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 وحيرم وطؤها يف الفرج: رمحه اهلل  قال 

والنووي  ، ابن قدامة و ، ابن حزمنقل اإلمجاع على ذلك  ،وهذا أمر جممع عليه ،يف حال احليض  احلائض الجيوز وطؤ
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة  ،نه الجيوز وطء احلائض وال النفساء أنقلوا اإلمجاع على  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،
قال اهلل تبارك وتعاىل ]ويسئلونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض والتقربوهن حتى يطهرن فإذا  ،

فنهى  ،مثل مقيل ومبيت احليض ومكانه،ن زما أي قوله عز وجل ] احمليض[فتطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل.. [ 
كما يف حديث أنس عند  وسلم عليه اهلل صلىالنيب وقد فسره  ،اهلل عز وجل عن اتيان احلائض يف مكان احليض وزمانه 

إذن إتيان احلائض حرام الجيوز وهو أمر ، الوطءالنكاح و]اصنعوا كل شئ إال النكاح [ :مسلم ملا نزلت هذه اآلية قال
 ومن استحله فهو كافر خارج من الدين . ،جممع عليه 

 كفارة فإن فعل فعليه دينار أو نصفه: رمحه اهلل  قال 
مبعنى أنه جيب عليه أن  ،أونصفه كفارة  ايف حال حيضها فماحلكم ؟ أفادنا املؤلف أن عليه دينار امرأتهيعين فإن جامع 

وهذه  ،وجيب عليه مع الفعل أن يكفر  ،الفعل حرام إذن ف ،أو نصف دينار  ايكفر عن فعلته اليت فعل بأن يدفع دينار
 هل جتب أو الجتب ؟ مسألة فيها خالف بني السلف على قولني : –مسألة الكفارة أي  –املسألة 

وهو من  ،والشافعية يف قول  ،ذهب احلنابلة إليه و ،عليه الكفارة ف احليضيف حال امرأته تى أالقول األول : أن من 
 مفردات مذهب احلنابلة . 

قال فيمن أتى امرأة يف  وسلم عليه اهلل صلىأن النيب  ،رضي اهلل عنهما واستدلوا مبا روى اخلمسة من حديث ابن عباس
وصححه  ،وقال عنه اإلمام أمحد ماأحسنه من حديث  ،خرجه اخلمسة أو نصفه[ أحيضها ]يتصدق بدينار 

 وضعفه الشافعي . ،ومن املتأخرين الشيخ األلباني ،واحلاكم،أبوداود
والشافعية إال ،واملالكية ،فهو مذهب احلنفية  ،وهذا قول اجلمهور  ،القول الثاني : أن وطء احلائض اليوجب الكفارة 

 اهلل ويتوب إليه . وقال اجلميع أن عليه أن يستغفر،أما املالكية فلم يروها ،خراج الكفارة إ لشافعية استحبواوا،أن احلنفية
 أدلتهم :

و أو امرأة يف دبرها أقال:]من اتى حائضًا  وسلم عليه اهلل صلىأن النيب  رضي اهلل عنه، أبي هريرة عنالدليل األول : 
 و ،وأبوداود،الرتمذيو،اإلمام أمحد خرجهأ[  وسلم عليه اهلل صلىكاهنا فصدقه مبايقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

 .واأللباني  ،راحلافظ ابن حجو،وابن حزم  ،صححه ابن دقيق 
 .  وسلم عليه اهلل صلىولو كانت واجبة لذكرها ،مل يذكر الكفارة وسلم عليه اهلل صلىالنيب إن : قالوا وجه االستدالل:

م أن يذكر عليه الصالة والسالم حكم نه اليلزإ –يف أكثر من موضع  تقدمكما  –وميكن مناقشة هذا اإلستدالل بأن يقال 
كاف عن  افيكون ذكره ،يف حديث ابن عباس   وسلم عليه اهلل صلىفالكفارة ذكرها النيب  ،كل قضية يف كل موضع 

 مرة أخرى . اذكره
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على من وطء امرأة يف دبرها جبامع األذى الكفارة على من وطء امرأة حال حيضها،قياس عدم وجوب الدليل الثاني : 
 .يف كل 
فهو إذن  ،صححه طائفة من األئمة  ثابت فقد وقد تقدم أنه ،هذا قياس فاسد اإلعتبار إذا ثبت احلديث بأن  نوقش:

 ألنه يف مقابل النص .؛فاسد اإلعتبار
 ألنه ؛ صحيح غري حديث ، عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث إن:  قالواف ، احلديث بتضعيف استدلوا :الدليل الثالث

 ملا وهلذا ؛ موقوف أنه األئمة بعض عند والراجح ، ووقفه رفعه يف خمتلف وكذلك ، سنده يف وخمتلف ، متنا مضطرب
 ، (وقفه األئمة من غريهما ورجح ، القطان وابن احلاكم صححه):  قال -البلوغ– يف اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكره

 .  عنهما اهلل رضي عباس ابن على موقوف أنه يرون العلماء من فطائفة
 فكيف ، فيه للرأي جمال ال ألنه ؛ أعلم واهلل ، موقوفا احلديث هذا يكون أن ميكن ال ، أن احلديث صحيح تقدم لكن
 . [دينار نصف،أو دينار]:  أيضا ويقول ، بالكفارة عنهما اهلل رضي عباس ابن يفيت

 . دينار نصف أو، دينار وهي ، الكفارة جتب أنه ، احلديث ثبوت على بناء ، أعلم واهلل:  الراجح
 .  ؟ الدينار بنصف أو بالدينار يكفر أن خمري اإلنسان هلأي  ؟ ال أو التخيري سبيل على الكفارة هل:  قائل قال فإن
 .  دينار بنصف يكفر أن بالدينار،وبني يكفر أن بني خمري التخيري،وأنه على ةالكفار أن:  احلنابلة مذهب من الصحيحج/

 .  التخيري على ليس أنه:  املذهب يف رواية وهناك
 ابن عن منقول وهو ، دينار نصف ففيه ، أصفر الدم كان وإن ، دينار ففيه ، أمحَر الدم كان إذا أنه:  أخرى رواية ويف

 . عنهما اهلل رضي عباس
 .  دينار نصف ففيه إدباره يف كان وإذا ، دينار ففيه الدم إقبال يف كان إذا أنه:  أخرى رواية وفيه
 .  دينار نصف ففيه وسطه يف أو آخره يف كان وإذا دينار، ففيه ، احليض أول يف كان إذا أنه:  أخرى رواية ويف

 :  الدينار مقدار
 حبث مزيد وسيأتي ، تتبعه على بناء وهذا ، الغرام وربع غرامات 3 يساوي أنه ، اهلل رمحه عثيمني ابن شيخنا ذكر الدينار

 ب.الذه من وربع جرامات أربعة قيمته مبا فيتصدق ، 3.3 مقداره أن نعرف أن املهم لكن ، إن شاء اهلل الزكاة يف
 .  دينار نصف أو دينار فعليه ، حيضها حال يف املرأة جامع إذا إذن
ُدوَنه مبا منها وَيْسَتْمِتُع:  قال ثم  . 

 :  حالني أحد من خيلو الف ته احلائضأع الرجل مبرإذا استمت
 .  الركبة ودون السرة فوق مبا يستمتع أن:  األوىل احلال
 .  وغريه النووي نقل كما ، باإلمجاع جائز فهذا

أخرجاه [حائض وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني كان] عنها اهلل رضي عائشة قالت كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .  الركبة إىل السرة من موضعه واإلزار .يف الصحيحني

 .  الركبة وفوق السرة حتت مبا احلائض مباشرة:  الثانية احلال
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 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ جيوز ال أو جيوز هل
 .  الفرج إال ، السرة ودون الركبة فوق مبا احلائض بامرأته يستمتع أن للزوج جيوز أنه:  األول القول

 .  مذهبهم مفردات من وهو ، اهلل رمحهم احلنابلة مذهب وهو،واسحاق،والثوري،والشعيب،وعطاء،عكرمة ذهب إليه و
 أدلتهم :

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
 .  هوزمان احليض ملكان اسم هو واحمليض {يطهرن
 هذا يف املرأة إتيان باجتناب وجل عز اهلل فأمر ، احليض زمان وهو ، للزمان اسم أيضا وهو ، ومبيت مقيل:  مثل فاملكان
 .  جيوز فإنه سواه ما وأما ، املكان هذا ويف ، احليض وزمان مدة يف ، املوضع

أخرجه [ النكاح إال شيء كل اصنعوا]قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، رضي اهلل عنه أنس عن:  يل الثانيدلال
  .مسلم اإلمام

 أراد إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ] وسلم عليه اهلل  صلى النيب أزواج بعض عن ، عكرمة عنالدليل الثالث : 
 . وغريه األلباني صححه بسند داود أبو أخرجه [خرقة فرجها على ألقى ،شيئًا احلائض من

 ال:  فقالت ، ْيِكيأستح إني:  وقال وسأهلا، عنها اهلل رضي عائشة على دخل أنه مسروق عن ثبت ما الدليل الرابع:
 . [فرجها إال شيء كل ]: قالت ؟ ضائح وهي امرأته من لرجلل ما: فقال ، بيناك وأنت ، أمك أنا إمنا ، تستحي

 .  حيضها حال يف ، الركبة إىل السرة من املرأة الرجل يباشر أن جيوز ال أنه:  الثاني القول
 .  رواية يف واحلنابلة ، والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا

 أدلتهم :

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول :
 عنها اهلل رضي عائشة حديث يف االستثناء جاء وإمنا ، مطلقا احلائض املرأة قربان عن نهى وجل عز اهللقالوا:إن  {يطهرن

 يبقى سواه وما ، جائز فهذا:  قالوا [حائض وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني وسلم عليه اهلل صلى النيب كان] قالت أنها ،
 .  التحريم وهو ، األصل على

 إال شيء كل اصنعوا] : اآلية نزول بعد قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ ضعيف : بأنهاالستداللنوقش هذا 
 .  جيوز ال فإنه ، الفرج يف اجلماع إال شيء كل يصنع فاإلنسان ، بقوله اآلية فسر ، وسلم عليه اهلل صلى فهو[ النكاح

 [حائض وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان:]قالت أنها الذي عائشة عنالدليل الثاني : 
 .  خرجاه يف الصحيحنيأ

 ، االتزار وجوب على يدل وهذا ، باالتزار عائشة يأمر ، وسلم عليه اهلل صلى الرسولإن :  قالواوجه االستدالل:
 .  املوضع هذا يف املرأة يباشر أن للرجل جيوزال أنه وعلى

 وهن رازاإل وقف نساءه رباشي وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا ]قالت : ، رضي اهلل عنها،ميمونة عنالدليل الثالث : 
 .مسلم أخرجه اإلمام.  [ُحيض



  املطريي فهد:  د  .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  34  -   املستقنع زاد

 
 

 www.dwrah.com 3                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 بني ما مغطية) متزرة كانت إذا إال حيضها حال يف املرأة يباشر أن للرجل جيوز الوأنه  ، االتزار على يدل ديثاحلأن 
 .  قالوا هكذا ، نظرا وال ، مباشرة وال ، مسا ال ، املوضع هذا يف يباشرها أن له جيوز فال( والركبة السرة

 ، قوله يقابلها ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أفعال حكاية جمرد هذه ألن ؛ يصح ال نوقش االستدالل باحلديثني بأنه
 يلقي وسلم،أنه عليه اهلل صلى النيب أزواج بعض عن عكرمة حديث وكذلك[ النكاح إال شيء كل اصنعوا] قال حينما
 اآلخرمنه بالفعل معارض الفعلكذلك و ،على فعله مقدم وسلم عليه اهلل صلى وقوله فيباشرها، فرجها على خرقة
 .وسلم عليه اهلل صلى

 أال األفضل لكن ، جيوز الف الفرجن ود ، الركبة إىل السرة من املرأة يباشر أن للرجل جيوز أنه:واهلل أعلم  :  الراجح
 يتقزز ال حتى ؛ إن باشرها األذى فيه الذي للموضع مغطية تكون أن أيضا ،واألفضل والركبة السرة بني مافي يباشرها
 .األذى من شيء يصيبه ال أو ، الرجل
 والطالِق الصياِم غرُي ُيَبْح مل َتْغَتِسْل ومل الدُم اْنَقَطَع وإذا:  اهلل رمحه قال  . 
 تقربوهن فال} قال وجل عز اهلل ألن:فال تزال أحكام الدم باقية إال ما استثنى املؤلف رمحه اهلل  تغتسل ومل الدم انقطع إذا

 فإذا ، االغتسال املراد بهو ، تطهرت ذلك بعد ثم طهرفاملرأة ت {اهلل أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى
 . ؟ ذلك قبل عليه حمرمة كانت اليت األشياء غسلها قبل له جيوز فهل ، الدم  انقطع
 والطالِق الصياِم غرُي ُيَبْح مل:  اهلل رمحه قال   . 
 .  والطالق الصيام:  شيئان إال يباح ال:  أي
 :  الصيام أما
 لكم يتبني حتى واشربوا وكلوا لكم اهلل كتب ما وابتغوا باشروهن فاآلن} وتعاىل تبارك اهلل قول ذلك على دلفقد -

 .  {الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليط
 حد ؛ألن جنب وهو عليه الفجر يطلع أن ذلك من يلزم فإنه ، الفجر طلوع إىل املرأة جيامع أن له يباح اإلنسان كان فإذا

 .جنب وهو الصبح عليه سيطلع أنه هذا من فيلزم ، األسود اخليط من األبيض اخليط تبني اإلباحة
 يفرضي اهلل عنها  عائشةفعن  جنابته حال على وهو عليهالفجر يطلع أن جيوز اجلنب  فإن اجلنب على قياساوأيضا  -

 عليه اهلل صلى النيب أن]:بعضها ويف [ صائم وهو مجاع من جنبا يصبح ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ]  الصحيحني
 . [ صائم وهو احتالم غري من جنبا يصبح ، وسلم

قالوا فمثله  صائم احلال هذه يف وهو ، جنب وهو الصباح عليه فيطلع ، امرأته جيامع كان ، وسلم عليه اهلل صلى فهو
 احلائض جيوز أن تشرع يف الصيام بعد طهرها وقبل اغتساهلا.

 والطالِق ....ِ غرُي ُيَبْح مل:  اهلل رمحه قال   . 
طلقها زوجها  تغتسل أن وقبل الطهر رأت فإذا ، تغتسل أن وقبل الدم انقطع إذا ، امرأته يطلق أن للرجل جيوزأي أنه  

 .ذلك له ،جاز



  املطريي فهد:  د  .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  34  -   املستقنع زاد

 
 

 www.dwrah.com 5                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول ألن اهلل عز وجل - 
 عليه اهلل صلى النيب قال فقد ، اتطاهر نك إذاو ، احلال هذه يف طاهرات بأنهن وجل عز الرب فحكم {تطهرن فإذا

 عليها الطالق إيقاع فيجوز[ حامال أو طاهرا ليطلقها ثم ليمسكها ثم ، فلرياجعها مره] اهلل عبد ابنه ليأمر لعمر وسلم
 .  تغتسل أن قبل

 ليطلقها ثم،ليمسكها ثم ، فلرياجعها مره] رضي اهلل عنهماعمرابن  حديث يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب ألنو -
 . وإن مل تغتسل طاهر هيإذا انقطع دمها فف[حامال أو طاهرا

 :  تغتسل أن قبل اجلماعمسألة :
 قبل املرأة جيامع أن للرجل جيوز ال:  وقالوا ، اجلماع قبل أن تغتسل من منعوا:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور  

 .  غسلها
 يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول وتعاىل تبارك اهلل ألن -

 .  حلت اغتسلت فإذا ، اجلماع قبل االغتسال من بد فال {تطهرن فإذا
 لدون انقطع إذا وأما ، الغسل قبل مجاعها له جاز( أيام 11 عندهم) احليض ألكثر الدم انقطع إذا أنه إىل:  احلنفية وذهب

 .  تغتسل أو تتيمم حتى جيامعها أن له جيوز ال فإنه ، احليض أكثر
 فإذا ، تطهر حتى قربانها عن ونهى ، باعتزاهلا أمر ، وجل عز اهلل فإن ، للنص معارض ألنه ؛ ضعيف قول القول وهذا

 اآلية جاءت وإمنا ، هوأقل احليضأكثر بني وجل عز الرب يفرق ومل ، إتيانها جيوز فال الغسل قبل وأما ، حلت اغتسلت
 .  الدليل فعليه قيد فمن ، مطلقة
 َواْلُمْبتَدأُة:  اهلل رمحه قال   

 هي املرأة اليت تري احليض ألول مرة سواء كانت صغرية أو كبرية مل حتض من قبل ثم أتاها احليض .  :املبتدأة
وحكمها كالتالي جتلس أقل احليض وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم ثم ال ختلو حاهلا من واحد من 

   ثالثة أحوال :
 .  احليض أكثر لدون وينقطع وليلة يوما ويتجاوزالدم  يأتيها أن:  األول احلال

 يوما عشر أربعة أو ، يوما عشر ثالثة أو ، يوما عشر اثين أو ، أيام عشرة أو ، أيام سبعة أو ، أيام مخسة يأتيهاكأن  ال:مث
 تغتسل وليلة يوم بعد ثم ، وليلة يوما الصالة عن تتوقف احلال هذه يف فإنها:  قالوا ، احليض أكثر دون انقطع فإذا ،

 ثم ، الثاني الشهر يف هذا تفعل ثم ، وصامت صلت ثم ، اغتسلت احليض أكثر دون طهرت فإذا ، وتصوم وتصلي
 سبعة والثاني ، أيام سبعة األول الشهر يف جاءها ، ودورتها عادَتها يعترب فإنه ، مرات ثالث تكرر فإذا ، الثالث الشهر

 . الفرتة تلك يف فعلته الذي ، املنذور واالعتكاف الصوم تقضيثم  ، أيام سبعة عادتك:  ليقا ، سبعة والثالث ، أيام
 :  دليلهم

 .  ليلة يوم و بعد وتصلي وتصوم تغتسل كونها أما
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وتغتسل بعد اليوم  . بالشك يزول ال واليقني ، فيه مشكوك أمر فهو احليض وأما ، متيقن أمرها الصالة ألن قالوا: -
فإن تكرر ثالثًا فهو حيض  ،والليلة , ألنه أقل احليض فهو متيقن،وتغتسل إذا طهرت الحتمال أن يكون حيضًا 

  ,ألن الثالث مرات هي اليت حيصل بها براءة الذمة يف العدة .
  ،احلنفية ،واملالكية ،والشافعية.اجلمهور قول ،وهوالعادة أكثر يتجاوز مل ما ، حيضا يكون تراه الذي أنه:  الثاني القول

 مذهب وعلى - يوما عشر مخسة جتاوز فإن ، يوما عشر مخسة يتجاوز مل ما ، حيض دم هذا:  يقال الدم ترى ما أول منف
 . استحاضة يكون فإنه - أيام عشرة احلنفية

  أدلتهم:
وفيه صفات دم  املبتدأة املرأة رأته فما {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهللقول  الدليل األول:

 ، وتصوم وتصلي تغتسل ثم ،جتلس وليلة يوم:  التفصيل وأما ، احليض حكم حكمه فيكون ، حيض دم هوف احليض،
 .  عليه دليل ال ؛ ألنه صحيح غري هذاف

 .  حيض دم أنه الباقي يف حكمُيفل إذن ، حيض دم والليلة اليوم أن واحكم قد مهأن الدليل الثاني:
 وطبيعة جبلة دم فهو احليض دم وأما ، مرض عن يكون أن الغالب ، عرق دم االستحاضة دم أنالدليل الثالث :

 .  حيض دم بأنهعليه  حيكم الدم هذافإن  :عليهو ، املرض وعدم الصحة اإلنسان يف ،واألصل
 استحاضة فهو احليض أكثر جتاوز فإن ، احليض أكثر يتجاوز مل ما ، حيض دم يعترب الدم:  يقولون ، الثاني القول:  إذن

 ،مرات ثالث ذلكتكرر ثم ، تغتسل انتهى إذا ثم ، وتصوم تصلي ثم ، تغتسل ثم وليلة يومجتلس :  يقولون واحلنابلة ،
 .  حيضا يعترب األول اليوم من بل ،:  فيقولون اجلمهور وأما ، وصلت صامت ما تقضي ذلك بعد ثم
 تكون وال ، يوما عشر مخسة ، احليض أكثر عن زاد لو حتى ، ما يصيبها أول من حيض دم املبتدأة دم أن:  ثالثال قولال

 يكون فهنا ، يومني أو يوما تراه أو ، طهرا كله الشهر يف ترى ال أصبحت أي،عليها الدم أطبق إذا إال مستحاضة
  ،وهذا اختيار شيخ اإلسالم رمحه اهلل . استحاضة

 فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} قول اهلل تعاىل البقرة آية ودليله ، الثالثهو القول  أعلم واهلل:  الراجح
 القول أصحاب أدلة كذلك ، تقيد مل مطلقة اآلية جاءت وإمنا ، وأقل بأكثر وجل عز اهلل حيدده ومل {احمليض يف النساء
فإن  ، احلنفية مذهب على أيام عشرة أو ، يوما عشر مخسة يتجاوز ال بأن تقييدهم وأما ، القول هذا على تدل الثاني

  .  دليل إىل حيتاج فهذا ، استحاضة جتاوز يكون 
 .  استحاضة أنه:  فحكمه ، يوما عشر مخسة هو الذي ، ،ويتجاوز أكثر احليض الدم يأتيها أن:  الثانية احلال

 ، (يتخثر ، كريهة رائحة له ، ثخني ، أسود احليض دمأن  يوه:  وتوضحه)أي الدم له عالمة متيزه متييز عندها كان فإن
 .يوما عشر اخلمسة ودون ، والليلة اليوم بعد األسود يكون أن بشرط ،استحاضة  جتعله واألمحر ، حيضا تعتربه فإنها

 يوما عشر مخسة لىع زاد أو ، كذا ويوما كذا يوما يأتي أو ، واحد لون على كله الدمكأن يكون :  متييز هلا يكن مل إنو
 ، وهذا املذهب كما تقدم سبعة أو ستة الغالبو ، النساء غالب عادة إىل ترجع:  قالوا ج/؟ حلكماا مف ، أسود وهو
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معترب  حيضهاف ، الدم جاءها ما أول من عادتها ،وتبدأ مثلهن تكونترجع إىل عادة قريباتها ف أنهااختار شيخنا رمحه اهلل و
فهي 7أو 6 إىل 1 منعادتها  جعلُت:  لافيق ، معها استمر أو ، مثال 17 يف وانتهى ، 1 يف جاءهافلو قدر أن الدم  ، به

  . ودورتها عادتها
 أكثر جتاوز حتى الدم معها استمر ثم ، شيء أول من الدم رأت أنها مبعنى،احليض أكثر يتجاوز أن:  الثانية احلالإذن 

 عشرة أو ، يوما عشر ثالثة أو ، يوما عشر اثنا ، احليض أكثر قبل انتهى ، احليض أكثر يتجاوز مل األوىل احلال ، احليض
  هذا املذهب. ، سبعة أو

القول األول : أنها جتلس أكثر احليض ومازاد عليه فهو استحاضة وإليه ذهب احلنفية  : فيها العلماء اختلفواملسألة 
 فتجلس عشرة أيام , واملالكية وجتلس مخسة عشر يومًا . 

قالوا ألنه دم جاء يف زمن العادة فجعل عادة إلمكان أن يكون حيضًا , ومازاد فال ألنه ال زيادة للحيض على عشرة 
 عشر يوما عند املالكية.  ،عند احلنفية وعلى مخسة

 القول الثاني : أن املبتدأة إذا جتاوز دمها أكثر احليض فإما أن تكون مميزه أواًل : 
فإن كانت مميزة ومل يعرب دمها املتميز أكثر احليض ومل ينقص عن أقله , جعل املتميز حيضًا وما زاد استحاضة , وإليه 

 ذهب الشافعية واحلنابلة . 
وإليه ذهب احلنابلة بعد أن جتلس أقل احليض من كل شهر حتى  ،يزة فإنها ترد إىل غالب عادة النساءوإن كانت غري مم

 ثم جتلس غالب احليض .  ،يتكرر ثالثًا 
 ليس ألنه ؛هو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم أن دم املبتدأة دم حيض زاد عن أكثر احليض أم مل يزد:الراجح واهلل أعلم  

 فهنا ، يومني أو يوما إال ، كله الشهر يف أصبح ، عليها أطبق إذا إال ، حيض دم هوإذن  ، احليض أكثر امسه شيئ عندهم
 .  به ُيحكم فإنه الدم وجد فإذا ، الدم بوجود احلكم اهلل فعلق {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} البقرة يةوآل.  ال

 .  احليض أقل يبلغ أن قبل الدم عنها ينقطع أن:  الثالثة احلال
 عندهم ، املالكية إال عموما:  اجلمهور،فمثال فقط واحدا يوماأقل من يوم وليلة ؛ حاضت ، املرأة هذه الدم جاء ما أول
 وهو ، دم َدفعة ولو ، ألقله حد ال:  فيقولون املالكية أما ، واحلنابلة،والشافعية،احلنفية عند ، وليلة يوم احليض أقل

 ، به عربة ال فساد دم هذا:  يقولون فاجلمهور ، وليلة يوم من أقل مرة أول جاءها فإذا ،،كما تقدماإلسالم شيخ اختيار
 قل احمليض عن ويسألونك} قال تعاىل اهلل ألن ؛ حيض دم يعترب:  يقولون فهم ، تبعهم ومن اإلسالم وشيخ املالكية وأما
 بأقل هحيدد مل وجل عز اهلل ألن حيض؛ فهو ، يتخثر ثخينا ، منتنا أسوَد ، احليض دم صفة صفته كانت فإذا {أذى هو

 .احلكم وجَد وجد فإذا ، وأكثر
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 :  ؟ معتادة املبتدأة تصري متى
 معها يتكرر حتى معتادة تكون فال ، احلنابلة مذهب وهذا ، ثالثا..  مرتني..  مرةالدم مع املرأة  يتكرر  أن بد ال أنه تقدم
 .  مرات ثالثالدم 

 أدلتهم:
 يكرر شيء كل ، اخل..  املرتد ومهلة ، املصراة وخيار ، قراءكاأل ، مكرر شيء كل يف معتربة الثالث أن الدليل األول:

 .  الشريعة يف مرات ثالث يعطى فإنه
 شاء إن ، ثالثا ميسكها أن بعد اخليار فله ، أيام ثالثة اشرتاها ملن اخليار املصراة ، أقراء بثالثة املرأة تطهر ، األقراء:  مثل

 .  متر من وصاعا ردها شاء وإن أمسكها
 ،والشافعي،أخرجه اإلمام مالك( خبز رغيف وأطعمتموه ، ثالثا حبستموه هال) ، عنه اهلل رضي عمر أثر فيه:  املرتد

  ضعفه األلباني وغريه.و
 .  مرات ثالث تكون املعاودة وأقل ، املعاودة من مأخوذة العادة الدليل الثاني:أن

 واحدة مرة الدم جاءها فإذا ، واحدة مبرة معتادة تعترب أنها ، األصح يف والشافعية،واملالكية،احلنفية:  اجلمهور وذهب
 . معتادة أصبحت

 فسماه {تعودون} قال ذلك ومع ، واحدة مرة بدأنا وجل عز اهلل قالوا و {تعودون بدأكم كما} تعاىل بقوله استدالال -
 .  واحدة مبرة املعاودة حكم فيثبت إذن ، واحدة مرة أنه مع ، إعادة
 .  املعتادة املستحاضة:  مسألة
 مائة أو ، مرات عشر أو ، مرات مخس أو ، مرات ثالث إما ، معها تكرر ، معها معتادا الدم يأتيها كان اليت املرأة:  وهي
 فأصبح ، عادتها تغريت ؟ فيه احلكم ما ، الدم يف مشكلة عندها صار ثم ، - اجلمهور مذهب على - مرة جاءها أو ، مرة
 أصيبت ثم ، طويلة سنني ، 6 إىل 1 من تأتيها ، تامة دورتها كانت أو ، يومني أو يوما إال تطهر وال ، عليها يطبق الدم

 :  ختلو ال املرأة ،هذهمثال يومني أو يوما الشهر،إال أكثر أو كله، الشهر عليها يطبق الدم فأصبح ، معها الدم فتغري مبرض
 من ، عادتها فتجلس:  قالوا ، 6 إىل 1 من دورتها تعرف ، نضبطة،امل عادتها فتجلس ، منضبطة عادة هلا تكون أن إما -
 أسود دم يأتيها 18 إىل 12 من كان لوف ، صاحل متييز هلا كانت لو حتى ، استحاضة فهو زاد وما ، شهر كل يف 6 إىل 1

 فيما تنظر وال ، 6 إىل 1 من جتلس:  هلا لاقي ، 6 إىل 1 من املنضبطة املعتادة دورتها لكن ، اخل..  خبيثة رائحة له مننت
 .  احلنابلة مذهب وهذا ، يعترب ال التمييزف ، 18 إىل 12بني

 أدلتهم:
 حتبسك كانت ما قدر امكثي] لمستحاضةل قال وسلم عليه اهلل صلى النيبأن  عن عائشة رضي اهلل عنهاالدليل األول:

 .  مسلم أخرجه اإلمام[ وصلي اغتسلي ثم ، حيضتك
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 األيام قدر الصالة دعي ولكن]؟قال هلا ، وسلم عليه اهلل صلى الرسولعن فاطمة بنت أبي حبيش أن  الدليل الثاني:
 [  .فيها حتيضني كنت اليت

ويتأخر مثال خبالف التمييز فقد يتقدم  6 إىل 1 من جتلس أن هلا أريح ، وأضبط للمرأة أريح وألنهاالدليل الثالث :
 .،ويشق عليها

 .  إذا زاد على اخلمسة عشر يومًا يبطل فقد ، التمييز خبالف ، تبطل ال فهي ، أقوى العادة أن الدليل الرابع :
 .  بالتمييز تعمل أنها:  الثاني القول

 الشافعية ذهب إليهو،العادة على التمييز يقدمف ، التمييز إىل ارجعي:  يقال ، متييز وعندها ، منضبطة عادة عندها كان فإذا
 .اهلل رمحهم

 أدلتهم:
 فال أستحاض امرأة إني وسلم اهلل صلى للنيب قالت ملا ، رضي اهلل عنها حبيش أبي بنت فاطمة عن الدليل األول :

 أخرجه اإلمام [الصالة فدعي احليضة أقبلت فإذا ، باحليضة وليس عرق دم ذلك إمنا] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر
 . مسلم
 كان إذا وأنه ، التمييز اعتبار به املراد فيكون ، التمييز رأيِت إذا:  املعنى[ أقبلت فإذا] وسلم عليه اهلل صلى فقوله:  قالوا
 .  الدم ذلك زمن إىل ترد فإنها متميزا دمها

 فيه حتيضني كنت الذي عادتك وقت أي:[ احليضة أقبلت إذا قوله:]بـ املراد أنو ؛ أعلم واهلل مراد غري تفسرينوقش:بأنه 
 [ . عادتك حتبسك كانت ما قدر اجلسي] خراآل احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى قال وهلذ ؛ قبل

 اإلمام أخرجه[ يعرف أسوُد احليض دم إن] ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قالت قال رضي اهلل عنهاعائشة  الدليل الثاني :
 .  واأللباني،والنووي،حزم ابن وصححه ، والنسائي،داود وأبو،أمحد

 . ظاهرة واضحة فريجع إليها عالمة التمييز أن الدليل الثالث :
 .عليها مقدما فيكون ، العادة من وأقوى واضح فهو ، اخل..  له رائحة منتنة ، أسود دم ، التمييز ألن:  لكوذ

 غالبا. واضطرابهنوقش:بأنه وإن كان متميزا إال أن فيه مشقة على املرأة يف الغالب وذلك لتقدمه وتأخره 
 :  والراجح

 حيبسها كان ما قدر جتلس أنها النص ظاهر وألن؛ هلا أريح ذلك ألن ؛ التمييز وترتك ، املنضبطة للعادة ترجع أنها هذا يف 
 .  قبل من دمها

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


