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إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسـنا ومـن 

 :سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أما بعد
ى مـن ـحيص ال فإن احليض من األمور العامة املتكررة، ويرتتب عىل معرفته ما

الصــالة والقــراءة والصــوم واالعتكــاف واحلــج والبلــوغ األحكــام كالطهــارة و
والوطء والطالق واخللع واإليالء والعدة واالسترباء وغري ذلك من األحكام وما 

 .)١(وجب االعتناء به حالهكانت هذه 
ورغبة يف فهم أحكام احليض والسـعي لسـدّ حاجـة النسـاء يف بيـان مسـائله؛ 

احليضتني ثم إين هبت الرتجـيح يف املسـألة بدأت البحث يف مسألة أقل الطهر بني 
 .-سبحانه-لشدة اشتباهها فحبست البحث رجاء الفتح من العالّم

صحة املـرأة : (ولـامّ جاء خطاب املجمع الفقهي اإلسالمي للمشاركة يف ندوة
يف موضوع أقـل الطهـر، رأيـت ) من حني البلوغ إىل سن اليأس بني الفقه والطب

مت بإجيـاز  لدراستهلامئنا األفاضل، مجعته بني يدي ع نرش ما واحلكم عليـه، وقـدّ
اطلعت عليه من رأي طبي ثم ذكرت اخلالف الفقهي يف املسـألة وبيّنـت مـد  ما

 . توصل إليه الطب وما قال به الفقهاء التوافق بني ما
كام عمدت لتجريد البحث من املقدمات املهمة لفهم أصـول املسـألة اسـتغناء 

الباحثات الفضليات، وخففته من كثري من املتطلبات املعتادة يف بام سيذكر من قِبل 
 . البحوث األكاديمية، رغبة يف الرتكيز، واهللا أسأل اإلخالص والقبول والتوفيق

، حاشية ٢/٣٤٥،  املجموع ١/٢٨٩، الفواكه الدواين ١/٤٧٤، حاشية ابن عابدين ١/٣٣٠البحر الرائق : ينظر) ١(
 .  ٤/٣٧٢اجلمل 
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 : هدف البحث
دراسة إمكان وضع ضابط ألقل مدة الطهر بـني احليضـتني مبنـي عـىل اآلراء 

 . تفتيالفقهية واحلقائق الطبية يدفع حرية املفتي واملس
 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره

ـا واالستفتاءاتكثرة األسئلة  -١       من النسـاء عـن هـذا املوضـوع؛ وخصوصً
 . يف هذا الزمان لوجود العقاقري الكيميائية املؤثرة عىل العمليات احليوية

 . قلة األبحاث الفقهية املعتمدة يف دراستها عىل نتائج األبحاث الطبية -٢
             هـذه املسـائل وأشـباهها مـن قبـل املـرأة قـد يكـون أكثـر دقـةأن بحث  -٣

ا وإحاطــة  يف الوصــول إىل احلكــم؛ لشــدة مساســها هبــا، ولكوهنــا أكثــر تصــورً
 . بتفاصيلها

 : الدراسات السابقة
         مل أطلع عىل بحـث خـاص يف هـذه املسـألة، وقـد راجعـت مظـان وجودهـا 

 : يف األبحاث اآلتية
ريعة بجامعـة اإلمـام ـاه مسـجل يف قسـم الفقـه بكليـة الشـبحث دكتور -١
أثـر احلقـائق الطبيـة يف املسـائل الفقهيـة : بن سعود اإلسالمية حتت عنـوان حممد

هتاين بنت عبداهللا اخلنيني، وقد ذكرت الباحثة مجلة من مسـائل : للباحثة املحارضة
 : احليض، وهي

لعارية من الدم، وحكـم الغسل من احليض، والنفاس، والغسل من الوالدة ا(
احليض، وأقل احليض، وأكثره، وأقل سن احليض، ومنتهى سن احليض، وحيض 
احلامل، وحكم االستحاضة، والوطء أثناء احلـيض واالستحاضـة، والنقـاء مـن 

 ). يومني، ونفاس من ولدت توأمني احليض، والدم اخلارج قبل الوالدة بيوم أو
 ). ضتنيأقل الطهر بني احلي(ومل تذكر مسألة 

وهو بحث ماجستري يف قسم الفقه ) دفع احليض واستجالبه واضطراباته( -٢
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بن سعود اإلسالمية للباحثة هتاين بنت عبداهللا  بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد
 . أقل الطهر بني احليضتني عند الفقهاء: اخلنيني، وقد بحثت

      وراه للباحـثوهـي رسـالة دكتـ) أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهـي(  -٣
: بن عبدامللك آل الشيخ، واملسائل التي ذكرها الباحث يف احليض هي هشام. د. أ
حيض املبتدأة، وأقل احليض وأكثره، والصفرة والكدرة قبـل احلـيض، وحـيض (

 . ومل تذكر املسألة املرادة بالبحث هنا) احلامل، وأكثر مدة النفاس
وهي رسالة دكتوراه ) األحكام الفقهية املتعلقة بأمراض النساء والوالدة(  -٤

 . مل يرد فيها بحث املسألة املرادة أسامء بنت عبدالرمحن الرشيد،. د للباحثة
 : خطة البحث

 . يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة
 . حوت هدف البحث، وأمهيته، وأسباب اختياره، وتقسيامته: املقدمة

 . سبب احليض: التمهيد
 . املراد بالطهر بني احليضتني: املبحث األول

 : وفيه ثالثة مطالب
 . تعريف الطهر: املطلب األول
 . تعريف احليض: املطلب الثاين

 . تعريف الطهر بني احليضتني: املطلب الثالث
 . طهر بني احليضتني وأكثرهغالب ال: املبحث الثاين
 : وفيه مطلبان

 . غالب الطهر بني احليضتني: املطلب األول
 . أكثر الطهر بني احليضتني: املطلب الثاين

 . أقل الطهر بني احليضتني عند األطباء: املبحث الثالث
 . أقل الطهر بني احليضتني عند الفقهاء: املبحث الرابع

 . وضمنتها أهم النتائج: اخلامتة
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 :وختاماً 
هــذا البحــث يف ، وأن جيعــل  أن يتجــاوز عــن الــزالت واهلفــواتأســأل اهللا

ن يوفقني حلسن القصد وإصـابة احلـق، ويمـن عـيلّ ، وأصحائف أعاميل حسنات
 . بالقبول

، واحلمـد هللا رب وآلـه وصـحبه أمجعـني، وصىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد
  .العاملني
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خلـق دم احلـيض حلكمـة  -سـبحانه- عـىل أن اهللا -رمحهم اهللا-نص الفقهاء 

  رف ذلـك الـدم ـغذاء الولد وتربيته يف وعائه وهو الرحم؛ فإذا محلت املـرأة انصـ
 . )٢(، وإذا مل حتمل خرج ذلك الدم)١(بإذن اهللا إىل غذائه

: قال هلا حني حاضتملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  -ريض اهللا عنها-وقد ثبت عن عائشة 
 . )٣(»كتبه اهللا عىل بنات آدمهذا يشء «

أرسـل احلـيض عـىل بنـي  قال بعضهم أول ما«: )٤(وقال البخاري يف صحيحه
 . »أكثر ملسو هيلع هللا ىلصوحديث النبي : -البخاري-إرسائيل، قال أبو عبداهللا 

يعني أنه أشمل؛ فهـو عـام يف مجيـع بنـات آدم، فيشـمل اإلرسائيليـات ومـن 
 . )٥(قبلهن

 -تقريبـاً -أن اجلهاز التناسيل للمرأة يستعد يف كل شـهر والذي يذكره األطباء
للحمل، وتتهيأ بطانة الرحم فيزداد سمكها وتصبح خالياها أكثر طوالً، وغـددها 

أن هذه األغشية املتهتكة زمن احليض تبقـى حـال  -يف نظري واهللا أعلم-الذي ينبغي أن حيمل عليه كالم الفقهاء ) ١(
احلمل لتحتضن اجلنني وتكون كالرتبة التي ينغرس فيها ومتتد فيها جذور املشيمة لتكـون واسـطة بـني اجلنـني ودم 
أمه، وال يظهر يل واهللا أعلم أن احلرفية مرادة وأهنم يعنون أن اجلنني يطعم هذا الدم ويتجدد له شهرياً كام قد يفهمـه 

 !.البعض 
 .١/١٩٦، كشاف القناع ١/٢٥٤، املبدع ١/٣٨٦، املغني ١٤/٢٢٨، احلاوي الكبري ١/٥٩بداية املجتهد : ينظر) ٢(

هو عقوبة حلواء حني أهبطت من اجلنة : وقيل ،الت األغذية التي ال تصلح للبقاءإن احليض غسالة اجلسد وفض: وقيل
، حاشـية اجلمـل ١/٥٣٢، فـتح البـاري ١/٣٧٢الـذخرية : ينظـر. ملا عصت رهبا يف اجلنة وأكلـت مـن الشـجرة

١/٣٦٨. 
، ومسـلم يف ٥٢ص) ٢٩٤(كتـاب احلـيض، بـاب كيـف كـان بـدء احلـيض، رقمـه : رواه البخاري يف صحيحه) ٣(

 .٥٠٧ص) ٢٩١٨(كتاب احلج، باب بيان وجوه اإلحرام، رقمه : صحيحه
  . ٥٢ص) ٤(
 . ٣٤٤ - ٢/٣٤٣، املجموع ١/٥٣٢فتح الباري : ينظر) ٥(
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وإذا مضت مدة حمددة ومل يتم علوق البييضة امللقحـة  ،أكثر عمقاً واتساعاً ونشاطاً 
إىل انقبـاض  يف الرحم فإن مسـتو اهلرمونـات املنظمـة لـذلك هيـبط ممـا يـؤدي

األوعية الدموية املغذية لبطانة الـرحم انقباضـاً شـديداً فيـذوي الغشـاء ويتهتـك 
وتتفتت األوعية الدموية حتته فيخرج هذا الدم املحتقن حمتوياً عىل قطع من الغشاء 
املبطن للرحم واألنسجة املتهتكة، وينظم ذلـك كلـه جهـاز حيـوي معقـد يعمـل 

 . الدماغ واجلهاز التناسيل باإلشارات اهلرمونية فيام بني
تبـدأ مـن أول ) الدورة الشـهرية أو الدورة الطمثية أو(وهذه الدورة احليضية 

يوم يف احليض وحتى أول يوم من احليض الـذي يليـه وختتلـف مـدهتا مـن امـرأة 
 . ألخر، بل حتى عند املرأة نفسها من حني آلخر

 تتامن يف اجلهاز التناسـيل واملراحل التي متر هبا هذه الدورة هي حصيلة دورتني
 . للمرأة، أوالمها هي الدورة املبيضية، وثانيهام هي الدورة الرمحية

إىل مرحلـة اإلباضـة  )١(ينتقل املبيض من املرحلة اجلرابية: ففي الدورة املبيضية
 . )٢()أو اللوتينية(ثم املرحلة الصفراوية 
مرحلـة اإلفـراز ثـم مرحلـة يبدأ الرحم بمرحلة البناء ثم : ويف الدورة الرمحية

 . احليض
ونظراً الرتباط هاتني الدورتني وتداخلهام؛ فإن بيان مراحل الـدورة احليضـية 
سيتضمن إجيازاً ألطوار ومراحل هـاتني الـدورتني ضـمناً فـيام إذا مل يـتم احلمـل 

 : كاآليتونـزل احليض، وذلك 

هو الكيس املغلق للبييضة، وهو وعاء لصيانة البييضة ينتج هرمونات تـنظم عمليـة هتيئـة بطانـة الـرحم  اجلريب)  ١(
 . ١٨ -١٧دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر. للحمل املتوقع

املوقـع : ينظـر. هي الطور الذي يتطور فيه اجلريب الذي حيتوي عىل البييضة الناضجة يف املبـيض واملرحلة اجلرابية       
 .altibbi.comالطبي، القاموس الطبي 

 altibbi.comاملوقع الطبي، القاموس الطبي . وهي الطور الذي يتم فيه تشكيل وارتداد اجلسم األصفر) ٢(
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 : متر الدورة احليضية بثالث مراحل هي
 The Proliferative Phaseمرحلة البناء : املرحلة األوىل

 ٠٬٥يف هناية مدة احليض تكون بطانة الرحم رفيعـة، إذ يبلـغ سـمكها تقريبـاً 
وهـو اهلرمـون املحفـز  (FSH)ملم، وحينئذ تفرز الغدة النخامية يف املخ هرمون 

فتنمـو جمموعـة  ،(Follicle stimulating hormone) .لنضوج اجلريبـات
البييضات، وتنتج اجلريبات هرمون اإلسرتوجني وهو اهلرمون املسـؤول عـن  من

، ملـم تقريبـاً  ٥نمو بطانة الرحم وأوعيته الدموية، فيزداد سمك جدار الرحم إىل 
 ،(FSH) وإذا بلغت نسبة هرمون األسرتوجني حداً معيناً توقف إنتـاج هرمـون

املحفـز  (LH)ن امللـوتن وبدأت الغدة النخامية بإنتاج هرمون آخر وهـو اهلرمـو
 . (Luteinsnng hormone) لإلباضة واملتحكم بالكتلة الصفراء

فحينئذ تبدأ معظم اجلريبات التي بدأت يف النضج يف الضمور واالضمحالل، 
وتبقى البييضة التي اكتمل نضجها وهي بييضة واحدة كل شـهر، فيفـرز اجلريـب 

فتتحـرك ) حتـوي عـىل اإلسـرتوجنيامل(املحيط هبا كمية أكرب من السائل اجلريبي 
 )١(البييضة والكيس اجلريبي يف اجتاه سطح املبـيض، وذلـك قبيـل وقـت اإلباضـة

تقريبـاً مـن أول  ١٢ساعة أي قرابـة اليـومني وذلـك يف اليـوم  ٣٦ -ساعة  ٢٤بـ
 . )٢(يوماً  ٢٨احليض ملن كانت دورهتا احليضية 

 The Secretaryمرحلة اإلفراز : املرحلة الثانية
املؤدية لإلباضة حيـث تتحـرر  (LH)تبدأ هذه املرحلة بزيادة اهلرمون امللوتن 

 . يوماً تقريباً  ١٤البييضة من اجلريب وذلك قبل احليضة املقبلة بـ

اإلجراءات العالجية لتأخر اإلنجـاب : ينظر. خروج البييضة الناضجة من مبيض األنثى: هو اإلباضة أو التبويض) ١(
 . ٢١عند املرأة ص

، اإلجـراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد املـرأة ١٢٦ - ١٢٥خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص -: ينظر) ٢(
،  دليـل ١٣٧ - ١٣٦عافية املرأة ص،  دليل صحة و١٢ - ١٠، ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص٢٠ - ١٤ص

، موقــع الطبــي ١٠٥٥، دليــل صــحة األرسة ص٤٠٨املوســوعة الطبيــة الفقهيــة ص ،١٨املــرأة إىل الصــحة ص
altibbi.com موقع الصحة نت ،al-health.net ، اضـطرابات الـدورة الشـهرية، األسـباب وسـبل العـالج         
، موسوعة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز العربية للمحتـو الصـحي  alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢د سميح خوري 

kaahe.org . 
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رايني ـملم، وتزداد حلزونية الش ٨ويف هذه املرحلة يزداد نمو بطانة الرحم إىل 
غدد الرمحية نمواً كبرياً، وذلك املغذية للرحم الزدياد طوهلا يف حيز ضيق، وتنمو ال

نتيجة انفجار اجلريب وخروج البييضة، فيتحول اجلريب حينئذ للجسـم األصـفر 
(corpus luteum)  الذي يتحكم يف اهلرمونات الالزمـة أثنـاء احلمـل؛ فيقـوم

ستريون، ويبلغ هذا اهلرمون ذروته بعد أسبوع من اإلباضـة جبإفراز هرمون الربو
ملـن كانـت دورهتـا  ٢١-١٩أي يف اليـوم (ع من احليضة املقبلة تقريباً، وقبل أسبو

اجلسـم األصـفر إىل النضـوج  أيام من اإلباضـة يصـل ٨وبعد ) يوماً  ٢٨احليضية 
 (HCG) فإذا تم تلقيح البييضة وحصل احلمل، فإن اهلرمـون املشـيمي ،الكامل

ليعمــل عــىل دعــم نمــو احلمــل، ) اللــوتيني(حيــافظ عــىل بقــاء اجلســم األصــفر 
وأما إذا مل يتم احلمـل فـإن اجلسـم األصـفر  ،خصوصاً يف األشهر األربعة األوىلو

ثـم يضـمحل ويبـدأ . (corpus albicans)يبدأ بالتحول إىل اجلسـم األبـيض 
 . )١(بالضمور، مما يؤدي إىل هبوط مفاجئ ملستو الربوجستريون يف اجلسم

 (Menstruation)مرحلة احليض : املرحلة الثالثة
مستو هرمون الربوجستريون يف الدم، تفقد بطانة الرحم الـدعم  عند هبوط

الالزم لنموهـا وتغـذيتها، فيتسـبب ذلـك يف انقبـاض األوعيـة الدمويـة املغذيـة 
للبطانة؛ مما يؤدي إىل هتتك أنسجتها وسـقوطها وخروجهـا والـدم املحـتقن فيهـا 

 . )٢(خارج الرحم

، اإلجـراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد املـرأة ١٢٦-١٢٥ص خلق اإلنسان بني الطب والقرآن  -: ينظر) ١(
،  دليـل  ١٣٧-١٣٦ص،  دليل صحة وعافيـة املـرأة ١٢-١٠ص، ملحة عن التوليد وأمراض النساء  ٢٠-١٤ص
، موقــع الطبــي  ١٠٥٥، دليــل صــحة األرسة ص٤٠٨،  املوســوعة الطبيــة الفقهيــة ص١٨رأة إىل الصــحة صاملـ

altibbi.com ،  موقع الصحة نتal-health.net  اضطرابات الدورة الشهرية، األسباب وسـبل العـالج  د ،
تـو الصـحي ، موسوعة امللك عبداهللا بن عبـدالعزيز العربيـة للمح alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢سميح خوري 
kaahe.org . 

 .املراجع السابقة ) ٢(
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 )١(رسم توضيحي للدورة املبيضية والدورة احليضية
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=
€Ë˚^=pwgª^=

≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ_f=É^àª^=
 : وفيه ثالثة مطالب

  :تعريف الطهر: املطلب األول
: )٢(جاء يف مقـاييس اللغـة. )١(نقيض احليض، ونقيض النجاسة: الطهر يف اللغة

 . »الطاء واهلاء والراء أصل واحد صحيح يدل عىل نقاء وزوال دنس«
خيرج معنى الطهر عند الفقهـاء عـن املعنـى اللغـوي  ال: الطهر يف االصطالح

 . )٣(»زمان نقاء املرأة من دم احليض والنفاس«: فهو
 :تعريف احليض: املطلب الثاين

احلاء والياء والضاد كلمـة واحـدة، «: )٤(جاء يف مقاييس اللغة: احليض يف اللغة
رة إذا خرج منها : يقال مُ ماء أمحر، ولـذلك سـميت النفسـاء حائضـاً حاضت السَّ

سمي احليض حيضاً مـن قـوهلم حـاض السـيل : وقيل ،»تشبيهاً لدمها بذلك املاء
حاضت املرأة حتيض : فيقال ،)٦(حاض السيل إذا فاض: ، وقيل)٥(والوادي إذا سال

 . )٧(حيضاً وحميضاً وحماضاً فهي حائض إذا سال الدم منها يف أوقات معلومة
 : االصطالحواحليض يف 

تعددت تعريفات احليض عند الفقهاء وكلها تـدور : احليض عند الفقهاء:أوالً 
حــول معنــاه اللغــوي واالخــتالف إنــام هــو يف اســتيعاب القيــود املخرجــة لــدم 

 : ، ومن هذه التعريفات)٨(االستحاضة ودم النفاس

 .١٩٦، املصباح املنري ص٤/٥٠٤، لسان العرب ١٦٧خمتار الصحاح ص: ينظر) ١(
)٣/٤٢٨) ٢  . 
 . ٢٩٣معجم لغة الفقهاء ص: وينظر، ١/٤٦٢الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٣(
 .٧/١٤٣لسان العرب : ، وينظر٢/١٢٤) ٤(
 . ٧/١٤٣لسان العرب : ينظر) ٥(
 . ٧/١٤٢املرجع السابق ) ٦(
 . ٧/١٤٢، لسان العرب ٦٩خمتار الصحاح ص: ينظر) ٧(
 =،٥٣٩- ١/٥٣٦، التــاج واإلكليــل ١/١٦٠، فـتح القــدير ١/٣٩، بــدائع الصــنائع ٣/١٤٧املبســوط : ينظـر) ٨(
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دم طبيعة خيرج مع الصحة من غري سبب والدة من قعر الرحم يعتـاد : احليض
 . )١(أنثى إذا بلغت يف أوقات معلومة

 (Menstruation)عرف احلـيض عنـد األطبـاء : احليض عند األطباء: ثانياً 
 : بتعريفات عدة منها

 . )٢(»نـزف رمحي دوري تتعرض له معظم النساء يف سن اإلنجاب«: احليض
الدم الذي ينفضه رحـم املـرأة بصـورة دوريـة : )٣(ويف املوسوعة الطبية الفقهية

ي التي متتـد مـن البلـوغ إىل سـن ـشهر قمري غالبا خالل فرتة نشاطها اجلنس كل
 . اليأس

 تعريف الطهر بني احليضتني: املطلب الثالث
بعد أن تبني معنى احليض ومعنى الطهر فإن املـراد باملسـألة املـراد بحثهـا هـو 

واحـرتز بقـول  ،كنـة بـني احلـيض واحلـيض التـايل لـهالنظر يف أقل مدة زمنيـة مم
 : عن أمرين) احليضتني(

 . الطهر الذي بني النفاس واحليض: األول
 . أيام النقاء املتخللة للحيض: الثاين

 . فموطن البحث خاص بأقل مدة بني احليضتني املتتاليتني
=
=
=
=
=
=

 . ١/٢٢٥، املبدع ١/٣٨٦، املغني ١/٣٦٦ية اجلمل ، حاش١/٣٧٨، احلاوي الكبري ١/٥٣٩مواهب اجلليل =
 . ١/١١٠رشح منتهى اإلرادات : ، وينظر١/١٩٦اإلقناع مع كشاف القناع ) ١(
: وهناك تعريفات أخر ركزت عىل صـفة دم احلـيض أو سـببه، ينظـر، ١٠حة عن التوليد وأمراض النساء صمل) ٢(

 .١٠٥٥، دليل صحة األرسة ص ١٨الصحة ص ، دليل املرأة إىل ٢٨صحة املرأة يف أدوار حياهتا ص
 . ٤٠٨ص) ٣(
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=
Ï‡_oÿ^=pwgª^=

Áào‘`Ë=≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ^=hÿ_»=
 : وفيه مطلبان

 احليضتني غالب الطهر بني: املطلب األول
يذكر األطباء أن الدورة احليضية التي تبتدئ مـن أول يـوم يف احلـيض إىل أول 

 . )١(يوماً  ٣٥يوماً إىل  ٢١يوم يف احليض الذي يليه يرتاوح طوهلا يف الغالب بني 
 . )٢()أربعة أسابيع(يوماً  ٢٨وأن الغالب أن يكون طول الدورة احليضية هو 

ل متقاربة، متوسطها الذي اشـرتكوا فيـه هـو وأما غالب احليض فلهم فيه أقوا
 . )٣(من أربعة أيام إىل ستة

سبق فيمكن أن يقال أن غالب الطهر بني احليضتني عنـد األطبـاء  وبناء عىل ما
وأما غالـب  ،أربعة وعرشون يوماً  ثالثة وعرشون يوماً أو اثنان وعرشون يوماً أو

رون ـأربعـة وعشـ ون يومـاً أورـالطهر بني احليضتني عند الفقهاء فهو ثالثة وعش
وذلك أن الغالب أن للمرأة حيضة يف كل شهر قمري، وغالب مدة احلـيض  ،يوماً 

 . )٤(سبعة؛ فيكون غالب الطهر هو بقية الشهر بعد غالب احليض هو ستة أيام أو

 .Comprehensive Gynecology. P١٠٣ -Obstetrics and Gynecology – p٣٠٣ -: ينظر) ١(
    وذكـرت ، ١٠٥٥ة ص، دليل صحة األرس ٢/٢٥، الغدد الصم النسائية والعقم ١٣٦دليل صحة وعافية املرأة ص       

يوماً تزيد أسبوعاً أو تنقص  ٢٨مشافهة أن الدورة احليضية مدهتا ) هـ٢/٣/١٤٣٦(لطيفة العتي يف لقاء بتاريخ . د
. يوماً كام يف بعض الدراسـات ٣٥ألكثر من  ٠٫٩، وبنسبة ٠٫٥يوماً هو بنسبة  ٢١أسبوعاً، ووجود دورة أقل من 

 .١٢٦ .Gynecologic end eccrinology and infertility p: ينظر
. ٤٠٨املوسوعة الطبية الفقهية ص. ١٩، دليل املرأة إىل الصحة ص١٠ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص: ينظر) ٢(

 .١٠٥٥دليل صحة األرسة ص
، صحة املـرأة يف أدوار ١٠ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص:  ينظر. ٤، وقيل ٧ - ٣، وقيل من ٦ - ٣قيل من ) ٣(

، خلـق اإلنسـان بـني الطـب  ١٠٥٦، دليل صـحة األرسة ص ٥٠املرأة إىل الصحة ص، دليل  ٣٣، ٢٨حياهتا ص
 ). اهلامش( ١٢٧والقرآن ص

، العزيـز رشح الـوجيز ٢/٣٧٦، املجموع ٣١٩ - ١/٣١٨هناية املطلب : ينظر. نص الشافعية واحلنابلة عىل ذلك) ٤(
، ١/٢٤٠، املبدع ١/٧٥، الكايف ١/٣٩٠، املغني ١/٣٧٢) مع حاشية اجلمل(، رشح منهج الطالب ٣١٤، ١/٣١٢

 .١/٤٧٨حاشية ابن عابدين : ينظر. وذكر احلنفية أن غالب احليض هو ستة أو سبعة ،٢/٣٩٧اإلنصاف 
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 : األدلة عىل ذلك
يضِ ﴿:قول اهللا عز وجل: الدليل األول نَ املَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ الالَّ مْ إِنِ وَ ـائِكُ نْ نِسَ مِ

نَ  ِضْ ْ حيَ ئِي ملَ الالَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَالَ هتُ عِدَّ بْتُمْ فَ تَ  . )١(﴾ارْ
يـأس ثالثـة  حتـيض لصـغر أو أن عدة املفارقة يف احلياة التـي ال: وجه الداللة

، وعليه فالغالب )٢(أشهر، وأما من حتيض فعدهتا ثالثة قروء، فكل شهر يقابل قرءاً 
سـبعة، ومـا بقـي فهـو غالـب  شهر حيضاً، وغالب احليض ستة أيام أوأن يف كل 

 . الطهر
كنت أسـتحاض حيضـة كبـرية : حديث محنة بنت جحش قالت: الدليل الثاين

أستفتيه وأخـربه، فوجدتـه يف بيـت أختـي زينـب بنـت  ملسو هيلع هللا ىلصشديدة، فأتيت النبي 
يا رسول اهللا إين أستحاض حيضة كبرية شديدة، فـام تـأمرين فيهـا، : جحش فقلت

           ، فإنـه يـذهب الـدم )٣(أنعـت لـك الكرسـف: قد منعتني الصيام والصـالة؟ قـال
     : هو أكثـر مـن ذلـك؟ قـال: ، قالت)٤(»فتلجمي«: هو أكثر من ذلك، قال: قالت«
سـآمرك «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  )٥(هو أكثر من ذلك، إنام أثج ثجاً؟: قالت»فاختذي ثوباً «

إنـام هـي «: ، فقال»عنك، فإن قويت عليهام فأنت أعلم أهيام صنعت أجزأ: بأمرين
سبعة أيام يف علم اهللا، ثم اغتسـيل، فـإذا  ركضة من الشيطان، فتحييض ستة أيام أو

رت واستنقأت  رين ـثالثـاً وعشـ رين ليلة، أوـفصيل أربعاً وعشرأيت أنك قد طهُ
وصومي وصيل، فإن ذلك جيزئك، وكذلك فافعيل، كام حتيض النساء  ليلة وأيامها،

وكام يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل 
ر مجيعـاً، ثـم تـؤخرين ـالعرص ثم تغتسلني حني تطهرين وتصلني الظهـر والعصـ

وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، وجتمعني بني الصالتني فافعيل، وتغتسـلني املغرب 

 . ٤: سورة الطالق، جزء من اآلية) ١(
 . ٤/٤٢٠، تفسري القرآن العظيم ١٨/١٦٥اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(
 . ٤/١٤٢غريب احلديث النهاية يف : ينظر. القطن : الكرسف) ٣(
 .٤/٢٠٢النهاية يف غريب احلديث : ينظر . اجعيل موضع خروج الدم عصابة متنع الدم : تلجمي) ٤(
 .١/٢٠٢النهاية يف غريب احلديث : ينظر . سيالن الدماء :  الثج) ٥(
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فقـال رسـول »ك فافعيل، وصومي إن قويت عىل ذلكمع الصبح وتصلني، وكذل
 . )١(»وهو أعجب األمرين إيلّ «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ردّ املستحاضة إىل غالب احلـيض وغالـب الطهـر،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة
رين يوماً ملـن غالـب حيضـها سـتة أيـام، وثالثـة ـفكان غالب الطهر أربعة وعش

 . كان الشهر ناقصاً وحيضها ستة أيام وعرشين يوماً ملن حيضها سبعة أيام، أو
العرف والعادة حيث ثبـت بعـد االسـتقراء أن غالـب النسـاء : الدليل الثالث

يوماً،  ٢٤-٢٣سبعة، ومدة طهرها بني احليضتني هي  شهر ستة أيام أو حتيض كل
 . )٢(واالستقراء وإن كان ناقصاً إال أنه يفيد الظن

سـبعة يلـزم منـه أن  ، فكون النساء حيضن ستة أيام أو)٣(التالزم: الدليل الرابع
 . يوماً وهو غالب بقية الشهر ٢٣ أو ٢٤يكون غالب الطهر بني احليضتني 

 أكثر الطهر بني احليضتني: املطلب الثاين
يوماً، وعليه فـإن  ٣٥أن أطول مدة للدورة احليضية الطبيعية هي  األطباءيذكر 

أكثر الطهر الطبيعي هو قرابة الشهر، ويمكن أن تزيد املـدة وتكـون املـرأة طـاهراً 
 أو رضـاعاً  الً مل يكن املؤثر عىل ذلـك محـ مرض ما ولكن ذلك داللة اضطراب أو

وقد حيدث انقطاع ثانوي للطمـث ملـدة أقصـاها سـتة أشـهر نتيجـة  ،ونحو ذلك
وأما بعد انقطاع احليض عند املرأة اآليسـة، فـإن مـرور  ،)٤(اضطرابات وشذوذات

بعـده لـيس مـن  سنة كاملة عـىل عـدم نــزول احلـيض كـافٍ للحكـم بـام أن مـا
 . )٥(احليض

أقبلـت احليضـة  كتاب الطهارة، بـاب إذا: ، وأبو داود يف سننه ٢٠٢١ص) ٢٧٦٨٥(أخرجه أمحد يف املسند رقمه ) ١(
كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املستحاضة أهنا جتمع بـني : ، والرتمذي يف اجلامع٥٢ص) ٢٨٧(تدع الصالة، رقمه 

كتـاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء يف البكـر إذا ابتـدأت : ، وابن ماجه يف سننه٣٥-٣٤ص ) ١٢٨(الصالتني، رقمه 
 . ١/٢٠٣) ١٨٨(األلباين يف اإلرواء رقمه ، واحلديث حسنه ٨٩-٨٨ص ) ٦٢٧(مستحاضة، رقم احلديث 

 . ١/٣٧١، حاشية اجلمل ٢/٣٧٦املجموع : ينظر) ٢(
 .١/٢٨٠النملة . تيسري مسائل الفقه، د: ينظر) ٣(
 . ٢٥٤مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٤(
، احلـيض والنفـاس واحلمـل بـني الفقـه ٣٥٧، موسوعة املرأة الطبية ص٥٧٥املوسوعة الطبية الفقهية ص: ينظر) ٥(

 . ٥١-٥٠ص والطب 
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 . )١(الطهر بني احليضتنيحد ألكثر  فقد اتفقوا عىل أنه ال الفقهاءوأما 
 : األدلة عىل ذلك

حد ألكثر الطهـر، ومسـتنده االسـتقراء،  أمجع العلامء عىل أنه ال :اإلمجاع) ١(
حتيض أصالً، ومن النساء من تطهر سنني عديـدة وتطالـب بـام  فمن النساء من ال

 . )٢(جيب عىل الطاهرات وتعمل عملهن
عارض، فـإذا مل يظهـر العـارض أن الطهارة يف بنات آدم أصل، واحليض ) ٢(

 . )٣(وجب بناء احلكم عىل األصل وإن طال
أن التحديد من الرشع، وحيث مل يرد ألكثر الطهر حتديد من الشارع فإنـه ) ٣(

 .)٤(حد له ال
=
=
=
=
=

، الفتـاو اهلنديـة ١/١٧٦، تبيني احلقائق ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر) ١(
) مـع حاشـية اجلمـل(، رشح منهج الطالب ٢/٣٨٠موع ، املج١/٣١٨، هناية املطلب ١/٣٧٤،الذخرية ١/٣٧
وحكـى ، ١٩/٢٣٨جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم  ،١/٢٤٠، املبـدع ١/٧٥، الكايف ١/٤٠٠، املغني ١/٣٧٢

وللحنفية أقوال يف أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العـادة عنـد  ،٢/٣٨٠املجموع : عىل هذا، ينظر النووي اإلمجاع
 : االستمرار ووجود احلاجة

 . أنه ال حد له، فالطهر وإن طال يصلح لنصب العادة، ونصب املقادير بالتوقف -
 . أنه ستة أشهر، وإذا كان ستة أشهر فصاعداً فال يصلح لنصب العادة وترد أيامها إىل الشهر -
 .أنه سبعة ومخسون يوماً، وإذا زاد عليه فرتد أيامها إىل الشهر -
 . أنه سبعة وعرشون-. شهروإذا زاد عليه فرتد إىل ال أنه شهر، -

، حاشـية ابـن ١/٣٦١، منحـة اخلـالق ١/١٧٧، تبيـني احلقـائق ٤١-١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر
 . ١/٤٧٨عابدين 

، ١/٣٦١، البحـر الرائـق ١/٤٠بـدائع الصـنائع : ، وينظـر »وال حد ألكثره باإلمجاع«: ٢/٣٨٢قال يف املجموع ) ٢(
، تيسـري مسـائل الفقـه ١٩/٢٣٨، جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم ١/٢٤٠املبـدع  ،١/٢٩٢العزيز رشح الوجيز

١/٢٧٩. 
 . ١/٤٠بدائع الصنائع ) ٣(
 .١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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=
pÿ_oÿ^=pwgª^=
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البنـاء، واإلفـراز، (: متر الدورة احليضـية الطبيعيـة اإلباضـية بـثالث مراحـل

ا واملدة الزمنية من التبويض وحتـى  ٣٥-٢١بني  ، يف مدة ترتاوح ما)واحليض يومً
ا، وهي مدة زمنية ثابتة تقريبًا، فالتبويض إنام يـتم بعـد  ١٤نـزول احليض متتد  يومً

نـزول بطانة الرحم القديمة واكتامل مرحلـة البنـاء، وعليـه فمـن كانـت دورهتـا 
ا ٢٨احليضية  ر مـن أول يـوم مـن ـفالتبويض عندها يكون يف اليوم الرابع عش يومً

ا فالتبويض عندها يف اليـوم  ٢١ومن كانت دورهتا احليضية  ،)١(احليضة السابقة يومً
ا فالتبويض  ٣٥ومن كانت دورهتا احليضية  ،يضة السابقةالسابع تقريبًا من احل يومً

رين مـن أول يـوم مـن احليضـة السـابقة وهكـذا، ـعندها يف اليوم احلادي والعش
والتغيري يف مـدة الـدورة احليضـية يرجـع عـىل األرجـح إىل املرحلـة التـي تسـبق 

 . اإلباضة
أن وبناء عىل ذلك فإن األصل يف األوضاع الطبيعية يف اجلهاز التناسيل للمـرأة 

ا مرحلة البنـاء ؛ لتشمل مدة الطهر بني احليضتني البد وأن تزيد عىل أربعة عرش يومً
 . بعد سقوط بطانة الرحم السابقة ثم التبويض واإلفراز

، )١٠(املـرأة ص، اإلجراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد )١٠(ص ءملحة عن التوليد وأمراض النسا: ينظر) ١(
، خلـق اإلنسـان بـني الطـب والقـرآن )١٣٧(، دليـل صـحة وعافيـة املـرأة ص)١٨(دليل املـرأة إىل الصـحة ص

ــة )١٣٦(ص ــويض بدق ــد التب ــاب موع ــة حس ــويض وكيفي ــرتة التب ــن ف ــة ع ــائق هام ــك(، حق ــة حيات : جمل
hayatuki.com(،  كيــف أعــرف أيــام التبــويض)موضــوع :mawdooل��ة  وجــاء يف موقــع طفــو ،)٣

tufoola.com : ا فقط من يوم اإلباضة، كام ) ١٦-١٢عادة ما تكون من ) مرحلة اإلفراز(أن املرحلة اللوتينية يومً
أن التبويض قـد يتـأخر قلـيالً عـن ) جامعة اإلمام-أستاذ مساعد يف كلية الطب (الكسندرا اخلاطر . ذكرت ذلك د

حياة احلارثي يف ورقتهـا املقدمـة للمجمـع أن . د ، وذكرت)هـ١٤/٦/١٤٣٨(ر، يف لقاء بتاريخ ـاليوم الرابع عش
ا) ١٦-١٢(الطور اإلفرازي وهي الفرتة ما بني اإلباضة ونزول احليض ترتاوح ما بني   .يومً
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ـا، مـع  ٢١وأما نـزول الدم قبل مرور هذه املدة يف دورة حيضية أقـل مـن  يومً
 )٢(؛ إذ هـو داللـة نــزف)١(انتظام احليض واستمراره فهو مما يستلزم استشارة طبية 

ـا، وقـد ، )٣(»نـزف بـني الطمـوث«: رمحي، والنـزف الرمحي هو وقـد يكـون تبقعً
 : ومن أسباب النـزف الرمحي ،)٤(يكون نـزفًا غري منتظم وغري دوري

 . فرط تصنع بطانة الرحم -١
 ). أورام محيدة(مرجالت عنق الرحم  -٢
 . التهاب عنق الرحم -٣
 . رسطان عنق الرحم -٤
 . )٥(اآلفات الفرجية واملهبلية -٥
 . (iup)وجود األداة املانعة للحمل داخل الرحم  -٦

، مشـاكل )يف اهلامش( ١٢٨-١٢٧(، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص)٥٠(دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر) ١(
ابتسـام جحـالن يف . ذلك د ، وذكرت٢٠١٣س�بتمبر   lmashake/com.facebook.www  طبية وعالجية

 .الورقة املقدمة للمجمع الفقهي
 .وهو نزف غزير أو مديد يف أيام الطمث: (Menorrhagia)املينوراجيا  -النزف الطمثي : النزف ثالثة أنواع) ٢(

 .وهو نزف بني الطموث: (metrorrhafia)امليرتوراجيا  -النزف الرمحي 
ا، أي طموث غزيـرة مـع نـزف مـرتدد بـني :(Menometrorrhagi)النزف الطمثي الرمحي  وهو اجتامع االثنني معً

، صحة ٥١-٥٠، دليل املرأة إىل الصحة ص)٢١٣(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر. الطموث
 ).٢/٢٥(، الغدد الصم النسائية والعقم )٣٤-٣٣(املرأة يف أدوار حياهتا ص

الغدد الصـم : ، وينظر)١٣٩(، دليل صحة وعافية املرأة ص)٢١٣(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص) ٣(
 ).٢/٢٥(النسائية والعقم 

 ).٥١(إىل الصحة ص ، دليل املرأة)٢٢٥(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٤(
سميح خـوري مستشـار . ، أسئلة وأجوبة حول الدورة الشهرية د)٢٢٨(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٥(

، خروج الدم يف الفرتة بني الدورات الشهرية أو بعـد العالقـة Alrai.com األمراض النسائية والتوليد والعقم، جريدة الرأي
نوال احلـريب، استشـارية أمـراض النسـاء والـوالدة بمدينـة . ، وذكرت ذلك دAl.health.net) موقع الصحة نت(الزوجية 

 :يةوقسمت أسباب النزف عند املرأة إىل األقسام اآلت) هـ١٨/٢/١٤٣٧( إلثننياامللك سعود الطبية مشافهة يوم 
كحبوب منع احلمل، واللولب (، من خارج اجلسم ...)كاضطراب الغدة الدرقية وهرمون احلليب(من داخل اجلسم : هرمونية -١

            زائـدة حلميـة أو التهابـات وأورام ونحوهـا يف الـرحم أو عنـق الـرحم(موضـعية وعضـوية  -٢، ) اهلرموين، واإلبر اهلرمونية
 .األدوية -٤). سيولة، وأدوية السيولة(لدم أمراض ا -٣...). أو املهبل
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ـا يف األشـهر السـتة األوىل؛ ألن بطانـة  -٧ موانع احلمـل الفمويـة وخصوصً
 . )١(الرحم تصبح أرق نسبيًا يف البيئة منخفضة األسرتوجني

 . )٢((HRT)استخدام أنواع من العالج الفموي البديل  -٨
ــية  -٩ ــال إباض ــدورات ال ــة ال-ال ــة املزمن ــيطرة  -العارض ــي س ــي تعن والت

 . )٤(تكون يف بداية البلوغ وما قبل اليأس ، وغالبًا ما)٣(اإلسرتوجني
 . وغري ذلك )٥((LH)التبقيع وقت اإلباضة وعند ارتفاع هرمون  -١٠
العوامل النفسية والصدمات واهلموم والتوتر، والتعرض ألعامل شـاقة،  -١١

 . )٦(وممارسة رياضات عنيفة وغريها
باسـتثناء التلـوين -ف بني فرتات احليض أمـر غـري طبيعـيوبكل حال فالنـز

، فــاألورام وااللتهابــات واخللــل الغــددي املــؤثر يف -اليســري يف وقــت اإلباضــة
اهلرمونات هي أبرز أسباب هذا النـزف، وكل ذلك يسـتدعي إجـراء فحوصـات 

يبـني أبـرز أسـباب النــزف بـني  ويف اجلـدول اآليت مـا ،)٧(دقيقة والسعي للعالج
 : الطموث

ابتسـام جحـالن يف الورقـة املقدمـةللمجمع . ، وذكـرت ذلـك د٢١٣مراجعات رسيرية يف التوليـد وطـب النسـاء ص: ينظر) ١(
 .الفقهي

 .٢١٦، مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص١٣٩دليل صحة وعافية املرأة ص: ينظر) ٢(
 .١٥، ملحة عن التوليد ص٢٢٨-٢٢٥، ٢١٦ية يف التوليد وطب النساء صمراجعات رسير: ينظر) ٣(
، ٥١، ٤٥، ٢٣-٢٢، دليل املرأة إىل الصحة ص٩٠، ملحة عن التوليد ص١٣٢دليل صحة وعافية املرأة ص: ينظر) ٤(

 .alrai.com خوريسميح . ، اضطرابات الدورة الشهرية، األسباب وسبل العالج، د٥٦
ـــر) ٥( ـــد ص: ينظ ـــن التولي ـــة ع ـــحة ص١٥ملح ـــرأة إىل الص ـــل امل ـــويض ٥٢، دلي ـــراض التب ـــوع (، أع موض

mawdoo٣.com( ، حقائق هامة عن فـرتة التبـويض وكيفيـة حسـاب موعـد التبـويض بدقـة) جملـة حياتـك
hayatuki.com(الكسـندر اخلـاطر . ابتسام جحالن يف الورقة املقدمة للمجمـع الفقهـي، ود. ، وذكرت ذلك د

 ).مشافهة) (١٤/٦/١٤٣٨(
ابتسام جحـالن . ، وذكرت ذلك د١٢٨، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص٥٣-٥١دليل املرأة إىل الصحة ص) ٦(

 .يف الورقة املقدمة للمجمع الفقهي
، وذكرت ذلك )يف اهلامش( ١٢-١٢٧، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص٥٠دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر) ٧(

 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(استشارية أمراض النساء والوالدة بمستشفى امللك سعود بالرياض مشافهة  نوال احلريب. د
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 )١(أسباب النـزف بني الطموث عند النساء   
 احلمل اهلاجر التهديد باإلجهاض أو احلمل

ـا  عنق الرحم نمو طبيعي زائد يف املنطقة االنتقالية لعنـق الـرحم قـد ينــزف عفويً

أمل حويض أحادي اجلانب يف منتصـف الـدورة وتبقـع مهـبيل حيـدثان  أمل اإلباضة    

    

 

 خلل يف التوازن اهلرموين

ا مـن حبـوب منـع  استخدام غري منتظم أو - جرعـة منخفضـة جـدً
 . احلمل يسبب نـزفًا اخرتاقيًا

 . االستخدام املتزامن ملضادات الرصع ومانعات احلمل الفموية -
 ). الدرقة النخامية(خلل الوظيفة الصاموية  -
حبوب منع احلمل التي حتتوي عـىل الربوجسـتريون فقـط تسـبب  -

 . اضطرابًا يف املستويات اهلرمونية عند بعض املريضات
ا عندما يصبح الفاصل بـني : الدورات الالإباضية - تسبب نـزفًا شاذً

ا  .الدورات طويالً جدً
 
 

 األمخاج          

بعد اإلجهـاض  يسبب مخج بعد الوالدة أو: بطانة الرحمالتهابات  -
 . بعد العمل اجلراحي أو

غالبًـا بسـبب اإلصـابة بالبكترييـا املمرضـة : التهاب عنق الـرحم -
 . الكالميديا كالنيسرييا أو

 . باجلراثيم باملبيضات أو باملشعرات املهبلية أو: التهاب املهبل -
 
 
 

 اآلفات البنيوية

 . إدخال أجسام أجنبية أو األذية بسبب اجلامع -
الفرزجـات وهـي  تقرح املهبل بسبب استخدام احلجب العنقية أو -

 . )٢(األجهزة املستخدمة إلبقاء الرحم مكانه
ا يف بعض األحيان -  . اللولب الرمحي، قد يسبب تبقيعً
 LEEPواخلزعة املخروطية : شذوذات العنق بعد العمل اجلراحي -

 . واملعاجلة القرنة
 . عنق الرحم الرحم أورحالت بطانة  -
 . األورام العضلية امللساء -

 : سبق أن الدورات احليضية نوعان والذي يفهم من كل ما
تتم فيها اإلباضة، وحيدث نـزول بطانة الرحم فيها نتيجة : دورات إباضية) ١(

 . انخفاض هرمون الربوجستريون الناجم عن انكامش اجلسم األصفر

، دليل صحة وعافية املـرأة  ١٥-١٤ملحة عن التوليد: ، وينظر٢٢٣مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص) ١(
 .  ٣٤-٣٣، صحة املرأة يف أدوار حياهتا  ٥٢-٤٨، دليل املرأة إىل الصحة  ١٣٩-١٣٢

 .(kaahe.org)املوسوعة الصحية، هبوط الرحم : ينظر) ٢(
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تتم فيها اإلباضة، أي مل تكـرب  دورات حيضية الوهي : إباضية دورات ال) ٢(
يكون بتـأثري اجلسـم األصـفر  فيها بييضة ومل تنفجر، ونـزول بطانة الرحم فيها ال

لعدم تشكله، ولكن ألن الغشاء يظل حتت تـأثري االسـرتوجني املفـرز يف مراحـل 
ثـم تطور البييضة ويستمر يف النمو، وتبقى الغدد مستقيمة دون مظـاهر إفرازيـة، 

يلبث اجلريب أن يرتاجع ويضمر فيقل االسرتوجني الداعم لنمو بطانة الـرحم  ال
وهذه الدورات الالإباضية أكثـر  ،)١(وعند هبوطه لدرجة معينة تنسلخ هذه البطانة

 : حتدث عند ما
 . )٢(النساء الاليت لدهين ضعف يف اإلباضة -
ـل الـدورات  - احليضـية األوىل يف السنوات الـثالث األوىل بعـد البلـوغ؛ فجُ

 . )٣(تكون دون إنتاج بييضات
 . )٤(وقد حتدث الدورات الال إباضية بشكل عارض يف سنوات اإلنجاب -
وقد حتدث هذه الدورات بشكل مزمن مسببة دورات طمثيـة غـري منتظمـة  -

وغزيرة بسبب سيطرة اإلسرتوجني، مما يعرض املريضة خلطـر حـدوث فـرط 
 . مفقر الد الرسطان أو التصنع أو

ا يف سن اإلياس حيث ينهي املبيضـان وظيفـتهام  - وحتدث هذه الدورات أيضً
ويفرزان كميات أقل من هرموناهتام؛ ونتيجـة لـذلك تـنقص اخلصـوبة حتـى 

 . )٥(تتوقف املبايض كليًا

ــر) ١( ــي : ينظ ــع الطب ــارات، . altibbi.comموق ــب، االستش ــالم وي ــع إس ــهري، موق ــدورة الش ــطرابات ال اض
consult.islamweb.netأسـتاذ مسـاعد يف كليـة الطـب جامعـة اإلمـام، (لطيفـة العتـي . ، وذكرت ذلـك د

استشارية أمراض النساء بمدينة امللـك (نوال احلريب . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(يف مشافهة ) واستشارية نساء ووالدة
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) سعود الطبية

ا، موقع إسالم ويب، االستشارات : ينظر) ٢(  .consult.islamweb.netاضطرابات الدورة الشهرية عمومً
ويعتقد أن التوقيت املوزون حليض املرأة ال ينـتظم «: وفيه) ٢٣-٢٢(املرجع السابق، دليل املرأة إىل الصحة : ينظر) ٣(

 .»قبل أن يتكرر احليض نحو أربعني مرة
 .لطيفة العتي. ، وذكرته دaltibbi.comموقع الطبي : ينظر) ٤(
أسـتاذ مسـاعد (لطيفة العتي . ، وذكرت ذلك دaltibbi.com ، موقع الطبي٥٩دليل املرأة يف الصحة ص: ينظر) ٥(

استشارية (نوال احلريب . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(مشافهة يف ) ة اإلمام، واستشارية نساء ووالدةيف كلية الطب جامع
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) أمراض النساء بمدينة امللك سعود الطبية
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يف أقل زمن ممكن للطهـر بـني احليضـتني   -اهللا تعاىلرمحهم -اختلف الفقهاء 

 : عىل أقوال عديدة، مردها إىل قولني مها
عــدم التحديــد، فلــيس هنــاك زمــن حمــدد ألقــل الطهــر بــني : القــول األول

وهـذا قـول  ،ذ فهو حيض وحيث ختلف فهو الطهراحليضتني، وحيث وجد األ
وعىل هذا فتـو  ،)٣(واختارها شيخ اإلسالم، )٢(، ورواية عند احلنابلة)١(عند املالكية

 . )٤(كثري من العلامء املعارصين
 : األدلة

وَ أَذً﴿:وجل عز قول اهللا -١  لْ هُ يضِ قُ نِ املَْحِ أَلُونَكَ عَ يَسْ  . )٥(﴾وَ
إذا أقبلــت «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال النبــي : قالــت -ريض اهللا عنهــا-حــديث عائشــة  -٢ 

 . )٦(»أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيلاحليضة فدعي الصالة وإذا 
ـا وللطهـر : وجه الداللة من اآلية واحلديث أن الشارع جعل للحـيض أحكامً

ا، وعلق احلكم باملحيض، واملحيض هو الذي يُؤذ بـه مـن مكـروه فيـه؛  أحكامً

 .١/٣٧٤، الذخرية ٣/٨٣اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ١(
واستثنى يف رواية العـدة؛  ،»وهو الصواب«:  ٢/٣٩٦، قال يف اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع ١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٢(

): ١/٢٦٧(قـال يف الفـروع . فتكلف املرأة بالبينة إذا ادعت انقضاءها يف شهر، وتصدق فيام كـان أكثـر مـن ذلـك
 .»كأكثره، وعنه إال يف العدة] أقله[وعنه ال توقيت فيه «

 .١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٣(
، والسيد سابق ١/١١٥، والشيخ السعدي يف منهاج السالكني  ٥٠ومنهم اإلمام الشوكاين يف الدراري املضية ص) ٤(

، والشيخ ابن جربين يف إهباج ١/٤١٠يف الرشح املمتع   -رمحه اهللا-، والشيخ حممد بن عثيمني  ١/٧٦يف فقه السنة 
، )هــ١٤٢٧ذو القعـدة  ١٠ ar.islamway.netطريق اإلسالم (الشيخ عبدالكريم اخلضري ، و١/١١٥املؤمنني 

 ) .٢٠٨٩٨: رقم( (islamqa.info)ونقلت هذه الفتو يف اإلسالم سؤال وجواب 
 ).٢٢٢(سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٥(
  ومسـلم. ٥٦ص) ٣٢٠( إذا رأت املستحاضة الطهر، رقمـه: احليض، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب) ٦(

 .١٤٨-١٤٧ص ، )٧٥٣(املستحاضة وغسلها وصالهتا، رقمه : احليض، باب: يف صحيحه، كتاب
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، فحيـث وجـد فهـو احلـيض وحيـث ارتفـع فهـو )١(لنتن رحيه، وقذره، ونجاسته
 . )٢(الطهر

 : املناقشة
تعارض بني التقدير باملدة واآلية، فاآلية علقت احلكم  أن يناقش بأنه ال يمكن

 . عىل األذ مطلقاً، وماال تقدير فيه من الشارع فإنه يقدر بالعرف
أن نصب املقادير أمر توقيفي، فال حتديد إال من الشارع، ومل يرد دليل عـىل  -٣

ا  عىل الوجود، فام اعتادته املـرأة حتديد أقل الطهر بني احليضتني، فيبقى احلكم معلقً
 . )٣(يف حيضها فيحكم به هلا، وما اعتادته يف طهرها فيحكم به هلا

، ولـو كـان هنـاك حـد ألقـل )٤(جيـوز أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال -٤
وملا وسعه التأخري مع عموم البلو بذلك فأزواجه وعمـوم  ملسو هيلع هللا ىلصالطهر لبينه النبي 

 . )٥(يان ذلك يف كل وقتنساء املسلمني حيتجن إىل ب
ي احلكـم بـام هـو معتـاد ـيمكن أن يناقش بأن إطالق احليض يقتضـ: املناقشة

يستشكلن احليض الطبيعي املعتـاد  أن النساء ال: ومعروف عند النساء، واملالحظ
فيام خالف املعتاد، وهـذا يـدعو إىل ضـبط احلـيض املعتـاد  استفتاءاهتنوإنام تكثر 

واعتامد نتائج االستقراء يف حال اعتدال األحوال للخروج بتوقيت ضـابط يصـار 
 . له عند الشك

يمكـن  التحديد، فهناك مدة معينة ألقل الطهر بـني احليضـتني ال: القول الثاين
ا فالأن ينـزل احليض فيها، ولو رأت ا ـاملرأة فيهام دمً وهـذا مـذهب  ، يكـون حيضً

، وهـو )٧(، وقـول عنـد املالكيـة)٦(فهو مذهب احلنفيـة -رمحهم اهللا-مجهور الفقهاء 

 .٣/٨٢، اجلامع ألحكام القرآن ١/٦٨٢تفسري الطربي : ينظر) ١(
 .١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٢(
 .١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٣(
 .٣/٤٥١، رشح الكوكب املنري ٢٩٤اد الفحول ص، إرش٤١-٣/٤٠اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٤(
 .١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٥(
 . ١/٣٧، الفتاو اهلندية ١/٣٥٦، كنز الدقائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
حاشـية ، ١/٣٧٤الـذخرية : ، وأما أقل الطهر فاضـطربت فيـه الروايـات عـن مالـك ، وينظـر ١/١٣٦قال يف بداية املجتهد ) ٧(

 .١/٣٨١اخلريش 
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 . )٢(، واملذهب عند احلنابلة)١(مذهب الشافعية
 : أدلة القول الثاين

يمكـن أن يفهـم  أن احليض يتكرر وال يدوم، فإن وجد من أدلة الرشع ما -١
مل يصـح التوقيـف ومل يسـلم االسـتدالل بـه فـالعربة ، وإن )٣(منه التحديد أخذ به

مستند ألقل الطهر إال التجربة والعادة، فأقل زمـن وجـد وعـرف  بالوجود، إذ ال
 . )٤(بني النساء، فهو أقل مدة للطهر بني احليضتني

ر، وعليـه اسـتقر ـأن التحديد أسهل للمفتي واملستفتي، واألخـذ بـه أيسـ -٢
 . )٥(رأي اجلمهور

 : املناقشة
 : نوقشت أدلة هذا القول باآليت

ا رشعيًـا لكـان ) أ( أن التحديد الذي مال إليه أصحاب هذا القول لو كان حـدً
 . )٦(أوىل بمعرفته وبيانه منا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أن التحديد بُني عىل التجربة والعادة، ومن علم بحد فقد علم غريه بحد ) ب(
 . )٧(العلم ليس علامً بالعدمأقل منه، وال يمكن نفي ماال نعلم، فعدم 

 : اآلراء يف حتديد أقل الطهر بني احليضتني
بعد اتفاقهم -اختلف أصحاب القول الثاين يف حتديد أقل الطهر بني احليضتني 

عىل آراء بياهنـا  -يف اجلملة عىل القول بوجود مدة معينة ألقل الطهر بني احليضتني
 : يف اآليت

ـا، وـيضـتني مخسـة عشـأقل الطهر بـني احل: الرأي األول هـذا مـذهب  ر يومً

 . ٣٧٩ - ٢/٣٧٧، املجموع ١/٣١٩هناية املطلب : ينظر) ١(
 . ١/٢٣٩، املبدع  ٢/٣٩٥، اإلنصاف  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣٩٠املغني : ينظر) ٢(
 .وهذا ما بنى عليه بعض أصحاب هذا القول حتديدهم) ٣(
 . ٣٢١-١/٣٢٠هناية املطلب : ينظر) ٤(
 . ١/٣٧الفتاو اهلندية  : ينظر) ٥(
 . ١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٦(
 . املرجع السابق: ينظر) ٧(
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، وهـو مـذهب )٢(، واملعتمـد يف مـذهب املالكيـة)١(اجلمهور فهـو مـذهب احلنفيـة
 . )٤(، ورواية عن أمحد)٣(الشافعية

 : استدلوا باآليت: األدلة
ـا -ريض اهللا عـنهام- عمـر روي عـن ابـن ما: الدليل األول النسـاء «: مرفوعً

متكث إحداهن شطر دهرهـا : نقصان دينهن؟ قالوما : ناقصات عقل ودين، قيل
 . )٥(»تصيل ال

يف احلديث أن املرأة متكث يف حيضها شطر دهرها، ففـي الشـهر : وجه الداللة
ا، فاحلـديث أشـعر  ا، ومفهومه أن طهرها يف الشهر مخسة عرش يومً مخسة عرش يومً

 . )٦(بأقل الطهر، وأكثر احليض
 : املناقشة

 : نوقش هذا الدليل باآليت
ــظ ال: أوالً  ــذا اللف ــديث هب ــه أن احل ــل ل ــن )٧(أص ــك اب ــر ذل ــام ذك ــر  ك                     حج

ليس فيـه موضـع الشـاهد  واحلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم -)٨(رمحه اهللا-

 . ١/٣٧، الفتاو اهلندية  ١/٣٥٦، كنز الدقائق  ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ١(
،  ١/٣٨١، حاشـية اخلـريش  ٣/٨٣، اجلـامع ألحكـام القـرآن ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : ينظر) ٢(

، واقترص عليه العالمة خليل ، وقال ابـن رشـد يف ١/١٨٧، الفواكه الدواين ١/٣٨١عىل اخلريش  حاشية العدوي
 . »له حظ من القياس.. وهذا القول  «:١/١٢٦املقدمات املمهدات 

 .١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز »باتفاق أصحابنا«: ، وقال ٢/٣٧٦، املجموع ١/٣١٨هناية املطلب :ينظر) ٣(
 .١/٢٦٧، الفروع ٢/٣٩٥اإلنصاف : ينظر) ٤(
ال «:  ١/١٦٢وقال ابن حجر يف التلخيص احلبـري  ،١/٢٦٧١صد احلسنة، كتاب الطهارة ذكره السخاوي يف املقا) ٥(

، )مل أجده هبذا اللفظ إال يف كتب الفقهـاء: (٢/٣٧٥وقال الشيخ أبو إسحاق يف املهذب «، .. »أصل له هبذا اللفظ،
وأصل احلديث ثابت يف الصـحيح دون ذكـر شـطر ، )باطل ال يعرف: ( ٢/٣٧٧املجموع وقال النووي يف رشحه 

يف أضحى أو فطر إىل املصـىل، فمـر عـىل النسـاء  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا : قال الدهر، فقد رو أبو سعيد اخلدري 
رن تكثـرن اللعـن وتكفـ: بم يا رسول اهللا؟ قـال: يا معرش النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن«: فقال

وما نقصان ديننا وعقلنا يـا : العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، قلن
فذلك من نقصان عقلها، ألـيس : بىل، قال: أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: رسول اهللا؟ قال

 .»هافذلك من نقصان دين: بىل، قال: إذا حاضت مل تصلِ ومل تصم؟ قلن
، املبدع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٢٢، هناية املطلب  ١/١٩١اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف : ينظر) ٦(

١/٢٤٠. 
 .٢/٣٧٧، املجموع ١/٣٧٤، الذخرية ١/٣٣٣البحر الرائق : كام سبق ، ينظر) ٧(
 .وسبق ذكره عند ختريج احلديث ) ٨(
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أليس شـهادة املـرأة «: عن نقصان العقل والدين قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه ملا سئل النبي : ولفظه
فـذلك مـن نقصـان عقلهـا، ألـيس إذا : شهادة الرجل؟ قلن بىل، قالمثل نصف 

فال داللة فيـه  )١(»فذلك من نقصان دينها: حاضت مل تصم ومل تصل؟ قلن بىل، قال
 . عىل املذكور

أن دهر املرأة تدخل فيه أيـام الصـبا ومـا بعـد اإليـاس وعليـه فليسـت : ثانيًا
ا من كل شهر حمققة للمعادلة   . )٢(بني الطهر واحليضاخلمسة عرش يومً

رة وتطهـر ـأن احلديث حيتمل معانٍ أخر، فلو كانت املرأة حتـيض عشـ: ثالثًا
 . )٣(عرشة استقام املعنى، فال داللة فيه عىل اخلمسة عرش

ا  . )٤(»يفيدهاعموم فيه، والدعو عامة فال  أن احلديث ال«: رابعً
 . )٥(عىل ذلك -هللا عليهمرضوان ا-اإلمجاع، فقد أمجع الصحابة : الدليل الثاين

 : املناقشة
         بإبطال دعو اإلمجـاع، لوجـود املخـالف مـن الصـحابة : يمكن أن يُناقشو

 . -كام سيأيت-
أن أقل الطهر مبني عىل أكثر احليض، وحيث كان أكثر احليض : الدليل الثالث

ا  ا؛ إذ الشـهر غالبًـا )٦(مخسة عرش يومً خيلـو مـن  ال؛ فإن أقل الطهر مخسة عرش يومً
؛ ألن اهللا تعاىل جعل عدة احلرائر ذوات األقـراء يف الطـالق ثالثـة )٧(حيض وطهر

، ومسـلم يف )٣٠٤(رقمـه  ١/٦٨بـاب تـرك احلـائض الصـوم ، كتاب احليض ، : أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
 .  ٧٩رقمه  ١/٨٦، .. كتاب اإليامن ، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات : صحيحه 

 .١/٣٧٤الذخرية : ينظر) ٢(
 .املرجع السابق :ينظر) ٣(
 .املرجع السابق: ينظر) ٤(
 .١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
، احلاوي الكبري ١/١٣٥، كفاية الطالب الرباين ١/١٥١املدونة : ينظر . -رمحهم اهللا-هو مذهب مجهور الفقهاء و) ٦(

ا للحنفية، ينظـر٢/٣٩٤، اإلنصاف ١/٣٧١، رشح منهج الطالب ١/٢٧٩، املجموع ١/٤٣٤ املبسـوط : ، خالفً
 .١/١٥٥، بدائع الصنائع ٣/١٤٨

، ١/٢٤٠، املبـدع ١/٣٩٠، املغنـي  ١/٣٧١، حاشية اجلمـل  ١٤١٠/ ٣خلالف عيون األدلة يف مسائل ا:  ينظر) ٧(
 .٢/٣٩٥اإلنصاف 
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قروء، وجعل عدة اليائسة من املحيض ثالثة أشهر، فجعل بإزاء كـل شـهر طهـراً 
 . )١(وحيضا

 : نوقش من وجهني: املناقشة
نفيـة عدم التسليم ببناء أقل الطهر عىل أكثر احليض؛ فأكثر احليض عند احل -١

أن أكثـر احلـيض مخسـة  -واملسـتدل مـنهم- واملشهور عند احلنابلـة )٢(عرشة أيام
اـعش ا، وأقل الطهر ثالثة عرش يومً  . )٣(ر يومً

ا جيتمـع  أن مبنى االستدالل قائم عىل أن شهر املرأة ال -٢ يزيد عىل ثالثني يومً
يتصـور أن هلا فيه حيض وطهر وهذا غري مسلم فقد يزيد شهرها عىل ذلك، ولـذا 

ـا مـثالً، وأن يكـون حيضـها سـبعة  يكون حيضها سبعة أيام وطهرها ثالثون يومً
 . )٤(عرش يوما وطهرها مخسة عرش وأكثر

الرجوع إىل الوجود، وقد ثبت بالبحث الشايف أن أقل طهر بـني : الدليل الرابع
ا فيكـون  احليضتني وجد من عادات النساء يف اعتدال األحوال هو مخسة عرش يومً

 . )٥(و املعتمد واملتبعه
 : املناقشة

هو دون ذلك، فأصحاب اآلراء األخر يف التحديد بنـوا  أنه ثبت بالوجود ما
وجدوه وعرفوه من واقع النساء وعدم علمنا بام هـو دون اخلمسـة  أقواهلم عىل ما

 . )٦(يعني العلم بعدمه عرش ال
 : يمكن أن جياب: اجلواب

أفاد عدم وجود من دون اخلمسة عرش يومـاً يف بأن االستقراء عرب العصور ) أ(
 . خيرم نتيجة االستقراء اعتدال األحوال، ووجود حاالت شاذة ال

 . ١/١٢٦املقدمات املمهدات : ينظر ) ١(
 .٣/١٨٤املبسوط : ينظر) ٢(
 .١/٢٤٠املبدع : ينظر) ٣(
 . ١/٢٤٠، املبدع ١/٣٩٠املغني : كام قال بذلك احلنابلة ، ينظر ) ٤(
 .٢/٢٧٩، املجموع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣١٩هناية املطلب : ينظر) ٥(
 .١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٦(
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أن هذا االستقراء مقابل باستقراء أدق وأشـمل، وهـو اسـتقراء األطبـاء ) ب(
 . ثبت بخالف ذلك فهو حاالت مرضية الذي أثبت أن جل ما

واجلامع أن املـرأة بـالطهر تعـود إىل  القياس عىل مدة اإلقامة،: الدليل اخلامس
سقط عنه بالسفر، وأقل مدة  سقط عنها باحليض، واملسافر باإلقامة يعود إىل ما ما

ا كـذلك، حيـث إن  ا فتكون أقل مدة الطهر مخسة عرش يومً اإلقامة مخسة عرش يومً
 . )١(هذه املدة معتربة يف الرشع توقيتًا ملا لزم

 : املناقشة
 : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم سالمة هذا القياس وذلك من وجهني

 . ضعف العلة اجلامعة بينهام -١
         أنه قياس عىل أمر خمتلف فيـه، فمـدة اإلقامـة حمـل خـالف بـني الفقهـاء  -٢

 . -رمحهم اهللا تعاىل-
ـاـأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عش: الرأي الثاين ، وهـذا املشـهور مـن ر يومً
 . )٢(مذهب احلنابلة

 : استدلوا باآليت: األدلة
أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت  روي عن عيل  ما: الدليل األول

أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض، طهـرت عنـد كـل قـرء وصـلت، فقـال عـىل 
إن جاءت ببينة من بطانـة أهلهـا ممـن يـرىض دينـه : قل فيها، فقال رشيح: لرشيح

وعقـد ثالثـني بيـده ! )٣(قـالون: وأمانته فشهدت بذلك وإال فهي كاذبة، فقال عيل
 . )٤(يعني بالرومية

 . ٣٦١-١/٣٦٠، منحة اخلالق  ٣٦١-١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر) ١(
 . ١/٢٦٧، الفروع  ٢/٣٩٥، اإلنصاف  ١/٢٣٩، املبدع ١/٣٩٠املغني : ينظر) ٢(
 . ١/٢٣٣سنن الدارمي : ينظر. قالون بلسان الروم وتعني أحسنت) ٣(
 =ال تعتـد: ، والبيهقـي يف سـننه، بـاب ١/٢٣٣) ٨٥٥(الطهر كيف هـو، رقـم احلـديث : أخرجه الدارمي، باب) ٤(
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جييء إال إذا كـان أقـل احلـيض يـوم  أن انقضاء العدة يف شهر ال: وجه الداللة
ر ومل يعلـم لـه ـوليلة، وأقل الطهر ثالثة عرش، وقد قال هبذا أحد الصحابة وانتشـ

 . )١(خالف
 : املناقشة

 : نوقش االستدالل هبذا األثر من وجوه
انقطــاع إســناد هــذا األثــر؛ حيــث إن الشــعبي مل يســمعه مــن عــيل، قــال ) أ(

للرتدد يف سامع الشعبي ] يعني البخاري[وإنام مل جيزم به «: )٢( -رمحه اهللا-حجر ابن
 . »أنه سمعه من رشيح فيكون موصوالً  من عيل، ومل ينقل

 .  -كام سبق يف خترجيه-بأن هذا األثر أورده عبدالرزاق موصوالً : وأجيب
يكون إال بام ذكر، بل يمكن أن تكـون  عدم التسليم بأن انقضاء العدة ال) ب(

، ثـم حاضـت ثالثـة أيـام ثـم )٣(املرأة قد حاضت ثالثة أيام ثم طهرت عرشة أيـام
ـا ثـ م حاضـت ثالثـة أيـام طهرت عرشة أيام، فيكون املجموع ستة وعرشين يومً

 . )٤(فانقضت عدهتا يف شهر
فيه قبول  عدم داللة األثر عىل نفي املدة التي هي أقل من ذلك، إذ غاية ما) ج(

من بلغنا خربها من أهنا حتيض ثالثة مرات يف الشهر، وقد يكون هناك من حتـيض 
 . )٥(أقل من ذلك وتنقيض عدهتا بأقل من شهر

من قال أؤمتنت املرأة عىل : ، وابن أيب شيبة يف املصنف ٧/٤١٨)  ١٥١٨٢(التي وقع فيها الطالق، رقمه  باحليضة=
ا بصيغة التمريض، كتاب احلـيض، بـاب ) ٤/٢٠٠) (١٩٢٩٦(رقمه  ها،جرف واللفظ له، وأخرجه البخاري تعليقً

وإسناده منقطع حيث مل يسمعه الشعبي من عيل، ووصـله عبـدالرزاق ). ٥٧(إذا حاضت يف شهر ثالث حيض ص
ا عن أيب معرش : ينظـر. عن إبـراهيم نحـوه بن جريج عن عطاء، وبه قال إبراهيم النخعي، ووصله عبدالرزاق أيضً

وعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعيل، وهو من الرواة املكثرين عنه إال أنه ال ينتقي يف حديثه «. ١/٤٢٥فتح الباري 
التحجيل يف ختريج ما مل خيـرج : ينظر. »عن عيل فهو يروي بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف يف روايته وعدم قبوهلا

 .١/٣٦يف إرواء الغليل 
وعليه صح عند احلنابلة أن تنقيض العـدة يف .  ٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٣٩، املبدع  ٣٩٢-١/٣٩١املغني : ينظر) ١(

 .شهر واحد إذا قامت بذلك البينة
 .١/٤٢٥فتح الباري  ) ٢( 

 .١/١٦١، فتح القدير  ٣/١٤٨املبسوط  : ينظر. وهذا مذهب احلنفية أن أقل احليض ثالثة أيام) ٣(
 .١/٥١٥رشح ابن رجب عىل صحيح البخاري  : ينظر.  -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق بن راهويه   فرسه هبذا) ٤(
 . ٧٥، دفع احليض واستجالبه واضطراباته ص )١/١٩١احليض والنفاس رواية ودراية  : ينظر) ٥(
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جتـد ذلـك، وأن هـذا  ب البينة حتقيق النفي فإهنا لنأن رشحيًا إنام أراد بطل) د(
يَـاطِ ﴿: كام قـال اهللا تعـاىل ِ ـمِّ اخلْ ـلُ يفِ سَ مَ جَ اجلَْ لـِ تَّـى يَ نَّـةَ حَ لُونَ اجلَْ خُ ـدْ الَ يَ             )١(﴾وَ

 . )٢(يدخلوهنا أي ال
بأن شذوذ حال هذه املرأة عـن حـاالت النسـاء : ويمكن أن يناقش أيضاً ) هـ(

قبـول هـذه الـدعو  املعتادة مل جيعله الصحابة حجة عىل غريهـا فيكـون األصـل
هنالك قبول هـذه  مطلقاً وجعلها قاعدة مقبولة تعمم عىل سائر النساء، بل غاية ما

 !. الدعو يف حقها هي فقط متى أثبتت ذلك بالبينة
أن مبنى أقل الطهر عىل أكثـر احلـيض، وحيـث قيـل بـأن أكثـر : الدليل الثاين

ا، فإن أقل الطهر ثالثة عرش يومً   . )٣(ااحليض سبعة عرش يومً
 : -كام سبق- وجوه نوقش من: املناقشة

 . )٤(عدم التسليم ببناء أقل الطهر عىل أكثر احليض -١
ا، إذ املسألة حمل خالف بـني  -٢ عدم التسليم بأن أكثر احليض سبعة عرش يومً

 . )٥(الفقهاء
ا عدم التسليم بأن شهر املرأة ال -٣  . )٦(يزيد عىل ثالثني يومً

ـاـالطهر بني احليضتني تسعة عشـأقل : الرأي الثالث ، وهـذا قـول عنـد ر يومً
 . )٧(احلنفية

 : الدليل عىل ذلك
أن الشهر يشتمل عىل احليض والطهـر عـادة؛ ألن اآليسـة والصـغرية أبـدلت 

 ).٤٠(سورة األعراف، جزء من اآلية ) ١(
قالت باستحالة ذلك وأنـه ) لطيفة العتي. د(بعض الطبيبات ، وملا ذكرت هذا األثر ل ١/٤٢بدائع الصنائع  : ينظر) ٢(

 . يلزم االستفصال من هذه املرأة ، وسيتبني باالستفصال أنه ليس حيضا
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع    ١/٣٩٠املغني  : ينظر. وقال هبذا أبو بكر من احلنابلة) ٣(
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠املبدع  : ينظر. واملشهور عند األصحاب من احلنابلة عدم البناء) ٤(
ا وهو املذهب عند احلنابلة وقد سبق ١٥واجلمهور عىل أن أكثره ) ٥(  .يومً
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع  ١/٣٩٠املغني  : ينظر) ٦(
 .١/٤٠، بدائع الصنائع  ٣/١٤٨املبسوط  : ينظر) ٧(
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رون، إال ـبشهر، وقد قام الدليل عىل أن أكثر احليض عرشة، فيبقى من الشهر عشـ
 . )١(بيومأنه ينقص يوم؛ الحتامل نقص الشهر القمري 

 : نُوقش هذا الدليل من وجهني: املناقشة
عدم التسليم بأن أكثر احليض عرشة أيام، إذ مبنى هذا القول أحاديـث : األول

يثبـت يف أكثـر احلـيض يشء، فيكـون  باطلة، وآثار موقوفة وضعيفة، وإذا كان ال
 . )٢(بُني عليه واهٍ وضعيف ما

 . فقد يزيد وقد ينقص كام سبق ثالثونعدم التسليم بأن شهر املرأة : الثاين
 . )٣(، وقال هبذا بعض املالكيةأقل الطهر بني احليضتني عرشة أيام: الرأي الرابع

اف إليهـا، أن العرشة هناية املرتبة األوىل يف العدد، ومـا فوقهـا فمضـ«: الدليل
 . )٤(»فكانت هناية أقل الطهر

ناقش بأنه: املناقشة ني أقـل الطهـر وهنايـة املرتبـة للـربط بـ ال وجه يمكن أن يُ
 !. األوىل يف العدد، فاحليض والطهر أمور خلقية جسدية

ثامنيـة أيـام، وقـال هبـذا بعـض  أقـل الطهـر بـني احليضـتني: الرأي اخلـامس
 . )٥(املالكية

 أن العرشة هناية، والكالم يف أقل الطهر، فيناسـب أقـل مـن النهايـة؛«: الدليل
 . )٦(»فينقص منها أقل اجلمع وهو اثنان

وجـه للـربط  بأن هذا االستدالل فيه تكلف، إذ ال: يمكن أن يناقش: املناقشة
 !. عالقة ألقل اجلمع ليتم نقصه من العرشة بني أقل الطهر والرقم عرشة، وكذا ال

 .٢/٣٨٣، املجموع  ٣/٨٤املبسوط  : ينظر) ١(
 .١/١٩٢احليض رواية ودراية  : رينظ) ٢(
، حاشية اخلـريش  ١/١٣٢، كفاية الطالب ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : وهذا قول ابن حبيب، ينظر) ٣(

 .١/١٨٧، الفواكه الدواين ١/٣٨١
 .١/٣٧٤الذخرية ) ٤(
، الفواكـه الـدواين  ١/١٣٢، كفاية الطالـب ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : ينظر. وهذا قول سحنون) ٥(

١/١٨٧. 
 .١/٣٧٤الذخرية  ) ٦(
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، وهذا قول أقل الطهر بني احليضتني من ثامنية أيام لعرشة أيام: الرأي السادس
 . )١(ند املالكيةع

 . )٢(، وهذا قول عند املالكيةأقل الطهر بني احليضتني مخسة أيام: الرأي السابع
 : دليل الرأي السادس والسابع

 . الوجود، فقد وجد من النساء من كان طهرها بعدد هذه األيام
رة ـيعنـي بـأن أقـل الطهـر عشـ-وأمـا سـائر األقاويـل «: )٣(جاء يف املقدمات

ملحظ هلا يف القياس، وإنام أخذت من عادة النساء، ألن كل  ال -مخسة ثامنية أو أو
 العـادة كنفقـة وجب حتديده يف الرشع، ومل يرد بـه نـص لـزم الرجـوع فيـه إىل ما

املاجشـون أنـه وجـد مـن  املعدل عن ابـن وقد حكى ابن ،الزوجات وشبه ذلك
 . »من النساءذلك بالتجربة من مجاعة النساء من يكون طهرها مخسة أيام، وعرف 

 : نوقش من وجهني: املناقشة
ينفـي وجـود  مخسـة أيـام، ال رة أيـام أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عشـ) أ(

 . )٤(يعني العلم بالعدم هو أقل من ذلك فعدم العلم ال ما
مخسة شاهد عـىل ضـعف  ثامنية أو رة أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عش) ب(

 . )٥(يوجد حد ألقل الطهر أنه الالقول بالتحديد بل هو دليل عىل 
يمكن أن جياب بـأن االضـطراب يف التحديـد مـرده إىل اعتبـار كـل : اجلواب

جزئية، وإن كانت شاذة، ويستقيم التحديـد عنـد اعتبـار عـادة عمـوم النسـاء يف 
 . األحوال الطبيعية

 .١/٢٧٤، الذخرية  ١١الرسالة ص : ينظر. وهذا قول ابن أيب زيد يف الرسالة) ١(
 .١/٣٨١، حاشية اخلريش  ١/٥٣٨، مواهب اجلليل  ١/٣٧٤الذخرية  : ينظر. قال به عبدامللك وابن املاجشون) ٢(
)١/١٢٧) ٣. 
 .١٩/٢٤١شيخ اإلسالم  جمموع فتاو : ينظر) ٤(
 .١/١٩٣احليض رواية ودراية  : ينظر) ٥(
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 : سبب اخلالف
للنتيجـة التـي ، فكل فريق ذهب )١(االختالف يف اآلراء كان ملبناها عىل الوجود

أوصله إليها استقراؤه، ومال فريق لعدم التحديد نتيجة االضطراب واالخـتالف 
وهذه األقاويل كلها املختلـف «: )٢(رشد جاء يف بداية املجتهد قول ابن. بني النساء

مسـتند هلـا إال التجربـة  فيها عند الفقهاء يف أقل احليض وأكثره، وأقـل الطهـر ال
ظن أن التجربة أوقفته عىل ذلـك، والخـتالف  من ذلك ما والعادة، وكلٌ إنام قال

قـع ذلك يف النساء عرسُ أن يعرف بالتجربة حدود هذه األشياء يف أكثر النسـاء وو
 . »يف ذلك هذا اخلالف الذي ذكرنا

 : الرتجيح
 : قبل بيان الراجح يف املسألة ينبغي التأكيد عىل مقدمتني

طبية هو مـن سـؤال اخلبـري، وقـد اتفـق أن الرجوع للحقائق ال: املقدمة األوىل
 . )٣(عىل مرشوعية الرجوع إىل أهل اخلربة -رمحهم اهللا تعاىل-الفقهاء 

والرؤية الطبية يف فهم حقيقة احلـيض هـي مـن القـرائن، والقـرائن حجـة يف 
بل إهنا قرائن قوية ألن مبناها عىل اسـتقراء أدق وأوسـع مـن اسـتقراء . )٤(اإلثبات

ملبناها العلمي عىل فهم حقيقة احلـيض ومعرفـة حـال االعتـدال الفقيه، فهي أدق 
قطــر، إذ جــل  ر أوـواالعــتالل، وأوســع وأشــمل لعــدم اقتصــارها عــىل مصــ

والذي يظهر من خالل العـرض  ،طبية تغطي أماكن واسعة من العاملالدراسات ال
 : يأيت السابق لكالم األطباء ما

مـن أن أقـل الطهـر بـني  -اهللا علـيهمرمحة - ذكره مجهور الفقهاء أن ما: أوالً 

 .  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣١٩، هناية املطلب  ١/٣٧الفتاو اهلندية : ينظر) ١(
)١/١٣٧) ٢  
ا بحسب كل مسألة) ٣( ا أو استحبابً ا وجوبً  .٤٩٣، ٢٩/٤٠جمموع فتاو شيخ اإلسالم  : ينظر. يف اجلملة، إمّ
     ، الطـرق احلكميـة ص٩/١٧١، اجلـامع ألحكـام القـرآن  ٦/٢٥٣بدائع الصـنائع  : ينظر. العلمعند عامة أهل ) ٤(

 .٢٦/٤٣١، اإلنصاف  ٧-٦
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ا منصور طبيًا من حيث األصـل؛ ـاحليضتني هو مخسة عش ذكـروا أن أقـل  إذر يومً
؛ فاملعتـاد أن التبـويض يف سـن اً يومـ١٤يضـتني، البـد أن يزيـد عـىل طهر بني احل

، وعليـه فالبـد أن تزيـد فـرتة الطهـر يف يومـاً ١٤صوبة يسبق احليضة املقبلة بـ اخل
، ونـزول دم قبل هذه املدة هو يف الغالـب يوماً ١٤يضية اإلباضية عن احلالدورات 

 . )١(أمارة نـزف رمحي له دالالته املرضية
 يومـاً ١٥أن فرتة الطهـر قـد تكـون أقـل مـن ذكره بعض الفقهاء من  ما: ثانيًا

ا يف الفـرتة  مقبول طبيًا حني تكون الدورات احليضية دورات ال إباضية وخصوصً
 . األوىل بعد البلوغ وعند اقرتاب سن اليأس

يمكن أن  أن اخللل الوظيفي اهلرموين املؤثر يف نوع الدورات احليضية ال: ثالثًا
ا أو يكلفنـا  ال؛ لعرس الوقوف عليه، والرشع ال يناط عليه احلكم بكون الدم حيضً

! ظـل اإلمكانـات التقنيـة املتطـورة يمكن معرفته إالّ من قبل اخلـواص ويف بام ال
 . فالرشائع جاءت لعموم اخللق ولكل زمان ومكان

 : املقدمة الثانية
أن الرشع مل يأت بتحديد أقل الطهر بني احليضتني بل علق أحكام احليض عىل 
     وجوده، وما مل جير فيه توقيت من الشارع فاملرد فيـه للتجربـة والعـادة، والفقهـاء

عملوا االستقراء لتحديده، وتباينت نتائج االسـتقراء كـام ظهـر يف أ -رمحهم اهللا-
ورغبة يف استقراء واقع النساء ومعرفة املعتـاد مـن حـال . اخلالف الفقهي السابق

ا مع إمكان تغري العـادة وتأثرهـا بالعوامـل البيئيـة  الطهر بني احليضتني وخصوصً
ة بعـض وسـائل التواصـل اليوم، فقد تم إعداد استبانة إلكرتونية ونرشها بواسـط

التحقق من دعو احليض قبـل متـام مـدة : هدفها) تطبيق واتس أب(االجتامعي 
ا ١٥(الطهر املعتادة   . ، وسرب أحوال النساء وطهرهن املعتاد)يومً

وتعترب الدورة الشـهرية بـام فيهـا «) : اهلامش(،  ١٢٨حممد البار يف خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص . يقول د) ١(
يومـاً اعتـربت حالـة مرضـية تسـتدعي  ٢٤أو يومني ، فإذا قلت عـن يوماً قد تزيد أو تنقص يوماً  ٢٨احليض والطهر 

البحث عن سببها وعالجها ، وينظر األطباء بقلق إىل خروج الدم يف غري وقت احليض ألهنا تدل عىل وجود مرض إمـا 
 .  »بجسم املرأة وغددها ، أو بجهازها التناسيل مما يستدعي إجراء الفحوصات الدقيقة
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 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

بنتائجها يف فهـم ومعرفـة  االستئناسواالستبانة وإن كانت حملية إال أنه يمكن 
 . الواقع
 . امرأة من نساء اململكة العربية السعودية) ٩٣٢٠(شارك يف االستبانة  -

 : ويمكن حتليل نتائج االستبانة يف اآليت
مدة الدورة احليضية للنساء املشاركات من أول يـوم يف احلـيض إىل أول  :أوالً 

 : يوم يف احليض الذي يليه
 %. ٥، وغري ذلك بنسبة %٩٥يوماً بنسبة  ٣٥-٢١من 

 
 %. ٩٨أيام بنسبة  ١٠ - ٣مدة احليض املعتادة للنساء تراوحت بني  :ثانياً 

 : وغالب احليض عند النساء املشاركات
 %٣٩بنسبة  أيام ٧ - ٦من 

 : وتفصيل املدد يف اآليت

 
 
 

٣٢% 

١٤% 
١٧% 

٢٢% 

١٠% 
 مدة الدورة الحیضیة %٥

٢٦ -٢٧ ٢٥- ٢١ 
٣٠- ٢٩ ٢٨ 

 غیر ذلك ٣٥ -٣١

٤% 

٢٨% 

٣٩% 

٢٢% 

 مدة الحیض المعتادة %٢ %٥
٤−  ٣ 
٥−  ٦ 
٦−  ٧ 
٧−  ٨ 
٩−  ١٠ 
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   ٢٧٧   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

 . من العينة% ٩٥يوماً يف  ٢٨ -يوماً  ١٩غالب الطهر تراوح بني  :ثالثاً 
 %. ٥وغري ذلك كان بنسبة 

 : وتفصيله يف اآليت

 
 :النتيجة

 :غالب الطهر عند النساء املشاركات كان
 %٢٦يوماً بنسبة  ٢٢-٢١

 
 : أقل طهر بني احليضتني مرّ باملرأة املشاركة :رابعاً 

 %٦٣ يوماً فأكثر بنسبة - ١٥
 %٤   يوماً  ١٣
 %٨   أيام ١٠

 %٢٥   غري ذلك
 : وتفصيله يف اآليت

١٥% 

٢٦% 

١٩% 

١٣% 

٢٢% 

 متوسط مدة الطھر المعتاد %٥
٢٠−  ١٩ 
٢١−  ٢٢ 
٢٣−  ٢٤ 
٢٥−  ٢٦ 
٢٧−  ٢٨ 

 غیر ذلك
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٧٨
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 
 :النتيجة

ل املشاركات كان  •  . يوماً  ١٥أقل طهر مر هبن أكثر من جُ
الذي يظهر أن من ذكرن أقل الطهر كان غري املدد املذكورة قصـدن بـذلك  •

ما جتده املرأة بعد انتهاء احليض بساعات كام ظهر هذا يف اإلجابـات عـن األسـئلة 
 .التي تلت هذا السؤال 

 
 هل رأت املشاركات دماً يف فرتة الطهر املعتادة؟  :خامساً 

 . من النساء مل يرين دماً يف فرتة الطهر املعتادة% ٦٦
 . نحوها خالل هذه املدة كدرة أو أسوداً أو رأين دماً أمحراً أو% ٣٤

 

٤ %٨% 

١٢% 

٨% 

٤٣% 

٢٥% 

 أقل طھر بین الحیضتین

١٣ ١٠ 
١٧ ١٥ 
 غیر ذلك ١٩

٣٤% 

٦٦% 

 ھل سبق ورأیت دمًا في فترة الطھر المعتادة؟ 

 نعم

 ال
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   ٢٧٩   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

 ). من العينة% ٣٤وهن (من رأين الدم  :سادساً 
 %٨٢بنسبة  ٤٥ - ١٧أعامرهن من 
 %١٦بنسبة  ٦٠ - ٤٦أعامرهن من 

 

 
 :النتيجة

 ، ٤٥-١٧من رأين كدرة أو دماً حال الطهر جلهن ممن هن يف سـن اإلنجـاب 
 .قربن من سن اليأس منمنهن % ١٦و 

 % ٢٣رأين الدم أمحر بنسة ) من العينة % ٣٤وهن (من رأين الدم  :سابعاً 
 %٦٤، ورأين كدرة أو نحوها بنسبة  %١٣ورأين دماً أسود بنسبة 

 
  : النتيجة 

ل من حكني رؤية الدم حال الطهر مل يرين دم احليض املعروف   .جُ
 ). من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :ثامناً 

١% 

٣٦% 

٤٧% 

١٣% 
٥% 

 نعم: إجابة
١٦−  ١٠ 
١٧− ٣٠ 
٤٥− ٣١ 
٤٦− ٥٠  

١٣% 

٢٣% 

١٧% 

٣٣% 

 صفة الدم %٢ %١٢
 دم أسود
 دم أحمر
 نقط یسیرة دم أحمر
 خیوط بنیة وحمراء
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٨٠
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 %١٠ استمر مدة احليض املعتادة 
 %٢٨ كان تنقيطاً لعدة أيام

 %٦٢يومني يوم أو ساعات أو دفقة أو

 
 : النتيجة

ل من حكني رؤية الدم مل يستمر هبن مدة احليض املعتاد ، وإنام كـان نقطـاً أو  جُ
 . تبقيعاً متقطعاً أو دفقة 

 
 : كان نـزوله) من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :تاسعاً 

 %). ٤٩% = ٣٢يومني  بعد يوم أو% + ١٧بعد الغسل مبارشة ( -
 %. ٢٩قبل احليضة التالية بأسبوعني  -
 %. ١٧قبل احليض التايل مبارشة  -

 
 
 
 

١٤% 

٢٨% 

٢٨% 

١٧% 

٤ %١٠% 
 استمر نزول الدم بین الحیضتین

 ساعات
 یوم أو یومان
 تنقیط متقطع لعدة أیام
 نزول دفقة واحدة ثم توقف
 مدة الحیض المعتادة
 غیر ذلك
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   ٢٨١   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

 
 :  النتيجة
  شـى معـه أن له كان عقيب احليض ممـا خيُ ما حتكيه النساء من رؤية الدم جُ

 .تكون املرأة قد عجلت يف احلكم بالطهر
قبل احليضة التالي وال ، ة بأسبوعني أمارة طبيعية للتبيـيضاحلمرة التي تر

 .وعليه فال تدخل يف مسألة البحث، تعد حيضاً وال مرضاً كام سبق
وهلم قـوالن يف ة عند النساء معروفة عند الفقهاءالكدرة قبيل احليض كثري ،

 . ، فال تدخل يف مسألتنا يض التايل أو عدم اعتبارها شيئاً عدها حيضاً يتبع احل
 : عزون سبب ذلك )من العينة% ٣٤(من رأين الدم  :عارشاً 

 . منهن لألدوية واللولب وموانع احلمل واإلجهاد البدين والتوتر النفيس% ٤٨
 . ألسباب غري معروفة% ٥٢

 

١٧% 

٢٩ %٣٢% 

١٧% 

 وقت عود الدم %٥

 بعد الُغسل من الحیض مباشرة

 بعد الطھر بیوم أوم یومین

 قبل الحیضة المقبلة بأسبوعین

 قبل الحیضة التالیة

 غیر ذلك

١٠% 
٩% 

٥% 
٦% 

١٠% 

٥٢% 

 سبب عود الدم %٧
 حمل أشیاء ثقیلة
 السیر لمسافات طویلة
 صدمة نفسیة
 تناول بعض األدویة
 تركیب لولب
 ال أعلم سببًا
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٨٢
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

رغبة يف التحقق من حقيقة الدم املحكـي نــزوله هـل هـو تـابع  :احلادي عرش
 . أنه حيضة جديدة أعيد السؤال بطريقة أخر ليتبني أن للحيض السابق أو

انقضـاؤه قبـل الـزمن  للطهر وحتققهن منـه أوكان بسبب عدم رؤيتهن % ٤٤
 . املعتاد

 . كان بعد النفاس% ١٠
 . كان بسبب اجلهد البدين والتوتر النفيس% ٣٧

 . غري ذلك% ٩

 
 :  النتيجة
 ل من حك دويـة ، أو كـان نتيجـة أني نزول الـدم مل يـتحققن مـن الطهـرجُ

 . وموانع وإجهاد بدين أو نفيس
؛ إذ البحث خـاص بـالطهر خارج عن حمل البحثعد النفاس فهو ما كان ب

 .بني احليضتني
استمر هبن % ١٠نسبة % ٣٤بقي من عينة البحث الاليت رأين الدم : الثاين عرش

 . ، ومل تظهر االستبانة تكرر ذلك%٣،  ٤الدم مدة كمدة احليض املعتادة أي بنسبة  
 
 

١٧% 

١٦% 

١١% 
٢٣% 

١٤% 

٩ %١٠% 
 أكثر ما یعاودك الدم عند

 عدم التحقق من الطھر
 عدم رؤیة القصة البیضاء
 انقضاء الحیض قبل وقتھ المعتاد
 اإلجھاد البدني
 اإلجھاد النفسي
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   ٢٨٣   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

 : )١(وبناءً عىل املقدمتني السابقتني يُمكن اخللوص لآليت
رف قض -١ أن األصل والغالب يف أقل الطهر بـني احليضـتني  ياأن العادة والعُ

 . ، كام نص عىل ذلك مجهور الفقهاءيوماً هو مخسة عرش 
ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن أقـل الطهـر  أن احلقائق الطبية عضدت ما -٢

ا، فإذا كان احليض هو االنسالخ الطبيعي  املعتـاد بني احليضتني هو مخسة عرش يومً
لبطانة الرحم؛ فإن أقل مدة يتمكن اجلسـم فيهـا مـن بنـاء بطانـة جديـدة للـرحم 

 . يوماً ولفظها البد أن تزيد عىل أربعة عرش 
ا من النساء يعجلن يف احلكم بالطهارة من احليض قبل التحقق من  -٣ أن عددً
 . ذلك

أمـر ) يومـاً ١٤(بل موعد احليضـة القادمـة بأسـبوعنيأن احلمرة اليسرية ق -٤
ا ا لبطانة الرحم فال يُعد حيضً  . طبيعي حيدث عند التبويض وليس انسالخً

يلزم التحقق مما حتكيه املرأة من رؤية الدم قبل موعد احليض املعتاد فكثـري  -٥
 . نحوها منه ليس دم احليض املعروف وإنام هو كدرة أو

تطهر من احلـيض إذا رأت املرأة بعدما «: وقد أثر عن عيل ريض اهللا عنه أنه قال
دون ذلـك فلتنضـح  فـوق ذلـك أو القطرة من الرعـاف أو مثل غسالة اللحم أو

نام هي ركضـة مـن الشـيطان يف باملاء ولتصل، وال تغتسل إال أن تر دماً غليظاً فإ
 . )٢(»الرحم
ل ما -٦ يرجع العـتالالت  يوماً ر ـتراه املرأة من الدماء قبل اخلمسة عش أن جُ

ا طبيعيًا عند األطباء كام سبق  . واضطرابات مرضية، وليس أمرً

واهللا أسـأل أن . عند هذه املرحلة قرابة السنتني رهبة هذا املقام ورجاء الفتح من الفتاح العلـيم وقد توقف البحث) ١(
 .هيدينا ملا اختلف فيه من احلق بإذنه

، )٩٩٤(رقمه  ١/٨٩فرة بعد الطهر ، كتاب الطهارة ، يف املرأة تطهر ثم تر الص:  هنفابن أيب شيبة يف مص أخرجه) ٢(
وقـال عنـه ) ١١٦١(رقمه  ١/٣٠٢كتاب احليض ، باب ما تر أيام حيضتها أو بعدها ، : وعبدالرزاق يف مصنفه 

كتاب الطهارة ، باب الكـدرة إذا كانـت بعـد احلـيض : ، والدارمي يف سننه »حديث حسن«: حمققه حسني الداراين
 ) .٩٠٢(رقمه  ١/٦٣٨
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٨٤
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

أن يكون هناك اضـطراب  يوماً من أسباب نـزول الدم قبل متام مخسة عرش  -٧
 . إباضية يف الدورة احليضية وهرموناهتا ينتج عنه دورات ال

 -واهللا اعلم-فاملختار 
، وتقـدم يومـاً ر ـهـو مخسـة عشـأن األصل يف أقل مدة الطهر بـني احليضـتني 

يقـل عـن هـذه املـدة، فقـول  احليض وتأخره مقبول وواقع وتتبعه أحكامه فيام ال
اجلمهور هو األصل الذي ينبغي استصحابه من قبل املفتي واملستفتي عند الشـك، 

 : وذلك لآليتوعند تنكر دم احليض املعتاد، 
 . األصل وجوب العبادات: أوال
رع ـتعاقب احليض فيام دون اخلمسة عرش يوماً، بداللة الشـاألصل عدم : ثانياً 

رٍ ﴿:وقـالحني قابل احليضة بشـهر يف العـدة  ـهُ ـةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَالَ هتُ عِـدَّ بْـتُمْ فَ تَ  ،)١(﴾إِنِ ارْ
وبداللة التجربة والعادة التي قاد إليهـا اسـتقراء الفقهـاء واألطبـاء، واحلـيض دم 

 . النادر ائع الطبيعة وجبلة، فالعربة فيه بالغالب الش
األصل يف الدم النازل فيام دون هـذه املـدة باسـتقراء األطبـاء أنـه أمـارة : ثالثاً 

مرضية، وال يكون األصل يف الدم النازل أنـه حـيض إال يف أوقاتـه املعتـادة عنـد 
 . اعتدال األحوال

أن وجود حاالت نادرة خمالفة ملا استقرت عليه أحـوال النسـاء املعتـادة : رابعاً 
 ينبغي أال خيرم التحديد؛ وذلك ألن االستقراء مل يبن عىل جمرد املشاهدة بل تعـد
ذلك للوصف والتعليل مما جيعل نتائجه قواعد كليـة يمكـن أن يصـار إليهـا عنـد 

ثبت خالفها، وينظر بعد ذلك يف هذا الشذوذ  االختالف، وحيكم بالشذوذ عىل ما
ء بالنادر والشاذ ملـا سـلمت قواعـد كقضايا عني؛ إذ لو سلم نقض نتائج االستقرا

اللغة العربية والقواعد األصولية والفقهيـة ونحوهـا مـن القضـايا التـي أخـذت 
 . باستقراء كالم العرب ونصوص الشارع

 .  ٤: سورة الطالق من اآلية ) ١(
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   ٢٨٥   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

 . )٢(اضطرد وغلب ، وال يعترب إال ما)١(يثبت بالعرف اخلاص واحلكم العام ال
ن مـن األمـور اخللقيـة أطلق ولو كـا أن املعهود عند الفقهاء ضبط ما: خامساً 

فهو مطلق يف لسان الشارع وهو من األمور اخللقيـة، وال ) الذراع(ومن ذلك لفظ 
مل إال عىل املعهود يف اعتدال األحوال وأما من شذّ ذراعه بقص طـول  ر بنيّ أوـحيُ

بنيّ فال يكون مرجعاً ومعتمداً عند احلكم عـىل غـريه، ولـذا جـاء حتديـد الفقهـاء 
 . )٣(د من األصابع باعتبار املعهود غالباً لطول الذراع بعد

أن توقيت الطهر بـني احليضـتني سـبيل لرفـع احلـرج عـن النسـاء يف : سادساً 
عـارض، فعـدم التحديـد جيعـل املـرأة تبـادر بـرتك الصـالة  تعاملهن مع كل دم

كدرة ظناً منها أنه حيض، ثم حتتـاج للغسـل  والصيام والطواف عند رؤية محرة أو
ثم قد تضطر للقضاء حني تتيقن أنه مل يكن حيضا ً ومـن يتعـرض  عند كل توقف،

 . ألسئلة النساء يدرك مد احلرج الواقع عليهم يف ذلك
ــابعاً  ــول : س ــاء معم ــب النس ــرف غال ــة إىل ع ــهأن اإلحال ــال  ب ــاً يف ح رشع
 . )٥(، ويف حتديد سن احليض عند مجهور الفقهاء)٤(املستحاضة

ر ـالتي تدعي تكرر احليض يف أقل من مخسة عش أن طلب البينة من املرأة: ثامناً 
كام جاء عـن عـيلّ فـيمن ادعـت -يوماً، دليل عىل معارضة حاهلا لألصل واليقني 

 . -ثالث حيض يف شهر
أن انتفاء لوازم احليض عند من قـال باعتبـاره حيضـا وإن قـل الطهـر : تاسعاً 

ومن اعتـربه حيضـا مل يستلزم انتفاء امللزوم، إذ من الزم احليض انقضاء العدة به، 
 . وعليه فينتفي كونه حيضاً ! ير اعتباره يف العدة

 .١٣٦واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ١٠٣يم صألشباه والنظائر البن نجا: ينظر) ١(
 .١٢٢واألشباه والنظائر للسيوطي ص ، ٩٤األشباه والنظائر البن نجيم ص: ينظر) ٢(
 .١/١٨٢، كشف املخدرات  ٢/٣٦٥ريمي ، حاشية البج١٥٢/  ١٢املبسوط : ينظر) ٣(
 .١/٢٤٤، املبدع  ١/٣٤٠اية املطلب ، هن ١/٣٨٤الذخرية :  ينظر) ٤(
 . ١/٢٣٥، املبدع ٣١٥-١/٣١٤، هناية املطلب ١/٥٤٠مواهب اجلليل   :ينظر) ٥(
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ر يومـاً فيستفصـل ـوإذا كان هذا هو األصل، فمن نـزل منها دم قبل مخسة عش
 : منها ويتحقق

فإن كان أمرا عارضا، فهو نـزول للـدم يف مـدد غـري معتـادة عـادة وطبـا، ) أ(
فيبقى الدم مشكوكا ًفيه فال جيعل حيضاً بل هو دم فساد، وثمرة اخلالف يف حتديـد 

لغو الدم العائد قبلـه، فـال تـرتك لـه العبـادة، وال يعتـد بـه يف العـدة : أقل الطهر
 . واالسترباء

دم احلـيض املعـروف لـدون الطهـر املعتـاد وأما من ادعت أنه يعتادهـا ) ب(
وهـذه الصـورة إن وجـدت فهـي -واألمر مستقر عندها عادة متكـررة مسـتمرة 

 : فلمن قال بالتحديد يف حكمها ثالثة أقوال -نادرة
تعمل بعادهتا، ويكون الطهر يف حقها هو املدة التي اعتادهتا ولـو : القول األول

وجه عند الشـافعية قـال بـه طوائـف مـن وهذا  ،النساءكانت أقل من عادة عموم 
أبو إسحاق اإلسفراييني، والقايض حسني، وهو اختيـار : حمققي الشافعية، ومنهم

 . )١(بن الصالح الدارمي، وأبو عمرو
أن احليض من العادات التي قـد تتـأثر باألعصـار والطبـائع فتتبعـه : ودليلهم

جد  . )٢(أحكامه حيث وُ
النازل قبل أقـل الطهـر، ويكـون دم فسـاد، وهـذا عربة بالدم  ال: القول الثاين

 . )٣(وجه عند الشافعية هو املذهب املعتمد عندهم
 : األدلة عىل ذلك

أن خمالفة املعتاد من غالب أحوال النساء أمارة عىل عروض الفساد عىل دم  -١
املرأة فهو ميل عن االعتدال إىل االعتالل، والقول هبـذا أوىل مـن خـرق العـادات 

 . ةاملستمر

 .  ٢/٣٨١، املجموع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز  ١/٣٢١هناية املطلب : ينظر) ١(
 .املراجع السابقة:ينظر) ٢(
 . املراجع السابقة: ينظر) ٣(
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أن االستقراء السابق وما صح يف األعصار املاضية مجيعاً مع اختالف خلق  -٢
اخلالئق وتباين الطباع دليل الصحة واالعتدال وما تبني مـن دعـو خالفـه فهـو 

 . اعتالل وفساد، وليس دم الفساد نادر الوقوع
أن اإلمجاع منعقد عىل أن املرأة لو كانـت حتـيض يومـاً وتطهـر يومـاً عـىل  -٣

 . االستمرار، فال جيعل ذلك النقاء طهراً كامالً يف حقها
حيدث الختلطت األبـواب وظهـر  أنه لو فتح باب اتباع الوجود يف كل ما -٤

 . )١(االضطراب
دد التـي قـال هبـا يعترب دمها دم حيض إال إذا وافق مدة من املال: القول الثالث

 . )٢(السلف، وإال فهو دم فساد
أن ثبوت هذه املدة من الطهر يف حق امرأة مع قول أحـد مـن السـلف : دليلهم

بـه، دليــل عــىل أن إمــام املـذهب مل يبلغــه ذلــك، ولــو بلغـه لقــال بــه، إذ العــربة 
 . )٣(بالوجود

 :الرتجيح
العمل بالقول األول، فيعترب الطهر يف حـق مـن اعتادتـه  -واهللا أعلم- املختار

وإن كان دون املعتاد عند غالب النساء وال يتعد ذلك لغريها، فهو شذوذ مقبول 
يف حقها وال يُعد خارماً للقاعدة املستقيمة للحيض عند اعتدال األحول، عـىل أال 

 . ن طبيعتهحيكم هلا إال بعد التحقق من حقيقة الدم واالستفصال الدقيق ع
وهذا االختيار ليس رجوعاً عامّ تم ترجيحه من التحديد، ولكنه حكم خـاص 

 . -إن وجدت- حلالة شاذة
ل النووي نقالً عـن الشـافعي فـيمن خالفـت املعتـاد عنـد  -رمحه اهللا-وقد أوّ

النساء وحكم به يف حقها بأن هذا ليس اختالفا ًيف قول الشافعي املعروف بل لعله 
 . حكم أراده لصورة بعينها

 . املراجع السابقة: ينظر) ١(
 . املراجع السابقة: ينظر) ٢(
 . ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٢١هناية املطلب : رينظ) ٣(
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جريـر عـن الشـافعي غريـب  والـذي نقلـه ابـن«: )١(-رمحه اهللا-قال النووي 
سـأذكره يف الفـرع  ىل ماولكن تأويله ع -يف اعتبار أقل احليض أقل من يوم- جداً 

 ... بعد هذا إن شاء اهللا
ر، ـأكثـر مـن مخسـة عشـ ولو وجدنا امرأة حتيض أقل من يـوم وليلـة أو: فرع

ففيهـا ثالثـة  واشـتهرت عادهتـا كـذلك متكـررةر، ـتطهر أقل من مخسـة عشـ أو
: بن الصالح قول األسـتاذ أيب إسـحاق، فقـال واختار الشيخ أبوعمرو:... أوجه

الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صـاحب التقريـب فيـه وناهيـك 
إتقانا وحتقيقاً واطالعاً، وكأن األصحاب مل يطلعوا عىل الـنص، قـال ويف املحـيط 

كانـت امـرأة تسـتفتيني : للشيخ أيب حممد اجلويني عن األسـتاذ أيب إسـحاق قـال
 وتقول إن عادهتا يف الطهر مستمرة عىل أربعة عرش يومـاً عـىل الـدوام، باسفرايني

 . فجعلت ذلك طهرها عىل الدوام
جريـر  وهذا النص الذي نقله أبوعمرو واختاره موافق ملا قدمته عن ابن: قلت

حممـول عـىل هـذه عن الربيع عن الشافعي، فإن ذلك النص وإن كان مطلقاً فهـو 
 . »الصورة واهللا أعلم

عل من قال بعدم التحديد ألقـل الطهـر بـني احليضـتني إنـام يريـد هـذه ول
اعتادته املـرأة عـادة مسـتمرة يف  فمراده اعتامد ما -وهي العادة املستقرة- الصورة

عىل تعميمه عىل سائر النساء وجعل كل دم عـارض حيضـاً،  ال -إن وجد-حقها 
 : ومن النصوص التي يفهم منها ذلك

يف  اعتادته، وما هلااملرأة من حيضها فيحكم به  اعتادتهفام «: )٢(ما جاء يف الفروع
 . »هلاطهرها فيحكم به 

) ٣٨١-٣٨٠(والذي يظهر يف النسخة التي اعتمـدهتا قلـب تـرقيم الصـفحتني ( ٣٨١-٢/٣٧٦/٣٨٠املجموع ) ١(
 ) .  فالصحيح تبديل الرقمني

)١/٢٦٧) ٢  . 
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حـد ألقلـه  أنـه ال: والقول الثالث أصح«: )١(-رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم 
فهو حيض، وإن قدر أنه أقـل مـن يـوم  عادة مستمرةرأته املرأة  وال ألكثره، بل ما

حد لـه،  عىل الصحيح ال) الطهر(وكذلك أقله ... استمر هبا عىل ذلك فهو حيض
بل قد حتيض املرأة يف الشهر ثالث حيض، وإن قُدر أهنا حاضت ثالث حـيض يف 

فـال  العادة املعروفـةأقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدهتا فيام خيالف 
 . »..ا بطانة من أهلهابد أن يشهد هل

 منذ أيـام الـدهرحيضتي : كانت امرأة يقال هلا أم العال قالت«: )٢(ويف املجموع
 . »..يومان

لـو  ...«: )٣(ويف إعالم املوقعني يف التمثيل ملا مجع فيه القياسيون بني املتناقضات
لـو امتـد مـن ... مل يكن حيضاً حتى يمتد ثالثـة أيـام دائامً امتد يومني ونصف يوم 

 . »...مسمل يكن حيضاً حتى يمتد إىل غروب الش دائامً غدوة إىل العرص 
فالظاهر من هذه النصوص وغريها أن عدم التوقيت إنام هو يف حق من كانـت 

أما من كان ذلك الدم طارئـا عليهـا فيكـون الـدم  -إن وجدت-هلا عادة مستمرة 
 . فيه فريجع لألصل والعادة املعهودة بالتجربة واهللا أعلممشكوكاً 

 

==

=

 .    ٢٣٨-١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم ) ١(
)٢/٣٨٢) ٢     . 
)١/٢٢٥) ٣  . 
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=

Ôµ_¶^=
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأسأل اهللا سبحانه أن هيدينا ملا اختلـف 

 . فيه من احلق بإذنه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد
 : خلصت إليه يف هذا البحث يف النقاط اآلتية أخلص أبرز ماو
 . املعتاد عند النساء أن حتيض املرأة يف كل شهر مرة وباقي شهرها طهر -١
الدورة احليضية الطبيعية عند املرأة من أول يوم يف احليض إىل أول يـوم يف  -٢

 . يوماً  ٣٥-٢١احليض الذي يليه ترتاوح عند األطباء من 
 . يوماً تقريباً  ١٤يكون التبويض عادة قبل احليض القادم بـ -٣
 ١٤يف الدورات احليضية الطبيعية اإلباضية البد أن تزيد فرتة الطهـر عـن  -٤

 . يوماً 
يوماً عند األطباء يسـتلزم استشـارة طبيـة  ١٤نـزول الدم يف طهر أقل من  -٥

اخللـل  ابـات أوااللته وهو يف الغالب داللـة نــزف رمحـي، سـببه األورام أو
 . نحو ذلك الغددي أو

يومـاً يف الـدورات  ١٤قد حيدث هتتك لبطانـة الـرحم يف طهـر أقـل مـن  -٦
 . احليضية الالإباضية

خمتلفون يف أقل الطهر بني احليضتني فمنهم من ير  -رمحهم اهللا-الفقهاء  -٧
حتديد مدة ألقل الطهر وهم اجلمهور، ومنهم من جيعل احليض تدور أحكامـه 

 . ع الدم وجوداً وعدماً م
يومـاً؛ ألن  ١٥ذهب مجهور الفقهاء إىل أن أقل الطهر بـني احليضـتني هـو  -٨

 ١٥باالستقراء تبـني أن  ماال توقيت فيه رشعا ًفاملرجع فيه للتجربة والعادة، و
 . هي أقل طهر بني النساء

 . أثبت بعض الفقهاء مدداً للطهر دون ذلك بحسب نتائج االستقراء -٩
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استقرأت واقع النساء؛ لالستئناس به وللتحقق من دعو إمكان نـزول  -١٠
 . امرأة ٩٣٢٠يوماً بواسطة استبانة شارك فيها  ١٥احليض يف أقل من 

 : وكان من أهم النتائج
 ٢٨-١٩يومـا، فمتوسـط الطهـر مـن  ١٥أن غالب النساء يزيد طهرهن عـن 

 . من العينة% ٩٥يوماً، كان بنسبة 
يرين دماً يف فرتة الطهر املعتادة ال أن غالب النساء . 
 أن غالب من حكني رؤية دم يف فرتة الطهـر كـان ذلـك عارضـاً يف حقهـن ومل

 . يكن عادة مستمرة
 أن غالب من حكني رؤية الدم تبـني مـن خـالل وصـفهن للـدم أنـه لـيس دم

 . احليض املعروف
مـن احلـيض  كان عقيب االغتسال أن غالب من حكني رؤية الدم قصدن به ما

 . وقت التبويض قبيل احليضة التالية أو أو
من النساء من يعجلن يف احلكم بالطهر ثم يتبني هلن خالف ذلك . 
 تعزو الكثري من النساء سبب نـزول الدم العارض قبـل احليضـة املقبلـة جلهـد

 . بسبب العقاقري وموانع احلمل ونحو ذلك نفيس أو بدين أو
يستمر مدة احليض املعتادة ل قبل أقل الطهر الأكثر الدم العارض الناز . 
 ،ندرة من النساء من جلسن أيام احليض املعتادة لدم أصاهبن قبل الطهر املعتـاد

 . ال ومل أتبني هل عاودهن ذلك أو
اعتدال أن األصل يف مدة الطهر بني احليضتني عند  -واهللا أعلم-املختار  -١١

توقيـت فيـه  لشارع ذكر احليض مطلقا، ومـا اليوما ً، فا ١٥أالّ تقل عن  األحوال
فالتجربة والعادة حتدده، وقد ثبت باالستقراء أن الطهر يف حال اعتـدال األحـوال 

 . يوما ١٥يقل عن  ال
عند تنكر الدم واشتباهه عـىل املـرأة ونــزوله قبـل أقـل الطهـر املعتـاد   -١٢
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فيلزمها الرجوع لألصل، فاالستقراء الفقهي والطبي يدل عىل أن هـذه املـدة هـي 
 . ، وخمالفتها أمارة اعتاللاعتدال األحوالاملعتادة عند 

االستقراء املثبت لوجـود حـاالت دون املـدة املـذكورة يقابلـه اسـتقراء  -١٣
بيعـة يعتـاد األطباء املثبت لالعتالل يف جل الصور املخالفة، وما احلـيض إال دم ط

 . املرأة يف أوقات معلومة
يومـاً ١٥من ادعت من النساء أن هلا عادة مستقرة تعود يف طهر أقل مـن  -١٤

 . اعتربت يف حقها، وتكون عادة خاصة هبا
أن من قال بعدم حتديد مدة ألقـل الطهـر فـإن  -واهللا أعلم-الذي يظهر -١٥

 . تباه وحالة عارضةذلك يف حق من عادهتا مستقرة مستمرة، وليس يف كل اش
ــاً و ــا: ختام ــب أن م ــب،  أحس ــن عت ــه م ــدّ ذهن ــعه وك ــذل وس ــن ب ــىل م                  ع
اهللا اهلداية والتوفيق، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد  ومن

 . وعىل آله وصحبه أمجعني
 . هـ١٤٣٨يوم اجلمعة ا شعبان 
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جوهرة . هيلني كارسيو، ترمجة د: العالجية لتأخر اإلنجاب عند املرأة، تأليف اإلجراءات -١
 . م ٢٠٢١/هـ١٤٣٣جامعة امللك سعود  -عبداهللا املطوع، النرش العلمي واملطابع 

 إرواء الغليل يف ختـريج أحاديـث منـار السـبيل، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين املكتـب -٢
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية 

نيفة النعامن، لزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار حاألشباه والنظائر عىل مذهب أيب  -٣
 . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أليب الفضـل جـالل الـدين عبـدالرمحن  -٤
خالد عبدالفتاح شبل أبو سليامن، مؤسسـة : ، ختريج وتعليق وضبط)هـ٩١١(السيوطي 

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الكتب الثقافية، ط
ر ـاإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، القايض أبو حممد عبـدالوهاب بـن عـيل بـن نصـ-٥

-هــ١٤٢٠، دار ابـن حـزم ١احلبيب بن طـاهر، ط: حتقيق) هـ٤٢٢(البغدادي املالكي 
 . م١٩٩٩

بن أيب بكر املعروف بابن  إعالم املوقعني عن رب العاملني، لشمس الدين أيب عبداهللا حممد -٦
ج آياتـه)هـ٧٥١ت (قيم اجلوزية  حممـد عبدالسـالم إبـراهيم، دار : ، رتبه وضبطه وخرّ

 . م١٩٩١ - هـ١٤١١الطبعة األوىل  -بريوت لبنان -الكتب العلمية 
بن سليامن املرداوي  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن عيل -٧

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١عبداهللا الرتكي، دار هجر، ط. د: يق، حتق)هـ٨٨٥ت (
 :أوراق عمل مقدمة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف املحور الطبي األول من كل من -٨

  .حياة معتوق احلارثي. د -٣أمحد كردي، . د -٢ابتسام جحالن، . د -١       
             بـن مسـعود الكاسـاين  بكـررائع، لإلمام عـالء الـدين أيب ـبدائع الصنائع يف ترتيب الش -٩

 . ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان)هـ٥٨٧ت (
بـن رشـد  بـن حممـد بـن أمحـد بداية املجتهد وهناية املقتصد، لإلمام أيب الوليـد حممـد -١٠

حممد صـبحي حسـن حـالق، الطبعـة : حتقيق وتعليق وختريج) هـ٥٩٥-٥٢٠( احلفيد
 . هـ١٤١٥األوىل 

) هــ٨٩٧ت(بـن يوسـف املـواق  ليل ملخترص خليل، أليب عبـداهللا حممـدالتاج واإلك -١١
 ). هبامش مواهب اجلليل(
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كثـري  تفسري القرآن العظيم، لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسـامعيل ابـن -١٢
عبدالقادر األرنـاؤوط، دار السـالم، الريـاض، : ، قدم له)هـ٧٧٤ت(القريش الدمشقي 

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣شق، الطبعة األوىل، دار الفيحاء، دم
تيسري مسائل الفقه عىل الروض املربع وتنـزيل عىل قواعده األصولية وبيان مقاصـدها  -١٣

بـن عـيل  عبـدالكريم: ومصاحلها وأرسارها وأسباب االختالف فيها، األستاذ الـدكتور
 . هـ١٤٣٤، ٤النملة، مكتبة الرشد، ط

إرشاف ومراجعـة ) هــ٢٧٩ - ٢٠٠(الرتمـذي  جامع الرتمذي، للحـافظ أيب عيسـى -١٤
ر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السـالم للنشـ الشيخ صالح

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١
بـن مكـرم  بـن أمحـد حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، أبو احلسن، عيل -١٥

دار : مـد البقـاعي، النـارشيوسف الشـيخ حم: ، حتقيق)هـ١١٨٩ت(الصعيدي العدوي 
 ). م١٩٩٤-هـ١٤١٤(بريوت، -الفكر 

أيب زيد القـريواين، للشـيخ عـيل  حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن -١٦
 . الصعيدي العدوي املالكي، املكتبة الثقافية، بريوت

، ملحمد أمـني الشـهري بـابن عابـدين، )رد املحتار عىل الدر املختار(بن عابدين  حاشية -١٧
عيل حممد معوض، دار الكتب : عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ: الشيخ: دراسة وحتقيق

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط
حممود . حققه د ،)هـ٤٥٠ت(بن حممد املاوردي  احلاوي الكبري، لإلمام أيب احلسن عيل -١٨

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤مطرجي وآخرون، دار الفكر، 
بـن حممـد  عمر دبيـان أبواحليض والنفاس رواية ودراية، دراسة حديثية فقهية مقارنة،  -١٩

 . هـ١٤١٩الدبيان، دار أصداء املجتمع 
ر ـبـن عـيل البـار، الـدار السـعودية للنشـ حممـد. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د -٢٠

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١٢يع، جدة، طوالتوز
، للباحثة هتاين بنت عبداهللا اخلنيني، )دراسة فقهية(دفع احليض واستجالبه واضطراباته  -٢١

بـن سـعود اإلسـالمية  جامعة اإلمام حممـد -ريعة بالرياض ـرسالة ماجستري بكلية الش
 . طنيعادلة بنت أمحد الباب. بن عيل الغامدي، ود عبدالعزيز. رشاف دإهـ، ١٤٢٨
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حممد نظيف، مؤسسة فرانكلني للطباعة . دليل املرأة إىل الصحة، ماكسني ديفز، ترمجة د -٢٢
 . م ١٩٦٦نيويورك، مارس سنة -والنرش، القاهرة 

 . م٢٠٠٤، ١دليل صحة األرسة، إصدار كلية طب هارفارد، مكتبة جرير، ط -٢٣
ليسيل هيكن، الدار العربية للعلوم، دار الرشوق، مجهورية . دليل صحة وعافية املرأة، د -٢٤

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣مرص العربية، الطبعة األوىل، 
     : األسـتاذ ، حتقيـق)هــ٨٨٤ت (إدريـس القـرايف  بـن الذخرية، لشهاب الـدين أمحـد -٢٥

 . م، دار الغرب اإلسالمي١٩٩٤، ١سعيد أعراب، ط
بـن يـونس البهـويت، الطبعـة الثالثـة  املربع رشح زاد املستقنع، للشيخ منصورالروض  -٢٦

 . هـ١٤٠٥
           بــن ماجــه القزوينــي  بــن يزيــد ماجــه، لإلمــام احلــافظ أيب عبــداهللا حممــد ســنن ابــن -٢٧

بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار  الشـيخ صـالح: ، إرشاف ومراجعـة)هـ٢٧٣ - ٢٠٩(
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١السالم، الطبعة الثانية 

ـــليامن -٢٨ ـــافظ أيب داود س ـــام احل ـــنن أيب داود، لإلم ـــتاين  س ـــعث السجس ـــن األش                   ب
بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار السـالم،  ، إرشاف ومراجعـة صـالح)هـ٢٧٥ - ٢٠٢(

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الطبعة الثانية 
بن صـالح العثيمـني، دار  مة حممدالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، لفضيلة الشيخ العال -٢٩

بـن صـالح العثيمـني اخلرييـة، الطبعـة  اجلوزي، طبع بإرشاف مؤسسة الشيخ حممد ابن
 . هـ١٤٢٧األوىل صفر 

) هــ١٠٥١ت(بن إدريـس البهـويت  بن يونس رشح منتهى اإلرادات، للشيخ منصور -٣٠
 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤بريوت، الطبعة األوىل  -عامل الكتب 

لبنان، الطبعـة  -أمحد عيسى، دار الرائد العريب، بريوت . رأة يف أدوار حياهتا، دصحة امل -٣١
 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية 

، إرشاف )هــ٢٥٦(بـن إسـامعيل البخـاري  صحيح البخاري، لإلمام احلـافظ حممـد -٣٢
ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم للنشـ صالح: ومراجعة فضيلة الشيخ

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
، إرشاف )هــ٢٦١ت(بن احلجـاج القشـريي  صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسن مسلم -٣٣

ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم للنشـ صالح: ومراجعة فضيلة الشيخ
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
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قـيم  ن ابـنبـن سـعد شـمس الـدي بـن أيـوب بـن أيب بكـر الطرق احلكميـة، حممـد -٣٤
 . مكتبة دار البيان، بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، النارش)٧٥١ت( اجلوزية

بـن  رح الكبـري، لإلمـام أيب القاسـم عبـدالكريمـالعزيز رشح الوجيز املعـروف بالشـ -٣٥
الشـيخ عـيل : ، حتقيق وتعليق)هـ٦٢٣(بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي  حممد

لبنـان،  -بـريوت-د عبداملوجود، دار الكتب العلميـة حممد معوض، والشيخ عادل أمح
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة األوىل 

عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار، أبو احلسن عيل بـن عمـر بـن أمحـد  -٣٦
عبداحلميـد بـن . د: دراسـة وحتقيـق) هـ٣٩٧(البغدادي املالكي، املعروف بابن القصار 

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦سعد السعودي، مكتبة امللك فهد الوطنية، 
النعامن، للشيخ نظـام ومجاعـة مـن  الفتاو اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة -٣٧

لبنـان، الطبعـة  -علامء اهلند األعالم، دار إحياء الرتاث العريب للنرش والتوزيع، بـريوت 
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الرابعة 

بن حجر العسقالين، طبعـة  بن عيل فتح الباري برشح صحيح البخاري، للحافظ أمحد -٣٨
بـن  هلا وأجازها الشيخ عبـدالعزيزمصححة عىل عدة نسخ وعن النسخة التي حقق أصو

 . هـ١٤١٤/م ١٩٩٣بن باز، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  عبداهللا
بن عبدالواحد السيوايس ثم اإلسكندري املعروف  فتح القدير، لإلمام كامل الدين حممد -٣٩

 . لبنان -بريوت -، دار الفكر)هـ٦٨١ت(بابن اهلامم احلنفي 
ــا -٤٠ ــات الوه ــل فتوح ــية اجلم ــروف بحاش ــالب، املع ــنهج الط ــيح رشح م              ب بتوض

منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي ثم رشحه يف رشح (
ــالب ــنهج الط ــليامن)م ــر ، س ــن عم ــروف  ب ــري، املع ــييل األزه ــور العج ــن منص ب

 . ، بدون طبعة، وبدون تاريخ)هـ١٢٠٤ت( باجلمل
، )هــ٧٦٣ت(بـن مفلـح،  لإلمام شمس الدين املقـديس، أيب عبـداهللا حممـدالفروع،  -٤١

 . م١٩٨٥هـ١٤٠٥عبدالستار أمحد فراج، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة : راجعه
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٣وهبة الزحييل، دار الفكر، ط. الفقه اإلسالمي وأدلته، د -٤٢
بن  بن غنيم للشيخ أمحد) هـ٣٨٦ت(قريواين أيب زيد ال الفواكه الدواين عىل رسالة ابن -٤٣

ج أحاديثه )هـ١١٢٦ت(بن مهنا النفراوي األزهري املالكي  سامل ، ضبطه وصححه وخرّ
لبنـان، الطبعـة األوىل، -الشيخ عبـدالوارث حممـد عـيل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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بـن  حممد موفق الـدين عبـداهللا بن حنبل، لشيخ اإلسالم أيب الكايف يف فقه اإلمام أمحد -٤٤
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة اخلامسة  -قدامة املقديس، املكتب اإلسالمي 

بـن  بـن حممـد بـن أيب شـيبة، عبـداهللا الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر -٤٥
مكتبـة : كـامل يوسـف احلـوت، النـارش: ، حتقيق)هـ٢٣٥ت(بن عثامن العبيس  إبراهيم
 . هـ١٤٠٩، ١الرياض، ط- الرشد

كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات، عبدالرمحن بن عبداهللا  -٤٦
، ١، دار البشــائر اإلســالمية، بــريوت، لبنــان، ط)هـــ١١٩٢(الــبعيل اخللــويت احلنــبيل 

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
منظـور األنصـاري  بن عيل، أبو الفضل، مجال الدين ابن بن مكرم لسان العرب، حممد -٤٧

ــي  ــي األفريق ـــ٧١١ت(الرويفع ــارش)ه ــادر : ، الن ــة-دار ص ــة الثالث ــريوت، الطبع              ب
 . هـ١٤١٤-

. جون سكوراج، ترمجة د. إيرول نوروتز، د. ملحة عن التوليد وأمراض النساء، تأليف د -٤٨
سـعود،  بجامعـة امللـك بـعطر العلمي، ـبن خالد احلكيم، النش ملك بنت حممد مساعد

 . هـ١٤٣٢الرياض 
بـن  بن حممد بن عبداهللا بن حممد املبدع رشح املقنع، أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم -٤٩

حممد حسـن حممـد حسـن إسـامعيل الشـافعي، دار : ، حتقيق)هـ٨٨٤ت(مفلح احلنبيل، 
 ). م١٩٩٧-هـ١٤١٨(الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، )هـ٤٩٠ت(لدين الرسخيس، املبسوط، لشمس ا -٥٠
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

بـن عـيل  بـن شـعيب الصـغر للنسـائي، أبـو عبـدالرمحن أمحـداملجتبى من السـنن  -٥١
مكتب املطبوعات : عبدالفتاح أبو غدة، النارش: ، حتقيق)هـ٣٠٣ت(اخلراساين، النسائي 

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية –اإلسالمية 
 . بن رشف النووي، دار الفكر املجموع رشح املهذب، لإلمام أيب زكريا حميي الدين -٥٢
بـن  بـن حممـد عبـدالرمحن: بن تيمية، مجع وترتيـب جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد -٥٣

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، : قاسم، وابنه
دائـرة املعـاجم : بن عبدالقادر الرازي، إخراج بن أيب بكر خمتار الصحاح، لإلمام حممد -٥٤

 .م١٩٨٨يف مكتبة لبنان، مكتبة لبنان 
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 clinical revifw in obstetrics)مراجعات رسيرية يف التوليد وطـب النسـاء  -٥٥ 
and gynecology) .املراجعـة صـالح شـيخة. د.وائل إبـراهيم، تقـديم أ. ترمجة د ،

. د.خالد مرعشيل، أ. د.مجيل طالب، أ. د.متام األشقر، أ. د.بشار الكردي، أ. د.أ: العلمية
حممـد . د.عزام أبو طوق، أ. د.صالح شيخة، أ. د.سوزان طرباين، أ. د.سلو عبد اهللا، أ

 .م٢٠١١طباع، دار القدس للعلوم، الطبعة العربية األوىل، 
            :األســتاذ ن عــيل الفيــومي املقــرئ، اعتنــى هبــابــ حممــد بــن املصــباح املنــري، ألمحــد -٥٦

 - هــ١٤١٨بـريوت، الطبعـة الثانيـة -رية، صـيدا ـيوسف الشيخ حممد، املكتبة العصـ
 . م١٩٩٧

حامد صـادق قنيبـي، دار . حممد رواس قلعه جي، ود. د. أ: معجم لغة الفقهاء، وضع -٥٧
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانية  -النفائس، بريوت 

ــداهللا -٥٨ ــد عب ــدين أيب حمم ــق ال ــي ملوف ــد املغن ــن أمح ــق ب ــة، حتقي ــن قدام ــدكتور ب  :            ال
عبـدالفتاح احللـو، توزيـع وزارة الشـؤون  :بن عبداملحسـن الرتكـي والـدكتور عبداهللا

اململكة العربية السعودية، دار عـامل الكتـب،  - اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧لطبعة الثالثة ا

عبدالسـالم : حتقيق) هـ٣٩٥ت(بن زكريا  بن فارس مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد -٥٩
 . بريوت-حممد هارون، دار اجليل 

: ، حتقيـق)هـ٥٢٠ت(بن رشد القرطبي  بن أمحد املقدمات املمهدات، أبو الوليد حممد -٦٠
-هــ١٤٠٨، ١لبنـان، ط -دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت : حممد حجـي، النـارش. د

 . م١٩٨٨
بن عبدالرمحن املغريب  بن حممد مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أليب عبداهللا، حممد -٦١

ج آياتـه وأحاديثـه الشـيخ زك)٩٥٤ت(املعروف باحلطّاب الرعينـي  ريـا ، ضـبطه وخـرّ
 . م١٩٩٥/هـ ١٤١٦لبنان الطبعة األوىل  - بريوت - عمريات، دار الكتب العلمية

املوســوعة الطبيــة الفقهيــة موســوعة جامعــة لألحكــام الفقهيــة يف الصــحة واملــرض  -٦٢
حممـد هيـثم اخليـاط، دار . أمحـد حممـد كنعـان، تقـديم د. واملامرسات الطبية، تـأليف د

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧النفائس، الطبعة الثانية 
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ــدامللك -٦٣ ــذهب، إلمــام احلــرمني عب ــة امل ــة املطلــب يف دراي ــويني  هناي ــداهللا اجل ــن عب             ب
 . عبدالعظيم حممود الديب. د. أ: ، حققه ووضع فهارسه)هـ٤٧٨ - ٤١٩(

               الســعادات املبــارك بــن حممــد  أبــوالنهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر، جمــد الــدين  -٦٤
أبوعبدالرمحن صالح بن : ، أخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٦٠٦ت) (ابن األثري اجلوزي (

 . م١٩٩٧هـ١٤١٨، ١حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

١- comprehensive gynecology/ fourth editton . 
٢- Handbook for clmical: Gynecologic end ocrinology and 

infertility/ jhon david Gordon – leon speroff/ Lippincott 
Williams and wilkins . 

٣- Obste trics and gynecology/ and edition elmor p. sakala/ 
Lippincott willams and wilkins . 
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 )kaahe. Org(بن عبدالعزيز العربية للمحتو الصحي  موسوعة امللك عبداهللا •
 )altibbi. Com( املوقع الطبي •
 )hayatuki. com( جملة حياتك •
 )tufoola. com( موقع طفولة •
 )www. facebook. com/mashakel(مشاكل طبية وعالجية  •
 )Alrai. com( جريدة الرأي •
 ).Al. health. net(موقع الصحة نت  •
 .(kaahe. org) املوسوعة الصحية •
 )consult. islamweb. net(موقع إسالم ويب، االستشارات  •
  )altibbi. com(موقع الطبي  •
 )ar. islamway. net(طريق اإلسالم  •
 (islamqa. info)اإلسالم سؤال وجواب •
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