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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMò†bÛa@òÛbÔ¾a@@

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

متى جيوز إتيان و ,عالمة الطهر من احليض السابقة قالة املفقد ذكرنا يف
ما  − بإذن اهللا  تعاىل–ونستكمل  ?أم ال هل حتيض احلاملو ُاحلائض إذا طهرت ?

 .يتعلق باحليض من أحكام
bÛëc@Zñý—Ûaë@âì—Ûa@öb¨a@óÜÇ@â‹±Z@

ه حيرم عىل احلائض الصوم والصالة, و جيب عليها قضاء اتفق الفقهاء عىل أ
, )١/٦٢(, بداية املجتهد )١/٥٦(تبيني احلقائق  − الصالةالصوم وال تقيض 

 ).١/١٣٥,١٣٤(, الكايف البن قدامة )٢/٣٥٤(املجموع رشح املهذب 
ïmdí@b·@ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naë@Z@

ِّأليس إذا حاضت مل تصل ومل «: قال النبي :  قالعن أيب سعيد  −١
 .مطوال) ٨٠(, ومسلم )١٩٥١(أخرجه البخاري  −»تصم

 قالت, جاءت فاطمة بنت أيب حبيش, إىل النبي  ريض اهللا عنهاعن عائشة −٢
 أفأدع , أستحاض فال أطهراهللا, إين امرأةيا رسول : صىل اهللا عليه وسلم فقالت

 إنام ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي ,ال«: الصالة? فقال
, )٢٢٨( أخرجه البخاري −»إذا أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيلالصالة, و

 .)٣٣٣(ومسلم 
ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض : سألت عائشة:  عن معاذة قالت−٣

كان : لست بحرورية, ولكني أسأل, قالت: ت? قلتأحرورية أ: الصالة? فقالت
أخرجه البخاري −ةيصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصال

 )طائفة من اخلوارج : حرورية ( ).٣٣٥ −٦٩(, ومسلم )٣٢١(
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓ@IRROQPWZHc@oäi@òà bÏ@sí‡y@‹×ˆ@æc@‡Èi@@ïi

”îjyZ@



 ٢

 ليس عن النبي صىل اهللا عليه ,وهذا نص صحيح يف أن احلائض ترتك الصالة
 واألمة جممعة عىل ذلك ,وسلم يف هذا الباب أثبت منه من جهة نقل اآلحاد العدول
ام حيضتها  ال خالف يف ذلك بني ,وعىل أن احلائض بعد طهرها ال تقيض صالة أ

 .لقول فيه وارتفع ا,  فلزمت حجته,علامء املسلمني
@@@áqóÜÇ@bĆjÔÈß@ÞìÔí@@ñˆbÈß@sí‡y@Z@

ام حيضتها وتقيض الصوم وال تقيض "          وهذا إمجاع أن احلائض ال تصوم يف أ
 وما أمجع املسلمون عليه فهو احلق , ال خالف يف يشء من ذلك واحلمد هللا,الصالة

 .واخلرب القاطع للعذر
@ðŠbjÛa@|nÏ@À@kuŠ@åia@ÞbÓIROQSSZH@

 إذا كن حيضن يف زمانه فال يقضني − صىل اهللا عليه وسلم −اء النبي فإن نس
 عىل − صىل اهللا عليه وسلم −الصالة إذا طهرن, فإنام يكون ذلك بإقرار النبي 

ا عليهن مل هيمل ًذلك, وأمره به, فإن مثل هذا ال خيفى عليه, ولو كان القضاء واجب
 .لصالةذلك, وهو ال يغفل عن مثله لشدة اهتاممه بأمر ا

@À@Š‰ä¾a@åia@ÞbÓÊb»⁄aI@™ZTRH@

ام حيضتها, فليس عليها القضاءوأمجعوا عىل أن احلائض ال صالة عليها يف  . أ
ام حيضتها يف شهر  وأمجعوا عىل أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره يف أ

  .رمضان
@‡èna@òía‡i@À@‡’Š@åia@ÞbÓIQOVRH@

 :عة أشياءواتفق املسلمون عىل أن احليض يمنع أرب
bàç‡ycZ ه ليس جيب عىل احلائض قضاؤها  ( فعل الصالة ووجوهبا أعني أ

 .)بخالف الصوم
 ïãbrÛaëZ ه يمنع فعل الصوم ال قضاءه, وذلك حلديث عائشة الثابت أهنا  أ
وإنام قال بوجوب القضاء » كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة«: قالت

 .عليها طائفة من اخلوارج
aësÛbrÛZ@− الطواف; حلديث عائشة الثابت حني أمرها رسول − فيام أحسب 

 . أن تفعل كل ما يفعل احلاج غري الطواف بالبيت− صىل اهللا عليه وسلم −اهللا 



 ٣

Éia‹ÛaëZِفاعتزلوا النساء يف املحيض{:  لقوله تعاىل; اجلامع يف الفرج ِ َ ْ ِ َ َ ِّ ُ ِ َ ْ : البقرة[} َ
 .اآلية] ٢٢٢

Çg@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓ@μÈÓì¾a@âýISORXT@ZH@

ِوأما إجياب قضاء الصوم عىل احلائض دون الصالة فمن متام حماسن الرشيعة  ُ
ُوحكمتها ورعايتها ملصالح املكلفني; فإن احليض ملا كان منافيا للعبادة مل يرشع فيه  ً َ
ام احليض, فتحصل هلا  ام الطهر ما يغنيها عن صالة أ ُّفعلها, وكان يف صالهتا أ

ْلصالة يف زمن الطهر; لتكررها كل يوم, بخالف الصوم, فإنه ال يتكرر, مصلحة ا ُّ
ٌ مل يكن هلا سبيل إىل تدارك ام, فلو سقط عنها فعله باحليضٌوهو شهر واحد يف الع

ًنظريه, وفاتت عليها مصلحته, فوجب عليها أن تصوم شهرا يف طهرها; لتحصل  ُ
 .ه وإحسانه إليه برشعهَّ اهلل بعبدمصلحة الصوم التي هي من متام رمحة

bĆîãbq@@ZïÜ—m@æc@ÝjÓ@ñc‹¾a@ošby@áq@ñý—Ûa@oÓë@Ý‚†@aˆgÜÇ@k°@ÝèÏ@@bèî@õb›Ó
_ü@âc@‹èİÛa@‡Èi@ñý—Ûa@

  : عىل أربعة أقوالاختلف الفقهاء يف هذه املسألة
ÞìÔÛaÞëþa@Z بـــــــدائع (عليهـــــــا القضـــــــاء, وإليـــــــه ذهـــــــب احلنفيـــــــة  ال جيـــــــب

 .)١/٣٩٤,٣٩٥ املحىل(, وابن حزم )١/٩٥الصنائع
ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëZوأباح لنا الصالة  ,اًدا حمدًأن اهللا تعاىل جعل للصالة وقت ب

قت للوجوب, فال جيب عليها يف أول هذا الوقت وآخره, فإذا مل يتعني أول الو
ه لو القضاء; يف آخر وقتها كانت الصالة جتب بأول الوقت لكان من صالها  أل

وهذا خالف ما صح عن النبي صىل اهللا عليه  وقتها, بتأخريها عنآثام يا هلا, ًقاض
 عن وقال للسائل الذي سألهيف آخر وقتها و صىل الصالة يف أول وقتها حيثوسلم 

ت وقت": مواقيت الصالة ٌما بني ما رأ َْ َ ْ َ َ َ ْ ََ  ).٦١٣( أخرجه مسلم −"َ
@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZقبل  يسع تلك الصالةاًمن الوقت قدراحلائض  ن أدركت إ 
 وإن كان الذي أدركته من الوقت ال يسع تلك ,القضاءعليها وجب  حيضها

املجموع رشح ( , وإليه ذهب الشافعية الصالة فال جيب عليها القضاء
 )٣/٦٦املهذب

ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëZصالة فقد متكنت ً أدركت من الوقت قدرا يسع ال بأهنا إذا



 ٤

مل ودائها أومتكن من كي عىل املز إذا وجبت الزكاة كام , القضاءهالزم فامن أدائه
 .جب عليه إخراجها, في حتى هلك املالهاخيرج

sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ فأكثرإن طرأ احليض عليها وكان الباقي من الوقت يسع ركعة  
وإليه ذهب  − وإن كان أقل من ركعة وجب عليها القضاء,عليها القضاءفال جيب 
 .)١/١٦١أسهل املدارك (املالكية 

ÙÛˆ@óÜÇ@aìÛ‡naëZ  عن أيب هريرة أن النبي بام رويًمن أدرك ركعة « :  قال َ ْ ْْ َ َ ََ َ
َمن الصالة فقد أدرك الصالة  َْ ََّ ْ َّ ََ َ َ َ َ ِ مسلم صحيح و) ٥٧٩(البخاري  صحيح −»ِ

)٦٠٨(. 
ة فقد أدرك وقتها, فإذا ن من أدرك ركعة من الصالأدل احلديث عىل    

 صل العذر يف وقت, فقد حيسع ركعةًوكان الباقي من الوقت قدرا  حاضت
 وقد بقي أقل من ركعة, فقد خرج وقت إذا حاضت أما .ال جيب قضائها, فالصالة

 اجب عليهو, فإذا طرأ احليض بعد ذلك ايف ذمتهالصالة  واستقرت الصالة,
 .القضاء

Éia‹Ûa@ÞìÔÛaZ  إن أدركت احلائض من الوقت قدر تكبرية اإلحرام ثم حاضت
 .)٣/١٧٧اإلنصاف للمرداوي ( نابلة وجب عليها القضاء, وإليه ذهب احل

    @@@aìÛ‡naë@  قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وســلم: عـن أيب هرـيـرة, قـالبـام روي :
إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العرص, قبل أن تغـرب الشـمس, فليـتم صـالته, «

 −»وإذا أدرك ســـــجدة مـــــن صـــــالة الصـــــبح, قـبــــل أن تطلـــــع الشـــــمس, فلـيــــتم صـــــالته
 ).٥٥٦(صحيح البخاري 

, ًفدل احلديث عىل أن من أدرك قدرا من الصالة ولو سجدة فقد أدرك الصالة
ًجزءا من وقت الصالة ولو بقدر تكبرية اإلحرام ثم وعليه فلو أدركت املرأة 

 .حاضت وجب عليها القضاء
kÔÈmë عن عائشة,  بأن املراد بالسجدة يف احلديث الركعة بدليل ما روي

من أدرك من العرص سجدة قبل أن «: اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صىل : قالت
, والسجدة إنام هي »تغرب الشمس, أو من الصبح قبل أن تطلع, فقد أدركها



 ٥

 ).٦٠٨( صحيح مسلم −الركعة
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

bÛëc@Zõb›ÔÛa@bèîÜÇ@k°@ü@ÞbÓ@åßZ@

@Âìj¾a@À@ï‚‹Ûa@ÞbÓIROQTLQUH@

ء من الوقت وقد افتتحت الصالة أو مل تفتتحها وإذا أدركها احليض يف يش
 أما إذا حاضت بعد دخول الوقت فليس عليها قضاء ,سقطت تلك الصالة عنها

 لكنا نقول ما بقي يشء من الوقت فالصالة مل ترص ,تلك الصالة إذا طهرت عندنا
 وإنام تعذر عليها األداء بسبب احليض وذلك, ا يف ذمتها بل هي يف الوقت عني ًدين

 واحليض ال ,ا يف ذمتهاً فأما بخروج الوقت فتصري الصالة دين,غري موجب للقضاء
 .ا يف ذمتهاًيمنع كون الصالة دين

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIQOYUZH@

إذا حاضت يف آخر الوقت أو نفست والعاقل إذا جن أو أغمي عليه واملسلم 
 يسع الفرض ال يلزمهم الفرض  وقد بقي من الوقت ما−  والعياذ باهللا−إذا ارتد 

عند أصحابنا; ألن الوجوب يتعني يف آخر الوقت عندنا إذا مل يوجد األداء قبله 
 .فيستدعي األهلية فيه الستحالة اإلجياب عىل غري األهل ومل يوجد

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓIQOSYTLSYUH@

وإن حاضت امرأة يف أول وقت الصالة أو يف آخر الوقت ومل تكن صلت 
 هو أن اهللا تعاىل :رهان قولناب ...تلك الصالة سقطت عنها, وال إعادة عليها فيها

 صىل اهللا عليه − وصح أن رسول اهللا ,ا أوله وآخرهًا حمدودًجعل للصالة وقت
هلا إىل آخر   صىل الصالة يف أول وقتها ويف آخر وقتها, فصح أن املؤخر−وسلم 

ه . اًوقتها ليس عاصي  فإذا هي ليست عاصية , ال يفعل املعصية− عليه السالم −أل
وهلا تأخريها, فإذا مل تتعني عليها حتى حاضت فقد  ,فلم تتعني الصالة عليها بعد

سقطت عنها, ولو كانت الصالة جتب بأول الوقت لكان من صالها بعد ميض 
ا بتأخريها عن وقتها, ًا, وفاسقًيا هلا ال مصليًمقدار تأديتها من أول وقتها قاض

 .ا هلا عن وقتها, وهذا باطل ال اختالف فيه من أحدًرومؤخ
 



 ٦

@æg@ÞbÓ@åß@bĆîãbqo×Š†c@@ĆŠ‡Ó@oÓìÛa@åßñý—Ûa@ÙÜm@Éí@a@@kuë@bèîÜÇõb›ÔÛaZ@

@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓISOVVZH@

ن كان عاقال يف أول أا من أول الوقت ثم طرأ العذر بًزءدرك جأفاما إذا 
 مل يدرك ما يسع فرض الوقت سقط  فان,ا فحاضت نظرتً أو طاهر,الوقت فجن

ن أدرك من الوقت ما يسع للفرض ثم طرأ إو ....الوجوب ومل يلزمه القضاء
ه وجب عليه أل ....اجلنون أو احليض استقر الوجوب ولزم القضاء إذا زال العذر

دائها فلم خيرج حتى هلك أشبه إذا وجبت الزكاة ومتكن من أ ف,دائهأومتكن من 
 .املال

bĆrÛbq@Zß@ÞbÓ@å@æb×@æg@‹r×dÏ@òÈ×Š@Éí@oÓìÛa@åß@ïÓbjÛaõb›ÔÛa@bèîÜÇ@k°@üZ@

@ÚŠa‡¾a@Ýèc@À@òîØÛb¾a@åß@ðëbä“ØÛa@ÞbÓIQOQVQZH@

 وكان الباقي من رضوري الصبح ...إذا زال العذر كالنوم واإلغامء واجلنون 
ما يسع ركعة بسجدتيها فإهنا تكون مدركة من حيث األداء, ويتعلق به وجوب 

 يعني أن طرو عذر من األعذار املتقدمة يف وطرو العذر ملثل ذلك مسقط  ..افعله
 .تقدير األوقات املذكورة مسقط للصالة

bĆÈiaŠ@Zõb›ÔÛa@bèîÜÇ@kuë@@âa‹y⁄a@ñjØm@Š‡Ó@oÓìÛa@åß@o×Š†c@æg@ÞbÓ@åßZ@

Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓI@SOQWWHZ@

إدراك يشء من الوقت علم أن الصحيح من املذهب; أن األحكام ترتتب با   
 ومن أدرك من الوقت قدر تكبرية, ثم جن, أو حاضت املرأة, ...ولو قدر تكبرية
 .لزمهم القضاء

|ua‹Ûa@
هو ما  − واهللا أعلم –بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى أن الراجح 

ه  إذا دخل وقت الصالة ثم حاضت املرأة قبل أن ذهب إليه احلنفية وابن حزم من أ
 ومن أشف ما يستدل به أن الصحابيات يف عهد ;ال جيب عليها القضاءتصيل ف

 النبي صىل اهللا ومل يأمر حيضن يف كل األوقاتكن عليه وسلم  رسول اهللا صىل اهللا 
ولو كان  ,الصالة التي فاتتها قبل نزول احليضقضاء واحدة منهن بعليه وسلم 

 . عن وقت احلاجةًالقضاء واجبا ألمرهن بذلك إذ ال جيوز تأخري البيان
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   من فقه املرأةقالة السادسةامل −جملة التوحيد                                                    
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