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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMòßb©a@òÛbÔ¾a@@

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

نجاسة دم ك بعض األحكام املتعلقة باحليض السابقة قالة املفقد ذكرنا يف
 طهارة سؤر احلائض وعرقها وسائر جسدهاو ,لثوب منهكيفية تطهري ا, واحليض

اه يف احللقة السابقةكملست, ونريم وطء احلائضحتو  .  ما بدأ
@@@@@bÛëc@Z_@p‹Žè @aˆg@öb¨a@æbîmg@Œì°@ónß@

ُوال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ... ﴿: قال تعاىل َ َ َ َ َ َ ْ ْْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ َِ ُ ُُ َ َّ َْ ْ ْ َِ ُ َ
َأمركم اهلل إن اهلل حيب التوابني  ِ َّ َُّّ ِ ُ َ َّ ََّّ ِ ُ ُ َ َُ َوحيب املتطهرينَ ِّ ُ ُّ َِ َ َ ْ ِ  ].٢٢٢: البقرة[﴾  ُ

 أن احلائض ال يقرهبا زوجها حتى تغتسل, وهذا إىلمجهور العلامء ذهب 
 .مذهب مالك والشافعي وأمحد وابن حزم وغريهم

@@@@@@æe‹ÔÛa@âbØyþ@Éßb§a@óÏ@ój ‹ÔÛa@ÞbÓ}S@OYQZ{@

َفإذا تطهرن  ﴿: قوله تعاىل َ َ َْ َّ َ ذهب مالك ومجهور العلامء ﴾ يعنى باملاء, وإليه ِ
أن الطهر الذى حيل به مجاع احلائض الذى يذهب عنها الدم هو تطهرها باملاء كطهر 

 .اجلنب
@@@@@@óÈÏb“ÜÛ@âþa@óÏ@õbu}Q@OQRYZ{@

قرب حائض حتى ُ وأمر أن ال ت,وأبان اهللا عز وجل أهنا حائض غري طاهر
 وال حيل ,هلا الصالة وال إذا طهرت حتى تتطهر باملاء, وتكون ممن حتل ,تطهر

ًالمرئ كانت امرأته حائضا أن جيامعها حتى تطهر, فإن اهللا تعاىل جعل التيمم 
 .طهارة إذا مل يوجد املاء

@@@@@@Ûa@‡jÇ@åiü@‡îèànÛa@óÏë}Q@OTYT@ZTYUZ{@

َّفإذا تطهرن فأتوهن ﴿: إن قول اهللا عز وجل: قال َُّ ُ َْ َ َ َ َ َْ ﴾ دليل عىل بقاء حتريم ِ
 ﴿: طهر حتى يتطهرن باملاء, ألن تطهرن تفعلن, مأخوذ من قول اهللالوطء بعد ال

ُوإن كنتم جنبا فاطهروا َّْ ً ُ ََّ َ ُْ ُْ ُ ء وال ع التحريم باليش﴾ يريد االغتسال باملاء, وقد يق ِ
َّفال حتل له من بعد حتى  ﴿: يزول بزواله لعلة أخرى, دليل ذلك قول اهللا عز وجل َُ ْ ْ َُ ِ َ ُّ َِ َ َ

ًتنكح زوجا  ْ ََ ِ ْ ُغريهَ َ ْ  بنكاح الزوج حتى يمسها ويطلقها, وكذلك ال حتل له  ﴾ وليسَ



 ٢

 .حتل احلائض للوطء بالطهر حتى تغتسل
@@@@@@óäÌ¾a@óÏ@òßa‡Ó@åia@ÞbÓ}Q@ORTWZ{@

 .إن وطء احلائض قبل الغسل حرام, وإن انقطع دمها ىف قول أكثر أهل العلم
ال أعلم ىف : د املروزىوقال أمحد بن حمم. هذا كاإلمجاع منهم: قال ابن املنذر

وإن انقطع . إن انقطع الدم ألكثر احليض حل وطؤها: وقال أبو حنيفة. ًهذا خالفا
 ألن وجوب ;لدون ذلك مل يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمىض عليها وقت صالة

 .الغسل ال يمنع من الوطء باجلنابة
ْوال تقربوهن حتى يطهر(  :ولنا قول اهللا تعاىل َُ َ َ َّ َْ َّْ َُ ُ هكذا .  يعنى إذا اغتسلن)َن َ

َوحيب املتطهرين( : فرسه ابن عباس, وألن اهللا تعاىل قال ىف اآلية ِّ ُ ُّ َِ َ َ ْ ِ . فأثنى عليهم)  ُ
ه فعل منهم أثنى عليهم به, وفعلهم هو االغتسال دون  انقطاع الدم فيدل عىل أ

 . فال يباح إال هبامانقطاع الدم, واالغتسال: طنيفرشط إباحة الوطء رش
 ).٢٥٦(مسألة ) ١/٣٩١(هذا ما ذهب إليه ابن حزم يف املحىل و

bĆîãbq@Zî¨a@åß@‹èİÛa@òßýÇZ@

  :تطهر املرأة بأحد أمرين     
@@@@@aÞëþ@Zõb›îjÛa@ò—ÔÛaZ  وهي سائل أبيض شفاف خيرج من النساء يف آخر

  .يكون عالمة عىل الطهراحليض, 
@@@@@ïãbrÛa@ZâbnÛa@ÒbÐ§aZ@رأة قطنة أو خرقة يف فرجها, فتخرج وذلك بأن تدخل امل

  .بيضاء ليس فيها يشء من الدم ال صفرة وال كدرة وال غريمها
@À@õbuÌ—Ûa@‹“Ûa@óÜÇ@ðëb—Ûa@òî’byI@QORQTHZ@

 أي خــروج اخلرقــة خاليــة مــن :اجلفــوف: ر أي انقطــاع احلــيض أمــرانعالمــة الطهــ     
 وهــي مــاء أبــيض كــاملني أو :أثــر الــدم وإن كانــت مبتلــة مــن رطوبــة الفــرج, والقصــة

أي أدل عىل براءة الرحم من احلـيض, فمـن اعتادهتـا أو : والقصة أبلغ. اجلري املبلول
 . ا طهرت بمجرد رؤيتها فال تنتظر اجلفوفًاعتادهتام مع

@@@@@bĆrÛbq@Z_Ýßb¨a@î¥@Ýç@



 ٣

 :     للعلامء قوالن يف املسألة
@@@@@Þëþa@ÞìÔÛaZدلةواستدلوا بأ, ال حتيض  أهنا: 
@@@@@@Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ فسهن ثالثة قـروء {: قوله تعاىل ٍواملطلقات يرتبصن بأ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ََّّ َ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ ِ َّ َ َ ُ : البقـرة[} ْ

٢٢٨ [. 
َّوأوالت األَمحال أجلهن أن يضعن َمحلهن {:  تعاىلهلووق      ُ َ ْ َ َّ ُ َ ََ ُْ َْ ْ َ َ ُِ َ ْ ُ  ] ٤: الطالق[} َ
ث , لكانـــت عـــدهتا ثـــالحتـــيض  كانـــتلـــوفـــدل هـــذا عـــىل أن احلامـــل ال حتـــيض, إذ      

 .١/٤٦٩الرشح املمتع  −ات كغري احلاملحيض
@@@@@@ïãbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ  عــن أبــى ســعيد اخلــدرى قــال ىف ســبى ملسو هيلع هللا ىلص  أن رســول اهللا

ٌ توطأ حامل, َال« : أوطاس ِ َ ُ َ ُ قال أسود−ُ َ ْ َ َ َحتـى تضـع : َ ََ َ َّ وال غـري حامـل حتـى −َّ َ َ ٍَ ِ ُ ْ َ َحتـيضَ ِ َ 
ًحيضــــة َ ْ ْقــــال حي. َ َ َ ٍأو تســــتربأ بحيضــــة: َيــــىَ َ ْ َ ِْ ُ ََ ْ َ , والــــدارمى )٢١٥٧(صــــحيح أيب داود  −»ُْ

)٢٢٩٥(.   
ــه      فبــني النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  حيــرم عــىل الرجــل أن يطــأ األمــة املســبية إذا  أ

حتــــيض حـتـــى غــــري حامــــل ـفـــال يطأهــــا ذا كاـنـــت وإ , حـتـــى تضــــع محلهــــاًكاـنـــت حــــامال
وجـود النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم جعـل ف ,يض حيضة; إذ ال بـراءة لرمحهـا بغـري احلـ

 .عىل براءة الرحم مةاحليض عال
@@@@@@sÛbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ تــه وهــي : عــن عبــد اهللا بــن عمــر ريض اهللا عــنهام ــه طلــق امرأ أ

حائض, عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, فسأل عمر بـن اخلطـاب رسـول 
مــره «:  صــىل اهللا عليــه وســلماهللا صــىل اهللا عليــه وســلم عــن ذلــك, فقــال رســول اهللا

فلرياجعهــا, ـثـم ليمســكها حـتـى تطهــر, ـثـم حتــيض ـثـم تطهــر, ـثـم إن شــاء أمســك بعــد, 



 ٤

أخرجه  −»وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق هلا النساء
 .)١٤٧١(, ومسلم )٥٢٥١(البخاري 

, أو حامالًمره فلرياجعها, ثم ليطلقها طاهر«: )٥/١٤٧١ (     ويف لفظ ملسلم  .»ًا
 .ً     فدل ذلك عىل أن احلامل تكون طاهرا ال حتيض

@@@@@@Éia‹Ûa@ÝîÛ‡ÛaZقال اإلمام أمحـد رمحـه اهللا,  أن العادة جرت أن احلامل ال حتيض: 
  .١/٤٦٩ الرشح املمتع −»رف النساء احلمل بانقطاع الدمإنام تع«

 روضـــــة (الشــــافعية بعــــض  و, )٣٤/ ٢املبســــوط (  احلنفـيــــة ذهــــب وإىل هــــذا القــــول
 ).٤٠٤ /١املحىل  ( ابن حزم , و)٢٦٢/ ١املغنى (  واحلنابلة ,)١/١٧٤الطالبني 

@@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ وحجتهم ,, وىف هذه احلالة متسك عن الصالة حتيضأهنا : 
ًويسألونك عن املحيض قل هو أذى{ : تعاىلقوله@@@@@ َُ َ َ َُ ْ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ @ )٢٢٢:البقرة ( }ْ

 .غري احلمليف ما كان يف احلمل أو      وهذه اآلية عامة, تعم 
روضــــة ( الشــــافعيةبعــــض  و, )٣٢٧/ ١االســــتذكار   (املالكيــــةبعــــض وإليــــه ذهــــب 

 ).١/١٧٤الطالبني 
@@@@@òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@
@@@@@bÛëc@ZæìÜöbÔÛaî¥@ü@Ýßb¨a@ædi@@@@@@Z@
@@@@@@ÞbÓÀ@òßa‡Ó@åia@óäÌ¾a@}Q@ORVRZ{@

ه مـــن دم فهـــو دم : مـــذهب أبـــى عبـــد اهللا رمحـــه اهللا      أن احلامـــل ال حتـــيض, ومـــا تـــرا
فســاد, وهــو قــول مجهــور التــابعني مــنهم ســعيد بــن املســيب وعطــاء واحلســن وجــابر 

ه مـن الـدم : قال مالـك والشـافعى والليـث.. .وغريهم وأبو حنيفة وابن املنذر مـا تـرا
ــه دم صــادف عــادة حــيض إذا أمكــن, وروى  ذـلـك عــن الزهــرى وقـتـادة وإســحاق أل
 .ًفكان حيضا كغري احلامل



 ٥

َال توطــــأ حامــــل حتــــى تضــــع« : ملسو هيلع هللا ىلصقــــول النبــــى : ولنــــا      َ ََ َ َّ ٌُ ِ ُ َ ْوال حائــــل حتــــى تســــتربأ  َ َ َ َّْ َ َ ٌَ ِ َ
ٍبحيضــة َ ْ َ ــه ال جيتمــع ًام عــىل بــراءة الــرحمَلــَفجعــل وجــود احلــيض ع» ِ  فــدل ذلــك عــىل أ
ــــه زمــــن ...معــــه ه فيــــه حيضــــً ال يعتادهــــا احلــــيض فيــــه غالبــــ وأل ا ًا, فلــــم يكــــن مــــا تــــرا

 .كاآليسة
@@@@@@ï‚‹Ûa@ÞbÓ@Âìj¾a@óÏ}RORPZ{@

َوالالـئــي يئســـن ﴿: ـفــإن كاـنــت آيســـة أو صـــغرية فـنــزل قوـلــه: قاـلــت الصـــحابة      َ َْ ِ ِ َّ  ﴾
َوأوالت األَمحال أجلهن أن ي ﴿: ًفإن كانت حامال, فنزلت: فقالوا َّ ُ َ َْ َ َ ُُ ِ ْ َ ْ ُ َّضعن َمحلهنَ ُ َ َْ ْ َ ,﴾

 ذوات األقــراء, وتبــني هبــذا أن ففــى هــذا بيــان أن احلامــل ال حتــيض وأهنــا ليســت مــن
ُإذا أقبل ق«: قوله ْ ََ َ  .يتناول احلائل دون احلامل» ْرؤكِ
@@@@@@óÜa@óÏ@ây@åia@ÞbÓ}Q@OTPTZ{@

ًسـا, وال ا وال نفاًوكل دم رأته احلامل ما مل تضـع آخـر ولـد ىف بطنهـا, فلـيس حيضـ     
ضـا نفاسـا ألهنـا مل تـنفس وال وضـعت محلهـا بعـد وال  .....,يمنع مـن شـىء ً ولـيس أ ً

ه حيض أو نفاس  .حائض, وال إمجاع بأ
@@@@@bĆîãbqZ@æìÜöbÔÛaî¥@Ýßb¨a@ædi@Z@
@@@@@@‡îãbþaë@ïãbÈ¾a@åß@d ì¾a@À@b¾@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓ@IQVOXWZH@

ســالم ال توطــأ حامــل حـتـى تضــع وال حاـئـل حـتـى حتــيض مــا وـلـيس يف قوـلـه علـيـه ال" 
 ألن احلـديث إنـام ورد يف سـبي أوطـاس حـني أرادوا ;ينفي أن يكون حيض عىل محـل

وطــئهن فــأخربوا عــن احلامــل ال بــراءة لرمحهــا بغــري الوضــع واحلائــل ال بــراءة لرمحهــا 
  ."بغري احليض ال أن احلامل ال حتيض

@@@@@¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓ@†bÈ@IUOVUQLVUR@LVUS@H@ædi@ÞbÓ@åß@òÛ†þ@ê‹×ˆ@‹Èß@À
î¥@Ýßb¨a@Z@



 ٦

ال نزاع أن احلامـل قـد تـرى الـدم عـىل عادهتـا, ال سـيام يف أول محلهـا, وإنـام النـزاع      "
ا قـبـــل احلمــــل باالتفــــاق, فــــنحن ًوقــــد كــــان حيضــــ. يف حكــــم هــــذا اـلـــدم ال يف وجــــوده

حلكـــم إذا ثبـــت يف حمـــل, فاألصـــل وا .نستصـــحب حكمـــه حتـــى يـــأيت مـــا يرفعـــه بيقـــني
وألن الـدم اخلـارج مـن الفـرج الـذي رتـب الشـارع عليـه ...بقاؤه حتى يأيت ما يرفعـه,

ا, وهــذا لــيس باستحاضــة, ًحــيض واستحاضــة, ومل جيعــل هلــام ثالثــ: األحكــام قســامن
ئــد عــىل أكثــر احلــيض, أو اخلــارج عــن العــادة, :فــإن االستحاضــة  الــدم املطبــق, والزا
 وال يمكــنكم ..أن يكــون استحاضــة, فهــو حــيض, ا منهــا, فبطــل ًحــدوهــذا لــيس وا

إثبــات قســم ثالــث يف هــذا املحــل, وجعلــه دم فســاد, فــإن هــذا ال يثبــت إال بــنص أو 
 . دليل جيب املصري إليه, وهو منتفإمجاع أو

: , وقـــال املستحاضـــة إىل عادهتـــا− صـــىل اهللا عليـــه وســـلم −وقـــد رد النبـــي : قـــالوا     
ام التي كنت حتيضنييس قدر ااجل« فدل عىل أن عادة النساء معتربة يف وصف  .» أل

الدم وحكمه, فإذا جرى دم احلامـل عـىل عادهتـا املعتـادة, ووقتهـا مـن غـري زيـادة وال 
ــه حــيض, ووجــب حتكــيم عادهتــا, وتقــديمها  نقصــان وال انتقــال, دـلـت عادهتــا عــىل أ

 .عىل الفساد اخلارج عن العبادة
الطهـــر وعـــدم :  برشطـــنيًفيـــه إباحـــة الطـــالق إذا كانـــت حـــائال ابـــن عمـــر ديث     وحـــ

ن يف هــذا التعــر ه عــىل محلهــااملســيس, ـفـأ  وـلـيس يف هــذا مــا ,ض حلكــم اـلـدم اـلـذي ـتـرا
يـدل عــىل أن دم احلامــل دم فســاد, ـبـل عــىل أن احلامــل ختــالف غريهــا يف الطــالق, وأن 

ء مـن هـذا, بـل تطلـق ا غـري مصـابة, وال يشـرتط يف احلامـل يشًغريها إنام تطلق طـاهر
ب إصــابتها, ال عقيــب اإلصــابة, وتطلــق وإن رأت الــدم, فكــام ال حيــرم طالقهــا عقيــ

 .حيرم حال حيضها
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مـــا ذهــب إليــه احلنفـيــة  هــو  بعــد عــرض أقــوال الفقهـــاء وأدلــتهم أرى أن الــراجح      
ن أل ; احلامــل ال حتــيضأن  واحلنابـلـة واـبـن حــزم ومــن وافقهــم مــن  وبعــض الشــافعية

كانت لو و عىل براءة الرحم, عالمةاحليض وجود جعل النبي صىل اهللا عليه وسلم 
  وعـــىل ذلـــك ـفـــإذا رأت  كغـــري احلامــــل, لكانـــت عــــدهتا ثـــالث حـــيضاحلامـــل حتـــيض

 ., واهللا تعاىل أعلمً استحاضة وليس حيضا فتصيل وتصوماحلامل الدم فهو دم
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