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

 بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 أما بعد

ــواع اإلفــرازات اخلارجــة مــن املــرأة  جيــدر بنــا أن نبــني  وحكمهــا, بعــد أن بينــا أ
ـواع اـلـدماء اخلارجــة مـن املــرأة وأحكامهــا, وال خيفــى أن معرفـة املــرأة ــواع أ  هلــذه األ

مهيـتـه وعظــم مــا يرتـتـب علـيـه مــن وأحكامهــا مــن األمهـيـة بمكــان, وســأبدأ ـبـاحليض أل
 .أحكام

     áî−@åia@ÞbÓ@@ÀÕöa‹Ûa@‹zjÛaI@@QOQYYHZ  
معرفــة مســائل احلـــيض مــن أعظــم املهـــامت, ملــا يرتتــب عليهـــا مــا ال حيىص مـــن و     "

وم, واالعتكـــاف, واحلـــج, األحكـــام, كالطهـــارة, والصـــالة, وقـــراءة القـــرآن, والصـــ
 وكان من  واالسترباء وغري ذلك من األحكاموالبلوغ, والوطء, والطالق, والعدة,

 ,بـــات, ألن عظـــم منزلـــة العلـــم بـــاليشء بحســـب منزلـــة رضر اجلهـــل بـــهأعظـــم الواج
 فيجـــــب االعتـنـــــاء ورضر اجلهـــــل بمســـــائل احلـــــيض أشـــــد مـــــن رضر اجلهـــــل بغريهـــــا

ُيال فإن املبمعرفتها, وإن كان الكالم فيها طو  ."ل يتشوف إىل ذلكِّصَحً
bÛëc@Z@Ñí‹Èmî¨a@Z@

@î¨aòÌÛZ@ويكون ًا, واملحيض يكون اسامًا وحميضًحاضت املرأة حتيض حيض 
ا من ًسمي احليض حيض: وقال املربد,  حوائض وحيض:ومجع احلائض, اًمصدر

, املرة الواحدة من دفع احليض ونوبه: واحليضة, قوهلم حاض السيل إذا فاض
ِإن حيضتك ليست يف ": ويف احلديث. احليضة الدم نفسه: واحليضات مجاعة, وقيل ْ َ ْ ْ ََ ِ َ َ َّ ِ

ِيدك ِ االسم من احليض واحلال التي : احليضة, بالكرسو,  )٢٩٨(أخرجه مسلم −" َ
 ,عدة من اجللوس والقعود والتحيض كاجللسة والق,تلزمها احلائض من التجنب

ام حيضو ا ًعدي نفسك حائض: تها تنتظر انقطاعه, يقولحتيضت املرأة إذا قعدت أ
 وجرى عليها بلغت سن املحيضأي :  املرأةوحاضت, وافعيل ما تفعل احلائض



 ٢

َ واحليضة.القلم ِقيل يا رسول اهللويف احلديث ,اخلرقة التي تستثفر هبا املرأة: ِ َّ َ َُ َ َ ِ :
َأتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه ُ ُ َ ْ َِ َِ ٌ َْ َْ َ َ ْ َِّ ِِ ُ ِ ُ َ َ َا حلوم الكالب واحليض والنتن? فقالَ َ َْ َ ُ َ َ ََ َّ ُ ِ ْ ِ ِ ُ ُ ُ :

ٌاملاء طهور ال ينجسه يشء« ُ ٌ ُْ َ ُ ِّ ُ َُ َ َ َ سنن ) ٦٦(, وسنن الرتمذي )٦٦(سنن أيب داود  »ْ
ححه  وصحديث صحيح, )١/١٢٧(قال النووي يف املجموع ) ٣٢٦(النسائي 

لسان  −والدماملحيض عىل املصدر والزمان ويقع  ,)١٢٧(احلافظ يف التلخيص 
@).٧/١٤٣,١٤٢( البن منظور العرب

@@@@@Ñí‹Èm@òÈiŠþa@kça‰¾a@lbz–c@‡äÇ@î¨aZ@

@@@@@a@ÞbÓïãbbØÛïÐä¨a@@@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@ÀIQOSY@ZH@

لوم يف وقت اسم لدم خارج من الرحم ال يعقب الوالدة, مقدر بقدر مع     احليض 
 .معلوم
@@@@@ÞbÓ@ðu@åia@@ïØÛb¾aÛa@μãaìÔÛa@À@òîèÔÐI™ZSQZH@

 , مـن غـري والدة,الـدم اخلـارج مـن فـرج املـرأة التـي يمكـن محلهـا عـادةاحليض هـو      
 . وال زيادة عىل األمد,وال مرض

@@@@@@îi‹“Ûa@kîİ©a@ÞbÓ@ïÈÏb“Ûa@xbna@Ìß@ÀIQORWWZH@

 , عـىل سـبيل الصـحة, بعـد بلوغهـا, خيـرج مـن أقىص رحـم املـرأة,دم جبلة     احليض 
 .يف أوقات معلومة,  سببمن غري
@@@@@ïmìèjÛa@ÞbÓ@ïÜjä¨a@À@pa†aŠ⁄a@óènäß@‹’IQOQQPZH@

ام معلومة,رخيه الرحم ي,دم طبيعة وجبلة      ثى إذا بلغت, يف أ  . يعتاد أ
bĆîãbq@ZæaìÛcî¨a@â†@@
QM†aìÛa@@Z@

َإذا «: ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلا النبى ,ة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاضعن فاطم ِ
َكان  َدم احليضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة, فإذا كان َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ ُ َ َّ َ ْ

ٌاآلخر فتوضئي وصيل فإنام هو عرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ  ي, والنسائ)٢٨٦( داود صحيح سنن أيب − »ْ
 ).٢٠٤(, واإلرواء )٣٦٣(



 ٣

RMñŠ‡ØÛaë@ñ‹Ð—Ûa@Z@

ن من ألوان الدم إذا رق, وقيل هو كصفرة السن, أو كصفرة هي لو: الصفرة
 ).٣/١٥٠(   املبسوط للرسخيس −التبن, وأما الكدرة فلون كلون املاء الكدر 

 مها شئ كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا عىل لون شئ :مام احلرمنيإقال 
 .)٢/٣٨٩( املجموع -من الدماء القوية وال الضعيفة 
Ûa@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚aü@âc@bĆ›îy@‡Èm@Ýç@ñŠ‡ØÛaë@ñ‹Ð—_ÞaìÓc@òqýq@óÜÇ@Z@

Þëþa@ÞìÔÛaZ  ام احليض ال ام احليض حيض ويف غري أ الصفرة والكدرة يف أ
املغني البن قدامة (  واحلنابلة ,)٣/١٥٠املبسوط ( وإليه ذهب احلنفية . ًتعد حيضا

١/٢٤١( 
ام  :وقال أبو يوسف       ها, وإن رأتً يكن حيض مل احليضإن رأت الكدرة يف أول أ

ام  .)٣/١٥٠املبسوط  ( − اً حيضكان  حيضهايف آخر أ
@@@@@@@@@æc@óÜÇ@aìÛ‡naë@@@@@@@@@@@@@ü@î¨a@âbíc@Ë@Àë@îy@î¨a@âbíc@À@ñŠ‡ØÛaë@ñ‹Ð—Ûa

bĆ›îy@‡Èm: 
ُكن نساء يبعـثن إىل عائشـة بالدرجـة فيهـا الكرسـف«: حديث عائشة     ب ْ َُ َ ْ َ َ َ ْ َ َِّ ِ ُِّ ِ َ َْ َُ َ ُّفيـه الصـ ِ ِْ َفرة ِ ْ

ُفتقول ِال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء, تريد بذلك الطهر من احليض: ََ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ ِ ُِّ َ َُ ِ ِ ُ َ َّ ََ ْ رواه  _  »َ
 .)١/٤٢٠(  انظر فتح الباري ٣−  بصيغة اجلزمًالبخاري معلقا

ـة قاـلـت      ـيئا « : وـعـن أم عطـي ـدرة والـصـفرة ـش ـد الـك ـا ال نـع ًكـن ْ ُّ َّْ َ ََ َ َْ ُّ َ ُُ َْ َ ـه − »ُ  أخرـج
 .)٣٢٦(يالبخار

 رواه أـبـو داود  »اًكنـا ال نـعـد الكـدرة, والصـفرة بـعـد الطهـر شـيئ«     ويف روايـة 
 ).٣٠٧(وصححه األلباين

@@@@@@ÅÏb¨a@ÞbÓÛa@À|nÐ@}@Q@OUPWZ{ 
يشري بذلك إىل اجلمع بني )  غري أيام احليضيفباب الصفرة والكدرة : (قوله

ديث أم وبني ح» اء َضْيَة البَّصُ القَنْريَى تَّتَح« :  قوهلايفحديث عائشة املتقدم 
  أيام احليض, وأما يفيف بأن ذلك حممول عىل ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة ,عطية



 ٤

 .غريها فعىل ما قالته أم عطية
@Šb ëþa@Ýîã@óÏ@õbuïãb×ì“ÜÛ@}@Q@OSTPZ{@

واحلديث يدل عىل أن الصفرة : بعد أن ذكر حديث أم عطية املتقدم قال
والكدرة بعد الطهر ليستا من احليض وأما وقت احليض فهام حيض, وقد نسب 
القول بذلك ىف البحر إىل زيد بن عىل واهلادى واملؤيد باهللا وأبى طالب وأبى حنيفة 

عن النارص وعن الشافعى وحممد ومالك والليث والعنربى وىف رواية عن القاسم و
 .﴿حتى يطهرن﴾: ًمستدال هلم إذا هو أذى, ولقوله تعاىل

@óäÌ¾a@óÏ@õbuë@ïÜjä¨a@òßa‡Ó@åiü}Q@ORTSZ{@

ام حيضها  ام عادهتا صفرة أو كدرة فهو حيض, وإن رأته بعد أ إذا رأت ىف أ
 .بابواستدل بحديث عائشة وأم عطية كام ذكرنا ىف ال.. نص عليه أمحد. مل يعتد به

@ìic@Þ‡naë@Ñìí@æc@óÜÇâbíc@Þëc@À@ñŠ‡ØÛa@î¨a@@@‹‚e@Àë@LbĆ›îy@oîÛ

bĆ›îy@‡Èm@î¨a@âbícZ@

ن   دم أمكـــن جعـــل الكـــدرة ا فـــإذا تقـــدمه,الكـــدرة مـــن كـــل يشء تتبـــع صـــافيه     
املبسوط ( .اًا ال تبعًا كان مقصودًلو جعلناه حيضف فأما إذا مل يتقدمها دم ,اًا تبعًحيض
٣/١٥٠(. 

@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZسواء أكانـت يف أيـام احلـيض أو يف ,ً الصفرة والكدرة حيض مطلقا 
والشـافعية يف , )١/١٥٢املدونـة (وهو مـا ذهـب إليـه املالكيـة . غري أيام احليض

 .)١/٢٨٤مغني املحتاج (يف زمان اإلمكان برشط أن يكون األصح 
@ðëìäÜÛ@l‰è¾a@‹’@Êìàa@À@õbuIROSXXH@

أنه حيض ألنه دم صادف زمان اإلمكان ومل جيـاوزه فأشـبه إذا رأت واملذهب "     
 "الصفرة والكدرة يف أيام عادهتا



 ٥

@sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ ليست حيضا مطلقاالصفرة والكدرة ً ال يف أيام احليض وال يف غـري  ,ً
والشـافعية يف ) ١/٣٨٣املحـىل باآلثـار ( وهو ما ذهب إليه ابن حزم أيام احليض, 
 .)١/٢٨٤ي املحتاج مغن(القول الثاين 

nyaë@oîÛ@ñŠ‡ØÛaë@ñ‹Ð—Ûa@æc@óÜÇ@aìvĆ›îybbÔÜİß@Z@

: ملسو هيلع هللا ىلص فقـال هلـا النبـى ,عن فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاضبام روي      
َإذا كان دم احليضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عـن الصـالة, فـإذا « َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُ َ ُ َِ ْ َ ُ ْ ْ َُ َ َ ََ َُ َ َّ َ َْ
ٌان اآلخر فتوضـئي وصـيل فـإنام هـو عـرقَك ْ ُِ َِ ُ َ َ ََ َّ ِ َ َِّ َّ َ َ ْ , )٢٨٦( داود صـحيح سـنن أيب −»َ

 ).٢٠٤(, واإلرواء )٣٦٣ (يوالنسائ
ا, ًحيضـمن صفرة أو كدرة أو غري ذلك ال يعد ما عدا الدم األسود فدل عىل أن      

 )١/٣٨٩( املحىل باآلثار −وال يمنع من صالة وال من صوم وال من وطء
ـة قاـلـت      ـيئا « : وـعـن أم عطـي ـدرة والـصـفرة ـش ـد الـك ـا ال نـع ًكـن ْ ُّ َّْ َ ََ َ َْ ُّ َ ُُ َْ َ ـه− »ُ   أخرـج

 .)٣٢٦(يالبخار
ًيئا ال قبـل الطهـر وال بعـد شـوالكـدرة ال تعـد الصـفرة فدل احلديث عـىل أن      

 ).١/٣٨٥( املحىل باآلثار −الطهر
|ua‹Ûa@

ول األول القائــل بــأن الصــفرة بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم يــرتجح لــدي القــ
ًوالكــدرة يف زمــان احلــيض تعــد حيضــا ويف غــري زمــان احلــيض ال تعــد حيضــا,  وذـلـك ً

ًمجعــا بــني حــديث عائشــة ريض اهللا عنهــا وحــديث أم عطيــة فــإن إعــامل كــال الــدليلني 
 .أوىل من إمهال أحدمها, واهللا تعاىل أعلم

bĆrÛbq@Z‡ßî¨a@ñ@

 أقل مدة يوم وليلة :  فمنهم من قال له,ض وأكثر مدةلامء ىف أقل مدة للحيتنازع الع



 ٦

أـقـل مــدة للحــيض أو   مل ـيـرد ـنـص يـبـني:ًوأكـثـر مــدة مخســة عرش يومــا, ومــنهم مــن قــال
 .أكثر مدة
@@@@@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Èi@‹×‰ãëòÛd¾a@À@Z@
@@@@@òßa‡Ó@åiü@óäÌ¾a@óÏ@õbuïÜjä¨a@}@Q@ORRXZ{@

أن أقل احليض يوم وأكثره : ختلف فيهمذهب أبى عبد اهللا ال أ: قال اخلالل
وللشافعى قوالن, كالروايتني . ًأكثره سبعة عرشة يوما: وقيل عنه. ًمخسة عرشة يوما

ام وأكثره عرشة: ىف أقله وأكثره, وقال الثورى وأبو حنيفة وصاحباه ... أقله ثالثة أ
لغة وال ىف وال حد له ىف ال. ًإنه ورد ىف الرشع مطلقا من غري حتديد: ثم قال ولنا

 .الرشيعة, فيجب الرجوع فيه إىل العرف والعادة
@@@@@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓ@Ša‹§a@ÝîÛa@IQOSSWZH@

مل يأت يف تقدير أقل احليض وأكثره ما يصلح للتمسك به, بل مجيع الوارد يف 
ه  : قالصىل اهللا عليه وسلم ذلك إما موضوع أو ضعيف ملرة, والذي ثبت أ

َّمتكث إحداهن« ُْ َ ِ ُ ُ ْ ِّ الليايل ذوات العدد ال تصيلَ َ َ َ َُ ََ ِِ ِ َ أصل احلديث أخرجه البخاري ـه .أ»َّ
ت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من : "... وفيه) ٣٠٤( ما رأ

أليس شهادة املرأة «: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا? قال: قلن. إحداكن
 من نقصان عقلها, أليس إذا فذلك: قلن بىل, قال» مثل نصف شهادة الرجل?

فذلك من نقصان دينها وأخرجه مسلم : بىل, قال: حاضت مل تصل ومل تصم? قلن
 .باختالف) ٨٠(
@@@@@@@@@@@@ôëbnÐÛa@Êìàª@óÏ@âý⁄a@„î’@Ý÷Ž}RQOVRS@{@ójäÛa@åÇ@ôë‹í@bàÇملسو هيلع هللا ىلص@ÞbÓ@éãc@@Z

ñ‹“Ç@ò½@ê‹r×cë@LåèîÛbîÛë@âbíc@òqýq@‹ØjÛa@òíŠbvÜÛ@î¨a@Z_|îz–@ìç@Ýç@

فهو باطل, بل هو كذب موضوع, ملسو هيلع هللا ىلص أما نقل هذا اخلرب عن النبي : فأجاب
س, وقد تكلم ىف أبى . باتفاق علامء احلديث ولكن هو مشهور عن أبى اخللد عن أ

 .اخللد
: الشـافعى وأمحـد ويقولـون: أكثر احليض مخسة عرش, كام يقولـه: وأما الذين يقولون
مل :  يقولـه مالـك, فهـم يقولـونام حـد لـه كـلـه الشـافعى وأمحـد, أو الأقله يـوم, كـام يقو



 ٧

وال عــن أصــحابه ىف هــذا شــىء, واملرجــع ىف ذلــك إىل العــادة, ملسو هيلع هللا ىلص يثبــت عــن النبــى 
 .انتهى. واهللا أعلم. كام قلنا
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