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

 :أما بعد
للمستحاضة أحوال ثالثة, إما أن تكون مبتدأة أو  أن السابقة قالةيف املفقد ذكرنا      

نرشع يف هـذه احللقـة وا مـن أحكـام,  , وذكرنا املبتدأة وما يتعلق هبمعتادة أو متحرية
, سائلني اهللا جـل وعـال   يف ذكر املعتادة وما يتعلق هبا من أحكام− بإذن اهللا تعاىل–

 . يف ميزان حسناتنا إنه سميع قريب جميب الدعاءنفع هبا, وأن جيعلهاأن ي
@@@@@òîãbrÛa@òÛb¨a@Zñ†bnÈ¾aZ@وهي التي هلا عادة معروفة.@
@@@@@bèÔÐÛa@ÑÜn‚a¾a@òšbzn¾a@À@õñ†bnÈïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@Z@

     Þëþa@ÞìÔÛaZ  ـــام أو ـــه إذا كـــان للمـــرأة عـــادة معروـفــة كســـتة أ ذهـــب احلنفـيــة إىل أ
 −وهـــو  واســـتمر الـــدم وجـــازو أكثـــر احلـــيض , ورأت الـــدم زيـــادة عـــىل عادهتـــا,ســـبعة

ام  ;  حـيضمتـام الـعرشة فهـوانقطـع قبـل إن و, فهذه الزيادة تعد استحاضة −عرشة أ
ه أمكن جعله حيضا  .)٣/١٧٨( املبسوط للرسخيس −ًأل

@@@@@@âc@âì—Ûaë@ñý—Ûa@Úm@Ýç@aìÐÜn‚aëü@_μÛìÓ@óÜÇZ@

     ÞëþaZ هذه الزيادة مرتددة بني احليض  تؤمر باالغتسال وتصيل وتصوم, ألن 
ًواالستحاضة فال ترتك الصالة مع الرتدد, وألن هذه الزيادة ال تكون حيضا إال 

ام, وذلك أمر مشكوك فيه فال برش ط وهو االنقطاع قبل أن جياوز الدم عرشة أ
 .ترتك الصالة ألمر مشكوك فيه

     ïãbrÛaZئض بيقـني ويف خروجهــا  ألهنــا حـاا ال ـتـؤمر باالغتسـال وال بالصـالة; أهنـ
ـام عادهتـا من احليض شك, ام التي جلستها بعـد أ  فإن جاوز العرشة أدركت أن األ



 ٢

ــام عادهتــاضــةكانــت استحا  −, فحينئــذ تــؤمر بقضــاء مــا تركــت مــن الصــلوات بعــد أ
 ).١/٦٦٤(البناية رشح اهلداية 

     aìÛ‡naë عــن عـدي ـبـن ثابـت, عــن أبـيـه, عـن جــده, عـن النـبـي صــىل اهللا  ـبـام روي
ئهــا, ـثـم تغتسـل, وتتوضــأ لكــل « :عليـه وســلم ـقـال ـام أقرا املستحاضـة ـتـدع الصــالة أ

وابـن ماجـه ) ١٢٦(والرتمـذي ) ٢٩٧(جه أبو داود  أخر−»صالة, وتصوم, وتصيل
 ).٥٦٠( مشكاة املصابيح −حديث صحيح: , وقال األلباين)٦٢٥(
@@@@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZه    املالكية ذهب مخسـة  دم حـيض ففـي ذلـك  ادى بـاملرأةإن متـإىل أ

 : أقوال
     bç‡ycZــام امهــا املعتــادة وتســتظهر بثالثــة أ  ,اضــة ثــم تكــون مستح, أهنــا تبقــى أ

تغتسل وتصيل وتصوم وتطوف إن كانـت حاجـة ويأتيهـا زوجهـا, وهـو ظـاهر روايـة 
 .ابن القاسم عن مالك

 @@@@ïãbrÛaZامهـــا املعـتــادة واالســـتظهار, ـثــم تغتســـل اســـتحباب ا, وتصـــيل ً أهنـــا تقعـــد أ
ا, وتصوم وتـقيض الصـيام, وال يطؤهـا زوجهـا, وال تطـوف طـواف اإلفاضـة ًاحتياط

 فإذا بلغت اخلمسة عرش يوما اغتسـلت ,اًمتام اخلمسة عرش يومإن كانت حاجة, إىل 
 .رواية ابن وهب عن مالكهو جيابا, وكانت مستحاضة, وإ
@@@@@sÛbrÛaZا, ثــــم تغتســــل وتصــــيل وتكــــون ً أهنــــا تقعــــد إىل متــــام اخلمســــة عرش يومــــ

 .مستحاضة
     Éia‹ÛaZامهـا املعتـادة, ثـم تغتسـل وتصـيل ن غـري  وتكـون مستحاضـة مـ أهنـا تقعـد أ

 .استظهار



 ٣

@@@@@ßb©aZ ,امها املعتادة, ثم تغتسل وتصيل وتصـوم وال يأتيهـا زوجهـا  أهنا تقعد أ
م أهنـــا حيضـــة انتقلـــت ومل ا علـــًفـــإن انقطـــع عنهـــا اـلــدم مـــا بينهـــا وـبــني مخســـة عرش يومـــ

, وتغتسل عند انقطاعه, وإن متادى هبا الدم عـىل مخسـة ما صامت وما صلتيرضها 
مــــــن الصــــــيام والصــــــالة يف ا كاـنـــــت مستحاضــــــة, وأن مــــــا مىض ا علــــــم أهنــــــًعرش يومــــــ
 .)١/١٣١(املقدمات البن رشد  −موضعه
@@@@@sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ@ملعتادة إما أن تكون مميزة أو ال إىل أن االشافعية@ذهب. 
@@@@@@oãb×@æhÏñî¿Zاحلـــاوي الكـبــري  −تعمـــل ـبــالتمييز ال بالعـــادةحكمهـــا أهنـــا  ف
)١/٣٩٠.( 
@@@@@ëŠbjnÇaîîànÛa@@Âë‹’@òqýriZ@

@@@@@bç‡ycZبعضه أسود ثخني وبعضه أمحر رقيقف ,اً أن يكون الدم خمتلف . 
     ïãbrÛaZال ا وليلــة وً وهــو أن يبلــغ يومــ,اًا يكــون حيضــً أن يكــون ســواد الــدم قــدر

فهـــــــو دم  فـــــــإن قرص عـــــــن ـيــــــوم وليلـــــــة أو جتـــــــاوز مخســـــــة عرش , يتجـــــــاوز مخســـــــة عرش
 .استحاضة

@@@@@sÛbrÛaZ  ليـدخل االستحاضـة يف احلـيضًيومـا الدم األمحر مخسة عرش أن يتجاوز, 
احلـاوي الكبـري  −ا فكـال الـدمني سـواده ومحرتـه حـيض ًفإن انقطع يف مخسة عرش يومـ

)١/٣٩١.( 
@@@@@aìÛ‡naë فقـال هلــا النـبـى ,ة بـنـت أيب حبـيش أهنــا كانـت تســتحاض فاطمـبحــديث 

َإذا كان دم احليضة فإنه أسو«: ملسو هيلع هللا ىلص ُ ْ َْ َُ َّ ِ َِ َ َِ َ َ ْ ِد يعرف, فـإذا كـان ذلـك فأمسـكي عـن الصـالة, َ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ
ٌفــإذا كــان اآلخــر فتوضــئي وصــيل فــإنام هــو عــرق َ َ َ َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِِّ َّ َ ْ , )٢٨٦( داود صــحيح ســنن أيب −»َ

 ).٢٠٤(, واإلرواء )٣٦٣ (يوالنسائ



 ٤

 . الدمإىل متييزها واعتبار لون ملسو هيلع هللا ىلص النبي ردها     حيث 
ــامألن احلــيو      ــام,ض متعلــق بــدم وأ العــدة ام يف  كــ, فوجــب أن يقــدم الــدم عــىل األ

 . تقدم األقراء عىل الشهور
وألن مـــا خـــرج مـــن خمـــرج واحـــد إذا التـــبس وأمكـــن متييـــزه بصـــفاته كـــان التمييـــز      

 ).١/٣٩٠(احلاوي الكبري  −بصفاته أوىل كاملني واملذي
@@@oãb×@ægë@@@@@ñ†bnÈß@@ñî¿@Ë@ا ًا ووقتـً وطهـر وهـي تعلمهـام قـدر بـأن سـبق هلـا حـيض

مغنـي املحتـاج  −اًا ووقتًقدر عادهتا ترد إىلأهنا : لكن فقدت رشط التمييز, فحكمها
)١/٢٨٧(. 

     aìÛ‡naëZ إن امرأة كانت هتراق الدماء عىل عهد : عن أم سلمة أهنا قالت بام روي
ليــه وســلم عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم, وإن أم ســلمة ســألت النبــي صــىل اهللا ع

ــام واللـيــايل التــي كاـنــت «: أمرهــا, فقــال النـبــي صــىل اهللا علـيــه وســلم لتنظــر عـــدد األ
حتــيض قـبـل أن يكــون هبــا اـلـدم اـلـذي كــان وقــدرهن مــن الشــهر, فلـتـرتك الصــالة قــدر 

 أخرجه الطرباين يف −»ذلك, فإذا جاوزت ذلك فلتغتسل, ثم لتستثفر بثوهبا ولتصل
والبيهقـــــي يف الســـــنن الكـــــربى , )٨٤٤(ـلــــدارقطني , وا)٢٣/٢٩٣(املعجـــــم الكـبــــري 

 ).٥٥٩( مشكاة املصابيح −, وقال األلباين حديث صحيح)١٥٧٩(
@@@@@Éia‹Ûa@ÞìÔÛaZ وهــي الـتـي تعــرف وـقـت حيضــها – ذهــب احلنابلـة إىل أن املعـتـادة 

 :, هلا أحوالوطهرها
     ¶ëþa@òÛb¨a@Zعــىل صــفة , وذلــك بــأن يكــون الــدم معتــادة ال متييــز هلــاأن تكــون 

بـــــني دم احلـــــيض ودم واحـــــدة ال يتميـــــز بعضـــــه عـــــن بعـــــض, أو ال تســـــتطيع التمييـــــز 
ام عادهتا فإن انقضت تغتسل وتصيلاالستحاضة ف  .تجلس أ



 ٥

@@@@@aìÛ‡naëZ عن عائشة, أن فاطمة بنت أيب حبيش, سألت النبي صىل اهللا  بام روي
ال إن ذلـــك «: لإين أســـتحاض فـــال أطهـــر, أفـــأدع الصـــالة, فقـــا: عليـــه وســـلم قالـــت

ام التي كنت حتيضني فيهـا, ثـم اغتسـيل وصـيل  −»عرق, ولكن دعي الصالة قدر األ
 )٣٢٥(أخرجه البخاري 

إن أم حبيبة بنت جحش : ن عائشة زوج النبي صىل اهللا عليه وسلم أهنا قالت     وع
التي كانت حتـت عبـد الـرمحن بـن عـوف شـكت إىل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

فكانـت تغتسـل » امكثي قدر ما كانت حتبسـك حيضـتك ثـم اغتسـيل«: فقال هلا. الدم
 ).٣٣٤( أخرجه مسلم −"عند كل صالة 

     @brÛa@òÛb¨aòîãZوإن .  أن تكون معتادة مميزة, فإن اتفقت العادة والتمييز عمل هبـام
 :مل يتفقا ففيه روايتان

     @@òíaë‹Ûa¶ëþaZاملغنـي البـن قدامـة − تقدم العادة عىل التمييز وهو ظاهر املـذهب 
)١/٢٣٢( 

» امكثـــي قـــدر مـــا كانـــت حتبســـك حيضـــتك ثـــم اغتســـيل«: حلـــديث أم حبيبـــة وفيـــه      
 ).٣٣٤( أخرجه مسلم −"سل عند كل صالة فكانت تغت

فقد رد النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم هـذه املـرأة إىل عادهتـا ومل يستفصـل بـني كوهنـا      
 .مميزة أم ال

@@@@@@@òíaë‹ÛaòîãbrÛaZاملغنـي البـن − يقدم التمييز عىل العادة وهـو ظـاهر كـالم اخلرقـي 
 )١/٢٣٢(قدامة 
َإذا «: ملسو هيلع هللا ىلص فقـال هلـا النبـى ,ا كانـت تسـتحاض فاطمـة بنـت أيب حبـيش أهنـحلديث@@@@@ ِ

َكــان دم احليضــة فإنــه أســود يعــرف, فــإذا كــان ذلــك فأمســكي عــن الصــالة, فــإذا كــان  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ ُ َ َّ َ ْ



 ٦

ٌاآلخــر فتوضــئي وصــيل فــإنام هــو عــرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ  ي, والنســائ)٢٨٦( داود صــحيح ســنن أيب −»ْ
 ).٢٠٤(رواء , واإل)٣٦٣(
@@@@@òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@
@@@@@@ï‚‹ÜÛ@Âìj¾a@À@õbuISOQWXZH@

عىل عادهتا املعروفة جتعل اعلم بأن صاحبة العادة املعروفة إذا رأت الدم زيادة      
ام عادهتا فيجعل ذلك ًضذلك حي ا ما مل جياوز أكثر احليض فإن جاوز ردت إىل أ

ألن طبع املرأة ال يكون عىل صفة واحدة يف مجيع حيضها وما سواه استحاضة; 
األوقات فيزداد حيضها تارة باعتبار قوة طبعها, وينقص أخرى بضعف طبعها, 

وأمر احليض مبني عىل اإلمكان فإذا مل جتاوز العرشة فاإلمكان قائم يف الكل, وإن 
 .جاوز العرشة فقد صارت مستحاضة ملا رأت زيادة عىل العرشة

@@@@@@À@õbu@ÕöbÔ¨a@μîjmIQOVTZH@

ملا ورد ) فام زاد عىل عادهتا استحاضة) (ولو زاد الدم عىل أكثر احليض والنفاس(     
ئها وتصيل يف غريها, فعلم أن الزائد عىل  ام أقرا فيه من األحاديث بأن تدع الصالة أ
ــا تيقنــا بــأن عادهتــا حــيض ومــا فــوق الــعرشة استحاضــة  ئهــا استحاضــة; وأل ــام أقرا أ

ه جيانسه من حيث إن كـل واحـد وشك كنا فيام بني ذلك فأحلقناه بام فوق العرشة; أل
مــنهام خمــالف للمعهــود فكــان إحلاقــه ـبـه أوىل إذ األصــل اجلــري عــىل وفــاق العــادة, ـثـم 
قيل إذا مضت عادهتا تصيل وتصوم الحتامل أن جياوز العرشة فيكون دم استحاضـة 

ض دم صحة ودم االستحاضة دم علة وقيل ترتك; ألن األصل هو الصحة ودم احلي
ـه حيتمـل أن يكـون وعىل هذا إذا رأت الـدم ابتـداء قيـل ال تـرتك الصـالة والصـوم ; أل

ام وقيل ترتك ملا قلنا وهو الصحيح  .دم استحاضة بالنقصان عن ثالثة أ
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ـه دم حـإن متادى باملرأة الـدم امل      أحـدها :  أقـوالمخسـةيض ففـي ذلـك حكـوم لـه بأ
ــام ثــم تكــون مستحاضــة تغتســل وتصــيل  امهــا املعتــادة وتســتظهر بثالثــة أ أهنــا تبقــى أ

ا تنكره بعد ميض ًوتصوم وتطوف إن كانت حاجة مباحة ويأتيها زوجها, ما مل تر دم
م عـــن أقـــل مـــدة الطهـــر مـــن يـــوم حكـــم باستحاضـــتها, وهـــو ظـــاهر روايـــة ابـــن القاســـ

امهـــــا املعتـــــادة واالســـــتظهار, ثـــــم تغتســـــل : قـــــول الثـــــاينوال... ; مالـــــك أهنـــــا تقعـــــد أ
ا, وتصيل احتياطا, وتصوم وتقيض الصيام, وال يطؤها زوجها, وال تطوف ًاستحباب

ـفــإذا بلغــت اخلمســـة . طــواف اإلفاضـــة إن كانــت حاجـــة, إىل متــام اخلمســـة عرش يومــا
اـبــن وهـــب عـــن عرش يومـــا اغتســـلت إجياـبــا, وكاـنــت مستحاضـــة, وهـــذا دلـيــل رواـيــة 

ا, ثــم تغتســل وتصــيل أهنــا تقعــد إىل متــام اخلمســة عرش يومــ: والقــول الثالــث...مالــك 
ـبــع, وتكـــون مستحاضـــة امهـــا املعـتــادة, ـثــم تغتســـل وتصـــيل : والقـــول الرا أهنـــا تقعـــد أ

: والقـول اخلـامس,  استظهار, وهو قول حممد بن مسلمةوتكون مستحاضة من غري
امهـا املعتـادة, ثـم ت غتسـل وتصـيل وتصـوم وال يأتيهـا زوجهـا, فـإن انقطـع أهنـا تقعـد أ

 يرضهـــا مـــا عنهـــا الـــدم مـــا بينهـــا وبـــني مخســـة عرش يومـــا علـــم أهنـــا حيضـــة انتقلـــت ومل
وتغتسل عند انقطاعه, وإن متادى هبا الدم عىل مخسة عرش  ... صامت وال ما صلت

ومل يوما علم أهنا كانـت مستحاضـة, وأن مـا مىض مـن الصـيام والصـالة يف موضـعه, 
 .يرضه امتناعه من الوطء هذا يف املعتادة
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ا فــرتد ًا ووقتــً وهــي تعلمهــام قــدرميــزة بــأن ســبق هلــا حــيض وطهــراملاملعتــادة غــري      
 .ا وحيكم للمعتادة املميزة بالتمييزًا ووقتًإليهام قدر
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من هلا عادة ومتييز وهي من كانت هلا عـادة : لث من أقسام املستحاضةالقسم الثا     
فاستحيضـــت, ودمهـــا متمـيــز بعضـــه أســـود وبعضـــه أمحـــر, فـــإن كـــان األســـود يف زمـــن 

وإن كـان أكثـر مـن العـادة . العادة فقد اتفقت العـادة والتمييـز يف الداللـة, فيعمـل هبـام
ا, يقـدم التمييـز, فيعمـل بـه, إحـدامه: ا, ففيـه روايتـانًأو أقل ويصلح أن يكـون حيضـ

فكاـنـت ممــن متـيـز تركــت الصــالة يف " وـتـدع العــادة, وهــو ظــاهر كــالم اخلرقــي; لقوـلـه 
واشرتط يف ردها إىل العادة أن ال يكون دمها . ومل يفرق بني معتادة وغريها". إقباله 
, وهو ظاهر مذهب الشـافعي; ألن صـفة الـدم أمـارة قائمـة بـه, والعـادة زمـان ًمتصال

ه خارج يوجب الغسل, فرمن  ,جع إىل صفته عند االشتباه كاملنيقض; وأل
 .وهو قول أكثر األصحاب. وظاهر كالم أمحد اعتبار العادة

|ua‹Ûa 
مـا ذهـب إليـه الشـافعية  والذي يظهـر يل بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم رحجـان

ه وقـدره عـن  تسـتطيع أن متيـز لـون دم احلـيض وصـفتمميـزة إن كانت  ادةعتاملوهو أن 
فتعمل بالتمييز, فام كان عىل صفة دم احلـيض فهـو حـيض, ومـا لون دم االستحاضة 

: فاطمة بنت أيب حبيشل ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله,كان عىل صفة دم االستحاضة فهو استحاضة
ِإذا كان دم احليضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة« ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َّ َ َ, فإذا كان ْ َ ََ ِ

ٌاآلخر فتوضئي وصـيل فـإنام هـو عـرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ ع ي تسـتط وإن كانـت غـري مميـزة بـأن كانـت ال ,»ْ
  أعلمواهللا, اًا ووقتًقدرفرتد إىل عادهتا متييز لون دم احليض عن لون دم االستحاضة 
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