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الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على 
نبينــــا محمــــد وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن اقتفــــى   

  ,,وبعد
فهــذه بعــض األحكــام الخاصــة بالنســاء 

بالصــالة والصــيام وقــد ســبق نشــرها فيمــا يتعلــق 
  ,) للنساء فقط ( في كتاب

نســأل اهللا أن ينفــع بهــا , مفــردةوهــاهي 
مـــــن كتبهـــــا وجمعهـــــا ونشـــــرها بـــــين المســـــلمين 

  ,,والمسلمات
  محبكم

عبد اهللا بن أحمد العالف 
  الغامدي
  2579:ب.الطائف ـ ص
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(أحكام ختتص باملرأة يف صالتها  ∗ (  
حــــافظي أيتهــــا المســــلمة علــــى صــــالتك فــــي أوقاتهــــا 

عـالى يقول اهللا ت. مستوفيًة لشروطها وأركانها وواجباتها
وأقمــــن الصــــالة وآتــــين الزكــــاة {: ألمهــــات المــــؤمنين 

  . ]33: األحزاب[} أطعن اهللا ورسولهو 

  . وهذا أمٌر للمسلمات عموماً 
ــاني مــن أركــان اإلســالم، وهــي  فالصــالة هــي الــركن الث

  .عمود اإلسالم وتركها كفٌر يخرج من الملة
فــــال ديــــن وال إســــالم لمــــن ال صــــالة لــــه مــــن الرِّجــــال 

  .والنساء 
إضاعة : تأخير الصالة عن وقتها من غير عذٍر شرعيّ و 

  . لها 
                                                           

صاحل الفـوزان ـ / للشيخ . تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات ∗
  . اهللا بعلمه ـ نفع 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

5 

فخلــف مــن بعــدهم خلــٌف أضــاعوا {: قــال  اهللا تعــالى 
إال مــن * الصـالة واتبعـوا الشــهوات فسـوف يلقــون غيـاً 

  ] .60، 59: مريم[} تاب
وقد ذكر الحافظ ابـن كثيـر فـي تفسـيره عـن جمـٍع مـن 
ـــــى إضـــــاعة الصـــــالة إضـــــاعة  أئمـــــة المفســـــرين أن معن

ــر الغــّي مو  اقيتهــا بــأن ُتصــلى بعــدما يخــرج وقتهــا، وفسَّ
  .وُفسِّر بأنه واٍد في جهنم . الذي يلقونه بأنه الخسار

وللمـــرأة أحكـــام فـــي الصـــالة تخـــتص بهـــا عـــن الرجـــل 
  : وإيضاحها كما يلي

ـ ليس على المـرأة أذاٌن وال إقامـٌة؛ ألن األذان ُشـرَِع 1
صــوتها لــه فــي رفــع الصــوت والمــرأة ال يجــوز لهــا رفــع 

  .وال يصحَّان منها 
  . "فيه خالفاً ال نعلُم ) : "2/68" (المغني"قال في 
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ـ كلُّ المـرأة عـورٌة فـي الصـالة إال وجههـا وفـي كفَّيهـا 2
  .وقدميها خالفٌ 

ــٌل غيــر محــرٍم لهــا، فــإن   وذلــك كّلــه حيــث ال يراهــا رَُج
كان يراها رجٌل غير محرٍم لها وجب عليها سترها كما 

فالبـد . خـارج الصـالة عـن الرجـاليجب عليهـا سـترها 
في صـالتها مـن تغطيـة رأسـها ورقبتهـا ومـن تغطيـة بقيَّـة 

  .بدنها حتَّى ظهور قدميها
مــن : ال يقبــل اهللا صــالة حــائٍض ـ يعنــي : " rقــال 

  .رواه الخمسة " بلغت الحيض ـ إال بخمارٍ 
  .ما يغطِّي الرأس والعنق :  والخمار 

 rألت النبـــي وعـــن أم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا أنهـــا ســـ
إذا  : "أُتصـــلي المـــرأة فـــي درع وخمـــاٍر بغيـــر إزار؟قـــال 

أخرجـــه أبـــو " كـــان الـــدرع ســـابغاً يغطـــي ظُهـــور قـــدميها
  .داود وصحح األئمة وقفه 
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دل الحـــديثان علـــى أنـــه البـــد فـــي صـــالتها مـــن تغطيـــة 
رأســها ورقبتهــا كمــا أفــاده حــديث عائشــة، ومــن تغطيــة 

ــدنها حتَّــى ظهــور قــدميها كمــا أ ــة ب فــاده حــديث ُأمِّ بقّي
  .سلمة 

ويُبـــاُح كشـــف وجههـــا حيـــث ال يراهـــا أجنبـــيٌّ إلجمـــاع 
  .أهل العلم على ذلك

" مجمــوع الفتــاوى"قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة فــي 
ـــ22/113( ـــو صـــلَّت وحـــدها  ) : 114ـ ـــإنَّ المـــرأة ل ف

كانــت مــأمورٌة باالختمــار وفــي غيــر الصَّــالة يجــوز لهــا  
نـة فـي الصـالة حـقٌّ فأخـذ الزِّي. كشف رأسها فـي بيتهـا

هللا فلـــيس ألحـــٍد أن يطـــوف بالبيـــت عريانـــاً ولـــو كـــان 
  ".وحده بالليل وال يصلِّي عرياناً ولو كان وحده

فليســـت العـــورة فـــي الصـــالة مرتبطـــًة : "إلـــى أن قـــال 
  .انتهى"النظر ال طرداً وال عكساً بعورة 
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وأما سائر بدن المرأة ) : "2/328" (المغني"قال في 
فـــي الصـــالة، وإن انكشـــف منـــه  الحـــرة فيجـــب ســـتره

وبهــذا . شــيٌء لــم تصــحَّ صــالتها إال أن يكــون يســيراً 
  " .قال مالٌك واألوزاعيُّ والشافعيُّ 

ــ ذكــر فــي 3 أنَّ المــرأة تجمــع ) : 2/258" (المغنــي"ـ
نفســـــها فـــــي الرُّكـــــوع والسُّـــــجود بـــــدًال مـــــن التجـــــافي، 
وتجلس متربِّعًة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب 

  .بدًال من التورك واالفتراش؛ ألنه أستر لها يمينها
قـــــال ) : "3/455" (المجمـــــوع"وقـــــال النـــــووي فـــــي 

ـــــين : الشـــــافعيُّ رحمـــــه اهللا فـــــي المختصـــــر وال فـــــرق ب
الرجـــــال والنســـــاء فـــــي عمـــــل الصـــــالة إالّ أنَّ المـــــرأة 
ُيستحبُّ لها أن َتُضمَّ بعضها إلـى بعـض، وأحـّب ذلـك 

  .تهىان" .الركوع وفي جميع الصالةلها في 
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ـــ صــالة النســاء جماعــٌة بإمامــة إحــداهن فيهــا خــالٌف 4
بين العلماء بين مانع ومجيز، واألكثر على أنه ال مانع 

أمــــر أمَّ ورقــــة أن تــــؤم أهــــل  rمــــن ذلــــك؛ ألن النبــــي 
  .رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة. دارها
  .ضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديثـ وبع

، وبعضــهم يــرى أنــه ـــ وبعضــهم يــرى أنــه غيــر ُمســتحبٍّ 
. مكـروٌه، وبعضـهم يـرى جــوازه فـي النَّفـل دون الفــرض

  . ولعلَّ الرَّاجُح استحبابه
" المغنــي"الفائــدة فــي هــذه المســألة يُراَجــعُ ولمزيــد مــن 

  ) . 85ـ4/84(والمجموع للنووي) 2/202(
 القراءة إذا لــــم يســــمعها رجــــاٌل غيــــروتجهــــر المــــرأة بــــ

  .محارم
ــــ يـَُبــــاُح للنســــاء الخــــروج 5 مــــن البيــــوت للصــــالة مــــع ـ

الرجال فـي المسـاجد وصـالتهنَّ فـي بيـوتهن خيـٌر لهـنَّ 
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أنـه قـال  rعـن النبـي " صحيحه"فقد روى مسلٌم في 
  " .ال تمنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: "

ال تمنعــــــــوا النســــــــاء أن يخــــــــُرجن إلــــــــى : " rوقــــــــال 
  رواه أحمد وأبوداود"يوتهنَّ خير لهنالمساجد وب

التُهنَّ فيهــا أفضــل لهــنَّ مــن فبقــاؤهن فــي البيــوت وصــ
  .أجل التستُّر

ُـــّد مـــن 6 ـــ وإذا خرجـــت إلـــى المســـجد للصـــالة فـــال ب ـ
  :مراعاة اآلداب التالية

  :ـ تكون متسترًة بالثياب والحجاب الكامل 
ــت عائشــة رضــي اهللا عنهــا  كــان النِّســاُء يصــلِّين : "قال

ثــمَّ ينصــرفن متلفعــاٍت بمــروطهنَّ مــا  rمــع رســول اهللا 
  .متفق عليه " الغلس يُعرفن من
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  :أن تخرج غير متطيبة 
ال تمنعـوا إمــاء اهللا مسـاجد اهللا وليخــرجن : " rلقولـه 

أي " تفـــالت"ومعنـــى . رواه أحمـــد وأبـــو داود" تفــالتٍ 
  .غير متطيبات 

قــال رســول اهللا : وعــن أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال 
r " :أيمــــا امــــرأة أصــــابت ُبُخــــوراً فــــال تشــــهدنَّ معنــــا 

  . داود والنسائي رواه مسلٌم وأبو " خيرالعشاء األ
إذا :"وروى مسلٌم من حديث زينب امرأة ابن مسـعوٍد 

  ". شهدت إحداكن المسجد فال تمس طيباً 
ـ  3/140" (نيــل األوطــار"قــال اإلمــام الشــوكاني فــي 

ـــــى أنَّ خـــــروج النســـــاء إلـــــى ) : "141 ـــــه دليـــــٌل عل في
ـــه  ـــم يصـــحب ذلـــك مـــا في المســـاجد إنمـــا يجـــوز إذا ل

: وقــال . ومـا هــو فـي تحريـك الفتنــة نحـو البخـورفتنـة ٌ 
وقـــــد حصـــــل مـــــن األحاديـــــث أنَّ اإلذن للنســـــاء مـــــن 
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الرجــال إلــى المســاجد إذا لــم يكــن فــي خــروجهنَّ مــا 
ـــةٍ  ـــٍب أو حلـــيٍّ أو أيِّ زين ـــة مـــن طي ـــدعو إلـــى الفتن " . ي

  .انتهى 
  :أالَّ تخرج متزينة بالثياب والحلي 

ـــت أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي اهللا عن ـــو أنَّ : "هـــا قال ل
رأى مـــن النســـاء مـــا رأينـــا لمـــنعهنَّ مـــن  rرســـول اهللا 

  . متفق عليه " المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها
ـ نفس المرجع " نيل األوطار"قال اإلمام الشوكاني في 

: يعنـي " لـو رأى مـا رأينـا: "السابق ـ على قول عائشة 
  .من حسن المالبس والطِّيب والزِّينة والتبرج 

نمـــــا كـــــان النســـــاء يخـــــرجن مـــــن الُمـــــِرط واألكســـــيِة وإ
  .والشمالت الغالظ 

أحكـام "وقال اإلمام ابن الجوزي رحمـه اهللا فـي كتـاب 
ينبغــــي للمــــرأة أن تحــــذر مــــن : "39صــــفحة " النســــاء
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الخـــروج مهمـــا أمكنهـــا أن ســـلمت فـــي نفســـها مـــا لـــم 
فــإذا اضــطرت علــى الخــروج بــإذن . يســلم النَّــاُس منهــا

وجعلـــت طريقهـــا فـــي المواضـــع  زوجهـــا فـــي هيئـــة رثـــة
الخاليــة دون الشــوارع واألســواق واحتــرزت مــن ســماع 
ــــب الطريــــق ال فــــي وســــطه " صــــوتها ومشــــت فــــي جان

  .انتهى
فنــرى ذلــك واهللا أعلــم أن ذلــك لكــي : "قــال الزُّهــري

  البخاري  رواه" . ينفذ من ينصرف من النساء

  . )1/422("لشرح الكبير على المقنعا: "انظر 
) : 2/326" (نيـل األوطـار"لشـوكاني فـي قال اإلمام ا

الحــــديث فيــــه أنــــه ُيســــتحب لإلمــــام مراعــــاة أحــــوال "
المـأمومين، واالحتيـاط فـي اجتنــاب مـا قـد يفضـي إلــى 
المحظـــــور واجتنـــــاب مواقـــــع الـــــتُّهم وكراهـــــة مخالطـــــة 
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انتهـى " الرجال للنساء في الطرقات فضًال عن البيوت
 .  

" وعالمجمـــــــ"قـــــــال اإلمـــــــام النـــــــووي رحمـــــــه اهللا فـــــــي 
ـــــي صـــــالة ويخـــــالف النســـــاُء : ")3/455( الرجـــــال ف

  : الجماعة في أشياء
  .التتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال:أحدها
  .تقف إمامتهنُّ وسطهن : الثاني 

تقـــــف واحـــــدتهنَّ خلـــــف الرجـــــل ال بجنبـــــه : الثالـــــث 
  .بخالف الرجل 

إذا صلين صفوفًا مـع الرجـال فـآخر صـفوفهن : الرابع 
  . نتهى ا" . أفضل من أولها

والنساء  الط بين الرجاليـَُعلُم تحريم االخت: سبق ومما
.  
  : ـ خروج النساء إلى صالة العيد 7
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أمرنـا رسـول اهللا : "عن أمِّ عطَية رضـي اهللا عنهـا قالـت 
r  أن نخـــــــرجهن فـــــــي الفطـــــــر واألضـــــــحى، العواتـــــــق

فأمـــــا الحـــــيض فيعتـــــزلن . والحـــــيض وذوات الخـــــدور
هدن الخيــــر المصــــلى ويشــــ: "، وفــــي لفــــظ " الصــــالة

  " ودعوة المسلمين
  .رواه الجماعة 

ـــــال الشـــــوكاني  ـــــاه مـــــن : "ق ـــــي معن ـــــا ف والحـــــديث وم
األحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى من غير فـرٍق بـين البكـر والثيـب والشـابة 
والعجـوز والحــائض وغيرهـا مــا لـم تكــن معتـدة أو كــان 

انظـــــر . نتهـــــى ا" . خروجهـــــا فتنـــــًة أو كـــــان لهـــــا عـــــذرٌ 
)3/306. (  

" مجمـوع الفتــاوى"وقـال شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة فـي 
فقد أخبر المؤمنـات أنَّ صـالتهن ): "459ـ 6/458(
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فــي البيــوت أفضــل لهــن مــن شــهود الجمعــة والجماعــة 
  .إال العيد فإنه أمرهنَّ بالخروج فيه

  : ولعلَّه واهللا أعلم ألسباٍب 
ــل : أحــدها  بخــالف الجمعــة أنــه فــي الســنة مــرتين فُقِب

  .والجماعة 
أنــه لــيس لــه بــدٌل خــالف الجمعــة والجماعــة : الثــاني 

  .صالتها في بيتها الظهر هو جمعتهافإنَّ 
أنه خروٌج إلـى الصـحراء لـذكر اهللا فهـو شـبيُه : الثالث 

كبـر فـي بالحج من بعض الوجوه، ولهذا كان العيـد األ
  .انتهى".موسم الحج موافقة للحجيج
ج النســاء لصــالة العيــد وقيــد الشــافعية خــرو 

  .بغير ذوات الهيئات 
قـــال " ):5/13" (المجمــوع"ام النـــووي فــي قــال اإلمــ

يســـتحب للنســـاء : الشـــافعي واألصـــحاب رحمهـــم اهللا
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وأمــا ذوات . غيــر ذوات الهيئــات حضــور صــالة العيــد
  " .الهيئات فيكره حضورهن

وإذا خـــرجن اســـُتحب خـــروجهن فـــي : "إلـــى أن قـــال 
ما يشهرهنَّ وُيستحبُّ أن يتنظفن  ثياٍب بذلٍة ال يلبسنَ 

هــذا كلــه حكــم العجــائز . وُيكــره لهــّن  الطيــب. بالمــاء
اللــــــواتي ال ُيشــــــتهين ونحــــــوهن، وأمــــــا الشــــــابة وذات 
الجمـــال ومـــن تشـــتهى فُيكـــره لهـــن الحضـــور لمـــا فـــي 

هــذا : فــإن قيــل. ذلــك مــن خــوف الفتنــة علــيهن وبهــن
ثبـــت فـــي : قلنـــا . مخـــالٌف حـــديث أم عطيـــة المـــذكور

لــو : "صــحيحين عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت ال
مـــا أحـــدث النســـاء لمـــنعهن كمـــا  rأدرك رســـول اهللا 

؛ وألن الفتن وأسباب الشر " منعت نساء بني إسرائيل
فــي هــذه  األعصــار كثيــرٌة بخــالف العصــر األول واهللا 

  .انتهى " أعلم
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  .وفي عصرنا أشد : قلت 
" ســاءأحكــام الن"وقــال اإلمــام ابــن الجــوزي فــي كتــاب 

لكـن . قلت قد بينـا أن خـروج النسـاء مبـاح: "38ص 
إذا خيفــت الفتنــة بهــن أومــنهن فاالمتنــاع مــن الخــروج 
أفضل؛ ألن نساء الصدر األول ُكـنَّ علـى غيـر مـا نشـأ 

  .انتهى " . نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال
  . كانوا على ورٍع عظيم : يعني 

المسـلمة أن وفي هذه الُنقوالت تعلمين أيتهـا األخـت 
خروجك لصالة العيد مسموٌح به شرعاً بشرط االلتزام 
واالحتشام وقصد التقرُّب إلى اهللا ومشاركة المسلمين 

  .في دعواتهم وإظهار شعائر اإلسالم 
وليس المراد منه عرض الزينـة والتعـُرض للفتنـة فتنبهـي 

  .لذلك
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   )∗(من أحكام النساء يف رمضان 
  .. أختي المسلمة 

اً لكثرة التساؤالت التي ترد على العلماء نظر   
بشـــأن أحكـــام الحـــيض فـــي العبـــادات رأينـــا أن نجمـــع 
األســئلة التــي تتكــرر دائمــاً وكثيــراً مــا تقــع دون التوســع 

  . وذلك رغبة في االختصار 
قـــد يبـــدو لمـــن يتصـــفح الكتـــاب ألول مـــرة أن : تنبيـــه 

بعض األسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن 
رأينــا عــدم . زيــادة علــم فــي إجابــة دون األخــرىهنــاك 
هذا وصلى اهللا وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه . إغفالها

  . وصحبه أجمعين 

                                                           
  حممد بن صاحل بن عثيمني/ الشيخ  من إجابات ∗

  . يرمحه اهللا تعاىل 
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إذا طهـــــرت المـــــرأة بعـــــد الفجـــــر مباشـــــرة هـــــل / 1س
تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكـون يومهـا لهـا أم عليهـا 

  قضاء ذلك اليوم؟
إذا طهـرت المـرأة بعـد طلــوع الفجـر فللعلمـاء فــي / ج
  :ساكها ذلك اليوم قوالن إم

ـــه يلزمهـــا اإلمســـاك بقيـــة ذلـــك اليـــوم : القـــول األول إن
ولكنــه ال يحســب لهــا بــل يجــب عليهــا القضــاء وهــذا 

  .هو المشهور من مذهب اإلمام أحمد ـ رحمه اهللا ـ 
إنــه ال يلزمهـــا أن تمســك بقيـــة ذلـــك : والقــول الثـــاني 

اليــوم ألنــه يــوم ال يصــح صــومها فيــه لكونهــا فــي أولــه 
ائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لـم يبـق ح

لإلمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسـبة 
لها ألنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها 
ـــم  صـــومه فـــي أول النهـــار، والصـــوم الشـــرعي كمـــا نعل
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جميعاً هو اإلمساك عن المفطرات تعبداً هللا ـ عز وجل 
ــ مــن طلــوع الفجــر إلــ ى غــروب الشــمس وهــذا القــول  ـ

كمــا تــراه أرجــح مــن القــول بلــزوم اإلمســاك وعلــى كــال 
  .القولين يلزمها قضاء هذا اليوم 

إذا طهــــــرت الحــــــائض : هــــــذا الســــــائل يقــــــول / 2س
واغتســـلت بعـــد صـــالة الفجـــر وصـــلت وكملـــت صـــوم 

  يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجـر ولـو بدقيقـة / ج

ة ولكــن تيقنــت الطهــر فإنــه إذا كــان فــي رمضــان واحــد
فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليـوم صـحيحاً 
وال يلزمهــا قضــاؤه؛ ألنهــا صــامت وهــي طــاهر وإن لــم 
تغتسل إّال بعد طلـوع الفجـر فـال حـرج كمـا أن الرجـل 
لو كان جنبًا من جماع أو احتالم وتسحر ولـم يغتسـل 

  . صحيحاً إالّ بعد طلوع الفجر كان صومه 
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وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخـر عنـد النسـاء إذا 
أتاهـا الحـيض وهـي قـد صــامت ذلـك اليـوم فـإن بعــض 
النســاء تظــن أن الحــيض إذا أتاهــا بعــد فطرهــا قبــل أن 
تصـلي العشــاء فســد صــوم ذلـك اليــوم، وهــذا ال أصــل 
لــه بــل إن الحــيض إذا أتاهــا بعــد الغــروب ولــو بلحظــة 

  .يح فإن صومها تام وصح
هــل يجــب علــى النفســاء أن تصــوم وتصــلي إذا / 3س

  طهرت قبل األربعين ؟
متـــى طهـــرت النفســـاء قبـــل األربعـــين فإنـــه .. نعـــم / ج

يجـــب عليهـــا أن تصــــوم إذا كـــان ذلــــك فـــي رمضــــان، 
ويجب عليهـا أن تصـلي، ويجـوز لزوجهـا أن يجامعهـا، 
ــيس فيهــا مــا يمنــع الصــوم، وال مــا يمنــع  ألنهــا طــاهر ل

  .إباحة الجماعوجوب الصالة و 
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إذا كانت المـرأة عادتهـا الشـهرية ثمانيـة أيـام أو / 4س
ســبعة أيــام ثــم اســتمرت معهــا مــرة أو مــرتين أكثــر مــن 

  ذلك فما الحكم ؟
إذا كانـت عـادة هــذه المـرأة سـتة أيــام أو سـبعة ثــم / ج

طالــت هــذه المــدة وصــارت ثمانيــة أو تســعة أو عشــرة 
تـى تطهـر و أو أحد عشر يومًا، فإنها تبقى ال تصلي ح

ــاً فــي الحــيض  rذلــك ألن النبــي  لــم يحــد حــداً معين
ــل {: وقــد قــال اهللا تعــالى  ويســألونك عــن المحــيض ق

فمتــى كــان هــذا الـدم باقيــاً فــإن المــرأة علــى } هـو أذى
حالهــا حتــى تطهــر وتغتســل ثــم تصــلي فــإذا جاءهــا فــي 
الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت 

مــدة الســابقة والمهــم أن المــرأة وإذا لــم يكــن علــى ال
متــى كــان الحــيض معهــا موجــوداً فإنهــا ال تصــلي ســواء  
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كـان الحــيض موافقــاً للعـادة الســابقة أو زائــداً عنهــا أو 
  .وإذا طهرت تصلي . ناقصاً 

المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً ال تصلي / 5س
ــــى  ــــدم عنهــــا، فمت ــــرة بانقطــــاع ال وال تصــــوم أم أن العب

  ت وَصّلت؟ وما هي أقل مدة للطهر ؟انقطع تطهر 
النفساء ليس لها وقت محدود بـل متـى كـان الـدم / ج

موجـــود جلســـت لـــم ُتصــــلِّ ولـــم تصـــم ولـــم يجامعهــــا 
زوجهـــا، وإذا رأت الطهـــر ولـــو قبـــل األربعـــين ولـــو لـــم 
ـــس إال عشـــرة أيـــام أو خمســـة أيـــام فإنهـــا تصـــلي  تجل

  .وتصوم ويجامعها زوجها وال حرج في ذلك 
ــــق األحكــــام والمهــــم أن  النفــــاس أمــــر محســــوس تتعل

ــت أحكامــه  بوجــوده أو عدمــه، فمتــى كــان موجــوداً ثبت
ــت مــن أحكامــه، لكــن لــو زاد  ومتــى تطهــرت منــه تخل
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علــى الســتين يومــاً فإنهــا تكــون مستحاضــة تجلــس مــا 
  .وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي 

إذا نـــزل مـــن المـــرأة فـــي نهـــار رمضـــان نقـــط دم / 6س
عهــا هــذا الــدم طــوال شــهر رمضــان بســيط، واســتمر م

  فهل صومها صحيح ؟.. وهي تصوم 
صومها صـحيح، وأمـا هـذه الـنقط فليسـت .. نعم / ج

ِــر عــن علــي بــن أبــي  بشــيء ألنهــا مــن العــروق، وقــد أُث
إن هـذه الـنقط التـي : طالب ـ رضي اهللا عنه ـ أنـه قـال 

  .. ألنف ليست بحيضتكون كرعاف ا
  .  رضي اهللا عنه ـ ـهكذا يذكر عنه 

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولـم / 7س
  تغتسل إالّ بعد الفجر هل يصح صومها أم ال ؟

يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل .. نعم / ج
وكـــذلك .. الفجـــر ولـــم تغتســـل إالّ بعـــد طلـــوع الفجـــر
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النفساء ألنها حينئٍذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن 
يه وهو ُجنب فإن صومه عليه جنابة إذا طلع الفجر عل

فـاآلن باشـروهن وابتغـوا مـا كتـب {: يصح لقوله تعالى 
اهللا لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض 

فــإذا أذن اهللا تعــالى . }مــن الخــيط األســود مــن الفجــر
بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن ال يكون 

ـ  االغتســال إالّ بعــد طلــوع الفجــر ولحــديث عائشــة
كـان يصـبح جنبـاً مـن   rأن النبـي : "رضـي اهللا عنهـا ـ 

ال يغتســل عــن  rأي أنــه " .. جمــاع أهلــه وهــو صــائم
  .الجنابة إالّ بعد طلوع الصبح 

ـــــدم ولـــــم يخـــــرج قبـــــل / 8س إذا أحســـــت المـــــرأة بال
الغـــروب، أو أحســـت بـــألم العـــادة هـــل يصـــح صـــيامها 

  ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
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الطــاهرة بانتقــال الحــيض وهــي إذا أحســت المــرأة / ج
صــائمة ولكنــه لــم يخــرج إالّ بعــد غــروب الشــمس، أو 
أحست بألم الحيض ولكنـه لـم يخـرج إالّ بعـد غـروب 
الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليهـا 
إعادته إذا كان فرضاً وال يبطل الثواب به إذا كان نفًال 

.  
فما  إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض/ 9س

  حكم صيامها ذلك اليوم؟
ــــوم صــــحيح ألن األصــــل عــــدم / ج ــــك الي صــــيامها ذل

  .الحيض حتى يتبين لها أنه حيض 
أحيانـــاً تـــرى المـــرأة أثـــراً يســـيراً للـــدم أو نقطـــاً / 10س

مـرة تـراه وقـت .. قليلة جدًا متفرقة على ساعات اليوم
.. العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة

  يامها في كلتا الحالتين ؟فما حكم ص
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سـبق الجـواب علـى مثـل هـذا السـؤال قريبـًا، لكـن / ج
بقــي أنــه إذا كانـــت هــذه الــنقط فـــي أيــام العــادة وهـــي 

  .تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً 
الحــائض والنفســاء هــل تــأكالن وتشــربان فــي / 11س

  نهار رمضان ؟
ألولى نعم تأكالن وتشربان في نهار رمضان لكن ا/ ج

أن يكون ذلـك سـرًا إذا كـان عنـدها أحـد مـن الصـبيان 
  .في البيت ألن ذلك يوجب إشكاًال عندهم 

إذا طهرت الحـائض أو النفسـاء وقـت العصـر / 12س
هل تلزمها صالة الظهر مـع العصـر أم ال يلزمهـا سـوى 

  العصر فقط؟
القــول الــراجح فــي هــذه المســألة أنــه ال يلزمهــا إالّ / ج

ال دليـل علـى وجـوب صـالة الظهــر العصـر فقـط، ألنـه 
من أدرك : "قال  rواألصل براءة الذمة، ثم إن النبي 
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ركعـــة مـــن العصـــر قبـــل أن تغـــرب الشـــمس فقـــد أدرك 
ولــم يــذكر أنــه أدرك الظهــر، ولــو كــان الظهــر " العصــر

، وألن المــرأة لــو حاضــت بعــد  rواجبــاً لبينــه النبــي 
ر دخول وقـت الظهـر لـم يلزمهـا إالَّ قضـاء صـالة الظهـ

دون صالة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر وال 
فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلـى 
هــــذا يكــــون القــــول الــــراجح أنــــه ال يلزمهــــا إالّ صــــالة 

وكـــذلك . العصـــر فقـــط لداللـــة الـــنص والقيـــاس عليهـــا
الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه ال 

  .ء وال تلزمها صالة المغرب يلزمها إالَّ صالة العشا
بعــض النســاء الالتــي يجهضــن ال يخلــون مــن / 13س

إما أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما : حالتين
فمــا .. أن تجهــض بعــد تخلقــه وظهــور التخطــيط فيــه 
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حكـم صـيامها ذلـك اليــوم الـذي أجهضـت فيـه وصــيام 
  األيام التي ترى فيها الدم ؟

لَّـق فـإن دمهـا هـذا لـيس دم إذا كان الجنين لم ُيخَ / ج
نفـــــاس وعلـــــى هـــــذا فإنهـــــا تصـــــوم وتصـــــلي وصـــــيامها 
صحيح، وإذا كان الجنين قد ُخّلق فإن الدم دم نفاس 
ال يحل لهـا أن تصـلي فيـه وال أن تصـوم والقاعـدة فـي 
هذه المسألة أو الضـابط فيهـا أنـه إذا كـان الجنـين قـد 

ــيس الــدم دم  ُخلِّــق فالــدم دم نفــاس وإذا لــم ُيَخلَّــق فل
نفــاس، وإذا كــان الــدم دم نفــاس فإنــه يحــرم عليهــا مــا 
يحرم على النفسـاء، وإذا كـان غيـر دم النفـاس فإنـه ال 

  . يحرم عليها ذلك 
نــزول الــدم مــن الحامــل فــي نهــار رمضــان هــل / 14س

  يؤثر على صومها ؟
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إذا خرج دم الحـيض واألنثـى صـائمة فـإن صـومها / ج
لــم تصــل ألــيس إذا حاضــت : " rيفســد لقــول النبــي 

ولهــذا نعــده مــن المفطــرات والنفــاس مثلــه " ولــم تصــم
ونـــزول . وخـــروج دم الحـــيض والنفـــاس مفســـد للصـــوم

الدم من الحامل فـي نهـار رمضـان إن كـان حيضـاً فإنـه 
كحيض غير الحامل أي ال يؤثر على صومها، وإن لم 
يكــن حيضــاً فإنــه ال يــؤثر، والحــيض الــذي يمكـــن أن 

ضـاً مطـرداً لـم ينقطـع يقع من الحامل هو أن يكون حي
عنهــا منــذ حملــت بــل كــان يأتيهــا فــي أوقاتهــا المعتــادة 
فهــــذا حــــيض علــــى القــــول الــــراجح يثبــــت لــــه أحكــــام 
الحــيض، أمــا إذا انقطــع الــدم عنهــا صــارت بعــد ذلــك 
ترى دماً ليس هو الـدم المعتـاد فـإن هـذا ال يـؤثر علـى 

  .صيامها ألنه ليس بحيض 
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ا يومــــاً دمــــاً إذا رأت المــــرأة فــــي زمــــن عادتهــــ/ 15س
فمـاذا عليهـا أن . والذي يليه ال ترى الدم طيلـة النهـار

  تفعل ؟ 
الظـــاهر أن هـــذا الطهـــر أو اليبوســـة التـــي حصـــلت / ج

لهــا فــي أيــام حيضــتها تــابع للحــيض فــال يعتبــر طهــرًا، 
وعلـــى هـــذا فتبقـــى ممتنعـــة ممـــا تمتنـــع منـــه الحـــائض، 
وقال بعض أهـل العلـم مـن كانـت تـرى يومـاً دمـاً ويومـاً 
نقاًء فالدم حيض والنقاء طهـر حتـى يصـل إلـى خمسـة 
عشر يومًا فإذا وصلت إلى خمسة عشر يوماً صـار مـا 
بعـــده دم استحاضـــة وهـــذا هـــو المشـــهور مـــن مـــذهب 

  . اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا 
الحيض وقبـل الطهـر ال في األيام األخيرة من / 16س

تـرى المـرأة أثـر للــدم، هـل تصـوم ذلــك اليـوم وهـي لــم 
  تَر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟ 
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إذا كــان مــن عادتهــا أالَّ تــرى القصــة البيضــاء كمــا / ج
يوجـــد فــــي بعــــض النســــاء فإنهـــا تصــــوم وإن كــــان مــــن 
عادتهــا أن تــرى القصــة البيضــاء فإنهــا ال تصــوم حتـــى 

  .ترى القصة البيضاء 
ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً / 17س

  وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
ال حــــرج علــــى المــــرأة الحــــائض أو النفســــاء فــــي / ج

ــــراءة القــــرآن إذا كــــان لحاجــــة كــــالمرأة المعلمــــة أو  ق
الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأمـا القـراءة 

ــــراءة القــــرآن ل ــــي ق ــــتالوة أعن ــــواب ال ــــب األجــــر وث طل
فاألفضل أالّ تفعل ألن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم 

  . يرون أن الحائض ال يحل لها قراءة القرآن 
هـل يلــزم الحــائض تغييـر مالبســها بعــد طهرهــا / 18س

  مع العلم أنه لم يصبها دم وال نجاسة؟ 
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ال يلزمها ذلك ألن الحيض ال ينجس البدن وإنما / ج
 rنجس ما القاه فقـط، ولهـذا أمـر النبـيدم الحيض ي

النســــــاء إذا أصـــــــاب ثيــــــابهن دم حـــــــيض أن يغســـــــلنه 
  .ويصلين في ثيابهن 

ســائل يســأل امــرأة أفطــرت فــي رمضــان ســبعة / 19س
أيام وهي نفساء، ولم تقـض حتـى أتاهـا رمضـان الثـاني 
وطافها من رمضـان الثـاني سـبعة أيـام وهـي مرضـع ولـم 

يهــا وقــد أوشــك فمــاذا عل. تقــض بحجــة مــرض عنــدها
  دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم اهللا ؟

إذا كانت هذه المـرأة كمـا ذكـرت عـن نفسـها أنهـا / ج
فــي مــرض وال تســتطيع القضــاء فإنهــا متــى اســتطاعت 
صامته ألنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثـاني، أمـا 
إذا كان ال عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه ال يجـوز 

ضـاء رمضـان إلـى رمضـان الثـاني، قالـت لها أن تؤخر ق
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كـان يكـون علـيَّ الصـوم : "عائشـة ـ رضـي اهللا عنهـا ـ 
وعلـــى هـــذا " فمـــا أســـتطيع أن أقضـــيه إالّ فـــي شـــعبان

فعلى المرأة هذه أن تنظر فـي نفسـها إذا كـان ال عـذر 
ـــادر  لهـــا فهـــي آثمـــة وعليهـــا أن تتـــوب إلـــى اهللا وأن تب

ت معــذورة بقضــاء مــا فــي ذمتهــا مــن الصــيام، وإن كانــ
  .فال حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين 

ـــيهن رمضـــان الثـــاني / 20س بعـــض النســـاء يـــدخل عل
وهن لم يصمن أياماً مـن رمضـان السـابق فمـا الواجـب 

  عليهن ؟
الواجب عليهن التوبة إلى اهللا من هذا العمل ألنـه / ج

ال يجــــوز لمــــن عليــــه قضــــاء رمضــــان أن يــــؤخره إلــــى 
ول عائشـة ـ رضـي اهللا عنهـا ـ رمضان الثاني بال عذر لق

كــان يكــون علــيَّ الصــوم مــن رمضــان فمــا أســتطيع : "
وهــذا يــدل علــى أنــه ال يمكــن " أقضــيه إال فــي شــعبان
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فعليهــا أن تتــوب .. تــأخيره إلــى مــا بعــد رمضــان الثــاني
إلى اهللا ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي األيام التي 

  . تركتها بعد رمضان الثاني 
لمرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثًال إذا حاضت ا/ 21س

وهي لم تصل بعد صالة الظهر هل يلزمها قضاء تلك 
  الصالة بعد الطهر ؟

في هذا خالف بين العلماء فمنهم من قـال أنـه ال / ج
يلزمها أن تقضي هذه الصالة ألنها لم تفّرط ولـم تـأثم 
حيث إنه يجوز لها أن تـؤخر الصـالة إلـى آخـر وقتهـا، 

ـــ ه يلزمهـــا القضـــاء أي قضـــاء تلـــك ومـــنهم مـــن قـــال إن
مـن أدرك ركعـة مـن الصـالة : " rالصالة لعمـوم قولـه 
واالحتيـــاط لهـــا أن تقضـــيها ألنهـــا " فقـــد أدرك الصـــالة

  .صالة واحدة ال مشقة في قضائها 
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إذا رأت المرأة الحامل دمـًا قبـل الـوالدة بيـوم / 22س
  ؟ك الصوم والصالة من أجله أم ماذاأو يومين فهل تتر 

رأت الحامـل الـدم قبـل الـوالدة بيـوم أو يــومين  إذا/ ج
ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجلـه الصـالة والصـيام 
وإذا لم يكن معـه طلـق فإنـه دم فسـاد ال عبـرة فيـه وال 

  .يمنعها من صيام وال صالة 
ـــــدورة / 23س مـــــا رأيـــــك فـــــي تنـــــاول حبـــــوب منـــــع ال

  الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟
وذلك ألن هذه الحبوب فيهـا .. اأنا أحذِّر من هذ/ ج

ــاء  ــت عنــدي ذلــك عــن طريــق األطب مضــرة عظيمــة، ثب
ويقــــال للمــــرأة هــــذا شــــيء كتبــــه اهللا علــــى بنــــات آدم 
فــاقنعي بمــا كتــب اهللا ـ عــز وجــل ـ وصــومي حيــث ال 

افطري رضــاًء بمــا قــدَّر اهللا ـ مــانع وإذا وجــد المــانع فــ
  عزوجل ـ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

39 

لنكــاح امــرأة بعــد شــهرين مــن ا: يقــول الســائل/ 24س
وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصـغيرة مـن 

  فهل تفطر وال تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟. الدم 
مشـــــاكل النســـــاء فـــــي الحـــــيض والنكـــــاح بحـــــر ال / ج

ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبـوب المانعـة 
للحمل والمانعة للحيض، وما كان النـاس يعرفـون مثـل 

اإلشكال ما زال  هذه اإلشكاالت الكثيرة، صحيح أن
موجودًا منذ بعث الرسول بل منذ وجد النساء، ولكن  
كثرته على هذا الوجه الذي يقف اإلنسـان حيـران فـي 
حل مشاكله أمر يؤسـف لـه، ولكـن القاعـدة العامـة أن 
المــرأة إذا طهــرت ورأت الطهــر المتــيقن فــي الحـــيض 
وفي النكاح، وأعنـي الطهـر فـي الحـيض خـروج القصـة 

اء أبيض تعرفـه النسـاء فيمـا بعـد الطهـر البيضاء وهو م
من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبـة، فهـذا كلـه لـيس 
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بحيض، فال يمنـع مـن الصـالة، وال يمنـع مـن الصـيام، 
. وال يمنع من جماع الرجل لزوجته، ألنه لـيس بحـيض

ــت أم عطيــة " كنــا ال نعــد الصــفرة والكــدرة شــيئاً : "قال
الطهــر وســندها أخرجــه البخــاري وزاد أبــو داود بعــد [

كل ما حدث بعد الطهـر : وعلى هذا القول ] صحيح
ـــيقن مـــن هـــذه األشـــياء فإنهـــا ال تضـــر المـــرأة وال  المت
. تمنعهـــا مـــن صـــالتها وصـــيامها ومباشـــرة زوجهـــا إياهـــا

ولكـــن يجـــب أن ال تتعجـــل حتـــى تـــرى الطهـــر، ولهـــذا  
 ابة يبعـــثن إلـــى أم المـــؤمنين عائشـــةكـــان نســـاء الصـــح

ف يعني القطن فيه الـدم فتقـول بالكرس رضي اهللا عنها
  .ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء : لهن 
بعـــــض النســـــاء يســـــتمر معهـــــن الـــــدم وأحيانـــــاً / 25س

فمـا الحكـم فـي هـذه .. ينقطع يومًا أو يـومين ثـم يعـود
  الحالة بالنسبة للصوم والصالة وسائر العبادات ؟ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

41 

المعــروف عنــد كثيــر مــن أهــل العلــم أن المــرأة إذا  / ج
هـا عـادة وانقضـت عادتهـا فإنهـا تغتسـل وتصـلي كـان ل

وتصوم وما تراه بعـد يـومين أو ثالثـة لـيس بحـيض ألن 
أقل الطهر عند هؤالء العلماء ثالثـة عشـر يومـًا، وقـال 
بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهـو حـيض ومتـى 
طهرت منـه فهـي طـاهرة، وإن لـم يكـن بـين الحيضـتين 

  .ثالثة عشر يوماً 
فضـــــل للمـــــرأة أن تصـــــلي فـــــي ليـــــالي أيهمـــــا أ/ 26س

رمضــان فــي بيتهــا أم فــي المســجد وخصوصــاً إذا كــان 
فيــــه مــــواعظ وتــــذكير، ومــــا توجيهــــك للنســــاء الالتــــي 

  يصلين في المساجد ؟
 rاألفضل أن تصلي فـي بيتهـا لعمـوم قـول النبـي / ج

وألن خروج النساء ال يسلم من " وبيوتهن خير لهن: "
المرأة تبقـى فـي بيتهـا فتنة في كثير من األحيان فكون 
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خير لها من أن تخرج للصالة في المسجد والمواعظ 
.. والحديث يمكن أن تحصـل عليهـا بواسـطة الشـريط

وتــوجيهي لالتــي يصــلين فــي المســجد أن يخــرجن مــن 
  .بيوتهن غير متبرجات بزينة وال متطيبات

ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة / 27س
  صائمة ؟

به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ  حكمه ال بأس/ ج
  .ما ذاقته 

ـــة / 28س ـــت فـــي بداي امـــرأة أصـــيبت فـــي حادثـــة وكان
الحمــل فأســقطت الجنــين إثــر نزيــف حــاد فهــل يجــوز 
لهــــا أن تفطــــر أم تواصــــل الصــــيام وإذا أفطــــرت فهــــل 

  عليها إثم ؟
نقول إن الحامل ال تحيض كما قال اإلمـام أحمـد / ج

نقطاع الحيض والحـيض  ، إنما تعرف النساء الحمل با
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كمــا قــال أهــل العلــم خلقــه اهللا تبــارك وتعــالى بحكمــة 
غــذاء الجنــين فــي بطــن أمــه، فــإذا نشــأ الحمــل انقطــع 
الحــيض، لكــن بعــض النســاء قــد يســتمر بهــا الحــيض 
علــى عادتـــه كمـــا كــان قبـــل الحمـــل فهــذه يحكـــم بـــأن 
حيضــها حــيض صــحيح ألنــه اســتمر بهــا الحــيض ولــم 

الحيض مانعاً لكل مـا يمنعـه  يتأثر بالحمل فيكون هذا
حــيض غيــر الحامـــل وموجبــاً لمــا يوجبـــه ومســقطاً لمـــا 
يسـقطه، والحاصــل أن الـدم الــذي يخـرج مــن الحامــل 
على نوعين نـوع يحكـم بأنـه حـيض وهـو الـذي اسـتمر 
بهــا كمــا كــان قبــل الحمــل فمعنــى ذلــك أن الحمــل لــم 
ــاني دم طــرأ علــى  ــه فيكــون حيضــاً والنــوع الث يــؤثر علي

ــل  طــروءاً إمــا بســبب حــادث أو حمــل شــيء أو الحام
سقوط شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو 
دم عــرق وعلــى هــذا فـــال يمنعهــا مــن الصــالة وال مـــن 
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الصوم بل هي في حكـم الطـاهرات ولكـن إذا لـزم مـن 
الحــادث أن ينــــزل الولـــد أو الحمـــل الـــذي فـــي بطنهـــا 
ه فإنهـا علـى مـا قــال أهـل العلـم إن خــرج وقـد تبـين فيــ

خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيـه 
وإن .. الصــالة والصـــوم ويتجنبهــا زوجهـــا حتــى تطهـــر 

خرج الجنـين وهـو غيـر مخلَّـق فإنـه ال يعتبـر دم نفـاس 
بل هو دم فساد ال يمنعها من الصـالة وال مـن الصـيام 

  .وال من غيرهما 
قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيـه التخليـق   

ثمانون يومًا؛ ألن الجنين في بطن أمه كما قال واحد و 
حـدثنا رسـول اهللا : عبد اهللا بن مسعود ـ ري اهللا عنـه ـ 

r إن أحدكم يجمع : "وهو الصادق المصدوق فقال
في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكـون علقـة مثـل ذلـك ثـم 
يكــون مضــغة مثــل ذلــك ثــم يبعــث إليــه الملــك ويــؤمر 
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ه وعملـــه وشـــقي أم بـــأربع كلمـــات فيكتـــب رزقـــه وأجلـــ
وال يمكـــن أن يخلـــق قبـــل ذلـــك والغالـــب أن " ســـعيد

التخليق ال يتبين قبل تسعين يوماً كما قـال بعـض أهـل 
  . العلم 
أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، / 29س

ــل لــي كــان عليــك أن  ولــم أصــّل حتــى طهــرت وقــد قي
ــــــام تصــــــلي فمــــــاذا أفعــــــل و  ــــــا ال أعــــــرف عــــــدد األي أن

  ؟بالتحديد
المعــروف عنــد أهــل العلــم أن المــرأة إذا أســقطت / ج

لثالثــة أشـــهر فإنهــا ال تصـــلي ألن المــرأة إذا أســـقطت 
جنينًا قد تبين فيه خلق إنسـان فـإن الـدم الـذي يخـرج 

: قـــال العلمــــاء. منهـــا يكـــون دم نفــــاس ال تصـــلي فيــــه
ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون 

هر فـإذا تيقنـت أنـه سـقط يومًا وهذه أقـل مـن ثالثـة أشـ
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الجنين لثالثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد 
ال تتـــرك الصـــالة مـــن أجلـــه، وهـــذه الســـائلة عليهـــا أن 
تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سـقط قبـل الثمـانين 
يوماً فإنه تقضي الصالة وإذا كانت ال تدري كم تركت 

نها فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظ
  . أنها لم ُتَصلِّه 

إنهــا منــذ وجــب عليهــا الصــيام : ســائلة تقــول / 30س
وهي تصوم رمضان ولكنها ال تقضي صيام األيام التـي 
تفطرهــا بســبب الــدورة الشــهرية ولجهلهــا بعــدد األيــام 
التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى مـا يجـب عليهـا 

  فعله اآلن ؟
لمـؤمنين فــإن يؤسـفنا أن يقــع مثـل هــذا بـين نســاء ا/ ج

هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصـيام 
إمــا أن يكــون جهــًال، وإمــا أن يكــون تهاونــاً ، وكالهمــا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

47 

مصــــــيبة؛ ألن الجهــــــل دواؤه العلــــــم والســــــؤال، وأمــــــا 
التهــاون فــإن دواءه تقــوى اهللا ـ عــز وجــل ـ ومراقبتــه 

فعلـى . والخوف من عقابه والمبادرة إلـى مـا فيـه رضـاه
أة أن تتوب إلى اهللا مما صنعت وأن تسـتغفر هذه المر 

وأن تتحــــــرى األيــــــام التــــــي تركتهــــــا بقــــــدر اســــــتطاعتها 
  .فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل اهللا توبتها 

تقــول الســائلة مــا الحكــم إذا حاضــت المــرأة / 31س
ــــت الصــــالة؟ وهــــل يجــــب عليهــــا أن  بعــــد دخــــول وق

وج تقضـــيها إذا طهـــرت؟ وكـــذلك إذا طهـــرت قبـــل خـــر 
  وقت الصالة ؟

ــت أي : أوًال / ج المــرأة إذا حاضــت بعــد دخــول الوق
بعد دخول وقت الصالة فإنه يجـب عليهـا إذا طهـرت 
أن تقضي تلك الصالة التي حاضت فـي وقتهـا إذا لـم 

: rتصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسـول
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فــإذا " مــن أدرك ركعــة مــن الصــالة فقــد أدرك الصــالة"
وقــــت الصــــالة مقــــدار ركعــــة ثــــم  أدركــــت المــــرأة مــــن

ـــــل أن تصـــــ لي فإنهـــــا إذا طهـــــرت يلزمهـــــا حاضـــــت قب
  .القضاء
إذا طهــــرت مــــن الحــــيض قبــــل خــــروج وقـــــت : ثانيــــاً 

الصـــالة فإنـــه يجـــب عليهـــا قضـــاء تلـــك الصـــالة، فلـــو 
طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها 
ـــم  ـــل ل ـــل منتصـــف اللي ـــو طهـــرت قب صـــالة العصـــر، ول

عشــاء، وعليهــا أن تصــلي الفجــر يجــب عليهــا صــالة ال
فـــإذا {:هـــا، قـــال اهللا ـ ســـبحانه وتعـــالىإذا جـــاء وقت

اطمـــــأننتم فـــــأقيموا الصـــــالة إن الصـــــالة كانـــــت علـــــى 
أي فرضًا مؤقتـاً بوقـت محـدود } المؤمنين كتابًا موقوتا

ال يجوز لإلنسان أن يخـرج الصـالة عـن وقتهـا وال أن 
  . يبدأ بها قبل وقتها 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

49 

دة الشهرية أثناء الصالة ماذا دخلت عليَّ العا/ 32س
  أفعل؟ وهل أقضي الصالة عن مدة الحيض ؟

إذا حدث الحـيض بعـد دخـول وقـت الصـالة كـأن / ج
حاضت بعد الـزوال بنصـف سـاعة مـثًال، فإنهـا بعـد أن 

وقتها  تطهر من الحيض تقضي هذه الصالة التي دخل
إن الصـــالة كانـــت علـــى {: وهـــي طـــاهرة لقولـــه تعـــالى 

  .} موقوتاً  المؤمنين كتاباً 
وال تقضــي الصــالة عــن وقــت الحــيض لقولــه 

r  أليســـت إذا حاضـــت لـــم : "فـــي الحـــديث الطويـــل
وأجمع أهل العلم أنها ال " . تصل ولم تصل ولم تصم

تقضــي الصــالة التــي فاتتهــا أثنــاء مــدة الحــيض أمــا إذا 
طهـــرت ، وكـــان باقيـــاً مـــن الوقـــت مقـــدار ركعـــة فـــأكثر 

:  rرت فيه لقوله فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طه
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد "
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فــــإذا طهــــرت وقــــت العصــــر أو قبــــل " . أدرك العصــــر
طلـــوع الشـــمس وكـــان باقيـــاً علـــى غـــروب الشـــمس أو 
طلوعهـــا مقـــدار ركعـــة، فإنهـــا تصـــلي العصـــر ركعـــة فـــي 

  .المسألة األولى والفجر في المسألة الثانية 
لـي والـدة تبلـغ مـن أفيـدكم أن : شخص يقـول/ 33س

العمر خمسة وستين عامًا، ولها مـدة تسـع عشـرة سـنة 
وهــي لــم تــأت بأطفــال واآلن معهــا نزيــف دم لهــا مــدة 
ثالث سنوات وهو مرض يبدو أتاها فـي تلكـم الفتـرة، 
وألنها ستستقبل الصـيام كيـف تنصـحونها لـو تكـرمتم؟ 

  وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
ا نزيــف الــدم حكمهــا مثـل هــذه المــرأة التــي أصـابه/ ج

أن تترك الصالة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هـذا 
الحدث الذي أصابها فإذا كان من عادتها أن الحيض 
يأتيهـــا مـــن أول كـــل شـــهر لمـــدة ســـتة أيـــام مـــثًال فإنهـــا 
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تجلـس مـن أول كــل شـهر مـدة ســتة أيـام ال تصــلي وال 
تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفيـة 

وأمثالهــا أنهــا تغســل فرجهــا غســًال تامــاً  الصــالة لهــذه
وتعصـبه وتتوضــأ وتفعـل ذلــك بعــد دخـول وقــت صــالة 
الفريضــة وكــذلك تفعلــه إذا أرادت أن تتنفــل فــي غيــر 
أوقــات فــرائض وفــي هـــذه الحالــة ومــن أجــل المشـــقة 

  .عليها يجوز لها أن تجمع الصالة 
مـــا حكـــم وجـــود المـــرأة فـــي المســـجد وهـــي / 34س

  ديث والخطب ؟ حائض الستماع األحا
ال يجوز للمرأة الحـائض أن تمكـث فـي المسـجد / ج

الحــرام وال غيــره مــن المســاجد، ولكــن يجــوز لهــا أن 
تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منـه ومـا أشـبه ذلـك كمـا 

لعائشـــة حـــين أمرهـــا أن تـــأتي بـــالُخْمَرة  rقـــال النبـــي 
إن : "فقــال. أنهــا فــي المســجد وهــي حــائض: فقالــت 
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فـــإذا مـــرت الحـــائض فـــي " حضـــيتك ليســـت فـــي يـــدك
المسجد وهي آمنة من أن ينـزل دم على المسجد فال 
حرج عليها أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا 

ــدليل علــى ذلــك أن النبــي أمــر النســاء  rال يجــوز وال
في صـالة العيـد أن يخـرجن إلـى مصـلى العيـد العواتـق 
وذوات الخــــــدور والحـــــــيَّض إالَّ أنـــــــه أمـــــــر أن يعتـــــــزل 

المصلى فدل ذلك على أن الحائض ال يجوز  الحيَّض
لهــــا أن تمكــــث فـــــي المســــجد الســــتماع الخطبـــــة أو 

  . استماع الدرس واألحاديث 
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    )∗(كام ختتص باملرأة يف باب الصيامأح
صــوم شــهر رمضــان واجــٌب علــى كــل مســلٍم ومســلمٍة 

قال اهللا تعالى . وهو أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام
  } نوا ُكتب عليكم الصياميا أيها الذين آم{: 

   ] .183: البقرة[
  .ُفِرَض : } ُكتب{ومعنى 

فإذا بلغت الفتاة سنَّ التَّكليف بظهـور إحـدى أمـارات 
البلوغ عليها ومنها الحـيض فإنـَّه يبـدأ و جـوب الصَّـوم 

  .في حقها 
وقد تحيض وهـي فـي سـنِّ التاسـعة، وقـد تجهـل بعـض 

ــيام حينــذ اك فــال تصــوم الفتيــات أنَّــه يجــب عليهــا الصِّ
  .ظناً منها أنَّها صغيرٌة 

                                                           
صاحل الفـوزان ـ / للشيخ . تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات ∗

  . نفع اهللا بعلمه ـ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

54 

وال يأمرها أهلها بالصِّيام وهذا تفريٌط عظيٌم بتـرك ركـٍن 
  .من أركان اإلسالم 

ومـــن حصـــل منهـــا ذلـــك وجـــب عليهـــا قضـــاء الصـــوم 
الذي تركته في حين بداية الحيض بها ولو مضى على 

  .ذلك فترٌة طويلٌة؛ ألنه باٍق في ذمتها
  :من يجب عليه رمضان 

ا دخل شهر رمضان وجب على كل مسـلٍم ومسـلمٍة إذ
ـــالغين صـــحيحين مقيمـــين صـــيامه، ومـــن كـــان منهمـــا  ب

ويقضــي مريضـاً أو مسـافراً فــي أثنـاء الشـهر فإنــه يفطـر 
  .عدد ما أفطره من أيام ُأخر

فمــن شـــهد مــنكم الشــهر فليصـــمه {: قــال اهللا تعــالى 
  }ومن كان مريضاً أو على سفٍر فعدٌة من أياٍم ُأخر

  ] . 185:رةالبق[
كمــا أنَّ مــن أدركــه الشــهر وهــو كبيــٌر هــرٌم ال يســتطيع 
الصيام أو مريٌض مرضًا مزمنًا ال يُرجى ارتفاعه عنه في 
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وقٍت من األوقات من رجٍل أو امرأة فإنه يفطر ويطعـم 
  .عن كل يوٍم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد

وعلـــى الـــذين يُطيقونـــه فديـــٌة طعـــام {: قـــال اهللا تعـــالى 
   ] .184: البقرة[} نمسكي

هي للكبيـر : "قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
  .رواه البخاري " . الذي ال يُرجى برؤه

والمريض الـذي ال يُرجـى بـرؤ مرضـه فـي حكـم الكبيـر 
} يطيقونـــــه{ومعنـــــى . وال قضـــــاء عليـــــه لعـــــدم إمكانـــــه

  .يتجشمونه 
وتختصُّ المرأة بأعذار تُبيُح لهـا اإلفطـار فـي 

ه بسبب تلك األعذار لى أن تقضي ما أفطرترمضان ع
  .من أياٍم أخر

  :وهذه األعذار هي 
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  :ـ الحيض والنفاس 1
ــــى المــــرأة الصــــوم أثناءهمــــا ويجــــب عليهــــا  يحــــرم عل

لمــا فـي الصــحيحين عـن عائشــة .القضـاء مـن أيــاٍم أخـر
ُكنــا نُــؤَمُر بقضــاء الصــوم وال : "رضــي اهللا عنهــا قالــت 
: سـألتها امـرأٌة فقالـتوذلـك لمـا " نؤمر بقضاء الصالة

. مـــا بـــال الحـــائض تقضـــي الصـــوم وال تقضـــي الصـــالة
بيَّنت رضي اهللا عنها أن هذا من األمور التوقيفيـة التـي 

  .يُتبع فيها النصُّ 
  :حكمة ذلك 

" مجمــوع الفتــاوى"قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة فــي 
والـــــدم الـــــذي يخـــــرج بـــــالحيض فيـــــه ) : "25/251(

أن تصـــوم فــــي غيــــر  والحـــائض يمكنهــــا. خـــروج الــــدم
فكــان . أوقــات الــدم الــذي يخــرج بــالحيض فيــه دمهــا

صــومها فــي تلــك الحــال صــوماً معتــدًال ال يخــرج فيــه 
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وصـومها فـي . الدم الذي يقوي البدن الذي هـو مادتـه
الحـيض يوجــب أن يخــرج فيــه دمهــا الــذي هــو مادتهــا 
ويوجـــب نقصـــان بـــدنها وضـــعفها وخـــروج صـــومها عـــن 

" . وم في غير أوقاِت الحـيضاالعتدال فُأِمَرت أن تص
  .انتهى 

ــــ الحمـــل واإلرضـــاع اللـــذان يحصـــل بالصـــيام فيهمـــا 2
  : ضرٌر على المرأة أو على طفلها أو عليهما معاً 

  .فإنها تُفطر في حال حملها وإرضاعها
ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على 
الطفل فقـط دونهـا فإنهـا تقضـي مـا أفطرتـه وتطعـم ُكـّل 

  .مسكيناً يوٍم 
  .ضرر عليها فإنه يكفي منها القضاءوإن كان ال

وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعـالى 
: البقــرة [} وعلـى الــذين يطيقونـه فديــٌة طعـام مســكين{: 

184 . [  
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ـــــي  ـــــر رحمـــــه اهللا ف ـــــن كثي " تفســـــيره"قـــــال الحـــــافظ اب
ـــــى الحامـــــل ) : "1/379( وممـــــا يلتحـــــق بهـــــذا المعن

" . على أنفسهما أو على ولـديهما والمرضع إذا خافتا
  .انتهى 

إن كانــت : "وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهللا 
الحامــل تخــاف علــى جنينهــا فإنهــا تفطــر وتقضــي عــن  

رطــًال مــن كــل يــوم يومــاً وتطعــم عــن كــل يــوم مســكيناً 
  . )25/318(انتهى . "خبزٍ 

  : تنبيهات 
ــــ المستحاضــــة1 وهــــي التــــي يأتيهــــا دٌم ال يصــــل أن : ـ
كــون حيضــًا ـ كمــا ســبق ـ يجــب عليهــا الصــيام وال ي

  .يجوز لها اإلفطار من أجل االستحاضة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا لما ذكـر إفطـار 

بخالف االستحاضة فإن االستحاضة : "الحائض قال 
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تعــمُّ أوقــات الزمــان ولــيس لهــا وقــٌت تُــؤَمُر فيــه بالصــوم 
رع القيء وخـروج وكان ذلك ال يمكن االحتراز منه كذ

الـــدم بـــالجراح والـــدمامل واالحـــتالم ونحـــو ذلـــك ممـــا 
 لــيس لــه وقــٌت محــدٌد يمكــن االحتــراز منــه فلــم يجعــل

  )25/251(انتهى "هذا منافياً للصوم كدم الحيض
ــ يجــب علــى الحــائض وعلــى الحامــل والمرضــع إذا 2 ـ

أفطرتا قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضـان الـذي أفطـرن 
والمبـــادرة أفضـــل وإذا لـــم يبـــق  منـــه ورمضـــان القـــادم،

على رمضان القادم إال قدر األيام التي أفطرنها فيجب 
علــيهن صــيام القضــاء حتـــى ال يــدخل علــيهم رمضـــان 

  .الجديد وعليهنَّ صياٌم من رمضان الذي قبله 
فإن لم يفعلن ودخل عليهنَّ رمضان وعليهنَّ صياٌم من 

جـب رمضان الذي قبلـه ولـيس لهـنَّ عـذٌر فـي تـأخيره و 
وإن  . إطعـاُم مسـكيٍن عـن ُكـلِّ يـومٍ : علـيهنَّ مـع القضـاء
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كان لعذٍر فليس عليهنَّ إال القضـاء، وكـذلك مـن كـان 
عليهــا قضــاٌء بســبب اإلفطــار لمــرٍض أو ســفٍر حكمهــا  

  . كحكم من أطفرت لحيٍض على التفصيل السابق 
ــــ ال يجـــوز للمـــرأة أن تصـــوم تطوُّعـــاً إذا كـــان زوجهـــا 3

   .حاضراً إال بإذنه
ـــرة  ـــي هري لمـــا روى البخـــاري ومســـلم وغيرهمـــا عـــن أب

أن  ال يحــل المــرأة: "قـال  rرضـي اهللا عنــه أن النبــي 
  . "تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

ــــي بعــــض الروايــــات عــــن أحمــــد وأبــــي داود  إال : "وف
  " . رمضان

أمــا إذا ســمح لهــا زوجهــا بالصــيام تطوعــاً أو لــم يكــن 
نهـا ُيسـتحُب لهـا حاضرًا عندها أو لم يكـن لهـا زوٌج فإ

ـــــام التـــــي يســـــتحب  أن تصـــــوم تطوعـــــًا، خصوصـــــاً األي
صيامها كيوم االثنين ويوم الخميس وثالثة أياٍم من كل 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

61 

شـــهٍر وســـتة أيـــام مـــن شـــوال وعشـــر ذي الحجـــة ويـــوم 
إال أنـه . عرفة ويوم عاشوراء مع يـوم قبلـه أو يـوم بعـده

ال ينبغي لها أن تصوم تطوعاً وعليها قضاٌء من رمضان 
  .واهللا أعلم . صوم القضاء حتى ت

ــ إذا طهــرت الحــائض فــي أثنــاء النهــار مــن رمضــان؛ 4 ـ
فإنهــــا تمســــك بقيــــة يومهــــا وتقضــــيه مــــع األيــــام التــــي 

  .أفطرتها بالحيض 
ــه يجــب عليهــا  وإمســاكها بقيــة اليــوم الــذي طهــرت في

  .احتراماً للوقت
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