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 . أمجعني وصحبه آله وعلى اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 احليض باب تابع 

 الباب هذا خيتم وبه ، النفاس عن الكالم إىل سينتقل ثم ، باالستحاضة يتعلق ما األوىل ، مسألتني عن املؤلف سيتكلم
 .  الطهارة كتاب خيتم أيضا وبه ،

وحنُوها واْلُمْسَتَحاَضُة:  رمحه اهلل قال  . 

 ( . يوما11) احليض مدة أكثر دمها جتاوز اليت املرأة:  املذهب يف بها املراد املستحاضة

 .  نفاس دم وال حيض دم يكون أن يصلح ال دما ترى اليت هي:  وقيل

 .  فيها قيل ما أقرب هذا لكن ، املذاهب أصحاب عند كثرية تعريفات وهناك

 الرحم قعر من خيرج عرق دم هو احليض أن كما (العاذل) يسمى ، الرحم أدنى من عرق دم هي:  ذاتها يف واالستحاضة
 ، ويصيبها املرأة ينتاب ، مرض يه وإمنا ، كاحليض وجبلة طبيعة دم توليس ، مرض االستحاضةو،(العاذر) يسمى

 يطبق ، بغزارة منها الدم فيخرج ، املرأة رحم على فيؤثر ، الشيطان ركضات من ركضة ، الشيطان بسبب يكون وأحيانا
 .  أقل أو ، واألربعة والثالثة والشهرين الشهر الدم عليها

 ، أحكامه ذكرت وهلذا ؛ مستحاضات كلهن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف امرأة عشرة سبع من أكثر هناك وكان
 .  به يتعلق ما وجاء

وحنُوها واْلُمْسَتَحاَضُة: رمحه اهلل قال  . 

 به أو ، مذي سلس أو ، ريح سلس أو ، بول سلس به من:  مثل ، الدائمة األحداث أصحاب:  املستحاضة حنو الذي
 ، دمه يرقأ ال جرح به من أو ، ينقطع ال ، قائم دائم رعاف به من أو ، للجميع والعافية العفو اهلل نسأل ، مستمر جْنو

 وأنه ، جنس الدم أن على بناء هذا ، واجلرح يرقأ ال الذي الدم مسألة يف و ، املستمرة األحداث أصحاب يسمون هؤالء
 .  بابه يف تقدم كما ،على املذهب الوضوء ينقض فإنه ، جنسا كثريا كان إذا ألنه ؛ للوضوء ناقض

وَتْعِصُبه َفْرَجها َتْغِسُل: رمحه اهلل قال   . 

 .  الفرج يف املرض هذا بهم يتعلق ممن ، وحنوها املستحاضة

 .  السنة عليه دلت قد الفرج غسلو:  فرجها تغسل

 فال أستحاض امرأة إني:  فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب حبيش أبي بنت فاطمة سألت ملا ، عائشة حديث يف كما -
 أدبرت وإذا ، الصالة فدعي حيضتك أقبلت فإذا ، حبيض وليس عرق دم ذلك إمنا ، ال: ] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر

 تغسل أن فيلزمها ، الدم بغسل والسالم الصالة عليه النيب فأمرها.مسلم اإلمام أخرجه[ صلي ثم الدم عنك فاغسلي
 .  منها اخلارج الدم
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 .  واحلنابلة،الشافعية ذهبإليه  و

 .  ؟  واحدة مرة تغسله أنها أم ، صالة لكل تغسله هل لكن

 . تعيده ال فإنها ، والغسل االستثفار يف تفرط مل فإذا ، وحنوها حبفاظة وتستثفر ، واحدة مرة تغسل أنها:  عندنا املذهب

 .واالستثفار الغسل تعيد أنها عندهم الوجهني فأصح:  الشافعية وأما

 :  والراجح

 .  صالة كل لوقت تتوضأ ذلك بعد ثم ، وتتلجم ، واحدة مرة تغسل أنها ، احلنابلة إليه ذهب ما هو

 .  ؟ شيئا فرجها على تعصب وهل

 .  وحنوها خرقة فرجها على تعصب أنها:  اجلمهور قول هذا

 .  كالعصابة وهو ، الدم نزول من يقيها حفاظا فتضع ، النساء عند األمور تيسرت ، احلمد وهلل واآلن

 .  فرجها على عصابة تضع أن يلزمها أنه ، واحلنابلة،والشافعية،احلنفية إليه ذهب و

 بثوب واستثفري اغتسلي] بكر أبي بن حممد ولدت ملا ، عميس بنت ألمساء قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .  بثوب تستثفر أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فأمرها،مسلم أخرجه اإلمام ..[ وأحرمي

 وأما ، حقويها علىطرفيها وتربط ، فرجها على وسطها تضع ، اجلانبني مشقوقة خبرقة يأتونيف الزمن املاضي كانوا و
 . الدم نزول ويقيها ، سراويلها ومع ، حفاظا تلبس ، تيسرت األمور  ، احلمد فلله اآلن

 وُتَصلِّي صالٍة كلِّ لوقِت وَتتوضَُّأ: رمحه اهلل قال  . 

 املسألة يف وأن ، ذلك عن الكالم تقدم ؟ ال أم تستنجي أن يلزمها وهل ؟ صالة لكل تتوضأ أن املستحاضة يلزم هل
 :  أقوال على خالفًا

 .  صالة كل لوقت تتوضأ أن املستحاضة يلزم أنه:  األول القول

 مقضية أو مؤداة الفروض كانت سواء ، ونوافل فروض من شاءت ما الوضوء بهذا وتصلي ، توضأت الوقت دخل فإذا
 . واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليه ،ونوافل من شاءت ما وتصلي ،

 أدلتهم:

 يا فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل جاءت ، حبيش أبي بنت فاطمة أن ، رض اهلل عنها عائشة عن الدليل األول:
 حيضتك أقبلت فإذا ، وليس حبيض،عرق دم ذلك إمنا ، ال] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر فال أستحاض إني ، اهلل رسول
 يف قال ،[ صالة لكل وتوضئي] البخاري وزاد ، عليه متفق[ وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا ، الصالة فدعي
 .  فقط البخاري رواية يف هي بل ، مسلم رواية يف ليست أنها أي (عمدا حذفها أنه إىل مسلم وأشار) املرام بلوغ

 قيل إذا أنه ، الشريعة يف املعهود هو هذا ألن ؛ صالة كل لوقتتوضئي :  بذلك املرادقالوا [ صالة لكل توضئي] وقوله
 فأميا] قال ، جابر حديث من ، الصحيح يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ الصالة وقت به فاملراد ، لصالة: 

 .  الصالة وقت أي[ الصالة أدركته أميت من رجل
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 البخاري يف ، عليه متفق فهو احلديث أصل أما[ صالة لكل وتوضئي] زيادة ، صحيح غري به استدلوا الذي والدليل
 بل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من ليست وأنها ، شاذة أنها فالراجح ،[ صالة لكل وتوضئي] زيادة وأما ، ومسلم

 الزبري بن عروة زيادة من فهي (صالة لكل وتوضئي):  أبي قال:  عروة بن هشام ابنه قال وهلذا ؛ عروة كالم من هي
اإلمام  : مثل ، األئمة من جمموعة هذا إىل أشار ، عروة زيادة من وأنها ، شاذة وأنها ، تضعيفها إىل وأشار ، اهلل رمحه

 أهل من طائفة ، القيم  وابن ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والبيهقي ،والنووي  ، والنسائي ، داود وأبي ، مسلم
 فتح كتابه يف رجب وابن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن تثبت ال ، شاذة زيادة هاأن إىل أشاروا ، عليهم اهلل رمحة العلم

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من وليست ، عروة كالم من وأنها ، ضعفها إىل أشار ، الباري

 .  كاملذي الوضوء فنقض ، السبيل من خارج حدث هذا أنالدليل الثاني :

 .  كالتيمم ، بالوقت فتقيد ، والضرورة العذر بسبب وضوء ألنهالدليل الثالث :

 وليس مبيح التيمم أن على بناء وهذا ؛ أخرى مرة يتيمم أن إىل وحيتاج ، يبطل ، املذهب  على الوقت خرج إذا فالتيمم
 . رافع أنه قبل من وعرفنا ، برافع

 مسألة على مبين فألنه ، األخري التعليل أما ، صحيحني غري تعليالن إنهما:  األخريين التعليلني يف يقال عليه وبناء
 .؟ رافع مأ مبيح التيمم هلهي  و ، فيها خمتلف

 يف هو وإمنا ، طويال اإلنسان مع يستمر ال فاملذي ، االستحاضة وبني املذي بني فرق هناك:  فيقال ، الثانية املسألة وأما 
 هذا على هذا فقياس ، املرأة مع مستمر مرض فهي ، االستحاضة وأما ، بغريها أو باملالعبة الشهوة فتور عقب ، وقت
 .  بينهما الكبري الفارق وجود مع قياس

 من شاءت ما به تصلي فإنها للفرض توضأت وإذا ، مقضيا أم مؤدًى كان سواء ، فرض لكل تتوضأ أنها : الثاني القول
  .نافال أم فرضا كانت سواء ، صالة لكل تتوضأ أنها حزم ابن يورأ ، الشافعية مذهب وهذا ، النوافل

 وإذا ، وللمؤداة للمقضية تتوضأ ، ومقضية مؤداة عندها كان وإذا ، مرتني تتوضأ ، مثال فريضتان عندها كانفإذا 
 .  نوافل من شاءت ما تصلي فإنها للفريضة توضأت

 ثالثا أو ساعتني أو ساعة ، نوافل من تشائني ما صلي ثم ، العشاء صلي:  لاقي ، العشاء صالةل توضأت أنها قدر فلو
 .  الدائم احلدث غري ، آخر بشيء وضوءك قضتنا نإ إال ، يهمك ال ،

 :  واستدلوا

 [ . صالة لكل وتوضئي] السابقة بالزيادة -

 توضئي] قال وسلم عليه اهلل صلى فالنيب ، الصالة فعل بها املراد وإمنا ، الصالة وقت ليس (صالة كل) بـ املراد:  فقالوا
 وهلذا ؛ حزم ابن جمردا اللفظ ناحية من بها فاألسعد ، اللفظة صحت وإذا ، صالة أي لتصليتوضئي  أي[ صالة لكل

 املعروفة الصالة على حتمل:  يقولون والشافعية ، فريضة أمكانت  نافلة ، صالة كلل الوضوء كوني أن اقتضت ظاهريته
 أي[ وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا..  ال] قال ، الفريضة صالة أي الصالة (؟ الصالة أفأدع:) قالت ألنها ؛

 .  فريضة لكل توضئي:  أي[ صالة لكل وتوضئي] ، تعرفينها اليت ، الفريضة صالة صلي
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 وليس ، االستحباب سبيل على لكنه ، األول كاملذهب، صالة وقت كل عند الوضوء هلا يستحب أنه:  الثالث القول
 .  الوجوب سبيل على

 أهل من مجع اختاره الذي وهو ، املالكية مذهب وهو،مالك اإلمام و ، الرأي وربيعة ، وداود ، عكرمة ذهب إليه و
 بني دائرا سيكون اللفظة هذه ضعف من كل ، وغريه ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار  فهو ، معليه اهلل رمحة العلم
 تتوضأ أن هلا ويستحب ، صالة لكل تتوضأ أن جيب ال إنها:  وقالوا ،الثالث  القول اختار منهم فكثري ، القولني هذين
 .صالةلكل 

 أدلتهم:

 .  تثبت ال[  صالة لكل توضئي] اللفظةهذه  ألن الدليل األول:

 . الوضوء نقضي ال فإنه ، حبدث ليس كان وإذا( االستحاضة) حبدث ليس الدائم الشيء ألنوالدليل الثاني :

 لكن ، صالة لكل تتوضأ أن عليها جيب فال ، املنصوص حتت داخلة وال ، عليها منصوصا ليست ألنهاوالدليل الثالث:
 .  صالة كل وقت عند تتوضأ أن هلا يستحب

 ومقتضى ، السبيلني من خارج لكل يتوضأ اإلنسان أن األصل:لقا -اجملموع– يف النووي ذكره ، مجيل تعليل للشافعية
 وهو ، الضرورة حمل على قتصريف ، للضرورة الصورة هذه استثنيت لكن ، صالة لكل املستحاضة تتوضأ أن األصل

 واهلل. ،لكنه بناء على القول املرجوح األخرى للصالة توضئي:  هلا ليق ، واحدة فريضة صلت فإذا الواحدة الفريضة
 .  أعلم

 كل عند يتوضؤوا أن هلم يستحب ، الدائمة األحداث وأصحاب املستحاضة أنو ، األخري القول هو:واهلل أعلم الراجح
 غري حدث منه حيصل أن إال ، الدائم احلدث بهذا مطلقا وضوؤه ينتقض ال فإنه منهم الواحد توضأ وإذا ، صالة وقت

 .  الدائم احلدث

 احلدث هذا وأما ، املعروفة األحداث من غريها أو ، بالريح لكن بدم االستحاضة وضوؤها ينتقض ال ، فاملستحاضة
 وألنه ؛ ضرورة حال حاهلا وألن ؛ تصح مل اللفظة ألن ؛ أعلم واهلل األرجح هذا ، به وضوؤها ينتقض ال فإنه ، الدائم

 دون وقت يف ختصيصه على دليل ال ألنه ؛ األوقات كل يف يعتربال فإنه ، الوقت يف الناقض حكم اعتبار عدم ثبت إذا
 .  وقت

 الَعَنِت خوِف مع إال ُتوَطُأ وال ونواِفَل، ُفُروًضا، وُتَصلِّي: رمحه اهلل قال  . 

 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيه اختلف مما املسألة هذه ؟ ال أو املستحاضة يطأ أن للزوج جيوز هل

 مفردات من وهو ، احلنابلة ذهبإليه  و،(املشقة) العنت خوف حال يف إال يطأها أن لزوجها جيوز ال أنه:  األول القول
 .  املذهب

 أدلتهم:

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قولاألول:  القول
 .  {يطهرن
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 بعده باالعتزال باألمر فأتى {فاعتزلوا} قال ثم ، الدم وصفيف  جاء { أذى هو} وجل عز قولهوجه االستدالل:أن 
 {أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارقة} وجل عز قال كما ، األذى وجود هي االعتزال علة أن على يدل مما ؛ بالفاء معقبا
 .  السرقة هي القطع علة أن على يدل مما{والسارقة والسارق} قوله بعد ، بالفاء مقرونا {اقطعوا} بالفعل فأتى

 يف اآلن موجود واألذى ، حال كل على أذى الدم ألن ؛ يطأها أن للزوج جيوز فال ، موجودا األذى كان إذا إذن:  قالوا
 .  يطأها أن لزوجها جيوز فال ، املستحاضة

 من يلزم فإنه ، جنسا الدم كان وإذا ، معلوم هو كما جنس وهو ، ومماسته الدم مباشرة مجاعها من يلزم أنهالدليل الثاني: 
 .  تنبغي ال النجس ومباشرة ، تلويثه إىل ويؤدي ، بذكره اإلنسان يباشره أن هذا

 واحلنابلة ، والشافعية ،واملالكية ،احلنفية ذهب فإليه ، اجلمهور مذهب وهذا.  يطأها أن لزوجها جيوز أنه:  الثاني القول
 . رواية يف

 أدلتهم:

 يف امرأته يأتي اإلنسان أن فاألصل {شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم} وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل األول: 
 .  اآلية يف عليه املنصوص الوقت إال ، وقت كل

 األذى فحصر {أذى هو} قال وجل عز فاهلل {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قولالدليل الثاني: 
 .  بأذى ليس احليض فغري ، حيضا كونه حال يف

 .  واألحكام الطبيعة يف ، واالستحاضة احليض بني كبري فرق مثة ألنهالدليل الثالث: 

 كدم ليس لكنه ، املرض سببه كان وإن ، نقي دم االستحاضة ودم ، اخل..  يتخثر مننت خبيث أسود دم احليض فدم
 .  نْتن فيه الذي احليض

 ، احليض دم خبالف ، فيه تصلي أن للمرأة جيوز االستحاضة فدم ، احليض دم وبني بينه فرق هناك:  احلكم ناحية ومن
 الوطء حال يف أيضا فكذلك ، األحكام يف جوهرية فروق بينهما كان وإذا ،  اخل.. على املرأة فيه الطالقجيوز ايقاع و ،
   أته فيهمرا يطأ أنللرجل  جيوز ،

 امرأة عشرة سبع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف كان وألنه ، التحريم وعدم ، اجلواز األصل أن الدليل الرابع : 
 كان ولو ، يطؤوهن أن أزواجهن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، واحد نص ولو ينقل ومل ، مستحاضات كن ،

 على دل ، ينقل ومل ، وسلم عليه اهلل صلى يبينه مل فلما ، إلينا ولنقل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبينه ، حراما وطؤهن
 ؛ نساء أو رجاال ، عنه الصحابة لسأل:  تقدير أقل على أو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبينه حراما كان ولو ، جيوز أنه

 .  بها البلوى وتعظم ، إليها احلاجة متس اليت األمور من هذا ألن

 :  الراجح

 دليل وال ، مطلقا املستحاضة وطء جيوز وأنه ، الثاني القول أصحاب قوَل هو ، أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 املعارضة من سامل قوي دليل يقوم حتى ، واحلل اإلباحة األصل ألن ؛ املنع على وال ، الكراهة على وال ، التحريم على

 .  ذلك من مينع دليل مثة وليس ، اجلواز عدم على يدل ،
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 َصالٍة لكلِّ ُغْسُلها وُيْسَتَحبُّ:  رمحه اهلل قال  . 

 .  األولون املتقدمون السلف فيها اختلف مما املسألة هذه 

 .  صالة لكل تغتسل أن جيب إنه:  فقيل

 . مرضي اهلل عنه وابن عمر ، علي وعن ، عباس ابن عن منقول وهو

 .رضي اهلل عنهموابن عباس ،وهو منقول عن علي.  جمموعتني صالتني لكل تغتسل أن جيب بل:  وقيل

 .  ظهر إىل ظهر من تغتسل أن جيب بل:  وقيل

 .  يوم كل يف تغتسل أن جيب:  وقيل

 .  اخل.. رضي اهلل عنهم عائشة عن وهذا ، عباس وابن علي عن هذا ، أفرادا الصحابة عن منقول وهذا

إال عند انتهاء  الوجوب سبيل على وليس ، االستحباب سبيل على ، صالة لكل تغتسل أن هلا يستحب بل:  وقيل
 مذهب وهو ، مرضي اهلل عنه عائشة وعن ، مسعود ابن وعن ، علي عن منقول فهو ، السلف عامة إليه وذهب. احليض
 صلى النيب إن:  وقالوا ، وغريه النووي ذكر كما ، السلف عامة عن منقول وهو ، واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية

 .  حيضتها إدبار عند تغتسل أن املستحاضة أمر ، وسلم عليه اهلل
 أدلتهم:

 رمبا وهذا[ وصلي الدم عنك فاغسلي حيضتك أدبرت فإذا] هلا قال حينما ، حبيش بنت فاطمة حديث الدليل األول:
 :  وهو ، منه أصرح حديث هناك لكن ، الغسل على حيمل

 ثم ، حيضتك حتبسك كانت ما قدر امكثي] هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، حبيبة أم حديث الدليل الثاني :
 .  احليض فرتة انتهاء بعد باالغتسال فأمرها[ وصلي اغتسلي

 .  صالة لكل الغسل إجياب يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن صحيح دليل هناك ليس:  قال منهم وبعض

 :  وهو ، دليل هناك بل:  بعضهم وقال

 ،حجر وابن،والنووي،أمحد اإلمام وصححه ، البخاري وحسنه ،إال النسائي اخلمسة أخرجه الذي احلديث -
 أعجب هو] وقال ، وتغتسل الصالتني جتمع أن جحش بنت محنة ،أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، وطائفة،واأللباني
 .  [إلي األمرين

 عند تغتسل أن أمرها ، حبيبة أم حديث عندنا ألن ؛ االستحباب على حيمل احلديث هذا:  قال احلديث صحح فمن
 هذا من بينهما معفُج ، االستحباب على يدل محنة وحديث ، حيض بعد غسل ألنه ؛ واجب وهغسل ، حيضتها إدبار

 . الوجه

 الغسل أن فاألصل إذن ، الوجوب على يدل دليل عندنا ليس:  قالواف ، ضعيف هذا محنة حديث إن:  قالوا الذين وأما
 واألوردة الدم جماري يضيق الغسل أن الغسل من تستفيد ألنها ؛ الوجوب سبيل على وليس ، االستحباب سبيل على

 .   ينقطع مل إن تقدير أقل على الدم فيتخفف ،
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 معنى فيه[ إلي األمرين أعجب هو] ، وسلم عليه اهلل صلى قوله لكن ، محنة حبديث يستدل قد بالوجوب يقول ومن
 .  عنها اهلل رضي حبيبة أم حديث مع ، واالختيار واالستحباب احلسن

 :  الراجح

 .  املؤلف قال كما صالة لكل تغتسل أن هلا يستحب لكن ، صالة لكل تغتسل أن عليها جيب ال أنه ، أعلم واهلل

 يوًما أربعون(  النَِّفاِس)  ُمدَِّة وأكثُر: رمحه اهلل قال  . 

 بوالدتها كربتها ينفس وجل عز فاهلل ، كربة يف كانت املرأة ألن ؛ كربتها اهلل نفس قوهلم من:  اللغة يف مأخوذ النفاس  
 ضوؤه وانبثق خرج:  مبعنى {تنفس إذا والصبح} كقوله تعاىل فيه ما فيخرج يتنفس الرحم ألن ؛ تنفس:  قوهلم من أو ،

كما ، الدم على يطلقونه والنفس ، النْفس من مأخوذ:  وقيل ، الرحم فيتنفس ، رمحها من الطفل خيرج واملرأة ، ونوره
 الذي هو الدم أن:  فاجلواب ؟ الدم على النفس أطلقت ملاذا:  قيل فإن  ، مثله فهو (سائلة له نفس ال ماقال املؤلف)

 .  الدم على النفس فأطلقت ، ملات اإلنسان دم ذهب فلو ، اإلنسان مجلة به يقوم

 . (الوالدة وبعد طلق مع ، ثالثة أو،يومني أو،بيوم قبلها أو ، الوالدة مع خيرج دم):  النفاس اصطالحاو

 يكن مل فإن ، والدتها عند املرأة تأتي اليت واآلالم املغص هو الطلقو ، طلق معه يكون أن الوالدة قبل كان إذا بد ال إذن
 .  إليه تلتفت وال ، وتصوم تصلي ، يعترب ال فساد دم هو بل ، بنفاس فليس طلق معه

 كان فإن ، الدم خرج إذا أما ، إليه تنظر ال فإنها ، حنوه أو ماء أو ، كدرة أو صفرة املرأة مع خرج إذا:  أيضا وكذلك
 .  نفاس بدم ليس فإنه ، بطلق مصحوبا يكن مل وإن ، نفاس دم فإنه ، بطلق مصحوبا

 شيخنا ذكر كما وهذا ، به يعتدون فال قبلها ما وأما ، بعدها أو الوالدة مع اخلارج الدم هو النفاس أن:  يرون والشافعية
 أمارة ومعه ، ثالثة أو يومني أو بيوم الوالدة قبل خرج ما أنه ، والفقهاء العلماء عند املشهور لكن ، للنساء أريح وغريه

 ( . فيه ما وخروج الرحم بانفتاح إيذانا واآلالم املغص)
 :  نفاس دم الدم :متى حيكم بأن مسألة

 :  مخس صور اهل ه املسالةهذ

 .نطفة املرأة تلقي أن:  األوىل الصورة

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بإمجاع نفاسا يعترب ال فهذا

 .  الروح فيه ونفخت ، أشهر أربعة له مت ما املرأة تضع أن:  الثانية الصورة

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بإمجاع نفاسا اخلارج الدم يعترب فهنا
 .  علقة تلقي أن:  الثالثة الصورة

 أصل هي اليت ، العلقة إىل النطفة من انتقل ألنه: ، نفاسا يعترب املالكية وعند ، نفاسا يعترب ال اجلمهور قول على وهذا
 .  نفاس دم العلقة مع اخلارج الدم فكان ، آدم ابن

 .  خملقة غري مضغة تلقي أن:  الرابع

 .  إنسان ختليق فيها ليس ، حلم قطعة
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 من هذا ، نفاسا تعترب العلقة إن:  قالوا والذين ، نفاسا يعترب بل:  قال من العلم أهل ومن ، نفاسا يعترب ال أنه:  فاحلنابلة
 .  نفاسا سيعتربونه أوىل باب

 .  اإلنسان خلق ختطيط فيها ، خملقة مضغة تلقي أن:  اخلامسة الصورة

 .  نفاسا يعترب معها اخلارج الدم أن:  عموما فاجلمهور

 .  نفاس معها اخلارج الدم أن فالراجح:  إنسان ختليق بأنه القوابل شهدت ، خفي ختليق فيها مضغة ألقت وإذا

 .  يوما 81 هي اإلنسان خلق فيها يتبني مدة وأقل

 أمه بطن يف خلقه ليجمع أحدكم إن: ] قال ، الصحيح يف مسعود ابن حديث يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 [  .ذلك مثل مضغة ثم  ، ذلك مثل علقة ثم ، نطفة يوما أربعني

:  قالوا {خملقة وغري خملقة} قال وجل عز اهلل لكن ، 81 من تبدأ واألربعون ، مضغة 74 و علقة 74 و ، نطفة 74
 له مت وإذا:  قالوا ، خملق غري يكون قد ألنه ؛ له ينتبه ، فوق فما 81 بعد كان إذا ، اخلارج السقط يف ُيحتاط أن فينبغي
 .  التخليق فيه يتبني أنه فالغالب ، يوما تسعون

 :  والراجح

 ويكون ، العلقة طور يف يسقطون أجنة مثة ألن ؛ فيه حيتاط أن ينبغي ، آخرها يف ، العلقة طور يف سقط إذا السقط أن
 .  هلذا يتنبه أن ينبغي ، خفي ختطيط لكنه ، ختطيط فيه يكون ، يوما 84 أو ، يوما 48 إىل ، يوما 46 من ، ختطيط فيهم

 أن وينبغي ، نفاس دم يكون فإنه ، يوما 81 فوق كان إذا أنه:  فاجلواب ، جنينا أسقطت امرأة عن إنسان سئل إذا:  إذن
 متجمدا دما يكون قد التخليق قبل ألنه ؟ بالتخليق قيل ملاذا ، نفاس دم فهذا ، يوم 144 له كان فإن ، فيه النظر يف حيتاط

 العدة وهنا ، نفاسا يكون أن يقتضي معه الدم وخروج ، إنسان هذا أن فيتبني ، التخليق بعد ألقته إذا أما ، حلم قطعة أو ،
 81 وبعد ، حامل وهي ، معتدة امرأة أن فلو ، املرأة عدة به تنتهي فال ، فيه ختليق ال الذي أما ، ختليق فيه كان مبا تنتهي
 لو وأما ، عدتها انتهت ختليق فيه كان نفإ ، لهيتنبه :  لاقيف ، خملقا يكون أن األصل هنا ، بطنها يف ما أسقطت ، يوما

 وتتوضأ تتلجم ، فساد دم هو بل ، نفاس دم ليس معها اخلارج والدم ، عدتها به تنتهي فال ، يوما 74 أو 31 بعد ألقت
 .، صالة كل وتصلي

 التأكد ينبغي لكن ، أنه دم نفاسالغالب  فوق فما 81 مناجلواب: ؟ نفاس دم اخلارج الدم يعترب متى:  ئلُس لو:  إذن
 ختليق فيه كان فإن ؟ ختليق فيه ليس أو ختليق فيه هل:  فيقال ، فيه الطبيب وينظر ، يوما 04 إىل ، فوق فما يوما 46 من

 تنتهي وال ، نفاس دم الدم فليس ، ختليق فيه يكن مل إذا وأما ، معتدة املرأة كانت إذا به تنتهي والعدة ، نفاس دم فالدم ،
 .  أعلم واهلل ، املرأة عدة به

يوًما أربعون(  النَِّفاِس)  ُمدَِّة وأكثُر:  اهلل رمحه املؤلف قال  . 

 .  ؟ أقلها ما ، النفاس مدة أقل عن يتكلم مل لكنه ، مدته أكثر هذه

 .  اهل أقل ال أنه:  اجلمهور

 :  استدالال
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 يوجد مل فإذا ، باألذى احلكم علق وجل عز فاهلل:  قالوا {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل بقول -
 هذه يف هم ، السابقة املسائل كل يف بهذا اأخذو وليتهم ، نفاسال حكم تفعفري ، له حكم ال فإنه ، انقطع أو ، األذى
 ، للنفاس يضاحل بدليل هنا االستدالل ألن ؛ هفي أيضا هذا يقال أن األوىل كان ؟ واحليض ، له أقل ال:  قالوا املسألة

 .  ابتداء للحيض الدليل هذا يكون أن األوىلو

 .  له أقل ال:  يقولون فإنهم املالكية أما ، واحلنابلة،والشافعية،احلنفية على به ُيرد وهذا

  : أقوال ثالثة على اختلفوا مستفيض،فقد مشهور وخالفهم ، اهلل رمحهم السلف فيه اختلف مما مسألة أكثر؟هذه له هل

 .  يوما أربعون النفاس مدة أكثر أن:  األول القول

 ، سلمة وأم ، وأنس عمرو، بن وعايذ ، العاص أبي بن وعثمان ، عباس وابن ، وعلي ، اخلطاب بن عمر رأي وهذا
 .  احلنابلة و،احلنفية مذهبو ، سحاقاو،الثوري رأي أيضا وهو ، معنه اهلل رضي

 أدلتهم:

 عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على النفساء جتلس كانت):  قالت أنها ، عنها اهلل رضي سلمة أم عن الدليل األول:
 عليه اهلل رمحة البخاري عليه وأثنى ، النووي حسنهو،وصححه احلاكم النسائي  إال اخلمسة أخرجه (يوما أربعني وسلم

 وذكرها احلبري تلخيص يف حجر ابن احلافظ ذكرها ، احلسن درجة إىل بها يرتقي ، كثرية وطرقا شواهد له إن:  وقالوا ،
 .  الراية نصب يف الزيلعي أيضا

 على جتلس)؛ألنها قالت الرفع احلكمله و،يوما 74 جتلس كانت املرأة أن وجه االستدالل:أن هذا احلديث يدل على
 . ( وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد

 .  كاإلمجاع فكان ، ينكر ومل زمانهم يف انتشر ، الصحابة من جمموعة رأيأنه الدليل الثاني : 

 لكنه ، العاص أبي بن وعثمان ، عباس وابن وعلي عمر ، الكبار الصحابة فقهاء من وهما ، وعلي ، عمر رأي فهو
 .  كاإلمجاع فهذا ، به وحكموا ، به وأفتوا ، نشروه الذين ، األئمة العلماء الفقهاء هؤالء بني انتشر

 .  اهلل رمحه أمحد اإلمام عن رواية حيكى ،و والشافعية،املالكية ذهب إليه و،يوما ستون النفاس مدة أكثر أن:الثاني القول

 أدلتهم:

 يعترب فإنه موجودا شيئا هذا كان وإذا ، يوما ستني جتلس من النساء من وجد إنه:  فقالوا.  بالوجود الدليل األول :
 .  به ويعتد

 .  ؟به تعتد فالأ ، وصفاته ووتريته طبيعته على األربعني بعد الدم ترى النساء بعض وألن الدليل الثاني:

 الغالب منتهى ويكون ، فساد دم فيكون ، ويستمر يتصل مل ما ، ألقله حد ال أنه كما ، ألكثره حد ال أنه:  الثالث القول
 . عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي وهذا ، يوما 74

 ، فساد دم يكون فإنه واستمر اتصل فإذا ، ويستمر يتصل أن إال ؛ ألكثره حد ال نهإ:  يقال أن ، أعلم واهلل:  الراجح 
 ال ألنه ؛ ألكثره حد فال ، واحد وشكل ، واحدة وطبيعة واحدة وترية على جاء إذا هذا ، وتصوم وتصلي املرأة تغتسل

 على دليل ال إنه: ليق أن تقدم ، اخل..  وأقله احليض وأكثر الطهر أقل يف كثرية مسائل يف وتقدم ، التحديد على دليل
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 وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف النساء جتلسه كانت ما وأما ، حندد أن لنا ليس هنا أيضا ، حندد أن لنا وليس ، التحديد
 بعضهن ويطهر ، 74 جيلسن ما أكثر فالنساء ، الزمان هذا إىلو ، يوما 74 جيلسن كن أنهن الغالب منتهى ، الغالب فهو ،

 .  نفاس دم يكون فإنه استمر إذا لكن ، ذلك غري إىل ، يوما 21 من بعضهن ويطهر ، 24 من

 .  حيض دم فهو ، عادتها وافق ،فإن وزاد 64 أو ، 74:  قلنا فإن يوما، 64 عن يزيد أال ينبغي إنه:قال اهلل رمحه شيخنا

 :  ذلك مثال

 نيألربعاملوافق ل اليوم هو ، الشهر من 34 يوم كانو ، وولدت ، 4 إىل 1 من الدورة تأتيها أن معتادة املرأة هذه كانت لو
 لكن ، فساد دم يعترب فإنه ، زاد فإذا ، حيض بأنه حنكم:  قالوا ، حيضها زمن وافقو ، معها الدم استمر ثم ، هلا بالنسبة
 ، نفاسها مدة يف يأتيها الذي الدم مثل هو ، متاما ، واحد وشكل وصفة وترية على الدم يأتي ، ويتصل يزيد قد أحيانا

 مع ينقطع 14 أو74 وأ 71 أو يوما  إىل وصل إذا ، كثريا يطول ال وغالبا ، نفاس دم إنه:  يقال أن واألرجح فاألقرب
 .  املرأة

 وَصلَّْت َتَطهََّرْت َقْبَله َطُهَرْت وَمَتى:  رمحه اهلل قال  . 

 نهاأ:  تقدم حيضها نقص إذاو ، حيضها نقص إذا ماحكمه حكم ف ، األربعني قبل املرأة طهرت إذا:  (قبله طهرتقوله:)
 34 أو ، يوما 21 أو ، يوما عشرين لـ ، 74 قبل طهرت إذا ، هنا كذلك و ، وحلت وصلت اغتسلت طهرت ما متى
 .  الطاهرات تفعله ما وتفعل ، وتصوم وتصلي تغتسل فإنها ، يوما

 التطهر بعَد األربعنَي قبَل َوَطُؤَها وُيْكَرُه:  رمحه اهلل قال . 

 دورتها أو عدتها نقصت إذا:  احليض يف تقدم ؟ ال أم يطأها أن لزوجها جيوز فهل ، األربعني قبل طهرت إذا أنها أي
 هناو ، الوطء لرتك استحباب وال منع وال كراهة وال ، يطأها أن لزوجها وحيل ، وتصوم وتصلي ، تطهر فإنها ، املعتادة

 .  األربعني قبل وطؤها له يكره هنا ، ال:  قالوا

 .  طهرت إذا األربعني قبل يطأها أن للزوج يكره أنه ، املذهب مفردات من وهو ، احلنابلة مذهب وهذا

 أدلتهم:

 أخرجه (يومًا أربعني تقربيين فال نفسِت إذا هئنسايقول ل كان ) عنه اهلل رضي العاص بن عثمان أن الدليل األول :
 .  يصح ال:  وغريه رمحه اهلل األلبانيالشيخ  قال كما األثر وهذا ،والدارمي ،وعبدالرزاق  ، والبيهقي ، الدارقطين

 أبي بن عثمان من مسع قد احلسن كان إن: فيقال ، البصري احلسن إىل صحيح بإسناد اجلارود ابنى رو قال : لكن
 لكان بالتحديث صرح ولو ، عنعن قد و ، مدلس ناحلس ألن ؛ ضعيف فهو مسع قد يكن مل وإن ، صحيح فهو ، العاص

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوعا يصح وال ، عثمان عن منقول بأثر استدلوا فهم ، صحيحا

 .  مجاعها له فيكره ، أخرى مرة الدم انبعاث يف سببا يكون رمبا ، األربعني قبل جامعها إذا أنهالدليل الثاني :

 بال األربعني قبل طهرت إذا جيامعها أن له جيوز:  يقولون واحلنابلة يف رواية،والشافعية،واملالكية،احلنفية:واجلمهور
 .  كراهة
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 أدلتهم:

 فاهلل:  قالوا {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} قال اهلل تعاىلالدليل األول :
 .  موجود غري اآلن والدم ، احلكم انتفى الدم انتفى وإذا ، احلكم وجد الدم وجد فإذا ، بالدم احلكم علق قد وجل عز

 .  يطأها أن له جيوز:  فيقال ، املنع و الكراهة عدم واألصل ، التأثيم من الذمة براءة األصل أنالدليل الثاني :

 صلت إذاأنه قال:) عباس ابن عن يرى كما ، حلت صلت فإذا ، وجل عز هلل وتتعبد وتصوم تصلي أنهاالثالث : الدليل
 .  المرأته الرجل مجاع من أعظم الصالة ألن ؛ حتل فإنها صلت فإذا (حلت

 على وطؤها له يكره فإنه فعل وإذا ، يطأها أال استحبوا احلنابلة أن:  مبعنى ، ااستحباب هنا اليعدوا أن يكون واألمر
 .  مستحب وتركه ، مكروه أنه املذهب من الصحيح لكن ، بالتحريم رواية وهناك ، املذهب من الصحيح

 :  والراجح

 حيدث وهذا ، أخرى مرة الدم سيعود وطئها إذا أنه يعرف اإلنسان كان إذا ينبغي لكن ، األربعني قبل وطؤها له جيوز أنه
 .  أخرى مرة الدم ينبعث لئال ؛ أحسن فهو تركها فإذا ، النساء بعض عند

 فيه فمشكوٌك الدُم عاَوَدها فإن:  رمحه اهلل قال  . 

 فإنها ، عادتها نقصت إذا إنها:  والاق احليض يف ، أخرى مرة إليها الدم رجع ثم طهرت ، النفاس مدة يف الدم عاودها إذا
 أن لو:  -الشرح صاحب - ذكره مبثال واومثل ، حيض أنه فاحلكم احليض وقت يف الدم رجع فإذا ، وتصلي ، تطهر

 ، 14 وال 0 ال يف الدم عاودها ثم ، طاهرة يومني جلست ثم ، اغتسلت ثم  ، 6 اليوم يف طهرتف ، أيام 14 عادتها
 اليوم يف أيام عشرة بعد إنها ثم ، مثال يوما لعشرين طهرت إذا ، ال:  قالوا النفاسهنا  يفو  ، حيضها من انرايعتبفإنهما 
 ال ، حيض دم هذا:  يقال ، احليض مثل ليس ، فيه مشكوكا دما يعترب الدم هذا:  قالوا ، األربعني إىل الدم رجع الثالثني

 ، فعلت الذي الواجب قضت ثم ، ثانية مرة اغتسلت طهرت إذا ثم ، وتصلي تصوم  ، فيه مشكوك دم هذا:  قالوا ،
 تلك يف طاهرة كانت وإن ، احتياطا الصالة إمنا ، عليها شيء فال نفاس دم الدم كان إن ألنها ؛هنا  تقضيها ال الصالةو

 هذه يف فعلته الذي فالواجب ، تقضيه املنذور واالعتكاف ، تقضيه فإنها الصوم وأما ، عليها الواجب أدت فقد ، الفرتة
 .  تقضيه الفرتة

 :  بل ، ضعيف قول القول وهذا

 :  الراجح

 فاحلكم ، بالستني القول على الستني يف أو ، باألربعني القول على األربعني يف ، النفاس مدة يف إليها الدم رجع إذا أنه
 .  نفاس أنه

 ، اخل..  ولونه وصفته وشكله وتريته على الدم إليها رجع ثم ، طاهرة أيام عشرة جلست ثم ، لعشرين طهرت امرأة
 .  احليض مدة يف حيض فإنه إليها رجع إذا ، احليض حكم حكمه أن ، احليض يف ليق مثلما ، جتلسه ، نفاس إنه:  يقال

 ، النفاس وترية على يأت ومل ، النفاس طبيعة غري وطبيعته ، النفاس شكل غري وشكله ، النفاس لون غري لونه كان فإن
 .  يضرها وال ، وتصوم فيه تصلي( فساد) استحاضة دم هوف
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 وَيْحُرُم َيِحلُّ فيما كاحلْيِض وهو الواجَب، وَتْقِضي وُتَصلِّي، َتصوُم: رمحه اهلل قال  . 

 فإنه ، بها االستمتاع:  مثل ، حيل فيما ، احليض مثل النفاس:  قالف ، احليض إىل احلكم املؤلفأرجع :  (كاحليضقوله:)
 السرة بني ما جيوز ال واجلمهور ، املذهب هو كما ، الفرج يف إال ، والركبة السرة بني ما باملرأة يستمتع أن للرجل جيوز

 يف تلبسه كانت الذي الثوب يف تصلي أن هلا وجيوز ، التلويث أمنت إذا حلاجة املسجد تعرب أن هلا جيوز وأيضا ، والركبة
 تأتيها فكانت ، واحد ثوب إال منهن للواحدة يكن مل ، عنهن اهلل رضي الصحابيات كان كما ، حيضها ويف نفاسها مدة

 فكذلك[ فيه تصلي ثم ، باملاء تنضحه ثم ، تقرصه ثم ، حتته] قال والسالم الصالة عليه الرسول فأمرها ، فيها الدورة
 .  اخل..  فيه تصلي أن النفاس بعد هلا جيوز ، النفاس يف دم لبسته الذي لباسها أصاب لو أيضا

 وحيرم حيل فيما: رمحه اهلل قال  . 

 طالق جيوز ال كما ، النفساء طالق جيوز فال ، الطالق: أيضا املذهب وعلى ، واجلماع،والصيام،الصالة:  حيرم الذي
 ؛ احلائض طالق جيوز وال ، النفساء طالق جيوز أنه:  العلم أهل أقوال من الراجح فإن ، مناقشة فيه وهذا ، احلائض

 أصال العدة من يعترب ال النفساء جتلسه الذي الوقت ألن ؛ العدة إطالة عليه يرتتب ال النفساء طالق ألن ؛ بينهما للفرق
 فتطول ، احليض حال يف يطلقها فإنه ، حائض وهي طلقها من خبالف ، له مستقبلةهي  واحليض ، باحليض تعتد وإمنا ،

 وثانية ، جديدة حيضة تستقبل ثم ، بعده الذي الطهر وال ، فيها تطلق اليت احليض فرتة تعترب لن ألنه ؛ العدة عليها
 .  العدة عليها سيطيل وهذا ، وثالثة

 وَيْسُقُط وَيِجُب:  اهللرمحه  قال  . 

 .  النفساء على جيب احلائض على جيب ما أي:  (وجيبقوله:)

 ، حلائضا فإنه يسقط عن الوداع طواف:  مثل ، النفساء عن يسقط ، احلائض عن يسقط وما أي:  (ويسقطقوله:)
عهدهم بالبيت إال أنه خفف ،لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما :]أمر الناس أن يكون آخر النفساء عن يسقط كذلكو

ى احلائض، عل الواجب الصوم قضاء ومثلحيضتها، نهاية عند تغتسل أن:  مثل عليها جيب وما ، عن احلائض والنفساء[
 .  مجيعا عنهن يسقط يسقط ما ، مجيعا عليهن جيب جيب ما:إذن ، فالنفساء مثلها جيب عليها قضاء الصوم

 والبلوِغ الِعدَِّة غرَي:  رمحه اهلل قال  . 

 لو والنفساء ، حائال كانت إذا ، حيض بثالث تعتد فإنها املرأة طلقت فإذا ، باألقراء عدتها حتتسب احلائض أن أي
 ، الراجح على نفاسها حال يف طالقها جبواز قلنا وإن ، محلها بوضع عدتها فتكون ، حامل وهي تطلق أن فإما طلقت

 خبالف ؛ للمرأة ِعدة األحوال من حال يف يكون ال فالنفاس ، نفاسها من طهرها بعد ستستقبلها اليت باألقراء عدتها فإن
 .  احليض

والبلوِغ... غرَي: رمحه اهلل قال  . 

 : عالمات ثالث املشرتكة البلوغ عالمات ألن ؛ الرجل على املرأة به تزيد مما ،وهي احليض: به املرأة ببلوغ حيكم مما

 اإلنزال  . 

 سنة عشرة مخس وبلوغ  . 
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 العانة شعر وإنبات  . 

 .  باحليض املرأة وتزيد

 ال ؟ املرأة بلوغ عالمات من عالمة يعترب النفاس دم هل لكن ، للمرأة بالنسبة  البلوغ عالمات من عالمة يعترب احليض
 فحصل ، للحمل السابق باإلنزال بلغت قد املرأة بأن فُحكم ، املرأة إنزال سببه واحلمل ، محل يسبقه النفاس ألن ؛

 تلك يف التلقيح وحصل ، أنزلت حنَي من محلت قد املرأة أن فعلمنا ، احلمل بعد النفاس وحصل ، اإلنزال بعد احلمل
 . الفرتة

 الرجل حلف):  هو واإليالء ، املولي على حيسب ال النفاس وقت أن:  والنفاس احليض بني املهمة الفوارق من كذلك
 .(أشهر أربعة على تزيد مدة ، قبلها يف املرأة وطء ترك ،على صفاته من بصفة أو ، باهلل

 أشهر األربعة وبعد ، أشهر أربعة فرصة له يرتك فإنه ، أشهر أربعة من أكثر قبلها يف امرأته يطأ أال الرجل حلف لوف 
 غفور اهلل فإن فاؤوا فإن أشهر أربعة تربص نسائهم من يؤلون للذين} يطلق أن وإما ، امرأته جيامع أن إما ، بالفيئة يؤمر

 تطلق أن وإما جتامع أن إما:  الراجح على له أشهر،قيل أربعة بلغ فإذا {عليم مسيع اهلل فإن الطالق عزموا وإن.  رحيم
 .  احليض خبالف( أشهر أربعة) دةامل من يهعل حتتسب الف فإذا نفست املرأة يف مدة اإليالء ،

 ، أشهر أربعة فوق امرأته يطأ أال حلف إذا الرجل إن:  قلنا حنن ، اإليالء فرتة من حتسب ال النفاس مدة:  توضيح
 ، سنة أو أربع أو ، سنني ست أو ، سنني مخس ، بزمن مقيد أو ، الدين يوم إىل:  يقول ، مطلقا حيلف أن:  هو واإليالء

 أشهر األربعة من عليه ُيحسب هل ، تطلق أن وإما ، املرأة جتامع أن إما أشهر األربعة بعد ، أشهر أربعة لك:  له فيقال
 .  عليه حيسب ال ؟ النفاس مدة هذه

 أن وإما ، جتامع أن إما أشهر األربعة بعد ، أشهر أربعة لك:  يقال له ، مثال سنني ست امرأته يطأ أال حلف رجل : مثال
 مدته علي حتسبوا ال ، نفاس عليها مر املرأة:  فقال ، طلقها أو ، امرأتك جامع اآلن:  ليق ، أشهر األربعة متت ملا ، تطلق

 ال:  يقال ، احليضمدة  علي حتسبوا ال:  قال لو ، يوما أربعني زيادة أيضا لك ، يوما أربعون عليك حيسب ال:  لاقي ،
 .  وزوجته الرجل بني معتاد فهو ، شهر كل يف املرأة تعتاده ، معتاد أمر احليض ألن ؛ عليك حيسب احليض ،

 . احليض حال يف طالقها جيوز وال ، النفاس حال يف طالقها الراجح  على جيوز املرأة أن:  أيضا الفروق من
 دم فهو ، النفاس فرتة يف دمه رجع إذا والنفاس ، حيض فهو احليض مدة يف رجع إذا الدم أن:  أيضا الفروق من 

 اختالفا خمتلفا كان إذا استحاضة دم يكون أو واحدة، وصفة وترية على كان إذا نفاس دم أنه والراجح ، فيه مشكوك
 .كثريا

 اثنني فرقني ذكر املؤلف ، الفروق أهم هذه ، تقدم كما ، له أقل ال والنفاس ، حد ألقله:  احليضأن :  أيضا الفروق من
 .الفروق من جمموعة وترك ، والبلوغ العدة وهما ،
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 َأوَِّلهما من وآِخُره النِّفاِس فَأوَُّل َتْوَءَمْيِن َوَلَدْت وإن ،:  اهلل رمحه قال . 

 . نادرة مسألة هذه

 أنها فلو ، منهما األول من حتسب اجلواب: ؟وانتهاؤها ابتداؤها النفاس فرتة حتسبمتى  ، توأمني املرأة ولدت إذا
 لكن ،حتسب مدة النفاس األول والدة منف ، العشاء أو ، املغرب أو ، العصر باآلخر جاءت ثم ، الصباح بولد جاءت

 فرق هناك ليس غالبا ، ونصف يوم أو ، يوم نصف أو ، يوم كان إذا:  مبعنى  ، كبرية مثرة عليها ليس ، ختتلف ال هذه
 تلد أن ميكن ، أما األول فممكن ، طبيا يقع ال أظنه وهذا ، يوما عشر مخسة أو ، أيام عشرة مثال جلست لو إمنا ، كثري
 الغد ويف ، الصباح ولدت مثال فالنة ، وقوعه ميكن:  قلني النساء و ، العصر الثانيب تلدثم  ، الصباحباألول  املرأة

 ومثرة أثر له يكون هنا ، يوما عشرون أو ، الفقهاء مثل كما أيام عشرة لكن ، العصر إىل الصباح من أو ، الثاني ولدت
 .  يقع وال حيدث ال الغالب يف هذا لكن ،

 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


