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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMòÈbnÛa@òÛbÔ¾a@@

بســــم اهللا واحلمــــد هللا والصــــالة والســــالم عــــىل رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه      
 وسلم

 :أما بعد
ونرشع يف   من األحكام املتعلقة باحليض,− بفضل اهللا تعاىل–     فقد انتهينا 

لنفاس, وملا كان أكثر حكام املتعلقة با يف بيان األ– بإذن اهللا تعاىل –هذه احللقة 
النفاس هي نفس أحكام احليض فسأقترص عىل بيان األحكام املتعلقة بحكام األ

اخلاصة بالنفاس سائلة املوىل عز وجل أن ينفع هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه 
 .الكريم إنه قريب جميب الدعاء

bÛëc@Z@Ñí‹Èm‘bÐäÛa@Z@

òÌÛZ ومنه قوهلم ,نفس وهو الدم من المأخوذ ,والدة املرأة: بالكرس النفاس 
تاج العروس , )٦/٢٣٨( لسان العرب −ال نفس له سائلة أي ال دم له جيري

 , ).٢/٦١٧( املصباح املنري ,)١٦/٥٦٧(
Ûa@ÀëÊ‹“Z@

éãdi@ òîÐä¨a@ éÏ‹ÇZ املبسوط للرسخيس −الدم اخلارج عقيب الوالدة 
)٣/٢١٠.( 

ëéãdi@òîØÛb¾a@éÏ‹ÇZ معها أو ,قبل للوالدةفرة أو كدرة خرج من ال أو صدم 
 ).١/١٧٤( الرشح الكبري −بعدها ال قبلها عىل األرجح
éãdi@òîÈÏb“Ûa@éÏ‹ÇëZذكر  الدم اخلارج بعد فراغ الرحم من احلمل, فخرج بام 

; ألن ذلك من آثار الوالدة, وال نفاس لتقدمه عىل دم الطلق, واخلارج مع الولد
 ).١/٢٧٧( مغني املحتاج −دخروج الولد بل ذلك دم فسا
éãdi@òÜibä¨a@éÏ‹ÇëZ  دم ترخيه الرحم مع والدة وقبلها بيومني أو ثالثة مع

 ).١/٢١٨( كشاف القناع −أمارة وبعدها إىل متام أربعني يوما
bĆîãbq@Z‡ß‘bÐäÛa@ñZ@

َّ حديث اختلف ىف تصحيحه وهو حديث مسه عن أم  مدة النفاسورد ىف ُ ُ



 ٢

ِكانت النفساء عىل عهد ملسو هيلع هللا ىلص  كانت النفساء عىل عهد رسول اهللا«: سلمة قالت ِْ َ ََ ُ َ َ ُّ َ َ
ِرسول اهلل  َّ ِ ُ َ تقعد بعد نفاسها أربعني يوما, أو أربعني ليلة, وكنا نطيل عىل وجوهنا َ َِّ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ً َ َْ َ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ً َْ َ َ

ِورس يعني من الكلفْال ِ َِ َْ َ ْ َ َ الرتمذي و) ٦٤٨(ابن ماجه و, )٣١١( داود  أخرجه أبو»َْ
)١٣٩.( 

ه قال− رىض اهللا عنهام−د ورد عن ابن عباسوق تنتظر النفساء أربعني «:  أ
 .)٩٥٤(  سنن الدارمى −»ًيوما أو نحوها

للنفاس اختلف العلامء ىف أكثر مدة للنفاس فذهب فريق إىل أن أكثر مدة 
َّأربعني يوما مستدلني بحديث مسه ُ   وذهب آخرون إىل عدم حتديد أكثر مدة,ً

 . للعادة فريجع األمرللنفاس
òÛd¾a@óÏ@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@‹×ˆZ@

üëc@ZbĆßìí@μÈiŠc@‘bÐäÜÛ@ñ‡ß@‹r×c@ÞbÓ@åßZ@

@Šb ëþa@Ýîã@óÏ@õbu}Q@OSURZ{@

َّبعد أن ذكر حديث مسه واخلالف ىف تصحيحه قال واألدلة الدالة عىل أن : ُ
ًأكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إىل حد الصالحية واالعتبار, فاملصري 
ًإليها متعني, فالواجب عىل النفساء وقوف أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك 

 .كام دلت عىل ذلك األحاديث السابقة
@†ìjÈ¾a@æìÇ@óÏ@õbu}Q@OSTVZ{@

ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمجع أهل العلم من أصحاب النبى : قال الرتمذى ىف جامعه
إال أن ترى الطهر ًوالتابعني ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما 

قبل ذلك فإهنا تغتسل وتصىل فإن رأت الدم بعد األربعني فإن أكثر أهل العلم قالوا 
وبه قال سفيان الثورى وابن . ال تدع الصالة بعد األربعني وهو قول أكثر الفقهاء

 .املبارك والشافعى وأمحد وإسحاق
@óäÌ¾a@óÏ@õbuë}Q@ORUR@{Ò‰¢Z@

ولنا ما روى أبو سهل كثري بن زياد : العلم, قالبعد أن أورد بعض أقوال أهل 
ًفإن زاد دم النفساء عىل أربعني يوما فصادف : ثم قال. ُعن مسه, وذكر احلديث

 .عادة احليض فهو حيض وإن مل يصادف عادة فهو استحاضة



 ٣

@ôˆìyþa@òÐ¥@óÏ@ôŠìÐ×Šbj¾a@ÞbÓ}Q@OSVUZ{@

مل أجد عىل هذه : قالبعد أن ذكر أقوال العلامء واخلالف ىف مدة النفاس 
. ًاألقوال دليال من السنة فالقول الراجح املعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء

 .واهللا أعلم
bîãbq@ZòäîÈß@ñ‡ß@‘bÐäÜÛ@îÛ@ÞbÓ@åßZ@

@óÜa@óÏ@ây@åia@ÞbÓ}Q@OTQTZ{@

َّبعد أن ضعف حديث مسه , قال  ُ فلام مل يأت ىف أكثر مدة للنفاس نص قرآن : َّ
ة وكان اهللا تعاىل قد فرض عليها الصالة والصيام بيقني وأباح وطأها وال سن

ه دم حيض  .لزوجها, مل جيز هلا أن متتنع من ذلك إال حيث متتنع بدم احليض أل
@Énà¾a@‹“Ûa@óÏ@õbu}Q@ZTTVZ{@

ًأن الدم إذا كان مستمرا عىل وترية واحدة, فإهنا : والذى يرتجح عندى: قال
 .وال تتجاوزهتبقى إىل متام ستني, 

@ôØÛa@òãë‡¾a@óÏë}Q@OQUSZ{@

أقىص ما يمسكها الدم ستون : كان مالك يقول ىف النفساء: قال ابن القاسم
أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل : ًيوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه, فقال

 .املعرفة فتجلس أبعد ذلك
وإن قرب فإهنا تغتسل متى ما رأت الطهر بعد الوالدة : وقال مالك ىف النفساء

ًوتصىل فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومني أو ثالثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من 
 .ًدم النفاس كان مضافا إىل دم النفاس

|îu‹më@kîÔÈm@

 ,ًاتفق أهل العلم عىل أن املرأة النفساء إذا رأت عالمة الطهر قبل أربعني يوما
 .فإهنا تغتسل وتصيل

مدة للنفاس, فالراجح عندي مع من ذهب من أهل العلم واختلفوا يف أكثر 
ه ليس للنفاس مدة حمددة ه مل يرد دليل صحيح رصيح يف حتديد ,إىل أ  وذلك أل

 وليس , وأثر ابن عباس إنام يدل عىل الغالب عىل أحوال الناس,أكثر مدة للنفاس
ًيدل قطعيا عىل أن مدة النفاس أربعني يوما  ويؤكد ذلك أن العلامء اتفقوا عىل أهنا ,ً



 ٤

 فعليها أن تغتسل وتصيل, فهذا دليل عىل أن ,إذا رأت عالمة الطهر قبل ذلك
ضا قد يكون أكثر من ذلك, وهذا ما ,ًالنفاس قد يكون أقل من أربعني يوما ً وأ

 وهو قول يف مذهب أمحد وغريهم, واهللا ,مالك وابن حزم: ذهب إليه اإلمامان
 .لم وأحكمتعاىل أع

òÛdß@Z_@‘bÐäÛa@éi@ojrí@Éšë@Ý×@Ýç@

Þaìyc@åß@a‰ç@ìÜ²@üZ@

ÞëþaZهذا ليس بحيض وال نفاس  ف)ًأربعون يوما (  نطفة  املرأة أن تضع
 . باالتفاق
@@@@@@@ïãbrÛaZوخيرج معه دم, فهذا نفاس قوال واحدا, , أن تضع ما تم له أربعة أشهر ً

ه ب ه نفخت فيه الروح  وتيقنا أ   .رشأل
ه قال,ديث ابن مسعودحل@@@@@ إن أحدكم جيمع خلقه «: قال رسول اهللا :  وفيه أ

ًيف بطن أمه أربعني يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
 ,)٣٢٠٨( أخرجه البخاري −»..ذلك ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح

 ).٢٦٤٣(ومسلم 
sÛbrÛaZيف ذلكلفقهاء  ااختلفقد  أن تضع علقة, و . 

ه ليس بحيض وال نفاس, ولو رأت الدم, أمحد اإلمام ذهب مفاملشهور من  أ
 .علامء السقط وعند العامة العواروهذا يسمى عند ال

 وعللوا أن املاء الذي هو النطفة انقلب ;إنه نفاس:  وقال بعض أهل العلم
 .انمن حاله إىل أصل اإلنسان, وهو الدم فتيقنا أن هذا النازل إنس

Éia‹ÛaZ  ه ليس  اإلمام أمحدذهبممضغة غري خملقة, فاملشهور من أن تضع  أ
ه  ولو رأت الدم,بنفاس ً ومل خيلق حيتمل أن يكون دما متجمدا أو ,إذا سقط; أل ً

ًقطعة حلم ليس أصلها اإلنسان, ومع االحتامل ال يكون نفاسا; ألن النفاس له 
جها منها, فال نرفع هذه األشياء إال أحكام, منها إسقاط الصالة والصوم ومنع زو

 .بيشء متيقن, وال نتيقن حتى نتبني فيه خلق اإلنسان
 .إنه نفاس: وقال بعض أهل العلم

 وال ينشأ منه إنسان, فإذا صار إىل مضغة حلم ,وعللوا أن الدم جيوز أن يفسد
ه إنسان فدمها دم نفاس  .فقد تيقنا أ



 ٥

ßb©aZ  ذهبم العلم وهو املشهور من كثر أهل, فأخملقةمضغة أن تضع 
ه نفاس أهنا إذا وضعت مضغة خملقة بأن اإلمام أمحد  .بان رأسه ويداه ورجاله أ

ًوأقل مدة يتبني فيها خلق اإلنسان واحد وثامنون يوما حلديث ابن مسعود 
َأربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك«ريض اهللا عنه وفيه  ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َّ ً ُْ َ ُ َ  .تقدم خترجيه »َ

 .ًإذا سقط ألقل من ثامنني يوما, فال نفاس والدم حكمه حكم سلس البولو
هل هو خملق أو غري خملق? :  فيجب التثبت,ًوإذا ولدت لواحد وثامنني يوما

7π ®: ألن اهللا قسم املضغة إىل خملقة وغري خملقة بقوله tó ôÒ •Β 7π s) ¯= sƒ’Χ Îö xî uρ 7πs) ¯= sƒèΧ 
ه إذا تم للحمل تسعون يوما تبني فيه : لبفجائز أال ختلق, والغا] ٥: احلج [〉 ًأ

ًخلق اإلنسان, وعىل هذا إذا وضعت لتسعني يوما فهو نفاس عىل الغالب, وما بعد 
ه ولد ه نفاس, وما قبل التسعني حيتاج إىل تثبت; ألهنا ال تكون ,التسعني يتأكد أ  وأ

 .ةمضغة إال بعد الثامنني, واملضغة قسمها اهللا إىل خملقة وغري خملق
@@@@@@òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

ÞbÓ@@@@@@a@ï‚‹Û@Âìj¾a@ÀISORQSZH@

ا, فــإن كــان قــد اســتبان يشء مــن خلقــه فهــي نفســاء فــيام ًفأمــا إذا أســقطت ســقط
ترى من الدم بعد ذلك, وإن مل يستبن يشء من خلقه فال نفاس هلا, ولكن إن أمكن 

 يمكـن بـأن مل يتقدمـه طهـر تـام فهـو ا, وإن ملًا جيعـل حيضـًجعل املرئي من الدم حيضـ
 .استحاضة

À@bĆ›íc@ÞbÓë@@@@@I@VORVNH@

ه ليس له حكم الولد  وكل سقط مل يستبن يشء من خلقه ال تنقيض به العدة أل
 . بل هو كالدم املتجمد

 
@@@@ïØÛb¾a@Öaì¾a@ÞbÓ@@ÝîÜ×⁄aë@xbnÛa@À@IUOTXVZH@

ضــغة مــن الولــد يف ذلــك  والســقط التــام وامل,ال عــدة لكــل حامــل غــري الوضــع
 .سواء
@@@@ÞbÓ@@a@ð†Šëb¾@À@jØÛa@ðëb¨aIQOTSWZH@



 ٦

إما أن تضع ما فيـه خلـق مصـور أم : ال خيلو حال املرأة يف والدهتا من أحد أمرين     
ال, فإن مل يكن فيام وضعته خلق مصور ال جيل وال خفي, كالعلقة واملضغة التي ال 

ا, وكـــان دم ًة مل يكـــن الـــدم اخلـــارج معـــه نفاســـتصـــري هبـــا أم ولـــد, وال جتـــب فيهـــا عـــد
ـه ملـا مل حيكـم ملـا وضـعته حكـم الولـد فـيام  استحاضة أو حيض عىل حسب حالـه; أل

 .سوى النفاس, فكذلك يف النفاس
À@bĆ›íc@ÞbÓë@@@@@I@QQOQYWH@

 :إن كانت مضغة فلها ثالثة أحوالو
 فيه أوائل أن يظهر فيه بعض األعضاء من عني, أو أصبع, أو تبني: أحدها

 .التخطيط وأوائل الصورة فتتعلق فيه األحكام
ÞbÓ@@@@@@@òßa‡Ó@åiaÌ¾a@À@IQORUSZH@

. إذا رأت املرأة الدم بعد وضع يشء يتبني فيه خلق اإلنسان, فهو نفاس     
 .نص عليه وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة, فليس بنفاس

a@ÞbÓ@ðëa†‹¾@Òb—ã⁄a@À@IQOSXWNH@

 عىل الصحيح من م النفاس بوضع يشء فيه خلق اإلنسان,يثبت حك 
فلو وضعت . اًواحد وثامنون يوم: وأقل ما يتبني به الولد... .املذهب, ونص عليه

 .علقة أو مضغة ال ختطيط فيها, مل يثبت هلا بذلك حكم النفاس, نص عليه
 

                      من فقه املرأةقالة التاسعةامل −جملة التوحيد
  عزة بنت حممد أم متيم/دكتورةلل

 
 

 املوقع الرسمي ألم متيم
www.omtameem.com 

 


