بسم هللا الرمحن الرحيم

األئسلة :
السؤال االول :
عن املرأة يكون هلا عاده  ٦اايم وبعد عده سنوات تتغري هذه العاده بزايده يوم وتظل كل عده
سنوات تزيد يوما فيوما ايل أن تصبح من  : ٥عشر اايم علما أبن اليوم الزائد ابلبدايه يكون
استحاضه مث مبرور الوقت يصبح يوما لنزول الدم .
السؤال الثاين :
املرأة تري قصه بيضاء أثناء اايم احليض لساعات مث ينزل الدم يوم او يومني بعد القصه وال
تراها بعدها ولكن يظل كدره ألايم كثريه
السؤال الثالث:
هل االفرازات اليوميه انقضه للوضوء  ،وما احلكم أن كانت من مرض؟

إجاب فضية الشيخ –حفظه هللا: -
السؤال االول :
عن املرأة يكون هلا عاده  ٦اايم وبعد عده سنوات تتغري هذه العاده بزايده يوم وتظل كل عده
سنوات تزيد يوما فيوما ايل أن صبح من  : ٥عشر اايم علما أبن اليوم الزائد ابلبدايه يكون
استحاضه مث مبرور الوقت يصبح يوما لنزول الدم .

رد الشيخ :
بسم هللا الرمحن الرحيم
هذه الزايده تعترب من احليض فيجب عليها أن جتلسها فهذا اليوم الزائديعترب حيضا أيخذ
حكم احليض متاما  ،فاملرأه املعتاده إذا نقصت عادهتا أو زادت فإهنا تعتربمن احليض ال سيما
إن كانت الزايده يسره كما يف السؤال انه يف السنه يزيد يوما فهذا يف الغالب يعتربانه من
احليض وهللا تعايل أعلم .

السؤال الثاين ،
ماذا عن املرأة تري قصه بيضاء أثناء اايم احليض لساعات مث ينزل الدم يوم او يومني بعد
القصه وال تراها بعدها ولكن يظل كدره ألايم كثريه؟
رد الشيخ :
بسم هللا الرمحن الرحيم
نقول أبن الطهر يكون ابلنسبه للحائض يكون أبمرين  :إما برؤيه القصه البيضاء وإما جبفاف
املوضع وإنقطاع الدم واملرأه احلائض إذا رأت القصه البيضاء فإننا حنكم بطهرها فتستبيح
الصاله والصيام مث إن رأت الدم بعد ذلك فإننانقول ان كان هذا الدم يف عادهتا فمثل ذلك
 :كأن تكون املرأه عادهتا سته أايم مث رأت يف اليوم الرابع القصه البيضاء فهنا نقول هلا أنت
طاهر فهذه عالمه الطهر مث يف اليوم اخلامس نزل الدم أو يف اليوم السادس نزل الدم فهي
حائض جزما الن هذا الدم صاحبها أو أيت اليها يف وقت عادهتا  ،احلاله الثانيه أن ال يكون
هلا عاده معلومه أو يكون هلا عاده ولكن خرج الدم بعد أايم عادهتا فهنا نقول تنظر يف هذا

الدم إن استطاعت متيزه و كانت مميزه فإن كان علي وتريه دم احليض وصفته فهذا دم حيض
وإال فهو استحاضه .
وابلنسبه ملا جاء يف السؤال الثاين يف الكدره و الصفره فسبق لنا يف الدرس ان قرران قاعده
وهي يف هذا األمر فقلنا أن القاعده ان الكدره والصفره يف زمن احليض حيض  ،ويف غري
زمن احليض ليست حبيض فهذه الكدره والصفره ننظر اليها إن كانت يف نفس عاده املرأه ويف
أايم حيضها فهذه هلا حكم احليض متاما وإما مل تكن يف اايم حيضها فإهنا ليست حبيض
وإمنا اوساخ خيرجها الرحم وهللا تعايل أعلم
السؤال الثالث :
 هل االفرازات اليوميه انقضه للوضوء  ،وما احلكم أن كانت من مرض ؟رد الشيخ :
بسم هللا الرمحن الرحيم
نقول نعم اإلفرازات انقضه للوضوء علي القاعده اليت مشي عليها الفقهاء رمحه هللا عليهم ان
اخلارج من السبيلني انقض للوضوء فميت ما خرجت هذه اإلفرازات انتقض وضوء املرأه ،
لكن إن كانت هذه اإلفرازات مستمره معها التنقطع عنها أبدا فهي ملحقه بصاحب احلدث
الدائم وصاحب احلدث يتوضا لوقت كل صاله مث يستبيح ما يف الوقت من فرائض ونوافل
وهللا تعايل أعلم .

