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

وُتَصلِّي َتغتِسُل ثم َأَقلَّه َتْجِلُس واْلُمْبَتَدَأُة:  تعاىل اهلل رمحه املؤلف قال  . 

 ، ثانية مرة تغتسل طهرت فإذا ، وتصلي تصوم ثم ، تغتسل ذلك وبعد ، وليلة يوم وأقله ، احليض أقل جتلس املبتدأة
 ،األول الشهر يف فعلته الذي الواجب تقضي و ، هلا عادة هذا فيكون ، الثالِث الشهر ثم ، الثاني الشهر يف هذا تفعلو

 .  املنذور واالعتكاف ، الواجب الصيام وهو ، والثالث،والثاني

 انقطاِعه عنَد اْغَتَسَلْت دوَن فما أَلْكَثِره اْنَقَطَع فإن: اهلل رمحه قال  . 

 .  أخرى مرة تغتسل ، دون فما يوما عشر خلمسة ، ألكثره انقطع إذا

 ثالًثا َتَكرََّر فإْن:  اهلل رمحه قال  . 

 أيام ستة األول الشهر يف فلو قدر أن الدم أتاها ، عادتها هذه فتعترب ، الثالثة والدورة،الثانية الدورة أو ، شهر كل سواء
 .  عادتها هذه ، 11، 11،11 أو، عادتها هذه ، 11 ، 11 ، 11 أو ، 6عادتها كونفت ، ستة والثالث ، ستة والثاني ،

فيه َوَجَب ما وَتْقِضي فَحْيٌض:  اهلل رمحه قال  . 

 احلنفية ، اجلمهور خبالف ، مرات ثالث املذهب على تكرر إذا ،إال عادة يعترب وال ، حيض بأنه عليه حكمفيأي 
 . والشافعية،واملالكية،

 فُمستحاضٌة أكثَره َعَبَر وإن: اهلل رمحه قال  . 

 .  يوما عشر مخسة جتاوز أي، األكثر جتاوزأي :  (عرب إنقوله:)

 بدأت ، مبتدأة مستحاضة ولكنها ، معتادة مستحاضة ليست لكنها ، مستحاضة بح املرأةتصف ، استحاضة أنه:  فحكمه
 . مباشرة االستحاضة بها

 أكثَره َيْعُبْر ومل أسوَد وبعُضه أمحَر دِمها بعُض كان فإن:  اهلل رمحه قال  . 

 إنها:  املؤلف يقول ، يوما عشر اخلمسة وجتاوز ، الدم بها وابتدأ ، حاضت إذا ، الثانية احلالة ففي ، متييز عندها هذه
 .  مستحاضة

 :  حاالن هلا ، معتادة غري كانت إذا واملستحاضة

 . وهذه احلال الثانية النساء غالب بعادة تعمل فإنها متييز هلا يكن مل فإن ، بالتمييز تعمل أن:  األوىل احلال

 فإن ، يوما عشر مخسة يتجاوز وال ، وليلة يوم عن الدم يقل أال:  بشرط ، التخثر أو ، الريح أو باللون يكون التمييز
 :  حكمه يأتيفس ، املتميز أو ، األسود الدم ، يوما عشر مخسة جتاوز

أَقلِّه عن َيْنُقْص ومل:  اهلل رمحه قال  . 

 وال ، وليلة يوم نم أقل ، بتخثره أو ، بثخونته أو ، برائحته أو بسواده املتميز الدم يكون أال ، بالتمييز للعمل يشرتط أي
 .  يوما عشر مخسة يتجاوز
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 َحْيُضها فهو:  اهلل رمحه قال  . 

 .  دورتها هذهأي 

 استحاضٌة واألمحُر الثاني، الشهِر يف َتْجِلُسه:  اهلل رمحه قال  . 
 ما متيز وما زاد عليه وهواألمحريعترب دم استحاضة وسياتي حكم دم االستحاضة.  أي أن املستحاضة املتميزة جتلس

من خروج  بل ، وتصلي تغتسل ثم وليلة يوما جتلس ال نهافإ :األوىل احلال أماوهو :تقدم ،والراجح واهلل أعلم هو ما 
 . تطهر حتى الصالة  عن ومتتنع ، حائضا تعترب الدم 

بل الراجح أنها  ،ستحاضةاأنه بعليه حتى حيكم  يوما عشر مخسة الدم املتميز يتجاوز أن يشرتط ال نهفإ :الثانية احلال أما
 يكون وقد ، حائض فهي عليها يطبق مل فإن ، الشهر أكثر أو كله الشهر ى املرأةعل الدم أطبق إذا إال ستحاضةا عتربي ال

 .  ألكثره حد ال أنهقد تقدم  هألن ؛ يوما عشر مثانية أو ، يوما عشر تسعة حيضها

 املذهب ألن ؛ املذهب من املشهور خالف هنا املؤلف لكن ، النساء عادات غالب إىل فرتجع:  قال متييز هلا يكن مل إنف
 فأخذ املؤلف أما ، الثالث والشهر الثاني والشهر ، الدم ينتهي بعدما وتصلي ، األول الشهر يف وليلة يوما جتلس أنها

 فاملسألة وإال ، املذهب داخل اخلالف ناحية من الراجح القول وهو ، فورا النساء غالب بعادة تأخذ:  وقال ، آخر قوال
 .  كله الشهر عليها يطبق مل ما ، حيضا يعترب أنه فيها الراجح:  ككل

عادَتها َتجِلُس ُمَميَِّزًة ولو املعتاَدُة(  اْلُمستحاَضُة)  و: اهلل رمحه قال  . 

 ووقت ، حيضها وقت تعرف ، شهر كل الدم ترىفهي  ، شهر كل منضبطة عادة هلا كانت اليت:  املعتادة املستحاضة
 :  أحوال ثالثة هلا هذه ؟ احلكم فما ، وحنوه ملرض ، عادتها تغريت ثم ، طهرها

 .  تعرفها منضبطة عادة هلا تكون أن:  األوىل احلال
 له دم أي ، متميزا الدم كان لو حتى ، شهر كل من عادتها جتلس فإنها:  قالوا ، 11 إىل 11 من أو ، 6 إىل 1 من حتيض

 األصحاب إليه ذهب وهذا ، للعادة تنظر وإمنا ، التميز إىل تنظر الف ، يتخثر أو ، ثخونة أو ، رائحة له أو ، أسود لون
 .  احلنابلة مذهب هوف ، اهلل رمحهم

 أدلتهم:

 كانت ما قدر مكثيا] للمستحاضة قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، رض اهلل عنها عائشة عن :الدليل األول
 [  ... حيضتك حتبسك

 اليت األيام قدر الصالة دعي ولكن] رض اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه قال: حبيش بنت فاطمة عن :الدليل الثاني
 [  .فيها حتيضني كنت

 .  للمرأة أريح هوألن :الدليل الثالث

 لكن ، ويتغرييتنقل  الدم اضطراب فيه يكون ،بالتمييز عملال ألن ؛ هلا أريح فهو ، عادتك قدر اجلسي:  قيل هلا إذاف 
 .  للمرأة وأضبط أريح بالعادة العمل

 .  أقوى العادة وألن :الدليل الرابع
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 أو ، يوما عشر اخلمسة جتاوز املرأة دم أن لوف ، التمييز يعترب ال فإنه احليض مدة أكثر الدم جتاوز لو أنه قبل من تقدم هألن
على  فتقدم ، أقوى العادةفتكون  ، النساء عادة بغالب تعمل وإمنا ، انه التمييز يعترب ال فإنه ، والليلة اليوم عن قل

 التمييز.

 .  للعادة يرجع وال ، التمييز تقديم إىل:  الشافعية وذهب

 إىل 11 من..  ورائحته لونه يف متميزا دما ترى لكنها ، 6 إىل 1 من وعادتها ، كله الشهر أو 12 الدم يأتيها امرأة هذه
  .التمييزب تعملف ، 11

 أدلتهم:

 أفأدع ، أطهر فال أستحاض امرأة إني  وسلم عليه اهلل صلى للنيب قالت أنها ، حبيش أبي بنت فاطمة عن األول:الدليل 
 الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا ، الصالة فدعي احليضة أقبلت فإذا ، باحليضة وليس عرق دم ذلك إمنا] قال ؟ الصالة
 .مسلم أخرجه [  .وصلي

 ترد فإنها ، متميزا دمها كان إذا وأنه ، التمييز اعتبار به املراد[ احليضة أقبلت إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقول:  قالوا
 وقد ، وغريهما ، أمحد واإلمام ، الشافعي اإلمام:  مثل ، األئمة من جمموعة به فسره وهذا ، املتميز الدم ذلك زمن إىل

[ احليضة أقبلت] ، العادة وقت به املراد وإمنا ، التمييز باحلديث املراد ليس:  فقالوا ، العلم أهل من طائفة أيضا خالفهم
 فاألولون ، ذلك على تدل اليت الروايات بعض وجاءت ، فاجلسي ، شهر كل يف جتلسينها اليت عادتك وقت أقبل:  أي

   .شهر كل تأتيها املستمرة،اليت عادتها بإقبال فسروه واآلخرون ، تعرفينه الذي املتميز الدم أقبل إذا:  أي ، بالتمييز فسروه

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

 العادة على مقدم التمييز إذن:  فقالوا ، معرفته إىل ردهايه ف[ يعرف أسود احليض دم إن] والسالم الصالة عليه  فقوله
 ذلك بعد ثم ،فالبد من الرتجيح بينهما اجلمع ميكن وال ، التمييز إىل يرد حديث وعندنا ، العادة إىل يرد حديث عندنا ،

 .  التمييز إىل ترجع فإنها ، عادتها نسيت أو ، منضبطة عادة هلا يكن مل إذا يقال

 .  إليها فريجع ، واضحة ظاهرة عالمة التمييز أن :الثالثالدليل 

 . ارجعي للعادة هلا لاقي كيفف ، 11 إىل 11 من ، رائحة وله ، أسود لونه دم عندهاف
 ، وسلم عليه اهلل صلى فالنيب ، العالمة هذه على مقدم النص لكن ، ظاهرة واضحة عالمة أنها صحيح:  ليفقنوقش:

 [  .حيضتك حتبسك كانت ما قدر يمكثا] فقال ، عادتها إىل ردها

 .،ألنه ظاهر واضحللنساء يحرأ هذا وألن الدليل الرابع:
 نوقش:بأنه ليس أريح للمرأة؛ألنه يف الغالب يتقدم ويتأخر فيكون فيه مشقة عليها. 

 املكلفني أفراد إىل ينظر ال جاء إذا الشرعي واحلكم الدليل إن:  فاجلواب ، يتغري ال منضبط متييزها امرأة هذه:  قيل فإن
 .  العام والدليل بالغالب يعمل فإنه ، املكلفني بعض يف العلة ختلفت لو حتى ، حكما فيعطى ، اجملموع إىل ينظر وإمنا ،
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 عليه دل وهذا ، النساء عادات غالب إىل ترجع فإنها متييز، هلا وليس عادتها نسيت أو ، منضبطة عادة هلا يكن مل إن
 صلى النيب فردها[ سبعا أو ستا اهلل علم يف حتيضي] هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، قبل ذكرنا الذي احلديث

 .  للغالب وترجع ، النساء عادة غالب إىل ، وسلم عليه اهلل

مميزة ولو: اهلل رمحه قال  . 

 ترجع فإنها ، متييز هلا املرأة كانت لو حتى:  أي ، خالف إشارة وهذه ، عادتها جتلس فإنها ، صاحل متييز هلا كان ولو أي
 .  عادتها إىل

 ليق إذا هألن ؛ إشكال بال عادتها إىل رجعت افإنه ، منضبطة عادة وهلا ، مميزة تكن مل لو اأنه (مميزة ولو:)قوله من ويفهم
 .  أوىل باب من متييز بدون العادة إىل ترجع فألن ، التمييز مع العادة إىل ترجعإنها : 

 الصاحِل بالتمييِز َعِمَلْت َنِسَيْتها وإن: .  اهلل رمحه قال  . 

 .  عادتها نسيت: ( نسيتهاقوله:)

 وليلة يوم عن نقص فإن ، يوما عشر مخسة يتجاوز وال ، وليلة يوم عن يقل ال ، يصلح الذي التمييز أي:  الصاحل التمييز
 .  بصاحل فليس ، يوما عشر مخسة وجتاوز ،

 احليِض فغاِلُب َتمييٌز يكْن مل فإن:  اهلل رمحه قال  . 

 .  احليض غالب إىل ترجع فإنها متييز هلا يكن مل إنأي 

 .  النساء حيض غالب هذا[ سبعا أو ستا اهلل علم يف حتيضي] للمستحاضة والسالم الصالة عليه النيب قال -

لَعَدِده الناسيِة ِبَمْوِضِعه كالعاِلَمِة: اهلل رمحه قال  . 

 لاقي ، سبعة أو،ستة أو،مخسة ، األيام عدد كم تدري ال لكنها ، الشهر أول يف تأتيها وعادتها دورتها أن تعلم امرأة أن لو
 ، حترَّْي:  هلا لاقي ؟ السبعة أو الستة ، أجلس أيهن:  قالت فإن ، سبعا أو ستا ، النساء عادات غالب اجلسي:  هلا
 .  سبعا أو ستا فتجلس ، ولونه شكله يف وتنظر تتحرىف

 لكنها ، الشهر آخر من أو ، الشهر وسط من أو ، الشهر أول من ، موضعه تعلم:  (لعدده الناسية مبوضعه كالعاملةقوله:)
 .  سبعا أو ستا ، النساء عادات غالب إىل ارجعي:  هلا لاقفي ؟ سبعة أو،ستة أو،مخسة هي هل ؟ األيام كم تدري ال

 َمْوِضَعه وَنِسَيْت َعَدَده َعِلَمْت وإن: اهلل رمحه قال  . 

 نصف من أو الشهر أول من هو تدري ال ، املوضع وتنسى العدد تعرفوهذه  ، العدد وتنسى املوضع تعرف األوىل
 لاقي ، أيام مخسة حتيض هي:  قالت ؟ حتيضينها اليت األيام عدد كم ، اهلاللي الشهر أول من ااجعليه:  هلا لاقي ؟ الشهر

 .  الشهر أول من ااجعليه: 

 أوَِّله من َجَلَسْتها ِنْصِفه يف ولو:  اهلل رمحه قال . 

 النصف وسط من أو،النصف أول من يه هل ، بالضبط أين أدري ال لكن ، النصف يف يه:  تقول تكان لو حتى أي
 .  الشهر أول من فتجلس ، النصف يف يه لكن ، النصف آخر من أو،
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 أول من اجلسي: هلا لاقي ، عدده جتهل لكنها ، الشهر من حيضها موضع تعرفإحداهما  واحدة:  امرأتان هاتان إذن
 أو األول من أو النصف من هو هل ، موضعه أين أدري ال لكين ، عدده أعرف أنا:  تقول الثانية ، سبعا أو ستا الشهر

 .  األول من اجلسي: هلا لاقي ؟ األخري من

 وسطه أو ، النصف أول يف يه هل ، أين أدري ال لكين ، النصف يف يه:  قالت أنها لو  مبعنى: (نصفه يف ولوقوله:)
 .  الشهر أول من اجلسي: هلا لاقي ، آخره أو

 .  أقرب ألنه ؛ النصف أول من اجلسي : يقال النصف مسألة يف اأنه:  الثاني القول

 يف أو ، عشر ستة أو،عشر مخسة يوم ، النصف أول يف يه هل تدري ما لكن ، الشهر نصف من حتيض هي:  قالت لو
 أول من جتلس:  الثاني والقول ، الشهر أول من جتلس:  فاملذهب ، تدري ما ، آخره يف أو ، 13 أو 12 يوم ، نصفه

 .  11 من اجلسي: هلا لاقيف ، النصف

 :  األقرب

 .  املوضع إىل أقرب ألنه ؛ النصف أول من جيعل:  يقال أن

 َتمييَز وال هلا عادَة ال كَمْن: اهلل رمحه قال  . 

 .  الشهر أول من لكن ، النساء عادات غالب ، سبعا أو ستا جتلس ، متييز وال عادة هلا يكن مل إذا املبتدأة ، املبتدأة وهي

 أنتقدم  وقد ، النساء عادات غالب جتلس فإنها ، متييز وال ، عادة عندها وليس ، الدم عليها وأطبق ، حاضت امرأة
 .  النساء عادات غالب جتلس ذلك وبعد ، أشهر ثالثة وتكرره ، وليلة يوما جتلس:  قال املؤلف

 .  الشهر أول من:  اجلواب؟ جتلس أين من لكن ، الغالب جتلس:  قال واملؤلف

 فحيٌض ثالًثا َتَكرََّر فما َتَأخََّرْت َأَو َتَقدََّمْت أو عادُتها َزاَدْت وَمن اهلل رمحه : قال  . 

 أو ، تأخر أو بتقدم يكون أن إما واضطرابه املرأة، عند احليض باضطراب املتعلقة املسائل بعض عن املؤلف سيتكلم اآلن
 .  مسألةالنقص النهاية يف يذكر والتأخر،ثم التقدمعن  ذلك بعد يتكلم ثم الزيادة، عن املؤلف وسيتكلم نقص، أو زيادة

 .  املرأة حيض زيادة:  مسألة

 :  مثال

 .  أيام سبعة فأصبحت ، زادت إنها ثم ، أيام مخسة حيضتها امرأة هذه

 اغتسلت طهرت فإذا ، والسابع السادس اليوم جتلس ثم ، اخلامس اليوم بعد تغتسل ثم ، أيام مخسة جتلس أنها:  املذهب
 إال عندهم تكون ال العادة ألن ؛ عادة فهو ثالثا تكرر فإذا ، الثالث الشهر ويف الثاني الشهر يف هذا تفعل ثم ، أخرى مرة

 .  مرات ثالث تكررت إذا إال الدورة يف الزيادة تعترب فال ، مرات بثالث

 ، وتصوم وتصلي ، تغتسل اخلامس اليوم انتهى إذا أنه: فاحلكم ، 7 الشهور من شهر يف فأصبح ، أيام 1 حيضها امرأة
 ثم ، حيضها هذا أصبح استمر فإذا ، الثالث والشهر الثاني الشهر تكرر ثم ، ثانية مرة تغتسل ، 7 يوم طهرت إذا ثم

 مل اآلن وهي ، بالتكرار إال عندهم عادة تعترب ال ألنها ؛ املذهب هذا ، السابقني اليومني يف فعلته الذي الصوم تقضي
 . تتكرر
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 .قدامة ابن اختيار وهو ، الشافعية ذهب إليهو،احليض أكثر يبلغ مل ما ، حيض فهو زاد ما أن:  الثاني القول 

 شيخنا و ، اإلسالم شيخ اختيار هذاو،عليها الدم يطبق مل ما ، حيضا يعترب فإنه ، احليض دم زاد إذا أنه:  الثالث القول
 .  عليهم اهلل رمحة ، عثيمني ابن

 :  والثالث الثاني القول ألصحاب الدليل

 الذي األذى وجد فإذا ، األذى بوجود احلكم اهلل فعلق {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول -
هنا  والدم ، حكم له يعترب فال ، يوجد مل وإذا ، احليض حكم له فإن ، وختثره تهوثخون ولونه برائحته النساء تعرفه

 .  حيضا فيعترب ، املعروفة بصفاته موجود

 بذلك ألصبحت ، واحدة مرة لو بل ، مرات ثالث احليض عليها يتكرر أن معتادة املرأة تكون أن يف يشرتط ال وألنه -
 .  معتادة

 .  عليها الدم يطبق مل ما ، حيضا يعترب فإنه ، احليض دم زاد إذا أنه ،واهلل أعلم هو القول الثالث :  الراجح
 حكم هلايكون ف ، استحاضة يصبح األكثر جتاوز ه إنأن يرون فألنهم( الشافعية) أكثره يتجاوز مل ما:  قالوا الذين أما

 .  ألكثره حد فال ، تبعه ومن اإلسالم شيخ رأي على وأما ، املستحاضة

 :  والتأخر التقدم

 .  ؟ احلكم ماف، آخره يف أصبحت وسطه يف كانت ، وسطه يف أصبحت الشهر أول يف تأخرت،كانت أو الدورة تقدمت

 .  مرات ثالث تكررت إذا إال حيضا تعترب ال:  املذهب

 :  الراجح

 الدم وهو ، تعرفه الذي الدم بوجود احلكم تعلق  فاملرأةفهو حيض ، ،تتأخر أو تتقدم إذا اأنه ، السابق كالقول
 رمحه شيخنا و ، تيمية ابن  اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، احليض دم وهو ، به احلكم اهلل علق الذي...  املننت ، األسود

 .  اهلل

 وهذا ، 11 إىل 7 من وعادتها ، 11 إىل 7 من جاءها لكن ، الشهر أول جاءها ما ، الشهر أول يف الدم ترى كانت امرأة
 .  هينتعرف الذي الدم هوهذا و ، ااجلسيه ، كتوحيض دورتك هذه:  هنا للمرأة يقال ، اآلن النساء يف كثري

 عندنا املذهبو ، ودورتك حيضتك هذه: يقال ، 11 إىل 12 من تأتيها أصبحت ، 11 إىل 12 من تأتيها دورتها كانت أو
 . صحيح غري قول لكنه ، حيضا يعترب حتى ثالثا يتكرر أن بد ال: 

 ُطْهٌر العادِة عن َنَقَص وما: اهلل رمحه قال . 

 .طاهرة تصبح فإنها:  قالوا ، أيام 2 عادتها فأصبحت ، مثال أيام 12 عادتها

 .  طاهرة فتعترب ، موجود غري احليض واآلن {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك } يقول وجل عز اهلل ألن -

 .  طاهرة أصبحت واملرأة {يطهرن حتى تقربوهن فال} يقول وجل عز واهلل -

 .  طاهرة فتعترب ، دبرتأ قد احليضةو ،[ وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت فإذا] صلى اهلل عليه وسلم وقال -
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 يف موجود الدم أن وهو ،تعليل عندهم لكن ، قوية مأقواهل لكانت ، املسائل كل يف الرأي هذاب أخذوا األصحاب ليتو
  الزيادةصورة  -الصور هذه يف وأما ، به األحكام تعلقت ، موجودا الدم كان فلما ، الطهر خبالف ، األوىل الصور

 فكيف ، فيها الدم انقطع الصورة هذه ألن ؛ ةالصور هذه وبني ابينه فرق هناك:  فيقولون ،-والنقص،والتقدم والتأخر
 .  ؟والدم قد انقطع احلائض حكم هلا املرأة بأن كمحي

 َجَلَسْتُه فيها عاَد وما:  اهلل رمحه قال  . 

 أيام لستة معها احليض انقطع ، طهرت ثم ، أيام عشرة (املغين)و (الكبري الشرح) صاحب به مثل كما عادتها امرأة هذه
 ما ، والعاشر التاسع يف إليها الدم رجع ثم ، طاهرة يومني بقيت ثم ، الراجح وعلى املؤلف قال ما على طاهرا تعتربف ،

 .  حيض أنه حكمه:  قال ؟ والعاشر التاسع حكم

 .  حيضا فأصبح ، حيضا فيه الذي الدم يكون أن يصلح زمن ألنه -

 مل وهنا ، صحيح قول وهذا ، حيضا يعترب فإنه ، إليها الدم رجع فإذا ، معها املعتاد احليض زمن ، الدورة زمن ألنه
 نعم:  فاجلواب ، يوما عشر ثالثة الطهرين بني مدة أقل إن:  قبل قالوا إنهم:  قائل يقول قد ، الطهرين بني الفرق يعتربوا

 واهلل ، حيضا يعترب فإنه ، ثانية مرة الدم عاد فإذا ، حيضتها زمن يف طهرها ألن ؛ تلك على تنطبقال  املسألة هذه لكن ،
 يعترب فإنه الدم إليها رجع فإذا {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول تعاىل

 . الصحيح وهو ، واحلنابلة ،احلنفية مذهب وهذا ، حيضا

 حيٌض العادِة زمِن يف والُكدرُة والصُّفرُة:  اهلل رمحه قال  . 

 .  دما وليس ، املرأة مع خيرج أصفر ماء:  الصفرة

 انخيرج وقد ، احليض أثناء يف انخيرج وقد ، احليض قبل انخيرج قد ماوه ، املرأة مع خيرج ، وسخ كِدر ماء:  والكدرة
 .  احليض بعد

 :  صور ماهلو 

 صور ثالث مافله ، قبله أو بعده تراه أو ، احليض أثناء يف والكدرة الصفرة املرأة ترى أن إما  : 

 نفسه احليض يف ايكون أن  . 

 إما قبله أو بعده احليض خارج ايكون أن  . 

 .  واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية ذهبإليه  ، اجلمهور قول على حيض مافه:  األوىل الصورة أما

 .  [شيئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا:] قالت عنها اهلل رضي عطية أم ألن -

 .  حيضا احليض أثناء يعددنها أنهن:  مفهومه

 زاد [شيئا والصفرة الكدرة نعد ال كنا]عنده ، [شيئا الطهر بعد]زيادة بدون ، البخاري اإلمام أخرجه عطية أم وحديث
 . [شيئا الطهر بعد]روايته يف اهلل رمحه داود أبو
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 رأت أنها مبعنى ، به متصلةه بعد أو ، به متصلة قبله إما ، احليض يف اليست والصفرة الكدرة كانت إذا:  الثانية الصورة
 فما ، والطهر اجلفاف ترى أن قبل ، الدم آخر يف والكدرة الصفرة اتصلت أنها أو ، ثم جاءها احليض وكدرة صفرة
 .  ؟ احلكم

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه

 .  والشافعية،املالكية ذهب إليهو، مطلقا حيض والكدرة الصفرة أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 )أذى( يتناول الكدرة والصفرة. تعاىل قولهفالدليل األول: قوله تعاىل )ويسألونك عن احمليض قل هو أذى..( 
 [.بعدالطهر شيئًا]زاد أبوداود يف روايته  البخاري [أخرجهشيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا] عطية أم أثر الدليل الثاني:

 ، والصفرة الكدرة فيه الكرسف، فيها الدِّْرجةب إليها بعثني كن النساء أن ] عنها اهلل رضي عائشة عن الدليل الثالث:
 أن على يدل مما . واأللباني،النووي وصححه ، مالك اإلمام أخرجه [البيضاء صةالَق ترين حتى تعجلن ال:  هلن فتقول

 .حيض والكدرة الصفرة

 ثم ، الطهر يرين كن ، وقريباتها بناتها نأل ؛ ا(أنها اعتربتها حيض)عنها اهلل رضي أمساء عن منقول أثر الدليل الرابع:
 . اصربن:  هلن فتقول ، والصفرة الكدرة يرين ذلك بعد

 .  احليض حكم هلا فكان ، الفرج من خرجت ، خبيثة منتنة مادة ألنه الدليل اخلامس:

 رمحه شيخنا وكان،ابن حزماحلنفية،واحلنابلة،و وإليه ذهب،مطلقا حيضا تعترب ال ، والصفرة الكدرة أن:  الثاني القول
 .  البيضاء الَقصة يرى آخره،وال يف وال الدم أول يف ال ، شيئا تعترب ال والصفرة الكدرة بأن يفيت ، عمره آخر يف ، اهلل

 :  أدلتهم

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول :
 فليستا ، دما ليستا والصفرة والكدرة ، النساء عند املشهور املعروف بالدم ، باحليض احلكم علق وجل عز فاهلل {يطهرن

 .  شيء يف احليض من

 .  احليض من شيئا نعدها ال:  أي [شيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا]عطية أم أثر الدليل الثاني:

 :  واألقرب

 فهي أثنائه يف كانت وإن ، بشيء فليست ، به متصلة احليض أول يف كانت إن ، والصفرة الكدرة إن:  يقال أن أعلم واهلل
 كنا:] قالت حينما ، عطية أم أثر عليه ويدل ، حيض أيضا فإنها ، والطهر اجلفاف قبل به متصلة بعده كانت وإن ، حيض

 .  شيئا الطهر قبل يعددنها أنهن:  مفهومه [شيئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال

 غري والدم ، الدم بوجود احلكم علق وجل عز اهلل  ألن:  فاجلواب ؟ احليض أول يف يعترب ال ملاذا إذن:  قائل قال فإن
 الصفرة فهذه ، ذلك بعد الدم رأت ثم ، الدم ينزل أن قبل ، احليض أول يف والكدرة الصفرة وجدت فإذا ، موجود

 الدم انقطع وإذا ، به احلكم علق الدم رأت إذا وأما ، زوجها ويأتيها وتصلي معها تصوم ، شيئا تعد ال والكدرة
 ترين حتى تعجلن ال]: تقول عائشة كانت وهلذا ؛ ُيَر مل الطهر ألن ؛ احليض بقايا فهذه ، والكدرة الصفرة واستمرت
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 من وكثري ، الرحم نظافة على للعالمة ، دورتها انتهاء بعد السوائل هذه منها خيرج أن املرأة مع وطبيعي ،[البيضاء القصة
 نظف قد الرحم أن على تدل ، منها الدم خروج عقب تأتي ، اللون بيضاء صغرية قطعة ، بيضاء َقصة هلا يكون النساء
 ، عنها تنقطع ثم ، الزمن من فرتة قصة معها تأتي قد النساء وبعض ، بيضاء قصة معهن النساء كل وليست ، وطهر

 . طهرا يعترب فإنه دما تر مل فإن ، وحنوه بالكرسف حتتشي ، جبفافها طهرها إمنا النساء وبعض

 حيٌض العادِة زمِن يف والُكدرُة والصُّفرُة: اهلل رمحه قال  . 

 .  حيضا تعترب العادة زمن يف إذن

 ُطْهٌر والنقاُء حْيٌض فالدُم نقاًء ويوًما دًما يوًما رأْت وَمن:  اهلل رمحه قال  . 

 ترتك أنها مبعنى ، طهر والنقاء حيض الدم:  فاحلكم ، نقاء وبعضه ، دما يوم بعض أو ، نقاء ويوما ، دما يوما رأت من
 .  الطهر وقت يف وتصوم وتصلي وتغتسل ، الدم وقت يف والصوم الصالة

 احلكم اهلل فعلق {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول وجل عز اهلل ألن -
 وأجاز ، الدم وجود حال يف قربانهن عن اهلل فنهى {فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى تقربوهن فال} وقال ، الدم بوجود

 وتصوم تصلي أن عليها فيجب ، هاعن انقطع قد الدم أن عليها يصدق املرأة وهذه ، وتطهرن الدم انقطع إذا قربانهن هلم
 .  نظفت قد هيف ،

 . طهرا يعترب ال ، احليض فرتة أثناء يف ، ذلك وحنو والليلة كاليوم ، اليسري الوقت أن:  الثاني القول

 ، النساء تعتاده أمر هذا ألن ؛ شيئا يعترب ال فإنه ، وليلة يوم من جزءا أو ، ليلة أو يوما ، الدورة أثناء يف املرأة جفت إذا
 الدم سيأتي:  تقول فهي ، الدم وجود تنتظر أيضا وهي ، مثال ساعة 12 ملدة ، دم اليوم معها جاء ما:  تقول جتدها فاملرأة

 .  أخرى مرة الدم إليها يعود ثم ، ساعة  12 أو 11 أو ، ساعات 12 ينقطع أنه ، الدم طبيعة وهذه ،

 ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، حيضا يعترب ، للحيضة متخلال يكون الذين النقاء هذا أن:  الراجح
 .  العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا

 تغتسل فإنها ، وليلة يوم من أكثر املرأة جفت إذا أنه مبعنى ، وليلة يوم أنه شيخنا رجح ؟ طهر أقل مقدار مالكن    
 .  وتصلي وتصوم

 أقل أن عندهم ألن ؛ وتصلي وتصوم تغتسل وليلة يوم ذهب فإذا ، وليلة يوما طهرت ثم ، األول اليوم حاضت امرأة
 ؛ والصالة الصيام عن متتنع ، أخرى مرة الدم رجع إن ثم ، وتصلي تصوم أن هنا بأس ال:  لاقيف ، وليلة يوم احليض

 وقت أقل:  فيقول بهذا يفيت كانوشيخنا رمحه اهلل  ؛  حقيقة املشكلة املسائل من وهذه ، حيضتها هو هذا يكون قد ألنه
 ، االنقطاع استمر وإن ، متتنع رجع إذا ثم ، وتصلي وتصوم تغتسل فإنها ، وليلة يوما الدم انقطع فإذا ، وليلة يوم هو

 .  طاهرة بذلك تكون فإنها

 ناحية من مشكلة لكنها ، امتنعت الدم رجع إذاو ، صلت طهرت إذا:  أضبط ، أصعب لكنه ، أضبط املذهب لكن
 رجع ثم ، طهرت ويوما ، الدم جاءها يومان ، أيام 12 دورتها أن ولنفرض ، عديدة مرات ستغتسل املرأة ألن ؛ أخرى

 خالل يف مرات 6 أو 1 ستغتسل ؟ مرة تغتسل كم ، يوما طهرت ثم ، يوما الدم جاءها ثم ، يوما طهرت ثم ، يوما الدم
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 وصومي اغتسلي:  هلا قيل ، وليلة يوم عن زاد فإذا ، أخرى ناحية من أقرب الثاني القول لكن ، مرات 1 أو ، أيام عشرة
 ، النساء عادة اختلت حينما ، احلاضر العصر يف وخاصة ، حقيقة إشكال فيها واملسألة ، أعلم واهلل أقرب هذا ، وصلي
 أدى اهلرمونات واضطراب ، النساء عند اهلرمونات يف اختالل إىل أدت هذه املوانع ، احلمل منع حبوب استعمال بسبب

 ومرة ، يتقطع ومرة ، تطهر ومرة ، جتف ومرة ، تتأخر ومرة ، دورتها تتقدم مرة ، املرأة عند الدورة دم يف اضطراب إىل
 والزيادة والتأخر التقدم هي اليت ، املتقدمة املسائل ضبطت إذا لكن ، النساء عند اضطرابات فأصبحت ، كذا لونه

 ويسألونك} ، القرآنية باآلية دائما احلكم وعلقت..  وأكثره احليض وأقل ، للحيضتني املتخلل الطهر وأقل ، والنقص
 يعترب فإنه الدم هذا جاء فإذا ، الدم تعرف واملرأة {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن

 هلا وقلت اتصلت أو أرسلت امرأة أن أذكر ال وهلذا ، جدا النساء ويريح يرحيك هذا ، طاهر فإنها ذهب وإذا ، حيضا
 أيضا وكانت ، كثريا يرحتن الفتوى بهذه أفتني وإذا ، أمورهن تنضبط وإمنا ، أبدا ، أخرى مرة رجَعت ثم القول هذا

 ، القول بهذا يقول كانوقد  ، لدليلل هواتباع ، فتواه ووسطية ، بوسطيته معروف وهو ، عليه اهلل رمحة شيخنا فتاوى
 موافقة ألنها ؛ وغريها املسألة هذه يف الدليل وموافقة ، فيها السهولة بسبب ، كل مكان وتذهب ،تنتشر فتاواه وكانت
 وليس ، وسهولة ومساحة ورمحة يسر دين الدين فإن ، اإلسالم شريعةمن مسات  هي اليت بالسهولة وتأتي ، للدليل

 .  أعلم واهلل ،  العباد على وتضييق وتشديد وتشدد تعنت دين

 أكثَره َيْعُبْر مل ما:  اهلل رمحه قال  . 

وقد  ، كثر على مبين وهذا ، ستحاضةا فإنه احليض أكثر جتاوز فإن ، احليض أكثر يتجاوز مل ما طهر والنقاء حيض الدم
 12 كان كأن ، اإلطباق من قريبا أو ، عليها الدم أطبق إذا إال ، مستحاضة املرأة تعترب ال وأنه ، ألكثره حد ال أنه تقدم
 وما ، فحيض فيه الدم رأت فما ، حائض أنها فاحلكم ذلك قبل وأما ، مستحاضة أنها حكمها فهذه ، يوما 19 أو ، يوما

  واهلل أعلم.. الطاهرات تفعل ما فيه تفعل ، طهر فإنه فيه الدم تر مل

 . أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


