 ‐ 257718ﺣﻴﻀﻬﺎ ﻳﺘﻘﺪم وﻳﺘﺄﺧﺮ وﻳﻨﻘﻄﻊ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ ﺻﻔﺮة وﻛﺪرة وإﻓﺮازات
اﻟﺴﺆال

أﻧﺎ دورﺗ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎﻣﻬﺎ ﻣﺤﺪدة  ،وﻫ ٧ : أو  ٨أﻳﺎم  ،ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ  ٦أﻳﺎم  ،ﺛﻢ  ٥أﻳﺎم  ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺰل
ﻋﻠ ﻓ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺛﻼث ﻣﺮات  ،وﻫﺬا اﻟﻼم ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻴﻦ  ،ﻻ أﺗﺬﻛﺮ ﻛﻢ ﺳﻨﺔ  ،وﻟﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﺷﻌﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﺲ
ﻣﻌ ، ٤ أو  ، ٥أو  ٣أﻳﺎم  ،ﻳﻌﻨ ﻣﺜﻼ ﺗﻤﺮ ﻋﻠ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻮن اﻟﺪورة ﻓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ  ٤أﻳﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻮن  ٣أﻳﺎم
 ،وﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ أﻋﻨ ﺷﻮال ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻴﻨ اﻟﺪورة  ،وﺛﻢ أﺗﺘﻨ ﻓ ذي اﻟﻘﻌﺪة  ،ﺛﻢ أﺗﺘﻨ ﻓ أول أﻳﺎم اﻟﺤﺞ  ،وﻟﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺘﻨ ﻓ اﻟﺤﺞ
ﺑﺪأت ﻣﻦ  ، ٣٠أو  ، ٢٩أو  ٢٨ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  ،واﺳﺘﻤﺮت إﻟ راﺑﻊ أﻳﺎم اﻟﺤﺞ  ،ﺣﻴﺚ ﻓ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﻮن اﻟﺪم ﻓﺎﺗﺤﺎ  ،ﺛﻢ أﺻﺒﺢ
ﻏﺎﻣﻘﺎ  ،وﻟﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﻗﻠﻴﻼ ﻻ ﻛﺜﻴﺮا  ،ﺛﻢ ﻃﻬﺮت  ،ﺛﻢ ﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺞ ﺟﺎءﺗﻨ ﻳﻮم  ٢٤ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،وﺟﻠﺴﺖ ﻣﻌ ﻣﻦ
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ إﻟ اﻻﺛﻨﻴﻦ  ،أو اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ،ﺛﻢ ﻳﻨﺰل ﺑﻨ وأﺻﻔﺮ  ،ﺛﻢ دم ﻗﻠﻴﻞ  ،ﺛﻢ ﻓ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧ ﻻ أﺗﺬﻛﺮ اﻷﻳﺎم
ﺑﺸﻞ ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺒﻨ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺎت  ،ﻳﻌﻨ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ أو اﻟﻈﻬﺮ إﻟ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻌﺸﺎء  ،ﻻ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ
ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺔ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﻘﻄﻨﺔ ﻟﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ  ،ﺛﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﻨ واﻷﺻﻔﺮ  ،وﻧﺰل ﻣﻨ أﻳﻀﺎ ﺑﻨ ، ﻟﻨﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺮ  ،أو
اﻟﻮردي  ،ﻣﻊ وﺻﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﺟﺪا ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑﻨ أو أﺣﻤﺮ أو أﺳﻮد  ،ﺛﻢ ﺟﻠﺴﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢ﻟﻴﻼ إﻟ ٦ أو ٧
ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨ ﺷء ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﺖ  ،وﺻﻠﻴﺖ اﻟﻔﺠﺮ  ،ﺛﻢ رﺟﻊ اﻟﺒﻨ ، ﻟﻦ ﻓﺎﺗﺢ  ،وﻗﻠﻴﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة  ،ﺛﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨ إﻓﺮازات ﻻ
ﺗﺎد ﺗﺮى ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮدة أﺷﻌﺮ إﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﺔ ﺑﺴﺎﺋﻞ  .ﻓﻤﺎذا أﻓﻌﻞ ﻫﻞ أﻏﺘﺴﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى أم أﻛﻤﻞ ﺻﻼﺗ ﺑﺪون اﻏﺘﺴﺎل ؟ وﻫﻞ
ﻫﻨﺎك ﺻﻠﻮات ﻋﻠ أن أﻗﻀﻴﻬﺎ ؟ وﻫﻞ أﺻﻠ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺘ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻦ ﻧﺰول اﻟﺒﻨ واﻷﺻﻔﺮ ؟ وﻣﺘ ﻛﺎن ﻃﻬﺮي إذا ﻃﻬﺮت ،
ﻫﻞ ﻓ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻣﻦ  ٢ﻟﻴﻼ إﻟ ، ٦ أو  ٧ﺻﺒﺎﺣﺎً اﻟﺘ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨ ﺷء ﻓﻴﻬﺎ ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ:
ﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻌﻠﻢ أن ﺣﻴﺾ اﻟﻤﺮأة ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺪم وﻳﺘﺄﺧﺮ ،وﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ .وﻫﺬا أﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻣﻌﺮوف ،وﻳﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠ
ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻫﺮﻣﻮن أو ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
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وﻋﻠ ﻫﺬا ﻓﻼ إﺷﺎل ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ أن اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم أو ﺳﺒﻌﺔ ،ﺛﻢ ﺻﺎرت ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ ،وأﻧﻬﺎ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺄﺗ ﻓ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮة ،أو ﺗﺄﺗ ﻓ آﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗ ﻓ أول ﺷﻬﺮ آﺧﺮ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻻ إﺷﺎل ﻓ ﻣﺠء اﻟﺪورة ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓ اﻟﺸﻬﺮ إذا ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﻓﺈن أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻀﺘﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ،أو ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ﻓﻤﺎ ﺟﺎءك ﻓ آﺧﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺣﻴﺾ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎءك ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓ 24 ذي اﻟﺤﺠﺔ؛ ﻷن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
دم اﻟﺤﻴﺾ ﻻ ﻳﻮن ﻋﻠ ﺻﻔﺔ واﺣﺪة ،واﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﻛﺜﻴﺮا ﻏﺎﻣﻘﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻘﻞ وﻳﻔﺘﺢ ﻟﻮﻧﻪ ﺣﺘ ﻳﺼﻴﺮ ﻛﺪرة أو ﺻﻔﺮة.
واﻟﺪرة أو اﻟﺼﻔﺮة إن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻓ زﻣﻦ اﻟﻌﺎدة  ،أو اﺗﺼﻠﺘﺎ ﺑﺎﻟﺪم  :ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ .
وإن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﺮ ،ﻓﻠﻴﺴﺘﺎ ﺑﺸء؛ ﻟﻤﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ ﻓ اﻟﻤﻮﻃﺄ ) (130ﻋﻦ أم ﻋﻠﻘﻤﺔ اﻧﱠﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ :ﻛﺎنَ اﻟﻨّﺴﺎء ﻳﺒﻌﺜْﻦ اﻟَ ﻋﺎﺋﺸَﺔَ ام
اﻟْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑِﺎﻟﺪِّرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟْﺮﺳﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻔْﺮةُ ﻣﻦ دم اﻟْﺤﻴﻀﺔ ﻳﺴﺎﻟْﻨَﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼَة ﻓَﺘَﻘُﻮل ﻟَﻬﻦ  ﺗَﻌﺠﻠْﻦ ﺣﺘﱠ ﺗَﺮﻳﻦ اﻟْﻘَﺼﺔَ
اﻟْﺒﻴﻀﺎء ﺗُﺮِﻳﺪُ ﺑِﺬَﻟﻚَ اﻟﻄﱡﻬﺮ ﻣﻦ اﻟْﺤﻴﻀﺔ.
ورواه اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻌﻠﻘﺎً )ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻴﺾ ،ﺑﺎب إﻗﺒﺎل اﻟﻤﺤﻴﺾ وإدﺑﺎره(.
واﻟﺪﱡرﺟﺔ :ﻫﻮ وﻋﺎء ﺻﻐﻴﺮ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻴﻪ ﻃﻴﺒﻬﺎ وﻣﺘﺎﻋﻬﺎ .وﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ).(246 /2
واﻟﺮﺳﻒ :اﻟﻘﻄﻦ.
وﻟﻘﻮل أم ﻋﻄﻴﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ " :ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪ اﻟﺼﻔﺮة واﻟﺪرة ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﺮ ﺷﻴﺌﺎً " رواه أﺑﻮ داود ) .(307وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ
ﺻﺤﻴﺢ أﺑ داود
واﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻳﻌﺮف ﺑﺈﺣﺪى ﻋﻼﻣﺘﻴﻦ :
اﻷوﻟ : ﻧﺰول اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،وﻫ ﻣﺎء أﺑﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻨﺴﺎء .
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺘﺎم  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ وﺿﻌﺖ ﻓ اﻟﻤﺤﻞ ﻗﻄﻨﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ  ،ﺧﺮﺟﺖ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﺮ ﻣﻦ دم أو ﺻﻔﺮة .
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وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ أن اﻟﺪورة ﺟﺎءﺗﻚ ﻳﻮم  ٢٤ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ إﻟ اﻹﺛﻨﻴﻦ أو اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺛﻢ ﻧﺰل ﺑﻨ وأﺻﻔﺮ ﺛﻢ دم ﻗﻠﻴﻞ ﺛﻢ ﻓ
اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺒﻨ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺎت  ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ أو اﻟﻈﻬﺮ إﻟ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮب أو اﻟﻌﺸﺎء  ،وأﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺿﻌﺖ
اﻟﻘﻄﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪي ﺷﻴﺌﺎ ﺛﻢ رﺟﻊ اﻟﺒﻨ واﻷﺻﻔﺮ اﻟﺦ.
ﻧﻘﻮل :ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪرة )اﻟﺒﻨﻴﺔ(  ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﻨﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻧﻈﻴﻔﺔ  ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﺮ ﻣﻦ دم أو ﺻﻔﺮة أو
ﻛﺪرة .وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻐﺘﺴﻠ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،وﺗﺼﻠ.
ﺛﻢ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،ﻣﻦ ﻛﺪرة أو ﺷء ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺮ أو وردي  :ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﻴﺌﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓ ﺣﺪﻳﺚ أم ﻋﻄﻴﺔ.
أﻣﺎ إن ﻧﺰل دم ﺻﺮﻳﺢ ،ﻓﻬﺬا ﻳﻮن ﺣﻴﻀﺎ.
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺪورة ﻗﺪ ﺗﺘﻘﻄﻊ ،ﻓﻴﺄﺗ ﺣﻴﺾ ،ﺛﻢ ﻃﻬﺮ وﻟﻮ ﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﺛﻢ ﺣﻴﺾ.
وأﻣﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻠﻮات:
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﺗﺎﻣﺎ ،وﺧﺮﺟﺖ اﻟﻘﻄﻨﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺣﺘ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮة ،ﻓﻠﻢ ﺗﻐﺘﺴﻠ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﻄﺎع  ،واﻧﺘﻈﺮت
إﻟ اﻟﺼﺒﺢ  ،ﺣﻴﺚ رأﻳﺖ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻧ: 
ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻚ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺘ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ،أي ﻗﻀﺎء اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء.
وأﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮة أو ﻛﺪرة ،ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﻬﺮي ﺑﺬﻟﻚ ،وﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻚ.
وﻻ ﻳﻀﺮك اﻹﻓﺮازات اﻟﺘ ﺗﻨﺰل ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﺮ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل اﻟﺪم اﻟﺼﺮﻳﺢ.
ﺟﺎء ﻓ ﻓﺘﺎوى "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ"  (4/222) :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
" ﻧﻌﺮف أن اﻟﻄﻬﺮ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﺤﺎﻟﺘﻴﻦ  :اﻟﺠﻔﺎف أوﻻ ، أو اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،وﻣﺸﻠﺘ أﻧﻨ أرى اﻟﺠﻔﺎف ﺛﻢ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم أرى اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﺒﻴﻀﺎء  ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً أرى اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺛﻢ أرى ﺑﻌﺪه اﻟﺪرة واﻟﺼﻔﺮة ..
اﻟﺠﻮاب :
إذا رأت اﻟﺤﺎﺋﺾ اﻟﻄﻬﺮ اﻟﺘﺎم  ،واﻏﺘﺴﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﻀﻬﺎ  :ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪرة واﻟﺼﻔﺮة ؛ ﻟﻘﻮل أم
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ﻋﻄﻴﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ) ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪ اﻟﺪرة واﻟﺼﻔﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻬﺮ ﺷﻴﺌﺎً ( " اﻧﺘﻬ.
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ.
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