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Abstract 
This study aims at highlighting an important 

issue which is the beginning and end of the women's 
premenstrual syndrome period (PMS), the difference 
between the actual and the fake pins᾽s and the 
relationships that separate women's PMS period from 
purification. 

The researcher shows that the beginning of pins 
for women is ٩ years old and there is no specific age 
for its end. The researcher also shows that there is no 
relationship between the quantity of Pins blood and its 
end. However, more or less pms blood is left to the 
women's convention when their pins blood stops.         
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  النظري وإطارها الدراسة تأدبيا

مة   : لمق

الحمد هللا الذي خلقنا من العدم وفضلنا على كثیر من األمم والصالة والسالم   
  ... سید العرب والعجم وبعدعلى سیدنا محمد 

وحتى یكون للنساء المكنة من الطھارة فالبد ، فإن العبادات تتطلب الطھارة  
وذلك بمعرفة ،  بمعرفة أحكام الحیضوال یتسنى لھا ذلك إال، من الحرص علیھا

وبما إنھا مسألة متفاوتة بین النساء كان ، ماھیة الحیض وصفاتھ وبدایتھ ونھایتھ
لزامًا علینا أن نبحث في ھذه المسألة في الفقھ والطب للوقوف على الحكم الشرعي 

  . فھي مسألة في غایة األھمیة من جمیع جوانبھا الصحیة والدینیة

  :لبح ملخ

  ):الدراسة (البحث ھمیةأ
 .الحیض ماھیة بیان 
 .وینتھي الحیض فیھا یبدأ التي المدة توضیح 
 .الطھر عن الحیض تفصل التي العالمات تبین 
  .بذلك الخاص الشرعي الحكم توضیح 

سة (لبح مشكلة   ):ل

  :اآلتیة األسئلة عن لإلجابة الدراسة ھذه جاءت
 ؟ صفاتھ وما الحیض ما 
 ذلك؟ عالمات وما ینتھي ومتى لحیضا یبدأ متى 

سة (لبح ه   ):ل

 . بیان ماھیة الدماء التي تراھا المرأة -١
 .الحیض وبدایة نھایة توضیح  -٢
 .والطھر الحیض بین الفاصلة العالمات بیان  -٣
 .لذلك الشرعي الحكم توضیح  -٤

سا   :لسابقة ل

 فؤاد ھیرس. د، والطب الشریعة بین مقارنة دراسة وأحكامھ الحیض  -١
 الشریعة بكلیة العلمیة المجلة في منشور بحث، الكویت جامعة، إسماعیل
 .الثاني العدد بطنطا والقانون

، محمود آل محمود أحمد الدكتور، واالستحاضة والنفاس الحیض أحكام  -٢
 .البحرین جامعة، اآلداب كلیة

، عبداهللا بن صالح، واالستحاضة والنفاس الحیض على المترتبة األحكام  -٣
 .اإلسالمیة الكتابات، القصیم جامعة
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 النفائس دار، الدویري نواف زاید، الطھارة باب في الطبیة المستجدات اثر  -٤
 .األردن، ٢٠٠٧
 جاء وقد البحث أما مختصر بشكل البحث موضوع الدراسات ھذه تناولت

 .والطبیة الفقھیة الناحیة من الشرعیة األحكام بین حیث شامًال

  :لبح منهجية

 استقراء على یقوم والذي االستقرائي المنھج على الدراسة في مدتاعت -٥
 الفقھاء آراء عرض خالل من المقارن التحلیلي المنھج ثم ومن الجزیئات
 للنتائج ملخصھ المفاھیم بتحلیل یقوم الذي الراجح الرأي إلى للوصول وأدلتھم

 غیر القارئ على وتیسیره تفصیل بعد المتخصص القارئ على یوجز ما
    .المتخصص غیر على وتیسیره تفصیل بعد المتخصص

ة سة (لبح خ   ):ل

  :اشتملت الدراسة على

ل لمبح ي: أل   :صفاته لحي تع

  .واصطالحًا لغة الحیض: األول المطلب
  .الحیض صفات: الثاني المطلب
  .واالستحاضة الحیض بین الفرق: الثالث المطلب

  :حكمه هش لحي ك: لثاني لمبح

  .الحیض ركن: األول المطلب  
  .الحیض شروط: الثاني المطلب  
  .الحیض دم حكم: الثالث المطلب  

ته لم فيه تحي لتي لس: لثال لمبح   :م

  .المرأة فیھ تحیض التي السن: األول المطلب  
  .الحیض نھایة: الثاني المطلب  
  .الحیض مدة: الثالث المطلب

  :فيها لخاتمة

   تائجالن
  التوصیات
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  األول املبحث

  وصفاته احليض تعريف
  

  اول اطب

  واطً ً اض

  : لغة
 اجتماع: والحیض والمحیض، سیلت: حّیضت ومعنى حیضًا تحیض حاضت مصدر

 الخرقة: والحیضة، )١ (معلومة أوقات في منھا الدم سال واذا المكان ذلك الى الدم
 عن حیضھا أیام قعدت: وتحّیضت، )٢ (نفسھ والدم یضالح دم لتتلقى المرأة تضعھا
  ).٣ (الصالة
 الدم، معلومة أوقات في المرأة من الدم سیالن وھي، معاٍن للحیض أن لي ویظھر
  .الحیض دم لتتلقى المرأة تضعھا التي الخرقة، نفسھ

 معناه والذي اللغوي بالتعریف وثیقًا ارتباطًا مرتبط اللغوي المعنى أن إلى وتخلص
  .معلومة أوقات في المرأة من الدم سیالن

الحا   :ص

يفا بع لحي ع   :منها تع

فه  -١  بقدر مقدر والده یعقب ال الرحم من خارج لدم اسم "بأنھ: لحنفية ع

  ).٤" (معلوم وقت في معلوم

ي ش   ):٥ (لتع

 .بیان جنس الخارج من الرحم:  قولھ اسم لدم -١
 .النفاس یخرج فالتعری في قید: والدة یعقب ال  -٢
 كان ما ویخرج معین بقید مقید انھ یبین التعریف في قید: معلوم بقدر مقدر  -٣

 .غیره

                                           
ص ، ١ج، ١٠ط،  لبنان-بیروت، دار لسان العرب، لسان العرب، محمد بن مكرم،  ابن منظور)١(

٧٧٠.    
 .٢١٢ص، ١ج، ٢ط، مصر، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، وآخرون، ابراھیم:  انیس)٢(
، مؤسسة التاریخ العربي، دار احیاء التراث)  ه٦٦٠، ت (، محمد بن ابي بكر:  الرازي)٣(

    .١٠٨ص
دار الكتب ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین ابو بكر بن مسعود:  الكاساني)٤(

    .٣٩ص، ١ج، ٢ط، ١٩٨٦ -١٤٠٦،  لبنان–بیروت ، العلمیة
    .٤٠- ٣٩ المرجع نفسھ ص)٥(
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فه -٢   ).١ (والدة دون حملھا معتاد رحم یلقیھ دم الحیض ":لمالكية ع

 ).والنفاس الحیض یشمل (یخرج ما جنس بیان: دم قولھم  -١
 .الدم خروج مكان بیان رحم  -٢
 .حملھا یعتاد ال من یخرج عریفالت في قید: حملھا معتاد  -٣
  .النفاس یخرج التعریف في قید: والده دون  -٤

فه -٣  بعد المرأة رحم أقصى من السلیمة الطباع تقتضیھ حبلھ دم: "لشافعية ع

  )".٢ (معلومة أوقات في سبب غیر من الصحة سبیل على بلوغھا

ي ش   :لتع

 . دم بیان جنس الخارج -١
 .الطبیعة أي: جبلھ  -٢
 .الدم خروج مكان بیان: المرأة رحم ىأقص من  -٣
 .البلوغ قبل كان ما یخرج التعریف في قید: بلوغھا بعد  -٤
 .علھ غیر من أي: سبب غیر من الصحة سبیل على  -٥
 .محدد وقت في انھ یبین ال التعریف في قید: معلومة أوقات في  -٦

فه -٤  خیةتر آدم بنات على كتبھ اهللا خلقھ وحبلھ سجیة طبیعة دم :لحنابلة ع

  ).٣ (فساد بدم ولیس الرحم مقر من یخرج معلومة أوقات في بلغت إذا الرحم

ي ش   :لتع

 . دم طبیعة أي ما تقتضیھ الطبیعة بدون علھ -١
 .الدم خروج مكان أي: المرأة رحم أقصى من  -٢
 .البلوغ یفید التعریف في قید: بلغت إذا  -٣
 .األوقات كل لیس أي الوقت في التقید یفید التعریف في قید: معلومة أوقات  -٤

جح ي: ل  المرأة رحم أقصى من السلیمة الطباع تقتضیھ جبلھ دم" :لشافعية تع

  )".٤ (معلومة أوقات في سبب غیر من الصحة سبیل على بلوغھا بعد

                                           
مواھب الجلیل لشرح مختصر ، )٩٥٤، ت(، ابو عبداهللا محمد بن محمد المغربي:  الحّطاب)١(

    .٣٦٧ص، ١ج، ٣ط، ١٩٩٢،  ه١٤١٢، دار الفكر، خلیل
، اث العربيدار احیاء التر، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنھاج،  الخطیب الشربیني)٢(

    .١٠٨ص، ١ج، بیروت
دار الكتب ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین ابي الحسن،  المرداوي السعدي)٣(

    .٣٢٦ص، ١ج، بیروت، العلمیة
، دار احیاء التراث العربي، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنھاج،  الخطیب الشربیني)٤(

    .١٠٨ص، ١ج، بیروت
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  :آلتية لألسبا

 غیرھا لدخول مانعًا لمفرداتھ جامعًا كان حیث السابقة للقیود التعریف قوة -٥
  .ووقتھ ومكانھ جالخار جنس بین حیث

 دورات شكل على المھبل عبر الخارج الرحم من الدم نزول: الطب في -٥ -٦
  ).١ (الیأس سن في وتنتھي البلوغ سن في تبدأ منتظمة

 الرحمیة والخالیا واألنسجة للدم الشھري اإلفراز وھو بالطب أیضًا وعرف -٧
  ).٢ (الرحم بطانة من الساقطة

 متقاربة الطب وفي الفقھاء عند الحيواالصط اللغوي التعریف أن لي یتبین -٨
  .معلومة أوقات في البلوغ بعد الرحم من الدم خروج كونھ عن یخرج وال

  

  ا اطب

  اض دم ت
  

للحیض صفات معینة تختلف عن غیره من الدماء حیث تبین أنھ دم اسود   
  .م الحیضوالصفرة والخضرة في أیا، وجمیع الوان الدم من الحمرة والكدرة، وأحمر

 .)٣(وأیضا بعضھ ثخین اسود منتن وبعضھ رقیق احمر -

، لھ رائحة خاصة فھو یتجمد ببطء وصعوبة وال یتجمد تجمدًا كامًال -
 .)٤(وغزیرًا

 .)٥(لھ رائحة كریھة  -
ویختلف الحیض من امرأة إلى أخرى وحتى عند المرأة الواحدة لیس على لون 

ب البیئة ونوعیة الطعام وألسباب أخرى وحس، واحد تبعًا الختالف النساء قوة وضعفًا
  .)٦ (تتعلق بالرحم كموانع الحمل مثال

     

                                           
 .١١٤ص ، ١ط، ١٩٩٩بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة، مرشد حواء، علي:  األمیر)١(
 .٨٩ص، ٧ط، ٢٠٠٨، دار العلم للمالیین، موسوعة المرأةى الطبیة، سبیرو:  فاخوري)٢(
    .٣٩ص، ١ج، بدائع الصنائع،  الكاساني)٣(
، المكتب اإلسالمي، قنعالمبدع في شرح الم، )٨٨٤ت(ابو اسحاق برھان الدین ،  ابن مفلح)٤(

 .٢٧٤ص، ١ج، ١٣٩٤/١٩٧٤، دمشق
    .٩٠ص، موسوعة المرأة الطبیة،  فاخوري)٥(
جامعة الكویت ، الحیض واحكامھ بین دراسة مقارنة بین الشریعة والطب، سھیر فؤاد:  اسماعیل)٦(

، بحث منشور في المجلة العلمیة بكلیة الشریعة والقانون بطنطا العدد الثاني عشر
    .٢٥ص
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 ثالثة على ل ال  حي هي هل لفقها ختل فق لك لصف ما  

ل   :ق

ل ل لق ل ه: أل   :ه لجمه ق

 .)١ ()أبو حنیفة ومحمد والمالكیة والشافعیة في الصحیح عندھم(الجمھور   - أ
یرى أن الكدرة والصفرة في زمن الحیض تعد حیضًا وسواء من رأت الدم مبتدئة 
أو معتادة وسواء خالف عادة المعتادة أو وافقھا كما لو كان لون الدم احمر أو اسود 

  :والدلیل

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك(:  قولھ تعالى -١

  .)٢ ()يطهرن

اللة هج ، أن األذى یتناول الصفرة والكدرة ألنھما أذى یخرج من الرحم: ل

  .)٣  (فشبھتا الدم فلم تطھر المرأة منھ
كان النساء یبعثن إلى عائشة أم " ما روى عن عائشة رضى اهللا عنھا قالت  -٢

 فیھ الصفرة من دم الحیضة یسألنھا عن )٤ (المؤمنین بالدَّرجة فیھا الكرسف
ال تعجلن حتى ترین القصة البیضاء ترید بذلك الطھر من : لھنالصالة فتقول 

 . )٥  ("الحیضة

اللة جه أن السیدة عائشة رضى اهللا عنھا اعتبرت الصفرة حیث قالت  :ل

  .للنساء ال تعجلن فدل ھذا على أنھا من الحیض إال إذا ظھرت القصة البیضاء
ھر من حال المرأة  ألنھ دم صادف زمان أو مكان الحیض ولم یجاوزه والظا -٣

 .)٦ (السالمة وأن ذلك دم الجبلة والحیض ال دم مرض وعلھ

ل ل: لثاني لق  :ه ق

 الشافعیة في وجھ عندھم والحنابلة یرى أن الكدرة والصفرة في أیام -٢
  .)٧(العادة حیض ولیست في غیر أیام العادة 

                                           
، ٣٦٥ص، ١ج، مواھب الجلیل، الخطاب المالكي، ٣٩ص، ١ج، بدائع الصنائع،  الكاساني)١(

    .١١٣ص، ١ج، مغنى المحتاج، الخطیب الشربیني
    .٢٢٢ص،  سورة البقرة)٢(
    .٣٩ص، ١ج، بدائع الصنائع،  الكاساني)٣(
    .٦٤١ص، ١ج، لسان العرب، القطن:  الكرسف)٤(
، ١ج، ١٣٧٨، مطابع الشعب، صحیح البخاري،  محمد بن اسماعیلابي عبداهللا:  البخاري)٥(

    .كتاب، ٨٧ص
    .١١٣ص، ١ج، مغنى المحتاج،  الخطیب الشربیني)٦(
   .٣٣٧ص، االنصاف، المرداوي، ١١٣ص، ١ج،  المرجع نفسھ)٧(
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ليل   :ل

له تعالى  - أ  حتى احمليض يف النساء زلوافاعت أذى هو قل احمليض عن ويسألونك(: ق

 .)١ ()يطهرن

اللة جه   .أن الكدرة والصفرة حیضًا في أیام الحیض: ل

 .)٢(" كنا ال نعد الصفرة والكدرة شیئا: " عن أم عطیة رضى اهللا عنھا قالت  - ب

اللة جه أي ال تعد حیضًا بعد ، عدم االعتداد بھما في غیر وقت العادة :ل

  .الطھر شیئًا

ل    :لثال لق

 ابو یوسف من الحنفیة وبعض الشافعیة إلى ان الكدرة والصفرة لیستا بحیض -   ج
  :إال ان یتقدم علیھما دم اسود والدلیل

 حدیث ام عطیة السابق  - أ

اللة جه الكدرة والصفرة ال یعتبر دمًا وال بلوغھ إال اذا تبین انھا آثار  :ل

  .دماء

  اث اطب

  )وا اض ن ارق(
  

وقد یلتبس على المرأة دم الحیض واالستحاضة أما للجھل بذلك أو لعدم   
  -:الفاصل الزمني بینھما وقد فرق الفقھاء بینھما بعدة أمور

أما دم االستحاضة فمصدره أدنى ، مصدر كل منھما فمصدر دم الحیض الرحم  - أ
 .)٣(الرحم دون قعره أو الفرج دون الرحم وقد یكون من الرحم نفسھ 

  .)٤(م الحیض ثخین منتن ودم االستحاضة ال نتن فیھ  ان د-ب
فإن الرؤیة لدم الحیض واالستحاضة والمقارنة بینھما ،  الرؤیة والمشاھدة-    ج

  .)٥(تظھر بوضوح الفارق ببین طبیعة كل منھما 

                                           
   .٢٢٢آیة ،  سورة البقرة)١(
    .١١٤ص، ١ج، مغنى المحتاج،  الخطیب الشربیني)٢(
، الحیض والنفاس والحمل بین لفقھ والطب دراسات فقھیة طبیة معاصرة، عمر سلیمان:  االشقر)٣(

 .  بتصرف١٢٥- ١٢٤ص، ١ج، ٢٠٠١، ١٤٢٦،  عمان- دار النفائس. ١ط
   .١٢٦ص،  المرجع نفسھ)٤(
   .١٢٧ص،  المرجع نفسھ)٥(
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 وقد ثبت في الطب ان دم الحیض ال یتجلط أي ال یتجمد ویمكن إبقاؤه سنین -د
فإن ، دون ان یتجلط فاذا ظھر دم یتجلط أثناء الحیضطویلة على تلك الحالة 

  .)١ (الحائض سرعان ما تعرف ذلك وتعتبر ذلك غیر طبیعي
  .)٢( رائحة دم الحیض كریھة ولیس ذلك لدم االستحاضة -ه
  .)٣( دم الحیض لھ وقت تقتاده النساء ولیس ذلك لدم االستحاضة -و

                                           
    .٩٠ص، ١٩٩٥، ١٠ط، خلق االنسان بین الطب والشریعة، محمد علي:  البار)١(
    .٩٠ص، مرجع نفسھ ال)٢(
    .٩١ص،  المرجع نفسھ)٣(
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  الثاني املبحث

  وحكمه وشروطه احليض ركن
  

طول باا  

  )١( اض رن

  

صرح فقھاء الحنفیة ان ركن الحیض ھو بروز الدم من الرحم أي یخرج من   
  .الفرج وھو موافق لغیره من الفقھاء

ثم ، یكفي اإلحساس بھ في رمضان قبل الغروب) رحمھ اهللا(وعن محمد   
وأبي یوسف فال قضاء ، أما عند أبي حنیفة، خرج بعده تقضي صوم الیوم عنھ

أما اذا ، وإذا حاذى الدم دم الفرج الداخل ولم ینفصل عنھ ثبت بھ الحیض، علیھا
أحست بنزولھ ولم یظھر فلیس لھ حكم الحیض حتى لو منعت ظھوره بالشدة 

  .واالحتشاء

  ا اطب

  اض روط

ذھب جھور الفقھاء إلى انھ لیس كل دم یخرج من المرأة یكون حیضا بل ال   
 حتى یكون الدم الخارج حیضًا وتترتب علیھ أحكام الحیض بد من شروط تتحقق فیھ

  -:)٢ (وھذه الشروط ھي
 . ان یكون من رحم امرأة ال داء بھا فالخارج من الدبر لیس بحیض -١
 . أال یكون بسبب الوالدة فھو نفاس -٢
 . ان یتقدمھ نصاب الطھر ولو حكمًا -٣
 .اء اهللا إال ینقص عن اقل الحیض واقلھ مختلف فیھ وسیأتي الحقًا ان ش -٤
 ان یكون في أوانھ فإذا راتھ قبل البلوغ ال یعد حیضًا وكذلك بعد سن الیأس  -٥

 .ال یعد حیضًا

                                           
    .٧٣ص، ١ج، حاشیة ابن عابدین، محمد امین:  ابن عابدین)١(
دار ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ) ه٧٤٣ت (فخر الدین عثمان بن علي الحنفي :  الزیلعي)٢(

شمس الدین محمد بن ، الدسوقي، ١٥٩-١٥٨ص، ١ج، ٢٠٠٠، بیروت، الكتب العلمیة
-١٦٧ص، ١ج، دار احیاء الكتب العربیة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، عرفھ
    ) .٣٢٧-٣٢٦(، ١ج، االنصاف، ١٠٨ص، ١ج، مغنى المحتاج، ١٦٨
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  اطب اث

   م دم اض

دم الحیض نجس كسائر الدماء والدلیل على ذلك ما روى عن أسماء بنت   
الدم من یا رسول اهللا أرأیت إحدانا اذا أصاب ثوبھا : قالت" أبي بكر رضى اهللا عنھا

اذا أصاب ثوب إحداكن : الحیضة كیف تصنع؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .)٣ (" بماء ثم لتصلي فیھ)٢( ثم لتنضحھ ) ١(فلتقرضھ ، الدم من الحیضة

في الحدیث مبالغة في إزالتھ بالقرض والنضح على انھ لم یزل : وجھ الداللة  
ب أو البدن من النجاسات غسل حتى لونھ ومن الحدیث تبین لي ان ما أصاب الثو

، وان امكن زوال لونھ أزیل واال فال یضر الدم اذا ذھبت عینھ وبقى أثره، یزول عینھ
  .)٤ (وان كانت النجاسة ذات رائحة ُسعى إزالة رائحتھا وتطھیرھا

وإن طلب ، وعلیھ یتبین لي ان دم الحیض نجس وال بد من التطھیر منھ  
  . المبالغة في إزالة الدم دلیل على نجاستھالنبي صلى اهللا علیھ وسلم

                                           
    .الفرك باطراف اصابعھا لیتحلل بذلك:  تقرضھ)١(
    .تغسلھ:  تنضحھ)٢(
    .٨٤ص، باب غسل الدم، صحیح البخاري،  البخاري)٣(
، ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، المغني شرح مختصر الخرقي، عبداهللا بن احمد:  ابن قدامھ)٤(

    .٣١٦ص، ١ج، ١٩٩٤،  ه١٤١٤
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  الثالث املبحث

  ومدته احليض سن

  اول اطب

  )دا (ارأة  ض ا ان 

اختلف العلماء في تقدیر السن التي تحیض فیھ المرأة فجاءت أقوالھم   
  :كاآلتي
إلى ان اقل سن تحیض فیھ المرأة تسع سنین ) ١( ذھب جمھور الفقھاء  -١

 .ألن الصغیرة ال تحیض، ریة فإذا رأت الدم قبل ھذه السن فھو دم فاسدقم
  -:وأدلتھم في ذلك

اذا بلغت الجاریة : "قالت) رضى اهللا عنھا(ما روى موقوفًا على عائشة   - أ
 .)٢(" تسع سنین فھي امرأة

اللة جه بین األثر ان األنثى اذا بلغت تسع سنین فقد أصبحت امرأة أي  :ل

  .)٣(انھا تحیض
انھ لم یوجد من النساء یحضن قبل ھذا السن والن اهللا : من المعقول  - ب

، والصغیرة ال تصلح للحمل، تعالى خلق دم الحیض لحكمة تربیة الولد
فانھما متقاربان في ، فال توجد فیھا حكمھ فینتھي إلنتفاء حكمتھ كالمني

وكل واحد ، واآلخر یربیھ ویغذیھ، فإن احدھما یخلق منھ الولد، المعنى
 .)٤(ووجوده عالمة على البلوغ ، منھما ال یوجد من صغیره

وقیل ،  إلى ان بدء الحیض یكون في سن الست)٥( ذھب بعض الحنفیة  -٢
 .وقیل اثنتا عشره، السبع

 . )٦( ذھب ابن تیمیھ إلى انھ ال حد ألقل سن تحیض فیھ المرأة  -٣
 ذلك ما قالھ یتبین لي مما سبق ان الراجح ھو مذھب الجمھور لقوة أدلتھم ویؤكد

تمر كل فتاه في طریق النضج ( ان المعتمد ھو التاسعة لنزول الحیض )١(األطباء 

                                           
، احمد: الدردیر، ١٤٩ص، ٣ج، بیروت، ط دار المعرفة، مرجع سابق، المبسوط: السرخسي) ١(

، ١٥٢ص، ١ج، مغني المحتاج، الشربیني، ١٦٨ص، ١ج، دار الفكر، الشرح الكبیر
، المكتبة التجاریة مكة المكرمة، تحقیق معین اللحام، منصور بن یونس: البھوتي

    .٤٥ص
-١ص ، ١ج، ١٤باب ، القاھرة، دار الحدیث، ٢ص، سنن الترمذي، محمد بن عیسى:  الترمذي)٢(

    .١١٠٩رقم ، ٤
    .٢٩ص، الحیض واحكامھ، سھیر فؤاد:  اسماعیل)٣(
    .٣١٨ص، ١ج، المغني:  ابن قدامھ)٤(
    .١٤٩ص، ١ج، المبسوط: سرخسي ال)٥(
، ١ط، االختیسسارات الفقھیة من فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیھ، احمد عبدالحیلم:  ابن تیمیھ)٦(

    .٥٨ص، ١ج، الریاض، المؤسسة السعیدیة
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بعدة مراحل عندما تبلغ الثامنة او التاسعة تبدأ الغدة النخامیة في إعداد المبیض 
ویبدأ في إعداد الرحم ألداء عملھ استعدادًا لمرحلة النضج األولى تلك المرحلة 

  .واهللا اعلم)  الدورة الشھریةالتي یبدأ فیھا ظھور

  ا اطب

 ضن (ا سس أو، )٢( اا(  

اختلفت أقوال الفقھاء واألطباء في أكثر سن تحیض فیھ المرأة وتسمى   
، وإلعتمادھم على االستقراء، المرأة آیسة وسبب االختالف في ذلك عدم النص فیھ

  :تي وأحوالھم كاال)٣(والتتبع ألحوال النساء 
بل ھو ان تبلغ من السن ما ال ،  إلى انھ ال یحدد المدة)٤( ذھب الحنفیة  -١

فإن لم ، فإذا بلغت ھذه السن وانقطع دمھا حكم بإیاسھا، تحیض مثلھا فیھ
ألنھ ، تبلغھا وانقطع دمھا أو بلغتھا والدم یأتیھا على العادة فلیست بآیسة

طل اإلیاسة لعدم ورود أدلة وعود العادة یب، حینئذ ظاھر في انھ ذلك المعتاد
 .تحدد المدة

حدد المالكیة ھذه السن بسبعین سنة واذا انقطع الدم عن المرأة :  المالكیة -٢
بعد الخمسین اعتبرت آیسھ واذا رأتھ بین الخمسین والسبعین فإن حالھا 

 .)٥(تعرف بسؤال النساء عن ذلك 
لى قید الحیاة ال حد لنھایة الحیض عندھم فالمرأة ما دامت ع:  الشافعیة -٣

فالحیض ممكن لھا ویرون ان الغالب ان ینقطع الحیض في سن وستین 
 .ولكن اذا رأت الدم بعد ھذه السن فال تعتبر حائضًا، سنة

سن الیأس ھو ستون سنة وبعده استحاضة یقینیًا وما بعد : )٦ ( الحنابلة  -٤
الخمسین ان انقطع حیضھا عن عادتھا عدة مرات لغیر سبب صارت آیسھ 

أما ان تكرر فھو حیض في الصحیح وما بعد الستین فھو لیس بحیض ألنھ و
 .لم یوجد

                                                                                                             
: البار، ٥٧ص، الكویت، وزارة الصحة، دراسة عن الحیض والنفاس، نبیھة:  انظر الجیار)١(

: الیاسمین، ٩٠- ٨٩ص، ١٩٩٥، ١٠ط، بین الطب والشریعةخلق االنسان ، محمد علي
، ١٥،١٤ص، ١٩٩١-١٤١٢، الكویت، دار الدعوة، ٧ط، الطھارة عند المرأة، جاسم

یوم االثنین الموافق ) الدكتورة عبیر عبدالقادر البطوش(مقابلة اجریت مع 
   .  م١٨/٩/٢٠١٧

    ٢٠ص، ١ج، )شیة ابن عابدینحا، ابن عابدین(انقطاع الرجاء عن رؤیة الدم :  اإلیاس)٢(
    .١٨٩ص، ١ج،  المرجع نفسھ)٣(
، ١ج، دمشق، دار الفكر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، شمس الدین محمد:  الدسوقي)٤(

    .١٦٨ص
   ٣٠ص، ١ج، المكتبة اإلسالمیة، اجنھایة المحتاج الى شرح المنھ، احمد بن حمزة:  الرملي)٥(
    .٤٨٨ص ، ١ج، المغني:  ابن قدامھ)٦(
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إلى انھ اذا رأت العجوز المسنة دما اسود : )١ ( وذھب ابن حزم الظاھري  -٥
 .فھو ضعیف مانع من الصالة والصوم والطواف والوطء
 إلى ان الیأس من )٢ (وقد اختلف األطباء كذلك في المسألة حیث ذھب بعضھم

  .سنة) ٤٨-٤٢(
 الى ان الحیض ینقطع عند سن الخامسة واألربعین الى )٣ (وذھب بعضھم   

وفي العادة ینقطع الطمث (سن الخامسة والخمسین وتقول الدكتورة نبیھة الجیار 
عند سن الخامسة واألربعین الى سن الخامسة والخمسین وربما یحدث قبل األربعین 

ینقطع الطمث تدریجیًا ویحدث كل شھرین أو أو بعد الخامسة والخمسین وفي العادة 
ثالثة شھور إلى ستة شھور وبعد ذلك ینقطع نھائیا ومن المعروف أنھ اذا حدث سن 
البلوغ مبكرًا تأخر سن الیأس والعكس كذلك وھذا یتوقف على الجنس وعلى الوراثة 

  ).وطبیعة األكل والحالة اإلقتصادیة
اس بمدة معینة لعدم ورود النصوص والظاھر للباحث ھو عدم تحدید سن اإلی  

  .)٤(الشرعیة وترك ذلك إلى الخبیرات من نساء قومھا أو بلدھا 

                                           
    .١٩٠ص، ٢ج، بیروت، علي بن احمد دار الجیل:  ابن حزم)١(
مدیریة الكتب ، االمراض النسائیة، بشیر: مأمون ناصیف: قصیحي، عبدالرزاق:  حّمامي)٢(

    .٢٥ص، )١٩٩٣، ١٤١٣(، والمطبوعات الجامعیة
    .٥٨-٥٧ص، دراسة عن الحیض والنفاس، نبیھة:  الجیار)٣(
، مؤسسة الرسالة، ١ط، مواقیت العبادات الزمانیة والمكانیة، نزار محمود:  قاسم الشیخ)٤(

    . بتصرف١٤٧ص، ٢٠٠٥-١٤٢٦
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  اث اطب

  اض دة

  : ثالثة لى ل في لفقها ختل

عشرة أیام ، ثالثة أیام وأكثره: اقل الحیض للجاریة البكر: )١( رأي الحنفیة  -١
 .والزائد عن ذلك استحاضة، ولیالیھا

فإذا ، عشرة أیام، ثالثة أیام وأكثر: اقل الحیض للجاریة البكر: "دلیلھم حدیث
  .)٢ ("رات الدم اكثر من عشرة أیام فھي مستحاضة

ال حد ألقل الحیض بالنسبة للعبادات فأقلھ دفعة أو دفعة : )٣( رأي المالكیة  -٢
ویبطل صومھا وتقضي ذلك ، في لحظة فتعتبر حائضًا وتغتسل بانقطاعھ

 .م وأما بالنسبة للعدة واالستبراء فأقلھ یوم أو بعض یومالیو
وأما أكثره فإنھ یختلف عندھم بوجود الحمل وعدمھ فأكثر الحیض لغیر 

فأكثر حیضھا ، وأما الحامل فھي عندھم تحیض، الحامل خمسة عشر یوما
یختلف باختالف األشھر فإذا حاضت بعد شھرین من الحمل تمكث عادتھا 

  .الدم تزید ثالثة أیام على عادتھا السابقةواذا استمر بھا 
لشھر الثالث أو ما بعده حتى الخامس واستمر الدم علیھا واذا حاضت بعد ا

كان اكثر الحیض في حقھا عشرین یوما وما زاد فھو استحاضة واذا حاضت 
كان اكثر الحیض في حقھا ثالثین یوما ، بعد السادس وما بعد واستمر الدم

  .)٤() ودلیلھم التجربة والعادة(
لحیض یوم ولیلة وھو اربع اقل زمن ا: )٦( والحنابلة )٥( رأي الشافعیة  -٣

اما ما كان اقل من یوم ولیلة فھو دم ، وعشرون ساعة على االتصال
وأكثره خمسة عشرة یوما بلیالیھا وما زاد فھو ، استحاضة ال دم حیض

 .)٧(ویتمیز دم الحیض عن االستحاضة بلونھ ورائحتھ الكریھة ، استحاضة

                                           
 دار احیاء التراث ٢ط، مطبوع مع حاشیة عابدین(الدار المختار ، عالء الدین:  الحصكفي)١(

   .٤٠ص، ١ج، بدائع الصنائع، الكاساني، ١٨٩ص، ١ج، ١٩٨٧، ١٤، ٧، بیروت، العربي
رقم الحدیث في ، ٢١٨ص، ١ج، كتاب الحیض، عام الكتب بیروت، علي بن عمر: لدار قطني ا)٢(

    .٦٠الباب 
محمد بدایة المجتھد ونھایة : ابن رشد، ١٦٩ص ، ١الشرح الكبیر وحاشیتھ ج:  الدسوقي)٣(

    .٣٦ص، ١ج، دمشق، دار الفكر، المقتصد
، ١ط، ة والمكانیة دراسة فقھیة مقارنةمواقیت العبادات الزمانی، نزار محمود،  قاسم الشیخ)٤(

    .١٥٠ص، ٢٠٠٥، ١٤٢٦مؤسسة الرسالة 
    .١٠٩ص، ١ج، مغنى المحتاج،  الشربیني)٥(
، المغني، ابن قدامھ، ٢٠٣ص، ١ج، ١٩٩٧ه ١٤١٧ط، منصور بن یونس البھوتي:  البھوتي)٦(

    .٢٠٨ص، ١ج
   . ومابعده٢٥ص، ض النسائیة االمرا:بشیر: ناصیف، مأمون: قصبجي، عبدالرزاق:  حّمامي)٧(
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 النساء في زمان ما االستقراء والسؤال والتتبع ألحوال بعض: ودلیلھم
  .والمعتمد فیھ العرف والعادة

  واختلف األطباء أیضا في ذلك
) وسطیًا خمسة أیام) (٨-١(حیث ذھب بعضھم إلى ان السیل الطمثي ما بین 

ولمدة الدورة الطمثیة ومقدار السیالن عالقة مباشرة بالتركیب الحیوي والنفساني 
وتختلف كمیة الدم من امراة إلى ، هللمرأة ولكنھا غالبا ثابتة لكل انثى على حد

  .األخرى
 ٢٨ان مدة الدورة تحسب بالنظام القمري فھي : )١(وذھب البعض اآلخر 

 أیام ٥-٣ شھرا قمریا واحدا یحتوي أربعة أسابیع حیث تستغرق حوالي ٨١یوما أي 
  .)٢( أیام ٧-٣وذھب بعضھم إلى ان المدة تتراوح من 

ید اقل الحیض أو أكثره وإنما ترك ذلك ومما سبق یتضح ان الراجح عدم تحد
إلى الوجود والواقع فما استقر عادة للمرأة فھو حیض وان نقص عن یوم أو زاد 

وكل ما قیل من تفصیالت أو تحدیدات في الموضوع ، على الخمسة أو السبعة عشر
  .غیر موجودة في القرآن أو السنة فال یجب التعویل علیھا

فیكون ) دم اسود یعرف(ة من الدم ھل ھو ویترك ذلك للقرائن المستفاد
  )٣(حیضًا ام ھو بخالف ذلك؟ 

اذا كان دم الحیض فإنھ اسود یعرف فإذا كان : "لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .)٤(" ذلك فأمسكي عن الصالة وان كان اآلخر فتوضئي فإنما ھو عرق

ا يع   -:لفقها بي خال لمسألة ه معينة بعالما لحي نق

 أو )٦(عالمة الطھر من الحیض رؤیة القصة البیضاء : )٥( یرى الجمھور -١
 .)٧(الجفوف

 )٨(ما روى عن عائشة رضى اهللا عنھا لما كانت النساء یبعثن بالدرجة : دلیلھم
فتقول ال تعجلن حتى ترین : فیھ الصفرة والكدرة من دم الحیض، فیھا الكرسف

  .)٩(القصة البیضاء 

                                           
   . بتصرف١١٦ - ١١٥، ١ج، مرشد حواء،  امیر علي)١(
    .١٩/٩/٢٠١٧یوم الثالثاء ، )الدكتور انس سالمة الشوابكة( مقابلة شخصیة أجریت مع )٢(
ابن ، ٧ص، الدمام، دار ابن الخوري، رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء، محمد صالح:  العثیمین)٣(

    .٤٥ص، ٤ج، دار الكتب الحدیثة، وع الفتاوىمجم، تیمیة
، المكتبة المصریة، تحقیق محیي الدین عبدالحمید، سلیمان بن االشعث السجستاني:  ابو داود)٤(

    .٢٨٦رقم ، ٧٥ص، ١ج، باب من قال اقبلت الحیضة تدع الصالة، كتاب الطھارة، بیروت
    ١ص، ١ج،  لبنان–بیروت ، العربيتراث دار احیاء ال، شرح فتح القدیر، كمال:  ابن الھمام)٥(
    .ماء ابیض كالمني یخرج من الرحم بعد انقطاع الحیض:  القصة)٦(
    .خروج الخرقة خالیة من أثر الدم او الكدرة او الصفرة:  الجفوف)٧(
    .خرقة تدخلھا المرأة فرجھا لتعرف ھل بقى شيء من اثر الدم أم ال:  الدرجة)٨(
دار الریان ، ٢ط، فتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد بن علي: ني ابن حجر العسقال)٩(

    .٤٣٦ص، ١ج، ١٩٨٧- ١٤٠٧، القاھرة، للتراث
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  .ول بالقصة البیضاء دلیل على إنھا عالمة النقطاع الحیضان الق: وجھ الداللة
ان كانت المرأة ممن ترى القصة البیضاء فال تطھر حتى : )١( بعض المالكیة  -٢

 .وان كانت ممن ال تراھا فطھرھا الجفوف، تراھا
مما سبق یترجح واهللا اعلم ان الطھارة تثبت بانقطاع الدم سواء رات الماء 

ا ما أكده األطباء الن المرأة قد ترى الماء األبیض بین أیام األبیض ام لم تراه وھذ
  .)٢(اذا أصیبت بالتھاب مزمن في المبیض ، الحیض
وأما ، ویترتب على ذلك ال حد ألقل الحیض وأكثره ال شكال بناءًا على قولھم  

  ،الذین حددوا حدا ألقلھ وأكثره فالدم الذي تراد المرأة ناقصًا أو زائد فھو استحاضة
من كان ألقل الحیض عنده قدر معلوم وجب ان یكون ما كان "قول ابن رشد ی  

ومن لم یكن ألقل الحیض ، أقل من ذلك القدر اذا ورد في سن الحیض عنده استحاضة
ومن كان أیضا عنده اكثر محدودًا ، عنده قدر محدد وجب ان تكون الدفعة عنده حیضا

 .)٣(ة وجب ان یكون ما زاد عن ذلك القدر عنده استحاض

                                           
    .٤٧ص، ١ج، دار الفكر دمشق، محمد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد:  ابن رشد)١(
 مقابلة اجریت مع الدكتورة عبیر عبدالقادر(، ٣٩ص، الحیض واحكامھ،   سھیر اسماعیل)٢(

 ).١٨/٩/٢٠١٨البطوش یوم االثنین 
    .٥١ص، ١ج، بدایة المجتھد،  ابن رشد)٣(
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  لخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات فقد توصلت إلى مجموعة من النتائج 
  :نذكر أھمھا
اسم الدم خارج من الرحم ال یعقب والده مقدر بقدر معلوم في :  الحیض -١

 .وقت معلوم
 للحیض صفات عن غیره من الدماء منھا اسود ثخین لھ رائحة خاصة  -٢

 .كریھة
 .من الحیض حیضا وفي عیر زمنھ ال یعد حیضا الكدرة والصفرة في ز -٣
 . ركن الحیض ھو بروز الدم من الرحم -٤
 . دم الحیض نجس كغیره من الدماء -٥
 . بدایة الحیض في سن التاسعة وال حد لنھایتھ -٦
 ال حد ألقل الحیض وأكثره وإنما یترك لعادة المرأة بضابط انقطاع  -٧

 .الحیض

صيا    :لت

 . التوسع في البحث -١
باء بتحري الدقة في مسألة اقل الحیض وأكثره ألجل  أوصي األط -٢

  .الطھارة
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جع   :لم

  . ١ج،  لبنان–بیروت ، دار احیاء التراث العربي، شرح فتح القدیر، كمال: ابن الھمام
، االختبرات الفقھی�ة م�ن فت�اوى ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ھ         ، احمد عبدالحیلم : ابن تیمیھ 
   .١ج، الریاض، المؤسسة السعیدیة، ١ط

دار ، ٢ط، ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري     ، احم�د ب�ن عل�ي   : ابن حجر الع�سقالني   
     .١ج، ١٩٨٧-١٤٠٧، القاھرة، الریان للتراث

   .٢ج، بیروت، علي بن احمد دار الجیل: ابن حزم
     .١ج، بدایة المجتھد، ابن رشد
     .١ج، دار الفكر دمشق، محمد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد: ابن رشد

     .١ج، حاشیة ابن عابدین، محمد امین:  عابدینابن
   .١ج، المغني: ابن قدامھ
   .١ج، المغني: ابن قدامھ

، دار الكت��ب العلمی��ة، المغن��ي ش��رح مخت��صر الخرق��ي ، عب��داهللا ب��ن احم��د : اب��ن قدام��ھ
     .١ج، ١٩٩٤،  ه١٤١٤، ١ط، بیروت

المكت��ب ، عالمب��دع ف��ي ش��رح المقن��، )٨٨٤ت(اب��ي اس��حاق برھ��ان ال��دین ، اب��ن مفل��ح
  .١٣٩٤/١٩٧٤، دمشق، اإلسالمي

، ١٠ط،  لبن�ان -بی�روت ، دار ل�سان الع�رب   ، لسان العرب ، محمد بن مكرم  ، ابن منظور 
، ٢ط، مصر، مجمع اللغة العربیة  ، المعجم الوسیط ، وآخرون، ابراھیم: انیس

  ، ١ج
المكتب�ة  ، تحقی�ق محی�ي ال�دین عبدالحمی�د       ، سلیمان بن االشعث السج�ستاني    : ابو داود 

، باب من قال اقبل�ت الحی�ضة ت�دع ال�صالة          ، كتاب الطھارة ، بیروت، لمصریةا
     .٢٨٦رقم ، ١ج

، الح�یض واحكام�ھ ب�ین دراس�ة مقارن�ة ب�ین ال�شریعة والط�ب               ، سھیر ف�ؤاد  : اسماعیل
جامع��ة الكوی��ت بح��ث من��شور ف��ي المجل��ة العلمی��ة بكلی��ة ال��شریعة والق��انون    

     .بطنطا العدد الثاني عشر
    .الحیض واحكامھ، ادسھیر فؤ: اسماعیل
الح��یض والنف��اس والحم��ل ب��ین لفق��ھ والط��ب دراس��ات فقھی��ة ، عم��ر س��لیمان: االش��قر

  . بتصرف، ٢٠٠١، ١٤٢٦،  عمان-دار النفائس. ١ط، طبیة معاصرة
     .١٩٩٩بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة، مرشد حواء، علي: األمیر

، ٥٧ص، الكوی�ت ، وزارة ال�صحة  ، دراسة عن الحیض والنف�اس    ، نبیھة: انظر الجیار 
، ١٩٩٥، ١٠ط، خل��ق االن��سان ب��ین الط��ب وال��شریعة     ، محم��د عل��ي  : الب��ار 

، دار ال���دعوة، ٧ط، الطھ���ارة عن���د الم���رأة ، جاس���م: الیاس���مین، ٩٠-٨٩ص
     .١٩٩١-١٤١٢، الكویت

، ١ج، )حاش��یة اب��ن عاب��دین ، اب��ن عاب��دین(انقط��اع الرج��اء ع��ن رؤی��ة ال��دم  : اإلی��اس
     ٢٠ص
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     .١٩٩٥، ١٠ط، خلق االنسان بین الطب والشریعة، ليمحمد ع: البار
     .٨٤ص، باب غسل الدم، صحیح البخاري، البخاري
، ١٣٧٨، مط�ابع ال�شعب  ، صحیح البخ�اري ، ابي عبداهللا محمد بن اسماعیل   : البخاري

  .١ج
، ابن قدامھ، ٢٠٣ص، ١ج، ١٩٩٧ه ١٤١٧ط، منصور بن یونس البھوتي: البھوتي

     .١ج، المغني
     .فرك باطراف اصابعھا لیتحلل بذلكال: تقرضھ
    .تغسلھ: تنضحھ
    .خروج الخرقة خالیة من أثر الدم او الكدرة او الصفرة: الجفوف

     .دراسة عن الحیض والنفاس، نبیھة: الجیار
 دار احی�اء    ٢ط، مطب�وع م�ع حاش�یة عاب�دین       (ال�دار المخت�ار     ، ع�الء ال�دین   : الحصكفي

ب�دائع  ، الكاس�اني ، ١٨٩ص، ١ج، ١٩٨٧، ١٤، ٧، بی�روت ، التراث العرب�ي  
     .١ج، الصنائع

مواھ�ب الجلی�ل ل�شرح    ، )٩٥٤، ت(، ابي عب�داهللا محم�د ب�ن محم�د المغرب�ي        : الحّطاب
     .١٩٩٢،  ه١٤١٢، دار الفكر، مختصر خلیل

 ٢٥ص، االم�راض الن�سائیة   : ب�شیر : ناص�یف ، م�أمون : قصبجي، عبدالرزاق: حّمامي
  .ومابعدھا

مدیری�ة  ، االم�راض الن�سائیة   ، ب�شیر : م�أمون ناص�یف   : ق�صیحي ، عب�دالرزاق : حّمامي
     .،)١٩٩٣، ١٤١٣(، الكتب والمطبوعات الجامعیة

    .١ج، مغنى المحتاج، الخطیب الشربیني
    .١ج، مغنى المحتاج، الخطیب الشربیني
دار احیاء التراث  ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنھاج      ، الخطیب الشربیني 

     .بیروت، العربي
رق�م  ، ٢١٨ص، ١ج، كت�اب الح�یض  ، ع�ام الكت�ب بی�روت    ، علي بن عم�ر   : الدار قطني 

     .٦٠الحدیث في الباب 
     .خرقة تدخلھا المرأة فرجھا لتعرف ھل بقى شيء من اثر الدم أم ال: الدرجة
، مغني المحت�اج  ، الشربیني، ١٦٨ص، ١ج، دار الفكر ، الشرح الكبیر ، احمد: الدردیر

المكتب�ة  ، تحقی�ق مع�ین اللح�ام    ، منصور ب�ن ی�ونس    : البھوتي، ١٥٢ص، ١ج
     .التجاریة مكة المكرمة

محم�د بدای�ة المجتھ�د    : اب�ن رش�د  ، ١٦٩ص ، ١الشرح الكبی�ر وحاش�یتھ ج    : الدسوقي
     .١ج، دمشق، دار الفكر، ونھایة المقتصد

، دار الفك��ر، حاش��یة الدس��وقي عل��ى الش��شرح الكبی��ر، ش��مس ال��دین محم��د: الدس��وقي
     .١ج، دمشق

مؤس��سة الت��اریخ  ، دار احی��اء الت��راث )  ه٦٦٠، ت (، محم��د ب��ن اب��ي بك��ر   : ل��رازيا
    .العربي

  . ١ج، المكتبة اإلسالمیة، نھایة المحتاج الى شرح المنھاج، احمد بن حمزة: الرملي
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تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز        ، ) ه ٧٤٣ت  (فجر الدین عثمان بن علي الحنف�ي        : الزیلعي
، ١٥٩-١٥٨ص، ١ج، ٢٠٠٠، ی������روتب، دار الكت������ب العلمی������ة، ال������دقائق
حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح   ، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن عرف��ھ   ، الدس��وقي

، ١ج، مغنى المحتاج، ١٦٨-١٦٧ص، ١ج، دار احیاء الكتب العربیة، الكبیر
     ).٣٢٧-٣٢٦(، ١ج، االنصاف

     .١ج، السیوط: السرخسي
     .٣ج، بیروت، ط دار المعرفة، المبسوط، شمس الدین: السرخسي

     .الحیض واحكامھ، یر اسماعیلسھ
   .٢٢٢آیة ، سورة البقرة
     .سورة البقرة

     .١ج، مغنى المحتاج، الشربیني
، ال�دمام ، دار ابن الخوري  ، رسالة في الدماء الطبیعیة للنساء    ، محمد صالح : العثیمین

     .٤ج، دار الكتب الحدیثة، مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ٧ص
    .٢٠٠٨، دار العلم للمالیین، رأةى الطبیةموسوعة الم، سبیرو: فاخوري

، مواقیت العبادات الزمانیة والمكانیة دراسة فقھیة مقارنة، نزار محمود، قاسم الشیخ
    .٢٠٠٥، ١٤٢٦مؤسسة الرسالة ، ١ط

مؤس��سة ، ١ط، مواقی��ت ال��صادرات الزمانی��ة والمكانی��ة ، ن��زار محم��ود: قاس��م ال��شیخ
     .بتصرف، ٢٠٠٥-١٤٢٦، الرسالة

     .ماء ابیض كالمني یخرج من الرحم بعد انقطاع الحیض: القصة
، ١ج، مواھ���ب الجلی���ل، الخط���اب الم���الكي، ٣٩ص، ١ج، ب���دائع ال���صنائع، الكاس���اني

     .مغنى المحتاج، الخطیب الشربیني، ٣٦٥ص
     .١ج، بدائع الصنائع، الكاساني
     .بدائع الصنائع، الكاساني
دار ، ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع     ، عالء الدین ابي بك�ر ب�ن م�سعود     : الكاساني

     .٢ط، ١٩٨٦ -١٤٠٦،  لبنان–بیروت ، الكتب العلمیة
     .١ج، لسان العرب، القطن: الكرسف

     .االنصاف، المرداوي، ١١٣ص، ١ج، المرجع نفسھ
     .١٢٦ص، المرجع نفسھ
     .١٢٧ص، المرجع نفسھ
     .٩٠ص، المرجع نفسھ
     .٩١ص، المرجع نفسھ
     .المرجع نفسھ

، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین ابي الحسن، المرداوي السعدي
     .بیروت، دار الكتب العلمیة

    .بتصرف، ١ج، مرشد حواء، المیر علي

  




