حتيض اأنه الشافعي اإلمام أخرب كما ومنهن ، يوما حتيض من

 .  سبعة أو ستة الغالب لكن ، وعشرة ومثانية تسعة حتيض من ومنهن ،

 عشَر ثالثَة اْلَحيضتنِي بنَي الطُّْهِر وأَقلُّ:  رمحه اهلل قال  . 

 قبل رأته فإن ، تراه أن ميكن ال ذلك قبل ، يوما عشر ثالثة بعد إال الدم ترى أن ميكن فال ، طهرت إذا املرأة أن مبعنى
 .  احليض حكم له ليس ، فساد دم فيعترب ذلك

 :  قولني على خالف فيها املسألة وهذه

 .  يوما عشر ثالثة هو احليضتني بني طهر أقل أن:  األول القول

 .  مفرداتهم من وهو ، احلنابلة ذهب إليهو 

 :  واستدلوا

 وأنها ، شهر يف حيض ثالث حاضت أنها فزعمت ، زوجها طلقها امرأة جاءته أنه ، عنه اهلل رضي علي  عن ثبت بأثر -
 ممن ، أهلها بطانة من ببينة جاءت إن: فقال ، فيها قل:  لشريح عنه اهلل رضي علي فقال ، قرء كل عند وتصلي تطهر

 أخرجه األثر وهذا .جيد أي ، قالون:  بالرومية علي فقال ،كاذبة فهي وإال ، بذلك تشهدف وأمانته دينه يرضى
 .ثقات رجاله:  احلافظ عنه وقال ، حزم ابن وصححه ، الدارمي ووصله ، معلقا البخاري

 . كاإلمجاع فكان ، منكر له يعرف ومل ، اشتهر صحابي قول فهذا:  قالوا

 .  يوما عشر مخسة احليضتني بني طهر أقل أن:  الثاني القول

 .  واحلنابلة يف رواية، والشافعية،واملالكية،احلنفية ، عليهم اهلل رمحة اجلمهور ذهب و إليه

 :  واستدلوا
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 إحداهن متكث] قال ، املرأة دين نقصان عن سئل ملا أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن من حديث ابن عمر يروى امب -
 . [رهاده شطر] األلفاظ بعض ويف ، رواه أبن أبي حامت[ تصلي ال رهاعم شطر

 مخسة ستبقى ، يوما عشر مخسة حاضت إذا فإنها ، يوما عشر مخسة احليضتني بني طهر أقل أن على دليل فهذا:  قالوا
 .  ضعيف:  تقدم كما وهذا ، ذلك بعد حتيض ثم( الثاني الدهر نصف) يوما عشر

 ، احليضتني بني فالطهر ، يوما عشر مخسة أكثره كان فإذا ، يوما عشر مخسة احليض أكثر أن ، السابقة املسألة على وينبين
 .  يوما عشر مخسة سيكون

 .  احليضتني بني الطهر ألقل حد ال أنه:  الثالث القول

 :  واستدل ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ اختيار وهذا

 احلكم اهلل فعلق {..النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}فقال تعاىل بالدم احلكم علق وجل عز اهلل أن -
 .  أحكامه انتفت الدم انتفى وإذا ، أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، بالدم

 اخل..  عشرة أو أيام ستة أو أيام بسبعة ذلك بعد حتيض ثم ، تطهر ثم ، أيام سبعة أو أيام ستة جتلس ثم املرأة حتيض فقد
 .  الطهرين بني املقدار الشريعة يف حيدد ومل ، أحكامه وجدت الدم وجد فمتى ،

 طهرت ثم ، أيام سبعة دورتي أتتين:  وتقول تسأل املرأة تأتي ، النساء عند كثرية قضايا حتل ، خصوصا املسألة هذهو
 فيحكم ، شيء فيه يتغري مل ، والشكل والريح اللون نفس ، بصفاتها ، كانت كما الدورة رجعت ثم ، ستة أو أيام مخسة

 عشر مخسة أو يوما عشر ثالثة الفرق يكون أن بد ال ألنه ، فال واجلمهور املذهب على وأما ، الراجح  على حيض بأنه
 .  ألقله حد ال الراجح وعلى ، يوما

 :  الراجح

 الدم بوجود احلكم تعلق فاملرأة ، للنساء وأريح أضبط أيضا وهو ، عليه دل قد الدليل ألن ؛ الثالث القول هو أعلم واهلل
 بالدم احلكم علق فإذا ، متاما احليض دم تعرف ألنها ؛ متاما احلكممع هذا  فرتتاح ، الدم بانتفاء احلكم عنها وينتفي ،

 وبعض ، احلمل منع أدوية استخدام فيه والسبب ، منتظم غريعند النساء  األخرية األزمان يف خاصة واحليض ، به تعلق
 .  املرأة عند االنتظام عدم إىل هذا فيؤدي ، النساء تشربها اليت واملشروبات املأكوالت

 :  الطهر أكثر حد

 اإلمجاع حيكى وهذا ، يوما أربعني أو ، يوما ثالثني أو ، يوما عشرين أو ، شهرا املرأة تطهر فقد ، ألكثره حد ال:  قالوا
 .  ألكثره حد ال أنه باإلمجاع:  قال ، اهلل رمحه النووي ذكر كما ، عليه

 .  عليه دال قد والعادة العرف وألن -

وبعضهن الحتيض ، حتيض ال سنة أو أشهر مثانية أو أشهر ستة تبقى وبعضهن ، حتيض ال شهرا تبقى النساء بعض فإن
 . تقدم كما ، أبدًا

 .  السابق اخلالف ففيه األقل وأما ، له حد ال فاألكثر:  إذن
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 الصالَة ال الصْوَم احلائُض وَتْقِضي: رمحه اهلل قال  . 

 وال ، الصوم تقضي أنها املؤلف وأفادنا ، املؤلف كالم يف سيأتي كما ، تصلي أن وال تصوم أن هلا جيوز ال احلائض
 .  الصالة تقضي

 :  ذلك على والدليل

 الصوم تقضي احلائض بال ما:  فسألتها امرأة جاءتها حينما ، عنها اهلل رضي عائشة حديث من ، الصحيح يف ثبت ما -
 بقضاء نؤمر وال ، الصوم بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان): هلا قالت ثم ؟ أنت أحرورية:  قالت ؟ الصالة تقضي وال

 .  (الصالة

 العلماء حكى وقد ، عليه جممع أمر وهذا ، الصالة بقضاء تؤمر وال ، الصوم بقضاء تؤمر فإنها حاضت إذا فاملرأة
 رجب وابن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخوالنووي، ، الرب،والقرطيب عبد ،وابن الشافعياإلمام  منهم ، ذلك على اإلمجاع

 . املشتهرةاملعروفة  املسائل من ،وهي اإلمجاع حكوا ، كثرية طائفة  ،

 َيْحُرَماِن بل منها َيِصحَّاِن وال: رمحه اهلل قال  . 

 .  صحيحا يكون ال صومها فإن صامت إذا املرأة أن أي: (منها يصحان القوله:)

 تصوم وقد ، تطوعا تصوم قداملرأة  أن : فاجلواب ؟ عليها واجبا ليس الصوم ألن؛ تصوم ال املرأة أصال:  قائل قال فإن
 ال الواجب وكذلك ، منها يصح ال الصوم فإن تطوعا صامت ولو ، منها يصح ال الصيام فإن قضاء صامت فلو ، قضاء
 . أصال عليها جيب

 عليها وجيب ، الصيام يف احلق هلا ليس أنه على دلت قد النصوص ألن ؛ تصوم أن عليها حيرم أنه أي: (حيرمان بلقوله:)
 .  الدم وجود حال يف الصوم منها يصح ال أنه فمعناه ، عليها واجبا القضاء كان وإذا ، الصيام قضاء

 رمحه تيمية ابن اإلسالم وشيخقدامة، وابن ،النووي  و ،حزم  ابن منهم ، عليه طائفة من أهل العلم اإلمجاع نقل قد و
 .  وصومها صالتها صحة عدم على اإلمجاع نقلوا ، وغريهم اهلل

 يكون أن ميكن ، نعم: ج/ ؟ صحيحا يكون هل ، حراما الشيء كان إذا لكن ، حراما يكون فإنه الشيء يصح مل إذاو 
 اهلل صلى النيب قال اجَلَلب يتلق:  مثل ، آثاره عليه ترتتب لكن ، حراما فعله فيكون ، صحيحا ويكون حراما الشيء

 اجلمهور قول على حرام فالتلقي[ باخليار فهو السوق سيده أتى فإذا اجللب تلقى فمن ، اجلَلب تلقَُّوا ال] : وسلم عليه
 يف مبعنى - واحلرمة باحلل يوصف كان إذا الشيء أن) وهي ، قاعدةهناك و ، آثاره عليه ترتتب ، صحيح البيع وحكم ،

 كان إذا وأما ، حال كل على فاسدا يكون فإنه احلرمة حال يف فعل إذاإنه ف – حالال يكون حال ويف حراما يكون حال
 امرأته من ظاهر إذا الرجل فإن ، مثال كالظهار (آثاره عليه ترتتب فقد فعل إذا فإنه ، فقط بالتحريم إال يوصف ال الشيء

 . تطهر حتى قربانها له جيوز وال ، الكفارة عليهف ، عليه اآلثار ترتتب ذلك ومع ، حرام فهو
 وقوع يف اجلواب:؟احليض حال يف أو ، فيه جامعها الذي الطهر حال يف امرأته الرجل طلق إذا ؟ الطالق وهل مثله

 غري فيكون ، عنه النهي حال يف وقع ألنه ؛ يقع ال هؤالء قاعدة وعلى ، تعاىل اهلل شاء إن سيأتينا خالف  وعدمه الطالق
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى م.أعل واهلل. صحيح


