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��ى ویَ قــال تعــالى: ( َس��اَء ِف��ي الَمِح��یِض وال َتْقَرُب��وُھنَّ َحتَّ ْس��أَلُوَنَك َع��ِن الَمِح��یِض قُ��ْل ُھ��َو أًَذى َف��اْعَتِزلُوا النِّ
اِبیَن وُیِحبُّ الُمتَ  وَّ َ ُیِحبُّ التَّ ُ إنَّ هللاَّ                     .          )َطھِِّرینَ َیْطُھْرَن َفإَذا َتَطھَّْرَن َفأُْتوُھنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم هللاَّ

 ]222[سورة البقرة: آیة                                                             
 
 
 

 قال رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم): "هذا شيء كتبه اهللا على بنات آدم".       
 أخرجه البخاري                                                                           



 3 

 المقدمة
احلمــد هللا رب العــاملني، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني ســيدنا حممــد، وعلــى آلــه وأصــحابه، ومــن اتبعــه 

 بإحسان إىل يوم الدين... وبعد:
بـالغ األمهيـة، وإن فإن النساء شطر كبري يف اجملتمع اإلنساين، وهذه املسـألة دقيقـة للغايـة يف أحكـام عمليـة يف فـرع فقهـي 

الـذي يتطلـب توضـيح املسـالة، أل�ـا التـزام ديـين أوًال، وهلـا  هذه املسـألة تواجـه اإلنـاث منـذ سـن مبكـرة، وتبـدأ مبرحلـة البلـوغ، األمـر
 وجه صحي أساسي يراعيه اإلسالم، وقد جاء مبا يكفل احلفاظ على صحة اإلنسان.

، إما للجهل، أو لعدم الرغبة يف اإلطالع علـى مـا هـو الزم مـن الـدين ونظراً لقصور بعض النساء عن العلم هبذا املوضوع
بالضرورة، أو للحياء واخلجل، ومن خالل جتربيت يف التدريس يف اجلامعة يف جمال التخصص، الحظت قصوراً كبرياً عند الكثري مـن 

رغـم ختصصـهن يف الدراسـات  -مـن أحكـاموبصفة خاصة ما يتعلق باحليض –الطالبات يف املعلومات اخلاصة بعبادات املرأة عامة 
 اإلسالمية.

ونظراً لرتددهن على التساؤل حول هذا املوضوع، وغـريهن مـن النسـاء الغـري متخصصـات، عـن طريـق اللقـاءات والنـدوات 
 وعرب اهلاتف، وجدت من واجيب عليهن أن أكتب يف هذا املوضوع وعنوانه:

 طب)بين الشريعة وال -دراسة مقارنة -(الحيض وأحكامه
وقد خيطئ من يظن أن هذا املوضوع مسألة عـابرة، األحكـام فيهـا إمجاليـة أو عامـة، ولكـن هلـا تفصـيل دقيـق، وهنـاك مـن 
النساء ذوات الصحة الطبية املعتادة، وهناك ذوات املرض، فمنهن من تأيت هلا الدورة الشهرية منتظمة، وبعضهن تكـون دورهتـا غـري 

والصوم، والطواف، وقراءة  كبرية، ويرتتب على ذلك أحكام، منها ما يتعلق بالعبادة، كالصالةمنتظمة، أو من تنقطع عنهن فرتات  
يف اللقـاء اجلنسـي  القرآن، ومس املصحف، واللبث يف املسجد، وغريها. ومنها ما يتعلق بينها وبني زوجها إذا كانـت متزوجـة لـيس

شرية، إال أننا ال جنـد غـري اإلسـالم قـد نظمـه، ووضـع لـه الضـوابط فحسب، بل عند الطالق، وهذا املوضوع وإن كان قدمياً قدم الب
 الدقيقة، اليت سنرى نتائجها يف خامتة البحث إن شاء اهللا تعاىل.

وال أدعــي أنــين أول مــن طـــرق البــاب يف هــذا املوضـــوع للبحــث فيــه، ولكـــن ســبقين الكثــري، ولكـــن تبــدو يل مــن الناحيـــة 
إىل ذلــك ســبيًال،  الء ووضــوح بطريقــة تكــون ســهلة التنــاول، ملمــة جبوانبــه مــا اســتطعتالعمليــة أمــوراً قــد يكشــف البحــث عنهــا جبــ

 ولذلك كانت أمهية البحث ومدى احلاجة إليه.
 منهج البحث:

حبثهــا بفروعهــا ونقاطهــا التفصــيلية بــالرجوع إىل ســيكون منهجــي يف هــذا البحــث إنشــاء اهللا تعــاىل: عــرض املســائل املــراد 
بيـــان مواضـــع اتفـــاق الفقهـــاء مـــن املـــذاهب الفقهيـــة املعتـــربة، ومـــواطن اخـــتالفهم، مـــع ذكـــر أدلـــة كـــل فريـــق  املصـــادر املعتمـــدة، وإىل

ومناقشتها حيثما كانت لذلك ضرورة، مرجحة ما قوي دليله عنـدي، ومـا رأيتـه أكثـر حتقيقـاً ملقاصـد الشـريعة اإلسـالمية السـمحة، 
صيل، وتيسريه على القارئ املتخصص بعد تفصيل، وتيسريه علـى القـارئ ملخصة للنتائج مبا يوجز األمر للقارئ املتخصص بعد تف

 غري املتخصص.
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 خطة البحث:
 وقد قسمت هذا البحث على مقدمة، وتسعة مباحث، وخامتة:

 فقد اشتملت على سبب اختيار هذا املوضوع، وأمهيته، ومنهج البحث، وخطة البحث.أما المقدمة: 
 يأيت:فقد اشتملت على ما وأما المباحث: 
 تعريف احليض، يف اللغة، ويف االصطالح، ويف الطب. المبحث األول:
 الدماء اليت تراها املرأة. المبحث الثاني:
 احلكمة اإلهلية يف احليض. المبحث الثالث:
 ركن احليض، وشروطه، وحكمه. المبحث الرابع:

 صفات، وألوان دم احليض. المبحث الخامس:
 احليض بداية و�اية)، ومدته (أقل احليض، وأكثره، وغالبه).زمن احليض (سن  المبحث السادس:
 الطهر بني احليضتني، وعالمات الطهر. المبحث السابع:
 أحوال احلائض.المبحث الثامن: 
 أحكام احليض، وما حيرم على احلائض. المبحث التاسع:

 أهم نتائج البحث. وتتضمن الخاتمة:
ن اهللا، وإن أخطـأت فــأرجو نصــحي وإرشـادي، والتمــاس املعــذرة يل، وبعـد.. فهــذا جهـد متواضــع، فــإن كنـت أصــبت فمــ

 وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت، وإليه أنيب..
 الحمد هللا رب العالمين أنوآخر دعوانا 

 دكتورة
 سهير فؤاد

 مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية



 5 

 المبحث األول
 تعريف الحيض

 أوًال: الحيض في اللغة:
 بو إسحاق وحماضاً فهي حائض.ض، من حاضت املرأة، حتيض حيضاً وحميضاً. زاد أمصدر حا

، واحليضــة (بفــتح احلــاء) املــرة الواحــدة، واحليضــة )1(وقــال اجلــوهري: (حاضــت فهــي حائضــة، واجلمــع: حــوائض وحــيض)
زمــان واملكــان، وعــن احلــيض نفســه ، وقيــل احلــيض عبــارة عــن ال)2(ة. واحلــيض يكــون مصــدراً ر): اخلرقــة الــيت تســتثفر هبــا املــرأ(بالكســ

 وأصله يف الزمان واملكان جماز يف احليض وأصل الكلمة من السيالن واالنفجار.
 .)3(قال الربديسي: (احليض من قوهلم حاض السيل إذا فاض)

ويقال: حاضت الشجرة: أي سالت رطوبتها، قيل: ومنه احلوض: ألن املاء حييض، أي يسيل إليه، والعرب تـدخل الـواو 
 .)4(على الياء، والياء على الواو أل�ما من حيز واحد، ومها حرفا لني. قاله األزهري ونقله الصاغاين

وللحيض أمساء كثرية، قال ابن خالوية: يقال: حاضت، ونفست، ودرست، وطمسـت، وضـحكت، وكـادت، وأكـربت، 
 . )5(وصامت 

 .)6(ويف العرف: جريان دم املرأة
 ثانياً: الحيض في االصطالح:

 عرف الفقهاء احليض عدة تعريفات، اختلفت لفظاً، وإن مل ختتلف معىن.
 :)7(فعند الحنفية

 احليض: هو دم ينفضه رحم بالغة ال داء هبا وال حبل وال إياس.
 شرح التعريف:

بته املقصـود بلفــظ (الـدم) بيــان نوعيـة اخلــارج مـن الــرحم، فـإذا كــان السـائل اخلــارج مـاء أبــيض، فـال يعتــرب حيضـاً، وإن شــا
فقـه، وفيـه بيـان املكـان الـذي يسـيل منـه الـدم، ، فهو من احليض. واملقصود بعبارة (ينفضـه الـرحم) أي يدفعـه ويدالكدرة أو الصفرة

 وهذا قيد مينع غري ما يسيل من موضع الرحم، فال يسمى حيضاً كالدم اخلارج من الدبر أو من السرة.
وأدىن سـن البلــوغ تسـع ســنوات، فخـرج هبــذا القيـد مــا تـراه الطفلــة مــن واملقصـود بـــ(برحم بالغـة) أي فــرج آدميـة اكتملــت، 

دم، إذ أنه ليس حبيض، وإن استمر ألن احليض ال يأيت قبل تسع سنوات يف الغالب، عند غري احلنفية. أما عند احلنفية، فأقل سن 
املهبـل واألبـواق  أوعلـة، أو جـرح يف الـرحم حتيض فيه املرأة تراجع سنني، ويف التعريف (ال داء هبـا) قيـد خـرج بـه مـا يكـون مـن دم ل

  ، دار لیبیا للنشر والتوزیع.25، 5/24تاج العروس: للمرتضي:  )1( 
  م.1956 -هـ1375، دار صادر للطباعة والنشر، 143، 7/142لسان العرب: البن منظور:  )2( 
  .25، 5/24تاج العروس:  )3( 
  المرجع نفسه. )4( 
  .7/142لسان العرب:  )5( 
م، المغنـي: 1989 -هــ1409ط الرابعـة  -، دار النفـائس209س قلعـة جـي: صموسوعة فقـه عمـر بـن الخطـاب: د. محمـد روا )6( 

  ، دار الكتاب العربي، لبنان.1/222البن قدامة: 
 لبنان. -بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 1/111 شرح فتح القدیر: للكمال ابن الهمام: )7( 
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وغريهـا، ألن احلـيض دم فطـرة وصـحة، وكلمـة (وال حبـل) قيـد خـرج بــه لـو رأت الـدم وهـي حامـل، فـإذا رأت احلامـل الـدم مل يكــن 
سـنة، 55حيضاً، ويف (وال إياس) خرج ما تراه اآليسة، وهـي الـيت بلغـت سـناً ينقطـع احلـيض مـن أقرا�ـا، وهـي الـيت سـنها زاد علـى 

 وهو املعتمد عندهم إال إذا رأت دماً قوياً، كاحليض فإنه يعترب حيضاً.
 :)1(وعند المالكية

 قالوا يف تعريفهم للحيض: بأنه دم صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من حتمل عادة، وإن كان دفعة.
 شرح التعريف:

(الصـفرة) شــيء كالصــديد تعلــوه صــفرة، (أو   (دم) جـنس يشــمل احلــيض والنفــاس و االستحاضـة، وغريهــا مــن أنــواع الــدم
ومـا خـرج بعـالج قبـل وقتـه املعتـاد، كدرة) شيء كدر لـيس علـى ألـوان الـدماء، (خـرج بنفسـه) أي بـال سـبب والدة وال افتضـاض، 

ن فلـيس حبـيض، (مـن قبــل)، فخـرج بـذلك الــدم أو الصـفرة أو الكـدرة اخلارجــة مـن دبـر أو ثقبــة ولـو حتـت املعــدة وانسـد الفـرج، (مــ
آيسـة،   أوحتمل عادة) وهي املرأة املراهقة على اخلمسني، فخرج بذلك الدم اخلارج من قبل من ال حتمل عادة، وهي مادون التسع 

 كبنت سبعني، (وإن كان دفعة)، أي خارجاً يف زمن يسري.
 :)2(وعند الشافعية

 من غري سبب يف أوقات معلومة. قالوا: احليض: دم جبلة خيرج من أقصى رحم امرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة
 شرح التعريف:

 املقصود بقوله: (دم جبلة) أي سببه اجلبلة، أي الطبيعة ال العلة، ألنه تقتضيه الطباع السليمة، خرج بذلك االستحاضة.
ى )، أي من عرق فمه يف أقصى رحم املرأة، والرحم وعاء الولد، وهو جلدة داخل الفرج علـاملرأةوقوله: (من أقصى رحم 

 صورة اجلرة املقلوبة، فبابه ضيق من جهة الفرج، وواسع إىل جهة البطن، ويسمى بأم األوالد
 :)3(وعند الحنابلة

إذا بلغــت يف أوقــات  أنثــىقــالوا: احلــيض: (دم طبيعــة) خيــرج مــع الصــحة مــن غــري ســبب والدة، مــن قعــر الــرحم، يعتــاد 
 معلومة.

 شرح التعريف:
خــرج بــه دم االستحاضــة وخــرج بقولــه (مــن غــري  جبلــة وخلقــة، وقولــه (مــع الصــحة)املقصــود مــن قولــه (دم طبيعــة)، أي 

ســبب والدة) النفــاس، وقولــه (مــن قعــر الــرحم) أي بيــت منبــت الولــد وقولــه (يعتــاد أنثــى إذا بلغــت يف أوقــات معلومــة) لــيس بــدم 
 فاسد، بل خلقه اهللا حلكمة غذاء الولد وتربيته.

  :)1(وعند الظاهرية

البـابي الحلبـي، وشـرح مـنح الجلیـل علـى مختصـر  بیة، عیسى، دار إحیاء الكتب العر 166، 1/165حاشیة الدسوقي: للدردیر:  )1( 
، مطبعة عیسى البـابي الحلبـي، وشـرح 1/207لبنان، والشرح الصغیر: للدردیر:  -بیروت -دار صادر– 99، 1/98العالمة خلیل: 

 م.1978لبنان  -بیروت -دار الفكر– 133، 1/132الزرقاني على مختصر العالمة خلیل: 

حاشــیة الشــرقاوي، ألبــي زكریــا األنصــاري،  -المكتبــة التجاریــة الكبــرى بمصــر– 1/234لشــیخ ســلیمان الجمــل: حاشــیة الجمــل، ل )2( 
دار صـــادر، بیـــروت، نهایـــة المحتـــاج: للرملـــي: –، دار الفكـــر 1/130، دار الفكـــر، حاشـــیة الجیرمـــي: 1/146الشـــهیر بالشـــرقاوي: 

  لبنان. -بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 1/108للشربیني:  م. الفكر، مغني المحتاج:1967، مصطفى البابي الحلبي 1/323
  الریاض. -، مكتبة النصر الحدیثة203، 202، 1/196كشاف القناع على متن اإلقناع: للبهوتي:  )3( 
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 هو األذى اخلارج من الرحم يف وقت خمصوص والنقاء املتوسط بينه.قالوا: احليض: 
 شرح التعريف:

، وقولـه: (اخلـارج مـن الـرحم) قيـد خـرج بــه : (األذى) أي شـيء يسـتقذر منـه، ويـؤذي مـن يقربـه، نفـره منــه وكراهـة لـهقولـه
الولـد ووعائـه وخمرجـه مـن قعـره، وقولـه:  األذى من غري الرحم، كصديد، والقيح، والدم اخلارج من سائر البدن، والـرحم بيـت منبـت

 (يف وقت خمصوص) أي وقت احليض.
يتبني لنا مما سبق يف تعريفات الفقهاء املتعددة للحيض يف املذاهب الفقهيـة، أن مـا بينهـا اخـتالف لفظـي مـع احتادهـا يف 

أة، وعلــى أنــه خيــرج يف وقــت املعــىن، فالفقهــاء متفقــون علــى أن احلــيض خيــرج مــن مكــان خمصــوص وهــو مــن أقصــى قعــر رحــم املــر 
 خمصوص، وهو زمن احليض.
 فسرها العلماء باحليض واحلمل. )2()وال حيَِلُّ َهلُنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِيف أَْرَحاِمِهنَّ ففي قوله تعاىل: (

"، أي زمــن )3(ئــكويف قــول الرســول (صــلى اهللا عليــه وســلم) لفاطمــة بنــت أيب حبــيش. احلــديث: "دعــي الصــالة أيــام إقرا
 احليض.

أما سـن احلـيض، فعلـى اخلـالف بيـنهم يف أقـل سـن حتـيض فيـه املـرأة، ويف أكثـره علـى مـا سـيأيت تفصـيل ذلـك يف موضـعه 
 إنشاء اهللا.

 العالقة بين التعريف اللغوي واالصطالحي:
اه الشــيء الــذي يســيل أو يتضــح لنــا أن التعريــف االصــطالحي للحــيض مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالتعريف اللغــوي الــذي معنــ

 يفيض، ويؤكد ذلك ما قاله ابن العريب، يف تعريف احليض: 
 .)4(وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرحم فيفيض

 ثالثاً: الحيض عند األطباء:
 أما عن تعريف علم الطب للحيض:

باليــة تســاقطت مــن الغشــاء  فقــد قــال العلمــاء املختصــون: إن احلــيض عبــارة عــن إفــراز دوري لــدم ميتــزج باملخــاط، وخاليــا
املخــاطي املــبطن للــرحم، فهــي إحــدى العمليــات الطبيعيــة، وظــاهرة وظيفيــة للجهــاز التناســلي لألنثــى، وعلــى ذلــك فــاحليض لــيس 
مبرض، ودمه ككل دم ينزل من جرح مع فارق بسيط طبعاً، ولون دم احليض أسود، أما الدم األمحر املشـرق، فإنـه دم غـري طبيعـي، 

مـتجلط (متجمـد) أثنـاء   يتجمد (ال يتجلط) وميكن إبقاؤه سنني طويلة على تلك احلالة دون أن يتجلط، فإذا ظهرودم احليض ال
 .)5(احليض فإن احلائض سرعان ما تعرف ذلك، ويعترب ذلك غري طبيعي

 القاهرة. -، دار الكتاب اإلسالمي1/130البحر الزخار: للمرتضي:  )1( 

  .228سورة البقرة آیة  )2( 
 ي، وأحمد.رواه البخار ) 3( 

 ، دار الفكر.158م 1أحكام القرآن: البن العربي:  )4( 

أمراض النساء والوالدة: د/ دوجالد بیرد، الموجز اإلرشادي عن أمراض النسـاء. د/ جـوزفین بـارنز، وجیـوفري شـامیرلین، ترجمـة  )5( 
 -ار الدولیـــة للنشـــر والتوزیـــعالـــد– 18، 17، ســـن الیـــأس: إعـــداد لجنـــة مـــن األطبـــاء االختصاصـــیین، ص119د/ حـــافظ والـــي: ص

 ، د/ إلهام محمد إبراهیم.43، البدائل الربانیة في عالج األمراض النسائیة: ص44القاهرة، األنثى: د/ أحمد محمد كمال: ص
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طعـاً مـن الغشـاء (وعند فحص دم احليض باجملهر، فإننا نرى كرات الدم احلمراء والبيضـاء وق :)1(يقول د/ حممد علي البار
املخاطي املبطن للرحم، ويعتقد أن سبب عدم جتلط دم احليض، هو أنه قد سبق له أن جتلط، مث تذوب جلطة الدم، وترى خيـوط 

  .)3()واضحة حتت اجملهر وتتخللها كرا ت الدم احلمراء والبيضاء )2((الفيربين)
اللغـة والشـريعة والطـب، ملاهيـة احلـيض وجـوهره، بـل إن  يتبني لنا مما سبق: أنه ال يوجد أدىن تعـارض بـني تعريـف كـل مـن

 التعريفات الثالثة تتكامل فيما بينها تكامًال ملحوظاً.
 رابعاً: األصل في الحيض:

ِحيضِ واألصل يف احليض من القرآن قوله تعاىل: (
َ
ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف امل

َ
 .)4()وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل

ـــة: ـــزول هـــذه اآلي كمـــا رواه أنـــس (رضـــي اهللا عنـــه): أن اليهـــود كانـــت إذا حاضـــت امـــرأة مـــنهن مل يؤاكلهـــا ومل   ســـبب ن
ِحـيضِ جيامعوها يف البيوت، فسئل النيب (صلى اهللا عليه وسلم) عن ذلك، فأنزل اهللا تعاىل: (

َ
...)، حـىت فـرغ مـن وَيْسـأَُلوَنَك َعـِن امل

عليه وسلم): "اصنعوا كـل شـيء إال النكـاح"، فبلـغ ذلـك اليهـود، فقـالوا: مـا يريـد هـذا الرجـل أن اآلية، فقال رسول اهللا (صلى اهللا 
 يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه.

يا رسول اهللا إن اليهود قالت كذا وكذا فال جنامعهن، فتغري وجه رسول اهللا "فجاء أسيد بن خضري وعباد بن بشر فقاال: 
هدية من لنب، فأرسل هلما رسول اهللا (صلى  ننا أنه قد وجد (غضب) عليهما فخرجا، فاستقبلتهما(صلى اهللا عليه وسلم) حىت ظ

 .)5(اهللا عليه وسلم) فسقامها فعرفا أنه مل جيد عليهما" (رواه مسلم)
ِحـيضِ : (أمـا احملـيض يف قولـه تعـاىل: ()6(واحمليض: اختلـف العلمـاء يف معنـاه، قـال النـووي

َ
، فهـو )7(...)وَيْسـأَُلوَنَك َعـِن امل

ِحــيضِ دم احلــيض بإمجــاع العلمــاء وأمــا احملــيض يف قولــه تعــاىل: (
َ
. فقيــل: (إنــه دم احلــيض، وقيــل: زمانــه، )8()فَــاْعَتزُِلوا النَِّســاَء ِيف امل

 . )9(وقيل: مكانه، وهو الفرج، وقيل: احليض نفسه، وأصله يف الزمان واملكان جماز يف احليض)
"خرجنا ال نرى إال احلج، فلمـا كنـا بسـرف [مكـان بـني  عائشة (رضي اهللا عنها) قالت:واألصل من السنة: ما روي عن 

مكة واملدينة] حضت، فدخل على رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم) وأنـا أبكـي، فقـال: مالـك؟ أنفسـت؟ قلـت: نعـم، قـال: إن 
 .)10(هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم" (رواه البخاري)

  م.1995، الطبعة العاشرة سنة 90، 89خلق اإلنسان بین الطب والشریعة: د/ محمد علي البار: ص )1( 
 هو االسم العلمي لأللیاف التي تتكون عند تجلط الدم.الفیبرین أو اللیفین:  )2( 

 90، 89خلق اإلنسان: د/ محمد علي البار: ص )3( 

  .222سورة البقرة آیة  )4( 
 القاهرة. -المطبعة المصریة ومكتبتها– 3/211صحیح مسلم بشرح النووي: ) 5( 

  مصر. -، المكتبة العلمیة بالفجالة1/341المجموع للنووي:  )6( 
  .222سورة البقرة آیة  )7( 
  .222سورة البقرة آیة  )8( 
  ، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي، مصر.1/58، دار الشعب، تفسیر ابن كثیر: 1/881تفسیر القرطبي:  )9( 
 م.1959مصر –، ط مصطفى الحلبي 1/416فتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر:  )10( 
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قال: كان أول ما أرسل احليض على نساء بين إسرائيل، مث أبطله هبـذا احلـديث، ألن حـديث  وقال البخاري: إن بعضهم
النيب (صلى اهللا عليه وسلم)، أكثر وأمشل ألنه عام يف مجيع بنات آدم، فيتناول اإلسرائيليات ومن قبلهن، أو املراد أكثر شواهد أو 

 أكثر قوة.
مع بينهما مع القول بـالتعميم، بـأن الـذي أرسـل علـى نسـاء بـين إسـرائيل وميكن أن جي :)1(قال ابن حجر تعليقاً على هذا

وغـريه عـن ابـن عبـاس، أن قولـه تعـاىل يف قصـة سـيدنا إبـراهيم:  )2(طول مكثـه هبـن عقوبـة هلـن، ال ابتـداء وجـوده، وقـد روى الطـربي
 بال ريب. . أي حاضت، والقصة متقدمة على بين إسرائيل)3()واْمَرأَتُُه قَائَِمٌة َفَضِحَكتْ (

وروى احلاكم، وابن املنذر بإسناد صحيح عن ابـن عبـاس (رضـي اهللا عنهمـا): أن ابتـداء احلـيض كـان علـى حـواء بعـد أن 
 .-واهللا أعلم–هبطت من اجلنة، وإذا كان األمر كذلك فبنات آدم بناهتا، وهذا هو الراجح من وجهة نظري 

  م.1959مصر –، ط مصطفى الحلبي 1/416البخاري البن حجر:  فتح الباري بشرح صحیح )1(
  هـ.1337المطبعة الكبرى األمیریة – 12/44تفسیر الطبري:  )2( 
  .71سورة هود آیة )3( 
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 المبحث الثاني
 المرأة الدماء التي تراها

الــيت تراهــا املــرأة ثالثــة: دم احلـيض، ودم االستحاضــة، ودم النفــاس. وقــد ســبق الكـالم عــن دم احلــيض مــن حيــث والـدماء 
 .)1(تعريفاته املختلفة لغة، واصطالحاً، وعند علماء الطب

 فقد اختلف الفقهاء يف تعريفهم لالستحاضة نورد بعضها فيما يلي: :)2(أما دم االستحاضة
 .)3(أ�ا: دم عرق انفجر ليس من الرحمعرف احلنفية االستحاضة: ب-
 .)5(. أو استمرار نزول الدم وجريانه يف غري أوانه)4(وعرفها املالكية: بأ�ا: ما زاد على الدم املعترب-
له العاذل. قال الرملي: االستحاضة دم تراه املرأة  وعرفها الشافعية: بأ�ا: دم علة يسيل من عرق من أدىن الرحم، يقال-
 .)6(يض والنفاس، سواء اتصل هبما أم ال، وجعل من أمثلتها الدم الذي تراه الصغريةغري دم احل

وعرفهــا احلنابلــة: بأ�ــا ســيالن الــدم يف غــري أوقاتــه املعتــادة مــن مــرض أو فســاد مــن عــرق فمــه أدىن الــرحم يســمى ذلــك -
 .)7(العرق العاذل

وإن كانـت ختتلـف يف األلفـاظ، لكـن املـراد منهـا واحـد، أ�ـا  فمن هذه التعاريف السابقة لالستحاضة عند الفقهـاء، نـرى
وهو سيالن الدم يف غري وقت احليض والنفاس، فكل ما نقص عن اقل احليض أو زاد على أكثر مدة احلـيض أو النفـاس، أو سـال 

 قبل سن احليض فهو استحاضة.
ا نـزل الـدم مـن صـغرية يـنقص سـنها وال يشرتط يف دم االستحاضة أن خيرج ممن بلغت سن احليض عند أهل العلم، بل إذ

يليق به احليض، فإنه يقـال لـه: دم استحاضـة، وكـذلك الـدم الـذي تـراه الكبـرية اآليسـة مـن احملـيض، فإنـه ال يكـون  عن السن الذي
 حيضاً عند أكثر العلماء، وإمنا يقال له: استحاضة.

 : فقد عرفه الفقهاء مبا يأيت:)8(وأما دم النفاس
: الدم اخلارج عقب الوالدة، ألنه مأخوذ من النفس الرحم بالـدم، أو مـن خـروج الـنفس مبعـىن الولـد أو عرفه احلنفية بأنه-
 مبعىن الدم.

  .6-1ص )1( 
االستحاضــة لغــة: مصــدر استحیضــت المــرأة فهــي مستحاضــة، واالستحاضــة: أن یســتمر بــالمرأة خــروج الــدم بعــد أیــام حیضــها  )2( 
  معتاد، والمستحاضة التي ال یرقأ دم حیضها، وال یسیل من الحیض ولكنه من عرق یقال له العاذل أو العاذر.ال
م، مطبعـــة 1966هــــ/ 1386، الطبعـــة الثانیـــة 10/188ابـــن عابـــدین: حاشـــیة رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، البـــن عابـــدین:  )3( 

  .1/141مصر، شرح فتح القدیر –مصطفى البابي الحلبي 
المطبعــــة – 1/148هـــــ، مصــــر. ســـید ســــابق: فقــــه الســــنة: 1381مطبعــــة كلیــــة الشـــریعة (األزهــــر) – 1/366الـــذخیرة: للقرافــــي  )4( 

  النموذجیة.
المطبعــــة – 1/148هـــــ، مصــــر. ســـید ســــابق: فقــــه الســــنة: 1381مطبعــــة كلیــــة الشـــریعة (األزهــــر) – 1/366الـــذخیرة: للقرافــــي  )5( 

   النموذجیة.

  .1/114، مغني المحتاج 1/315 نهایة المحتاج )6( 
  .1/196كشاف القناع:  )7( 
النفاس لغة: والدة المـرأة إذا وضـعت، مـن نفسـت المـرأة نفسـًا ونفاسـة وهـي نفسـاء ونفسـا، ونفسـاء أي ولـدت، وسـمي الـدم نفسـا:  )8( 

  .1/234ألن النفس تخرج بخروجه، لسان العرب: 
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فمقتضـــى هـــذا التعريـــف: أن الـــدم الـــذي تـــراه احلامـــل ابتـــداء وحـــال والدهتـــا قبـــل خـــروج الولـــد لـــيس بنفـــاس، وإمنـــا هـــو 
 .)1(استحاضة

 .)2(ج من القبل للوالدة معها أو بعدها ال قبلها على األرجحوعرفه املالكية بأنه: دم صفرة أو كدرة خر -
 وعرفه الشافعية بأنه: الدم اخلارج بعد فراغ الرحم من احلمل.-

فخــرج مبــا ذكــر: دم الطلــق واخلــارج مــع الولــد فلــيس حبــيض، ألن ذلــك مــن آثــار الــوالدة، وال نفــاس لتقدمــه علــى خــروج 
 .)3(الولد، بل ذلك دم فاسد

 .)4(لة بأنه: الدم اخلارج بسبب الوالدةوعرفه احلناب-
 وخالصة هذه التعاريف: أن الدم اخلارج بسبب الوالدة ثالثة أنواع:-

 أوًال: الدم الذي خرج قبل الوالدة.

 ثانياً: الدم الذي خرج مع الوالدة.
 ثالثاً: الدم الذي خرج بعد الوالدة.

 ، أما الدم الذي خرج مع الوالدة:وباتفاق العلماء أن الدم الذي خرج بعد الوالدة دم نفاس
: ليس نفاساً، وأما الـدم الـذي خيـرج قبـل الـوالدة: )8(، والشافعية)7(: دم نفاس. وعند احلنفية)6(، واحلنابلة)5(فعند املالكية

الدم الـذي تـراه فعند احلنفية، والراجح عند املالكية: ليس بنفاس، وأما عند الشافعية فهو نفاس، وأما احلنابلة: فقد نصوا على أن: 
 .)9(احلامل قبل الوالدة بيومني أو ثالثة دم نفاس

 أما ما تراه احلامل من الدم: فقد وقع فيه اخلالف:
أن مــــا تــــراه احلامــــل مــــن الـــدم لــــيس حبــــيض، وإمنــــا هــــو دم فاســــد مــــن نــــوع  -رمحهمــــا اهللا– )10(فعنـــد أيب حنيفــــة وأمحــــد

 االستحاضة.
 نه دم حيض له أحكام احليض.أ -رمحهما اهللا– )11(وعند مالك والشافعي

 والسبب يف هذا أمران: األول: تعارض النصوص يف الظاهر ومنها: ما جاء عن عائشة (رضي اهللا عنها) من روايتني:

 .1/165 شرح فتح القدیر: )1( 
  .1/174دسوقي: حاشیة ال )2( 
  .1/108مغني المحتاج:  )3( 
  .1/196كشاف القناع:  )4( 
  ، المكتبة التجاریة الكبرى.1/51، بدایة المجتهد: 1/174حاشیة الدسوقي:  )5( 
  .1/261، المغني: 1/196كشاف القناع:  )6( 
  .1/263، الدر المختار: 1/165شرح فتح القدیر:  )7( 
  .1/108مغني المحتاج:  )8( 
  .1/218كشاف القناع:  )9( 
 لبنان. -، وما بعدها دار الكتاب العربي1/361، المغني البن قدامة: 1/165شرح فتح القدیر:  )10( 

  .1/108، مغني المحتاج: 1/174حاشیة الدسوقي:  )11( 
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وعند الدارمي قوهلـا: (إن املـرأة ،)1(إحدامها عند مالك: أنه بلغه أ�ا قالت: (يف املرأة احلامل ترى الدم أ�ا تدع الصالة)-
. فـاختالف الروايــة عنهــا أوقــع اخلــالف )2(يض، فــإذا رأت الــدم فلتغتســل ولتصـل)، ويف روايــة: (ال تصــلي حــىت تطهــر)احلبلـى ال حتــ

 عندهم.
 والثاين: من الناحية الطبية يف عمل الرحم.-
على عـدم اعتبـاره حيضـاً حبـديث ابـن عمـر (رضـي  -رمحه اهللا–: احتج أمحد )3(أما من جهة النصوص فقال ابن قدامة-

. فجعـل )4(عنهما) يف طالقه امرأته وهي حائض، وأمره (صلى اهللا عليه وسلم) برجعتها، وقـال: "مث ليطلقهـا طـاهراً أو حـامًال" اهللا
احلمل علماً على عدم احليض وهو الطهر، كمـا جعـل الطهـر علمـاً علـى عـدم احلمـل، فـال يكـون حيضـاً كاآليسـة تـرى الـدم، وإمنـا 

، وأما رواية عائشة: (يف احلامل ترى الدم تدع الصالة)، فيحمل على ما تراه قبيل النفـاس بثالثـة يعرف النساء احلمل بانقطاع الدم
 أيام مثًال، فإنه يكون تابعاً للنفاس، فتدع الصالة، وهبذا يكون اجلمع بني روايتيها. 

حليضة ليخرج الدم، فـإذا جـاء : فقد قال أطباء الوالدة: بأن الرحم متعود على االنقباض وقت ا)5(وأما من الناحية الطبية
 وقت احليضة انقبض كاملعتاد، وخاصة يف أوائل احلمل، حىت يستقر محلها وتتغري حالة الرحم فيتوقف عن االنقباض العادي.

وسبب هذا االنقباض قد حيدث انفصال عـرق عـن شـبكة (املشـيمة) مـن جـدار الـرحم، فينـزف مـن خـارج الـرحم، وتظـن 
كذا ال ترى الدم إال يف موعد عادهتا عند تقلص الرحم كاملعتاد، ولعل هلذا التعليـل أن اهللا تعـاىل نـص علـى املرأة أنه من الرحم، وه

 .)6()ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قـَرَاٍر مَِّكنيٍ أن اجلنني يف قرار مكني، قال اهللا تعاىل: (
االســتقراء العلمــي الــدقيق يقــرران مبــا ال يــدع جمــاًال وبــالنظر يف هــذه املســالة: فإننــا نــرى أن األحاديــث النبويــة الصــحيحة و 

للشــك: أن احلامــل ال حتــيض، وبنــاء عليــه، ال تــرتك احلامــل الصــالة ملــا تــراه مــن دم، ألنــه دم فســاد ال حــيض، كمــا ال تــرتك الصــوم 
نفســاء، أل�ــا مل  واالعتكــاف والطــواف وحنوهــا مــن العبــادات، وال مينــع زوجهــا مــن وطنهــا، أل�ــا ليســت حائضــاً، وليســت أيضــاً 

 تتنفس وال وضعت محلها بعد.

  .119، 1/118شرح الزرقاني على موطأ مالك:  )1( 
  لبنان. -بیروت–لعلمیة ، دار الكتب ا228، 1/227سنن الدارمي:  )2( 
  .1/363المغني:  )3( 
  .2/1095باب تحریم طالق الحائض بغیر رضاها:  -كتاب الطالق–رواه مسلم في صحیحه  )4( 
 -دار المعرفـة– 108الفجالة، أمراض النساء د/ محمد رفعـت ص -دار الجیل للطباعة– 44األنثى: د/أحمد محمد كمال: ص )5( 

  وما بعدها. 91وما بعدها، ص 75بیروت، خالق اإلنسان: ص
  .13سورة المؤمنون آیة )6( 
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 :)1(رأي الطب الحديث
وقـــد توصـــلت الدراســـات العلميـــة احلديثـــة: إىل أن الـــدم الـــذي تـــراه احلامـــل أثنـــاء محلهـــا، لـــيس بـــدم حـــيض، وإمنـــا هـــو 

 استحاضة، وقد ذهب إىل ذلك أكثر علماء الطب احلديث، ويعود ذلك إىل األسباب التالية:
 باالجهاض يف الشهور األوىل للحمل، وقبل األسبوع الثامن والعشرين.نزيف ينذر  -
احلمل خارج الرحم، ويكون عادة مصحوباً بآالم بالبطن، وهبوط بالضغط وهي حالة يف حاجـة إىل التـدخل اجلراحـي  -

 فوراً.
نتشـار داخـل الـرحم وهلـا احلمل العنقودي، وهو محل غري طبيعي، ويكون عبارة عن كتل من اخلاليا، هلـا قـدرة علـى اال -

خطورة على حياة األم، وجيب التخلص من هذا احلمل بأسرع ما ميكن، حفاظاً على صحة األم، كمـا يتطلـب إجـراء الفحوصـات 
 باستمرار بعد ذلك.

 تعود إىل اجلهاز التناسلي، ومن هذه األسباب:–وهناك أسباب أخرى  -
 وجود زوائد بعنق الرحم. -أ 

 نق الرحم، أو املهبل.حصول التهاب يف ع -ب
 وجود دوايل يف عنق الرحم، أو املهبل. -جـ
 وجود مشيمة متقدمة. –د 

وهناك رأي آخر: يقـول د/ حممـد علـي البـار، الطبيـب الداعيـة: (وإذا اسـتعنا باملعلومـات الطبيـة، فإننـا جنـد اجلنـني ال ميـأل 
قوط شــيء مــن غشــاء الــرحم (وهــو الــذي يســقط عــادة يف جتويــف الــرحم إال الــرحم بعــد الشــهر الثالــث مــن احلمــل، وعليــه فــإن ســ

احليض). جيعل هذا الدم شبيهاً جداً بدم احليض، ورغم نـدرة حصـول هـذا الـدم، إال أنـه ميكـن أن يعتـرب علـى هـذه الصـفة حيضـاً، 
 .)2(وذلك يف األشهر األوىل من احلمل

االستحاضة، أو دماء النزيـف عمومـاً، وهـو: أن  وقد نص أطباء أمراض النساء والوالدة: على الفرق بني دم احليض، ودم
 .)3(دم احليض إذا خرج ال يتخثر، فيتخثر بعد خروجه من اجلسم

 ، ويسأل عن حكمهما ومها: -كثر وقوعهما–وهناك مسألتان 
 ، فما حكمه؟)4(إذا أسقطت احلامل ورأت الدم مع السقط المسألة األولى:

بب يف اإلسـقاط، ولـو لنطفـة أو علقـة، وخيطـئ مـن يـدعي القـول جبـوازه مـا مل تـنفخ أوًال: ينبغي التنبيه على أنـه حيـرم التسـ
 فيه الروح، ألن النطفة مىت علقت بالرحم، فإنه حيرم إسقاطها، أل�ا تنمو من أوىل تعلق هبا الرحم كنمو الثمرة يف غصنها.

، استشـاریة أمـراض النسـاء والـوالدة، وزارة الصـحة 57، دراسة عن الحیض والنفاس، د/ نبیهة الجیار ص98خلق اإلنسان: ص )1( 
  الكویت.–
فـي  5فـي األشـهر األولـى مـن الحمـل ( فـي الحاثـة مـن الحوامـل یحضـن 1/2هذا هو رأي د/ محمد علي البار، ویقول: هناك:  )2( 

  .980األلف)، خلق اإلنسان: 
، المـــوجز اإلرشــادي عـــن أمـــراض النســـاء والـــوالدة، ترجمـــة د/ 44، األنثـــى: د/ أحمـــد كمـــال: 95، 90، 89خلــق اإلنســـان: ص )3( 

 .3، د/ نبیهة الجیار:صعن المحیض والنفاس ، دراسة43، البدائل الربانیة في عالج األمراض النسائیة: ص119حافظ والي: ص
، الفیــروز آبـــادي، الطبعــة الثانیـــة 2/378الســقط: الولــد تضـــعه المــرأة بغیـــر التمــام، یعنـــي الــذي یــتم خلقـــه، القــاموس المحـــیط:  )4( 

  مصر. -مطبعة الحلبي–م 1952هـ/ 1371
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ي تراه املرأة مع هـذا السـقط يعتـرب دم أما السقط الذي استبان فيه شيء من خلق اإلنسان أو بعض خلقه، فإن الدم الذ
: ال يعتـرب ولـداً، وال )1(نفاس وله أحكامه، وأما إذا مل يكن استبان مـن خلقـه شـيء فقـد اختلـف العلمـاء يف حكمـه، فعنـد احلنفيـة

 تصري املرأة بسببه نفساء، بل تكون حائضاً إن كان يف زمن احليض، أو مستحاضة إن كانت يف زمن غري احليض.
 حكم الولد سواء استبان خلقه أم ال، واشرتطوا شهادة القوابل. : أن للسقط)2(لشافعيةوعند ا

 :)3(وللحنابلة وجهان
 إحدامها: أنه نفاس ألن امللقى بدء خلق آدمي، فكان الدم اخلارج نفاساً كما لو تبني يف امللقى خلق آدمي.

أشبهت النطفة. أما إن ولدت ومل تـر دمـاً، فهـي طـاهرة ال والثاين: أنه ليس بنفاس، ألنه مل يتبني يف املضغة خلق آدمي ف
 نفاس هلا، ألن النفاس هو الدم اخلارج بسبب الولد ومل يوجد.

 :-واهللا أعلم–الراجح 
يتبني لنا بعد استعراض مذاهب الفقهاء، ورأى علماء الطب احلديث يف هـذه املسـالة، أن الـرأي الـراجح هـو القـول: بـأن 

 .)4(ل أثناء احلمل ليس حيضاً، وإمنا هو دم فساد لعلة، أو دم استحاضةالدم الذي تراه احلام
أما بعد ذلك، فإنه يكون نتيجة إصابة يف املشيمة، ويتحول إىل دم سقط، سواء كان السـقط منـذراً أو كـامًال، فـإذا كـان  

 .)5(-واهللا أعلم–دم نفاس  كامًال فال مشاحة يف أنه يسمى دم نفاس، ألن الفقهاء يتفقون على أن دم السقط املخلق هو
وتقـــرر هـــذه الدراســـات العلميـــة، اســـتحالة حـــدوث نزيـــف يف الـــرحم أثنـــاء فـــرتة احلمـــل، حـــىت يف حالـــة وجـــود الـــرحم ذي 
القــرنني، ألن الــرحم يكــون يف حالــة احلمــل واقعــاً حتــت تــأثري اهلرمونــات الــيت تفرزهــا املشــيمة الســتمرار احلمــل، وال ميكــن أن حيــدث 

 .)6(حدث إجهاضنزيف إال إذا 
 المسالة الثانية:

 إذا تناولت املرأة دواء مينع جميء احليض، فهل تعترب املرأة طاهراً يف موعد احليضة لعدم رؤيتها الدم، أم ال؟
عربة بالوقت بدون رؤية الدم، وقـد حـدث لنسـوة كـن مـع ابـن عمـر (رضـي اهللا عنهمـا) يف الصحيح أ�ا تكون طاهراً وال 

يضــة قبــل طــواف اإلفاضــة، فأخــذن أعــواد األراك وطبخنهــا وشــربن ماءهــا، فلــم تــأهتن احليضــة حــىت أمتمــن احلــج فخضــن جمــيء احل
 حجهن.

وقـد ســال رجــل ابــن عمــر عــن امـرأة تطــاول هبــا دم احلــيض، فــأرادت أن تشــرب دواء يقطـع الــدم عنهــا، فلــم يــر ابــن عمــر 
 .)7(بأساً 

  العاصمة. -الناشر زكریا علي یوسف– 1/177بدائع الصنائع: للكاساني:  )1( 
  .2/4870 المجموع: )2( 
  .1/349المغني:  )3( 
  وٕان كان له مسمیات أخرى عند أهل االختصاص. (األطباء). )4( 
  .98خلق اإلنسان: ص )5( 
  .57دراسة عن الحیض والنفاس:  )6( 
 الطبعـة األولـى -لبنـان -بیـروت–، المكتب اإلسـالمي 1/318مصنف عبد الرازق: كتاب الحیض، باب الدواء یقطع الحیضة:  )7( 

  م.1972 -هـ1392
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ؤال أهل االختصاص يف أمراض النساء والوالدة عـن تـأثريه ولكن جيب احلذر من رد فعل تعاطي حبوب منع احلمل، وبس
هذه احلبوب على بعض النساء خاصة من كن مريضات بالكبد، فأجابوا بأن هلـذه احلبـوب تـأثرياً كبـرياً علـيهن، وأ�ـا قـد تـؤدي إىل 

تشـارة طبيبـة أو طبيـب مسـلم الوفاة، وكذلك قد تؤدي إىل العقم وعدم اإلجناب، وعلى كل حـال فـإن املـرأة إذا أخـذت الـدواء باس
ثقة، فال كراهة يف ذلك لعدم خوف الضرر، إذا كانت قاصدة من ذلك العبـادة، كـأداء احلـج، أو العمـرة، أو صـيام شـهر رمضـان، 

 فإ�ا من جهة العبادة تغتسل وتصلي وتصوم، وتكون طاهراً.
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 المبحث الثالث
 الحكمة اإللهية في الحيض

 والكالم فيه يتناول أمرين:
 وهلما: العالقة بني احليض والساللة البشرية.أ

 ثانيهما: القانون الصحي للحائض.
أوًال: العالقـــة بـــني احلـــيض والســـلة البشـــرية: ســـأقوم ببيـــان مـــا ذكـــره العلمـــاء القـــدامى واحملـــدثني، مث مـــا ذكـــره أهـــل الطـــب 

 املعاصر.
 تمهيد:

وفضـله علـى كثـري مـن خلقـه تفضـيًال، وجعلـه خليفـة يف إن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق اإلنسان يف أحسن تقـومي، وكرمـه 
 األرض.

ُهَمـا رِ قال اهللا تعاىل: ( َهـا َزْوَجَهـا وبَـثَّ ِمنـْ َجـاًال َكثِـرياً يَـا أَيـَُّهـا النَّـاُس اتـَُّقـوا رَبَُّكـُم الَـِذي َخَلَقُكـم مِّـن نـَّْفـٍس واِحـَدٍة وَخلَـَق ِمنـْ
 .)1()وِنَساءً 

خلــق ابتــداء نفســاً –لــى أن اهللا تبــارك وتعــاىل قــد خلــق اإلنســان نــوعني: الــذكر واألنثــى هــذه اآليــة الكرميــة فيهــا داللــة ع
ومــن العالقــة الزوجيــة بينهمــا يبــث رجــاًال كثــرياً ونســاء، فالعالقــة بــني الرجــل واملــرأة غــرض أمســى هــو  -واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا

ن يرتفــــع بنيا�ــــا إال بعشــــرة الرجــــال والنســــاء معــــاً كــــاألزواج االســــتبقاء علــــى النــــوع البشــــري، وإقامــــة احليــــاة املدنيــــة الــــيت ال ميكــــن أ
إىل –والزوجات، وملا كان الغرض خاصاً باإلنسان وحده، إذا فـإن اخلـالق تبـارك وتعـاىل قـد وضـع يف تكـوين اإلنسـان مـن الـدواعي 

 حتقيق هذا الغرض ما مل يضعه غريه من احليوانات والنباتات.
: (إن احلـيض لـيس بـدم فسـاد، بـل خلقـه اهللا سـبحانه وتعـاىل )3(، وابـن قدامـة)2(بهـويتقال بعـض فقهـاء احلنابلـة، مـنهم ال

حلكمــة غــذاء الوليــد وتربيتــه، فــإذا محلــت انصــرف ذلــك بــإذن اهللا إىل غذائــه، ولــذلك ال حتــيض احلامــل، فــإذا وضــعت قلبــه اهللا لبنــاً 
لــه، فيســتقر يف مكـان، مث خيــرج يف الغالــب يف كــل  يتغـذى بــه، ولــذلك فلمـا حتــيض املرضــع فــإذا خليـت منهــا بقــي الـدم ال مصــرف

 شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد تزيد على ذلك ويقل ويطيل شهرها ويقصر على حسب ما ركبه اهللا يف الطباع).
: (قال بعض أهـل التشـريح إن املضـغة ختلـق بتقـدير اهللا مـن دم احلـيض، وأن )4(وقال اإلمام الغزايل: يف إحياء علوم الدين

 لدم منها كاللنب من الرائب، وأن النطفة من الرجل شرط يف خثور دم احليض وانعقاده كالنفحة للنب إذ هبا ينعقد الرائب).ا
: (إن الدم الذي ينفصل يف احليض عن املرأة يصري أكثـره غـذاء يف وقـت احلمـل، فمنـه مـا )5(وقال بعض العلماء القدامى

يصـلح ألن  الكائنة منه، فيكون غذاء منمياً هلا، ومنها ما ال يصـري غـذاء لـذلك، ولكـنيستحيل إىل مشاهبة جوهر املين واألعضاء 
ينعقد يف حشوها فيكون حلماً آخر ومسناً أو شـحماً، وميـأل األمكنـة بـني األعضـاء، ومنـه فضـل ال يصـلح ألحـد األمـرين فيبقـى إىل 

 وقت النفاس وتدفعه الطبيعة فضًال).

  .1سورة النساء آیة  )1( 
  .1/196كشاف القناع:  )2( 
  م.1980 -هـ1400الطبعة الثانیة  -م1980، دار التراث العربي 1/346، اإلنصاف للمرداوي: 1/360المغني:  )3( 
  عیسى البابي الحلبي. -، دار إحیاء الكتب العربیة1/53 )4( 
 لبنان. -بیروت–، دار الكتب العلمیة 1/189إحیاء علوم الدین للمرتضي:  إتحاف السادة المتقین بشرح) 5( 
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: (احليض أمر طبيعي البد من حدوثه لكل أنثى سليمة يف فطرهتا وتركيب جسدها )1(وديوقال األستاذ أبو األعلى املود
خالية من املرض أو املوانع، واحليض ليس مبرض بل هو ظاهرة طبيعية تشـري إىل أن اجلهـاز التناسـلي لألنثـى قـد نضـج، وأنـه أصـبح 

، فــاحليض مــا هــو إال دليــل علــى أن اجلهــاز التناســلي يقــوم مســتعداً للــدور اهلــام الــذي هيــأه اهللا جلــت قدرتــه لــه، أال وهــو التناســل
بوظيفته متاماً، كمـا يقـوم اجلهـاز البـويل برتشـيح النفايـات املختلفـة عـن نشـاط اجلسـم وإخراجهـا يف البـول، وكمـا تقـوم العـني بالرؤيـة 

 واألذن بالسمع).
باملخــاط وخاليـــا باليــة تســاقطت مـــن  : (إن احلــيض عبــارة عـــن إفــراز دمــوي لـــدم ميتــزج)2(ويقــول علمــاء الطــب احلـــديث

الغشـاء املخـاطي املــبطن للـرحم يف إحـدى العمليــات الطبيعيـة، وظــاهرة وظيفـة اجلهـاز التناســلي لألنثـى، وعلـى ذلــك فـاحليض لــيس 
مبــرض، ودمــه ككــل دم ينــزل مــن جــرح مــع فــارق بســيط طبعــاً. كمــا قــالوا: إن دم احلــيض مــا هــو إال عصــري مــدمي خلــق لتغذيــة 

 .)3(الولد
مـن األحـوال، وعلـى أن دم احلـيض احلكمـة منـه أن  فاجلميع متفقون على أن احليض أمر طبيعي، وليس مبرض بأي حال

 يكون غذاء للولد إذا قدر وحصل محل.
ولسهولة فهم الدورة احليضية، وسبب انتظامها، ومعىن نزول الدم، جيدر بنا أن نعرف ما ذكره علماء الطـب يف التغـريات 

 الرحم، واليت ينتج عنها احليض، وعن املراحل اليت مير هبا. اليت حتدث يف
: (إن رحــم املـرأة ومبيضــها وأثــداءها، بـل وجهازهــا التناسـلي بأكملــه، ميـر بــدورة شــهرية  )4(يقـول الــدكتور حممـد علــى البـار

الـرحم حـىت نعـرف كيـف كاملة حسب تغري اهلرمونات يف جسمها، بزيادة هرمون ونقصان آخر. وسنكتفي هنا بالرتكيز على دورة 
 يأيت احليض وما هو سببه؟

إن للـرحم غشـاء يبطنـه مـن الـداخل، وســتبدأ الـدورة بعـد انتهـاء الطمـث مباشــرة، فنجـد الغشـاء املـبطن للـرحم بســيطاً وال 
، الــدورة، فــإن الــرحم ميــر بــثالث مراحــل ابتــدأتتزيــد ثخانتــه عــن نصــف ملليمــرت، وأوعيتــه الدمويــة وغــدده بســيطة كــذلك، فــإذا 

 ونوجزها فيما يلي:
 ): Proliferative phaseوىل: مرحلة النمو (املرحلة األ -

وخــالل هــذه الفــرتة ينمــو الغشــاء املــبطن للــرحم مــن أقــل مــن ملليمــرت إىل مــا يربــو علــى مخســة ملليمــرتات، أي يتضــاعف 
 EP Gellsithialعمودية (حجمه أكثر من مخس مرات، كما يزداد عدد الغدد وتصبح على شكل أنابيب طويلة هلا خاليا 

Golnmnar.(  ويــزداد منــو األوعيــة الدمويــة املغذيــة للــرحم، وتكثــر بشــكل واضــح ويــزداد دوهلــا حــىت تصــبح لولبيــة الشــكل مــن
 طوهلا يف املكان الضيق املتاح هلا.

  ، مؤسسة الرسالة.75 -72حركة تحدید النسل: ألبي األعلى المودودي: ص )1( 
، األنثـى: 90، خلـق اإلنسـان ص19، سـن الیـأس: ص119الموجز اإلرشادي عن أمـراض النسـاء، ترجمـة د/ حـافظ والـي، ص )2( 

  .3، دراسة عن الحیض والنفاس، د/ نبیهة الجیار:ص43، البدائل الربانیة في عالج األمراض النسائیة: ص44د/ أحمد كمال: ص
ـــدها فـــي عـــالج أمـــراض المـــرأة: ص )3(  م، دار الروضـــة للنشـــر 1993جامعـــة األزهـــر  -. د/ موســـى الخطیـــب49األعشـــاب وفوائ

  والتوزیع.
الطبعــة الخامســة، خلــق اإلنســان. د/ محمــد  -للنشــر بجــدة الــدار الســعودیة–. د/ محمــد علــي البــار 51 -50دورة األرحــام: ص )4( 

 .93 -91علي البار: ص
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ويســـمى  )بـــاملبيض، Grafian follicleأمـــا ســـبب النمـــو الســـريع للـــرحم هـــو هرمـــون تفـــرزه حويصـــلة جـــراف (
 رتوجني، وهذا اهلرمون هو هرمون األنوثة شكًال ومظهراً وسلوكاً، حيث تنمو األثداء ومتتلئ األرداف.االس

) يف هــذه املرحلــة يــزداد منــو الــرحم زيــادة ملحوظــة، فينمــو مســك secretay phseاملرحلــة الثانيــة: مرحلــة اإلفــراز: (
وتــزداد حلزونيــة الشــرايني املغذيــة للــرحم الزديــاد طوهلــا يف حيــز  الغشــاء املــبطن للــرحم مــن مخســة ملليمــرتات إىل مثانيــة ملليمــرتات،

ضيق، كما يزداد عددها ازدياداً كبرياً، وتنمو الغدد الرمحية منواً كبرياً أيضاً، وتصـبح هـي األخـرى حلزونيـة الشـكل يضـيق هبـا املكـان 
اً ناحيــة الســطح وإســفنجي القــوام ناحيــة جــدار أيضــاً، وتنمــو اخلاليــا فيمــا بــني الغــدد ويكثــر عــددها، ويكــون الغشــاء أكثــر متاســك

 الرحم.
والسبب يف هذه املرحلة إفراز هرمون البوجسرتون من حويصلة جراف اليت تزيـد مـن إفرازهـا بعـد إخـراج البويضـة منهـا إىل 

 نوية.قناة الرحم استعداداً لتلقيحها باحليوان املنوي الذي ختتاره املشيئة اإلهلية من بني باليني احليوانات امل
هذا اهلرمون هو هرمون احلمل، لـذلك فهـو يهيـئ الـرحم ويعـد اجلسـم لتقبـل النطفـة، حيـث تنمـو الغـدد اللبنيـة يف األثـداء 
استعداداً لتغذية اجلنني عند خروجه إىل الدنيا، كذلك ختف كثافة ومحوضة إفراز عنق الرحم حىت يسمح للحيوانات املنويـة بـالولوج 

 سريعاً إىل الرحم.
لــة الثالثــة: مرحلــة الطمــث: إذا مل تلقــح البويضــة حبيــوان منــوي حيــزن الــرحم لفقــدان فرصــته يف أداء وظيفتــه الطبيعيــة، املرح

فيبكي دماً هو دم الطمث، وحيدث ذلك نتيجة النقص الفجائي يف ضـخ املبـيض هلرمـون الربوجسـرتون، ويتوقـف عـن إفـراز هرمـون 
بضت األوعية الدموية املغذية لغشاء الـرحم انقباضـاً شـديداً، حـىت لتمنـع عنـه التغذيـة احلمل، فإذا نقصت كمية اهلرمون يف الدم انق

منعاً باتاً، فيذوي الغشاء ويتفتت ما حتته من أوعية دموية فيخرج منه الدم احملتقن، أسود أكمد وينزل معه قطع من الغشـاء املـبطن 
ـــدم يف الـــرحم، مث تســـلط عليـــه مـــواد مذي ـــة، ويـــتجلط ال بـــة هلـــذه اجللطـــة وأليافهـــا بواســـطة مخـــرية (أنـــزمي) تـــدعى مـــذيب للـــرحم مفتت

سـبق جتلطـه يف الـرحم، مث أذيبـت اجللطـة بفعـل تلـك ، وينزل لذلك دم احليض ال يتجلط ولو بقـي سـنيناً طـواًال، ألنـه قـد )1(الليفني
 اخلمرية (األنزميات).

 ثانيهما: القانون الصحي للحائض:
وآثارهـا اجلسـدية والنفسـية الـيت تعـرتض املـرأة أثنـاء احلـيض، ألن كثـرياً مـن األحكـام  سنتناول الكالم هنا عـن آالم احلـيض

الشــرعية ترتتــب علــى هــذه اآلثــار، مث أعقبــه بــذكر بعــض النصــائح الطبيــة الــيت جيــب علــى املــرأة أن تؤديهــا للمحافظــة علــى جســدها 
 .ومزاجها لتهنأ باحلياة السعيدة، ولتنهض بواجباهتا الدينية والدنيوية

وليس مبرض بأي حال من األحـوال، إال أنـه قـد تصـحبه آالم وآثـار  -كما ذكرت سابقاً –إن احليض أمر طبيعي لألنثى 
تتفاوت كثرياً يف درجتها من امرأة إىل أخـرى، وكـذلك تتفـاوت بـاختالف فصـول حيـاة املـرأة الواحـدة، فقـد تكـون اآلالم خفيفـة ال 

 خطرية مرضية. تكاد املرأة حتس هبا، وقد تصل إىل درجة
فــاآلالم اجلســدية الــيت تصــاحب احملــيض غالبــاً مــا تتمثــل يف الشــعور بالضــيق والتعــب الغــامض أمــر طبيعــي يف كــل امــرأة، 
ويصـــاحب ذلـــك شـــعور بالصـــداع الشـــديد ويـــزداد تـــدفق اللعـــاب، ويتضـــخم الكبـــد ويتمـــدد، كمـــا حيـــدث مغـــص حـــاد يف الكـــيس 

يضطرب اجلهاز اهلضمي، وحيـدث يف بعـض األحيـان أن حتـس املـرأة جبـوع شـديد، أو  الصفراوي، وتفقد املرأة شهيتها لألكل، كما

  .93اللیفین: هو اصطالح األطباء المحدثین لأللیاف التي تتكون في الجلطة الدمویة. خلق اإلنسان ص )1( 
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بــالعكس فتعــاف الطعــام، وكثــرياً مــا تشــعر مبيــل للقــيء والغثيــان، ويــزداد الــريح يف األمعــاء، وتصــاب بعــض النســاء بإســهال بســيط، 
 ولكن كل عادة شهرية تنتهي باإلمساك.

يـة، فتضـطرب ضـربات القلـب، وتتـورم األوعيـة الدمويـة، وحتـتقن األغشـية األنفيـة،  والعادة الشـهرية تـؤثر علـى الـدورة الدمو 
كما حتدث بعض اآلالم يف املفاصل، وتتضخم الغدة الدرقية واحلبال الصوتية بشكل ملحـوظ، ويصـيب اجلـزء اخللفـي مـن احلنجـرة 

 ح ذلك عند املدرسات فيبدو التعب ظاهراً.متدد وارختاء يف الغدد والعروق الدموية، وقد يفقد اجلهاز الصويت قدرته، ويتض
وتلتهب العني قليًال، وتعدو وظائفها متوترة، فيضـيق جمـال الرؤيـة ضـيقاً ملحوظـاً، وتصـبح القـدرة علـى متييـز األلـوان أقـل،  

جلهـاز علـى ا -بالضـرورة–كما أن أنسجة اجلسم العامة تتضخم وحتـتقن أو تنبسـط وترختـي، كمـا أن للحـيض آثـاراً واسـعة النطـاق 
اء الــرحم وتضــخمه قلــيًال، وكــذلك التناســلي للمــرأة، حيــث يبــدو تضــخم العضــالت واألنســجة املتصــلة بــالرحم، وتشــعر املــرأة بارختــ

تضـم العضـالت واألنسـجة الضـامة اجملـاورة، ممــا جيعـل املـرأة تشـعر بالثقـل ويتضـخم أســفل بطنهـا، كمـا تشـعر بضـغط علـى األمعــاء 
 لفخذين أو الساقني.واملثانة ومتتد اآلالم إىل ا

وكـل هــذه األعــراض عاديــة، جيــب أن تتوقعهــا كــل امــرأة، ويصــح هــذا القــول عــن اآلالم اخلفيفــة الــيت تصــاحب انقباضــات 
الرحم، وهي عادة تصاحب بدء الدورة الشهرية، وتنقص حني يغزر تدفق احلـيض، وختـرج قطـع صـغرية متجمـدة مـن الـدم واملخـاط 

 من فتحة الرحم الداخلية.
ا كانــت تلــك األعــراض عاديــة بــدنياً، إال أ�ــا يف جمموعهــا تســلب قــدرة املــرأة وحيويتهــا ونضــارهتا، فــاملرأة الــيت حتــس ومهمــ

والضـيق وامللـل،  تشـعر أثنـاء احلـيض بـاهلبوط–عادة أ�ا ممتلئة صحة وعافية، تتضح حيوية وقوة، تعلوها مظاهر النشـاط واالنتعـاش 
 .)1(وقد تكون أسرع انفعاًال وتأثراً 

وأمــا اآلثــار النفســية: فقبــل الــدورة الشــهرية ببضــعة أيــام تصــاب املــرأة أو معظــم النســاء باضــطرابات خمتلفــة، تكــون مقدمــة 
لبدء مرحلة الطمث عندهن، فتأخذ أشكاًال عدة، منها ا�يار وسرعة التأثر واضطرابات املزاج، وزيادة احلساسية، واالنتقال السريع 

اعر تغرياً سريعاً، والغضب ألتفه األسباب، وردود األفعال اليت ال ترضي عنها حني تتجاوز تلك الفرتة من رأي إىل رأي، وتغري املش
النسـاء ال ينتـاهبن أي شـعور بالضـيق يف تلـك الفـرتة، بـل يشـعرن أ�ـن خاليـات مـن  (فرتة احليض)، ولكن رغم كل ذلك فإن بعض

 ال حني يأخذ الدم يف النزول.أي أعراض سيئة، حىت أ�ن ال يدركن قدوم فرتة احمليض إ
ســواء كانــت جســدية أم نفســية، ال جتتمــع يف امــرأة واحــدة، بــل هــي أن أعــراض احملــيض،  -مكــررين–وأخــرياً، فإننــا نؤكــد 

 .)2(موزعة بني النساء
ن احلـيض أو قبيـل نزولـه، أل أثنـاءهذا موجز لبعض الظواهر الطبيعيـة للحـيض، وهـي التغـريات الـيت حتـدث يف جسـم املـرأة 

هذه التغريات هلا عالقة وثيقة بالدورة احليضية، وهنـاك بعـض النصـائح الطبيـة الـيت ينبغـي علـى املـرأة إتباعهـا للحفـاظ علـى صـحتها 
 وسالمتها، ونوجزها فيما يلي:

رأة في سن اإلخصـاب وسـن الیـأس: ، الم18، 17، سن الیأس: ص59، سن الیأس: ص44األنثى: د/ أحمد محمد كمال: ص )1( 
، المـوجز اإلرشـادي عـن 43لبنان، البدائل الربانیة فـي عـالج األمـراض النسـائیة: ص -بیروت -دار القلم–. د/ أمین رویحة 59ص

  .108، أمراض النساء: د/ محمد رفعت: ص132 -127، 120، 119أمراض النساء: ص
، اإلعجـاز العلمـي فـي 44، 43دار األدب اإلسـالمي، البـدائل الربانیـة: ص، 44، 43، 42فقه النساء: د/ محمـد الخشـب: ص )2( 

  الدار المصریة اللبنانیة. -الناشر– 138، 137محمد كامل عبد الصمد: ص -السنة النبویة–اإلسالم 
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ِحــيِض قُــْل ُهــَو أًَذى فَــاْعتَ يف قولــه: ( -ســبحانه وتعــاىل–: هــو مــا نصــحنا بــه خالقنــا أوهلــا
َ
زُِلوا النَِّســاَء ِيف وَيْســأَُلوَنَك َعــِن امل

ِحيِض وال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَّهُ 
َ
ِحيضِ ، فقوله سبحانه: ()1()امل

َ
)، أي فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف امل

–وسـأقوم ببيـان ذلـك  -على حد سـواء–يض ضار باملرأة والرجل ترك اجلماع أثناء احليض، وقد أثبت األطباء أن اجلماع أثناء احل
 يف موضعه. -إنشاء اهللا

ثانيهما: االستحمام باملاء الدافئ، خصوصاً ملن يشتكني من عسر الطمث وذلك يف كل ليلة يف الـثالث أو األربـع ليـايل 
فيهـــا الـــرحم للجلـــد، وهـــذا يقلـــل مـــن احتقـــان  الـــيت تســـبق ميعـــاد احلـــيض، ألن املـــاء الـــدافئ حيـــول الـــدم مـــن األعضـــاء الداخليـــة مبـــا

 .)2(الرحم
ثالثهما: جيب على املرأة أن حتذر اإلمسـاك يف األيـام السـابقة للحـيض، وعليهـا أن تسـتعمل بعـض امللينـات، ويستحسـن 

 .)3(أن تكون من األعشاب والنباتات الطبيعية، حىت يقل احتقان أعضاء احلوض مبا فيها الرحم
هرمــون  أنمنــع أو اإلقــالل مــن ملــح الطعــام خــالل األســبوع الســابق لنــزول الطمــث، والســبب هــو رابعهــا: جيــب عليهــا 

االســرتوجني ليحتجــز كميــة زائــدة مــن املــاء وامللــح يف اجلســم، ممــا ينــتج عنــه قلــة خــروج البــول يف هــذه الفــرتة، وميكــن بعــد استشــارة 
أن هــذه املتاعــب تــزول فــور نــزول الطمــث نتيجــة اخنفــاض  الطبيــب، تنــاول دواء مــدر للبــول وامللــح خــالل هــذا األســبوع، يالحــظ

مما يرتتب عليه ختلص اجلسم الزائد من املاء وامللح الزائد من حاجته، وتالحظ كثري من النساء زيـادة  مستوى االسرتوجني يف الدم، 
 .)4(كمية البول يف اليوم السابق وأثناء احليض

ر مــن نظافتهــا يف فــرتة احلــيض، بــأن تلجــأ إىل غســل أعضــائها يوميــاً، خامســها: جيــب علــى املــرأة أن تعتــين بنفســها وتكثــ
والفرج وما حوله، حىت ال تنبعث منه رائحة كريهة قد ينفر زوجها منها، مما يصيبه بامللل واليأس والسآمة، وقد جيعله مصاباً بعقـدة 

 نفسية من زوجته، مما يصرفه عنها إىل غريها.
إال بعـــد االغتســـال مـــن احلـــيض باملـــاء، ويســـتحب أن تســـتعمل معـــه الصـــابون، أو  سادســـها: ال جيـــوز لزوجهـــا جمامعتهـــا

الســدر، أو أي مطهــر آخــر، ألن الطــب أثبــت أن جمامعتهــا قبــل االغتســال يــورث مــرض اجلــذام، فيجــب عليهــا غســل اجلســم كلــه 
مرتعـاً للميكروبـات، مث تطيـب املهبـل غسًال جيداً، مث غسل الفرج واملهبل من الداخل إلزالة ما بقي مـن آثـار الـدم، حـىت ال يكـون 

 .)5(بوضع قطن معقم له رائحة طيبة فيه حىت يزول كل أثر لدم احليض
احليض، تفقد املرأة بعض الدم، وبذلك تفقد معه مقـداراً مـن احلديـد، وأن نقصـان احلديـد يسـبب نوعـاً  أثناءسابعها: يف 

فقده من احلديد كل شهر، وذلك باإلكثار من تناول األغذية الغنية من األنيميا، فمن واجبها على نفسها أن تعوض جسمها ما ي
 .)6((اجلرعة: قرص بعد اإلفطار وقرص بعد العشاء) slowfeباحلديد، وميكنها تناول أقراص حديد، مثل: سلوف 

  .222سورة البقرة آیة  )1( 
 .100د/ أیمن الحسیني: صوما بعدها، كتاب سري وعاجل للنساء فقط.  65األنثى: د/ محمد أحمد كمال: ص) 2( 
 .100سري وعاجل للنساء فقط: ص )3( 
  .106سري وعاجل للنساء فقط: ص )4( 
، الهیئة المصریة 206الطب الوقائي في اإلسالم: تعالیم اإلسالم الطبیة في ضوء العلم الحدیث: د/ أحمد شوقي الفنجري: ص )5( 

  م.1985للكتاب 
  .103فقط: ص، سري وعاجل للنساء 71األنثى: ص )6( 
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شـهية للطعـام يفضل للمرأة ممارسة بعض التمرينـات الرياضـية اخلفيفـة، ولـو رياضـة املشـي لتنشـيط اجلسـم وزيـادة الثامنها: 
 .)1(ومساعدة اإلقبال على النوم، ومنع احتقان احلوض، والتقليل من احتقان الدم

ة االنتفاع ببعض األعشاب لتسكن أمل احليض، على أن تؤخذ يف صورة شاي (منقوع) جيهز بإضافة تاسعها: ميكن للمرأ
مـرات 3قـائق، ويؤخـذ مثـل هـذا الفنجـان مبعـدل د10ملعقة صغرية من العشب لكل فنجان ماء مغلـي. ويـرتك العشـب لينقـع ملـدة 

 يومياً. وإليك أمثلة لبعض هذه األعشاب املضادة ألمل احليض:
 البابونج: يساعد على تسكني اللم والصداع، كما خيفف من التوتر النفسي. -

 وهو يفيد خاصة للحيض املصحوب بنزول كمية بسيطة من الدم.
 النفسي، كما يساعد يف عالج متاعب اهلضم.الشمر: لتسكني اللم، وختفيف التوتر  -
 الكراوية: تساعد يف ختفيف امل احليض. -
 القراسيون: وهو من أقدم األعشاب اليت وصفت للمرأة لعالج متاعب احليض. -
النعنــاع الــربي: ويفيــد خاصــة يف حــاالت أمل احلــيض املصــحوب بنــزول كميــة بســيطة مــن الــدم. وجيهــز يف صــورة مغلــي  -
 قة كبرية من األوراق لكل فنجان ماء.بإضافة ملع
املقدونس: ويؤخذ يف صورة مغلي بإضافة ملعقة كبرية من األوراق لكل فنجان ماء وميكن كذلك االعتمـاد علـى أكـل  -

 املقدونس بكثرة لتسكني أمل احليض.
فنجــان 2-1اً مــن الــزعرت البلــدي: وحيضــر يف صــورة مغلــي، بإضــافة ملعقــة كبــرية لكــل فنجــان مــاء، ويشــرب منــه يوميــ -

 (ويؤخذ خالل األيام الثالثة السابقة مليعاد احليض)، كما يساعد تناول الزعرت على انتظام الدورة الشهرية.
السمســم: وهــو يفيــد يف ختفيــف أمل احلــيض عنــد الفتيــات. ويؤخــذ بإضــافة نصــف ملعقــة صــغرية مــن بــودرة احلبـــوب  -

 .)2(فنجان مرتني يومياً املطحونة لكل فنجان ماء ساخن، ويشرب مثل هذا ال
احللبــة: وينصــح باســتخدامها يف حــاالت عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية، وعنــد غيــاب احلــيض ملــدة قــد تصــل إىل عــدة  -

أكـواب 3-2شهور بسبب التوتر النفسي الذي يصـاحب املـرأة، وتسـتخدم احللبـة يف صـورة شـراب مغلـي، مـع أكـل البـذور مبعـدل 
 .)3(لقليلة املتوقع نزول دم احليض فيهايف اليوم، وذلك خالل األيام ا

ـــارد مقـــدار فنجـــان كبـــري صـــباحاً وآخـــر مســـاء، ويســـتخدم لوقـــف نـــزف  - الســـفرجل: يشـــرب مـــن عصـــري الســـفرجل الب
 .)4(احليض

وأكتفــي هبــذا املــوجز عــن اآلالم الــيت تعــرتض املــرأة بســبب الــدورة احليضــية، وآثارهــا اجلســدية والنفســية، وعالجهــا، حــىت 
 ة صحتها وتنهض على القيام بواجباهتا الدينية والدنيوية.حتفظ املرأ

  .110، سري وعاجل للنساء فقط: ص70األنثى: ص )1( 
 . دار الطالئع للنشر والتوزیع والتصدیر.85-83األعشاب والنساء: د/ أیمن الحسیني: ص )2( 

-44، البـدائل الربانیـة فـي عـالج األمـراض النسـائیة: ص20، 19، الحلبة والنسوة، د/ وفاء بدوي: ص85المرجع السابق: ص )3( 
  .50-47، ص46

  .48البدائل الربانیة: ص )4( 
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 المبحث الرابع
 ، وحكمه)2(الحيض، وشروطه)1(ركن

 أوًال: ركن الحيض:
فقهاء احلنفية، بأن للحيض ركناً وهو: بروز الدم من الرحم، أي ظهور الدم بـأن خيـرج مـن الفـرج الـداخل إىل الفـرج  صرح

 ل فليس حبيض.اخلارج، فلو نزل إىل الفرج الداخ
وعـن حممـد (رمحـه اهللا) يكفـي اإلحسـاس بـه: فلـو أحسـت بــه يف رمضـان قبـل الغـروب، مث خـرج بعـده تقضـي صـوم اليــوم 
عنه، أما عند أيب حنيفة، وأيب يوسـف فـال قضـاء عليهـا، وإذا حـاذى الـدم الفـرج الـداخل ومل ينفصـل عنـه ثبـت بـه احلـيض، أمـا إذا 

 .)3(حتشاءاحليض حىت لو منعت ظهوره بالشد واال ملخرج، فليس له حكمأحست بنزوله، ومل يظهر إىل حرف ا
ومـا صـرح بــه احلنفيـة يوافـق املــذاهب األخـرى، حيـث أ�ــم يعرفـون احلـيض بأنــه: (دم خيـرج مـن الفــرج...)، ونـص احلنابلــة 

 .)4(على أنه: يثبت بانتقال احليض ما يثبت خبروجه
 ثانياً: شروط الحيض:
إىل أنه ليس كل دم خيرج مـن املـرأة يكـون حيضـاً، بـل البـد مـن شـروط تتحقـق فيـه حـىت يكـون  :)5(ذهب مجهور الفقهاء

 الدم اخلارج حيضاً، وترتتب عليه أحكام احليض، وهذه الشروط هي:
أن يكــون مــن رحــم امــرأة ال داء هبــا، فاخلــارج مــن الــدبر لــيس حيــيض وكــذا اخلــارج مــن رحــم البالغــة، بســبب يقتضــي  -1

 : على هذه الشروط كلمة (وال حبل) حيث أن احلامل عندهم وال حتيض.)6(وقد زاد احلنفية واحلنابلة خروج دم بسببه،
 أال يكون بسبب الوالدة، فاخلارج بسبب الوالدة دم نفاس ال حيض. -2
 وسيأيت تفصيل ذلك يف موضعه إن شاء اهللا. -أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكماً، ونصاب الطهر: خمتلف فيه -3
 .-وسيأيت تفصيل ذلك-ال ينقص الدم عن أقل احليض، وأقله خمتلف فيه أ -4
، وإذا رأت دمـاً )1(أن يكون يف أوانه، وهـو تسـع سـنني قمريـة، فمـىت رأت دمـاً قبـل بلـوغ تلـك السـن مل يكـن حيضـاً  -5

 بعد سن اإلياس مل يكن حيضاً أيضاً.

الركن في اللغـة: الجانـب األقـوى، واألمـر العظـیم، وأركـان كـل شـيء جوانبـه التـي یسـتند إلیهـا ویقـوم بهـا. التعریفـات للجرجـاني: ) 1( 
ركـب الماهیـة منـه ط. مصطفى البابي الجلبي، وفي االصطالح: ماال وجود لذلك الشيء إال به، وهو الجزء الذاتي الذي تت -99ص

 .23/109، الموسوعة الفقهیة: 1/328، حاشیة الجمل: 64، 1/61ومن غیره، بحیث یتوقف تقومها علیه، حاشیة ابن عابدین: 
الشرط: لغة: العالمة، وجمعه أشراط الساعة، أي عالمتها، وفي االصطالح ما یلزم من عدمه العدم، وال یلزم من وجوده وجود  )2( 

دار الفكــر  -59، أصــول الفقــه: للشــیخ محمــد أبــو زهــرة: ص3/327البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه، للزركشــي:  -وال عــدم لذاتــه
  العربي.

هــ، حاشـیة 1325، الرسـالة الرابعـة، دار سـعادات 81، 80، 1/73، مجموعة رسائل ابن عابدین: 1/189حاشیة ابن عابدین:  )3( 
  ریة.، المطبعة األمی75الطحاوي على مراقي الفالح: ص

 الكویت. -طباعة ذات السالسل–م 1990هـ، 1410، الطبعة الثانیة 18/294، الموسوعة الفقهیة: 1/141كشاف القناع: ) 4( 

ـــة 1/130، حاشـــیة البجیرمـــي: 1/234، ومـــا بعـــدها، حاشـــیة الجمـــل: 1/165، حاشـــیة الدســـوقي: 1/111فـــتح القـــدیر:  )5(  ، نهای
  دار الكتاب العربي.– 1/316المغني والشرح الكبیر:  ،1/108، مغني المحتاج: 1/323المحتاج: 

  .1/316، المغني والشرح الكبیر: 1/111فتح القدیر:  )6( 
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 ثالثاً: حكم دم الحيض:
احلــيض كســائر الــدماء، وقــد اســتدلوا علــى ذلــك بأحاديــث تــدل علــى أنــه جنــس،  اتفــق الفقهــاء: علــى القــول بنجاســة دم

 وجيب تطهريه.
جـاءت امـرأة إىل النـيب (صـلى اهللا عليـه (ومن هذه األحاديث: ما روي عن أمساء بنت أيب بكر (رضي اهللا عنهـا) قالـت: 

(رواه  )2(ملـــاء، وتنضـــحه، وتصـــلي فيـــه)حتتـــه مث تقرصـــه باوســـلم) فقالـــت: أرأيـــت إحـــدانا حتـــيض يف الثـــوب، كيـــف تصـــنع؟ قـــال: 
 البخاري).

 قوله: (حتته): أي حتكه، واملراد بذلك إزالة عينه.
 وقوله: (مث تقرصه): أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك وخيرج ما تشربه الثوب منه.

 وقوله: (وتنضحه): أي تغسله.
مـن احلـت، والقـرص، والنضـح، وجيـوز اسـتعمال السـدر عنـد غسـله، ملـا  ففي احلديث داللة على املبالغة يف إزالته مبا ذكـر

روي عــن أم قــيس بنــت حمصـــن أ�ــا قالــت: ســـألت النــيب (صــلى اهللا عليــه وســـلم) عــن دم احلــيض يصـــيب الثــوب، قــال: "حكيـــه 
 .)4()، وابن حبانوالنسائي، وابن ماجه، وابن خزمية أخرجه أمحد، وأبو داود،(، واغسليه مباء وسدر". )3(بصلع

وكذلك جيوز استعمال قليل من امللح عند غسله، والدليل: عن امرأة من بين غفار أ�ا ركبت ردف النيب (صلى اهللا عليـه 
، فلمـا نزلـت إذا علــى حقيبتـه شــيء مـن دمهـا، فأمرهــا النـيب (صــلى اهللا عليـه وسـلم)، أن جتعــل يف املـاء ملحــاً مث وسـلم) علـى ناقتــه

 .)5(ود)تغسل به الدم. (رواه أبو دا
وإذا بقي شيء من أثـر الـدم بعـد الغسـل فـال يعتـرب جنسـاً، حلـديث أيب هريـرة، أن خولـة بنـت يسـار أتـت النـيب (صـلى اهللا 
عليه وسلم) فقالت: يا رسول اهللا إنه ليس يل إال ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه مث صلي 

 .)6(قال: "يكفيك غسل الدم، وال يضرك أثره" فيه". فقالت: فإن مل خيرج الدم؟
: علــى أنــه إن مل يــزل لونــه (أي مــن النجاســة) وكانــت إزالتــه تشــق، أو يتلــف الثــوب، أو يضــره عفــي )7(نــص احلنابلــةوقــد 

 عنه.

، حاشـیة 74، 1/73، مجموعة رسائل ابن عابدین: 75، حاشیة الطحاوي على مراقي الفالح: ص1/189حاشیة ابن عابدین:  )1( 
  .203، 202، 196م1، كشاف القناع: 1/108مغني المحتاج:  ،1/204، الخرشي على خلیل: 168، 1/167الدسوقي: 

  .1/344فتح الباري:  )2( 
بصلع: بصاد مفتوحة، ثم الم ساكنة: الحجر، وذكره في جامع األصول: بضلع: بضاد مكسورة، ثم الم مفتوحة، وقال: الضـلع ) 3( 

 للحیوان معروف.

ــــه )4(  ــــم ل ــــة أ هـــــ، قــــال ابــــن القطــــان: إســــتاده غایــــة الصــــحة وال أعل ــــى جــــامع  عل ــــي تعلیقــــه عل ــــد القــــادر األرنــــاؤوط ف وحســــنه عب
 .7/99األصول:

وفـي إسـناده ضـعف،  -خولـة بنـت یسـار -علـى حـدیث في تعلیقـه-، 1/334، قال ابن حجر في الفتح: 1/84سنن أبي داود:  )5( 
األنصاریة، قال الحافظ: إسـناده أضـعف  أ هـ، ورواه الطبراني في الكبیر من حدیث خولة بنت حكیم -وله شاهد مرسل ذكره البیهقي

 من األول.

 .1/100سنن أبي داود: ) 6( 
  .1/202، كشاف القناع: 1/316المغني:  )7( 
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: (ومـا أصـاب الثـوب، أو البـدن مـن النجاسـات غسـل حـىت تـزول )1(أما عند املالكية: فقد جاء يف الكايف البن عبد الـرب
عينه، وإن أمكن زوال لونه أزيـل و إال فـال يضـر لـون الـدم إذا ذهبـت عينـه، وبقـي أثـره، وإن كانـت النجاسـة ذات رائحـة سـعى يف 

 إزالة رائحتها وتطهريها".

  المكتب اإلسالمي. -، البن قدامة1/161 )1( 
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 المبحث الخامس
 صفات، وألوان دم الحيض

 أوًال: صفات دم الحيض:
 ).ُقْل ُهَو أًَذى(وصف اهللا تعاىل دم احليض يف قوله عز وجل: 

 .)1(قال عطاء، وقتادة، والسدي: أي قذر، واألذى يف اللغة ما يكره من كل شيء
ووصفه (صلى اهللا عليه وسلم) بأنه: أسود، وثخني، وحمتدم: وهو احملرتق من شدة حرارته، وأن له رائحة كريهـة، ووصـفه 

 أي شديد احلمرة.–ابن عباس: بأنه حبراين 
 حبيش: " أ�ا كانت تستحاض، فقال هلا النيب (صلى اهللا عليه وسـلم): جاء يف احلديث: عن عروة عن فاطمة بنت أيب

، فـــإذا كـــان كـــذلك فامســـكي عـــن الصـــالة، وإذا كـــان اآلخـــر فتوضـــئ وصـــلي فإمنـــا هـــو )2(إذا كـــان دم احلـــيض، فإنـــه أســـود يعـــرف
 . )4)(3(عرق"

اراً وكأنـه حمـرتق). قالـه األزهـري كمـا : (دم احليض خيـرج مـن قعـر الـرحم، ويكـون أسـوداً حمتـدماً أي حـ)5(وجاء يف اجملموع
 ينقله عنه اإلمام النووي.

 وجاء يف املهذب: (دم احليض هو احملتدم القاين الذي يضرب إىل السواد) قاله  اإلمام الشريازي.
تعلـوه وقال إمام احلرمني اجلويين: (ليس املـراد باألسـود يف احلـديث ويف كـالم أصـحابنا، هـو األسـود احلالـك، بـل املـراد مـا 

 محرة جمسدة، كأ�ا سواد بسبب تراكم احلمرة).
 ثانياً: ألوان دم الحيض:

للحـيض ألـوان أخـرى غـري صــفته املميـزة الغالبـة، وألوانـه ختتلــف مـن امـرأة إىل أخـرى، وحـىت عنــد املـرأة الواحـدة لـيس علــى 
 أخرى تتعلق بالرحم كموانع احلمل مثًال. لون واحد تبعاً الختالف النساء قوة وضعفاً وحسب البيئة ونوعية الطعام، وألسباب

وألوانه األخرى هي ما تراه املرأة من ألوان الدم يف مدة احليض، ويشرتط يف لون دم احليض أن يكون على لـون مـن ألـوان 
 الدم وهي: السواد، واحلمرة، والصفرة، والكدرة، واخلضرة، والرتبة.

، واحلمـرة كـذلك )6(اهللا عليه وسلم): "دم احليض أسـود عبـيط حمتـدم أما السواد: فهو حيض باتفاق العلماء لقوله (صلى
 فهي اللون األصلي للدم.

 : فقد اختلف الفقهاء هل هي حيض أم ال؟)7(وأما الصفرة والكدرة
 :)1(ومنهم أبو حنيفة وحممد والشافعية يف الصحيح عندهم–ذهب اجلمهور  -أ

  .1/161، أحكام القرآن البن العربي: 3/85أحكام القرآن: للقرطبي:  )1( 
  فه النساء، وبكسر الراء: أي له عرف ورائحة.بضم الباء وفتح الراء: أي تعر  )2( 
  وقوله: فإنما هو عرق: أي أدنى الرحم یسمى العاذل. )3( 
  ، دار إحیاء السنة النبویة.186، 1/185الحدیث رواه أبو داود في سننه:  )4( 
  .1/364المجموع، شرح المهذب للنووي:  )5( 
  .1/226الحدیث أخرجه الدارمي في سننه:  )6( 
  الصفرة: ما تراه المرأة كالصدید یعلوه اصفرار، والكدرة: التوسط بین البیاض والسواد كالماء الوسخ. )7( 
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عد حيضاً، وسـواء أكانـت مـن رأت الـدم مبتدئـة أم معتـادة، وسـواء إىل أن الكدرة والصفرة يف زمن إمكان احليض ت -ب
 : واحتجوا مبا يلي:)2(اً خالف عادة املعتادة أم وافقها، كما لو كان لون الدم أسود أو أمحر 

ِحيِض وال تـَْقَربُ قوله تعاىل: ( -1
َ
ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف امل

َ
 .)3()وُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل

 وجه الداللة من هذه اآلية الكريمة:
 منه. املرأةأن األذى يتناول الصفرة والكدرة، أل�ما أذى خيرج من الرحم، فأشبهتا الدم، فلم تطهر 

الدرجـة ما روته مرجانة مـوالة عائشـة (رضـي اهللا عنهـا) قالـت: (كانـت النسـاء يبعـثن إىل عائشـة (رضـي اهللا عنهـا) ب -2
. تريــد بــذلك )5(، فيــه الصــفرة مــن دم احلــيض يســألنها عــن الصــالة؟ فتقــول: ال تعجلــن حــىت تــرين القصــة البيضــاء)4(فيهــا الكرســف

 .)6(الطهر من احليض)
 يف احلديث داللة على أن األلوان اليت تعرضها النساء على عائشة (رضي اهللا عنها) تكون من احليض.

 ا) قالت: (كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئاً).عطية (رضي اهللا عنه أمعن  -3
رواه البخــاري والنســائي واإلمســاعيلي يف مســتخرجه، وعنــد أيب داود واحلــاكم: (كنــا ال نعــد الكــدرة والصــفرة بعــد الطهــر 

لصفرة وقت ، أو بعد اجلفوف، وقد دل احلديث مبفهومه على أن الكدرة وا، أي ال نعدها حيضاً بعد رؤية القصة البيضاء)7(شيئاً)
 احليض تعد حيضاً.

دم اجلبلــة واحلــيض وألنــه دم صــادف زمــان إمكــان احلــيض ومل جيــاوزه، والظــاهر مــن حــال املــرأة الســالمة، وأن ذلــك  -4
 .)8(املعتاد، ال دم االستحاضة الذي هو دم مرض وعلة

حـــيض، وليســتا يف غـــري أيـــام  الكــدرة والصـــفرة يف أيــام العـــادة وذهــب الشـــافعية يف وجــه عنـــدهم، واحلنابلـــة: إىل أن -ب
 ة أو املعتادة كدرة أو صفرة يف غري وقت عادهتا فليستا حبيض، وإن رأهتا معتادة أيام العادة فحيض.رأت املبتدأ، فإذا )1(العادة

. والصــفرة والكــدرة عنــد اإلمــام 1/186الكــافي البــن عبــد البــر: –وهــو مــذهب المالكیــة، وربیعــة، واللیــث، وأحمــد فــي روایــة عنــه  )1( 
حاشـیة –. وقیل: إنما تكون كالحیض في أیام الحیض، واألول تحصـیل مذهبـه مالك حیض في أیام الحیض، وفي غیر أیام الحیض

 .1/203 ، الخرشي على مختصر خلیل:1/197الدسوقي: 
، دار المعرفــة للطباعــة 3/150، المبســوط: للسرخســي: 1/113شــرح العنایــة علــى الهدایــة للبــابرتي بهــامش شــرح فــتح القــدیر: ) 2( 

 .1/113انیة، مغني المحتاج: لبنان، الطبعة الث -بیروت–والنشر 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )3( 
وروي بكسر الدال وفتح الراء: خرقـة أو قطنـة، أو نحـو ذلـك تـدخلها المـرأة فـي  -مؤنث درج–الدرجة: بضم الدال وٕاسكان الراء  )4( 

  فرجها، ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحیض أو ال؟ والكرسف: القطن.
قصــة: الحــیض، فشــبهت الرطوبــة الصــافیة النقیــة بــه، وهــي مــاء ابــیض یدفعــه الــرحم عقــب انقطــاع دم الحــیض، وهــو أصــل ال )5( 

معروف عند النساء، وقیل: هي شيء یشبه المخاط كالخیط األبیض، یخرج من الرحم بعد انقطاع الدم، أو بعد الحفوف، والجفـوف: 
طبعـة دار الجیـل  1/320، نیل األوطار للشوكاني: 1/641ة، لسان العرب: هو أن یخرج ما یخشى به الرحم جافًا، ال یخالطه صفر 

  بمصر.–مصطفى البابي الحلي وأوالده  1/213لبنان، سبل السالم: للصنعاني:  -بیروت–
 -هــــ1355-ط مصـــطفى محمـــد  1/117شـــرح الزرقـــاني علــى الموطـــأ: –رواه مالــك، واألثـــرم، والبخـــاري تعلیقـــًا بصــیغة الجـــزم  )6( 

  .1/83، سنن أبي داود: 1/82، صحیح البخاري: م1936
  .2/388قال النووي في المجموع: إسنادها صحیح على شرط البخاري:  )7( 
  ، ط عیسى البابي الحلبي وشركاه.1/39، المهذب: للشیرازي: 1/113مغني المحتاج:  )8( 
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 باآلية، وحبديث عائشة (رضي اهللا عنها) السابق ذكرمها. واحتجوا على كو�ا حيضاً أيام العادة
 د هبا يف غري وقت العادة: حبديث أم عطية (رضي اهللا عنها) السابق.واحتجوا على عدم االعتدا

 وجه استدالهلم من احلديث: قالوا: معناه ال نعدها شيئاً بعد انتهاء العادة، ورؤية القصة البيضاء أو اجلفوف.
يريبها بعد الطهر: إمنا  وحبديث عائشة (رضي اهللا عنها) أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قال يف: "املرأة اليت ترى ما

 .)2(هو عرق أو عروق" (رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه)
فقوهلا: يريبها: أي تشك فيه، هل هو حيض أو ال؟ فهو من الداللة: الدالة على عدم االعتداد مبا تراه املرأة بعد الطهـر، 

 ون شيء من الدماء القوية أو الضعيفة.وبأن الكدرة والصفرة ليس فيها أمارات احليض، أل�ا ليست بدم، وال على ل
: إىل أن الكدرة والصفرة ليستا حبيض، إال أن يتقـدم عليهمـا دم )3(وذهب داود، وأبو سيف، وأبو ثور من الشافعية -جـ

 أسود، ودليلهم:
 .-السابق ذكره–حديث أم عطية 

 السواد تبني أ�ا آثار دماء. وأل�ا ليست بدم وال على لون شيء من الدماء القوية أو الضعيفة، فإذا تقدم
: حديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري: وغريه من أئمة احلديث أن املراد كنا يف زمانـه )4(قال الشوكاين

(صلى اهللا عليه وسلم) مع علمه فيكون تقريراً منه، ويـدل مبنطوقـه علـى أنـه ال حكـم للكـدرة والصـفرة بعـد الطهـر، ومبفهومـه أ�مـا 
ورد اجلمهـور علـى اسـتدالل أيب يوسـف حبـديث أم عطيـة، بأنـه إمنـا –قت احليض حيض، كما ذهـب إليـه اجلمهـور، وهـو الـراجح و 

 .)5(يتناول ما بعد الطهر واالغتسال وحنن نقول به، وقد قالت عائشة (رضي اهللا عنها): (ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضاً)
 لون الرتاب.وأما الرتبية: وهي نوع من الكدرة على 

 ومل يقل بالرتبية غري احلنفية، فقد قاسوا الرتبية على الكدرة وأعطوها حكمها.
 .)6(واستدلوا على أ�ا حيض، حبديث أم عطية قالت: (كنا نعد الرتبية حيضاً)

مــن قبــل اخلضــرة: مل يقــل باخلضــرة غــري احلنفيــة، والصــحيح عنــدهم أ�ــا تعتــرب لونــاً مــن ألــوان دم احلــيض إذا خرجــت  وأمــا
وحيمــل علــى فسـاد الغــذاء كأ�ــا أكلــت غــذاًء فاســداً أفسـد صــورة دمهــا، وإن كانــت كبــرية أي آيســة، املـرأة الــيت مــن ذوات اإلقــراء، 

وهي أن تكون يف مخس ومخسني سنة وهو املختار، وقيل يف مخسني، وقيل يف سبعني، ال تـرى اخلضـرة، وحتمـل علـى فسـاد املنبـت 
 .)7(يف األصل ال يكون أخضراً  فال تكون حيضاً، فإن الدم

، 1/197، حاشــیة الدســوقي: 1/213شــاف القنــاع: ، ك1/333وهـو قــول أحمــد المشــهور وروایــة عــن مالــك والشــافعي، المغنــي:  )1( 
  .388، المجموع شرح المهذب: 1/113، مغني المحتاج: 1/48بدایة المجتهد: 

، والحــدیث عنــد ابــن ماجــه فیــه أم بكــر عــن عائشــة، وأم بكــر ال یعــرف حالهــا، وبقیــة 1/321قــال الشــوكاني فــي نیــل األوطــار:  )2( 
  اإلسناد ثقات، وحسنه المنذري.

  .1/113، مغني المحتاج: 3/150، المبسوط: 2/162المحلي: البن حزم الظاهري:  )3( 
  .321، 1/320نیل األوطار:  )4( 
  .1/341المغني:  )5( 
القــاهرة، عــن أم عطیــة قالــت: (كنــا ال نــرى التربیــة بعــد  -، دار المحاســن للطباعــة1/219الحــدیث رواه الــدارقطني فــي ســننه:  )6( 

  الطهر شیئًا).
 .1/113شرح العنایة على الهدایة:  )7( 
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أن املرأة إذا رأت دماً أسوداً أو أمحـراً قانيـاً، فهـو دم حـيض، وكـذلك إن رأت صـفرة أو كـدرة  -يتضح لنا–مما سبق بيانه 
 يف زمن احليض فهما من احليض أيضاً أما إن كانت الصفرة أو الكدرة يف غري زمن احليض، فإن ذلك ليس حبيض، واهللا أعلم.
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 ث السادسالمبح
 زمن الحيض، ومدته

 أوًال: زمن الحيض: (سن الحيض، بدايته ونهايته)
 بداية الحيض:  -أ

 اختلف العلماء يف تقديرهم للسن الذي يبدأ به نزول احليض، فجاءت أقواهلم فيه كاآليت:
الســن، فهــو دم إىل: أن أقــل ســن حتــيض لــه املــرأة تســع ســنني قمريــة فــإن رأت الــدم قبــل هــذه  )1(ذهــب مجهــور الفقهــاء

 .)2()والالِئي ملَْ حيَِْضنَ فاسد، ألن الصغرية ال حتيض، لقوله تعاىل: (
 وقد استدلوا على رأيهم باملنقول واملعقول:

، واملراد به، )3(أما املنقول: ما روي موقوفاً على عائشة (رضي اهللا عنها) قالت: (إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة)
 حكمها حكم املرأة.

أما املعقول: فإنه مل يوجد من النساء من حيضن عـادة قبـل هـذا السـن، وألن اهللا سـبحانه خلـق دم احلـيض حلكمـة تربيـة و 
فـإن أحـدمها  الولد، والصغرية ال تصلح للحمل، فال توجـد فيهـا حكمتـه فينتفـي النتفـاء حكمتـه كـاملين، فإ�مـا متقاربـان يف املعـىن،

 .)4(يه، وكل واحد منهما ال يوجد من صغرية، ووجوده علم على البلوغخيلق منه الولد، واآلخر يربيه ويغذ
والباردة كالصني، ألن ما ورد يف الشرع وال ضـابط  : وال فرق فيه بني البالد احلارة كتهامة،)5(قال صاحب كشاف القناع
 له شرعياً وال لغوياً يتبع فيه الوجود.

اء هتامــة، حيضــن لتســع ســنني، وقــد اســتدل علــى رأيــه بقولــه: : أعجــل مــن مسعــت مــن النســاء حتــيض نســ)6(قــال الشــافعي
 رأيت جدة هلا إحدى وعشرون سنة، وهذا يدل على أ�ا محلت ألقل من عشر سنني، وكذلك ابنتها.

، )7(أخــرى يف أقــل ســن حتــيض لــه املــرأة، فقيــل ســت، وقيــل ســبع، وقيــل اثنتــا عشــرة، وهــو مــذهب للحنفيــة أقــوالوهنــاك 
 سنني، وعليه الفتوى.والراجح عندهم: تسع 

وقيل ال حيكم للدم بأنه حيض، إال إذا كان يف أوان البلوغ مبقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة، وشـعر 
 ، وكلها أقوال ضعيفة.)8(اإلبط وشبهه، وهو مذهب للمالكية

 : إىل انه ال حد ألقل سن حتيض فيه املرأة.)9(وذهب ابن تيمية

  .1/318، المغني: 2/373، المجموع: 3/149المبسوط:  )1( 
  .4سورة الطالق: اآلیة  )2( 
وذكــر أن أحمــد وٕاســحاق احتجــا بــه فــي مســالة البلــوغ، وفــي هــذا المعنــى  ،1109رقــم  1/408: 19رواه الترمــذي تعلیقــًا ببــاب  )3( 

الطبعــة األولــى  -بیــروت–، المكتــب اإلســالمي 1/199ه) فــي ســنده ضــعف، أرواء الغلیــل: حــدیث مرفــوع عــن عمــر (رضــي اهللا عنــ
 م.1979

  .1/318المغني:  )4( 
 )5( 1/2002.  
  . 1/108مغني المحتاج:  )6( 
  ، المطبعة العلمیة.1/201، البحر الرائق البن نجیم: 1/149، المبسوط: 1/111شرح فتح القدیر:  )7( 
 دار صادر: عن طبعة مطبعة السعادة.–، مصورة 1/49، المدونة الكبرى: 1/133، شرح الزرقاني: 1/99ل: شرح منح الجلی) 8( 

  ، من منشورات المؤسسة السعیدیة بالریاض.1/58االختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة:  )9( 
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، رجحان مذهب اجلمهور، وهو القـول بـان أدىن سـن حتـيض فيهـا املـرأة هـو تسـع سـنني قمريـة، ويؤكـد مما سبق يتضح لنا
: (متـر كـل فتـاة يف طريـق النضـج بعـدة مراحـل، فعنـدما تبلـغ الثامنـة أو التاسـعة تبـدأ الغـدة النخاميـة يف )1(هذا الرأي ما قاله األطباء

اســـتعداداً ملرحلـــة النضـــج األوىل، تلـــك املرحلـــة الـــيت يبـــدأ فيهـــا ظهـــور الـــدورة  إعـــداد املبيضـــني، ويبـــدأ يف إعـــداد الـــرحم ألداء عملـــه
 الشهرية).

أن يكــون حيضــاً، وقــد بلغــت هــذا الســن حكــم بكونــه حيضــاً، وثبــت يف حقهــا أحكــام فــإذا رأت مــن الــدم مــا يصــلح 
 ف العلماء يف تسميته وحكمه.وقد اختلاحليض كلها، وما مل تبلغ هذا السن فليس حبيض، فهو إما استحاضة، أو دم فساد، 

: ووقت البلوغ خيتلف من أمة إىل أخرى، ويف البالد احلارة يكون البلوغ مبكراً أكثر منه )2(يقول الدكتور حممد علي البار
يف الــبالد البـــاردة، كمـــا خيتلــف ذلـــك نتيجـــة بعــض العوامـــل الوراثيـــة، فيختلـــف مــن شـــعب إىل آخـــر، ولــو كـــانوا يعيشـــون يف نفـــس 

قد يبكر جداً، فيكـون يف التاسـعة خاصـة يف املنـاطق احلـارة. وقـد يتـأخر  الفتاةوقد ال حظ فقهاء اإلسالم أن البلوغ لدى  املنطقة.
يف بعض املناطق الباردة إىل سن الثامنة عشر. وأغلب وقوعه فيما بني الثانية عشرة واخلامسة عشـرة يف الـبالد احلـارة والرابعـة عشـرة 

 الباردة. والسادسة عشرة يف البالد
: وقــد رأيــت شخصــياً أثنـاء دراســيت يف كليــة الطــب بالقـاهرة فتــاة تلــد وهــي يف احلاديــة )3(ويـذكر الــدكتور حممــد علــي البـار

 عشر من عمرها، وقد متت والدهتا بعملية قيصرية لتعسر الوالدة آنذاك.
ذكـر الطبيـب –عيـاديت جبـدة ويقول كذلك: وقد رأيت شابة أصبحت جدة يف سن السابعة والعشرين، وقد حضرت إىل 

 بعد أن ذكر ما رآه اإلمام الشافعي يف صنعاء باليمن.. يقول: -ذلك–د/ حممد علي البار  -الداعية
عـن رؤيتـه لفتـاة صـارت جـدة يف سـن احلاديـة والعشـرين، يف صـنعاء  -رمحـه اهللا–(ومن الغريـب مالحظـة اإلمـام الشـافعي 

 بت بنتاً وهي مل تتجاوز العاشرة إال قليًال).باليمن، فقد بلغت يف التاسعة، وتزوجت وأجن
 :)4(ويقول الشيخ الداعية د/ جاسم بن حممد بن مهلهل الياسني

تبـــني مـــن ســـؤال أهـــل االختصـــاص عـــن بعـــض التســـاؤالت يف هـــذا املوضـــوع. فأجـــاب: الـــدكتور/ عبـــد اهللا حممـــد (وقـــد 
حتـيض عنـده املـرأة تسـع سـنوات تقريبـاً يف الكويـت، وسـبع فقال: (أقل سـن  -دكتور قسم النساء يف مستشفى الوالدة–العجيمان 

سنوات يف اهلند، وهذا الفارق يف السنوات نتـاج طبيعـة الطقـس، والعوامـل اجلويـة، وطبيعـة األكـل واملسـتوى االقتصـادي للشـعوب، 
 وطبيعة احلياة االجتماعية).

غاً مبكراً، وهو نـادر لـيس لـه حكـم، وإن مل يكـن وعلى ذلك إذا نزل دم على املرأة قبل هذا السن وكان منتظماً مسي بلو 
 منتظماً كان نوعاً من أنواع النزيف، وذكر أسباب النزيف قبل التاسعة:

 أورام يف املخ (الغدة النخامية أو اهليبوتالس).  -1

فلة من بیرو (لیمامدنیا) وكان أول طمث لهـا ظهـر فـي سـن وفي بعض الحاالت النادرة جدًا یحدث قبل التاسعة، مثال ذلك الط )1( 
الرابعة، ووضعت طفًال في سن الخامسة، وعادة یكون لسبب مرضي أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها، بحث للدكتورة نبیهـة 

  .434الجیار: ص
  .47خلق اإلنسان: ص )2( 
  .48المرجع نفسه: ص )3( 
الكویــت، الطبعــة الســابعة  -. دار الــدعوة15، 14یض، االستحاضــة، النفــاس) د/ جاســم الیاســین: صالطهــارة عنــد المــرأة (الحــ )4( 
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 أورام سرطانية يف املبيض تفرزها هرمونات أنثوية. -2
 أورام خمتلفة بالرحم أو بالغدد األخرى. -3
 اول الطفلة هرمونات خاصة بأمها (مثل حبوب منع احلمل).تن -4
 .)1(ضربة أو صدمة أو جسم غريب، أو التهابات باجلهاز التناسلي -5

وأكثر ما يكون يف الكويت بسبب األورام السرطانية يف املبيض، أو تناول الطفلة هرمونات خاصـة بأمهـا (كحبـوب منـع 
 احلمل).

 اها، تبني أن متوسط سن احليض يف الكويت من تسع إىل ثالث عشرة سنة.مث ذكر أن يف إحصاءات اليت عملن
 ولذلك جيب على املرأة أن تفحص إذا تأخر ظهور احليض لديها عن السن السابع عشر.

أن من األسباب الـيت يتـأخر البلـوغ بسـببها: تـأخر منـو املبيضـني، أو ضـعف عمـل اهلرمونـات فيـه كنتيجـة  )2(ويرى األطباء
توجـــه اهلرمـــوين مـــن قبـــل املـــخ املتوســـط والغـــدة النخاميـــة يف أســـفله، والشـــرط الـــالزم لظهـــور احلـــيض هـــو منـــو احلويصـــلة لـــنقص يف ال

وانفجارها، وتكوين اجلسم األصـفر مكا�ـا، ففـي املبـيض الضـعيف يتـأخر منـو احلويصـلة ووصـوهلا إىل االنفجـار أكثـر ممـا هـو مقـرر 
تفيــد املعاجلــة باهلرمونــات  ن اجلســم األصــفر وإفــرازه هلرمــون اللــوتئني، ففــي هــذه احلــاالتهلــا، فــال يــرتك الوقــت الكــايف والــالزم لتكــوي

املبيضـية (جــرين، لـوئتني) مــع هرمونــات أخـرى يعينهــا الطبيــب املخـتص الــذي يتمتــع خبـربة تامــة يف معاجلــة مثـل هــذه احلــاالت، ويف 
ذلــك لوجــود غشــاء بكــارة أصــم ال فرجــة فيــه (فتحــة حــاالت نــادرة أخــرى قــد حيــدث البلــوغ يف وقتــه دون ظهــور نــزف للحــيض، و 

طبيعية) فيحتبس دم احليض يف املهبل والرحم.. عندئذ تشعر الفتاة بثقل وآالم يف أسفل الـبطن، وخاصـة عنـد موعـد بـدء احلـيض،  
الســبب قــام كمــا يتضــخم الــرحم، ورمبــا أصــابته اآلفــات نتيجــة لنمــو امليكروبــات يف الــدم احملتــبس، فــإذا مــا شــخص املــرض، وعــرف 

 .)3(الطبيب بعمل شق يف غشاء البكارة حىت يسمح للدم بالنزول
بعد استعراض أقوال الفقهاء، ورأي األطباء يف أقل سن حتيض فيه املرأة. فإننا نرى اتفاقهم على أنه تسـع سـنني، وبـذلك 

 يتفق رأي الطب مع الفقه، وهو ما نسعى لتحقيقه يف هذا البحث املتواضع.
 :)4(ض (سن اإلياس، أو اليأس)نهاية الحي -ب

اختلـــف أقـــوال الفقهـــاء واألطبـــاء يف أكـــرب ســـن حتـــيض فيـــه املـــرأة، ويســـمى بســـن اإليـــاس، وتســـمى املـــرأة آيســـة، وســـبب 
 اختالف الفقهاء يف حتديد سن اليأس لعدم النص فيه، والعتمادهم على االستقراء والتتبع ألحوال النساء، وأقواهلم كاآليت:

أنه ال حيدد مبدة، بل هو أن تبلغ من السن ماال حتيض مثلها فيه، فإذا بلغت هذه السن وانقطع  :)1(ذهب الحنفية إلى
دمهــا حكــم بإياســها، فــإذا مل تبلغهــا وانقطــع دمهــا، أو بلغتهــا والــدم يأتيهــا علــى العــادة فليســت بآيســة، ألنــه حينئــذ ظــاهر يف أنــه 

 ذلك املعتاد، وعود العادة يبطل اإلياسة.

  .16، 15، الطهارة عند المرأة ص435أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها: ص )1( 
یــًا، كمــا تقــل مــدة الحــیض وتطــول فتــرة قــد یتــأخر الحــیض فــي المنــاطق البــاردة إلــى ســن ثمانیــة عشــر عامــًا، ویعتبــر ذلــك طبیع )2( 

الطهر.. ففي بالد اإلسكیمو ال تحیض النساء إال في فصل الصیف عندما تظهر الشمس في منتصف اللیـل، كمـا یـذكره مرجـع شـو 
 .88الطبعة الثامنة خلق اإلنسان: ص–ألمراض النساء 

  .60، 59یحة: ص، المرأة في سن اإلخصاب وسن الیأس، د/ أمین رو 88خلق اإلنسان: ص )3( 
اإلیاس في اللغة: أیست عن شيء، قیل هو مقلوب من یأست، والیأس في اللغة: اإلیاس والیـأس: القنـوط، وقیـل الیـأس نقـیض  )4( 

  ).1/202، واإلیاس في االصطالح: هو انقطاع الرجاء عن رؤیة الدم (حاشیة ابن عابدین: 1/190الرجاء، لسان العرب: 
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شــايخ احلنفيــة: �ايــة سـن احلــيض خبمســني ســنة، وقــال: وعليـه املعــول، وقــال احلصــفكي: وعليــه الفتــوى يف وقـدر بعــض م
زماننا، وقدره كثـري مـنهم خبمـس ومخسـني سـنة. فـإن رأت بعـده دمـاً قويـاً أسـوداً أو أمحـراً قانيـاً، اعتـرب حيضـاً، وعليـه: مـا تـراه آيسـة 

 خالصاً كاألسود واألمحر القاين. على ظاهر املذهب يعد استحاضة ما مل يكن دماً 
سن اليـأس سـبعون سـنة، وتسـأل النسـاء يف بنـت اخلمسـني إىل السـبعني، فـإن جـزمن بأنـه حـيض، أو  :)2(وقال المالكية

 شككن فهو حيض، كما يسألن يف املراهقة وما بعدها للخمسني جيزم بأنه حيض وال سؤال، واملرجع يف ذلك العرف والعادة.
 ال حد آلخر سن حتيض له املرأة، بل هو ممكن ما دامت املرأة حية. :)4(وابن تيمية من الحنابلة )3(وقال الشافعية
إذا بلغـت املـرأة مخسـني سـنة خرجـت مـن خبمسني سنة، لقول عائشة (رضي اهللا عنها): ( سن اليأس: )5(وقدر الحنابلة

 .)7(وقالت أيضاً: (لن ترى يف بطنها ولداً بعد اخلمسني) )6(حد احليض)
 إن رأت العجوز املسنة دماً أسوداً فهو حيض، مانع من الصالة والصوم والطواف والوطء. :)8(وقال ابن حزم الظاهري

عامـاً، يقـول الـدكتور 55إىل 45كما اختلف األطباء يف حتديدهم لسن اليأس: فقـد حـدده بعضـهم، وهـو غالبـاً مـا بـني 
عامـاً، ومـن النـادر أن يسـتمر 55إىل  45هو سن اليأس، وهو غالبـاً مـا بـنيحممد علي البار: (أن السن الذي يتوقف فيه احليض و 

احليض بعدها، والبد للبحث عن سبب مرض الدم بعـد هـذا السـن، وخاصـة إذا انقطـع فـرتة طويلـة مث عـاد، وأخطـر سـبب لظهـور 
 الدم مرة أخرى هو السرطان).

عنـد سـن اخلامسـة واألربعــني إىل سـن اخلامسـة واخلمســني، (ويف العـادة ينقطـع الطمــث  :)9(وتقـول الـدكتورة/ نبيهـة اجليــار
ورمبـا حيـدث قبـل األربعــني، أو بعـد اخلامسـة واخلمسـني، ويف العــادة ينقطـع الطمـث تـدرجيياً، وحيــدث الطمـث كـل شـهرين أو ثالثــة 

يـأس والعكـس كـذلك، شهور إىل ستة شهور وبعد ذلك ينقطع �ائياً، ومن املعـروف أنـه إذا حـدث سـن البلـوغ مبكـراً تـأخر سـن ال
 وهذا يتوقف على اجلنس أيضاً وعلى الوراثة وطبيعة األكل واحلالة االقتصادية.

وقــد يبكــر ســن اليــأس قبــل ســن األربعــني ويرجــع الســبب يف ذلــك، إمــا للحالــة النفســية أو قصــور يف عمــل املبــيض، أو 
أخر ســن اليــأس إىل مــا بعــد ســن اخلامســة واخلمســني استئصــال املبــيض أثنــاء عمليــة جراحيــة، أو أســباب أخــرى يف الغــدد، ورمبــا يتــ

واحليض، فإذا كان الطمث منتظماً فال بأس من ذلك، ولكن إذا حدث تغري يف كميته وأصبح غري منتظم، وجب استشارة الطبيبة 
 النسائية إذ رمبا يكون ذلك لألسباب اآلتية:

 أخذ هرمونات أنثوية. -1

  هـ.1310، المطبعة األمیریة 1/36، الفتاوى الهندیة: 1/189 حاشیة ابن عابدین: )1( 
، دار الفكـر 1/367، مواهـب الجلیـل: 1/204، الخرشـي علـى مختصـر خلیـل: 1/208حاشیة الصـاوي علـى الشـرح الصـغیر:  )2( 

  .1/168م الطبعة الثانیة، حاشیة الدسوقي: 1978هـ/ 1398
  .1/108، مغني المحتاج: 1/324نهایة المحتاج:  )3( 
  دار الكتب الحدیثة. -4/45الفتاوى الكبرى البن تیمیة:  )4( 
  .1/202، كشاف القناع: 1/363المغني:  )5( 
 .1/200إرواء الغلیل: ) 6( 
  المرجع السابق. )7( 
  وما بعدها. 2/190المحلي: البن حزم:  )8( 
  .436، 435أقل مدة الحیض والنفاس والحمل وأكثرها: ص )9( 

                                                                                                                                                                  



 33 

 بالرحم. سرطانية، وأورام )1(يفية)وجود أورام محيدة (مثل األورام الل -2
 وجود أورام على املبيض اليت تفرز اهلرمونات األنثوية. -3

هـو الـرأي الـذي مل حيـدد سـناً معينـاً تيـأس فيـه املـرأة، فمـىت –بعد استعراض أقوال الفقهاء واألطباء يتضح لنـا: أن الـراجح 
ست من عودته مرة أخـرى، فـيحكم بانقطاعـه حـىت ولـو كانـت املـرأة رأت املرأة انقطاع احليض عنها، واستمر هذا االنقطاع حىت يئ

مل تصــل إىل أي ســن حــددها الفقهــاء واألطبــاء ملنتهــى احلــيض، ألن أحكــام احلــيض علقهــا اهللا ورســوله علــى وجــوده، ومل حيــدد اهللا 
سـن معــني حيتـاج إىل دليـل مــن ه بورسـوله لـذلك سـناً معينــاً، فوجـوب الرجـوع فيـه إىل الوجــود الـذي علقـت األحكــام عليـه، وحتديـد

 -وهذا ما أرجحه -)3(، والشيخ حممد الصاحل العثيمني)2(وهو رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية–الكتاب أو السنة، وال دليل يف ذلك 
 واهللا أعلم.

 ثانياً: مدة الحيض (أقله وأكثره وغالبه):
مــدة الطهــر (وهــي مخســة عشــر يومــاً عنــد مجهــور  ال يكــون الــدم حيضــاً إال إذا كــان بــاأللوان الســابقة، وأن يتقدمــه أقــل

الفقهـــاء)، وأن تبلـــغ أقـــل مـــدة احلـــيض، وهـــي خمتلـــف فيهـــا بـــني الفقهـــاء، ومـــا نقـــص عـــن مـــدة احلـــيض أو زاد علـــى أكثرهـــا فهـــو 
 استحاضة.

أقــل احلــيض ثالثــة أيــام ولياليهــا، ومــا نقــص عــن ذلــك، فلــيس حبــيض، وإمنــا هــو استحاضــة، وأوســطه  :)4(فعنــد الحنفيــة
 سة أيام، وأكثره عشرة أيام ولياليها والزائد عن ذلك استحاضة.مخ

. ومـا زاد عـن ذلـك استحاضـة، )5(ودليلهم: حديث: "أقل احليض للجارية البكر والثيب: ثالثة أيام، وأكثـره عشـرة أيـام"
 ألن تقدير الشرع مينع إحلاق غريه به.

أقلـــه دفقـــة، أو دفعـــة يف حلظـــة، فتعتـــرب حائضـــاً وتغتســـل احلـــيض بالنســـبة للعبـــادات، فال حـــد ألقـــل  :)6(وعنـــد المالكيـــة
 بانقطاعه، ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم وأما بالنسبة للعدة واالسترباء، فأقله يوم أو بعض يوم.

وأما أكثره، فإنه خيتلف عندهم بوجود احلمل وعدمه، فأكثر احلـيض لغـري احلامـل مخسـة عشـر يومـاً، سـواء كانـت مبتدئـة 
تستظهر ثالثة أيام علـى أكثـر عادهتـا إن متـادى هبـا، مـا مل جتـاوز  -وهي اليت سبق هلا احليض ولو مرة–غري أن املعتادة أو معتادة، 

 نصف الشهر.

سمى أیضًا األورام الفصلیة، وهي نوع من المرض في الرحم، یظهـر نتیجـة لنمـو بعـض ألیـاف العضـالت الرحمیـة نمـوًا غیـر وت )1( 
د/  -56أمـراض النسـاء: ص–طبیعي في بعض األجزاء، وتتجمع هذه األلیاف العضـلیة معـًا، وتكثـر بالتـدرج حتـى تكـون ورمـًا لیفیـًا 

  بیروت. -ردار المعرفة للطباعة والنش -محمد رفعت
  الدمام. -، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء، للشیخ محمد صالح العثیمین: ص )2( 
  .19/237، مجموع فتاوى ابن تیمیة: 35رسالة في األسماء التي علق الشارع األحكام بها، شیخ اإلسالم ابن تیمیة ص )3( 
 .1/39، البدائع: 1/262المختار:  ، الدر1/11فتح القدیر: ) 4( 
روي من حدیث أبي أمامة عند الطبراني والدارقطني، ومن حدیث واثلة بن األسقع عند الـدارقطني، ومـن حـدیث معـاذ بـن جبـل  )5( 

عند ابن عدي، ومن حدیث أبي سعید الخدري عند ابن الجوزي، ومن حدیث أنس بن مالك عند ابن عدي، ومن حدیث عائشـة عنـد 
  دار الحدیث). -1/191الجوزي، وكلها ضعیفة (نصب الرایة للزیلعي: ابن 

ـــل:  1/208دار الفكـــر، الشـــرح الصـــغیر: –، ومـــا بعـــدها 1/168حاشـــیة الدســـوقي:  )6(  ومـــا بعـــدها، الخرشـــي علـــى مختصـــر خلی
  وما بعدها. 1/204
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فـــأكثر حيضـــها خيتلـــف بـــاختالف األشـــهر، ســـواء كانـــت مبتـــدأة أو معتـــادة، قـــال  -وهـــي عنـــدهم حتـــيض–وأمــا احلامـــل 
ماء بكثــرة أشــهر احلمــل، فــإذا حاضــت احلامــل بعــد شــهرين مــن بــدء احلمــل: ولــذلك كثــرت الــد، هكــآخر مالــك: لــيس أول احلمــل  

فيقدر أكثر احليض بعشرين يوماً، وما بعد ستة أشهر فأكثر: فيقدر له ثالثون يوماً، وإذا حاضـت يف الشـهر األول أو الثـاين فهـي  
 .-الراجحوهو –كاملعتادة غري احلامل متكث عادهتا، واالستظهار وهو قول مالك املرجوع إليه 

أقل زمن احليض يوم وليلة، وهو أربع وعشرون ساعة، على االتصال، وعلـى هـذا، فقـد  :)2(والحنابلة )1(وعند الشافعية
يتصل يف الظاهر أو ينقطع يف الظاهر، ولكنه موجود يف الواقع، ويعرف بتلوث قطنة أو حنوهـا، فـإن رأت الـدم أقـل مـن يـوم وليلـة، 

 فهو دم استحاضة، ال دم حيض.
وغالبــه: ســت أو ســبع، لقولــه (صــلى اهللا عليــه وســلم) حلمنــة بنــت جحــش ملــا ســألته: "حتيضــي يف علــم اهللا ســتة أيــام أو 

، وأكثــره: مخــس عشــر يومــاً )3(ســبع، مث اغتســلي وصــلي أربعــاً وعشــرين ليلــة وأيامهــا، أو ثالثــاً وعشــرين ليلــة، فــإن ذلــك جيزئــك"
 يز دم احليض عن دم االستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة.بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة. ويتم

الذي قام بـه يف زمانـه اإلمـام الشـافعي وغـريه، إذ  -السؤال والتتبع ألحوال بعض النساء يف زمان ما–ودليلهم: االستقراء 
دة، كمــا هــو املقــرر يف القــبض ال ضــابط لــه لغــة وال شــرعاً، فرجــع إىل املتعــارف باالســتقراء، ويكــون املعتمــد فيــه هــو العــرف والعــا

 .)4(واإلحراز والتفرق بني املتبايعني يف العقود
ويؤيدهم قول علي (رضي اهللا عنه): (أقل احليض يوم وليلة، وما زاد على مخسة عشر استحاضـة)، وقـول عطـاء: (رأيـت 

 .)5(من النساء من حتيض يوماً، وحتيض مخسة عشر)
ال  د) يف كتابــه (املرجــع يف أمــراض النســاء والــوالدة): (إن مــدة احلــيض ودورتــه: يقــول الــدكتور (روجالــد بــري )6(رأي الطــب

من امرأة إىل أخرى فحسب وإمنا قد ختتلف يف املرأة ذاهتا من حني آلخر يف حياهتا التناسلية.. إذ ختتلف كمية الدم ومدته  فختتل
مدتـه قبـل سـن اليـأس.. ومـا بـني البلـوغ وسـن اليـأس تكـون عند بداية البلوغ عما هو عليه عند متام البلوغ.. كما يقـل دم احلـيض و 

العـادة يف أغلـب النسـاء منتظمــة وهـن يعـرفن موعــد حيضـهن ومدتـه ومقـداره.. فــإذا اختلـف ذلـك عرفتــه بسـرعة.. وتسـتطيع معرفــة 
احليضـة الـيت تليهـا ذلك أغلب النساء دون صعوبة، ومدة احليض يف الغالب ستة أيام.. وحتسب الدورة من بداية احليض إىل بداية 

 يوماً.. قد تزيد أو تنقص يوماً أو يومني).28ومدهتا يف أغلب النساء 

 . 3/360، المجموع: 1/109مغني المحتاج:  )1( 

 .1/308ي: ، المغن1/203كشاف القناع:  )2( 
تتمة الحدیث: "وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحیض النساء، ویطهرن لمیقات حیضتهن وطهـرهن". رواه أبـو داود والنسـائي  )3( 

 ).1/271وأحمد والترمذي وصححاه، وحسنه البخاري (نیل األوطار: 

 ، دار الفكر.1/461الفقه اإلسالمي وأدلته، د/وهبة الزحیلي:  )4( 

حجر: هذا اللفظ لم أجده عند علي، لكنه یخرج من قصة علي وشریح، یشیر بـذلك إللـى مـا ذكـره البخـاري تعلیقـًا عـن  قال ابن )5( 
بــاب إذا حاضــت فــي ثــالث  -كتــاب الحــیض–علــي وشــریح، أنهمــا جــوزا ثــالث حــیض فــي شــهر. فقــد روى البخــاري، فــي صــحیحه 

انة أهلها ممن یرضى دینه أنها حاضت ثالثًا في شهر صـدقت)، حیض، قال ویذكر عن علي شریح: (أن امرأة جاءت ببینة من بط
 ، مكتبة ابن تیمیة.1/182، تلخیص الحبیر: البن حجر: 506، 1/505فتح الباري: 

 .89خلق اإلنسان: ص )6( 
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يتضح لنا: أن الراجح من هذه األقـوال،  -أقله وأكثره–بعد استعراض أقوال الفقهاء، ورأي الطب يف حتديد مدة احليض 
: (وال يتقـدر أقـل احلـيض وال أكثـره، بـل كـل مـا )1(ميـةرأي من ترك حتديد ذلك إىل الوجود والواقع، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تي

اســتقر عــادة للمــرأة فهــو حــيض، وإن نقــص عــن يــوم أو زاد علــى اخلمســة أو الســبعة عشــر)، وهــو اختيــار الشــيخ/ حممــد الصــاحل 
 .)3(، والشيخ/ سيد سابق)2(العثيمني

ربت اضــطراباً  طيض، اختلفــت أقــواهلم واضــ: (إن الــذين حــاولوا حتديــد مــدة احلــ)4(يقــول الشــيخ/ حممــد الصــاحل العثيمــني
كبرياً، مما يشري إىل أن تلك القضية ال يوجد فيها دليل على التحديد جيب املصري إليه، وكل التفصيالت والتحديدات اليت قال هبا 

ذات أمهيـة يف هـذا من قال من الفقهاء غري موجودة يف القـرآن وال يف السـنة، فـال جيـب التعويـل عليهـا، أل�ـا لـو كانـت ضـرورية أو 
الصــدد لعمــل الشــرع علــى حتديــدها، وبــني أقلهــا وأكثرهــا بيانــاً ظــاهراً، والتعويــل يف تلــك القضــية يقــوم علــى مســمى احلــيض الــذي 
تتوقف عليه األحكام وجوداً وعدماً فـإذا كانـت هلـا عـادة ثابتـة، فيجـب عليهـا أن تعـول عليهـا وتسـري وفقـاً هلـا، أمـا إذا مل تكـن هلـا 

 بتة، فإ�ا ترجع إىل القرائن املستفادة من الدم: هل هو (دم أسود يعرف) فيكون حيضاً أم هو خبالف ذلك؟عادة ثا
ويــة الصــحيحة: نــذكر منهــا حــديث أم ســلمة الــذي جــاء يف شــأن املعتــادة: فقــد بوالــدليل علــى ذلــك هــو األحاديــث الن

ل: (لتنظـر قـدر الليـايل واأليـام الـيت كانـت حتيضـهن وقـدرهن مـن ، فقـاالـدم )5(استفتت النيب (صلى اهللا عليه وسـلم) يف امـرأة هتـراق
 .)7(مث تصلي) (رواه اخلمسة إال الرتمذي) )6(الشهر، فتدع الصالة مث لتغتسل ولتستثفر

 فدل هذا احلديث على: أن املرأة إذا كانت هلا عادة ثابتة، فيحسب عليها أن تعول عليها.
ادة ثابتة، جيب عليها أن ترجع إىل القـرائن املسـتفادة مـن الـدم، دون نظـر للوقـت، والدليل على أن املرأة اليت ليست هلا ع

حــديث فاطمــة بنــت أيب حبــيش: أ�ــا كانــت تســتحاض، فقــال هلــا النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم): "إذا كــان دم احلــيض فإنــه أســود 
 (رواه أبو داود والنسائي). )8(يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة، وإذا كان اآلخر فتوضئي فإمنا هو عرق"

 فدل احلديث: على أن دم احليض متميز من غريه، معروف لدى النساء.

 .237/ 19مجموع الفتاوى البن تیمیة:  )1( 
 یمین.، الشیخ/ محمد بن صالح العث7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء: ص )2( 

 .1/143فقه السنة، سید سابق:  )3( 
 .7رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء: ص )4( 
یقـال أراق المـاء والـدم إذا أسـأله. وتبـدل الهمـزة هـاء، فیقـال: هراقــه یهریقـه، وقـد یجمـع بـین الهـاء والهمـزة فیقـال: أهراقـة یهریقــه،  )5( 

 والمعنى ینزل منها الدم غزیرًا.

  خال اإلزار بین الفخذین ملویًا.االستثفار: إد )6( 
  .1/316نیل األوطار:  )7( 
  .1/317نیل األوطار:  )8( 
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 المبحث السابع
 الطهر بين الحيضتين، وعالمات الطهر

 أوًال: الطهر بين الحيضتين:
 اختلف الفقهاء يف تقديرهم ألقل مدة الطهر الفاصل بني احليضتني على أقوال:

 أقل الطهر: -أ
إىل أن أقـل مـدة الطهـر بـني احليضـتني مخسـة عشـر  )3(، والشـافعية)2(واملالكية )1(األول: ذهب اجلمهور من احلنفية القول

يومــاً بلياليهــا، ألن الشــهر غالبــاً ال خيلــو مــن حــيض وطهــر، وإذا كــان أكثــر احلــيض مخســة عشــر، لــزم أن يكــون أقــل الطهــر كــذلك 
 مجاع الصحابة (رضي اهللا عنهم).مخسة عشر يوماً، واستدل احلنفية على ذلك بإ

إىل أن: أقل الطهر بني احليضـتني ثالثـة عشـر يومـاً، ملـا روى أمحـد عـن علـي (رضـي  )4(القول الثاين: ذهب فقهاء احلنابلة
فزعمت أ�ا حاضت يف شهر ثالث حيض، فقال علـي لشـريح: قـال فيهـا، فقـال  -قد طلقها زوجها–اهللا عنه): (إن امرأة جاءته 

إال فهي كاذبة، فقال علي: (قالون) أي جيـد  جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وشريح: إن 
بالرومية، وهذا ال يقوله إال توقيفاً، وهو قول صحايب اشتهر، ومل يعلم خالفه، ووجود ثالث حيض يف شهر، دليل على أن الثالثـة 

 .)6(محد: ال خيتلف أن العدة يصح أن تنقضي يف شهر إذا قامت به البينة، قال اإلمام أ)5(عشر طهر صحيح يقيناً 
إىل أنـه: ال حـد ألقـل  )9(، وهـو قـول لإلمـام أمحـد)8(، وابـن تيميـة)7(ذهـب بعـض العلمـاء، مـنهم ابـن حـزم القول الثالـث:

 الطهر، وال ألكثره، ألنه مل يتأت يف تقدير أقله دليل ينهض لالحتجاج به.
ؤال أهــل االختصــاص، أجــاب بعــض األطبــاء مــن خــالل بعــض اإلحصــاءات الــيت قــاموا هبــا، حيــث رأي الطــب: وبســ -

 .)10(توصلوا إىل أن أقل الطهر بني احليضتني عشرون يوماً تقريباً 
وأما أكثر الطهر، فقد أمجع الفقهـاء علـى أنـه: ال حـد ألكثـر الطهـر، ألن املـرأة قـد ال حتـيض أصـًال،  أكثر الطهر: -ب
يف  امـرأةأن  :)11(حكى أبو القاضي الطيـب مـن الشـافعيةرأة يف عمرها مرة واحدة، وقد حتيض يف السنة مرة واحدة، وقد حتيض امل

زمنه كانت حتيض كل سنة يوماً وليلة، وكان نفاسها أربعني، وأخـربه مـن يثـق بـه أن والدتـه كانـت ال حتـيض أصـًال، وأن أختـه منهـا  
 ثة أيام.كانت حتيض يف كل سنتني مرة، ونفاسها ثال

  .24، مراقي الفالح: ص3/148، المبسوط: 1/40، بدائع الصنائع: 1/174شرح فتح القدیر:  )1( 
  .1/209، الشرح الصغیر: 1/48، بدایة المجتهد: 1/99، شرح منح الجلیل: 1/273الذخیرة:  )2( 
  .1/39، المهذب: 1/106، مغني المحتاج: 1/327، نهایة المحتاج: 1/380المجموع:  )3( 
  .1/351، المغني: 1/203كشاف القناع:  )4( 
  وهذا مبني على أن أقل الحیض یوم ولیلة، وكانت حیضات هذه المرأة بأقل مدة الحیض. )5( 
  .1/203كشاف القناع:  )6( 
  .2/200المحلي: البن حزم  )7( 
  .4/400الفتاوى الكبرى:  )8( 
  .1/351المغني:  )9( 
  .15الطهارة عند المرأة: ص )10( 
  .1/382، المجموع: 1/109مغني المحتاج:  )11( 
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هــو القــول الثالــث، وهــو القــول بأنــه: ال حــد ألقــل الطهــر، وال ألكثــره، لعــدم تعيــني ذلــك بــنص  -واهللا أعلــم–الــراجح 
 واضح، ويرجع يف ذلك إىل أهل االختصاص، لقدرهتم على االستقراء والنظر يف احلاالت اليت تأتيهم.

إذا كـان غالـب احلـيض سـتة أيـام أو سـبعة، فالغالـب أن غالب الطهر: وغالب الطهر بني احليضتني: بقيـة الشـهر، فـ -جـ
 يف كل شهر حيض وطهر. يكون الطهر أربعاً وعشرين أو ثالثاً وعشرين، إذ الغالب

 حكم النقاء (الطهر) املتخلل بني الدمني يف أيام احليض:-
 طع الدم.املقصود بالنقاء من الدم يف أيام احليض: عدم الدم، وحيدث ذلك بأن تبدأ العادة، مث تق

 هناك رأيان فقهيان:
 .)2(، والشافعية)1(األول: للحنفية

 .)4(، واحلنابلة)3(والثاين: للمالكية
: أن النقــاء مــن الــدم يف أيــام احلــيض يعتــرب حيضــاً فلــو رأت يومــاً دمــاً، ويومــاً نقــاء، حبيــث لــو أصــحاب الــرأي األول يــرون

 مدة احليض (أثناء العادة)، تعترب حائضاً يف كل تلك املدة.وضعت قطنة مل تتلوث، ويوماً بعد ذلك دماً، وهكذا يف 
وأصــحاب الــرأي الثــاين: يأخــذون مببــدأ التلفيــق: وهــو ضــم الــدم إىل الــدم واعتبــار أيــام النقــاء طهــراً صــحيحاً، فلــو رأت 

طهراً، واتفق الكل على أن  احلائض الدم يوماً أو يومني، مث طهرت يوماً أو يومني، مجعت أيام الدم بعضها إىل بعض واعترب الباقي
مني يف احليض، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا دالطهر املتخلل، بني الدمني إذا كان مخسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصًال بني ال

 بلغ أقل مدة احليض.
 وها هو تفصيل اآلراء يف كل مذهب:

 مذهب الحنفية: -أ
قول أيب حنيفة اآلخر، ألنه أيسر، وهو أن الطهر املتخلل بـني الـدمني، ال أفىت كثري من املتأخرين بقول أيب يوسف، وهو 

يعد فاصًال، بل يكون كالدم املتوايل بشرط إحاطة الدم لطريف الطهر املتخلل، فيجـوز بدايـة احلـيض بـالطهر، وختمـه بـه أيضـاً، فلـو 
يت مل تـر فيهـا الـدم حـيض إن كانـت عادهتـا، و إال ردت إىل رأت املعتادة قبل عادهتا يوماً دماً وعشـرة طهـراً ويومـاً دمـاً، فالعشـرة الـ

 أيام عادهتا.
، سـواء أكـان مخســة وأمـا الطهـر املتخلـل بــني األربعـني يومـاً ففـي حالــة النفـاس، فـال يفصــل عنـد أيب حنيفـة وعليـه الفتــوى

 عشر أم أقل أم أكثر، وجيعل إحاطة الدم بطرفيه كالدم املتوايل.
  ر المعتمد:مذهب الشافعية: األظه -ب

بني دماء أقل احليض فأكثر حيض تبعاً هلا، بشروط: وهي أال جياوز ذلك مخسة عشـر يومـاً، ومل تـنقص الـدماء  أن النقاء
 املرئية عند املرأة عن أقل احليض، وأن يكون النقاء حمتوشاً (حموطاً) بني دمي احليض.

 أيضاً، وجعلنا الكل حيضاً. وهذا يسمى قول السحب: ألننا سحبنا احلكم باحليض على النقاء

  .1/267، الدر المختار، وحاشیة ابن عابدین: 1/43، بدائع الصنائع: 1/119شرح فتح القدیر، والعنایة على الهدایة:  )1( 
  .1/39، المهذب: 1/356، نهایة المحتاج: 1/119، مغني المحتاج: 10/387المجموع:  )2( 
مطبعـــة  -1/51، المدونـــة الكبـــرى لإلمـــام مالـــك: 1/212، الشـــرح الصـــغیر: 1/5، بدایـــة المجتهـــد: 1/170حاشـــیة الدســـوقي:  )3( 

  السعادة بمصر.
  .1/203وما بعدها، كشاف القناع:  1/355المغني:  )4( 
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وهنــاك قــول آخــر ضــعيف يســمى قــول اللقــط: وهــو أن النقــاء طهــر: ألن الــدم إذا كــان حيضــاً، كــان النقــاء طهــراً، ومســي 
 وجعلناها طهراً.بذلك ألننا لقطنا أوقات النقاء، 

ني يومـاً، أي أنـه مـن النفـاس أما زمن النقاء يف حالة النفاس، فهو علـى املعتمـد طهـراً لكنـه حيسـب مـن مـدة النفـاس السـت
 عدداً ال حكماً على املعتمد.

أن النقــاء يف احلــيض يأخــذ حكــم احلــيض، ويف النفــاس: ال يأخــذ حكمــه، وإمنــا حيســب أي النقــاء مــن أيــام  والخالصــة:
 الستني اليت هي أكثر مدة النفاس.

الطهـر يف أثنـاء احلـيض طهـر صـحيح، هـو األخـذ بـالتلفيق: أي ضـم الـدم و  مذهب المالكية المعتمـد، والحنابلـة: -جـ
فإذا أتاها الدم يف يوم مثًال، وانقطع يوماً أو أكثر، ومل يبلغ االنقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة احلـيض، وانقطـع يومـاً أو أكثـر، 

يضـاً، ومـا ومل يبلغ االنقطاع نصف الشهر وهـو أكثـر مـدة احلـيض، فإ�ـا تلفـق أيـام الـدم فقـط، أي يضـم الـدم إىل الـدم، فيكـون ح
بينهما من النقاء طهر، وحكم امللفقة: أ�ا تغتسل وجوباً، كلما انقطع عنها الدم، وتصلي وتصوم وتوطأ، ألنه طهر حقيقية، لكن 

زمن الطهر، وتظل على هذا النحو عند احلنابلة إىل أن جيـاوز زمـن الـدم وزمـن النقـاء أكثـر احلـيض، كـأن ها ؤ قال احلنابلة: يكره وط
 ماً ويوماً طهراً، إىل مثانية عشر يوماً مثًال، فتكون مستحاضة.ترى يوماً د

وقال املالكية: تلفق املبتدئة، واملعتادة نصف الشهر: مخسة عشر يوماً، أما املعتادة أقـل مـن نصـف شـهر: فتلفـق عادهتـا، 
مى أيـام االسـتطهار، ومـا نـزل عليهـا مع إضافة ثالثة أيام على أكثر عادهتا، مع إضافة ثالثة أيام على أكثر عادهتـا، وهـي الـيت تسـ

 .)1(من الدم بعد ذلك فاستحاضة ال حيض
 الترجيح:

–أن ما ذهب إليه فقهاء احلنفية والشافعية بأن النقاء املتخلل بني الدماء أثنـاء احلـيض  -واهللا أعلم–مما سبق يرتجح لنا 
ة احليض، فتارة يسيل، وتارة ينقطع كما هـو معـروف حيض هو القول الراجح، ألن دم احليض ال يسيل دفعة واحدة كل األيام مد

للنساء، وألننا إذا ألزمناها بأن تغتسل يف كل طهر لتؤدي العبادات ألدى ذلك إىل احلـرج واملشـقة، واحلـرج منتـف يف هـذه الشـريعة 
ن حيضـاً، وال حيـرم عليهـا مـا وهللا احلمد، أما إذا انتهت عادهتا، ورأت الطهر واغتسلت، مث نزل عليها الدم بعد ذلك، فإنـه ال يكـو 

 حيرم على احلائض، فعليها أن تصلي وتصوم، وتؤدي ما عليها من سائر العبادات.
 ثانياً: عالمات الطهر:

 الطهر من احليض يتحقق بأحد أمرين: إما بانقطاع الدم، وهو ما يسمى باجلفوف، أو برؤية القصة البيضاء.
دم، أو من كدرة، أو من صفرة، وال يضـر بللهـا مـن رطوبـة الفـرج، ألن فـروج واجلفوف: هو خروج اخلرقة خالية من أثر ال

 النساء ال ختلو غالباً منه.
والقصة: هي ماء أبيض كاملين، أو اجلري املبلول، أو اجلري املخلوط بالرماد، أو هي شيء يشبه املخاط، كـاخليط األبـيض، 

 خيرج من الرحم بعد انقطاع احليض.
 عالمات الطهر: هناك رأيان فقهيان يف

 .)2(، وقول ابن حبيب من املالكية)1(، واحلنابلة)3(، والشافعية)2(األول: مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

  .465 -1/463وأدلته: الفقه اإلسالمي  )1( 
  .1/301، حاشیة ابن عابدین: 1/36، الفتاوى الهندیة: 1/144شرح فتح القدیر:  )2( 
  .1/113مغني المحتاج:  )3( 
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وهو أن عالمة الطهر من احليض: برؤية القصة البيضاء أو اجلفوف، وقد صرح احلنفية، والشافعية، بـأن الغايـة االنقطـاع، 
 طوبة بيضاء أم ال.فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده ر 

، فيـه الصـفرة )4(فيهـا الكرسـف )3(ودليلهم: ما روي عن عائشة (رضي اهللا عنها): (ملا كانت النساء يبعثن إليهـا بالدرجـة
 ، تريد بذلك الطهر من احليض.)5(والكدرة من دم احليض، فتقول: ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء

 ضاء، عالمة النتهاء احليض.ففي هذا احلديث: دليل على أن: القصة البي
هـا، ال تنتظـر اجلفـوف: إذا رأت القصـة أم مل تر  وفرق املالكية: بني معتادة القصة، ومعتـادة القصـة مـع اجلفـوف، فمعتـادة

، وأما معتادة القصة فقـط، أو مـع اجلفـوف إذا رأت اجلفـوف أو ال، اجلفوف، وكذلك إذا رأت اجلفوف أو مل تره، ال تنتظر القصة
ا انتظـار القصــة آلخـر الوقــت احملتــار، وإن رأت القصـة أو مل ترهــا، فـال تنتظــر شــيئاً بعـد ذلــك، ألن القصـة أبلــغ ملعتادهتــا، ينـدب هلــ

ـــراجح  ـــة الـــيت مل تعتـــد شـــيئاً، فإ�ـــا تطهـــر بأيهمـــا، وال تنتظـــر اآلخـــر منهمـــا، وهـــو ال وملعتادهتـــا مـــع اجلفـــوف أيضـــاً، وكـــذلك املبتدئ
 .)6(املعتمد

فقـالوا: إن كانـت املـرأة ممـن تـرى القصـة البيضـاء، فـال تطهـر حـىت ترهـا، وإن كانـت ممـن ال تراهـا فطهرهـا الثاين: فرق قـوم 
 .)7(اجلفوف

 .)8(وسبب االختالف: أن منهم من راعى العادة، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط
 الترجيح:

الـدم، سـواء رأت املـاء األبـيض أم مل تـره، مذهب اجلمهور الذي يرى أن الطهارة تثبـت بانقطـاع  -واهللا أعلم–يرتجح لنا 
يف حديث عائشة (رضي اهللا عنها) الطهر من احليضة، وهذا طبق ما ثبـت طبيـاً، فـإذا رأت ذلـك فقـد –وأن املراد بالقصة البيضاء 

 طهرت، وعليها أن تنتظر وتغتسل وتصلي.
 إذا أصيبت بالتهاب مزمن يف املبيض.كما بني لنا األطباء: أن املرأة قد ترى املاء األبيض بني أيام احليض، 

  .1/355المغني:  )1( 
  .1/47بدایة المجتهد:  )2( 
ا لتعرف هل بقي شيء من أثـر الـدم أم الدرجة: بضم الدال وٕاسكان الراء: هي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجه )3( 

  ال.
  الكرسف: القطن. )4( 
  .1/436فتح الباري:  )5( 
  .1/137، شرح الزرقاني: 1/171حاشیة الدسوقي:  )6( 
  .1/47، بدایة المجتهد: 51، 1/50المدونة الكبرى:  )7( 
  .1/47بدایة المجتهد:  )8( 
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 المبحث الثامن
 أحوال الحائض

 للحائض أحوال ثالثة، سنقدم ببيا�ا فيما يلي:
 احلالة األوىل: املبتدأة.
 احلالة الثانية: املعتادة.
 احلالة الثالثة: املتحرية.

لطهـر، ملعـاودة عبادهتـا وقضـاء مـا فاهتـا ممـا ولذكر هذه األحوال أمهية بالغة بالنسبة للمرأة حىت تعرف أيام احليض، وأيـام ا
 جيب قضاؤه.

 :)1(الحالة األولى: المبتدأة
وهــي الــيت جاءهــا احلــيض، ومل تكــن قــد حاضــت مــن قبــل، ويكــون ذلــك يف ســن ميكــن أن حتــيض فيــه، فتــرتك الصـــالة 

م احلـيض جبلـة وعـادة، فـإذا انقطـع والصوم وغريها من العبادات الـيت تكـون الطهـارة شـرطاً يف صـحتها مبجـرد أن تـرى الـدم، ألن د
الدم لدون أقل مدة احليض، فهو دم فساد، فتتوضأ وتصلي، وتقضي الصالة والصوم، وال غسل عليها، وإن انقطع دون أن جيـاوز 
أكثر مدة احليض: فهو حيض، جيب عليها خالله ما جيب على احلائض، ألنه دم صادف زمـن اإلمكـان ومل جيـاوزه، وهـو مـذهب 

 .)2(من فقهاء احلنفية واملالكية والشافعيةاجلمهور 
: إذا رأت الــدم مــن ميكــن أن حتــيض، تــرتك الصــالة والصــوم، فــإذا زاد علــى يــوم وليلــة، اغتســلت عقيــب )3(وعنــد احلنابلــة

نـد ذلك اليوم والليلة، مث تتوضأ لوقت كل صالة وتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم ألكثر احليض فمـا دون، اغتسـلت غسـًال ثانيـاً ع
انقطاعــه، وتصــنع مثــل ذلــك يف الشــهر الثــاين والثالــث، فــإذا انقطــع الــدم ألكثــر أيــام الــدم يف األشــهر الثالثــة متســاوية، صــار ذلــك 
عادة هلا، وعلمنا أ�ا كانت حيضاً، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض، ألنه تبني أ�ا صامته يف زمن احلـيض، وذلـك ألن 

 يض حكماً برباءة ذمتها ممن ال عادة هلا وال متييز، فال جتلس أكثر احليض كالناسية.يف إجالسها أكثر من أقل احل
 .)4(هذا هو ظاهر املذهب عند احلنابلة، وهو املعتمد، وعندهم رواية توافق ما ذهب إليه اجلمهور

 وإن استمر دم املبتدأة وجاوز أكثر احليض، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه على مذاهب:
وزفـر مـن احلنفيـة إىل: ردهـا إىل أقـل  -وهـو مـذهب احلنابلـة-فعية يف األظهر عندهم، وأمحـد يف روايـة عنـه ذهب الشا -أ

 .)5(احليض من أول الدم، ألن األقل يقني وما زاد مشكوك فيه، فال حيكم بكونه حيضاً، وال نرتك اليقني بالشك
 .)2(وهو مذهب اإلمام أمحد– )1(كثر احتياطاً مث األصح واألشهر أن طهرها متام الشهر، ألنه تعني للطهر، وهو أ

الناشـــر عبـــد النـــافع فیـــاض، الموســـوعة الفقهیـــة: – 40واردین)، ابـــن عابـــدین: صرســـالة الحـــیض والنفـــاس، المســـماة (منهـــل الـــ )1( 
  .1/326، والمغني: 1/204، كشاف القناع: 1/204، الخرشي على مختصر خلیل: 18/300

، 1/204الخرشـــي علـــى مختصـــر خلیـــل:  1/168، حاشـــیة الدســـوقي: 1/190، حاشـــیة ابـــن عابـــدین: 40منهـــل الـــواردین: ص )2( 
  .1/113: مغني المحتاج

  .328 -1/326المغني:  )3( 
  .1/204كشاف القناع:  )4( 
، كشـــاف القنـــاع: 328 -1/326، المغنـــي: 1/113، مغنـــي المحتـــاج: 40، منهـــل الـــواردین: ص1/189حاشـــیة ابـــن عابـــدین:  )5( 

1/204.  
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: (فإن زاد على مخسة عشر يوماً فهو دم فساد واستحاضة، وتغتسل عند انقضـاء اخلمسـة عشـر يومـاً، )3(جاء يف الكايف
وتصلي ويغشاها زوجها، وأحكامهـا أحكـام املستحاضـة، وسـواء عنـد مالـك كانـت مبتـدأة بالـدم، أو كانـت هلـا أيـام معروفـة، هـذه 
رواية ابن وهب عن مالك، وعليها أكثر أهل املدينة إال أن مـنهم مـن يقـول: إن املبتـدأة إذا اغتسـلت، قضـت صـلوات تلـك األيـام 

 إال أقل ما تكون فيه املرأة حائضاً من األيام، ألن الصالة ال ترتكها إال بيقني، وهو احتياط، واألول هو املذهب....أهـ.
ترد إىل غالب عادة النساء، وهي ستة أيام أو سبعة، حسب عـادة نسـاء عشـريهتا،  : أ�ا)4(وصحح بعض الشافعية -ب

لقول رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) حلمنة بنت جحش، ملـا سـألته: "حتـيض يف علـم اهللا سـتة أيـام أو سـبعة كمـا حتـيض النسـاء 
إىل غالــب النسـاء، ومل يردهـا إىل اليقــني، وال  . فقــد ردهـا النـيب (صــلى اهللا عليـه وسـلم))5(وكمـا يطهـرن مليقــات حيضـهن وطهـرهن)

وقيل حتيض غالب احليض سـت أو سـبع، وقيـل تتخـري بينهمـا، والصـحيح أن (أو) يف احلـديث ليسـت للتخيـري، إىل أكثر احليض، 
 بل للتنويع، فإذا كانت عادة نساء قرابتها من جهة األب ستاً فست، وإن سبعاً فسبع.

أي –، فمــن اســتمر دمهــا وهــي مبتــدأة )7(أ�ــا تــرد إىل أكثــر احلــيض، ألنــه زمــان احلــيض :)6(واملــذهب عنــد احلنفيــة -جـــ
مستحاضة، واستمر معها نزول الدم، فإنه يقدر هلا من كل شهر أكثر احليض والباقي استحاضة، ألنه عـرف حيضـاً، فـال  -بلغت

 خيرج عنه بالشك.
ألنه ال مزيـد للحـيض علـى العشـرة وطهرهـا بعشـرين يومـاً : أن حيضها يقدر يف كل شهر بعشرة أيام، )8(فمذهب احلنفية

من كل شهر (عشرة حيض وعشرون استحاضة) عمًال باحلديث..: "املستحاضة تدع الصالة أيـام أترائهـا" أي أيـام حيضـها، كمـا 
 ر أو متوت.يقدر نفاسها بأربعني يوماً وطهرها منه بعشرين يوماً، مث يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام، وهكذا حىت تطه

 : أ�ا متكث مخسة عشر يوماً، أكثر فرتة احليض عندهم، أخذاً باألحوط، مث هي مستحاضة.)9(واملشهور عند املالكية
 :)10(وهي عند احلنفية الدم يف زمن معلوم بشكل منتظم يأتيهااحلالة الثانية: املعتادة: وهي من 

: هـــي الـــيت ســـبق هلـــا حـــيض وطهـــر ولـــو مـــرة، وعنـــد )1(مـــن ســـبق منهـــا دم وطهـــر صـــحيحان أو أحـــدمها، وعنـــد املالكيـــة
 : قال ابن قدامة: (وتثبت العادة بالتمييز).)3(: من سبق هلا حيض وطهر وهي تعلمها قدراً ووقتاً، وعند احلنابلة)2(الشافعية

  .1/204كشاف القناع:  )1( 
 . 331 -1/329المغني:  )2( 

 .1/187ابن عبد البر:  )3( 
 .1/330وهو روایة عن اإلمامین مالك وأحمد، ورجحه صاحب المغني:  )4( 
 .224، 1/223أخرجه الترمذي:  )5( 
 .1/41، بدائع الصنائع: 1/94، منهل الواردین: 1/190حاشیة ابن عابدین:  )6( 
ل مـن غالـب عـادة النسـاء سـت وهو روایة ثالثة عن اإلمام أحمد، وعنه أیضًا أنها تجلس عادة نسائها، أي ولو كانت مـدتهن أقـ )7( 

أو سبع أو أكثر من ذلك، وهـو قـول عطـاء والثـوري واألوزاعـي، ألن الغالـب أنهـا تشـبههن فـي عـادتهن. قـال ابـن قدامـة فـي المغنـي: 
 غالب عادة النساء ست أو سبع. -أي الرد إلى–، واألول أولى 1/330

، تبیـین 1/41دها، مجموعـة رسـائل ابـن عابـدین، بـدائع الصـنائع: ومـا بعـ 1/94، منهـل الـواردین: 1/190حاشیة ابن عابـدین:  )8( 
 .1/55الحقائق: 

  .1/49، المدونة الكبرى: 1/204، الخرشي على مختصر خلیل: 1/168حاشیة الدسوقي:  )9( 
فــي ، رســالة الحــیض والنفــاس المســماة منهــل الــواردین مــن بحــار الفــیض علــى ذخــر المتــأهلین 1/190حاشــیة ابــن عابــدین:  )10( 

  .40مسائل الحیض: ص
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 وقد اختلف الفقهاء فيما تثبت به العادة، هل تثبت مبرة واحدة، أو مرتني أو ثالث مرات؟ إىل مذاهب:
، قـالوا: أ�ـا تثبـت مبـرة يف )6(يف األصـح، وأيب يوسـف صـاحب أيب حنيفـة )5(، والشافعية)4(ذهب األول: وهو للمالكيةامل

العـود علـى مـا فعـل أول مـرة، وحلـديث أم  إطـالقحيـث شـبه العـود بالبـدء، فيقيـد  ،)7()َكَمـا بَـَدَأُكْم تـَُعـوُدونَ املبتدأة، لقوله تعاىل (
يت هلا رسول اهللا (صلى تامرأة كانت هتراق الدم، على عهد رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، فاستفسلمة (رضي اهللا عنها): أن 

اهللا عليه وسـلم) فقـال: "لتنتظـر عـدد األيـام والليـايل الـيت كانـت حتيضـهن مـن الشـهر قبـل أن يصـيبها الـذي أصـاهبا، فلتـدع الصـالة 
 .)8(فر بثوب، مث لتصل فيه"قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، مث لتستث

 رواه اخلمسة إال الرتمذي، وأخرجه أيضاً الشافعي، قال النووي: إسناده على شرطهما.
فاحلــديث قــد دل علــى: اعتبــار الشــهر الــذي قبــل االستحاضــة، وألن الظــاهر فيــه كالــذي يليــه لقربــه إليهــا، فهــو أوىل ممــا 

 انقضى.
، قــالوا: أ�ــا تثبــت مبــرتني، بــال )10(وأيب حنيفــة، وحممــد صــاحب أيب حنيفــة، )9(املــذهب الثــاين: وهــو قــول ثــان للشــافعية

 خالف بني الشافعية، ألن العادة مأخوذة من املعاودة، وقد عاودهتا يف املرة الثانية.
 .تنبيه: التوقف بسبب تقطع الدم، إذا كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاء، ال تثبت فيه العادة مبرة وال مبرات على األصح

، قــالوا: أ�ــا تثبــت بــثالث مــرات، )12(، وقــول عنــد الشــافعية)11(املــذهب الثالــث: وهــو املشــهور يف مــذهب اإلمــام أمحــد
ودليلهم: قول النيب (صلى اهللا عليه وسلم): "تدع الصـالة أيـام إقرائهـا"، رواه أمحـد، واإلقـراء مجـع قـرء، وأقلـه ثالثـة، وألن العـادة ال 

 والشهور يف عدة احلرة، وخيار املعراة. كاإلقراءا اعترب له التكرار اعترب فيه الثالث،  تطلق إال على ما كثر، وألن م
 تثبت العادة مبرتني أو ثالث؟. محد: هلواختلفت الرواية عند اإلمام أ

اديـث، فعنه: أ�ا تثبت مبرتني، أل�ا مأخوذة من املعاودة، وقد عاودهتا ثانية، وعنه: أ�ـا ال تثبـت إال بـثالث لظـاهر األح
 وألن العادة ال تطلق إال على ما كثر، وأقله ثالث.

: (وتثبــت العــادة بــالتمييز، فــإذا رأت دمــاً أســوداً مخســة أيــام يف ثالثــة أشــهر، أو شــهرين علــى )13(وقــال ابــن قدامــة أيضــاً 
 ).سوداألواتصل، مث صار يف سائر األشهر دماً مبهماً كانت عادهتا زمن الدم  اً الرواية األخرى، مث صار أمحر 

  .1/205، الخرشي على مختصر خلیل: 1/169حاشیة الدسوقي:  )1( 
  .1/115مغني المحتاج:  )2( 
  .317، 1/316المغني:  )3( 
  .1/134، شرح الزرقاني على مختصر خلیل: 1/169، حاشیة الدسوقي: 1/383الذخیرة:  )4( 
  .1/345، نهایة المحتاج: 1/15مغني المحتاج:  )5( 
  .1/66، مجموعة رسائل ابن عابدین، تبیین الحقائق: 1/79، منهل الواردین: 1/173بدائع الصنائع:  )6( 
  .29سورة األعراف: اآلیة  )7( 
  .1/316، نیل األوطار: 4/26صحیح مسلم:  )8( 
 .1/115مغني المحتاج: ) 9( 
  .1/123فتح القدیر:  )10( 
  .1/205قناع: ، كشاف ال317، 1/316المغني:  )11( 
  .1/345، نهایة المحتاج: 1/115مغني المحتاج:  )12( 
  .317، 1/316المغني:  )13( 
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وبناء على ذلك فظاهر املذهب: أن املبتدأة اليت مل تكن حاضت قبله أو مل تر احليض يف وقت ميكن فيه حيضها، فإ�ـا 
جتلس يوماً وليلة، مث تغتسل وتتوضأ لوقت كل صالة وتصلي وتصـوم، فـإذا انقطـع دمهـا ألكثـر احلـيض فمـا دون، اغتسـلت غسـًال 

 الشــهر الثــاين والثالــث، فــإن كــان يف األشــهر الثالثــة متســاوياً صــار ذلــك عــادة، وعلمنــا أ�ــا  ثانيــاً عنــد انقطاعــه، مث تفعــل ذلــك يف
كانت حتيض، وهذا اختيار اخلرقي، قال القاضي: املذهب عندي يف هذا رواية واحدة، وذلك ألن العبادة واجبة يف ذمتهـا بيقـني، 

متهــا مــن العــدة بــأول حيضــة، وال يلــزم عليــه اليــوم والليلــة أل�ــا مشــكوك فيــه أول مــرة كاملعتــدة ال حنكــم بــرباءة ذ بــأمرفــال تســقط 
 .)1(اليقني

احلالة الثالثة: املتحرية: وهي من نسيت عادهتا قدراً ووقتاً، وتسمى الضالة، واملضـلة، واحملـرية أيضـاً بالكسـر، أل�ـا حـريت 
 .)2(الفقيه

 : هي املستحاضة غري املميزة الناسية للعادة.)3(وعند الشافعية
 فما احلكم إن بلغت املستحاضة، وال تستطيع متييز دم احليض، أو فقدت شرط التمييز؟ فيه خالف بني الفقهاء:

الشــهر حــيض، ألن هــذا دم يف أيــام احلــيض، وأمكــن جعلــه حيضــاً، فيجعــل  أول: إىل أن العشــرة مــن )4(فــذهب احلنفيــة
 على العشرة. حيضاً، وما زاد على العشرة يكون استحاضة، ألنه ال يزيد احليض

ذلــك هــو املتــيقن، ومــا زاد  : أ�ــا حتــيض يومــاً وليلــة مــن أول الــدم وإن كــان ضــعيفاً، ألن)5(وأظهــر األقــوال عنــد الشــافعية
مشــكوك فيــه فــال حيكــم بأنــه حــيض وطهرهــا تســع وعشــرون تتمــة الشــهر ليــتم الــدور ثالثــني مراعــاة لغالبــه، وإن مل حتضــها الغالــب 

 احتياطياً للعبادة.
ابلة: أربع روايات إحداهن: أ�ا جتلس أقل احلـيض، والثانيـة: غالبـه، وهـي أصـح الروايـات عنـدهم، والثالثـة: أكثـره، وللحن

 والرابعة: عادة نسائها.
أما إن كانـت ناسـية عادهتـا قـدراً ووقتـاً: ففيـه أيضـاً خـالف بـني الفقهـاء: ففـي قـول: كمبتـدأة غـري مميـزة: أي تـرد إىل أقـل 

يف األظهر واملشهور من قول الشافعي: وجوب االحتياط، الحتمال كل من زمن مير عليها للحـيض والطهـر،  احليض من أول الدم
فيحرم الوطء ومس املصحف، والقراءة يف غري الصالة الحتمال احلـيض، وتصـلي الفـرائض الحتمـال الطهـر، وتغتسـل لكـل فريضـة 

هب احلنفيــة يف املتحــرية الــيت لــيس هلــا ظــن، قــال النــووي يف عمــًال بــاألحوط، ألن مجيــع زمنهــا مشــكوك فيــه، وهــو قريــب مــن مــذ
يف اجملموع: (كل زمان احتمل احليض والطهر أوجبنا فيه االحتياط، فيجب عليها مـا جيـب علـى الطـاهرة مـن العبـادات، وحكمهـا 

 .)6(االستمتاع حكم احلائض، وصحح بعض أصحاب الشافعي القول األول

  .1/323المغني والشرح الكبیر:  )1( 
  .18/300، الموسوعة الفقهیة: 1/169، حاشیة الدسوقي: 1/190، حاشیة ابن عابدین: 40منهل الواردین ص )2( 
  .1/114مغني المحتاج:  )3( 
 1/173ائع الصنائع: بد) 4( 

  .1/115مغني المحتاج:  )5( 
، ومــــا بعــــدها، طبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي وأوالده بمصــــر 1/114، حاشــــیة البــــاجوري: 118 -1/113مغنــــي المحتــــاج:  )6( 
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: ومـنهن امـرأة اتصـل هبـا الـدم وزادت علـى مخسـة عشـر يومـاً، وكانـت )1( البـن عبـد الـربأما املالكية: فقد جـاء يف الكـايف
ممن متيز دمها، فرتى منه أسوداً حمتدماً منتناً، ومنه أصفر رقيقـاً منتزفـاً، فحيضـها منـه األسـود الثخـني احملتـدم، ومـا بعـده استحاضـة، 

تغــري الــدمني، ال علــى األيــام الــيت كانــت حتيضــها، قــال ابــن عبــد الــرب: ويف هــذه قــال اإلمــام مالــك: تعمــل التمييــز بــني الــدمني علــى 
(وهــو أصــوب إن شــاء اهللا. مث تغتســل، وال تــزال تصــلي وتصــوم أبــداً حــىت تــرى مــا تنكــره، فتــرتك الصــالة قــدر أيامهــا املعروفــة هلــا. 

أليـام، مث تغتسـل مـن دم استحاضـتها، غـري ومنهن امرأة اتصل هبـا الـدم وأطبـق عليهـا، ومل متيـز دم حيضـها، فإ�ـا تقعـد عـدد تلـك ا
 ).)2(دهتاعأ�ا تذكر أيامها املعتادة، وقد قيل يف هذه إ�ا تقعد أيام 

وقيـل: إ�ـا كاملبتــدأة، واألول أصـح مــن جهـة األثـر والنظــر، وقـد روي القاســم عـن مالـك فــيمن تغـريت عادهتــا وكانـت هلــا 
ة أيام، إال أن تكون الثالثة أيام تتجاوز هبا اخلمسة عشر يوماً، فإن كان ذلك مل أيام معروفة، أ�ا إذا زادت عليها استظهرت بثالث

. وأمــا عنـد احلنابلــة: فـإن كانـت مميــزة: وهـي الــيت )3(يتجـاوز اخلمسـة عشــر يومـاً، مث تغتسـل وتصــلي، وتكـون مستحاضــة بعـد ذلـك
رائحـة لـه، فحيضـها زمـان الـدم األسـود أو الثخـني  لدمها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخني مننت، وبعضه أمحر مشرق، أو أصفر ال

ال يزيد على أكثر احليض مخسة عشـر يومـاً، وال يـنقص عـن أقلـه يـوم وليلـة، فعملـوا بـالتمييز فقـط، وبـه قـال اإلمامـان  أو املننت، مبا
 مالك والشافعي.

العـادة، ودلـيلهم: أن النـيب (صـلى  د، وهو قول أكثر أصحابه، اعتمـا)4(وإن كانت معتادة مميزة: فظاهر كالم اإلمام أمحد
 اهللا عليه وسلم) رد أم حبيبة (رضي اهللا عنها) إىل العادة، ومل يستفصل بني كو�ا مميزة أم ال، ومل يسأهلا هل هلا عادة، فلـم يبـق إال

مييــز، فتعارضــا، أن تكــون ناســية، وحــديث فاطمــة بنــت أيب حبــيش، فيــه الــرد إىل العــادة أيضــاً، وورد بلفــظ آخــر ردهــا فيــه علــى الت
وبقيــت األحاديــث األخــرى خاليــة عــن معــارض فوجــب العمــل هبــا، وظــاهر كــالم اخلرقــي احلنبلــي، وظــاهر مــذهب الشــافعي تقــدم 

 التمييز وتدع العادة.
وإن كانـت متحـرية: فإ�ـا تقعـد سـتاً أو سـبعاً يف كـل شـهر، مث تغتسـل، وهـي فيمـا بعـد ذلـك مستحاضـة ألن هـذا القــول 

يث الذي روته محنة بنت جحش (رضي اهللا عنها) يف الرد إىل أكثر عادة النساء، حيث قال هلـا النـيب (صـلى اهللا يتناسب مع احلد
ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا مث اغتسلي، حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي أربعـاً  )5(عليه وسلم): "فتحيضي

، وصومي وصـلي فـإن ذلـك جيزئـك، وكـذلك فـافعلي يف كـل شـهر، كمـا حتـيض النسـاء،  وعشرين ليلة أو ثالثاً وعشرين ليلة وأيامها
 .)6(كما يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن"

فاحلديث يـدل علـى: أن املستحاضـة متيـز حيضـها عمـا جتـاوزه، بـأن ترجـع إىل غالـب أحـوال النسـاء ممـن يف سـنها وأقـرب 
 إىل مزاجها.

 الخالصة:

 )1( 1/118.  
  اللدات: جمع لدة، وهي التي ولدت معها في عام واحد. )2( 
  .1/213غیر: ، الشرح الص1/386الذخیرة:  )3( 
  .1/234، وما بعدها، كشاف القناع: 351، 320، 1/310المغني:  )4( 
  أي اجعلي نفسك حائضًا. )5( 
  .1/102، سبل السالم: 1/318رواه أبو داود والترمذي وصححاه، نیل األوطار:  )6( 
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أحوال احلائض، نرى اتفاقهم على تقسيم هذه األحوال إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:  بعد استعراض مذاهب الفقهاء: يف
 املبتدأة، واملعتادة، واملتحرية.

ومــع هــذا االتفــاق فقــد اختلفــوا اختالفــاً كثــرياً يف تقــديرهم ملــدة املستحاضــة حســب حالتهــا مــن حيــث التمييــز وعدمــه، 
النساء فهمه وتطبيقه يف حياهتن العملية، خاصة يف هـذا العصـر، وبعـد تقـدم الطـب  واملبتدأة، واملعتادة، واملتحرية، مما يصعب على

والعلـم، أصـبحنا ال جنــد مـا تشــتكي منـه بعضــهن مـن قبــل، بأ�ـا هتـراق، أو مستحاضــة أبـداً ال تطهــر، أو يسـتمر نــزول الـدم عليهــا 
ة النبويـة املطهـرة حيـث وضـعت املبـادئ األساسـية شهوراً، أو حنو ذلك، وعلى افرتاض وجود مثل هذه احلاالت، فالعالج هـو السـن

إذا كانـت هلـا عـادة معروفـة، وزاد دمهـا عـن عادهتـا، وقـد توصـل العلمـاء عـن طريـق األحبـاث العمليـة يف معرفـة  املرأةاليت ترجع إليها 
 طبيعة دم احليض، فنجدهم يصفون دم احليض مبا وصفه به الرسول (صلى اهللا عليه وسلم).

دوجالد بريد يف كتابه املرجع يف أمراض النساء والـوالدة يف تعريفـه لـدم احلـيض: (بأنـه أسـود يعـرف... وأن  يقول الدكتور/
الدم األمحـر املشـرق لـيس حبـيض). فكالمـه يطـابق مـا جـاء يف احلـديث الشـريف مطابقـة تامـة، ولقـد اهـتم علمـاء اإلسـالم اهتمامـاً 

االستحاضــة... واســتهدوا بنــور النبــوة الوضــاء... ودرســوا طبــائع املــرأة يف الــبالد  بالغــاً بدراســة احلــيض وصــفاه، والتفريــق بينــه وبــني
 .)1(املختلفة فأتوا مما مل يأت به الطب احلديث

 وقد اعتمد الفقهاء يف التفريق بني طبيعة دم احليض، ودم االستحاضة على ثالثة أمور:
سلم) لفاطمة بنت أيب حبيش: "إذا كان دم احليض فإنه رسول (صلى اهللا عليه و لالعمل بالتمييز بصفة الدم، لقول ا -1

 . أي له عرف ورائحة خاصة به، فالرسول الكرمي يعرف احليض بصفته أوًال.)2(أسود يعرف"
الرؤية واملشاهدة: لقول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) للمستحاضة: "ليس ذلك احلـيض إمنـا هـو عـرق، لتقعـد أيـام  -2

 .)3(غتسل ولتصل"أرائها (أي حيضها) مث لت
رجوع املستحاضة إذا جهلت عادهتا ووقتاً، وكانت غري مميزة إىل الغالـب مـن عـادة النسـاء، وهـي سـتة أيـام أو سـبعة  -3

أيــام لفقــد العــادة أو التمييــز، لقــول الرســول (صــلى اهللا عليــه وســلم): "فتحــيض ســتة أيــام أو ســبعة أيــام يف علــم اهللا، مث اغتســلي، 
 .)4(ك جيزئك..."وصومي وصلي، فإن ذل

وقــد بــذلت جهــدي يف اختــزال كــل مــا يتعلــق بــأحوال املستحاضــة إىل مبــادئ ثالثــة أساســية، اســتناداً إىل الســنة النبويــة 
 املطهرة امليسرة اليت ال تعرف التعقيد، وميكن لكل مستحاضة أن تسري وفقاً هلا دون مشقة أو عسر.

الحـیض، وأغلـب الحـیض الطبیعـي مـا  ، یقول الدكتور/ محمد علي البار: (ال یوجد تحدیـد طبـي ألقصـى94خلق اإلنسان: ص )1( 
بین ثالث إلى سبعة أیام، وٕاذا زاد عن عشرة أیام اعتبره أغلب األطباء مرضـًا یحتـاج إلـى عـالج، وٕالـى بحـث عـن السـبب قبـل ذلـك، 

حالــة  یومــًا اعتبــرت24یومــًا قــد تزیــد أو تــنقص یومــًا أو یــومین، فــإذا قلــت عــن 28وتعتبــر الــدورة الشــهریة بمــا فیهــا الحــیض والطهــر 
مرضیة تستدعي البحث عن سببها وعالجها، وینظر األطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غیر وقت الحیض ألنها تدل علـى وجـود 

 .94مرض، إما بجسم المرأة وغددها، أو بجهازها التناسلي مما یستدعي إجراء الفحوصات الدقیقة: المرجع السابق: ص
  .1/119طهارة: رواه أبو داود في سننه، كتاب ال )2( 
  رواه البخاري وأحمد. )3( 
  1/102، سبل السالم: 1/318رواه أبو داود والترمذي وصححاه، نیل األوطار:  )4( 
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لتفرقــة بــني احلــيض واالستحاضــة، حــىت يســهل علــى النســاء الــاليت وملزيــد مــن اإليضــاح والتيســري، ســأقوم بعمــل جــدول ل
وألمهيـة التفريـق بينهمـا ملـا يرتتـب عليـه مـن أحكـام الصـالة والصـيام والطـواف  -الرجـوع إليـه–جيهلهن أحكام احليض وما يتعلق بـه 

 وقراءة القرآن والوطء واللبث يف املسجد:
 

 لرقم
الص

 فة
 االستحاضة احليض

 
املصد

 ر
 الفرج أو أدىن الرحم. رحم، أو أقصاه.قعر ال

 
التكو 

 ين
وقطع  ءوالبيضاكرات الدم احلمراء 

 من الغشاء املطاطي املبطن للرحم.
 كرات الدم احلمراء والبيضاء.

 
الكثا

 فة
 ليس كثيفاً. كثيف كأنه حمرتق.

 
التجل
 د (التجمد)

ال يتجلط ولو بقي سنيناً، ألنه قد 
 ل.يتجلط يف الرحم قبل أن ينز 

يتجلط (يتجمد) قد نازل من 
 العرق مباشرة.

 اللون 
يدخل يف احليض مجيع ألوان الدم، 

األسود وهو أشدها، مث احلمرة، والصفرة 
 والكدرة، والرتبة، واخلضرة.

 أمحر قاين.

 
الرائح

 ة
 ليس له رائحة، وال أذى. له رائحة كريهة، وأذى.

 له وقت معتاد عند النساء. الوقت 
راً، أو يف غري الوقت ينزل مستم

 الغري معتاد عند النساء.
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 المبحث التاسع
 أحكام الحيض، وما يحرم على الحائض

 أوًال: أحكام الحيض:
 :)1(للحيض أحكام مخسة وهي ما يلي-
 احليض: يوجب الغسل بعد انقطاعه. -1

 ا كانت ممنوعة منه باحليض.اتفق الفقهاء على أن احلائض إذا انقطع عنها الدم، وجب عليها الغسل الستباحة م
ــإوالــدليل قولــه تعــاىل: ( ــْرَن َف ِحــيِض وال تـَْقَربُــوُهنَّ َحــىتَّ َيْطُه

َ
ــاْعَتزُِلوا النَِّســاَء ِيف امل ــْل ُهــَو أًَذى َف ِحــيِض ُق

َ
َذا وَيْســأَُلوَنَك َعــِن امل

 .)2()َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَّهُ 
ة: �ى اهللا سبحانه وتعاىل األزواج عن أن يوطئـوا زوجـاهتم يف حميضـهن حـىت ينقطـع الـدم ويتطهـرن، ففي هذه اآلية الكرمي

 أي يغتسلن.
: أنه يلزمهن متكني الزوج مـن الـوطء، وال جيـوز ذلـك إال بالغسـل، ومـا ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو اآليةووجه الداللة من 

 واجب.
الكرمي (صلى اهللا عليه وسلم) أحاديث كثـرية تـأمر بالغسـل، منهـا: مـا روي  وأما الدليل من السنة: فقد روي عن الرسول

عن عائشة (رضي اهللا عنها) أ�ا قالت: إن النيب (صلى اهللا عليه وسلم) قال لفاطمة بنت أيب حبـيش ملـا سـألته عـن استحاضـتها: 
، وأمـر بـه أم حبيبـة، وسـهلة بنـت سـهيل، )3("دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيهـا، مث اغتسـلي وصـلي". رواه البخـاري

 ومحنة بنت جحش وغريهن.
فـــالنيب (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم): أمـــر احلـــائض أن تغتســـل إذا انقطـــع دم حيضـــها، واألصـــل يف األمـــر الوجـــوب، فوجـــوب 

حلــيض وبســبب : (أمجــع العلمــاء علــى وجــوب الغســل بســبب ا)4(االغتســال علــى احلــائض أمــر جممــع عليــه، قــال النــووي يف اجملمــوع
 النفاس، وممن نقل اإلمجاع فيهما ابن املنذر، وابن جرير، وآخرون.

 ما يستحب للحائض عند اغتسالها من الحيض:
ويســـتحب للمـــرأة عنـــد اغتســـاهلا مـــن احلـــيض: أن جتعـــل يف غســـلها ســـدراً، وأن تطيـــب موضـــع الـــدم إن مل تكـــن حمرمـــة، 

(صـــلى اهللا عليــه وســلم) عــن غســل احلــيض فقــال: "تأخــذ إحــداكن ماءهـــا والــدليل: مــا روت أمســاء بنــت يزيــد أ�ــا ســالت النــيب 
وســدرها فتتوضــأ، مث تغســل رأســها وتدلكــه حــىت يبلــغ املــاء أصــول شــعرها، مث تفــيض علــى جســدها، مث تأخــذ فرصــتها فتطهــر هبــا، 

 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)، قالت: يا رسول اهللا كيف أتطهر هبا، قالت عائشة (رضي اهللا عنها): فعرفت الذي يكين عنـه رسـول اهللا
 .)5(فقلت هلا تتبعني هبا آثار الدم". (رواه البخاري)

وتتبعــه بالفرصــة (أي قطنــة مــن صــوف أو قطــن فيهــا طيــب)،  -الفــرج–الــدم عنــد العلمــاء: كمــا قــال النــووي  بــأثرواملــراد 
 ة ورائحتها طيبة.وذلك لدفع رائحة الدم الكريهة، وهذا من باب االستحباب، وألن تستقبل املرأة الصال

 .1/146) كشاف القناع: 1( 
 . 222سورة البقرة: اآلیة رقم  )2( 

 .1/441فتح الباري:  )3( 
 )4( 2/148. 
 .1/85، سنن أبي داود: 150 -4/134: ، صحیح مسلم بشرح النووي1/494فتح الباري:  )5( 
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 كما يستحب هلا أن تستعمل امللح يف غسلها، والدليل على ذلك:
أن امرأة من بين غفار قالت: أردفين رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) على حقيبة رحله، قالت: فواهللا لنـزل هبـا دم مـين، 

 لى اهللا عليـه وسـلم) مـا يب ورأى الـدم قـال:وكانت أول حيضة حضتها، فتقبضت إىل الناقـة واسـتحييت، فلمـا رأى رسـول اهللا (صـ
مث خـذي إنـاء مـن مـاء فـاطرحي فيـه ملحـاً مث اغسـلي مـا أصـاب قلت: نعم، قـال: فأصـلحي مـن نفسـك،  "ما بك لعلك نفست؟

ر احلقيبة من الدم، مث عودي ملركبك، فلما فتح رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) خيرب رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت ال تطه
 .)1(من حيضة إال جعلت يف طهرها ملحاً وأوصت به أن جيعل يف غسلها حني ماتت". (رواه أبو داود)

 البلوغ: -2
قـد بلغـت، ومـن مث  بأ�اة علم ية، وهو البلوغ، فإذا حاضت املرأرتب اإلسالم على بدء احليض، حكماً شرعياً بالغ األمه

ا قبلــه، لقــول النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم): "ال يقبــل اهللا صــالة احلــائض إال تصــبح بــه أهــًال للتكــاليف الشــرعية الــيت رفعهــا عنهــ
 .)2(خبمار"

 فأوجب عليها أن تسترت ألجل احليض، فدل على أن التكليف حصل به.
 .)3(وقيد املالكية ذلك، باحليض الذي ينزل بنفسه، أما إذا تسبب يف جلبه، فال يكون عالمة

 براءة الرحم: -3
 داللة قاطعة على براءة الرحم، ومن املعلوم أن األصل يف مشروعية العدة العلم برباءة الرحم. يدل حدوث احليض

 تنقضي به العدة يف حق املطلقة: -4
مـــن احلكـــام الـــيت رتبهـــا اإلســـالم علـــى احلـــيض: العـــدة، وذلـــك أن املـــرأة إن مل تكـــن حـــامًال فعـــدهتا إذا كانـــت مـــن ذوات 

. أي ثالث حيضات أو أطهار، على اخلالف )4()واْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروءٍ ىل: (احليض: ثالثة قروء، لقول اهللا تعا
 بني الفقهاء.

أما إذا مل تكن املرأة من ذوات احليض، بأن كانت صـغرية أو آيسـة، أو مل حتـض أصـًال: فـإن عـدهتا تكـون بثالثـة أشـهر، 
ِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم إِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّتـُُهنَّ َثالثَـُة َأْشـُهٍر والالئِـي ملَْ حيَِْضـنَ  والالِئي يَِئْسنَ قال تعاىل: (

َ
.ففـي اآليـة الكرميـة: بـني )5()ِمَن امل

 اهللا سبحانه وتعاىل عدة الصغرية اليت ال حتيض، واآليسة اليت بلغت سن اليأس.
 صل الكالم يف ذلك يف حبث ما حيرم باحليض.احليض عند احلنابلة، وسنف الكفارة بالوطء يف أثناء -5

 :)6(ثانياً: ما يحرم بالحيض
: الصلوات كلها، وسجود التالوة، ومس املصحف، ودخـول املسـجد، والطـواف، واالعتكـاف، أموروحيرم باحليض سبعة 

إال بعـد انقطــاع الــدم وقبــل وقـراءة القــرآن، لكــن جـاز املالكيــة علــى املعتمـد للحــائض، قــراءة القــرآن عـن ظهــر قلــب كـان هنــا نقصــاً 
 غسلها، سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم ال.

 .1/84سنن أبي داود:  )1( 
 ، ط الحلبي، واللفظ ألبي داود، وحسنه الترمذي.2/215تحقیق عزت عبید دعاس، والترمذي:  -1/421أخرجه أبو داود:  )2( 

 .1/293حاشیة الدسوقي:  )3( 
  .228سورة البقرة: اآلیة  )4( 
  .4سورة الطالق: اآلیة  )5( 
  .469، 1/468الفقه اإلسالمي وأدلته:  )6( 
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عشـر، وهـي  أثـىنويزاد على ذلك أمـور أخـرى، وقـد عـد احلنفيـة مثانيـة أمـور حتـرم علـى احلـائض والنفسـاء، واملالكيـة عـدوا 
اع الــدم، واجلمــاع مبــا دون الفــرج قبــل انقطــاع السـبعة الســابقة ومخســة أخــرى، هــي: الصــيام، والطــالق، واجلمــاع يف الفــرج قبــل انقطــ

 الدم، واجلماع بعد انقطاع الدم وقبل االغتسال، وعد الشافعية مثانية أمور، واحلنابلة مخسة عشر أمراً.
 هذه احملرمات يف حالة احليض، وأدلتها يتبني فيما يأيت: وتفصيل

 الطهارة: غسًال أو وضوءًا: -1
إىل أنــه حيــرم علــى احلــائض أثنــاء حيضــها  )4(، والصــحيح عنــد احلنابلــة)3(، والشــافعية)2(كيــة، واملال)1(ذهــب فقهــاء احلنفيــة

الطهارة، فإذا اغتسلت احلائض لرفع حدث اجلنابة فال تصح طهارهتا، ألن حـدثها مقـيم سـواء كانـت وضـوءاً أو غسـًال، ويف روايـة 
ها، وزال حكــم اجلنابــة، وبقــي حكــم احلــيض ال يــزول عــن اإلمــام أمحــد: أن احلــائض إن اغتســلت للجنابــة زمــن حيضــها صــح غســل

: أ�ــا )5(ألن بقــاء أحــد احلــدثني ال مينــع ارتفــاع اآلخــر، كمــا لــو اغتســل احملــدث حــدثاً أصــغر، وعنــد الظاهريــة حــىت ينقطــع الــدم،
 تغتسل غسلني، غسل تنوي به اجلنابة، وغسل تنوي به احليض.

م، والوقــوف بعرفــة، ورمــي اجلمــار، فمســنونة للحــائض بــال خــالف، لقــول أمــا الطهــارة املســنونة للنظافــة، كالغســل لإلحــرا
تطـويف بالبيـت" (رواه  النيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) لعائشـة (رضـي اهللا عنهـا) حـني حاضـت: "واصـنعي مـا يصـنع احلـاج غـري أن ال

 .)6(البخاري)
ل الواجبـة واملسـنونة إال الطـواف، فمـن مـن األفعـا دل احلديث على أن للحائض أن تؤدي كل املناسك اليت يؤديها احلاج

 األفعال املسنونة اليت يفعلها احلاج، الغسل لإلحرام، فال حيرم على احلائض أن تفعله.
ويف حديث آخر قال النيب (صلى اهللا عليه وسلم) لعائشة (رضي اهللا عنها): "وانفضـي رأسـك وامتشـطي وأهلـي بـاحلج" 

 .)7((رواه البخاري)
(صلى اهللا عليه وسلم) لعائشة (رضـي اهللا عنهـا) أن تغتسـل لإلحـرام، فهـذا دليـل علـى جـواز الغسـل يف احلديث أمر منه 

 املسنون للحائض.
فإذا قصدت الطهارة تعبداً مـع علمهـا بأ�ـا ال تصـح، تـأمث هبـذا أل�ـا متالعبـة بالعبـادة، وأمـا إمـرار املـاء عليهـا لغـري قصـد 

 العبادة فال تأمث به.
 الصالة: -2

، علــى عــدم صــحة الصــالة مــن احلــائض، إذ احلــيض مــانع لصــحتها، كمــا أنــه مينــع وجوهبــا، وحيــرم عليهــا )1(فقهــاءاتفــق ال
 أنه يكره وتنعقد نفًال مطلقاً ال ثواب فيه. )2(أداؤها واملعتمد عند الشافعية

، فـــتح 274 -268، 162 -1/158، الـــدر المختـــار ورد المحتـــار: 1/44، البـــدائع: 1/203الرائـــق:  ، البحـــر1/70المبســـوط:  )1( 
 وما بعدها. 1/56، تبیین الحقائق: 119، 1/114القدیر: 

  .1/173، حاشیة الدسوقي: 61، 57 -1/54بدایة المجتهد: ، 50وما بعدها، القوانین الفقهیة: ص 1/215الشرح الصغیر:  )2( 
  .119 -1/117، حاشیة الباجوري: 120، 1/109، مغني المحتاج: 45، 1/38المهذب:  )3( 
  .1/146، وما بعدها، كشاف القناع: 1/306المغني:  )4( 
  .2/43المحلي:  )5( 
 .1/434فتح الباري: ) 6( 
  .1/434فتح الباري:  )7( 
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اهللا عليـه وســلم)  قـال ابـن املنــذر: أمجـع أهــل العلـم علــى إسـقاط فــرض الصـالة عنهـا يف أيــام حيضـها، لقــول النـيب (صــلى
 لفاطمة بنت أيب حبيش: "إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة".

وأمجعوا على أنه يسقط عنها فرض الصالة، فال تقضي إذا طهرت، والدليل: حديث معاذة قالت: سألت عائشة (رضي 
حبروريــة، ولكــن أســأل،  أنــت؟ فقلــت: لســت )3(اهللا عنهــا): "مــا بــال احلــائض تقضــي الصــوم، وال تقضــي الصــالة؟ قالــت: أحروريــة

 .)4(فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة
 وألنه يشق قضاء الصالة لتكرار احليض وطول مدته، خبالف الصوم.

 الصوم: -3
ه وسلم) يف اتفق الفقهاء على: حترمي الصوم على احلائض مطلقاً أو نفًال، وعدم صحته، منها، لقول النيب (صلى اهللا علي

 (رواه البخاري). )5(إذا حاضت مل تصلي، ومل تصم؟ قلت: بلى: فذلكن من نقصان دينها" حديث أيب سعيد اخلدري: "أليس
 .)6(فإذا رأت املرأة الدم ساعة من �ار، فسد صومها، وقد نقل النووي، وابن جرير وغريمها اإلمجاع على ذلك

ا، لقـول عائشـة (رضـي اهللا عنهـا) يف احملـيض: (كـان يصـيبنا ذلـك مـع كما اتفقوا على وجوب قضـاء صـوم رمضـان عليهـ
، ونقــل الرتمــذي، وابــن املنــذر، وابــن جريــر، )7(رســول اهللا (صــلى اهللا عليــه وســلم) فنــؤمر بقضــاء الصــوم وال نــؤمر بقضــاء الصــالة)

 .)8(وغريهم اإلمجاع على ذلك
ضاؤها خبالف الصوم، فإنه جيب يف السنة مرة واحدة، ورمبا  والفرق بني الصوم والصالة: أن الصالة كثرية متكررة فيشق ق

َوَمـا َجَعـَل كان احليض يوماً أو يومني، فال شك أن يف قضاء الصالة حرجاً لتضاعفها، وهذا ينـايف مقاصـد الشـريعة، قـال تعـاىل: (
يِن ِمْن َحرَجٍ   .)9()َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

يض عن املرأة بعد الفجر، فإنه ال جيزئها صوم ذلـك اليـوم، وجيـب عليهـا واتفق الفقهاء كذلك على أنه: إذا انقطع دم احل
جيـوز هلـا التمـادي علـى تعـاطي املفطـر، وال يسـتحب  )11(، وعنـد املالكيـة)10(عليها اإلمساك عنـد احلنفيـة واحلنابلـة قضاؤها، وجيب

، 1/330، نهایــة المحتــاج: 1/207، الخرشــي علــى مختصــر خلیــل: 1/172، حاشــیة الدســوقي: 1/193حاشــیة ابــن عابــدین:  )1( 
  .1/346، اإلنصاف: 1/197، كشاف القناع: 1/109مغني المحتاج: 

  .1/330، نهایة المحتاج: 1/240، حاشیة الجمل: 1/109مغني المحتاج:  )2( 
 كالخوارج، ألنهم یرون على الحائض قضاء الصالة. ، موطن الخوارج، ترید بقولها: أتشددینالحروریة: نسبة إلى حروراء )3( 

  .1/328رواه الجماعة، وقال بصحته الشوكاني (نیل األوطار):  )4( 
  .1/105، وما بعدها، سبل السالم: 1/328، نیل األوطار: 1/421فتح الباري:  )5( 
  .1/197: ، كشاف القناع355 -1/354المجموع:  )6( 
 .1/328نیل األوطار:  )7( 
 .1/109، مغني المحتاج: 1/172، حاشیة الدسوقي: 1/193حاشیة ابن عابدین:  )8( 
 .78سورة الحج: اآلیة  )9( 
، المغنـــي: 1/197، كشـــاف القنـــاع: 3/85، المبســـوط: 1/91، مجموعـــة رســـائل ابـــن عابـــدین: 1/197حاشـــیة ابـــن عابـــدین:  )10( 

 وما بعدها. 1/306

  . 521، 1/514حاشیة الدسوقي:  )11( 
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ت املـرأة قبـل الفجـر، فإنـه جيـب عليهـا صـوم ذلـك ال يلزمها اإلمساك. كما اتفقوا على أنه إذا طهـر  )1(هلا اإلمساك، وعند الشافعية
 اليوم.

 الطواف: -4
أمجـــع العلمـــاء علـــى حتـــرمي الطـــواف علـــى احلـــائض فرضـــاً كـــان أم نفـــًال، كمـــا أمجعـــوا علـــى ســـنية أغســـال احلـــج للحـــائض، 

، فلمـا جئنـا بسـرف والدليل: حديث عائشة (رضي اهللا عنهـا) قالـت: "خرجنـا مـع النـيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) ال نـذكر إال احلـج
طمثــت، فــدخل النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم) وأنــا أبكــي فقــال: مــا يبكيــك؟ قلــت: لــوددت واهللا أين ال أحــج العــام، قــال: لعلــك 

مــا يفعــل احلــاج، غــري أن ال تطــويف بالبيــت حــىت  فــافعلينفســت، قلــت: نعــم، قــال: فــإن ذلــك شــيء كتبــه اهللا علــى بنــات آدم، 
 .(رواه البخاري) )2(تطهري"

ففــي هــذا احلــديث داللــة ظــاهرة، علــى �ــي احلــائض عــن الطــواف حــىت ينقطــع دمهــا وتغتســل، والنهــي يقتضــي الفســاد 
املــرادف للــبطالن، فيكــون طــواف احلــائض بــاطًال، ولــيس علــى احلــائض الــيت قــد أفاضــت طــواف وداع، والــدليل: حــديث عائشــة 

قالــت: فــذكرت ذلــك لرســول اهللا (صــلى اهللا عليــه وســلم) (رضــي اهللا عنهــا) قالــت: "حاضــت صــفية بنــت حــىن بعــدما أفاضــت، 
فقــال: أحابســتنا هــي؟ قلــت: يــا رســول اهللا أ�ــا قــد أفاضــت وطافــت بالبيــت، مث حاضــت بعــد اإلفاضــة، قــال فلتنفــر إذن" (متفــق 

 .)3(عليه)
 فقد دل احلديث على سقوط طواف الوداع عن احلائض.

، خالفـــاً )4(ة الطـــواف الطهـــارة، وهـــو مـــذهب مجهـــور الفقهـــاءفقيـــل: ألن مـــن شـــروط صـــح واختلـــف العلمـــاء يف علتـــه:
، وقــال اإلمــام الشــافعي: إذا طهــرت قبــل مفارقــة بنــاء مكــة لزمهــا العــودة )6(وقيــل: لكو�ــا ممنوعــة مــن دخــول املســجد )5(للحنفيــة

 .)7(فتغتسل وتطوف، فإن مل تفعل فعليها دم، خبالف ما إذا طهرت خارج مكة فال شيء عليها
 القرآن ومس المصحف وحمله:قراءة  -5

اتفــق الفقهــاء علــى: جــواز إجــراء قــراءة القــرآن للحــائض بقلبهــا مــن غــري حتريــك اللســان والنطــق بــه، والنظــر يف املصــحف 
 بالعني، وإمرار ما فيه على القلب، واالستماع إليه.

 .)8(اً للحائضكما اتفقوا على: جواز التسبيح، والتكبري، والتهليل، وسائر األذكار غري القرآن جهر 

  .1/424فتح الباري:  )1( 
  .1/426مغني المحتاج:  )2( 
  .5/101نیل األوطار:  )3( 
، حاشــــــیة 120، 1/109، مغنــــــي المحتــــــاج: 1/38، المهــــــذب: 2/262، شــــــرح الزرقــــــاني: 406 -1/402المدونــــــة الكبــــــرى:  )4( 

  .3/461، والمغني: 2/483، 1/197ا، كشاف القناع: وما بعده 1/306، والمغني: 119 -1/117الباجوري: 
  .4/38، المبسوط: 1/44البدائع:  )5( 
روي عـــــن اإلمـــــام أحمـــــد أنـــــه قـــــال: ال بـــــأس أن تشـــــرب المـــــرأة دواء یقطـــــع عنهـــــا الحـــــیض إذا كـــــان دواء معروفـــــًا، كشـــــاف  )6( 

  .1/218القناع:
  . 1/510، مغني المحتاج: 3/317نهایة المحتاج:  )7( 
، 1/147، كشــاف القنــاع: 1/356، المجمــوع: 1/72، مغنــي المحتــاج: 1/174، حاشــیة الدســوقي: 1/168شــرح فــتح القــدیر:  )8( 

  .1/347اإلنصاف: 
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ودليلهم: ما جاء يف احلديث الشـريف: "أن رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم) كـان يتكـيء يف حجـر عائشـة (رضـي اهللا 
 (رواه البخاري). )1(عنها) وهي حائض فيقرأ القرآن"

يعـين –احلـيض وحديث أم عطية: أ�ا مسعت رسول اهللا (صلى اهللا عليـه وسـلم) يقـول: "ختـرج العواتـق، وذوات اخلـدور، و 
 .)2(وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني، ويعتزل احليض املصلى" -إىل صالة العيدين

واستدلوا باألثر الذي رواه أبو هريرة (رضي اهللا عنه): "أربع ال حيـرمن علـى جنـب وال حـائض: سـبحان اهللا، واحلمـد اهللا، 
 .)3(وال إله إال اهللا، واهللا أكرب" (رواه الدارمي)

 وا يف حكم قراءة القرآن جهراً ونطقاً باللسان:ولكنهم اختلف
 : إىل حترمي قراءهتا للقرآن.)6(، واحلنابلة)5(، والشافعية)4(فمذهب مجهور الفقهاء: احلنفية

ودليلهم: ما رواه ابـن عمـر (رضـي اهللا عنهمـا) عـن النـيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) قـال: "ال تقـرأ احلـائض وال اجلنـب شـيئاً 
 .)7(من القرآن"

 .)8(ومبا رواه الدارقطين: "ال تقرأ احلائض وال النفساء من القرآن شيئاً"
وحلــديث علــي (رضــي اهللا عنــه) قــال: "كــان رســول اهللا (صــلى اهللا عليــه وســلم) يقرئنــا القــرآن علــى كــل حــال مــا مل يكــن 

 .)9(جنباً"
 وقد رد نقاد احلديث الثقات ما استدل به اجلمهور:

مها: أن حديث ابـن عمـر: "ال تقـرأ احلـائض وال اجلنـب شـيئاً مـن القـرآن" حـديث ضـعيف، قال الرتمذي، والبيهقي، وغري 
 وكذلك احلديث الذي رواه الدارقطين: "ال تقرأ احلائض وال النفساء من القرآن شيئاً".

. وأمــا احلـديث الــذي رواه الرتمــذي، وقــال: حـديث حســن صــحيح، عــن علـي (رضــي اهللا عنــه) قــال: )10(ضـعفه البيهقــي
ن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً"، فقد حكم عليه الكثريون من نقاد احلديث "كا

، وعلـى فـرض صـحته، فلـيس فيـه مـا يـدل علـى التحـرمي، ألن غايتـه أن النـيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) )11(بالضعف خالفاً للرتمـذي
 .)12(ديث ال يصلح دليل على الكراهة، فكيف يستدل به على التحرميترك القراءة حال اجلنابة، وهذا احل

  .1/479فتح الباري:  )1( 
  .1/440فتح الباري:  )2( 
  .1/253سنن الدارمي:  )3( 
  .1/195حاشیة ابن عابدین:  )4( 
  .1/356ع: ، المجمو 1/72مغني المحتاج:  )5( 
  .1/347، اإلنصاف: 1/147كشاف القناع:  )6( 
  .1/195، نصب الرایة: 1/266رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، نیل األوطار:  )7( 
  .1/195، نصب الرایة: 1/266نیل األوطار:  )8( 
  .1/237سنن الترمذي:  )9( 
  .1/89سنن البیهقي:  )10( 
  .1/237سنن الترمذي:  )11( 
  .1/265نیل األوطار:  )12( 

                                                 



 53 

 .)1(وقد أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عباس: "أنه مل ير يف القراءة للجنب بأساً"
وروي عـــن عائشـــة (رضـــي اهللا عنهـــا) قالـــت: "كـــان النـــيب (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم) يتكـــئ يف حجـــري فيقـــرأ القـــرآن وأنـــا 

ســك بعمــوم حــديث عائشـة (رضــي اهللا عنهــا): "أن رســول اهللا (صــلى اهللا عليـه وســلم) كــان يــذكر اهللا علــى  ، ويــؤده التم)2(حـائض
 .)4(، كما يؤيده التمسك بالرباءة األصلية)3(كل أحيانه"

ـــه)5(وذهـــب اإلمـــام مالـــك ـــاره شـــيخ اإلســـالم ابـــن : )6(، وأمحـــد يف إحـــدى روايتي إىل جـــواز قـــراءة القـــرآن للحـــائض، واخت
ث يقـــول: وقـــد كـــان النســـاء حيضـــن علـــى عهـــد رســـول اهللا (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فلـــو كانـــت القـــراءة حمرمـــة علـــيهن  ، حيـــ)7(تيميـــة

كالصالة لكان هذا مما بينه (صلى اهللا عليه وسـلم) ألمتـه وتعلمـه أمهـات املـؤمنني وكـان ذلـك ممـا ينقلونـه يف النـاس، فلمـا مل ينقـل 
حمرماً بصحته وغري قابل للتأويل، مل جيز جعله حرامـاً، ألنـه ال يصـار إىل القـول ياً أحد عن النيب (صلى اهللا عليه وسلم) يف ذلك �

 بالتحرمي إال بدليل صحيح".
 وأما مس املصحف ومحله للحائض:

َُطهَُّرونَ فقد اتفق الفقهاء على أنه: حيرم على احلائض مس املصحف، لقوله تعاىل: (
 .)8()ال َميَسُُّه إال امل

بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه، عــن جــده، أن النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم) كتــب إىل أهــل  وملــا روي عبــد اهللا
 .)9(اليمن كتاباً، وكان فيه "ال ميس القرآن إال طاهر"

: أن متــس احلــائض املصــحف إذا كانــت معلمــة أو متعلمــة، أو ختشــى النســيان، ويف ذلــك تيســري علــى )10(وجــوز املالكيــة
 *ِيف ِكتَـاٍب مَّْكنُـوٍن  *إنَُّه َلُقـْرآٌن َكـرٌِمي ، وال جيوز هلا مسه دون حاجة أو ضرورة حىت تتطهر، لقول اهللا تعاىل: (واملعلمات الطالبات

َُطهَُّرونَ 
 .)11()ال َميَسُُّه إال امل

ذ، : حالة اخلوف على القرآن من غرق أو حرق أو جناسة أو وقوعه يف يـد كـافر، فيجـب محلـه حينئـ)12(واستثىن الشافعية
 كما جيوز محله باتفاق الفقهاء يف تفسري أكثر منه يقيناً، وال جيوز محله عند الشافعية إذا قصده مع املتاع على املعتمد.

حالــة مــس القــرآن بغــالف متجــاف عــن القــرآن، ويكــره مســه بــالكم حترميــاً لتبعيتــه للمــاس، ويــرخص  :)1(واســتثىن احلنفيــة
أخـذ الورقـة بـالكم وباليـد للضـرورة، ويكـره مسـها، أل�ـا ال ختلـو عـن آيـات القـرآن،  ألهل كتـب الشـريعة مـن حـديث وفقـه وتفسـري

  .1/485فتح الباري:  )1( 
  .1/282، صحیح مسلم: 1/479فتح الباري:  )2( 
  .1/90، سنن البیهقي: 1/282فتح الباري:  )3( 
  .1/262نیل األوطار:  )4( 
 .1/174حاشیة الدسوقي: ) 5( 
  .349، 1/347اإلنصاف:  )6( 
  وما بعدها. 1/306 ، المغني:2/531الفتاوى: البن تیمیة:  )7( 
  .79سورة الواقعة: اآلیة  )8( 
، شــرح الخرشــي علــى مختصــر خلیــل 1/262، الشــرح الصــغیر: 2/285حــدیث عمــرو بــن حــزم: أخرجــه الــدارقطني فــي ســننه:  )9( 

  .209، 1/161بحاشیة العدوي: 
  .1/262لشرح الصغیر: ، ا1/344، مواهب الجلیل للحطاب: 1/138، شرح الزرقاني: 1/174حاشیة الدسوقي:  )10( 
 . 79، 78، 77سورة الواقعة: اآلیات:  )11( 

 .1/35، قلیوبي وعمیرة: 1/327، نهایة المحتاج: 1/72، مغني المحتاج: 1/356المجموع: )12( 
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واملسـتحب أال تقلـب ورقـة القـرآن إال بوضـوء، وأجـازوا تقليـب أوراق املصـحف بنحـو قلـم للقـراءة، كمـا أجـازوا للصـيب محـل القــرآن 
 راهم واحملاريب واجلدران وما يفرش.ورفعه لضرورة التعليم، وتكره كتابة القرآن وأمساء اهللا تعاىل على الد

 : إىل جواز مس املصحف للحائض.)2(وذهب الظاهرية
 :-واهللا أعلم–والذي يرتجح عندي 

قراءة القرآن إذا دعت احلاجة أو الضرورة إىل ذلك، مثل التعلم والتعليم، أو خوف نسيان القـرآن، أمـا  أنه جيوز للحائض
ضــرورة، فــال  أودليــل واضــح مينــع احلــائض مــن قــراءة القــرآن، أمــا إذا مل تكــن هنــاك حاجــة  التحــرمي املطلــق دون اســتثناء، فــال يوجــد

جيوز هلا ذلك، تعظيماً لكالم اهللا، ألن كالم اهللا جيب أن يتلى تالوة تليق جبالله وعظيم منزلته، كما أنه ال جيوز للحائض أن متس 
، فيجوز هلا ذلك، بأن كانت معلمة أو متعلمة، أما إذا اضطرت القرآن من غري ضرورة أو حاجة لذلك، أما إذا اضطرت إىل مسه

إىل مسه، فيجوز هلـا ذلـك، بـأن كانـت معلمـة أو متعلمـة، وأن يكـون مسـه حبائـل: ورقـة، أو أعـواد مـن خشـب أو منـديل، خروجـاً 
ن تغتســل حــىت مــن اخلــالف يف حكــم مــس املصــحف وعدمــه، وألن احلــائض قــد يطــول حيضــها ســبعة أيــام أو أكثــر وال تســتطيع أ

ينقطع عنها الدم، ويف ذلك تضييق عليها حلفظ القـرآن واألجـر عليـه مـن غـري دليـل واضـح علـى ذلـك، أمـا إذا كـان محلـه للحفـاظ 
 عليه، فيكون ذلك حسب احلال، ألن الضرورة تتقدر بقدرها.

 دخول الحائض في المسجد والمكث فيه: -6
تدخل املسجد وأن متكث فيه، ودليلهم: ما روي عن عائشة (رضـي اهللا  على: أنه حيرم على احلائض أن )3(اتفق الفقهاء

 . )4(عنها) أن النيب (صلى اهللا عليه وسلم) قال: "وجهوا هذه البيوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب"
عبورهــا للمســجد احلــديث داللــة ظــاهرة علــى: حرمــة اللبــث يف املســجد للجنــب واحلــائض. كمــا اتفقــوا علــى: جــواز  ففــي

دون لبث يف حالة الضـرورة، كـأن يكـون بـاب بيتهـا إىل املسـجد، أو لعـذر كـاخلوف علـى نفـس مـن السـبع، أو اخلـوف علـى مـال، 
 .)5()وال ُجُنباً إال َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتَّ تـَْغَتِسُلواودليلهم: القياس على اجلنب، لقول اهللا تعاىل: (
مـــن  -الســـجادة–ت: "قـــال رســـول اهللا (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم): نـــاوليين اخلمـــرة وحلـــديث عائشـــة (رضـــي اهللا عنهـــا) قالـــ

 .)6(املسجد، فقلت: إين حائض، فقال: إن حيضتك ليست يف يدك"
 ففي احلديث داللة على جواز دخول احلائض املسجد للحاجة.

 : أن األوىل هلا عند الضرورة أن تيمم.)7(وزاد احلنفية

 .1/195، حاشیة ابن عابدین: 1/169، شرح فتح القدیر: 211، 1، البحر الرائق: 1/37البدائع:  )1( 
  . 1/106المحلي:  )2( 
، 551، 174، 1/173، حاشـــیة الدســـوقي: 194، 1/193، حاشـــیة ابـــن عابـــدین: 1/44، البـــدائع: 1/165شـــرح فـــتح القـــدیر:  )3( 

، 148، 1/147، كشـاف القنـاع: 455، 1/109، مغنـي المحتـاج: 1/209، الخرشي على مختصـر خلیـل: 1/263الشرح الصغیر: 
 .1/347اإلنصاف: 

 .1/159رواه أبو داود في سننه:  )4( 
 .43سورة النساء: اآلیة  )5( 
  .1/266رواه الجماعة إال البخاري، نیل األوطار:  )6( 
  .44، 1/38، البدائع: 1/192حاشیة ابن عابدین:  )7( 
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، إىل حرمــة دخوهلــا املســجد مطلقــاً، ســواء للمكــث أو للعبــور، واســتثىن احلنفيــة مــن ذلــك )2(، واملالكيــة)1(وذهــب احلنفيــة
 دخوهلا للطواف.

: إىل حرمة مرورها يف املسجد إن خافت تلويثه، ألن تلويثه بالنجاسة حمرم، والوسائل هلـا )4(، واحلنابلة)3(وذهب الشافعية
كراهة عبورها املسجد، وحمـل الكراهـة إذا عـربت لغـري حاجـة، ومـن احلاجـة   حرمة املقاصد، فإن أمنت تلويثه، فذهب الشافعية: إىل

املرور من املسجد، لبعد بيتها من طريق خارج املسجد وقربه من املسجد، وذهب احلنابلـة: إىل أ�ـا ال متنـع مـن مرورهـا يف املسـجد 
 متنع من املرور. حلاجة وغريها مطلقاً إذا أمنت تلويثه، وهذا هو الراجح والصحيح عندهم، وقيل

 إىل: جواز دخول املسجد، واملكث فيه، والعبور للحائض. )5(وذهب الظاهرية
 واستدلوا على مذهبهم مبا يأيت:

 أنه مل يأت �ي عن ذلك، بدليل صحيح فيبقى األمر على الرباءة األصلية. -أ
 .)6(ل: "املؤمن ال ينجس"وحبديث أيب هريرة (رضي اهللا عنه) أن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) قا -ب
كانوا يبيتون يف املسجد حبضرة رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، وهم مجاعة وال شـك أن فـيهم  )7(أن أهل الصفة -جـ

مــن حيــتلم فمــا �ــوا عــن ذلــك، واحلــائض تشــرتك معهــم يف جــواز دخــول املســجد واملكــث فيــه، الشــرتاكها مــع اجلنــب يف احلــدث 
 األكرب.

(صــــلى اهللا عليــــه وســـلم) لعائشــــة (رضــــي اهللا عنهــــا): "فاقضــــي مـــا يقضــــي احلــــاج، غــــري أن ال تطــــويف  قـــول الرســــول -د
 .)8(بالبيت"

ينه الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) عائشة (رضي اهللا عنها) إال عن الطواف بالبيـت فقـط، فلـو كـان  يف هذا احلديث: مل
عائشــة (رضــي اهللا عنهــا)، ومــن الباطــل املتــيقن أن عليــه وســلم)  دخــول احلــائض املســجد غــري جــائز ألخــرب بــذلك النــيب (صــلى اهللا

 يكون ال حيل هلا دخول املسجد فال ينهاها (صلى اهللا عليه وسلم) عن ذلك، ويقتصر على �يها من الطواف.
أن األحاديــث املانعــة مــن دخــول املســجد إمــا باطلــة، أو غــري مشــهورة، وغريهــا مــن العلــل الــيت ذكرهــا ابــن حــزم يف  -هـــ

 .)9(احمللي
وأمــا دلـــيلهم علـــى عبــور احلـــائض يف املســـجد، قـــالوا: إن احلــائض ال حيـــرم عليهـــا املكــث يف املســـجد، فمـــن األوىل جـــواز 

 .)10(العبور

 .194، 1/193حاشیة ابن عابدین:  )1( 
  .551، 174، 1/173حاشیة الدسوقي:  )2( 
  .455، 1/109ي المحتاج: ، مغن328، 1/327، نهایة المحتاج: 1/358المجموع:  )3( 
  .198، 1/148، كشاف القناع: 1/145، المغني: 1/347اإلنصاف:  )4( 
  .1/184المحلي:  )5( 
  .406 -1/405فتح الباري:  )6( 
هــم فقــراء المســلمین فــي المدینــة، وكــانوا یتخــذون المســجد ســكنًا لهــم ویــأكلون مــن الصــدقات، وكــان أبــو هریــرة (رضــي اهللا عنــه)  )7( 

 .1/637م، هذا لحدیث رواه البخاري بالمعنى، فتح الباري: منه
  متفق علیه، سبق تخریجه. )8( 
 )9( 1/184- 187.  
  .1/184المحلي:  )10( 
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 .)1(ويف رواية لإلمام أمحد: أنه جيوز للجنب واحلائض أن ميكث يف املسجد إذا توضأ
وبيـان أدلـتهم، أنـه ال جيـوز للحـائض أن تـدخل املسـجد  بعد اسـتعراض مـذاهب العلمـاء، -واهللا أعلم–والذي يرتجح يل 

إال إذا كان هناك ضرورة وحاجة، أما إذا مل يكن هلا حاجة أو كانت غري مضطرة إىل ذلك، فيحرم عليها دخول املسجد، واملكث 
 فيه، والعبور، وذلك للجمع بني أدلة اجمليزين، وأدلة املانعني.

 الوطء في الفرج (الجماع): -7
لعلماء على حرمة وطء احلائض يف الفرج، واستدلوا على ذلك بالقرآن، والسنة، واإلمجاع، ودليلهم من القرآن قوله اتفق ا

ِحــيِض وال تـَْقَربُــوُهنَّ َحــىتَّ َيْطُهــْرنَ تعــاىل: (
َ
ــاْعَتزُِلوا النَِّســاَء ِيف امل قــال اإلمــام القــرطيب: فمقصــود النهــي مــن اآليــة الكرميــة، تــرك  ،)2()َف

 .)3(اجملامعة
 .)4(وأما دليلهم من السنة قول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم): "اصنعوا كل شيء إال النكاح"

ففـي هـذا احلـديث الشـريف: أجـاز النـيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) للرجـل أن يسـتمتع بزوجتـه احلـائض فيمـا عـدا الــوطء يف 
 الفرج.

مـن خـاف  :)6(ألحاديـث، واسـتثىن الشـافعيةة ولآليـة الكرميـ: فقد اتفق العلمـاء علـى حتـرمي وطء احلـائض ل)5(وأما اإلمجاع
الزنا إن مل يطأ احلائض بأن تعني وطؤها لدفعه جاز، بل ينبغي وجوبه، وقياس ذلك حل اسـتمنائه بيـده تعـني لـدفع الزنـا، فريتكـب 

 أخف املفسدتني لدفع أشدمها.
لفــرج، وخيــاف تشــقق أنثييــه إن مل يطــأ، وال جيــد غــري : مــن بــه شــبق ال تنــدفع شــهوته بــدون الــوطء يف ا)7(واسـتثىن احلنابلــة

 احلائض، بأن ال يقدر على مهر حرة، وال مثن أمه، فقد أجازوا ملن هذا حاله أن يطأ زوجته احلائض.
 ما هي الحكمة من تحريم وطء الحائض؟

 وأما احلكمة من حترمي وطء احلائض: ففي الشرع: قال اهللا تعـاىل: (
َ
ِحـيِض قُـْل ُهـَو أًَذى فَـاْعَتزُِلوا النَِّسـاَء وَيْسـأَُلوَنَك َعـِن امل

ِحيضِ 
َ
 .)8()ِيف امل

ففــي هــذه اآليــة الكرميــة يبــني اهللا تعــاىل لنــا النهــي عــن وطء احلــائض حــىت تطهــر مــن حيضــها، وأن العلــة يف التحــرمي كونــه 
و جناسته، وقـد بينـت ذلـك عنـد الكـالم أذى، وقد قال علماء التفسري يف معىن األذى أنه قذر، أو أنه مكروه يتأذى برحيه وضرره أ

 عن صفة دم احليض.

  .198، 1/148، كشاف القناع: 1/347اإلنصاف:  )1( 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )2( 
  .3/86الجامع ألحكام القرآن:  )3( 
لبخاري، وروى البخاري في تاریخه عن مسروق بـن أجـدع قـال: سـألت عائشـة (رضـي اهللا عنهـا): مـا للرجـل رواه الجماعة إال ا )4( 

  .1/323من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إال الفرج. 
 .2/359المجموع:  )5( 
 .1/133، حاشیة البجیرمي: 1/110، وما بعدها، مغني المحتاج: 2/359المجموع:  )6( 
  .1/350، اإلنصاف: 1/198القناع: كشاف  )7( 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )8( 
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ويف احلـديث الشـريف: قـال (صـلى اهللا عليـه وسـلم) لفاطمـة بنـت أيب حبـيش عـن دم احلـيض: "إنـه أسـود يعـرف" أي لــه 
 عرف ورائحة.

 وفي العلم الحديث:
راسـات العلميـة، إال أ�ـم مل يتوصـلوا وما توصل إليـه العلمـاء مـن خـالل الد فإننا نرى أنه بالرغم من تقدم العلم احلديث،

إىل مجيــع األذى الــذي أشــارت إليــه اآليــة الكرميــة، ويف هــذا دليــل علــى قصــور العلــم ومــا يقــوم بــه العلمــاء مــن أحبــاث تكشــف لنــا 
 .)1()ِم إال قَِليالً وَما أُوتِيُتم مَِّن الِعلْ باستمرار شيئاً جديداً، ولكنها بالنسبة لعلم اهللا تعاىل قليلة، يقول سبحانه وتعاىل: (

وقــد توصــل العلمــاء إىل بعــض مــا يف القــرآن مــن أســرار وحكــم، وأكــد لنــا األطبــاء األضــرار املرتبــة علــى مجــاع احلــائض، 
وقــدموا لنــا أحباثــاً قيمــة تبــني لنــا هــذه األخطــار اجلســيمة الــيت تصــيب الرجــل واملــرأة مــن جــراء التقائــه هبــا أثنــاء وجــود دم احلــيض، 

 أيت:ونلخصها فيما ي
حيدث للرحم أثناء احمليض تقرح وانسالخ، وتقل مقاومته للميكروبـات الغازيـة، ألن الـدم يسـاعد علـى تكـاثر امليكروبـات 
ومنوها، كما أن مقاومة املهبل لغزو البكرتيا تصبح يف أدىن مستوى هلا، إذ يقل إفراز املهبل للحائض الذي يقتل امليكروبات، ويـرق 

تهابــات إىل قنــايت الــرحم فتســدها أو تــؤثر علــى شــعرياهتا الداخليــة الــيت هلــا دور كبــري يف دفــع البويضــة مــن جــدار املهبــل، ومتتــد االل
 املبيض إىل الرحم، مما يؤدي إىل العقم، أو احلمل خارج الرحم، وهو أخطر أنواع احلمل على اإلطالق.

 مما يسبب أمراضاً خطرية ومزمنة يف اجلهاز البويل. امتداد االلتهابات إىل قناة جمرى البول، فاملثانة، فاحلالبني، فالكلى،
 تزداد امليكروبات يف دم احليض وخاصة ميكروب السيالن.

يصــاحب احلــيض آالم وأوجــاع يف أســفل الــبطن، وبعــض النســاء تكــون آالمهــن فــوق االحتمــال، ممــا يســتدعي اســتعمال 
 أدوية واملسكنات، ومنهن من حيتجن إىل زيارة الطبيب من أجل ذلك.

تصــاب كثــري مــن النســاء حبالــة مــن الكآبــة والضــيق أثنــاء احلــيض، وخاصــة عنــد بدايتــه، وتكــون املــرأة عــادة متقلبــة املــزاج، 
 سريعة االهتياج، قليلة االحتمال، كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون يف أدىن مستوى هلا أثناء احليض.

ة احلــيض، وتكــون اآلالم مربحــة وتصــحبها زغللــة يف الرؤيــا تصــاب بعــض النســاء بالصــداع النصــفي (الشــقيقة) قــرب بدايــ
 وقيء.

تقــل الرغبــة اجلنســية لــدى املــرأة وخاصــة عنــد بدايــة الطمــث، بــل أن كثــرياً مــن النســاء يكــن عازفــات متامــاً عــن االتصــال 
ة نزيـف دمـوي مـن قعـر اجلنسي أثنـاء احلـيض، وميلـن إىل العزلـة والسـكينة، وهـو أمـر فسـيولوجي طبيعـي، إذ أن فـرتة احلـيض هـي فـرت 

الرحم (الغشاء املبطن للرحم من الداخل)، وتكون األجهزة التناسـلية بأكملهـا يف حالـة شـبه مرضـية، فاجلمـاع يف هـذه اآلونـة لـيس 
 طبيعياً، ال يؤدي أي وظيفة، بل على العكس يؤدي إىل كثري من األذى.
استمرار فقدان الدم كل شهر يسبب نوعاً من فقـر الـدم  على الرغم من أن احليض عملية فسيولوجية (طبيعية) حبتة، فإن

 لدى املرأة، وخاصة إذا كان احليض شديداً غزيراً يف كميته.
تنخفض درجة درجة حرارة املرأة أثناء احليض بدرجة مئوية كاملة، وذلك ألن العمليات احليوية اليت ال تتوقف يف الكـائن 

وتسمى هذه العمليات باأليض أو االستقالب، ونتيجة لذلك يقل إنتاج الطاقة مـن  احلي تكون يف أدىن مستوى هلا أثناء احليض،
 اجلسم، كما تقل عمليات التمثيل الغذائي.

  .85سورة اإلسراء: اآلیة  )1( 
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 إن اجلماع أثناء احليض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم.
 وأما األضرار التي تصيب الرجل، فقد ذكر الدكتور محمد علي البار أهمها وهي ما يلي:

ى ال يقتصــر علــى احلــائض يف وطئهــا، وإمنــا يتنقــل األذى إىل الرجــل الــذي وطأهــا أيضــاً، ممــا يــؤدي إىل إصــابة أن األذ-
 أعضاؤه التناسلية بالتهابات حادة، إذ متتد اجلراثيم إىل داخل القناة البولية، وتنمو امليكروبات السبحية والعنقودية.

لربوستاتا، واملثانة، والتهـاب الربوسـتاتا سـرعان مـا يـزمن لكثـرة قنواهتـا كذلك تنتقل امليكروبات من قناة جمرى البول إىل ا-
بكمية كافية لقتل امليكروبات سرعان ما تغزو بقية اجلهـاز البـويل والتناسـلي، فتنتقـل إىل  الضيقة امللتفة، واليت نادراً ما يصلها الدواء

 احلالبني، ومنه إىل الكلى.
ىل احلويصـالت املنويـة فاحلبـل املنـوي، فـالرببخ، فاخلصـيتني، وقـد يسـبب ذلـك عقمـاً قد ينتقل امليكروب من الربوسـتاتا إ-

 نتيجة انسداد قناة املين، أو التهاب اخلصيتني، هذا فضًال عن الشعور باألمل الذي ال يطاق.
جلمـاع أثنـاء وقد ظهر حبث حديث قدمه الربوفسور عبد اهللا بإسالمه إىل املـؤمتر الطـيب السـعودي السـادس جـاء فيـه: أن ا

 .)1(احليض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم، وحيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة للتأكد من ذلك
قول الدكتور/ حممد بكر إمساعيل: (واحلكمة من �ي اهللا تعاىل الرجـل عـن وطء املـرأة يف أثنـاء احلـيض والنفـاس، فـوق مـا 

رب علــى بعــد املــرأة عنــه مــدة مــن الــزمن، إذ أن الرجــل كثــرياً مــا تــدعوه أعمالــه يرتتــب عليــه مــن (أذى)، هــو تعويــد الرجــل علــى الصــ
اخلاصة إىل السفر والتغيب عن أهله مدداً خمتلفة، ففي التحرمي رمحة به، وتقوية لعزميته، ولعل ذلك كحكمة الصيام يف تدريب املرء 

ا قــد يالقيـــه يف أثنــاء حياتـــه، واملنــع يف احلـــالتني تعويـــد علــى الصـــرب واجلــوع واحتمـــال قلــة الطعـــام، أو عدمــه يف ســـفره وترحالــه، ومـــ
 . أ.هـ.)2(على احتمال الطوارئ، حىت ال يفاجأ البدن مبا ال يتدرب عليه، وال تؤخذ النفس على غرة منها للجسم

هـــذا مـــوجز لـــألذى الـــذي يصـــيب كـــال مـــن املـــرأة والرجـــل إذا حالفـــا األوامـــر اإلهليـــة، وصـــدق اهللا العظـــيم حيـــث يقـــول: 
ِحيِض وال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ (

َ
ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف امل

َ
كما يتبـني لنـا اإلعجـاز العلمـي يف   .)3()وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل

مـا قـرره العلـم احلـديث بعـد اإلسالم، سواء ما جاء يف القرآن الكرمي، أو السنة املطهرة، من منعه لوطء املرأة يف أثناء احلـيض، وهـو 
 حبوثه التجريبية اليت أجراها مؤخراً، باإلضافة إىل ما أكدته التقارير العلمية فيما يتصل باألضرار العضوية والفسيولوجية.

كمــا   -مــن هنــا عــد منــع اجلمــاع أثنــاء احلــيض منــذ أربعــة عشــر قرنــاً إعجــازاً علميــاً بعــد كشــف األضــرار الــيت تنــتج عنــه
 ف.آن هاستعرضنا

 حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل:
 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:-
إىل أن وطء احلـائض الـيت انقطـع دمهـا –) 1(واحلنابلـة ،)5(، والشـافعية)4(ذهب مجهوري الفقهاء: املالكيـة القول األول:-

حـىت تغتسـل، إذا كانـت قـادرة علـى االغتسـال، و  -انقطـع دمهـا–قبل الغسل حرام، فال جيوز أن جيامعها زوجها ولو رأت الطهـر 

، اإلعجاز الطبي في القرآن والسـنة، محمـد داود 59د/ محمد علي البار: ص -، دورة األرحام4 -1 -101خلق اإلنسان: ص )1( 
  ، دار مكتبة الهالل.117الجزائري: ص

 بتصرف، د/ محمد بكر إسماعیل. -عن كتاب القرآن والطب، د/ محمد وصفي -دار المنار– 1/108الفقه الواضح: ) 2( 

  .222سورة البقرة: اآلیة  )3( 
  .1/173حاشیة الدسوقي:  )4( 
  .1/110، مغني المحتاج: 2/368المجموع:  )5( 
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إال تيممت، وقد صرح املالكية بأنه ال يكفي التيمم بعد انقطاع الدم يف حل الوطء، فالبد من الغسل حىت حيل وطؤها، واحتجوا 
 مبا يلي:

 .)2()َحْيُث أََمرَُكُم اللَّهُ وال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن قوله تعاىل: (-1
 قالوا: إن اهللا تعاىل شرط حلل الوطء شرطني:

 انقطاع الدم. - أ
 واالغتسال.  - ب

َتَطهِّرِينَ ، ألن اهللا تعاىل قال: ()3(وما علق بشرطني ال يباح بأحدمها
ُ
) فأثىن عليهم، فدل على أنه فعل منهم أثىن وحيُِبُّ امل

 .)4(املرأة وال متدح به ن انقطاع الدم، ألن انقطاع الدم ليس من فعلعليهم من أجله، وفعلهم هو االغتسال دو 
ما روي عن ابن عباس (رضي اهللا عنهما)، أن النيب (صلى اهللا عليه وسلم): "جعل يف احلـائض تصـاب دينـاراً، فـإن  -2

 .)5(أصاهبا وقد أدبر الدم عنها، ومل تغتسل فنصف دينار"
ممنوعة من الصالة حلدث احلـيض، فلـم يـبح وطؤهـا، كمـا لـو انقطـع الـدم ألقـل وألن من انقطع حيضها، ومل تغتسل  -3

 احليض.
 القول الثاني: وفيه تفصيل:-

ـــه: إن انقطـــع الـــدم ألكثـــر مـــدة احلـــيض )6(ذهـــب أبـــو حنيفـــة ـــام–، إىل أن حـــل وطؤهـــا بـــدون اغتســـال،  -وهـــو عشـــرة أي
أيام مل حيل وطؤها حىت تغتسل، أو تتـيمم، أو أن ميضـي  ويستحب له أن ال يطأها حىت تغتسل، وإن انقطع دمها ألقل من عشرة

عليهــا أدىن وقــت الصــالة بقــدر أن تقــدر علــى االغتســال ولــبس الثيــاب وحترميــه الصــالة، ألن الصــالة صــارت دينــاً يف ذمتهــا، فإنــه 
فوق الثالث، فإنه ال جيـوز حيكم بطهارهتا مبضي ذلك الوقت، ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل، وإذا انقطع الدم قبل العادة و 

 ، فكان االحتياط يف االجتناب.غالب العادة يف هتا وإن اغتسلت، ألن العودوطؤها حىت متضي عاد
وقبـل الـوطء،  -أي انقطـاع الـدم–هو قول اجلمهور، بأنه جيـب علـى املـرأة االغتسـال بعـد الطهـر  -واهللا أعلم–الراجح -

 دلة اليت ترجح هذا القول:، واأل)7(وهبذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ت احليضــة فــدعي الصــالة، وإذا أدبــرت فاغتســلي م) لفاطمــة بنــت أيب حبــيش: "فــإذا أقبلــقولــه (صــلى اهللا عليــه وســل -1

 وصلي" (متفق عليه).
يرتتـب علــى  )، ورد قراءهتـا بالتشـديد، وبـالتخفيف، أن إتيــان الزوجـة احلـائضوال تـَْقَربُـوُهنَّ َحـىتَّ َيْطُهــْرنَ قولـه تعـاىل: ( -2

 انقطاع الدم: 

  .1/199كشاف القناع:  )1( 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )2( 
  .2/399المهذب:  المجموع شرح )3( 
 .1/166، أحكام القرآن: البن العربي: 3/89الجامع ألحكام القرآن:  )4( 
 .1/278رواه الخمسة، قال الحافظ ابن حجر، واالضطراب في إسناد هذا الحدیث كثیر جدًا، نیل األوطار:  )5( 
 .1/31، وما بعدها، الهدایة: 1/170، شرح فتح القدیر: 1/195حاشیة ابن عابدین:  )6( 
  ط األولى. -مكتبة القرآن بالقاهرة -26، فتاوى النساء: البن تیمیة: ص1/78الفتاوى الكبرى:  )7( 
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، وألن الــوطء قبــل الغســل يــورث اجلــذام يف الولــد، وهــو قــول اإلمــام )1(فمجمــوع األمــرين هــو الغايــةاحلالــة واالغتســال، 
 .)2(الغزايل من فقهاء الشافعية

 حكم من جامع امرأته وهي حائض:
 وله حالتان: احلالة األوىل: أن يكون عاملاً باحليض وبالتحرمي.

 الثانية: أن يكون ناسياً، وجاهًال باحليض، وبالتحرمي، أو مكرها.احلالة 
فإن جامع الرجل امرأته عامداً باحليض وبالتحرمي، فقـد ارتكـب معصـية كبـرية، وعليـه التوبـة واالسـتغفار، وهـل جيـب عليـه 

 إىل قولني: -اختلف الفقهاء-أن يتصدق كفارة عن ذلك؟ 
يف الصـحيح عنـدهم إىل: أنـه ال جيـب عليـه شـيء،  )4(، والشافعية)3(هم احلنفيةالقول األول: ذهب أكثر الفقهاء، ومن -

 .)5(ألن األصل براءة الذمة، وال جيب عليه شيء إال بدليل ال مدفع فيه وال مطعن عليه، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد
، والقــول القــدمي )6(نيــة عــن اإلمــام أمحــدالقــول الثــاين: ذهــب بعــض الفقهــاء إىل: وجــوب الكفــارة عليــه، وهــو الروايــة الثا-

 .)7(لإلمام الشافعي
 واحتجوا مبا يلي:

عــن ابــن عبــاس (رضــي اهللا عنهمــا) عــن النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم): يف الــذي يــأيت امرأتــه، وهــي حــائض، قــال: -1
 "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" (رواه اخلمسة).

دمــاً أصــفر فنصــف فــدينار، وإن كــان  اً وســلم) قــال: "إن كــان دمــاً أمحــر  وعــن ابــن عبــاس، عــن النــيب (صــلى اهللا عليــه -2
 .)8(دينار"

ويف رواية لإلمام أمحد، أن النيب (صلى اهللا عليه وسلم) جعل يف احلائض تصاب ديناراً، فإن أصاهبا وقد أدبر الدم عنها، 
 ومل تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النيب (صلى اهللا عليه وسلم).

 فقهاء في مقدار الكفارة:واختلف ال-
أن يتصــدق بــدينار إن كــان اجلمــاع يف أول احلــيض، وبنصــفه إن كــان يف آخــره، قــال  )10(والشــافعية ،)9(اســتحب احلنفيــة

فــدينار، وإن كــان دمــاً أصــفر فنصــف دينــار"  اً احلنفيــة: أو وســطه، حلــديث: "إذا واقــع الرجــل أهلــه وهــي حــائض إن كــان دمــاً أمحــر 
 (أخرجه الرتمذي).

  .6/72، التفسیر الكبیر: لإلمام الفخر الرازي: 1/166، أحكام القرآن: البن العربي: 3/89الجامع ألحكام القرآن:  )1( 
  م.1977 -هـ1397 -سوریا -دمشق–بة الغزالي ، منشورات مكت1/295روائع البیان، للصابوني:  )2( 
، دار التراث العربي، مجلة فیصل الطبیة، العدد الثامن، مجلـة 237، 136اإلعجاز الطبي في القرآن، ط/ السید الجمیلي: ص) 3( 

 هـ.1404 -32، 31سعودیة طبیة، د/ محمد علي البار: ص

  .1/114: ، مجموعة رسائل ابن عابدین1/166شرح فتح القدیر:  )4( 
  .1/100، وقلیوبي وعمیرة: 1/110، ومغني المحتاج: 2/359المجموع:  )5( 
  .1/350، اإلنصاف: 1/199كشاف القناع:  )6( 
  .1/100، قلیوبي وعمیرة: 1/110مغني المحتاج:  )7( 
  ط الحلبي. -1/245أخرجه الترمذي:  )8( 
  .1/114ن: ، مجموعة رسائل ابن عابدی1/166شرح فتح القدیر:  )9( 
  .1/100، وقلیوبي وعمیرة: 1/110، ومغني المحتاج: 2/359المجموع:  )10( 
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 : ال كفارة عليه.)1(عند املالكيةو 
 : ويف مقدار الكفارة روايتان عن اإلمام أمحد.)2(وعند احلنابلة: جاء يف املغين

 األوىل: دينار أو نصف دينار على التخيري، أيهما أخرج أجزأه، حلديث ابن عباس (رضي اهللا عنهما).-
 نصف دينار لرواية الرتمذي وغريه.الثانية: إن كان الدم أمحراً، فهي دينار، وإن كان أصفراً ف-

أو بنصـف دينـار، وألنـه حكـم تعلـق  قال ابن قدامة: واألوىل أصح ملا قال أبو داود: إن الرواية الصحيحة يتصدق بـدينار
 باحليض، فلم يفرق بني أوله وآخره كسائر أحكامه، ومصرفها مصرف الكفارات.

 أو مكرهاً على ذلك. احلالة الثانية: أن يكون ناسياً باحليض وبالتحرمي،
اختلــف الفقهــاء يف وجــوب الكفــارة علــى مــن جــامع امرأتــه ناســياً أو جــاهًال بــاحليض وبــالتحرمي، أو كــان مكروهــاً علــى 

 ذلك، إىل قولني:
القول األول: وهو قول للشافعية، ورواية عن اإلمام أمحـد، قـالوا: جتـب الكفـارة عليـه، لعمـوم اخلـرب، وقياسـاً علـى كفـارة -

 يف �ار رمضان، وحال اإلحرام.الوطء 
 .)5(، والشافعية)4(، واملالكية)3(القول الثاين: وهو مذهب احلنفية-

، وقـالوا: ال جتـب الكفـارة عليـه، وال يـأمث، لقـول النـيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم): "عفـي )6(والرواية الثانية: عـن اإلمـام أمحـد
 .)7(عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

 حملو اإلمث، فال جتب من النسيان، ككفارة اليمني لعدم اإلمث. �ا جتبوأل
 :-واهللا أعلم–الراجح -

أن مــن جــامع زوجتــه وهــي حــائض، عاملــاً بــاحليض وبــالتحرمي يكــون عاصــياً، وال تلزمــه الكفــارة، بــل الواجــب عليــه التوبــة 
نار أو بنصف دينار على حسب استطاعته، وتصرف هذه واالستغفار، وأرى أنه يستحب له إخراجها إن كان قادراً، ويتصدق بدي

 الصدقة إىل املسكني كسائر الكفارات.
 بما بين السرة والركبة: حكم االستمتاع بالحائض-

، )1(: علــى جــواز االســتمتاع باحلــائض مبــا دون الســرة وفــوق الركبــة، وقــد نقــل اإلمجــاع علــى اجلــواز مجاعــة)8(اتفــق الفقهــاء
يف املشـهور عنــدهم  -احلنفيـة، واملالكيــة، والشـافعية–سـتمتاع مبــا بـني السـرة والركبـة، فــذهب مجهـور الفقهـاء ولكـنهم اختلفـوا يف اال

 فوق اإلزار، واحتجوا مبا يلي: )2(إىل حرمة االستمتاع مبا بني السرة والركبة، وله أن يباشر

  .1/376، الذخیرة: 1979دار العلم للمالیین  -55القوانین الفقهیة: ص )1( 
 )2( 1/337.  
  .1/166شرح فتح القدیر:  )3( 
  .1/376الذخیرة:  )4( 
  .2/359المجموع:  )5( 
  .1/337المغني:  )6( 
  .1/659رواه ابن ماجه:  )7( 
، حاشـیة الدسـوقي: 1/110، مغني المحتاج: 1/330، نهایة المحتاج: 1/161، شرح فتح القدیر: 1/194حاشیة ابن عابدین:  )8( 

  .350، اإلنصاف: 1/200، كشاف القناع: 1/137، شرح الزرقاني: 1/173
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وسـلم)  راد رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـهمبا روته عائشة (رضي اهللا عنها) قالت: (كانـت إحـدانا إذا كانـت حائضـاً فـأ -1
كمـا كـان رســول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم) ميلــك   -، أي حاجتـهأوبــهأن يباشـرها، أمرهـا أن تتـزر مث يباشــرها قالـت: وأيكـم ميلـك 

 (أخرجه البخاري). )3(إربه)
 بة، وأما ما عداه فيحرم.فاحلديث يدل على أنه: أحيل للزوج أن يستمتع من زوجته احلائض مبا فوق السرة وحتت الرك

 .)4(يباشر املرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار) وعن ميمونة (رضي اهللا عنها): (كان -2
وألن مــا بــني الســرة والركبــة حــرمي للفــرج، ومــن يرعــى حــول احلمــى يوشــك أن خيــالط احلمــى، فهــذا القــول جــار علــى  -3

 .)5(الوقوع فيه قاعدة سد الذرائع، إذ احلوم حول احلمى مظنة
القول الثاين: فصل بعض فقهاء الشافعية فقالوا: إن كان املباشر يضبط نفسه عن اجلماع ويثق هبا لشدة ورع، أو ضعف 
شهوة، جاز له االستمتاع مبا بني السرة والركبة، و إال فال، حلديث عائشة (رضـي اهللا عنهـا) السـابق: (وأيكـم ميلـك إربـه كمـا كـان 

 .)6(عليه وسلم)، واستحسن هذا االجتهاد النووي يف اجملموعالنيب (صلى اهللا 
: وكثري من السلف إىل جواز االستمتاع من احلائض مبا بني السرة والركبة، وأن الذي حيرم )7(القول الثالث: ذهب احلنابلة

و قـول للشـافعية، واختـاره ابـن هو الوطء يف الفرج، وبه قال حممد بن احلسن والطحاوي من احلنفية واختاره أصبغ من املالكيـة، وهـ
 املنذر.

ويستحب سرت الفرج عند االستمتاع من احلائض بغري الفرج، وال جيب على الصحيح من املـذهب، وصـوب املـرداوي أنـه 
 .)8(إذا مل يأمن على نفسه مواقعة احملظور أو خياف، حرم عليه لئال يكون طريقاً إىل مواقعة احملظور

 واحتجوا مبا يلي:
ِحيِض وال تـَْقَربُـوُهنَّ َحـىتَّ َيْطُهـْرَن فَـإ(تعاىل: قوله  -1

َ
ِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف امل

َ
ـْرَن وَيْسأَُلوَنَك َعِن امل َذا َتَطهَّ

َتَطهِّرِينَ 
ُ
 .)9()فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه إنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني وحيُِبُّ امل

لَــن األذى املكــروه الــذي لــيس بشــديد، كمــا قــال اهللا تعــاىل: ( قــالوا ومســي أذى، لنتنــه، وقــذره، وجناســته، قــال اخلطــايب:
 .)10()َيُضرُّوُكْم إال أًَذى

  .1/41بدایة المجتهد:  )1( 
ة أو بغیـر شـهوة، أو التقـاء البشـرتین فیمـا عـدا اإلزار، ال الجمـاع واالسـتمتاع: یشـمل النظـر واللمـس المباشرة: هـي اللمـس بشـهو  )2( 

   بشهوة.
  . 1/403فتح الباري:  )3( 
  ط المكتبة التجاریة. -1/152أخرجه النسائي:  )4( 
  .2/363المجموع:  )5( 
  .2/363المرجع السابق:  )6( 
  .1/350: ، اإلنصاف1/200كشاف القناع:  )7( 
  .351، 1/350اإلنصاف:  )8( 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )9( 
  .111سورة آل عمران: اآلیة  )10( 
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واملعىن: أن احمليض أذى يعتزل من املرأة موضعه، وال يتعدى إىل بقية بد�ا، واحمليض اسم ملكان احليض، كاملقبل واملبيـت 
يصــه ملوضــع الــدم بــاالعتزال دليــل علــى إباحتــه مــا عــداه، وقــالوا: كــذلك اللفــظ حيتمــل معــىن احلــيض، لكــن إرادة مكــان الــدم فتخص

 أرجح ألمرين:
 أحدمها: أنه لو أراد احليض لكان آمراً باعتزال النساء يف مدة احليض بالكلية، واإلمجاع، خبالفه.-
ة، حيث أ�ا نزلت بسبب فعل اليهود مـع نسـائهم، إذ كـانوا إذا حاضـت سبب نزول اآلي والثاين: أن هذا املعىن خيالف-

املــرأة اعتزلوهــا، فلــم يؤاكلوهــا ومل يباشــروها ومل جيامعوهــا يف البيــوت، فلمــا ســأل أصــحاب النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم) عــن ذلــك، 
ال النكـاح" رواه اجلماعـة إال البخـاري، ويف نزلت هذه اآلية الكرمية، فقال رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـلم): "اصـنعوا كـل شـيء إ

لفظ: "إال اجلماع" فـدل علـى حتـرمي النكـاح وجـواز مـا سـواه لتصـرحيه بـذلك، وهـذا تفسـري ملـراد اهللا تعـاىل وال يتحقـق خمالفـة اليهـود 
 حبملها على إرادة احليض يف اآلية، ألنه يكون موافقاً هلم.

 .)1(عوا كل شيء إال النكاح"قول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم): "اصن -2
يف احلديث: دليل على جواز االستمتاع جبميع بدن املرأة عدا الفرج، لتصرحيه (صـلى اهللا عليـه وسـلم) بتحليـل كـل شـيء 

 .)2(ما عدا النكاح
روى عكرمـــة عـــن بعـــض أزواج النـــيب (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم): "كـــان إذا أراد مـــن احلـــائض شـــيئاً ألقـــى علـــى فرجهـــا  -3

 .)3(ثوباً"
يف احلـديث: دليـل علـى جـواز االســتمتاع مـن غـري ختصـيص مبحــل دون حمـل مـن سـائر البـدن غــري الفـرج، لكـن مـع وضــع 

 شيء على الفرج، يكون حائًال بينه وبني ما يتصل به من الرجل.
 .)4(وألن الوطء ما منع إال لعلة األذى، واألذى اختص مبوضع الدم فال يتعداه التحرمي إىل ما سواه -4
: بعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم يــرتجح لنــا القــول جبــواز االســتمتاع باحلــائض مبــا بــني الســرة -واهللا أعلــم–لــراجح ا

، قال النووي: القول باجلواز هو األقوى مـن حيـث الـدليل حلـديث: "اصـنعوا كـل شـيء إال النكـاح"، فإنـه والركبة، نظراً لقوة أدلتهم
لنــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم) فــوق اإلزار فمحمولــة علــى االســتحباب، مجعــاً بــني قولــه (صــلى اهللا صــريح يف اإلباحــة، وأمــا مباشــرة ا

 عليه وسلم) وفعله.
 الطالق: -8

علــى أنــه: حيــرم الطــالق يف احلــيض، ويكــون الطــالق بــدعياً واقعيــاً، ملــا فيــه مــن تطويــل العــدة علــى املــرأة،  )5(اتفــق الفقهــاء
يشــرعن فيــه يف العــدة، وزمــن احلــيض ال  ، أي يف الوقــت الــذي)6()طَلَّْقــُتُم النَِّســاَء َفطَلُِّقــوُهنَّ لِِعــدَّهِتِنَّ  إَذاوملخالفتــه قــول اهللا تعــاىل: (

بطول مدة الرتبص واالنتظار، وملا روي عن ابن عمر (رضي اهللا عنهما): "أنه طلق امرأتـه وهـي حـائض  فتتضررحيسب من العدة، 

  .3/211صحیح مسلم:  )1( 
 .277، 1/266نیل األوطار:  )2( 
  .1/71رواه أبو داود:  )3( 
  .1/350، اإلنصاف: 1/198، كشاف القناع: 334، 1/333المغني:  )4( 
، مغنــي المحتــاج: 2/362، 1/172، حاشــیة الدســوقي: 1/114، مجموعــة رســائل ابــن عابــدین: 2/420عابــدین:  حاشــیة ابــن) 5( 

 .326، 325، 18، الموسوعة الفقهیة: 5/240، كشاف القناع: 3/306
  .1سورة الطالق: اآلیة )6( 
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وسلم)، فقال: مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهـر، مث حتـيض فتطهـر، مث إن شـاء طلقهـا  فذكر عمر ذلك النيب (صلى اهللا عليه
 .)1(قبل أن ميس"

أمــا بعــد انقطــاع الــدم وقبــل الغســل، فيحــل الطــالق، وهكــذا يبــني أنــه إذا انقطــع الــدم مل حيــل قبــل الغســل غــري الصــوم، 
 ين.والطالق، والطهر، والصالة املكتوبة، إذا فقدت املرأة الطهور 

 أما الصوم: فألن حترميه باحليض، ال باحلدث، بدليل صحته من اجلنب، وقد زال احليض.
 وأما الطالق: فلزوال املعىن املقتضي للتحرمي، وهو تطويل العدة.

 وأما الطهر: فإ�ا مأمورة به، وأما الصالة املكتوبة فهي مأمورة هبا أيضاً.
. )2()واْلُمطَلََّقــاُت يـَتَـَربَّْصــَن بِأَنُفِســِهنَّ َثالثَــَة قـُــُروءٍ اء احلــيض، لقولــه تعــاىل: (وال تبــدأ العــدة إذا طلــق الرجــل زوجتــه يف أثنــ

 .)3(وبعض القرء ليس بقرء
 ما ال يحرم في الحيض:

وأما ما عـدا ذلـك  -على اخلالف الذي مر–ال حيرم يف أثناء احليض إال مجاع احلائض، ومباشرهتا فيما بني السرة والركبة 
لـة واجملالسـة واملضـاجعة، واالسـتمتاع مبـا فـوق السـرة وحتـت الركبـة وغـري ذلـك، فجـائز باتفـاق الفقهـاء، واألدلـة علـى ذلـك  من املؤاك

 كثرية منها: 
ما روي عن أنـس (رضـي اهللا عنـه): أن اليهـود كـانوا إذا كـانوا إذا حاضـت املـرأة فـيهم مل يؤاكلوهـا، ومل جيـامعوهن يف  -1

ِحــيِض قُــْل ُهــَو أًَذى فَــاْعَتزُِلوا النَِّســاَء ِيف فنزلــت اآليــة: (هللا عليــه وســلم) عــن ذلــك؟ البيــوت، فســئل النــيب (صــلى ا
َ
وَيْســأَُلوَنَك َعــِن امل

ِحيِض وال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه إنَّ اللََّه حيُِ 
َ
َتَطهِّرِينَ  بُّ التـَّوَّاِبنيَ امل

ُ
. فقال رسول )4()وحيُِبُّ امل

اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): "اصنعوا كل شيء إال النكاح"، فـأنكرت اليهـود ذلـك، أخرجـه مسـلم وأبـو داود، ويف روايـة ملسـلم: مل 
 .)5(يؤاكلوها

 عليــه وســلم) كنــت أشــرب وأنــا حــائض، فأنــاول النــيب (صــلى اهللا"ومــا روي عــن عائشــة (رضــي اهللا عنهــا) قالــت:  -2
وأنا حائض، فأناوله (صلى اهللا عليه وسلم)، فيضع فاه على موضـع يف". رواه  )6(وأتعرق العرقفيضع فاه على موضع يف فيشرب، 

 .)7(اجلماعة إال البخاري والرتمذي
م قــال الشــوكاين: واحلــديث يــدل علــى أن ريــق احلــائض طــاهر، وال خــالف فيــه فيمــا أعلــم، وعلــى طهــارة ســؤرها مــن طعــا

 وشراب.

  .2/1093أخرجه مسلم:  )1( 
  .228سورة البقرة: اآلیة  )2( 
  .476، 1/475لته: الفقه اإلسالمي وأد )3( 
  .222سورة البقرة: اآلیة  )4( 
  .1/323نیل األوطار:  )5( 
  العرق: العظم، وتعرفه: أكل ما علیه من اللحم. )6( 
  .1/329نیل األوطار:  )7( 
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، فانســللت )1(وعــن أم ســلمة (رضــي اهللا عنهــا) قالــت: حضــت وأنــا مــع النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم) يف اخلميلــة -3
فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضيت فلبستها، فقال يل رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): "أنفست؟ قلت: نعم، فـأدخلين معـه 

 .)2(يف اخلميلة" (رواه البخاري)
 ه دليل على: جواز النوم مع احلائض يف ثياهبا واالضطجاع معها يف حلاف واحد.احلديث في

وجيوز للحائض حضور مصلى العيـد، ودعـوة املسـلمني، حلـديث أم عطيـة (رضـي اهللا عنهـا)، قالـت: مسعـت النـيب (صـلى 
ليشـهدن اخلـري ودعـوة املـؤمنني،  )4()أو العواتـق ذوات اخلـدور، واحلـيض(، )3(اهللا عليه وسلم) يقول: "خترج العواتـق وذوات اخلـدور"

 .)5((رواه البخاري) ويعتزل احليض املصلى"
وقــد أمـــر النـــيب (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم) عامـــة املســـلمني، أن خيرجــوا لشـــهادة اخلـــري يف يـــوم العيـــد، وال ميـــنعهم شـــيء مـــن 

اليـوم املبـارك، إال أ�ـن أمـرن بـاالعتزال عـن  اخلروج، ولو كانوا مل يؤدوا الصالة، فيستحب لذوات احلـيض، اخلـروج لشـهادة اخلـري يف
 املصلى.

 .)6(وهن ال يصلني مع املصليات إظهار استهانة باحلال قال ابن املنري: واحلكمة يف اعتزاهلن، أن يف وقوفهن

  الخمیلة: القطیفة. )1( 
  ، وما بعدها.1/416فتح الباري:  )2( 
  ع خدر، وهي ستر یكون في ناحیة البیت تقعد البكر وراءه.العواتق: جمع عاتق، وهي البكر، والخدور: جم )3( 
  الحیض: جمع حائض. )4( 
  .1/440فتح الباري:  )5( 
  .1/440المرجع السابق:  )6( 
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 الخاتمة
 خلصت غيها أهم نتائج البحث وهي كما يلي:-
 غة يف أوقات خمصوصة، وليس بدم علة وفساد.إن دم احليض، هو دم جبلة خيرج من أقصى رحم املرأة البال -1
إن مبحث احليض من األمور اهلامة بالنسبة للمرأة، ملا لـه مـن تعلـق بـأمور الـدين والـدنيا، فمـن الناحيـة الطبيـة تتعلـق  -2

صـحية العامـة، به سالمة اجلهاز التناسلي للمرأة، واضطرابات احليض تتعلق مباشرة جبهازها التناسـلي، كمـا تتعلـق كـذلك حبالتهـا ال
بـل إن حالتهـا النفسـية تـؤثر تـأثرياً بالغـاً يف احلـيض وانتظامهـا، ومـن الناحيـة الدينيـة، فبـه تتعلـق أنـواع العبـادات، كالصـالة والطــواف 

 وقراءة القرآن ومس املصحف، واللبث يف املسجد، وكلها متنع أثناء احليض.
 وحصل محل، وهذا باتفاق الفقهاء واألطباء.أن احلكمة من دم احليض أن يكون غذاء للولد إذ قدر  -3
إن احلكمة من احليض هـو هتيئـة الـرحم السـتقبال البويضـة امللقحـة... إىل جانـب كونـه علمـاً علـى بـراءة الـرحم، ويف  -4

 ذلك حفظ لألنساب.
ي أن ســن احلــيض خيتلــف مــن بلــد إىل آخــر، ومــن أســرة إىل أخــرى حســب عوامــل البيئــة... وعوامــل النمــو اجلســم -5

والنفسي، وال يوجد نص يف حتديـد كـم يكـون سـن البلـوغ، وعوامـل النمـو اجلسـمي والنفسـي، وال يوجـد نـص يف حتديـد كـم يكـون 
ســواء  –ســن البلــوغ، والــراجح أن أدىن ســن هــو تســع ســنني قمريــة، وكــذلك ال يوجــد نــص يف حتديــد ســن اليــأس، فمــىت رأت حــواء 

ويتفـق الطـب مـع الشـرع يف ذلـك، كمـا انع من الصـالة والصـوم ومـا يف حكمهـا، دماً أسوداً فهو حيض م -كانت صغرية أم كبرية
أنه ال يوجد حتديد طيب ألقل مدة احليض أو أقصاها، وهو ما رجحناه أثناء الكالم عن االختالف بني الفقهاء يف حتديـدهم ألقـل 

 مدة احليض وأكثرها، ألنه مل يأت نص صحيح يف حتديدهم ألقل احليض أو أكثره.
أنـــه ال حـــد ألقـــل الطهـــر بـــني احليضـــتني، وال ألكثـــره، لعـــدم تعيـــني ذلـــك بـــنص واضـــح، ويرجـــع يف ذلـــك إىل أهـــل  -6

االختصــاص لقــدرهتم علــى االســتقرار والنظــر يف احلــاالت الــيت تــأتيهم ألقــل مــدة احلــيض أو أكثرهــا، ألنــه مل يــأت نــص صــحيح يف 
 حتديهم ألقل احليض أو أكثره.

أنــه مييــل إىل الســواد، أن لــه رائحــة كريهــة وأذى، وأنــه ال يــتجلط (ال يتجمــد)، ولــو بقــي أن الغالــب يف دم احلــيض  -7
 سنيناً، ألنه قد يتجلط يف الرحم قبل أن ينزل.

 أن املرأة إذا رأت صفرة أو كدرة يف زمن احليض، فهما من احليض، أما يف غري زمن احليض، فإن ذلك ليس حبيض. -8
ذي يسـيل يف غـري وقـت احلـيض والنفـاس، وال يشـرتط يف دم االستحاضـة عنـد أكثـر إن دم االستحاضة: هو الدم الـ -9

أهل العلم أن خيرج ممن بلغت سن احليض، بل إذا نزل الدم مـن صـغرية يـنقص سـنها عـن السـن الـذي يليـق بـه احلـيض، فيقـال لـه: 
 له استحاضة.الذي تراه الكبرية اآليسة، فإنه ال يكون حيضاً، بل يقال  دم استحاضة، وكذلك الدم

أن دم االستحاضــة ينــزل مــن أدىن الــرحم، وأنــه دم علــة وفســاد، وانــه يــتجلط، ألنــه نــازل مــن عــرق يســمى العــازل،  -10
 ولونه أمحر قاين، وليس له رائحة وال أذى.

ـــاء احلمـــل، فإ�ـــا ال تـــرتك الصـــالة،  -11 أن الطـــب يتفـــق مـــع الشـــرع، يف أن احلامـــل ال حتـــيض، وإذا نـــزل عليهـــا دم أثن
 الصوم، والطواف وحنوها من العبادات، ألنه دم فساد ال حيض.و 

أن النقاء املتخلل بني الدماء أثناء احليض، فالراجح أنه دم حيض، أما إذا انتهت عادهتـا ورأت الطهـر واغتسـلت،  -12
 مث نزل عليها الدم بعد ذلك، فإنه ال يكون حيضاً، وال حيرم عليها ما حيرم على احلائض.
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–ارة من احليض تثبت بانقطاع الدم، سواء رأت املـرأة املـاء األبـيض أم مل تـره، وأن املـراد بالقصـة البيضـاء إن الطه -13
(رضي اهللا عنها) هو الطهر من احليضة، وهذا طبق ما ثبت طبياً، وعلى املرأة أن تتطهر وتغتسل وتصلي، أما  -يف حديث عائشة

 بالتهاب مزمن يف املبيضني. ن نتيجة إلصابتهاما تراه من املاء األبيض بني أيام احليض، فيكو 
أن املـــرأة إذا خافـــت جمـــيء احليضـــة قبـــل الطـــواف يف احلـــج أو العمـــرة، جيـــوز هلـــا أن تشـــرب مـــاء أعـــواد األراك بعـــد  -14

 طبخها، أل�ا متنع جميء احليضة.
ا نــزول احلــيض، إذا كانــت ال جيــوز للمــرأة بعــد استشــارة األطبــاء، أن تشــرب دواء يقطــع الــدم عنهــا إذا اســتمر هبــ -15

 قاصدة من ذلك العبادة كأداء احلج أو العمرة أو صيام رمضان.
أن احلــائض حيــرم عليهــا، الصــالة، والصــيام، واالعتكــاف، واللبــث يف املســجد، وقــراءة القــرآن، ومــس املصــحف،  -16

 طالق بدعي.ألنه وحيرم على زوجها أن جيامعها يف الفرج، كما حيرم عليه أن يطلقها وهي حائض، 
أن احليض حدث أكرب، وأنه يوجب الغسل بعد انقطاعه، وأن يستحب للمرأة أن تغسل بسدر أو حنوه وتتبع أثر  -17

 الدم بقطنة ممسكة أو بأي سيء له رائحة طيبة إن مل تكن حمرمة.
ا التسـبيح، والتهليـل جيوز للحائض إجراء قراءة القرآن على القلب من غري حتريك اللسان والنطـق بـه، كمـا جيـوز هلـ -18

وسائر األذكـار غـري القـرآن جهـراً، وأمـا قـراءة القـرآن جهـراً ونطقـاً باللسـان، فـالراجح أ�ـا جتـوز إذا دعـت احلاجـة أو الضـرورة إليهـا، 
نـاك مثل الـتعلم والتعلـيم، أو خـوف نسـيان القـرآن، ومـا شـابه ذلـك فـاجلواز مقيـد، ألن الضـرورة تتقـدر بقـدرها، وأمـا إذا مل تكـن ه

ضرورة أو حاجة فال جيوز هلا ذلك، وألن كالم اهللا عز وجل جيب أن يتلى تالوة تليق جبالله وعظـيم منزلتـه، كمـا ال جيـوز أن متـس 
 املصحف إال إذا دعتها الضرورة إىل مسه على أن يكون ذلك حبائل، وذلك من مساحة الدين.

–يه التوبة واالستغفار، وتلزمـه الكفـارة علـى الـراجح إن اجملامع لزوجته وهي حائض يف فرجها عاص، وتفرض عل -19 
 .-إن كان قادراً عليها

اكتشـف الطــب احلــديث بعــد مــرور أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان، األضــرار النامجــة عــن وطء احلــائض، وبــذلك نــرى  -20
 احلديث الشريف.أسبقية الشريعة يف هذا املضمار، وإمجاع الفقهاء على حرمة وطء احلائض بنص اآلية الكرمية، و 

 جيوز للرجل أن يؤاكل زوجته وجيالسها ويضاجعها، ويستمتع هبا فوق السرة، وحتت الركبة باتفاق العلماء. -21
 جيوز للحائض حضور مصلى العيد، ودعوة املسلمني، إال أ�ن أمرن باالعتزال عن املصلى. -22
 يف ثنايا البحث.وهناك مجلة من النتائج والرتجيحات جيدها القارئ مبثوثة  -23

 (واهللا أسأل أن يتقبل مين هذا اجلهد املتواضع، وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع مال وال بنون)
 (وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب)
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