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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiM‹“Ç@òí†b¨a@òÛbÔ¾a@@

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

 :أما بعد
 بإذن – السابقة من أحكام النفاس ونرشع يف هذه احللقة      انتهينا يف املقالة

أن  وعال أن ينفع هبا و يف بيان أحكام االستحاضة, وأسأل اهللا جال–اهللا تعاىل 
 . يف ميزان حسناتنا إنه سميع قريب جميب الدعاءاجيعله
@@@@@bÛëcZòšbznüa@Ñí‹Èm@Z@

@@@@@òÌÛ@òšbznüaZ استحيضــت, فهــي مستحاضــة: يقــال, اســتفعال مــن احلــيض , 
ـام حيضـها املعتـاد أن يسـتمر بـاملرأة خـروهـو الـتـي ال : واملستحاضـة, وج الـدم بعــد أ

 − ها وال يســيل مــن املحــيض ولكنــه يســيل مــن عــرق يقــال لــه العــاذليرقــأ دم حيضــ
 .)٧/١٤٣,١٤٢(لسان العرب 

bĆÇ‹’@òšbznüa@@@@@Z  
     @@bèãdi@òîÐä¨a@bèÏ‹ÇZ البحر الرائق البـن −اسم لدم خارج من الفرج دون الرحم 

 ).١/٢٢٦(نجيم 
     bèãdi@òîØÛb¾a@bèÏ‹ÇëZ  دم علــة وفســادمــا زاد عــىل دم احلــيض والنفــاس, وهــو− 

 ).١/١٢٤(املقدمات البن رشد 
ë@@@@@@@bèãdi@òîÈÏb“Ûa@bèÏ‹ÇZ دم علة يسيل من عرق من أدنى الـرحم يقـال لـه العـاذل− 

  ).١/٢٧٧(للخطيب الرشبينيمغني املحتاج 
ë@@@@@@@bèãdi@òÜibä¨a@bèÏ‹ÇZ  سيالن الدم يف غري أوقاته من مرض وفساد من عرق فمـه

 ).١/١٩٦( كشاف القناع للبهويت −ذلالعا يف أدنى الرحم يسمى
bĆîãbq@Zòšbznüa@â†@òÐ–Z@



 ٢

 املقدمات ,)١/٢٢٦( البحر الرائق – دم االستحاضة دم أمحر رقيق, ال رائحة له     
 ).١/١٣٣(البن رشد 
bĆrÛbq@Zòšbznüaë@î¨a@â†@μi@Ö‹ÐÛaZ@

− رائحــة لــه أمــا دم االستحاضــة فــأمحر ال, دم احلــيض أســود لــه رائحــة كرهيــة−١     
 ).١/١٣٣( املقدمات البن رشد ,)١/٢٢٦(البحر الرائق 

 دم احلــيض دم صــحة خيــرج يف أوـقــات معلومــة, أمــا دم االستحاضــة فهـــو دم −٢     
 ):١/٢٧٧( مغني املحتاج −علة وفساد ليس له أوقات معلومة

 ).٥/٢٢٦( األم − دم احليض ثخني أما دم االستحاضة فرقيق−٣     
َإذا كـان «: ملسو هيلع هللا ىلص فقـال هلـا النبـى ,بنت أيب حبيش أهنـا كانـت تسـتحاضة عن فاطم      ََ ِ

ُدم احليضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلـك فأمسـكي عـن الصـالة, فـإذا كـان اآلخـر  ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ ََ َ ُ َ َّ َ ْ
ٌفتوضــــــئي وصــــــيل فــــــإنام هــــــو عــــــرق َ َْ ِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ  يلنســــــائ, وا)٢٨٦( داود صــــــحيح ســــــنن أيب − »َّ

 ).٢٠٤(, واإلرواء )٣٦٣(
bĆÈiaŠ@Zòšbzn¾a@âbØycZ@

QM@â‡Ûa@æbí‹u@Þby@óÏ@bè÷ ë@Œaìu@òšbznß@óçëN@@
@@@@@òÛd¾a@ê‰ç@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@Èi@ê‰çëZ@
@@@@@@âþa@óÏ@óÈÏb“Ûa@ÞbÓ}Q@OQSSZ{@

للمستحاضة حكم الطهارة ىف أن تغتسل وتصىل, دل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص فلام حكم النبى      
 . لزوجها أن يأتيهاعىل أن
@@@@@@d ì¾a@óÏ@ÙÛbß@âbß⁄a@ÞbÓ}Q@OVQZ{@

 .األمر عندنا أن املستحاضة إذا صلت, أن لزوجها أن يصيبها     
@@@@@@Šb×‰nüa@óÏ@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓ}Q@OSUSZ{@



 ٣

املستحاضـــة تصـــوم وتصـــىل وتطـــوف بالبـيــت وتقـــرأ القـــرآن : قـــال مجهـــور الفقهـــاء     
 .ويأتيها زوجها

بـــن املســـيب اوى عنـــه إجـــازة وطء املستحاضـــة عبـــد اهللا بـــن عبـــاس وســـعيد وممـــن ر
 وهو ,بن أبى رباحا وسعيد بن جبري وعكرمة وعطاء −  عىل اختالف عنه−واحلسن

 .قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحاهبام والثورى واألوزاعى وإسحاق وأبى ثور
RM@è›îy@ÉİÔäí@bàäîy@kuaìÛa@ÝÌÛa@Ë@ÝË@òšbzn¾a@óÜÇ@Ýç_b@

ُأن أم حبيبـة استحيضـت سـبع سـنني فسـألت رسـول ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشـة زوج النبـى      
فكانــــت تغتســــل لكــــل » ٌقْرِا عــــَذَهــــ«: عــــن ذلــــك فأمرهــــا أن تغتســــل فقــــالملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 ).٣٢٧(أخرجه البخارى −صالة

ملسو هيلع هللا ىلص ُوعــن عائشــة أن فاطمــة بنــت أبــى حبــيش كانــت تســتحاض, فســألت النبــى      
ْذـلـــك عــــرق ولي« : فقــــال ََ ٌ َْ ِ ِ َســــت باحليضــــة, ـفـــإذا أقبـلـــت احليضــــة, ـفـــدعي الصــــالة وإذا ِ َ ُ ْ َ َِ َِ َّ ْ َ َْ ََ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِ ْ َ

ِّأدبرت فاغتسيل وصيل  َ َ ِْ ِ َ ْ َ ْ َ َ  ).٣٣٣( ومسلم ).٣٢٠( أخرجه البخارى −»َ
ــه ال جيــب عــىل املستحاضــة إال غســل واحــد وقــت انقطــاع  ذهــب مجهــور العلــامء إىل أ

 .حيضها
ë@ê‰çáÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Èi¾a@À@òÛdN@
@@@@@@Šb×‰nüa@óÏ@õbu}Q@OSTUZ{@

أهنـا ال : وقد روى عن سعيد بن املسـيب ىف ذلـك مثـل قـول مالـك وسـائر الفقهـاء     
ـام دمهـا, إذا كانـت متيـز دم  ُتغتسل إال من طهر إىل طهر عىل ما وصـفنا مـن انقضـاء أ ُ

 .استحاضتها
 .وعىل هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة الكوىف وأصحابه

@@@@@@d ì¾a@óÏ@õbu}Q@OVQZ{@



 ٤

بــن أســلم اعــن ســمي مــوىل أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن أن القعقــاع بــن حكــيم وزيــد      
تغتســل مــن : أرســاله إىل ســعيد ـبـن املســيب, يســأله كـيـف تغتســل املستحاضــة? فقــال

, وابــن )١١٧٠( أخرجــه عبــد الــرزاق ىف املصــنف .إســناده صــحيح −طهــر إىل طهــر
 ).١٣٥٧(أبى شيبة ىف املصنف 

ـــه قـــال ـلــيس عـــىل املستحاضـــة إال أن : وعـــن ماـلــك عـــن هشـــام ـبــن عـــروة عـــن أبـيــه, أ
ًتغتسل غسال واحدا  .نحوه) ١٣٤٤(أخرجه ابن أبى شيبة ىف املصنف  −ً

@@@@@@áÜß@‹’@óÏ@ôëìäÛa@ÞbÓ}R@ORUWZ{@

ــه ال جيــ      ب عــىل املستحاضــة الغســل لشــىء مــن الصــالة وال ىف وقــت مــن واعلــم أ
األوقـــات إال مـــرة واحـــدة ىف وقـــت انقطـــاع حيضـــها, وهبـــذا قـــال مجهـــور العلـــامء مـــن 

 .السلف واخللف
@|nÐÛa@óÏ@ÅÏb¨a@ÞbÓ}QOUPYZ{@

 وهذا األمر باالغتسـال مطلـق فـال يـدل عـىل التكـرار, .... ىف رشح حديث أم حبيبة 
ك منهــــا بقرينــــة فلهــــذا كانــــت تغتســــل لكــــل صــــالة وقــــال فلعلهــــا فهمــــت طلــــب ذلــــ

ًأن تغتسل وتصىل, وإنام كانت تغتسل لكـل صـالة تطوعـا ملسو هيلع هللا ىلص إنام أمرها : الشافعى
ـه : وكذا قال الليث بن سعد ىف روايتـه عنـد مسـلم أمرهـا ملسو هيلع هللا ىلص مل يـذكر ابـن شـهاب أ
 .أن تغتسل لكل صالة, ولكنه شىء فعلته هى

@@@@@SM@@õìšë@òšbzn¾a@óÜÇ@Ýç_ñý–@Ý×@‡äÇ@

ملسو هيلع هللا ىلص ُوعن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض, فسـألت النبـى           
َذـلـــك عــــرق وليســــت باحليضــــة, ـفـــإذا أقبـلـــت احليضــــة, ـفـــدعي الصــــالة وإذا « : فقــــال َ ُ ْ َ َ ٌ َِ َِ َّ ْ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ ِ ْ َ ْ

ِّأدبرت فاغتسيل وصيل  َ َ ِْ ِ َ ْ َ ْ َ َ  .)٣٣٣( ومسلم ).٣٢٠( أخرجه البخارى −»َ



 ٥

ِفاغســيل « : وـقـد وردت زـيـادة ىف هــذا احلــديث عـنـد النســائى ـفـاللفظ عـنـد النســائى      ِ ْ َ
َعنك الدم  َّ ِ ْ ِ وتوضئي ,َ َّ َ ِّ وصيل ,ََ َ َ«. 

ومــن أهــل العلــم مــن ضــعف هــذه الزيــادة, وعــىل هــذا هنــاك نــزاع بــني أهــل العلــم      
نيفة, ومنهم وهذا مذهب الشافعي وأمحد وأيب ح ,فمنهم من قال تتوضأ لكل صالة

 .االستحاضة ليست ناقضة للوضوء, وهذا مذهب املالكية وغريهم: من قال
@@@@@òÛd¾a@óÏ@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@
@@@@@üëc@Z@ÞbÓ@åßbèîÜÇñý–@ÝØÛ@õìšë@Z@
@@@@@@óÈÏb“ÜÛ@âþa@óÏ@õbu}Q@OQSSZ{@

ُّوعليهــا الوضــوء لكــل صــالة, قياســا عــىل الســنة ىف الوضــوء بــام خــرج مــن دبــر       أو ً
 .فرج,  ومما له أثر أو ال أثر له

@@@@@@Òb—ã⁄a@À@õbuIQOSUTZH@

والواجـــب عليهـــا أن تتوضـــأ لوقـــت كـــل صـــالة, وهلـــا أن تصـــيل بتلـــك الطهـــارة مـــا      
ـفـــل وجتمــــع ـبـــني الصــــالتني يف وقــــت  ـئـــت والنوا شــــاءت مــــن الصــــالة, الوـقـــت والفوا

 .إحدامها
@@@@@@ŠbqŁa@óãbÈß@‹’@óÏë}Q@OQSYZ{@

فــأوىل األشــياء أن نرجــع ىف هــذا احلــدث املختلــف فيــه, فنجعلــه : الطحــاوىقــال      
كاحلدث الذى قد أمجع عليه ووجد له أصل, وال نجعله كـام مل جيمـع عليـه, ومل نجـد 

 .ًله أصال
فثبت بذلك قول من ذهب إىل أهنا تتوضأ لكل صالة, وهو قول أبى حنيفة وأبى      

 .اىليوسف وحممد بن احلسن, رمحهم اهللا تع
@@@@@bîãbq@ZõìšìÜÛ@Óbã@òšbznüa@â†@îÛ@ÞbÓ@åßZ@
@@@@@óÏ@õbu@†ìjÈ¾a@æìÇ@}QOSTQ@LSTR{Z@



 ٦

غــري جريــان الــدم فــال ) إال عنــد احلــدث(للمستحاضــة بــاب مــن مل يــذكر الوضــوء      
جيب عليها الوضوء لكل صالة أو لوقت كل صـالة بـل هلـا أن تصـىل مـا شـاءت مـا مل 

 . الدمًحيدث حدثا غري جريان
@@@@@@Ûa@‡jÇ@åiü@‡îèànÛa@óÏë}Q@OUQSZ{@

ًإذا أحدثت املستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له وضوء, وأما : قال أبو عمر      ً ً
ـــه كـــدم اجلـــرح الســـائل, وكـيــف يوجـــب مـــن  ًدم استحاضـــتها ـفــال يوجـــب وضـــوءا أل
أجلــــه وضــــوء وهــــو ال ينقطــــع, ومــــن كانــــت هــــذه حالــــه مــــن ســــلس البــــول واملــــذى 

ه ال يتمه إال وقـد حصـل ذلـك احلـدث ىف و ًاالستحاضة, ال يرفع بوضوئه حدثا, أل
 .األغلب, وإىل هذا املذهب ذهب مالك وأصحابه

@@@@@@Énà¾a@‹“Ûa@À@õbuIQOTSWZH@

ًوالـذي ينـزف منـه دم دائـام ال يلزمـه الوضـوء, :... يف ثنايا كالمه عن االستحاضة     
ـــه ال يلزمهـــا : والـــراجح .ثـــري يـــنقض الوضـــوءإال عـــىل قـــول مـــن يـــرى أن الـــدم الك أ

 .الوضوء إال إذا فسد وضوؤها بيشء من النواقض
|îu‹më@kîÔÈmZ@

 أن الصـــــواب مـــــع مـــــن ذهـــــب مـــــن أهـــــل العلـــــم إىل أن − واهللا تعـــــاىل أعلـــــم−أرى     
 وعليه فال جيب عىل املستحاضة الوضوء لكـل ,االستحاضة ليست ناقضة للوضوء

ه ال يوجد دليـل صـحيح صالة إال إذا انتقض وضوؤ ها والذي يقوي ذلك عندي أ
ضـا دم  ًيصلح للتمسك به عـىل أن املستحاضـة جيـب عليهـا الوضـوء لكـل صـالة, وأ

 فهــي تتوضــأ مــن الــدم الــذي ينــزل منهــا, فالوضــوء ال يرفــع ,االستحاضــة ال ينقطــع
 .ًحدثا وباهللا التوفيق
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   من فقه املرأةقالة احلادية عرشامل −جملة التوحيد

                                                                  
  عزة بنت حممد أم متيم/دكتورةلل
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