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 أمساء الدوسري 

 مقدمة
 

المرسلين نبينا محمد وعلى آله  والصالة والسالم على سيد... الحمد هلل رب العالمين 
 .....وصحبه أجمعين 

االستحاضة لما  و م أحكام الحيض والنفاسأختنا المسلمة أنه يجب عليك تعُلاعلمي 
 .طواف وغيره الصيام والالصالة وات كعباداليترتب على ذلك من 

سنتابع في هذا الفصل وفي الفصل الدراسي األول دروس في أحكام الحيض  وقد تناولنا
( فتاوى أهل العلم في بعض أحكام الحيض) بإذن اهلل موضوع الحيض من خالل طرح 

 .فتاوى أهل العلم في أحكامها ب مستشهدينوالنفاس  االستحاضةثم نأخذ أحكام 
 , فلترضي بما ُكِتَب عليك,نات آدم أختنا الحبيبة أن الحيض قد كتبه اهلل على ب ولتعلمي
ر يكتب بإذن اهلل جفأعلمي أن األبعض الطاعات كصيام عرفة أو عاشوراء  كوقد تفوت

 .وهذا من فضله وكرمه على عباده , تعالى 
الذي , لربك  نما هو طاعٌةإواعلمي أن إفطارك في رمضان بسبب الحيض أو النفاس 

تباع للنبي إلا ُنْسوهو أيضًا من ُح يفطرتبالفطر ف كويأمر, يصومتبالصوم ف كيأمر
 . محمد 

وصلى اهلل وسلم ,منا ما ينفعنا وينفعنا بما ّعلمنا ِلعهذا ونسأل المولى عز وجل أن ُي
 .وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 أمساء الدوسري 

  ول   الدرس األ 
 

  :1 س
وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي  ,قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة ُبّنّية اللون تستمر خمسة أيام 

, أنا أصّلي هذه األيام الخمسة : وتقول , ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد األيام الخمسة األولى 
 هل يجب علَي صيام و صالة هذه األيام أم ال ؟ أفيدوني أفادكم اهلل ؟: ولكن أنا أسأل 

وعليِك أن تصّلي فيها وتصومي , ن الدم فليست من الحيض إذا كانت األيام الخمسة البنية منفصلة ع /جـــ
, فهي ال تمنع الصالة وال الصيام , وليس لها حكم الحيض , وتتوضئي لكل صالة ؛ ألنها في حكم البول 

 .الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم االستحاضة  ُبوِجولكنها ُت
وعليِك أال , وتحتسب من العادة , الحيض فهي من جملة الحيض ب أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة 

 .تصّلي فيها وال تصومي 
كم كمها ُحبل ُح, عتبر حيضًا من الحيض فإنها ال ُت هِرفرة بعد الُطالُص أودرة وهكذا لو جاءت هذه الُك

, حتسب حيضًا وال ُت, وتتوضئي وتصّلي وتصومي , وعليِك أن تستنجي منها كل وقت , االستحاضة 
أخرجه " هر شيئًا فرة بعد الُطدرة والُصالُك ُدُعكنا ال َن: " ل أم عطية رضي اهلل عنها وتحلين لزوجك ؛ لقو

 وأم عطية من الصحابيات  الفاضالت الالتي روين عن النبي . وهذا لفظه ,  وأبو داود,  ةالبخاري في صحيح
 181ــ181ص( للشيخ ابن باز في المسائل النسائية  الموسوعة البازية) . واهلل ولي التوفيق . أحاديث كثيرة رضي اهلل عنها 

 :1س
على شكل خيط وقد يكون النازل , ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل  

 نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟رقيق أسود أو ُبّني أو

ويعرف ذلك باألوجاع والمغص الذي يأتي الحائض  ,هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض   /جـ
لقول عائشة , بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛  ألن الكدرة المتصلة بالحيض حيض  ةأما الكدر. عادة 

 21ص  (ابن عثيمين للشيخ  سؤااًل عن أحكام الحيض  06كتبيب) . واهلل أعلم "  حتى ترين القصة البيضاء  َنجْلال تِع: " رضي اهلل عنها

 : 1 س
 ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟

, ثبت عندي ذلك عن طريق األطباء , وذلك ألن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة , ر من هذا حذَِأنا ُأ /جـ 
وصومي حيث ال مانع  –عز وجل  –هذا شيء كتبه اهلل على بنات آدم فأقنعي بما كتب اهلل : ويقال للمرأة 

 11ص ( ابن عثيمين للشيخ سؤااًل عن أحكام الحيض  06) .   عز وجلوإذا وجد المانع فأفطري رضاًء بما قّدر اهلل  , 
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 أمساء الدوسري 

   ثاني   الدرس ال 
 

   :1 س
فأحيانًا يأتي موعد االختبارات مع موعد  ,نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن 

 على ورقة وحفظها أم ال ؟ ةورسفهل يصح لنا كتابة ال, العادة الشهرية 

 النهييجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم في أصح قولي العلماء ؛ لعدم ثبوت ما يدل على  /جـ 
وهكذا الورقة التي , ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه  ,لكن بدون مس المصحف , عن ذلك 

 .كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك 
وال يجوز قياس , يقرأ القرآن حتى يغتسل ؛ ألنه ورد في حديث صحيح يدل على المنع  فالأما الجنب 

ر له الغسل في كل وقت من بخالف الجنب فإنه يتيس, ؛ ألن مدتهما تطول  ْبُنالحائض والنفساء على الُج
 182ــ181ص(  للشيخ ابن باز  الموسوعة البازية في المسائل النسائية) . الجنابة واهلل ولي التوفيق  ُبوِجحين يفرغ من ُم

 : الممتع أو ردها الشيخ ابن عثيمين في الشرح  جدر ذكرهايوهناك مسألة 

 .ف بال وضوء ال يجوز مس المصح
 : أما كتب التفسير 

 .بال وضوء أ ـ إذا كان التفسير أكثر من اآليات فيجوز مس اآليات 
فال يجوز  ب ــ إذا كان التفسير أقل من اآليات أو مساوي فأنه يغلب جانب الحضر فيعطى الحكم للقرآن

 .  مسه لغير المتوضأ
ــ  111المجلد األول ص تقنعرح الممتع على زاد المسالش .أما السبورة الثابتة فيجوز كتابه آيات القرآن عليها بال وضوء ما لم تمس اآليات 

 (بتصرف )  111
  :1 س

 ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصالة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك ؟

الحيض   :ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصالة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية  وهي  /جـ 
 :وهي تعلم ذلك ُمنكر عظيم لوجهين 

 .فذاك ُمنكر وصالتها باطلة, حدث ليس لها أن تتلبس بالصالة وهي بهذا ال, أنها ال صالة لها  :أحدهما 
ممنوعان من  ْبُنفإن الحائض والُج, أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض  :األمر الثاني 

والصالة وهي حائض أكبر وأشنع فال يجوز , مرور والعبور فال بأس للحاجة أما ال, الجلوس في المسجد 
وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه , بل يجب عليها أن تبقى في بيتها , لها هذا العمل 

 .فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد , الحيضة 
فهذا كله , اركة في الصالة أو الجلوس مع النساء في المسجد وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمش

وال شك أن هذا العمل , والصالة مع الحيض ومع غيره من الحدث األكبر واألصغر باطلة , ُمنكر وال يجوز 
وهذا منكر , تصلي وهي بها الحيض , وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر باهلل ؛ ألنها كالمستهزئة , شنيع 

, واإلنكار لدين اهلل , والسخرية , واالستهزاء به , فإن كان  قصدها االستهانة بدين اهلل  ,عظيم فظيع 
 ( للشيخ ابن باز  الموسوعة البازية في المسائل النسائية) . فهذه ردة عن اإلسالم والعياذ باهلل واهلل ولي التوفيق , وعدم المباالة 

 19ــ191ص
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 أمساء الدوسري 

 

   ثالث  الدرس ال  
 

  :1 س
 ُرُهْطالحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صالة المغرب و العشاء ؟ وكذلك عندما َت ُرُهْطعندما َت

 قبل  غروب الشمس فهل تجب عليها صالة الظهر والعصر ؟

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح  /جـ 
 .تصّلي المغرب والعشاء  قبل طلوع الفجر وجب عليها أن ْتَرُهَط وهكذا إذا ,قولي العلماء 

وهو قول جمهور أهل , وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما , وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف 
 .العلم 

) . وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصّلي صالة الفجر وباهلل التوفيق

 189ص  لشيخ ابن باز ل (الموسوعة البازية في المسائل النسائية 

  :1س 
م تر القصة ل تصوم ذلك اليوم وهي له, هر ال ترى المرأة أثرًا للدم في األيام األخيرة من الحيض وقبل الط

 ؟البيضاء أم ماذا تصنع

وإن كان من , إذا كان من عادتها أال ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم  /جـ 

 19ص ( ابن عثيمين للشيخ سؤااًل عن أحكام الحيض  06) .  عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه ال تصوم حتى ترى القصة البيضاء

  :1 س
ل وقت الصالة ؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخو: تقول السائلة 

 طهرت ؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصالة ؟

المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصالة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن  :أواًل   /جـ 
من :) تقضي تلك الصالة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول 

حاضت قبل  فإذا أدركت المرأة من وقت الصالة مقدار ركعة ثم (أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 
 .أن تصّلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء 

فلو طهرت قبل , إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصالة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصالة  :ثانيًا 
ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار , أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صالة الفجر 

ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صالة  ,ركعة وجبت عليها صالة العصر 
وعليها أن تصّلي الفجر إذا جاء , فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صالة العشاء , العشاء 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة كانت على المؤمنين كتابًا -سبحانه وتعالى–قال اهلل , وقتها 

وال أن يبدأ بها قبل , أي فرضًا مؤقتًا بوقت محدود ال يجوز لإلنسان أن يخرج الصالة عن وقتها  موقوتًا 
 11ــ16ص( ابن عثيمين للشيخ  سؤااًل عن أحكام الحيض 06) . وقتها 
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 أمساء الدوسري 

       الدرس الرابع 
 :  1س 

إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك 
 فما الحكم ؟

ذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة إ/ جــ 
حًدا معينًا في الحيض وقد  َدُحلم َي ألن النبي ر وذلك ُهْطأو أحد عشر يومًا فإنها تبقى ال تصلي حتى َت

فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على ,  111: البقرة   :قال تعالى 

فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت  ,حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي 
والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها ال تصلي سواء , وإن لم يكن على المدة السابقة 

( لحيض والنفاسسؤااًل في أحكام ا06) وإذا طهرت تصلي, أو ناقصًا , أو زائدًا عنها , كان الحيض موافقًا للعادة السابقة 

 .  9صللشيخ ابن عثيمين  
 :  1س 

 إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إال بعد الفجر هل يصح صومها أم ال ؟ 
وكذلك , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إال بعد طلوع الفجر , نعم / جــ 

 وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو ُجنب فإن صومه  ,النفساء ألنها حينئذ من أهل الصوم 

  :يصح لقوله تعالى 

  وإذا َأِذن اهلل تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن ال , 181: البقرة

صبح جنبًا من جماع أهله كان ي أن النبي )  ولحديث عائشة , يكون االغتسال إال بعد طلوع الفجر 
سؤااًل في أحكام 06 ) عد طلوع الصبحــ ال يغتسل عن الجنابة إال ب عليه الصالة والسالمأي أنه ــ ,  (1911)البخاري ( وهو صائم

  11ص للشيخ ابن عثيمين  (الحيض والنفاس
  :  1س 

أم عليها قضاء ذلك ,إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها 
 اليوم ؟

  :إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قوالن  :جــ 
وهذا هو , إنه يلزمها اإلمساك بقية ذلك اليوم ولكنه ال يحسب لها بل يجب عليها القضاء  :القول األول 

 . المشهور من مذهب اإلمام أحمد ــ رحمه اهلل ــ 

إنه ال يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ؛ ألنه يوم ال يصح صومها فيه لكونها في أوله  :والقول الثاني 
وهذا الزمن زمن غير محترم , وإذا لم يصح لم يبق لإلمساك فائدة , ليست من أهل الصيام  حائضة

والصوم , بل محرم عليها صومه في أول النهار , بالنسبة لها ؛ ألنها مأمورة بفطره في أول النهار 
وهذا ( س اإلمساك عن المفطرات تعبدًا هلل ــ عز وجل ــ من طلوع الفجر إلى غروب الشم) الشرعي هو 

سؤااًل في أحكام 06) (وعلى كال القولين يلزمها قضاء هذا اليوم , القول كما تراه أرجح من القول بلزوم اإلمساك 

 1ص للشيخ ابن عثيمين (الحيض والنفاس
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 

 أمساء الدوسري 

      الدرس الخامس 
 :  1س 

أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب ,إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب 
 عليها قضاؤه ؟ 

أو  ,إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إال بعد غروب الشمس  /جــ 
أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إال بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها 

 .  11صلشيخ ابن عثيمين ل( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06)وال يبطل الثواب به إذا كان نفاًل , إعادته إذا كان فرضًا 
 : 1س 

لم تصل بعد صالة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصالة إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرًا مثاًل وهي 
 بعد الطهر ؟

إنه  ال يلزمها أن تقضي هذه الصالة ؛ ألنها لم تفّرط : فمنهم من قال ,في هذا خالف بين العلماء  / جـ 
إنه يلزمها القضاء أي  :ومنهم من قال ,ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصالة إلى آخر وقتها 

واالحتياط .  (919)البخاري ( من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة : )  قضاء تلك الصالة لعموم قوله 
 . 11 صلشيخ ابن عثيمين ل( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06)لها أن تقضيها ألنها صالة واحدة ال مشقة في قضائها 

 : 1س 
 دخلت علَي العادة الشهرية أثناء الصالة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصالة عن مدة الحيض ؟

فإنها بعد أن ,إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصالة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثاًل / جـ 

: تطهر من الحيض تقضي هذه الصالة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى 

   161: النساء . 

أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم : ) في الحديث الطويل  وال تقضي الصالة عن وقت الحيض لقوله 
أما إذا طهرت وكان ,أثناء مدة الحيض  وأجمع أهل العلم أنها ال تقضي الصالة التي فاتتها,  (1991)البخاري  (

من أدرك ركعة : )  باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله 
أو قبل طلوع ,فإذا طهرت وقت العصر ,  (1919)البخاري ( من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

فإنها تصلي العصر في المسألة ,أو طلوعها مقدار ركعة , الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس 
 .  11ــ  11صلشيخ ابن عثيمين ل( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06) األولى والفجر في المسألة الثانية
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      سادسال الدرس    
 االستحاضة

 

 . عارض أو طارئ دم : االستحاضة تعريف
 لقه  لقيس , رقيقق ,  الجروح دم يشبه الرحم أعلى من الحيض مخرج من المرأة من يخرج أحمر دم هو : صفته
 على لذا نجس االستحاضة ودم, كثيرًا دافقًا الدم يكون كأن,  بصفتها الحيض عن االستحاضة وتختلف, رائحة
 أبقي  بنت لفاطمة  النبي لقول للوضوء موجب هو وكذلك,  لنجاسته أصابها إن مالبسها من تزيله أن المرأة
 .  رواه البخاري ( صالة لكل توضئي ثم: )  حبيش
  المستحاضة أحوال

 : حاالت ثالث للمستحاضة
 السقابق  المعلقوم  هاحيضق  مقدة  إلقى  ترجقع  فهقذه ,  االستحاضقة  قبقل  معلقومُ  حقيضٌ  لهقا  يكقون  أن : األولقى  الحالة

 . المستحاضة أحكام لها يثبت,  استحاضة عداها وما,  الحيض أحكام لها ويثبت فيها فتجلس
 القدم  فصقار  االستحاضقة  عليهقا  طقرأت  ثقم ,  شقهر  كقل  أول مقن  أيقام  سقتة  الحقيض  يأتيهقا  كقان  امرأة : ذلك مثال

 رضقي  ـقـ  عائشقة  لحقديث  استحاضقة  عقداها  ومقا ,  شقهر  كل أول من أيام ستة هاحيض فيكون,  باستمرار يأتيها
 ال:  قال ؟ الصالة أفأدع رُهْطَأ فال أستحاض إني,  اهلل رسول يا: )  قالت حبيش أبي بنت فاطمة أن ــ عنها اهلل
 . رواه البخاري ( وصلي اغتسلي ثم فيها تحيضين كنت التي األيام قدر الصالة دعي ولكن,  عرق ذلك إن

 اغتسقلي  ثقم  حيضقتك  تحبسقك  كنقت  مقا  ققدر  امكثقي :)  جحش بنت حبيبة ألم قال  النبي أن مسلم صحيح وفي
 بالقدم  تبقالي  وال,  وتصقلي  تغتسقل  ثقم  حيضها قدر معلوم حيض لها التي المستحاضة تجلس هذا فعلى(  وصلي

 . 32ابن عثيمين صللشيخ رسالة في الدماء الطبيعية للنساء   حينئذ
 رأت مقا  أول من بها مستمرة االستحاضة تكون بأن االستحاضة قبل معلوم حيض لها يكون أال : الثانية الحالة

 أحكقام  لقه  يثبقت  رائحقة  أو غلطقة  أو بسقواد  تميقز  مقا  حيضقها  فيكقون  بقالتمييز  تعمقل  فهقذه , أمرهقا  أول مقن  الدم
 . االستحاضة أحكام له يثبت استحاضة عداه وما,  الحيض

.  أحمر الشهر وباقي أسود أيام عشرة تراُه لكن,  عليها واستمر,  رأتُه ما أول في الدم رأت امرأة : ذلك مثال
 رائحقة  ال الشقهر  وبقاقي  الحقيض  رائحقة  لقه  أيقام  عشرة تراه أو,  رقيقًا الشهر وباقي غليظًا أيام عشرة تراُه أو
 ومقا ,  الثالقث  المثقال  فقي  الرائحقة  وذو,  الثقاني  المثقال  فقي  والغلقيظ ,  األول المثال في األسود هو فحيضها , له

 فقإذا ,  ُيْعَرُف أسود فإنه الحيضة دم كان إذا: )  حبيش أبي بنت لفاطمة  النبي لقول استحاضة فهو ذلك عدا
وصوححه ابون ابوا     , رواه أبو  داود والنسوا ي   ( عقرق  هقو  فإنمقا  وصقلي  فتوضقئي  اآلخقر  كقان  فقإذا  الصقالة  عن فأمسكي ذلك كان

 . والحاكم
 رأْت مقا  أول مقن  مسقتمرة  االستحاضقة  تكقون  بقأن  صقالح  تمييقز  وال معلقوم  حقيض  لها يكون أال : الثالثة الحالة
 غالققب بعققادة تعمققل فهققذه,  حيضققًا تكققون أن يمكققُن ال مضققطربة صققفات علققى أو واحققدة صققفة علققى ودمهققا الققدم

 عقداه  ومقا ,القدم  فيهقا  رأت التقي  المقدة  أول مقن  يبتقدئ  شهر كل من سبعة أو  أيام ستة حيضها فيكون,  النساء
 . استحاضة

 صالح تمييز فيه يكون أن غير من عليها ويستمر الشهر من الخامس في تراُه ما لأو الدم ترى أن : ذلك مثال
 مقن  الخقامس  اليقوم  مقن  َتْبتقدئُ  أيقام  سقبعة  أو أيقام  ستة شهر كل من حيضها فيكون, غيره وال بلون ال للحيض

 حيضقة  اسقتحاضُ  إنقي ,  اهلل رسقول  يقا :  قالقت  أنهقا  ـق  عنهقا  اهلل رضقي  ـقـ  جحقش  بنقت  حمنقة  لحديث,  شهر كل
 وهو) الكرسف(  استعمال لك أصُف)  لك أنعُت:  فقال,  والصيام الصالة منعتني قد فيها ترى فما شديدة كبيرة
 مقن  ركضقة  هقذا  إنمقا ) : ققال  وفيقه  ذلقك  مقن  أكثقر  هقو :  قالقت ,  القدم  يقذهب  فإنه,  الفرج على تضعينه(  القطن

 طهقرت  ققد  أنقك  رأيت إذا حتى اغتسلي ثم,تعالى اهلل علم في أيام سبعة أو أيام ستة فتحيضي الشيطان ركضات
رواه أاموود وأبوو  داود والي مووحي وصووححه و ا سوونه  ( وصققومي وأيامهققا ليلققة وعشققرين ثالثققًا أو وعشققرين أربعققًا فصققلي واسققتنقيت

 . البخاري وصححه أامد
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 ممقن  حالهقا  إلقى  أققرب  هقو  فيمقا  فتنظقر ,  لالجتهقاد  هقو  وإنمقا  للتخييقر  لقيس (  سبعة أو أيام ستة: )   وقوله
 كان فإن االعتبارات من ذلك ونحو,  دمها من الحيض إلى أقرب هو وفيما مًاورِح سَناًً ويقاربها خْلَقة يشابهها
شقيخ ابقن   لل( رساله فقي القدماء الطبيعيقة للنسقاء     ) .  سبعة جعلته سبعة يكون أن القرب كان وإن ستة جعلتُه,   ستة يكون أن األقرب

 21ــ 20ــ  29عثيمين ص
 : ملحوظة 

 في الحيض عن الدم هذا واختلف, ثقيل شيء حمل أو كالمشي مبذول جهد نتيجة الحيض وقت غير في دم خرج إذا *
 .  االستحاضة أحكام له يثبت استحاضة دم فهو وصفته ورائحته لونه
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    سابعال الدرس    
 االستحاضة أحكام

 
 ومتقى , الحقيض  أحكام له ثبت حيضًا كان فمتى,  استحاضة يكوُن ومتى حيضًا الدم يكوُن متى سبق مما عرفنا

 . الحيض أحكام من المهم ذكر في الفصل األول سبق وقد, االستحاضة أحكام له ثبت استحاضة كان
  :. يأتي فيما إال الطاهرات وبين المستحاضة بين فرق فال,  الطهر فكأحكام االستحاضة أحكام وأما

 : صالة لكل عليها الوضوء وجوب : ولاأل
 .رواه البخاري (صالة للك توضئي ثم:)  حبيش أبي بنت لفاطمة  النبي لقول

 علقى  فقإن  ولقذا ,  أكبقر  ال أصغر حدث فهي لذا الصالة إرادة عند للوضوء موجبة االستحاضة أن علمُي أن ينبغي
 . الوقت دخول بعد إال للصالة وضوؤها يكون ال ولكن صالة لكل تتوضأ أن االستحاضة دم نزل إذا المرأة

 لزمهقا  للصقالة  المقؤذن  أَذن ذلقك  بعقد  ثم المسجد تحية وصلت المسجد ودخلت توضأت مستحاضة امرأة أن فلو
 . صالة لكل تتوضأ المستحاضة ألن تتوضأ أن
 جحش بنت حمنة حديث في كما واحدًا غساًل صالتين لكل تغتسل أن فلها صالة لكل الوضوء عليها شق إن أما
 أربعقة  أو وعشقرين  ثالثقة  وصقومي  فصقلي  غسقال  اغتسقلي  ثقم :)   النبقي  لهقا  ققال  حقين  ـقـ  عنهقا  اهلل رضي ــ

 لهما واغتسلي العشاء وعجلي المغرب وأخري,  غساًل لهما واغتسلي العصر وقدمي الظهر وأخرى وعشرين

 .كحال السف  أو لمكث ساعات ط يلة خارج المنزل ,وهحا يناسب من يصعب عليها ال ض ء لكل صالة  ( غساًل
 بغسقل  والمغقرب  العصقر  تصقلي  أن لهقا  ولقيس  تجمعقان  صقالتين  لكقل  فتغتسقل ,  جديقد  بغسقل  الفجقر  تصلي وكذا

 لهمققا والعشققاء والمغققرب,  غسققل لهمقا  والعصققر فققالظهر ُتجمعققان اللتققين للصقالتين  يكققون الغسققل وإنمققا,  واحقد 
 . غسل لها والفجر, غسل
 دم أن المعلقوم  فمقن  االسقتنجاء  الوضقوء  مقع  وعليهقا ,  ذلقك  فلهقا  صقالة  لكقل  الوضقوء  لها األسهل أن رأت وإن

 لنجاسقة ( الفوطقة ) تغيير يلزمها وكذا الصالة وضوء تتوضأ ثم صالة لكل تستنجي أن فعليها نجس االستحاضة
  االستحاضة دم

 وضقوؤها  ينقتقض  لقم  مقا  االسقتخارة  صقالة  أو الراتبقة  السقنة  تصلي أن ولها الوضوء بهذا القرآن تقرأ أن ولها
 وقبلقه  الوضقوء  لزمهقا  الجديقد  الفقرض  دخقل  فقإذا  تليهقا  التقي  الصقالة  وققت  عليهقا  يدخل حتى الوضوء بنواقض

 . أعلم تعالى واهلل.  ذكرنا كما االستنجاء

  : الدم أثر تغسل فإنها الوضوء أرادت إذا أنها : الثاني
 ُبِهْذُيق  فإنقه  اَلَكْرَسقفَ  لقك  ُتَعق ْنَأ:)  لحمنقة   النبقي  لققول , القدم  ليستمسقك  قطقن  من خرقة الفرج على وتعصب

 مقا  يضقرها  وال(  فتلجمقي :  ققال  ذلقك  مقن  أكثقر  هقو :  قالت ثوبًا فاتخذي:  قال,  ذلك من أكثر فإنه:  قالت, الدم
   . ذلك بعد خرج
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   منالثا الدرس  
 النفــاس أحكام

 . الطلق مع ثالثة أو بيومين قبلها أو بعدها أو معها إما,  الوالدة بسبب الرحم يرخيه دم : النفاس
 أو بيققومين يقيققده ولققم(  نفققاس فهققو الطلققق فققي تشققرُع حققين تققراه مققا:)  تيميققة ابققن اإلسققالم شققيخ:  وقققال

 .  32ابن عثيمين ص للشيخ رسالة في الدماء الطبيعية  بنفاس فليس وإال والدة يعقبه طلق ومراده,ثالثة
 إنسقان  خلقق  فيقه  يتبقين  لقم  صقغيراً  سققطاً  وضعت فلو,  إنسان خلق فيه تبين ما وضعت إذا إال النفاس يثبت وال

 إنسقان  خلقق  فيهقا  تبقين  مقدة  وأققل ,  المستحاضقة  حكقم  حكمهقا  فيكقون  عقرق  دم هقو  بقل ,  نفقاس  دم دمها فليس
 . يومًا تسعون وغالبها الحمل ابتداء من يومًا ثمانون

 : مبسط تفصيل وإليك

 . نفاس دم فالدم(  فأكثر يومًا 81 عمره) تخلق قد الجنين كان إن ــ أ
 ـ مسعود ابن لحديث. المستحاضة حكم تأخذ فساد دم فالدم(  يومًا 81 من أقل)  يتخلق لم الجنين كان إن ــ ب

 مثقل  علققه  يكقون  ثقم  يومقاً  أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن:)  قال  اهلل رسول أن ـ عنه اهلل رضي
ابن عثيمين  وثمانين واحد من النفاس وتبتدى,  يومًا أربعون وهي( ذلك مثل مضغة ثم) يومًا ثمانون فهذه(  ذلك

 2/202البن قاسم ( ااشية ال وض)و ( 2/203الش ح المميع ) 
 بققزمن إسقققاطه قبققل بطنهققا فققي مققات قققد الجنققين ولكققن(  يومققًا 81) حملهققا ومققدة جنينهققا األم أسقققطت لققو ـققـ ج
 . المستحاضة حكم تأخذ فساد دم الدم يكون(  يتخلق لم  الجنين وخرج)

 مقن  خقرج  القذي  المتجمقد  القدم  في رجل أو رأس رسم أو يد تظهر أن : تخلقه ومعنى(  الجنين تخلق)  بــ فالعبرة
 .  رحمها

 أو األول الشقهر  فقي  وهقي  حملهقا  سققط  ققد  أنهقا  بمجقرد  والصقيام  الصالة تترك النساء بعض أن التنبيه يجدر و
 . يجوز ال وهذا الثالث الشهر بداية في أو الثاني

 : 1س 
وإما أن تجهض , إَما أن تجهض المرأة قبل تخُلق الجنين : بعض النساء الالتي يجهضن ال يخلو الحال

فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام األيام التي ترى  ,بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه 
 فيها الدم ؟ 

 حوعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحي, إذا كان الجنين لم ُيخَلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس
والقاعدة في هذه ,وال تصوم ,فإن الدم دم نفاس ال يحل لها أن تصلي فيه  قوإذا كان الجنين قد ُخِل,

ق فليس الدم دم نفاس خَللم ُي وإذا,ق فالدم دم نفاس ِلالمسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد ُخ
وإذا كان غير دم النفاس فإنه ال يحرم , عليها ما يحرم على النفساء  ُمُرْحوإذا كان الدم دم نفاس فإنه َي,

 19صشيخ ابن عثيمين لل( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06). عليها ذلك 
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      الدرس التاسع 
 

 : النفاس في مسائل
( سقابق  حمقل  فقي ) عادتهقا  مقن  ذلقك  وكقان  يومقاً  األربعقين  علقى (  يقومين  أو كيوم)  قليلة أيام,  الدم زاد إذا -1

 . تغتسل ثم الدم ينقطع حتى تنتظر
 القدم  ينقطقع  حتقى  تنتظقر ( كدرة,  صفرة) انقطاعه قرب أمارات فيه وظهرت يومًا األربعين على الدم زاد إذا-1
 . تغتسل ثم
 يسميه ما وهو الحيض حكم لها صار ورائحته ولونه الحيض وقت وصادف يومًا األربعين على الدم زاد إذا-1

 .  االستحاضة أحكام إلى ترجع,  استحاضة فهذا المعتاد حيضها أيام عن زاد وإن(  النفاس أخت)  العوام
 . 32ص  رسالة في الدماء الطبيعية البن عثيمين نفاس فهو النفاس زمن في الدم المرأة عاود وإذا -2
 فالقدم  األربعقين  تكمقل  ولقم  أخقرى  مقرة  القدم  جاءهقا  ثقم  وصقامت  وصقلت  واغتسقلت  األربعقين  قبقل  طهرت لو -9

 .  صحيح السابق وصيامها وصالتها نفاس
 يكققون أن إال,  وتصققوم وتصققلي فتغتسققل,  األربعققين قبققل ولققو طققاهر فهققي عنهققا الققدم بانقطققاع طهققرت إذا-0

 . 33رسالة في الدماء الطبيعية البن عثيمين ص  له حكم فال يوم من أقل االنقطاع
  : 1س 

فمتققى انقطققع ,المققرأة النفسققاء هققل تجلققس أربعققين يومققًا ال تصققلي وال تصققوم أم أن العبققرة بانقطققاع الققدم عنهققا   
 طهر ؟ وصلت ؟ وما هي أقل مدة لُل ت تطهر

ولم يجامعها  ْمُصولم َت ِلَصالنفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودًا جلست لم ُت /جــ 
وإذا رأت الطهر ولو قبل األربعين ولو لم تجلس إال عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي , زوجها 

وتصوم ويجامعها زوجها وال حرج في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق األحكام بوجوده أو 
لكن لو زاد على الستين ,من أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت ,فمتى كان موجودًا ثبت أحكامه ,عدمه 

( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06). يومًا فإنها تكون مستحاضه تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي 

 11ــ  16صلشيخ ابن عثيمين ل
 : 1س 

ولم أصِل حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا  ,أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام 
 أفعل وأنا ال أعرف عدد األيام بالتحديد ؟ 

المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثالثة أشهر فإنها ال تصلي ؛ ألن المرأة إذا أسقطت  /جــ 
: قال العلماء ,س ال تصلي فيه جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفا

فإذا تيقنت أنه , وهذه أقل من ثالثة أشهر , ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يومًا 
عليها  وهذه السائلة,سقط الجنين لثالثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد ال تترك الصالة من أجله 

وإذا كانت ال تدري كم ,قط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصالة أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين س
شيخ ابن لل( سؤااًل في أحكام الحيض والنفاس06). وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم ُتَصِله , تركت فإنها تقدر وتتحرى

  19ــ  18صعثيمين 
 
 

 والمرسلينوأخر دعوانا أن الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 
 


