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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiM‹“Ç@òÈia‹Ûa@òÛbÔ¾a@@

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

 :أما بعد
يتعـلـق احلالـة الثانـيـة للمستحاضـة وهـي املعـتـادة ومـا  السـابقة قاـلـةيف املفقـد ذكرنـا      

  يف ذكر املتحرية وما يتعلق − تعاىل بإذن اهللا–نرشع يف هذه احللقة وهبا من أحكام, 
 يف ميـزان حسـناتنا إنـه نفع هبا, وأن جيعلها, سائلني اهللا جل وعال أن يهبا من أحكام

 .سميع قريب جميب الدعاء
òrÛbrÛa@òÛb¨a@@@@@@Zñzn¾aZ@ا هلا عادة ونسيتهتوهي من كان. 

 . ذلكنون وغريج أو , أو مرض, أو إمهال,النسيان قد حيصل بغفلةوهذا 
 املفتــي, وبصــيغة اســم ِّريُبــاملتحرية بصــيغة اســم الفاعــل, ألهنــا حتــاملتحــرية وتوصــف 

 ).٢/٤٣٤( املجموع رشح املهذب −فعول, ألهنا حتريت بسبب نسياهناامل
@Õöa‹Ûa@‹zjÛa@À@áî−@åia@ÞbÓIQOQYYZH@

ا مـــن املتحـــرية وتفاريعهـــا ً خصوصـــ,واعـلــم أن ـبــاب احلـــيض مـــن غـــوامض األـبــواب
 .اعتنى به املحققون وأفرده حممد يف كتاب مستقلوهلذا 

@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIXOQQRZH@

هــذه املســـألة ومــا بعـــدها مــن مســـائل الناســية هـــو مــن عـــويص بــاب احلـــيض بــل هـــي 
عـــــــــد والتمهيـــــــــد,معظمـــــــــة ات واملســـــــــائل  وهـــــــــي كثـــــــــرية الصـــــــــور والفـــــــــروع والقوا

ا غـــري مســـألة حتـــى صـــنف الـــدارمي فيهـــا جملـــدة ضـــخمة لـــيس فيهـــ....  ,املشـــكالت
 وتقريرها وحتقيق أصوهلا واستدراكات كثرية اسـتدركها هـو عـىل كثـري مـن ,املتحرية

بطها وأصوهلا فيسـهل عليـه ...األصحاب  وينبغي للناظر فيها أن يعتني بحفظ ضوا
ه من صورها  .بعده مجيع ما يرا

 
ñzn¾a@áØy@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚aóÜÇ@òqýq@ÞaìÓc@Z@

ÞìÔÛaÞëþa@Z يقنــــت احلــــيض تركــــت الصــــالة  تيــــة إىل أن املتحــــرية إذا احلنف ذهــــب



 ٢

ــه طهــر أو حــيض حتــرت, ـفـإن يكــن هلــا رأ تأخــذ ف ي والصــوم, وإن شــكت يف وـقـت أ
 , فتجتنــــب مــــا جتتنبــــه احلــــائض وال يأتيهــــا زوجهــــا,بــــاألحوط يف األحكــــام الرشعيــــة

 ) ١/٢١٩(البحر الرائق  −تؤمر بالصالة والصومو
@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZللـدم  كانـت ناسـية للعـادة غـري مميـزةإناملتحـرية ىل أن  ذهـب الشـافعية إ 

 أو ناسـية للوقـت ذاكـرة د,أن تكـون ناسـية للوقـت والعـد :فال ختلو من ثالثة أحـوال
 . ذاكرة للوقتد أو ناسية للعدد,للعد

¶ëþa@òÛb¨a@Zaˆg‡ÈÛaë@oÓìÜÛ@òîbã@oãb×@†@ZæüìÓ@bèîÐÏZ@@

bàç‡ycZاهنا كاملبتدأة التي ال متييز هل أ. 
ïãbrÛaZأهنـــا ـتــؤمر باالحتـيــاط, لعـــدم الـتــيقن مـــن الطهـــر واحلـــيض,  , وهـــو املشـــهور

  وال يطأهـا, جلواز أن يكون ذلك وقت انقطـاع احلـيض;فتصيل وتغتسل لكل صالة
 جلـــواز أن ;اً فيصـــح هلـــا أربعـــة عرش يومـــ, وتصـــوم مـــع النـــاس شـــهر رمضـــان,الـــزوج

 ,هر وبعضه من السادس عرشيكون اليوم اخلامس عرش بعضه من أول يوم من الش
  .اًا آخر فيصح هلا منه أربعة عرش يومً ثم تصوم شهر,فيفسد عليها بذلك يومان

@òîãbrÛa@òÛb¨a@Zaˆg†‡ÈÜÛ@ñ‹×aˆ@î¨a@oÓìÛ@òîbã@oãb×@Z ـام علمـت عـدد مـن وهي أ
 اجتنــاب مــا يلزمهــا فيــه احلــيض ت تيقنــوقــت فكــل ,حيضــها, ونســيت وقــت عادهتــا

وجيــب  , فيــه مــا يبــاح للطــاهريبــاح هلــا ت فيــه الطهــر زمــان تيقنــ وكــل,جتتنبــه احلــائض
 مجـاع زوجهـا  عليهـاحـرم,  يف طهرهـات وكـل زمـان شـك, جيـب عـىل الطـاهرعليها ما

 . اً عىل الطاهر احتياطوجيب ما جيب
òrÛbrÛa@òÛb¨a@Zaˆg†‡ÈÜÛ@òîbã@oÓìÜÛ@ñ‹×aˆ@oãb×@Z  

aˆg@@@oãb×@@@a‡nia@oÓìÛ@ñ‹×aˆ@Lî¨a@õن أول يـوم مـن ان ابتـداء حـييض مـ بـأن قالـت كـ
ـــه يقـــني; وليلـــة مـــن أول الشـــهراًيومـــفيكـــون حيضـــها , الشـــهر  ثـــم تغتســـل بعـــده , أل



 ٣

 ; وتصــيل وتغتســل لكــل صــالة, يف طهــر مشــكوك فيــه إىل آخــر اخلــامس عرشدخلفتــ
 . فتتوضأ لكل صالة, وما بعده طهر بيقني إىل آخر الشهر,جلواز انقطاع الدم فيه

 gëaˆ@@@@ñ‹×aˆ@oãb×@@@@éÇbİÔãa@oÓìÛZ بـأن قالـت كـان حـييض ينقطـع يف آخـر الشـهر قبـل 
 مـــن أول اً طـــاهرتكـــون و, وليلـــةاً قبـــل ذلـــك يومـــفيكـــون حيضـــها ,غـــروب الشـــمس
 يف طهــر دخل ثـم ـتـ, تتوضـأ لكــل صـال ة فريضــة, اخلــامس عرش اليـومالشـهر إىل آخــر

ه ال حيتمل انقطا, تتوضأ لكل صالة,مشكوك إىل آخر التاسع والعرشين  ,ع الدم أل
 − انقطـــاع احلـــيض فيـــهت يف الوقـــت الـــذي تيقنـــوال جيـــب الغســـل إال يف آخـــر الشـــهر

 ).١/٨٢(املهذب للشريازي 
sÛbrÛa@ÞìÔÛaZإىل أن املتحرية هلا ثالث حاالت ذهب احلنابلة : 
@¶ëþa@òÛb¨aZ@@@@@bç†‡Çë@bènÓìÛ@òîbã@æìØm@æc@@@Lيف كـل شـهر سـتة فحكمهـا أهنـا متكـث 
ام أو سبعة امأ د ذلـك مستحاضـة, ون ذلك حيضها, ثم تغتسل, وهي فيام بعـ, يك أ

 .تصوم وتصيل وتطوف
aìÛ‡naë كنت أسـتحاض حيضـة كثـرية شـديدة,  ":محنة بنت جحش قالت بحديث 

فأتـيــت رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وســـلم أســـتفتيه وأخـــربه, فوجدـتــه يف بـيــت أختـــي 
ة كثـرية شـديدة, يا رسول اهللا, إين امرأة أستحاض حيض: زينب بنت جحش فقلت

ام يف .... فقال . فام ترى فيها قد منعتني الصالة والصوم ام أو سبعة أ حتييض ستة أ
, والطــــرباين يف املعجــــم الكبــــري )٢٨٧( أخرجــــه أبــــو داود − "علــــم اهللا, ثــــم اغتســــيل

 ).٦١٥(, واحلاكم يف املستدرك )٨٣٤(, والدار قطني )٥٥١(
@@òÛb¨aòîãbrÛaZ @@Lbç†‡Ç@óäm@æc تعلم أن حيضها يف العرش األول من الشهر,  كالتي

 من الـعرش كثها أصح الروايتني, إال أهنا متا, يفًا أو سبعً ستمكثتفوال تعلم عدده, 
: وإن قالــت.  مــن أول الــعرش, أو بــالتحري? عــىل وجهــنيكثهــادون غريهــا, وهــل مت

نـــي كنـــت أول الشـــهر حائضـــ نـــي كنـــت آخـــر الشـــهر أ أو ,ا, وال أعلـــم آخـــرهًأعلـــم أ
فيجعـــل أو ال أعلـــم هـــل كـــان ذلـــك أول حـــييض أو آخـــره? . ا وال أعلـــم أولـــهًحائضـــ
 اليوم الذي علمته, وأمتت بقية حيضها مما بعده يف الصورة األوىل, ومما قبله حيضها



 ٤

وتذكر   أول الشهر, عىل اختالف الوجهنييف الثانية, وبالتحري يف الثالثة, أو مما ييل
 . وقتها
¨aòrÛbrÛa@òÛbZأحــدمها, أن ال : وهـذه هلـا حالتـان .ر عـددها, وتنسـى وقتهــا أن تـذك

امًتعلم هلا وقتا أصال , فإهنا جتلس  وال تعلم وقتها, مثل أن تعلم أن حيضها مخسة أ
والثـاين, أن . مخسة من كل شهر; إما مـن أولـه, أو بـالتحري, عـىل اخـتالف الـوجهني

ــام, مثــل أن تعلــم أهنــا كانــت حتــيض ًتعلــم هلــا وقتــا لــعرش األول مــن كــل  مــن امخســة أ
امها من ذلك الوقت دون غريهكثشهر, فإهنا مت  . عدد أ

òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcZ@

@À@õbu@Õöa‹Ûa@‹zjÛaIQORQY@H@

ه وقت حيض أو  ومتى تيقنت باحليض يف وقت تركتهام فيه, ومتى شكت يف وقت أ
كـــل صـــالة وتصـــوم طهـــر حتـــرت, فـــإن مل يكـــن هلـــا رأي تصـــيل فيـــه بالوضـــوء لوقـــت 

ـــه حـــيض أو طهـــر أو خـــروج عـــن احلـــيض  وتقضـــيه دوهنـــا, ومتـــى شـــكت يف وقـــت أ
ه وقت اخلروج من احليض  وال يأتيها زوجها ,تصيل فيه بالغسل لكل صالة جلواز أ

 .بحال الحتامل احليض
l‰è¾a@À@õbuðŒa“ÜÛ@I@QOXRZH@

 أو ناسية , للوقت والعدةما أن تكون ناسيةإ : مل خيلإن كانت ناسية للعادة غري مميزة
 فان كانت ناسية للوقت والعدة , أو ناسية للعدة ذاكرة للوقت,للوقت ذاكرة للعدة

 أهنــا كاملبتــدأة التــي ال متييــز هلــا نــص عليــه يف : أحــدمها:فيهــا قــوالنو ,هــي املتحــريةف
ا ًا أو سـبعًا وليلـة يف أحـد القـولني وسـتً فيكون حيضها من أول كل هالل يومـ,العدد
 وعددنا , فإن عرفت متى رأت الدم جعلنا ابتداء شهرها من ذلك الوقت, اآلخريف

ن جيعـــل حيضـــها بـــأوىل مـــن أـــام بــــــه لـــيس بعـــض األ أل;ا وحيضـــناهاًهلـــا ثالثـــني يومـــ
 وهـــو املشـــهور : والثـــاين, وصـــارت كمـــن ال عـــادة هلـــا, فســـقط حكـــم اجلميـــع,بعـــض

ه ال حيض هلا وال طهر بيقني  ;تصيل وتغتسل لكل صالة ف,واملنصوص يف احليض أ
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 وتصــوم مــع النــاس ,الــزوج  وال يطأهــا,جلــواز أن يكــون ذـلـك وقــت انقطــاع احلــيض
 جلواز أن يكون اليوم اخلامس عرش بعضه ;اً فيصح هلا أربعة عرش يوم,شهر رمضان

 ثـم , فيفسـد عليهـا بـذلك يومـان,من أول يـوم مـن الشـهر وبعضـه مـن السـادس عرش
وإن كاـنـت ناســية لوقــت احلــيض  .اًـنـه أربعــة عرش يومــا آخــر فيصــح هلــا مًتصــوم شــهر
 وكـل , فكل زمان تيقنا فيـه احلـيض ألزمناهـا اجتنـاب مـا جتتنبـه احلـائضذاكرة للعدد

 وأوجبنا ما جيب عىل الطاهر وكل زمان ,زمان تيقنا طهرها أبحنا فيه ما يباح للطاهر
 وكـل زمـان ,ًاطـاشككنا يف طهرها حرمنـا وطأهـا وأوجبنـا مـا جيـب عـىل الطـاهر احتي
فــإن كانــت ذاكــرة  , جوزنــا فيــه انقطــاع احلــيض أوجبنــا عليهــا أن تغتســل فيــه للصــالة

 فـإن كانـت ذاكـرة لوقـت ابتدائـه بـأن قالـت كـان ابتـداء : نظـرت,للوقت ناسـية للعـدد
ــه يقــنياًن أول ـيـوم مــن الشــهر حيضــناها يومــحــييض مــ  ـثـم , وليلــة مــن أول الشــهر أل

 وتصيل وتغتسـل ,ر مشكوك فيه إىل آخر اخلامس عرش فتحصل يف طه,تغتسل بعده
 فتتوضأ لكل , وما بعده طهر بيقني إىل آخر الشهر,لكل صالة جلواز انقطاع الدم فيه

 بأن قالت كان حييض ينقطع يف آخر الشهر , وإن كانت ذاكرة لوقت انقطاعه,صالة
 الشـهر  مـن أولاًا وليلـة وكانـت طـاهرًغروب الشـمس حيضـناها قبـل ذلـك يومـقبل 

 ـثـم حتصــل يف طهــر مشــكوك إىل , تتوضــأ لكــل صــال ة فريضــة,إىل آخــر اخلــامس عرش
ـــه ال حيتمـــل انقطـــاع اـلــدم وال جيـــب ,آخـــر التاســـع والعرشـيــن  تتوضـــأ لكـــل صـــالة أل

 .الغسل إال يف آخر الشهر يف الوقت الذي تيقنا انقطاع احليض فيه
@À@õbu@Ì¾aIQORSSMRSWZH@

بــع مــن أقســام ا  وهــذا القســم ,ملستحاضــة, وهــي مــن ال عــادة هلــا وال متييــزالقســم الرا
 , أن تكون ناسية لوقتها وعددها,أحدها: لناسية, وهلا ثالثة أحوالأحدمها ا: نوعان
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والثالثـة, . والثانيـة, أن تنسـى عـددها, وتـذكر وقتهـا .وهذه يسـميها الفقهـاء املتحـرية
ـام أو سـبعة, فالناسية هلام, جتلس يف .أن تذكر عددها, وتنسى وقتها  كل شهر سـتة أ

يكـــون ذـلــك حيضـــها, ـثــم تغتســـل, وهـــي ـفــيام بعـــد ذـلــك مستحاضـــة, تصـــوم وتصـــيل 
وعـــن أمحـــد أهنـــا جتلـــس أقـــل احلـــيض, ثـــم إن كانـــت تعـــرف شـــهرها, وهـــو . وتطـــوف

خمالف للشهر املعـروف, جلسـت ذلـك مـن شـهرها, وإن مل تعـرف شـهرها, جلسـت 
ـه الغالـب وهـو بظـاهره يثبـت ...نـة بنـت جحـشمححلـديث  .من الشهر املعـروف; أل
 مل يستفصــلها, هـل هــي − صــىل اهللا عليـه وسـلم −احلكـم يف حـق الناســية; ألن النبـي 

واحتامل أن تكون ناسية أكثر, . مبتدأة أو ناسية? ولو افرتق احلال الستفصل وسأل
لقســـم الثـــاين, الناســـية لعـــددها دون وقتهـــا, كـــالتي تعلـــم أن افـــإن محنـــة امـــرأة كبـــرية, 

ها يف الـــــعرش األول مـــــن الشـــــهر, وال تعلـــــم عـــــدده, فهـــــي يف قـــــدر مـــــا جتلســـــه حيضـــــ
ا, يف أصـح الـروايتني, إال أهنـا جتلسـها مـن الـعرش دون ًا أو سـبعًكاملتحرية, جتلس سـت

أعلـم : وإن قالـت. غريها, وهل جتلسـها مـن أول الـعرش, أو بـالتحري? عـىل وجهـني
ني كنت أول الشهر حائض ا وال ًإنني كنت آخر الشهر حائضأو . ا, وال أعلم آخرهًأ

أو ال أعلــم هــل كــان ذلــك أول حــييض أو آخــره? حيضــناها اليــوم الــذي . أعلــم أولــه
علمتـــــه, وأمتـــــت بقيـــــة حيضـــــها ممـــــا بعـــــده يف الصـــــورة األوىل, وممـــــا قبلـــــه يف الثانيـــــة, 

 .وبالتحري يف الثالثة, أو مما ييل أول الشهر, عىل اختالف الوجهني
أحدمها, أن ال تعلم : ة لوقتها دون عددها, وهذه تتنوع نوعنيالقسم الثالث, الناسي

ام, فإهنـا جتلـس مخسـة مـن كـل شـهر;  هلا وقتا أصال, مثل أن تعلم أن حيضها مخسة أ
والثاين, أن تعلم هلا وقتا, مثل أن . إما من أوله, أو بالتحري, عىل اختالف الوجهني
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ام ول من كل شهر, فإهنا جتلس عدد ا معلومة من العرش األًتعلم أهنا كانت حتيض أ
امها من ذلك الوقت دون غريه  .أ
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 − قــدر اســتطاعتها−تتحــرىوالــذي يظهــر يل بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء أن املتحــرية 
قــــــدر  −لــــــون الــــــدم وكــــــذلك ســــــائر ألــــــوان دمــــــاء احلــــــيض عنــــــد النســــــاء, وتتحــــــرى

تبنـــى عـــىل  ومـــن ثـــم , وقـــت نزولـــه عليهـــا قبـــل أن يطـــرأ عليهـــا املـــرض−االســـتطاعة
ـام التـى تـرجح أن دم احلـيض ينـزل عليهـا فيهـا  ,ًالتقريب فترتك الصالة تقريبا ىف األ

وكـــــذلك تـــــرتك الصـــــوم ويعتزهلـــــا زوجهـــــا إىل غـــــري ذلـــــك مـــــن مســـــتلزمات احلـــــيض 
 واهللا تعــاىل ومتبوعاتــه, فــإذا انقضــت هــذه املــدة اغتســلت وتعامــل معاملــة الطــاهر, 

 .أعلم بالصواب
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