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 : تعاىل قوله

 َفـاْعَتِزُلواْ  َأًذى ُهـوَ  ُقْل  املَِْحيضِ  َعنِ  َوَيْسَأُلوَنَك  " 

 َفإَِذا َيْطُهْرنَ  َحتَّى  َتْقَرُبوُهنّ  َوالَ  املَِْحيضِ  ِيف  النَّسآءَ 

 ُحيِّب  اهللاَّ إِنّ  اهللاُّ َأَمَرُكمُ  َحْيُث  ِمنْ  َفْأُتوُهنّ  َتَطّهْرنَ 

    " املَُْتَطّهِرينَ  َوُحيِّب  الّتّوابِنيَ 

 

 

 



       

  

 

 

 

٧٢٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  

 اإلسالمیة الشریعة في الحائض مباشرة أحكام

 محمود مغازي محمد أمیرة

 -  الج��وف جامع��ة - والق��انون ال��شریعة كلی��ة -ق��سم ال��شریعة اإلس��المیة 

 ةالسعودی العربیة المملكة -الجوف 

 ana_amiira@yahoo.com: البرید االلیكتروني

  :الملخص

 حرمت�ھ ثبت�ت عظیم�ة كبی�رة ب�التحریم العل�م م�ع الحیض فى لجماعإن ا

 ف�وق بم�ا الح�ائض مباش�رةو. م�ستحلھ ویكفر واإلجماع والسنة بالكتاب

 ب�ین المباش�رة أم�او. الفقھ�اء جمھ�ور عن�د مباح�ة الركب�ة وتح�ت ال�سرة

 تح�ت المباش�ر وث�ق وإن ن�ھأ ف�الراجح وطء غی�ر م�ن والركب�ة ال�سرة

 فال وإال جاز ورع شدة أو شھوة لضعف الفرج عن نفسھ یضبط اإلزار

 الح�یض ف�ى لل�وطءو. تطھ�ر حت�ى ب�الوطء الح�ائض مباش�رة حرم�ة و.

 أح�دث ب�ذلك ف�سبق الح�یض ف�ى ال�وطء ح�رم واإلس�الم كثی�رة أض�رار

 ال م�ا اإلنسان یحمل الحیض أضرارو. الحدیثة الجنسیة التربیة أسالیب

 ال�شىء كواضع الحیض فى الجماعو. واألمراض اآلالم من بھ لھ طاقة

 . العقل وقلة التعفف وعدم الحیوانیة مظھر على ویدل موضعھ غیر فى

  . نفسھ بذلك ولتطیب لزوجھا حقھا بعض تترك أن للزوجة یمكن

في  الجماع –الحائض مباشرة  – الحیض –الجماع : الكلمات المفتاحیة

  .الحائض مباشرة أحكام -الحیض 
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 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 

Rulings on menstruating directly in Islamic law 
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Department of Islamic Sharia - Al-Jouf University - 

Kingdom of Saudi Arabia 

Email: ana_amiira@yahoo.com 

Abstract: 

The intercourse in menstruation with the knowledge of the 

prohibition is great and proven forbidden in the Qur’an, 

Sunnah and consensus, and its impossible is atoned. Directly, 

the menstruating woman above the navel and under the knee 

are permitted by the majority of jurists. Or the severity of 

piety is permissible or not. And the prohibition of 

menstruating menstruating by force in order to purify them. 

Too much menstruation is harmful, and Islam forbids 

menstruation in menstruation so that it preceded the newest 

methods of modern sexual education. And lack of self-

control and lack of mind. 

The wife can leave some of her rights to her husband, and to 

perfume himself. 

Keywords: intercourse - menstruation - menstruating 

menstruation - intercourse during menstruation - provisions 

for menstruating menstruation. 



       

  

 

 

 

٧٣١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

!       "  #  $  

ا 

 : على وتشتمل

 خطة ،  البحث منھج  ، الموضوع اختیار سبب ، الموضوع أھمیة
 .البحث

  المقدمة

 النعیم، أھل یتنعم وبحمده ، كتاب كل یستفتح بتحمیده الذى � الحمد
 أنھ یعلم من رجاء ونرجوه األرباب رب أنھ یوقن من توبة إلیھ ونتوب
 .الغفور الرحیم الملك

 ال الذى ، المبین الحق الملك ، المتین القوى هللا إال إلھ ال أن وأشھد
 عنھ یعزب العاصین،وال معصیة تضره وال الطائعین طاعة تنفعھ
 . واألرضین السماوات فى ذرة مثقال

 فما المتقین وإمام النبیین خاتم ، هللا رسول محمداً  سیدنا أن وأشھد
 حجة وأقامھ السبیل، بھ وأوضح ، الدین بھ أكمل حتى إلیھ هللا قبضھ
 وصلَىّ  الذاكرون، ذكرك كلما نبینا على هللا صلى أجمعین، الخلق على
  . زمان كل فى بإحسان لھم التابعین وعلى وأصحابھ، آلھ على اللھم

 علم بعلم  المسمى وھو الفقھ علم من أشرف با� العلم بعد علم ال
 معرفتھ إال سبیل ال الكتب وأنزل الرسل بعث لھ ، واألحكام الشرائع
 . السمع معونة دون بالعقل

 فى حكماً  لھا فإن أحداث من لھم یستجد وما ، أمور من للناس یحدث ام
 حكم لیكشف ؛ الفقھاء من العلم أھل یعرفھ –  – وسنة –  هللا كتاب

 .فى وأحداث قضایا من یستجد – –  محمد هللا



       

  

 

 

 

٧٣٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 في یفقھھ خیراً  بھ هللا یرد من (  محمد نبینا عنھ قال الذى العلم ذلك
  .)الدین

 .) عابد ألف من الشیطان على أشد واحد ولفقیھ (  أیضاً  وقال

 ھو النساء حقوق من بحق یعنى موضوع اختیار فى –هللا وفقنى لقد
 ) اإلسالمیة الشریعة في الحیض أحكام (: بعنوان

 طبائع والمرأة الرجل من لكل یجعل أن – – هللا حكمة قضت وقد
 منھما كل تصالا فى ورغبة ، غریزى بمیل اآلخر إلى منھما كالً  ترفع

 وتعمیراً  البشرى للنوع حفظاً  ؛ التناسل ثمرتھ یكون اتصاالً  ، باآلخر
 رغباتھم یشبعون البشر المصور البارئ الخالق یترك ولم ، للكون

 األحكام لھ ،ووضع الزواج شرع وإنما ، ھواھم حسب الجنسیة
 المودة من ظالل فى زوجتھ مع الرجل یعیش لكى ؛ والضوابط

 . تعدیھ للمسلم یجوز ال إطار فى ، والرحمة

 من وذلك ، األجالء فقھاؤنا فیھ أفاض قد قدیم ھو ما منھ البحث وھذا
 وأظھروا صراحة الكریم القرآن علیھا نص التى التجاوزات خالل
 ظھرت إذ ، جدید ھو ما ومنھ ، فیھا الشرع حكم بیان فى فائقة عظمة
 العالقة على آثارھا انعكست الحدیث العلمى التقدم مع وأحوال أمور

 أمراً  واألحداث القضایا لھذه الشرعى الحكم بیان ویدعمھا ، الزوجیة
 أو ، فیھ بالمرأة االستمتاع یجوز ال وقت فى اإلتیان أو ، األھمیة بالغ
 غیر قیامھا مع االستمتاع یكون الرجل أو للمرأة تعرض ظروف فى

 ذلك قبل موجودة تكن لم حدیثة أمور ظھرت قد وأنھ سیما ال ، مشروع
 بیان إلى وتحتاج ، الغموض من الكثیر ویكتنفھا ، القضیة بھذه تتعلق
 العالقات لھذه نتیجة خطیرة أمراض ظھرت فقد ، فیھا الشرعى الحكم
 الدراسة ھذه خالل من حاولت وقد ، المرأة أو الرجل قبل من الشاذة

 یثاً حد ظھرت التى األخرى الفروض بعض ھناك أن كما ، معالجتھا
 عن لنا الغرب یبثھ بما تتعلق التى تلك فقھائنا، أیام موجودة تكن ولم

 السماوات وعالم المفتوح اإلعالم ظل فى الصناعیة األقمار طریق
 یصدره ما تبث التى الصناعیة واألقمار ، الفضائیات عالم فى المفتوحة



       

  

 

 

 

٧٣٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ویفتنوھم دینھم عن المسلمین یصدوا حتى شاذة أمور من الغرب لنا
  . عقیدتھم نع

 یأتیھا قد ،: للمسلمین الغرب یصدرھا التى العادات ھذه من فإن ثم ومن
 ھذه مثل فإن ، كذلك إال بینھما الجنسیة العملیة تتم وال ، الحیض فى

 فى الغرب محاكاة یھوون ممن المسلمین بعض یثیر قد األمور
 من تساؤل یأتى قد أو ، التصرفات ھذه لمثل فیلجأون سلوكیاتھم

 التصرفات ھذه مثل ویشاھدون الغرب فى یعیشون الذین لمسلمینا
 بھذا تتعلق التى المشاكل بعض یثیر فھذا ثم ومن ، محاكاتھا ویریدون

 حاولت وقد ، والنفسیة الطبیة أو ، الشرعیة الناحیة من سواء ، األمر
 . اإلسالمى الفقھ فى العامة واألطر القواعد خالل من عالجھا جاھدة

َامَواِت  َخَلْقنَا َوَلَقدْ  ىتعال قال نَا َوَما َأيَّامٍ  ِستَّةِ  ِيف  َبيْنَُهَام  َوَما َواْألَْرَض  السَّ  َمسَّ
   ُلُغوٍب  ِمنْ 

 قضى ؟ إعماره إلى السبیل فكیف ، یعمر وأن بد ال شأنھ ھذا وكون
  الذى الخبیر الحكیم

 وھو مخلوقاتھ من بمخلوق كونھ إعمار یكون بأن علماً  شىء بكل أحاط
 كان أن بعد إنسان إلى فتحول ، روحھ من فیھ ونفخ آدم فخلق اإلنسان

 لِْلَمالئَِكةِ  َربُّكَ  قَالَ  إِذْ   - بالسجود مالئكتھ وأمر ، صلصال من جسماً 
ْيتُهُ  َفإَِذا تعالى قال ِطینٍ  ِمنْ  بََشراً  َخالِقٌ  إِنِّي  ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفْخُت  َسوَّ

 .  ينَ َساِجدِ  َلهُ  َفَقُعوا

 لھ هللا فخلق ، بمفرده الفسیح الكون ھذا فى یعیش أن یمكنھ ال آدم لكن
 فیھ هللا وركب ، وحشتھ فى یؤنسھ ومؤنساً  ، زوجة لھ لتكون حواء

 حالل بطریق مجلسھا من وإخراجھا إنفاذھا كیفیة إلى وھداه ، الشھوة
 . الزواج وھو

 االلتقاء ھذا عن فینتج ، باألنثى الذكر التقاء بأنھ الزواج عرف ھنا ومن
 حتى ، اإلعمار فى الكون ھذا فى السنة سارت وھكذا والحفدة البنون

 على ذریتھ آدم فحث ، مستقیم منظم منھج على تسیر الحیاة تبقى



       

  

 

 

 

٧٣٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ، البقاء إلى الوحید السبیل ھو بأنھ وأخبرھم ، فیھ ورغبھم ، الزواج
 من وأنجب منھم واحد كل فتزوج والمرسلون األنبیاء بعده من وجاء

 النبیین وخاتم المرسلین سید محمد ھو وھذا ، عینھ بھ قرت ما الذریة
 ؛ إلیھ ویدعوھم ، الزواج على أتباعھ ویحث – وتعدد بل – یتزوج
 ربى صلوات – فیقول القیامة یوم األمم جمیع أمام بھم مباھاتھ لتتحقق

 یوم األمم مبك مباه فإنى تكاثروا تناسلوا تناكحوا – (علیھ وتسلیماتھ
 .) القیامة

 مبناه یكون وأن بد ال وأغراضھ أھدافھ یحقق لكى العظیم المیثاق وھذا
 یحث وھو – – ونراه ، األسباب ألتفھ عراه تنحل ال حتى التأبید على

 على ووباء شر وأنھا ، خطر العزوبة أن لھم ویبین الزواج على أتباعھ
 . عملیاً  تطبیقاً  منھ وهسمع الذى المبدأ ھذا أصحابھ وطبق ، المجتمع

 مواجھة على قادراً  الزاخر اإلسالمى وفقھنا اإلسالم شریعة نجد وھكذا
  المشاكـل كافـة

 وأن سیما ال ، لھا المالئم العالج إلى وتحتاج ، حیاتنا فى تستجد التى
 فى مسلم كل یھم ألنھ ؛ األھمیة بالغ األمور لھذه الشرعى الحكم بیان
 . دینھ بأمور بصیرة على یكون أن یرید الحیاة ھذه

 لبناتھ تصلح شامخ صرح ھى الغراء الشریعة ھذه إن : القول وصفوة
 َلهُ  َوَنْحنُ  ِصبَْغةً  اهللاَِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  اهللاَِّ  ِصبَْغةَ تعالى قولھ ومكان زمان لكل

 .َعابُِدونَ 

 البحث ھذا فى الدراسة منھج

 یكون بشرى عمل وكل بشرى عمل البحث أن قطعاً  المعلوم من
 ، الوجود حیز إلى یخرج حتى یسیر وعلیھ یتبعھ فیھ منھج لصاحبھ

 عدم استطاعتى قدر وحاولت محدداً  منھجاً  ھذا بحثى فى انتھجت وقد
 . نسیان أو خطأ من كان ما إال عنھ الخروج
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 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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 : -یلى فیما یتلخص اتبعتھ الذى والمنھج

 عرضاً  فیھا الفقھاء اءآر بعرض أقوم فقھیة مسألة عن حدیثى عند-١
 مذھب من أكثر بین اتفاق ھناك كان وإن ، حدة على مذھب كل ، دقیقاً 
 جمھور بمذھب عنھم أعبر أو علیھا وأطلق جمیعھا المذاھب أجمع

 .الفقھاء

 كما ، المعتمدة كتبھ من مذھب كل أدلة أذكر أن على حریصة كنت-٢
 أن دون وعیةموض مناقشة األدلة أناقش أن على كذلك حریصة كنت

 . الراجح بالرأى ذلك بعد أخرج ثم ، بعینھ لمذھب أتعصب

 أقوم یختلفون فیھا الفقھاء جعل سبب الفقھیة المسألة فى كان إن-٣
 األدلة أسرد أن وقبل والمذاھب اآلراء أذكر أن بعد الخالف سبب بذكر

. 

 أقوم البحث فى مرة ألول بذكرھا أقوم التى والمصادر المراجع-٤
 ، وفاتھ وتاریخ ، مولده وسنة ، المؤلف أذكر وبعده المرجع اسم بذكر

 ، حقق قد المرجع كان إن بالتحقیق قام من بذكر أقوم بعدھما ، وجد إن
 إن ، النشر ودار ، الطبع وسنة ، بالطبع قامت التى الطبع دار أذكر ثم

 . بالنشر قامت دار ھناك كان

 اسم بذكر الھامش فى قومأ الكریم القرآن من بآیة االستدالل عند-٥
 أو ، كاملة آیة اآلیة ھذه كانت إن وأحدد ، اآلیة رقم أذكر ثم ، السورة

 . اآلیة آخر أو ، اآلیة صدر أو ، آیة من جزءاً 

 بیانات فأذكر ، الھامش فى بتخریجھ أقوم بالحدیث االستدالل عند-٦
 فى الحدیث موضع وأذكر ، مرة ألول یذكر المرجع كان إن المرجع
 . الحدیث ورقم ، والباب ، الكتاب

 المصادر خالل من وذلك ، درجتھ ذكر مع الحدیث على بالحكم أقوم-٧
 لم أو الحدیث على حكماً  أجد لم فإن ، بذلك اھتمت التى والمراجع

  علیھ حكماً  أذكر أن بدون ھو كما ذكرتھ علیھ حكم إلى أصل



       

  

 

 

 

٧٣٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 علم كل عن بالمطلوب تفى مختصرة نبذة ذكر على حریصة كنت-٨
 المصادر إلى بالرجوع باجتھادى وھذا ، مشھورین الغیر األعالم من

 .والتراجم التاریخ كتب من األصلیة

 لتكون الغریبة الكلمات وبعض المصطلحات معانى ببیان قمت كما-٩
  . أعم والنفع أشمل الفائدة

 الموضوع بعرض قمت واالجتماعى والنفسى الطبى الجانب وفى-١٠
 المترتبة واألضرار ، فیھ واالجتماعى والنفسى الطبى الرأى مبینة
 تحقیقاً  لذلك العالجى الجانب أقترح كنت األحیان بعض وفى ، علیھ

 .  المجتمع فى الناس لمصلحة

 حسبى ولكن الكمال بلغت أننى أدعى وال المقل جھد فھذا النھایة وفى
 ىنفس فمن أخطأت وإن هللا فمن أصبت فإن وأخطىء أصیب بشر أننى
 .حاولت أننى حسبى ولكن الشیطان ومن

 الموضوع لھذا اختیارى أسباب

 : ھو الدراسة ھذه موضوع كان إذا

 ) اإلسالمیة الشریعة في الحیض أحكام(

 : -أمور عدة إلى یرجع ذلك فإن

 للمشكالت مواجھتھا خالل من اإلسالمیة الشریعة دور إبراز : أوالً 
 ومدى بقرون، القوانین ابھ سبقت والتى ، تستجد التى المعاصرة

 .زمان لكل وصالحیتھا مرونتھا

 فیما وحدیثھا قدیمھا وأمھاتھا الكتب بطون فى تفرق ما تجمیع : ثانیاً 
 إلى الحاجة عند إلیھ الرجوع یسھل واحد كتاب فى بالموضوع یتعلق
  فیھ والتجاوز باالستمتاع تتعلق التى األمور من أمر معرفة

 ھذه فى تستجد التى والمشكالت الفروض حل فى المساھمة : ثالثاً 
 والذى ، المعاصر والتكنولوجى العلمى التقدم عن والناتجة ، الحیاة



       

  

 

 

 

٧٣٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 قیامھا مع المسلمون یحتاج التى الحدیثة القضایا من العدید معھا برز
 أمور من بینة على المسلمون یكون حتى فیھ الشرعى الحكم بیان إلى

  الحیاة ھذه فى دینھم

 وتوعیتھم للمسلمین الحقائق بعض تبین فى الصادقة الرغبة -: رابعاً 
 المعرفة طریق على شمعة ینیر ذلك لعل ودنیاھم دینھم فى ینفعھم بما

 . المجتمع ھذا فى واإلرشاد

 من الحیض في الجماع على یترتب ما توضیح إلى قصدت -: سادساً 
    . العادل اإللھى العقاب

 تنظیم فى الغراء اإلسالمیة الشریعة بھ أمرت ما توضیح أردت : سابعاً 
 .زمان كل فى وإصالحھ االنحرافات عن والبعد الزوجیة العالقات

 البحث خطة

 تمھیدي فصل فى تعالى هللا بمشیئة البحث ھذا فى خطتى تكون سوف
 : وخاتمة مباحث ثالثة على یشتمل

  : التمھیدي الفصل على یشتمل

 .حیضال في الجماع أحكام :  التمھیدي الفصل

 : مباحث عدة على ویشتمل               

   . الحائض أحكام : األول المبحث

             : مطالب عدة على ویشتمل

            واصطالحا لغة الحیض تعریف: األول المطلب

 . والتحریم االباحة بین بالحائض االستمتاع : الثاني المطلب

 . بالتحریم عالماً  ضالحائ جماع حكم : الثالث المطلب

 بالحائض االستمتاع مواضع : الثانى المبحث



       

  

 

 

 

٧٣٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 : مطالب عدة على ویشتمل . 

   . بالحائض الجماع مستحل حكم :األول المطلب

 . والركبة السرة بین بما بالحائض االستمتاع حكم: الثالث المطلب

  .  زوجھا الحائض مباشرة  :الرابع المطلب

 الحیض فى عالجما أضرار : الثالث المبحث

 : مطلبین على ویشتمل . 

 . وآثارالحیض أعراض : األول المطلب

 . الحیض فى الجماع منع فى العلمى اإلعجاز : الثانى المطلب

 . والتوصیات النتائج أھم على وتشتمل الخاتمة

                                                                          . الفھارس
        

 فكرى فیھ وبذلت ، وجھدى طاقتى فیھ أفرغت وقد ، المقل جھد فھذا
ُ   ، وقصدى  من خالیاً  جاء البحث أن أدعى ولست َولَنْ  َمَعُكمْ  َوهللاَّ
 طبیعة من كلھ ،فھذا والزالت الھفوات من مبرأ أو ، واألخطاء العیوب

 هللا صلوات( ألنبیائھ إال عصمة وال وحده، � إال كمال البشر،فال
   )علیھم وسالمھ

 كان فما ، اجتھدت قد أنى حسبى أقول أن إال المقام ھذا فى یسعنى وال
 ، وبتقصیرى فمنى خطأ من كان وما ، وتوفیقھ هللا فمن صواب من فیھ

 وما( تعالى ،قال علمنا بما ینفعنا وأن ، ینفعنا ما یعلمنا أن أسأل وهللا
ِ  إِالَّ  تَْوفِیقِي   ) أُنِیبُ  َوإِلَْیھِ  ْلتُ تََوكَّ  َعلَْیھِ  بِا�َّ

وآ امأن د ا  رب ا   

 و ا  م  و آ و و . 



       

  

 

 

 

٧٣٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  
  
  
  
  

  األول املبحث
 احلائض أحكام

  

 

 : - مطالب عدة على ویشتمل 

 .  واصطالحا لغة الحیض تعریف: األول المطلب

  . والتحریم باحةاال بین بالحائض االستمتاع : الثاني المطلب

 . بالتحریم عالماً  الحائض جماع حكم : الثالث المطلب

 

 

 

 

 

 



       

  

 

 

 

٧٤٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  األول املطلب
  واصطالحاً لغة احليض تعريف

  : لغة الحیض تعریف : أوالً 
 ومحیضاً  تحیض المرأة وحاضت السیل، حاض یقال ، السیالن من

 ةوالحیض ، الحیض دفع من الواحدة المرة والحیضة ، حائض فھي
 : وقیل بالطائف جبل : وحیض المرأة بھا تستثفر التي الخرقھ أیضاً 

 عن حیضھا أیام قعدت : وتحیضت ، بنخلة جبالن ویسوم حیض
 شجرة وھي حیضاً  السمرة حاضت یقال الدم، انقطاع تنتظر ، الصالة

 ، المحیض سن بلغت أي حاضت ، مجاز وھو كالدم شيء منھا یسیل
 الدم بھا استمر أي المرأة واستحیضت لقاة،الم الخرقھ ھي : والمحیضة

 الماء ألن: حوض وقیل ، المكان إلى الدم اجتماع والحیض ، أیامھا بعد
 منھا أسال ،إذا حیضاً  تحیض وعركت وحاضت ، یسیل أي ، یحیض

 . (١) معلومة أوقات في الدم

 ـ: اصطالحاً  الحیض تعریف: ثانیاً 
 ـ: منھا بتعریفات الحنفیھ عرفھ

 وقت في ، معلوم بقدر مقدر ، الوالدة یعقب ال الرحم من ارجخ دم -١
 .(٢)معلوم

                                                           

 محمد السید الفیض أبى الدین محب القاموس، جواھر من العروس تاج)١(
 الخیریة المطبعة طبعة ،٤٦١١ ، ٤٦١٠ / ١،ج الحنفى الزبیدى مرتضى
 بن محمد لإلمام / الصحاح ومختار ھـ١٣٠٦ ، األولى الطبعة / مصر بجمالیة

 ،ط الدین شمس أحمد / تحقیق ،١٦٧ ، ١ج ، لرازىا القادر عبد بن بكر أبى
 والمصباح م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ سنة طبعة / أولى طبعة / بالقاھرة الحدیث دار

 القاھرة الحدیث ،دار١٥٩ / ١ج الفیومى، على بن محمد بن أحمد ، المنیر
 الدین جمال الفضل العرب،ألبى ولسان م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ سنة ، أولى طبعة
 بیروت  صادر دار ،١٤٢ ، ٧األفریقى،ج منظور نب مكرم بن محمد

 الكاسانى مسعود بن بكر أبى الدین عالء ، الشرائع ترتیب فى الصنائع بدائع)٢(

 / الثانیة الطبعة / لبنان / بیروت المعرفة دار وطبعة ،٣٩ ص  ، ١ ج الحنفى،

   . م١٩٧٥ - ھـ١٣٩٥ سنة



       

  

 

 

 

٧٤١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

   ) (١) والصغر الداء من سلیمة امرأة رحم ینفضھ دم ( قیل -٢

 تحم�ل م�ن قب�ل م�ن بنف�سھ خ�رج ك�درة أو كصفرة دم : المالكیة تعریف
 (٢)دفعھ وإن عادة

 س�بیل عل�ى الم�رأة ف�رج م�ن الخ�ارج وھ�و جبل�ھ دم: الشافعیة تعریف ـ
  .(٣) الوالدة سبب غیر من الصحة

 والدة س�بب غی�ر م�ن ال�صحة م�ع یخرج طبیعة دم : الحنابلة تعریف ـ
 .(٤) معلومة أوقات في بلغت إذا أنثي یعتاد الرحم قعر من

 تق�صر نھایة إلى فوقھا من أو الیافعة من الخارج الدم:اإلباضیة تعریف
 أو ب�والدة ال ھ�ادون فم�ا یوم�اً  ع�شر خم�سة م�دة ف�ي األی�سة س�ن ع�ن

 (٥)مرض

                                                           

 الھدایة على السیواسى احدالو عبد بن محمد الدین كمال القدیر، فتح شرح)١(

 ،١١ص ، ١ج المیرغینانى، بكر أبى بن الدین برھان ، المبتدى بدایة شرح

 ، الدقائق كنز شرح الرائق والبحر ثانیة طبعة ، لبنان ، بیروت ، الفكر دار

    )٩)     المعرفة دار ، ٢٠٠ ، ١ج الحنفى، نجیم بن الدین زین

 الشرح على الدسوقى، عرفة محمد الشیخ الدین شمس ، الدسوقى حاشیة)٢(

 الطبعة الفكر، دار ،١٦٧ ، ١ج الدردیر أحمد سیدى البركات الكبیر،ألبى

 أحمد سیدى البركات أبى الكبیر، والشرح  م١٩٩٨ ھـ،١٤١٩ سنة ، األولى

   . لبنان / بیروت ، العربى التراث إحیاء دار ،١٨ ، ١ج الدردیر،

 الشربیني أحمد بن محمد الدین شمس/ شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع)٣(

 . بیروت ، المعرفة دار طبعة  ، ٨٧ص ، ١ج الخطیب،

 عن البھوتى، إدریس بن یونس بن منصور ، اإلقناع متن على القناع كشاف)٤(

 الكتب ،دار٢٣٠ ١،ج الصالحى الحجاوى أحمد بن موسى ، اإلقناع متن

 األولى  الطبعةلبنان، العلمیة،بیروت،

 ، ٢٠٠ص ، ١ج أطفیش، یوسف بن ،محمد العلیل وشفاء النیل كتاب شرح)٥(

 - ھـ١٤٠٥ سنة ، ثالثة طبعة ، السعودیة العربیة المملكة جدة اإلرشاد مكتبة

 . م١٩٨٥



       

  

 

 

 

٧٤٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 والنق�اء مخ�صوص وق�ت في الرحم من الخارج األذى :الزیدیة تعریف
 (١)فیھ المتوسط

 دف�ع ل�ھ الم�رأة م�ن الخ�ارج الغل�یظ األس�ود ال�دم : بأن�ھ اإلمامی�ة عرف�ھ
  (٢) أحكام بھ وتعلق

  

 الثاين املطلب

 والتحرمي اإلباحة بني باحلائض االستمتاع

 أن وإما بالجماع ذلك یكون أن إما الحائض بزوجتھ الزوج استمتاع
 .فقط بالمباشرة یكون

 ولم ، العلم وأھل  الفقھاء جمھور اتفق : الفرج في الجماع : أوالً 
 على واستدلوا ، حرام الفرج في الحائض وطء أن أحد ذلك في یخالف

 ـ: والمعقول واإلجماع والسنة بالقرآن ذلك

 -: القرآن : أوالً 

 ِيف  النَّسآءَ  َفاْعتَِزُلواْ  َأًذى ُهوَ  ُقْل  املَِْحيضِ  َعنِ  َوَيْسَأُلوَنَك  " : تعالى قولھ 

    "َأَمَرُكمُ  َحيُْث  ِمنْ  َفْأُتوُهنّ  َتَطّهْرنَ  َفإَِذا َيْطُهْرنَ  َحتَّى  َتْقَرُبوُهنّ  َوالَ  املَِْحيضِ 

                                                           

 المرتضى، بن یحیى بن أحمد األمصار، علماء لمذاھب الجامع الزخار البحر)١(

 لإلمام األزھار، وشرح ، بیروت ـ الرسالة مؤسسة طبعة ، ١٣٠ص ، ٢ج

 ألحكام المذھب والتاج صنعاء غمضان ،١٤٩ص ، ١،ج المرتضى أحمد

  الیمنمكتبة .٦١ص ، ١ج الصنعانى العنسى قاسم بن ،أحمد المذھب

 ، ھـ٥٦٠ سنة توفي ، الطوسي حمزة أبي للشیخ ، الفضیلة نیل إلى الوسیلة)٢(

 دالسی مكتبة ، ھـ١٤٠٨ األولى الطبعة ، ٥٦ص ، الحسوني محمد : تحقیق

 ، ٣ج ، النجراني للمحقق ، الناضرة والحدائق خیام مطبعة ، المرعشي

 المدرسین جماعة ، االیرواني تقي محمد تحقیق ، ١٥١ص



       

  

 

 

 

٧٤٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: الداللة وجــھ

 ألن ؛ المجامعة ترك الكریمة اآلیة في  بالنھي المقصود أن 
 أفاد الوصف وھذا ، بھ یتأذیان والمرأة والرجل ، وقذر نجس الحیض

 (١) الحائض قربان وعدم الوطء تحریم غایة وفیھ ، اجتنابھ لزوم

 ـ: السنة ثانیاً 

 علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي مالك بن أنس عن-
 (٢)النكاح إال شيء كل اصنعوا قال وسلم

                                                           

 الطبرسي الحسین بن الفضل على أبو للشیخ ، القرآن تفسیر في البیان مجمع)١(

 ، بیروت الحیاة مكتبة دار طبعة ، ٢١٢ ، ٢١١ص ، ٢ج ، األول المجلد ،

 سید للشیخ ، القرآن ظالل وفي م١٩٦١ ـ ھـ١٣٨٠ سنة طبعة األولى الطبعة

 ، الثانیة الطبعة ،  الشروق دار طبعة ،٢٣٧ص ، ٢ج ، األول المجلد ، قطب

  م١٩٨٦ ـ ھـ١٤٠٦ سنة

 ألن الحائض إتیان عن  محمد سیدنا الدحداح أبو سأل قیل : اآلیة ھذه نزول سبب

 النساء مؤاكلة یجتنبون وكانوا مدینةبال یجاورونھم كانوا الیھود من قوماً 

 اإلسالم في حكمة یعلموا أن فأرادوا الحیض حال في ومجالستھن ومشاربتھن

 " إلخ .... المحیض عن ویسألونك " : تعالى قولھ وھو باآلیة هللا فأجابھم

 ، ١،ج الرازى على بن أحمد بكر أبى ، للجصاص القرآن أحكام  )  یراجع

 ومجمع ھـ١٤١٥ األولى الطبعة / لبنان  بیروت / یةالعلم الكتب دار ،٣٩٧

 . ) ٢١١ص ، ٢ج ، القرآن تفسیر في البیان

 یزید بن محمد هللا عبد أبى ، ماجھ ابن ،سنن ١٦٩ص ، ١ج ، مسلم صحیح)٢(

 / الباقى عبد فؤاد محمد تحقیق ، ٦٤٤ رقم حدیث ، ٢١١ص ، ١ج القزوینى،

 األلبانى بأحكام مزیلة حادیثواأل ، لبنان / بیروت العلمیة المكتبة ط

 ، ١،ج الحسین بن أحمد بكر للبیھقي،أبى   الكبرى علیھا،السنن

 . بیروت الفكر دار وط ، عطا القادر عبد محمد ،تحقیق٣١٣ص



       

  

 

 

 

٧٤٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ما وإباحة الحیض حال الفرج في الوطء یمتحر على دل:  الداللة وجــھ
 اللمس،وغیرھم أو المعانقة، كالقبلة،أو االستمتاع وجوه من ذلك دون
  (١) األذى موضع عن بعیداً 

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن -
 بريء فقد فصدقھ كاھناً  أو دبرھا في امرأة أو حائضاً  أتي من قال
  . وسلم علیھ هللا صلى محمد على أنزل مما

 ـ: الداللة وجــھ

 تعالى هللا أنزل ما خالف فقد حائضاً  أتي من أن على الحدیث دل 
 (٢)الحائض وطء حرمة على فدل الحرمة من

  

 ـ: اإلجماع ثالثاً 

 قبلھا في المرأة إتیان تحریم والفقھاء المسلمین إجماع ثبت قد 
 (٣) الحیض أثناء

 : وجوه عدة من ـ: المعقول رابعاً 

  ـ: األول

 فاختص لألذى النساء مباشرة واعتزال الحیض في الوطء منع أن
 . بمكانھ

  
                                                           

 ابن على بن األخبار،محمد منتقى شرح األخیار سید أحادیث من األوطار نیل)١(

 لبنان / بیروت / الجیل دار ،ط٣٤٨ ، ١،ج الشوكانى محمد

 ٢٣٨ ، ٦ج ، األوطار نیل)٢(

 و ٣٥٥ ، ١ج ، المختصر شرح في والمعتبر  ٣٤٨ ، ١ج ، األوطار نیل)٣(

 . ٢٢٤ص ، ١ج ، النیل شرح



       

  

 

 

 

٧٤٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: الثاني الوجھ

 جسد شھوة تكون أن عن الزوجین بین العالقات أمر ترفع 
 تلك من أعلى أھداف ذات إنسانیة وظیفة تكون أن إلى لحظة في تقضي
 . اللحظة

 ـ: الثالث الوجھ

 بعبادتھ خلقھ تطھیر في الخالق بإرادة تتعلق الزوجین بین اللذة 
 ضرراً  التناسل بعضوي ضار الجماع ألن باالعتزال فالنھي وتقواه
 . (١)شدیداً 

  

 

 

 

                                                           

 . ٢٣٧ ، ٢القرآن،ج ظالل في ،٣٤٨ / ١ج ، المغني)١(



       

  

 

 

 

٧٤٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الثالث املطلب

 " بالتحرمي عاملاً احلائض مجاع حكم "

 حرام بالتحریم العلم مع الحائض مباشرة أن على الفقھاء أجمع 
 . وتعالى سبحانھ هللا إلى والرجوع التوبة ارتكبھا من لىع یجب ،

 الكریمة لآلیة الحائض وطء تحریم على المسلمون أجمع " 
 . (١)كبیرة أتي فقد ذلك فعل من ، الصحیحة واألحادیث

  الحیض في عمداً  زوجتھ جامع من تكفیر حكم

 ـ: رأیین على عمداً  الحائض زوجتھ جامع من تكفیر في الفقھاء اختلف

 (٣) والمالكیة (٢) الحنفیة من الفقھاء جمھور ذھب : األول الرأي
 وھي زوجتھ جامع من أن إلى(٦) واإلمامیة (٥)) والحنابلة(٤) والشافعیة

  . الفعل بھذا یكفر ال فإنھ بالتحریم العلم مع مختاراً  عامداً  حائض

                                                           

 مع / ٣٨٩ ، ٢ج ، النووى شرف بن الدین محیى / المھذب شرح المجموع)١(

 طبعة بیروت / الفكر دار ط / المطیعى نجیب محمد / للشیخ الثانیة تكملتھ

   م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ / أولى

 . ٢٠٧ ، ١ج ، الرائق البحر)٢(

 ١٤١ص ، ١ج / النفراوى مھنا بن سالم بن غنیم بن أحمد / الدوانى الفواكھ)٣(

 ط / المالكى القیروانى الرحمن عبد زید أبى بن هللا عبد محمد أبى رسالة على

 لبنان / بیروت / المعرفة دار /

 بن محمد الدین شمس / المنھاج ألفاظ معانى معرفة إلى المحتاج مغنى)٤(

 / لبنان  بیروت / العلمیة الكتب دار / ١١٠، ، ١ج / الشربینى الخطیب

 . ٣٨٩ ، ٢ج ، والمجموع ١٥٤ ، ١ج ، واإلقناع م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١

 ٣٤٨ ، ١ج ، المغني)٥(

 الحلى الھذلي الحس بن جعفر الدین نجم القاسم أبي لإلمام ، النافع المختصر)٦(

 ـ ھـ١٤١٩ سنة ، الثالثة / ط ، لبنان ـ بیروت الزھراء دار / ط / ٣٤ص  ،

 . م١٩٩٨



       

  

 

 

 

٧٤٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 وجودل ناسیاً  أو جاھالً  كان إن المستحل وغیر (١)الشوكاني قال      
 ،وإن كفارة وال علیھ إثم فال مكرھا ،أو لتحریمھ جاھالً  أو ، الحیض
 .(٢) التوبة معصیة ارتكب والتحریم بالحیض عالماً  وطأھا

 

 ـ: الثاني الرأي

 جامع من أن إلى (٤) البصري والحسن (٣) اإلباضیة بعض ذھب 
 دمحم على أنزل بما كفر فقد بالتحریم عالماً  عامداً  الحیض في زوجتھ

 (٥)) كبیرة ذلك وأن یكفر أنھ والصحیح  النیل شرح في جاء (

  الحیض في زوجتھ جامع من بكفر القائلین الرأي ھذا أصحاب استدل

 :  قال هللا رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن روي ما -: السنة
 أنزل بما كفر فقد فصدقھ كاھنا أو دبرھا في امرأة أو حائضاً  أتي من "

 . " محمد على
                                                           

 ، الصنعاني الشوكاني هللا عبد بن محمد بن على بن محمد : ھو الشوكاني)١(

 علمو القرآن ترجمان ، اإلسالم شیخ ، والحفاظ المجتھدین سند ، األئمة إمام

 في المؤلفات من كثیر ولھ ، ، اإلسناد عالي والسماعة الروایة شیخ ، الزھاد

 وتوفي شوكان ھجره بلده في ھـ١١٧٢ الحجة ذي في ولد ، العلوم من كثیر

 والنساء الرجال ألشھر تراجم قاموس ، ألعالما ،) ، ھـ١٢٥٠ اآلخرة جمادى

 / بیروت / للمالیین العلم دار ،٩٥٣ ، ٣ج ، الزركلى الدین خیر العرب من

 ، المراغي مصطفي هللا عبد للشیخ / األصولیین طبقات في المبین والفتح لبنان

 ) م١٩٤٧ / ھـ١٣٦٦ المحمدیة السنة أنصار مطبعة ، ١٤٠ ، ٣ج

   . ٢٧٨ ، ١ج ، األوطار نیل)٢(

 . ٣٤٨ ، ٣٤٧ ، ١ج ، النیل شرح)٣(

 . ١٣٧ ، ١ج ، الزخار لبحرا)٤(

 فإن حلھ باعتقاد ال فعلھ فمن " فیھ وجاء ٣٤٨ ، ٣٤٧ ، ١ج ، النیل شرح)٥(

 أي بھ یعلم والكفر لزماه إثم وال كفارة تلزمھ لم بحیضتھا جھل أو نیسیان فعلھ

 .٣٥٥ ، ١ج ، النیل شرح ، وعمد یحیض



       

  

 

 

 

٧٤٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 فیكون الحیض في زوجتھ جامع من كفر الحدیث أفاد : الداللة وجــھ
 . فیھ العدول یجب ال نصاً 

 بھ تقوم فال ضعف بھ من سنده في الحدیث صحة لكم نسلم ال :المناقشة
  (١) حجة

 ـ: بالقبول األولى الرأي

 الراجح أن یبدو السابقین للرأیین عرض من تقدم ما خالل من 
 باشر من تكفیر بعدم (٢) جمھورالفقھاء إلیھ ذھب ةالمسأل ھذه في

 ألنھ ؛ واالستغفار التوبة یجب وأنھ ، عامداً  عالماً  الحیض في زوجتھ
 أدلة من المخالف إلیھ أستند ما أن كما كبرھا على نص عظیماً  ذنباً  أتي

 برجحان والقول بھا لالحتجاج صالحیتھا عدم بذلك مناقشتھا أمكن
  . األول القول

  

  

                                                           

 ابن على الحسن أبى الدین عالء / الخالف من الراجح معرفة فى اإلنصاف)١(

 بیروت / العربى التراث إحیاء دار / ٣٣٠ ، ١ج المرداوى، أحمد بن سلیمان

 .لبنان /

 . ١٣٧ ، ١ج ، الزخار البحر)٢(



       

  

 

 

 

٧٤٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  

  

  

  

 الثاىن املبحث

 باحلائض االستمتاع مواضع     

 

 :-مطالب عدة على یشتمل

 . بالحائض الجماع مستحل حكم :األول المطلب

 . الركبة وتحت السرة فوق االستمتاع إباحة : الثاني المطلب

 ال�سرة ب�ین بم�ا بالح�ائض االس�تمتاع حك�م: الثال�ث المطل�ب
 . والركبة

 .  وجھاز الحائض مباشرة  :الرابع المطلب

  

 

 

 

 

 



       

  

 

 

 

٧٥٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 

 األول املطلب

 باحلائض اجلماع مستحل حكم

 ال أم یكفر ھل الحیض أثناء الجماع مستحل في الفقھاء اختلف 
   -:رأیین على

 والشافعیة  )٢(والمالكیة )١(الحنفیة من الجمھور ـذھب: األول الرأي
 (٨) اضیةواإلب(٧) واإلمامیة(٦) والزیدیة (٥)   والظاھریة(٤) والحنابلة(٣)
 على أنزل بما كفر فقد الحائض زوجتھ مباشرة استحل من أن إلى

 . وسلم علیھ هللا صلى محمد

  
                                                           

 بن عمر ابن أمین محمد ، عابدین ابن وحاشیة ٢٠٧ ، ١ج ، الرائق البحر)١(

 / بیروت / العربى التاریخ مؤسسة ٣٢١ ، ١،ج الدمشقى عابدین العزیز عبد

 . ١٥٢ ، ٣ج ، ،المبسوط م١٩٩٨ / ھـ١٤١٩ / أولى طبعة / لبنان

 . ١ج ، الدواني الفواكھ)٢(

 على قلیوبى حاشیة ١٥٤ ، ١٥٣ ، ١ج ، واالقناع ، ٣٨٩ ، ٢ج ، المجموع)٣(

 شھاب العباس أبو سالمة بن أحمد بن أحمد المنھاج، على المحلى الدین جالل

 الحلبى البابى عیسى العربیة الكتب إحیاء دار / ، ١١٦ ، ١ج القلیوبى، الدین

 إحیاء دار / المنھاج على المحلى الدین جالل على عمیرة حاشیة ، وشركاه

 .وشركاه إلیاس عیسى العربیة الكتب

 .٢٣٦ ، ١ج ، القناع وكشاف ٤٦١ ، ٤٦٠ ، ١ج ، المغني)٤(

 . ١٧٦ ، ٢ج ، المحلى)٥(

 . ٢٧٨ ، ١ج ، األوطار ونیل ١٣٧ ، ١ج ، الزخار البحر)٦(

 الجبعي العاملي على بن الدین لزین ، اإلسالم شرائع شرح في اإلفھام مسالك)٧(

 ـ ھـ١٤٠٤ األولى الطبعة ، لبنان ـ بیروت الوفاء مؤسسة / ط ، ١٤١ ، ١ج ،

   م١٩٨٤

 ٣٥٥ ، ١ج ، النیل شرح)٨(



       

  

 

 

 

٧٥١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: الثاني الرأي

 مستحل وبین لذاتھ الحرام مستحل بین الرأي ھذا أصحاب ذھب 
 حرمتھ ثبتت إذا یكفر فإنھ حالال لذاتھ الحرام اعتقد إذا ، لغیره الحرام
 سواء ، یكفر ال فإنھ حالال لغیره الحرام اعتقد إذا أما ، بھ مقطوع بدلیل
 من فإن التفرقة ھذه على وبناء ، ال أم بھ مقطوع بدلیل حرمتھ ثبتت
 .یكفر ال فإنھ مباشرتھا حل معتقداً  الحائض زوجتھ جامع

 "  األدلـــــــة  "

 في الجماع مستحل بكفر القائل األول القول أصحاب استدل 
 . ةالسن من الحیض

 من" :قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن ھریرة أبي عن روي ما
 أنزل بما كفر فقد فصدقھ كاھنا أو دبرھا في امرأة أو حائضاً  أتي

 .(١) محمد على

 ألنھ الحائض وطء استحل من كفر على الحدیث دل -: الداللة وجھ
 . صریح نص

 ـ: الثاني الرأي استدالل

 بھ مقطوع بدلیل حرمتھ ثبتت ذيال لذاتھ الحرام بین التفرقة 
 كذا ظني بدلیل حرمتھ ثبتت الذي لذاتھ الحرام وبین ، مستحلھ فیكفر

 . مستحلھ یكفر ال لغیره الحرام

 توجب وجوه فیھا كان إذا المسألة ؛أن مستحلھ بتكفیر یفتي وال 
 .(٢) الوجھ ذلك إلى یمیل أن المفتي فعلى یمنع واحد ووجھ التكفیر

 ـ: الثاني لرأيا أدلة مناقشة

                                                           

 ص تخریجھ سبق)١(

   ٣٢١ ، ١ج ، عابدین ابن وحاشیة ٢٠٧ ، ١ج ، الرائق البحر)٢(



       

  

 

 

 

٧٥٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ومستحل لذاتھ الحرام مستحل بین التفرقة من الثاني الرأي 
 تعارض أنھا كما ، مقبولة غیر فتكون علیھا دلیل ال لغیره الحرام

 لذاتھ الحرام مستحل بین یفرق لم والذي النزاع محل في الوارد الحدیث
 . لغیره الحرام ومستحل

 ـ: باالتباع األولى الرأي

 ھو الراجح الرأي المسألة ھذه في الفقھاء اءآلر عرض بعد  
 األقوى، ألنھ الحیض في الجماع مستحل كفر من الفقھاء جمھور قول

 أو دبرھا في امرأة أو حائضاً  أتي من وسلم علیھ هللا صلى النبي وقول
 .  محمد على أنزل بما كفر فقد فصدقھ كاھناً 

 مستحل بین التفرقة من المخالف الرأي أصحاب إلیھ ذھب ما 
 دون األول تكفیر إلى ذھب حیث لغیره الحرام ومستحل لعینھ الحرام
 القول ، مقبولة غیر ألنھا ؛ علیھا دلیل ال التفرقة ھذه في الثاني

 . األول الرأي برجحان

  



       

  

 

 

 

٧٥٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الثاين املطلب

  الركبة وحتت السرة فوق مبا احلائض مباشرة حكم

 السرة فوق بما بھا متاعواالست الحائض مباشرة حكم في الفقھاء اختلف
 ـ: رأیین على الركبة وتحت

 (٢)والمالكیة (١)الحنفیة من الفقھاء جمھور ذھب -: األول الرأي
  (٣) والشافعیة

                                                           

 الشلبي وحاشیة ٥٩ ، ٥٨ ، ١ج ، الحقائق وتبین ١٧٨ ، ٥ج ، الصنائع بدائع)١(

 / ط ، ٥٩ ، ٥٨ ، ١ج ، الحقائق بھامش شلبي أحمد بن الدین شھاب لإلمام ،

   اإلسالمي الكتاب دار ، الثانیة

 الكتب أحیاء دار ، ٩٩٩ ، ١ج ، والقرطبي ٣٧٣ ، ١ج ، الجلیل مواھب)٢(

   العربیة

 ١٠٠ ، ١ج ، جالمنھا على الحلى الدین جالل شرح ، ٣٩٣ ، ٢ج ، المجموع)٣(

 ، البیجوري الحلبي،حاشیة البابي عیسي ، العربیة الكتب أحیاء دار / ط ، 

 الحلبي الیاس مصطفي ، ١١٩ ، ١ج / قاسم بن على البیجوري إبراھیم

 / ٥٩ ، ١ج الشیرازى، آبادى الفیروز على بن إبراھیم إسحاق أبى ، والمھذب

 ھـ ١٤١٤ األولى الطبعة ، لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار ط

 ، ١ ج ، الملیباري العزیز عبد بن الدین زین ، المعین فتح وحاشیة م ١٩٩٤

 المعروف الوجیز شرح العزیز و لبنان ـ بیروت ـ الفكر دار / ط ، ٧٠

 الرافعي الكریم عبد بن محمد بن الكریم عبد القاسم ألبي الكبیر بالشرح

 لبنان / بیروت ـ العلمیة الكتب ارد /ط ، ٢٩٥ ، ١ ج ، الشافعي القزویني

 الدمیاطى شطا السید بن البكرى / المعین فتح ألفاظ حل على الطالبین وإعانة 

 / لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار طبعة ، ٧٠ ، ١ ج بكر، أبو

 شھاب/المنھاج بشرح المحتاج وتحفة م،١٩٩١ - ھـ١٤١٢ / الرابعة الطبعة

 منھاج كتاب على شرح وھو الھیثمى حجر بن مدأح العباس أبى الدین

 العربى التراث إحیاء دار / ٣٨٩ ، ١ج النووى شرف بن زكریا أبى الطالبین

 تحفة على العبادي القاسم وابن ، الشرواني وحواشي ، لبنان / بیروت /

 =                     ، الشرواني الحمید عبد / الشیخ ، المنھاج بشرح المحتاج



       

  

 

 

 

٧٥٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 إلى(٥) واإلباضیة(٤) واالمامیھ (٣) والزیدیة(٢) والظاھریة (١)والحنابلة
 حالل الركبة وتحت السرة فوق بما الحائض من االستمتاع أن

  باإلجماع

 یباشر ال أنھ( (٦) عنھما هللا رضي عباس ابن ذھب -: الثاني الرأي
 یعتزل أن ویجب بدنھا من بشيء بدنھ من شيء الحائض المرأة الرجل
  (٧))حاضت إذا زوجتھ فراش الرجل

 
                                                                                                                                           

 لبنان ـ بیروت العلمیة الكتب دار طبعة ، ٣٨٩ ، ١ ج ، العبادي قاسم بن أحمد=

 شرح إلى المحتاج نھایة و م١٩٨٦ ـ ھـ ١٤١٦ سنة طبعة أولي طبعة ،

 الدین شھاب بن حمزة بن أحمد العباس أبى بن محمد الدین شمس / المنھاج

 بن سلیمان / الجمل حاشیة الفكر، دار ط / ٣٣١ ، ٣٣٠ ، ١ ج الرملى

 .الفكر دار / ٢٤١ ، ٢٤٠ ،  ١ج المصرى، العجیلى ورمنص

 بن الدین تقى بن الحلیم عبد بن أحمد ، الكبرى والفتاوى ٤٦٠ ، ١ج ، المغني)١(

 القناع وكشاف لبنان / بیروت العلمیة الكتب دار/٩٤ ، ١ج العباس، أبى تیمیة

 ٣٥١ ، ١ج ، النضیر والروض ٦٥ ، ١ج المذھب والتاج ٢٣٤ ، ١،ج

 . ٢٢٤ ، ١ج ، بروالمعت

 ١٧٦  ، ٢ج ، المحلي)٢(

 . ٣٥٠ ، ١ج ، األزھار وشرح  ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١ج ، الزخار البحر)٣(

 . ٨٠ص ، ١ج ، اإلسالم شرائع)٤(

 ، ٣٤٩ ، ١ج ، الثمیني العزیز عبد الدین ضیاء / للشیخ ، العلیل وشفاء النیل)٥(

 . ٣٥٠ ، ١ج ، النیل وشرح السعودیة ، جدة اإلرشاد مكتبة / ط ، ٣٥٠

 / تحقیق /الماوردى حبیب بن محمد بن على الحسن أبى /الكبیر الحاوى)٦(

 - ھـ١٤١٤ لبنان / بیروت  الفكر دار  / ٤٦٦ ، ٤٦٥ ، ١ج مطرجى، محمود

 .٢٧٨ ، ١ج ، األوطار ونیل ١٧٧ ، ١٧٦ ، ٢ج ، والمحلى ،  م١٩٩٤

 ، ١ج  خیرة أبو محمد تحقیق/القرافى إدریس بن أحمد الدین ،شھاب الذخیرة)٧(

 القرآن ،أحكام١٧٧ ، ١٧٦ ، ٢ج ، والمحلى  اإلسالمى المغرب ،دار٣٧٦

 محمد / تحقیق / العربى بن األندلسى هللا عبد بن محمد بكر أبى/العربى البن

 .لبنان بیروت / الفكر دار / ١٦٢ ، ١ج عطا القادر عبد



       

  

 

 

 

٧٥٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: الخالف سبب

 باالعتزال المراد في الفقھاء اختالف المسألة في الخالف سبب 
 ـ: وجھان فیھ ورد(١) " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  اْعتَِزلُواْ فَ  " :قولھ في

 .بدنھ من بشيء یباشره أن بدنھا جمیع اعتزال ـ: األول

 (٢)  غیره دون وطئھا اعتزال ـ: الثاني

 إن الحیض محل في أو ، المصدر على حملتھ إن الحیض زمن في    
 .(٣) المكان اسم على حملتھ

 بدنھا، جمیع اعتزال إلي ذھب رالمصد على المحیض حمل من 
 دون وطئھا اعتزال إلى ذھب المكان اسم على المحیض لفظ حمل ومن
 .  غیره

 " األدلــــة "

 فوق بما الحائض مباشرة بجواز القائلون استدل : األول الرأي أدلة
 : واإلجماع واألثر والسنة بالكتاب الركبة وتحت السرة

 (٤)" اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  "   :ىتعال قولھ -:  الكتاب أوالً  -    
 ـ: الداللــة وجـــھ.

                                                           

 .٢٢٢ آیة من جزء ، البقرة سورة)١(

 . ٤٦٦ ، ٤٦٥ ، ١ج ، الكبیر الحاوي)٢(

 ١ج ، القرطبى األنصارى أحمد بن محمد هللا عبد أبى/ القرآن ألحكام الجامع)٣(

 م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥ لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار /٩٩٩ ،

 . ٤٠٧ ، ١ج ، للجصاص القرآن وأحكام

 ٢٢٢  آیة من جزء ، البقرة سورة)٤(



       

  

 

 

 

٧٥٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 مباشرة فیجوز ، غیره دون الفرج في وطئھا اآلیة في المحیض
 مؤاكلتھا تجوز كما ، الركبة وتحت السرة فوق بما الحائض

 (١)  ومشاربتھا 

  

 ـ: السنة ثانیاً 

 المرأة منھم حاضت إذا كانت الیھود أن مالك بن أنس عن روي ما -
 في یجامعوھا ولم یشاربوھا ولم یؤاكلوھا ولم البیت من أخرجوھا

 َعنِ  َویَْسأَلُونَكَ  " : وجل عز هللا فأنزل ذلك عن هللا رسول فسئل البیت
 جامعوھن " :فقال " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحیضِ 

 یرید ما " : الیھود فقالت ، " النكاح إال شيء كل واصنعوا البیوت في
 . "(٢)  علیھ خالفنا إال أمرنا من شیئاً  یدع أن الرجل ھذا

 ـ: الداللــة وجـــھ

 ما مباشرتھا وجواز ، البیت في المرأة مع االجتماع جواز الحدیث أفاد
 . الجماع عدا

                                                           

   ٩٩٩ ، ١والقرطبي،ج ٣٩٣ ، ٢ج ، والمجموع ٤٦٦ ، ١الكبیر،ج الحاوي)١(

 شعیب بن أحمد / النسائى وسنن ٢١١ ، ٣ج ، النووي بشرح مسلم صحیح)٢(

 العلمیة المكتبة ط / ٩٠٩٧ رقم ، ٣٤٥ ، ٥ج ، النسائى الرحمن عبد أبو

 ، التمیمى حاتم بن أحمد بن حبان بن محمد ، حبان ابن صحیح لبنان، بیروت

 مؤسسة ، األرناؤوط شعیب / تحقیق ،١٣٦٢ رقم ،١٩٦ ، ١٩٥ ، ٤ج

 بن محمد / السالم سبل م،١٩٩٣ - ھـ١٤١٤ ، الثالثة الطبعة / بیروت الرسالة

 /الخولى العزیز عبد محمد / تحقیق ،١٣٨ ، ١،ج األمیر الصنعانى إسماعیل

 الرابعة الطبعة ، األولى الطبعة / لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار

 ھـ١٣٧٩ سنة



       

  

 

 

 

٧٥٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 وسلم ھعلی هللا صلى هللا رسول قال : قالت عنھا هللا رضي عائشة عن-
 إن : قال ، حائض إني قلت : قالت المسجد من الخمرة ناولیني "

 .(١)  " یدك في لیست حیضتك

 صلى هللا رسول أن وسلم علیھ هللا صلى النبي زوج(٢)  میمونة عن-
 علیھا كان إذا حائض وھي نسائھ من المرأة یباشر كان وسلم علیھ هللا

   (٣) بھ زةمحتج الركبتین أو الفخذین أنصاف یبلغ إزار

 ـ: الداللة وجھ

 فراش في معھا والنوم ومجالستھا الحائض مؤاكلة جواز الحدیثان أفاد
 أو ، القبلة أو ، بالذكر الركبة وتحت السرة فوق بما ومباشرتھا واحد

                                                           

 ، ١٩١ ، ٤ج ، حبان ابن وصحیح ٥٠٩ ، ٣ج ، النووي بشرح مسلم صحیح)١(

 ، الشیبانى حنبل بن أحمد اإلمام مسند ترتیب فى الربانى ،الفتح١٣٥٧ رقم

 القاھرة الشھاب دار /٢٧ رقم ١٦٤ ، ٢ج

 برة اسمھا وكان النبي، زوج وھي ، الھاللیة حرث بن الحارث بنت : میمونة)٢(

 زوجھا بعد  النبي تزوجھا ، الولید بن خالد ةخال وھي ، میمونة النبي فسماھا

 في حالل وھو صفیة بعد وتزوجھا القعدة ذي في القضاء عمرة في سبع سنة

 عباس ابن علیھا وصلي ھـ٥١ سنة ھناك ودفنت ، بسرف وماتت ، لھا قبة

 بن على الحسن أبى األثیر بن الدین عز / الصحابة معرفة فى الغابة أسد)

 / شیحا مأمون خلیل / تحقیق /٧٣٠٦ رقم ٤٠٢ ، ٤٠١ ،٥ج / الجزرى محمد

 م٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢ الثانیة الطبعة / لبنان – بیروت المعرفة دار

 ١٥٩ ، ٢،ج الرباني والفتح  ١٣٦٥ رقم ،٢٠١ ، ٤ج ، حبان ابن صحیح)٣(

 الطحاوى سالمة بن محمد بن أحمد / اآلثار معانى شرح رقم الحیض، وباب 

 أحمد / حنبل بن أحمد اإلمام مسند ، لبنان، / بیروت المعرفة دار /٣٦ ،٣ج ،

 / األرناؤوط شعیب / تحقیق / ٣٣٦ ، ٦ج الشیبانى، هللا عبد أبو حنبل بن

 دار / ط الزین أحمد وحمزة شاكر محمد أحمد شرحھ ، القاھرة قرطبة مؤسسة

 ١٥١ ص ، ١ج ، النسائي م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦  أولى طبعة / القاھرة الحدیث

 صحیح األلباني قال ، ١٨٠ رقم ، الحائض مباشرة باب ، ٢٨٧ رقم ،



       

  

 

 

 

٧٥٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 المؤمنین أمھات حق في الحكم ھذا ، ذلك غیر أو ، اللمس أو ، المعانقة
 (١)  النساء جمیع حق وفي

  

 ثالثة وكانوا الخطاب بن عمر أتوا الذین النفر أحد عن:  -األثر ثالثاُ 
 فقال ، الحیض یعنون ؟ أحدثت إذا امرأتھ من للرجل ما : فسألوه

 صلى هللا رسول عنھ سألت منذ أحد عنھ سألني ما شيء عن سألتموني
 وال موالض التقبیل من اإلزار فوق ما منھا لھ " : فقال وسلم علیھ هللا

 مباشرة جواز على األثر دل : الداللـة وجـــھ (٢)  " تحتھ ما على یطلع
  . وغیره التقبیل من اإلزار فوق فیما الحائض

 فوق بما الحائض مباشرة جواز على المسلمون أجمع:  اإلجماع رابعاً 
 أو بالذكر الركبة وتحت السرة فوق فیما المباشرة الركبة، وتحت السرة
 (٣)  العلماء باتفاق حالل ذلك غیر أو واللمس نقةوالمعا القبلة

 ـ: الثاني الرأي أدلة

                                                           

 محمد / الترمذى جامع بشرح / األحوذى تحفة ،٢٧٩ ، ١ج ، األوطار نیل)١(

 دار /٣٥٠ ، ١ج ، العال أبى المباركفورى الرحیم عبد بن الرحمن عبد بن

 أبى / داود أبى سنن شرح المعبود ،عون لبنان / بیروت / العلمیة الكتب

 /٣١٠ ، ٣٠٩ ، ١ج الطیب، أبو آبادى العظیم الحق شمس محمد الطیب

 الطبعة / المنورة بالمدینة السلفیة المكتبة ، عثمان محمد الرحمن عبد / تحقیق

 م١٩٦٨ - ھـ١٣٨٨ سنة  الثانیة

 معمر الجامع كتاب ومعھ الصنعانى ھمام بن بكر أبى /الرزاق عبد مصنف)٢(

 األزدى راشد بن

 الحائض، مباشرة باب ، ٣٢٣ ، ١ ج / الصنعانى الرزاق دعب اإلمام روایة)٣(

 الطبعة / لبنان بیروت / اإلسالمى المكتب / ، األعظمى الرحمن عبد تحقیق

 .م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣ / الثانیة



       

  

 

 

 

٧٥٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الركبة وتحت السرة فوق بما الحائض مباشرة بعدم القائلون استدل
 ـ: والسنة بالكتاب

 . "(١) اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  " : تعالى قولھ : الكتاب أوالً 

 أن المرأة بدن جمیع اعتزال ادالمر أن اآلیة دلت : الداللة وجــھ
 (٢)  اللفظ لعموم بدنھ من بشيء یباشرھا

 بدن جمیع اعتزال المراد أن لكم نسلم ال :االستدالل ھذا مناقشة
 ألن ، والركبة السرة بین فیما مباشرتھا جواز عدم ثم ومن الحائض

 أمران یحتمل " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  " تعالى قولھ

 (٣) الدم موضع اعتزال : الثاني         بدنھا اعتزال : األول

 ـ: ألمرین الثاني المعني ھو والمراد

 باعتزال أمراً  لكان المصدر أي الحیض أراد لو أنھ : األول األمر
 . بخالفھ واإلجماع ، الحیض مدة في النساء

 المرأة حاضت ذاإ كانوا الیھود أن اآلیة نزول سبب أن : الثاني األمر
 فسأل ، البیت في یجامعوھا ولم یشاربوھا ولم یؤاكلوھا فلم اعتزلوھا
 النكاح إال شيء كل اصنعوا "  فقال اآلیة ھذه فنزلت ،  النبي أصحاب

 على بحملھا الیھود مخالفة تتحقق وال ، تعالى هللا لمراد تفسیر وھذا ، "
 فقد السنة وأما(٤)  لھم موافقا یكون الحیض؛ألنھ إرادة وھو المصدر
 ـ: بحدیث استدلوا

                                                           

 . ٢٧٨ ، ١ج ، األوطار نیل)١(

 . ٢٢٢ آیة من جزء البقرة سورة)٢(

 . ٤٦٦ ، ١ج ، الكبیر الحاوي)٣(

 . ٤٦١ ، ٤٦٠ص ، ١ج ، والمغني ٩٩٩ ، ١ج ، القرطبي الجامع)٤(



       

  

 

 

 

٧٦٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 عن نزلت حضت إذا كنت " : قالت المؤمنین أم عائشة عن روي ما
 منھ ندن ولم   هللا رسول نقرب فلم الحصیر على ـ الفراش أي ـ المثال
 . "(١)  نطھر حتى

 ـ: الداللة وجــھ

 ثم ومن ، الحائض من االقتراب جواز عدم یفید الحدیث ھذا 
 . الركبة وتحت السرة فوق بما بھا واالستمتاع ھامباشرت عدم

 ـ: االستدالل ھذا مناقشة

 طریق الخبرمن بالمشھور لیس ھو من وفیھ ضعیف الخبر ھذا 
 مجھولة وھي ذرة أم عن بالمشھور لیس وھو الیمان بن كثیر إیمان أبي

 (٢) فسقط

 ـ: وجھین من عباس ابن إلى نسب ما مناقشة

 فوق فیما  الحائض مباشرة جواز بعدم نسب ما صحة نسلم ال : األول
 هللا رضي عنھ روي فقد صحتھ فرض وعلى ، الركبة وتحت السرة

 عن أنت أراغب : میمونھ خالتھ لھ قالت فقد ، قولھ عن الرجوع عنھما 
 .(٣)  فرجع وسلم علیھ هللا صلى محمد سنة

                                                           

 / تحقیق /١٧٧ ، ٢،ج حزمـ بن سعید بن أحمد بن على محمد أبى/ المحلى)١(

 لبنان / بیروت / الجیل دار / شاكر محمود أحمد

 ١٧٧ ، ٢ج ، المحلى)٢(

 بعثتني قالت عباس ابن موالة بدرة عن روي قد ، ٩٩٩ ، ١ج ، القرطبي)٣(

 عنھا هللا رضي عباس ابن امرأة إلى عمر بنت ھوحفص الحارث بنت میمونة

 أن فظننت فراشھا معتزال فراشھ فوجدت النساء جھة من قرابھ بینھما وكانت

 فأخبرتھا فرجعت فراشي اعتزل طمثت إذا : فقالت فسألتھا الھجران عن ذلك

 عن اراغب : أمك لك تقول : وقالت عباس ابن إلى فردتني ـ میمونة أي ـ بذلك

=  وإنھا نسائھ من المرأة مع ینام   هللا رسول كان لقد ؟   هللا رسول سنة



       

  

 

 

 

٧٦١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 عباس بنا عن روي قد ، عنھ نقل ما بخالف أثر ورد : الثاني الوجھ
 وهللا سمعنا قال ، لزوجھا حائض وھي المرأة من یحل عما سئل أنھ

 (١) " اإلزار فوق ما یحل " : كذلك فھو هللا رسول قالھ كان إن أعلم

 ـ: المختار الرأي

 ھو الراجح الرأي الفریقین ألدلة عرض من تقدم ما خالل من 
 وما ، لمخالفا بھ استدل ما وضعف األدلة، لقوة ؛ الفقھاء جمھور رأي
 ابن عن نقل وما ، ردھا أمكن مناقشات من الجمھور أدلة على ورد

  .قولھ عن رجوعھ روت میمونة خالتھ أن كما ، خالفھ عنھ روي عباس

 

 

 

                                                                                                                                           

 صح إن وھذا : قال ثم الركبتین یجاوز ال ثوب إال وبینھ بینھا وما حائض=

 ھذه في المرأة مضاجعة من الراحة معني على ذلك كان فإنما عباس ابن عن

 . ) ١٦٣ ، ١ج ، العربي البن القرآن أحكام ) ، الحالة

 الحیض كتاب ١٥ رقم ، ١٥٩ ، ٢ج ، بانيالر الفتح)١(



       

  

 

 

 

٧٦٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الثالث املطلب

 والركبة السرة بني مبا باحلائض االستمتاع حكم

  

 وطء غیر من الحائض زوجتھ الرجل استمتاع حكم في الفقھاء اختلف
 ـ: آراء ثالثة لىع

  

 ـ: األول الرأي

   ،(٤)  والحنابلة(٣)  والشافعیة ،(٢)  والمالكیة ، (١) حنیفة أبو ذھب   

  

                                                           

 عابدین ابن وحاشیة ٢٠٧ ، ١ج ، الرائق والبحر ١٧٨ ، ٥ج ، الصنائع بدائع)١(

 ٥٣ ، ١ج ، األنھر ومجمع ٤٤ص ، ١ج ، الھندیة والفتاوى ٣٢٤ ، ١ج ،

 ، الكبیر والشرح ١٧٣ ، ١ج ، الدسوقي وحاشیة ٤٩ ، ١ج ، المجتھد بدایة)٢(

 . ١٧٣ ، ١ج

 ١ج والمھذب ٤٧٢ ، ١ج ، الكبیر والحاوي ٣٩٣ ، ٣٩٢ ، ٢ج ، موعالمج)٣(

 وعمدة الطالب ومنھج ٩ص ، والمنھاج  ١١٠ ، ١ج ، المحتاج ومغني ٥٩ ،

 البابي مصطفي شركة /ط ، ٧،ص النووي شرف بن یحیي زكریا ألبي المفتن

 ١٠٠ ، ١ج ، المنھاج على المحلي الدین وجالل  بمصر وأوالده الحلبي

 على البجیرمى حاشیة و ١٩٩ ، ١ج ، القاسم ابن على البیجوري وحاشیة

 الكتب دار / ط ، ٥٣٨ ،٥٣٧ص البجیرمى، محمد بن سلیمان /الخطیب

 نھایة و م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ / األولى الطبعة / لبنان / بیروت / العلمیة

 ، ١ج ، واألم ٢٤٩ ، ١ج ، الطالبین وروضة ١٥٤ ،٣٣١ ، ١ج ، المحتاج

٧٦ . 

 ، ١ج ، القناع وكشاف ٤٦٠ص ، ١ج ، والمغني ٣٣٠ ، ١ج ، افاإلنص)٤(

 . ٢٣٥ص



       

  

 

 

 

٧٦٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

   والركبة السرة بین فیما الحائض المرأة مباشرة حرمة إلى(١)  والزیدیة

 (٣)  وطاووس ،(٢)  وشریح ، وعطاء ،

                                                           

 المذھب والتاج ٣٥١ ، ١ج ، النضیر والروض ١٣٧ ، ١ج ، الزخار البحر)١(

 .٦٥ ، ١ج ،

 ، الجھم بن قیس بن الحارث بن شریح أمیة أبو الفقیھ القاضي ھو : شریح)٢(

 حیاة في  أسلم ممن وھو الفرس أوالد من ھو : ویقال ، الكوفة قاضي ، الكندي

 خلق عنھ وحدث كثیر خلق عن حدث ، الصدیق زمن الیمن من وانتقل  النبي

 قضي وقد سنة ستین ذلك على فقام الكوفة قضاء عمر سیدنا واله ، كثیر

 أنت : حقھ في على سیدنا قال ، قائفاً  شاعراً  وكان ، ثقة وھو سنة بالبصرة

 / النبالء أعالم سیر)بالكوفة توما سنین وعشر مائة عاش ، العرب أقضي

 ـ ١٠٠ ، ٤ج ، هللا عبد أبو الذھبى قایماز بن عثملن بن أحمد بن محمد

 الطبعة ، بیروت / الرسالة مؤسسة ط / األرناؤوط شعیب ، تحقیق١٠٦

 . ) ١٦١ص ، ٣ج ، واألعالم ھـ،١٤١٣ التاسعة

 ھـ١٠٦ ـ ھـ٣٣ سنة ولد الھمداني الخوالني كیسان بن طاووس ھو : طاووس)٣(

 ثم الفارسي الرحمن عبد أبو الیمن عالم قدوة فقیھ وھو ، م٧٢٤ ـ م٦٥٣ /

 خالفة في ولد ، كسري جھزھم الذین الفرس أبناء من ، الحافظ الجندي الیمن

 وروایة الدین في تفقھاً  التابعین أكابر من وكان ، عنھ هللا رضي عثمان

 من معدود وھو ، مرة باسع ابن الزم ، الیمن في ومنشأه ومولده ، الحدیث

 حجة ھو ، اإلسالم دواوین في وحدیثھ ، كثیر عنھ روي ، أصحابھ كبراء

 ) ، دمشق شرقي وقبره حاج وھو الحجة ذي من الترویة یوم توفي ، باتفاق

 .) ١٣ رقم ، ٤٥ ـ ٣٨ص ، ٥ج ، النبالء أعالم وسیر ٢٢٤ ، ٣ج ، األعالم



       

  

 

 

 

٧٦٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: الثاني الرأي

 ، الشافعیة عند ووجھ ،(٣)(٢) واصبغ ،(١) الحسن بن محمد ذھب 
   (٩)(٨)  ، واإلمامیة(٧)  والزیدیة(٦)  والظاھریة (٥)  ، والحنابلة(٤)

  
                                                           

 والبحر ٥٧ ، ١ج ، الحقائق ینوتب ٢٠٨ ، ٢٠٧ ، ١ج ، الصنائع بدائع)١(

 .٢٠٨ ، ١ج ، الرائق

 وعالمھا المصریة الدیار مفتي ، الكبیر الشیخ ، نافع بن سعید ابن ھو : صبغ)٢(

 ، ومائة الخمسین بعد مولده ، المالكي المصري موالھم األموي هللا عبد أبو ،

 أوالد من كان ، سنة صاحب كثیر، عن روي ، كبیر شاب وھو العلم طلب

 أوالد من فأصبغ یخدمونھ عبیداً  للمسجد یشترون أمیة بنو كان ، المسجد بیدع

 / ھـ٢٢٥ سنة شوال من بقین ألربع توفي والنظر بالفقھ مضطلعاً  وكان أولئك

 ، ٦٥٦ ، ١٠ج ، النبالء أعالم وسیر ٣٣٣ ، ١ج ، األعالم ) ، م ٨٤٠

 . ) ٢٣٧رقم

 الكتاب دار /١١٧ ، ١ج ، باجيال لإلمام / مالك اإلمام موطأ شرح المنتقي)٣(

 . م١٩٨٣ / ھـ١٤١٣ سنة ، الثالثة / ط ، لبنان ـ بیروت العربي

 ، ١ج ، المحتاج ونھایة ٢٩٧ ، ١ج ، والعزیز٣٩٤، ٣٩٣، ٢ج ، المجموع)٤(

٣٣١ . 

 بن هللا عبد الدین موفق ، حنبل بن أحمد فقھ فى الكافى ،و٤٦٠ ، ١،ج المغني)٥(

 ، ١ج ، واإلنصاف الجدیدة الغد دار ط /  ٨٦ ، ١ج محمد، أبو المقدسى قدامة

٣٣٠. 

 ١٧٦ ، ٢ج ، المحلي)٦(

 . ٢٧٨ ، ١ج ، األوطار ونیل ١٣٧ ، ١ج ، الزخار البحر)٧(

 . ٢٢٤ ص ، والمعتبر ١٨٠ ، ١ج ، اإلسالم شرائع)٨(

 ، المقرئ / المكي مخزوم مولى جبر بن  مجاھد الحجاج أبو ھو : مجاھد)٩(

 وھو ، ومائة أربع : وقیل ، ومائة اثنتین وقیل مائة سنة وفيت ، الحافظ المفسر

 علیھ قرأة عباس ابن عن التفسیر أخذ إلى عصره في والمفسرین القراء شیخ

 إال بأعجوبة یسمع ال وكان بالكوفة وأستقر األسفار في تنقل ، مرات ثالث

 ) ٥٨ص ، ١ج ، الفقھاء وطبقات ٢٧٨ص ، ٥ج ، األعالم) إلیھا ذھب



       

  

 

 

 

٧٦٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  (٤)والھادي ، وداود ،(٣) المنذر وابن ثور وأبو(٢)  والحكم (١)  ،ومجاھد

  

                                                           

 لیلة في النخعي وإبراھیم ھو ولد كندة مولى ، عینیة بن الحكم ھو : حكمال)١(

 ، عصره أفقھ وكان ومائة عشرة خمس سنة ومات بإبراھیم تفقھ لكنھ ، واحدة

 خلیل / تحقیق/ ٨٣ ، ١ج إسحاق، أبو الشیرازى إبراھیم / الفقھاء طبقات)

 لبنان / بیروت القلم دار / ط / المیس

 ، العراق مفتي ، المجتھد الحجة الحافظ اإلمام خالد بن راھیمإب ھو : ثور أبو)٢(

 ومائھ سبعین سنة في ولد هللا عبد أبا ویكني الفقیھ البغدادي الكلبي ثور أبو

 فقیھ وھو الفقھاء أحد مأمون ثقة وھو ، كثیر عنھ وروي كثیر من  وسمع

 ) ، أكثر أو سنة سبعین عاش النسب، على وفرع الكتب صنف ، وورع وعالم

 ، التھذیب تھذیب ، ١٩ رقم ، ٧٣ ، ٧٢ص ، ١٢ج ، النبالء أعالم سیر

 دار ، ھـ١٣٢٧ سنة األولي الطبعة ، ٢٠١ رقم ، ٥١ص ، عشر الثاني المجلد

                                        ) بیروت صادر

 وھو ، الفقیھ النیسابوري المنذر بن إبراھیم بن محمد بكر أبو ھو : المنذر ابن)٣(

 ، م٧٥٦ / ھـ٢٤٢ سنة ولد ، بمكھ الحرم شیخ كان ، مكة نزیل ، مجتھد فقیھ

 خلق عن روي ، التصانیف صاحب كان ، حنبل بن أحمد موت حدود في ولد

 مات ، فیھ اختیار ولھ الحدیث في متمكن ، الشافعیة فقھاء في وعداده ، كثیر

 أحد فیھ بھ یقار ماال بھكت في التحقیق من ولھ ، م ٩٣١ ـ ھـ ٣٠٩ سنة ، بمكة

 . ) ٢٩٤ ، ٥ج ، واإلعالم  ٤٩١ ، ٤٩٠ ، ١٤ج ، النبالء أعالم سیر ) ،

 / ھـ٢٢٠ ولد الرسي العلوي الحسني إبراھیم بن القاسم بن یحیي : الھادي)٤(

 عالماً  فقیھاً  نشأ ، الحجاز أرض یسكن كان ، بالمدینة ولد زیدي إمام ، م ٨٣٥

 ، والحرام الحالل في أحكام " : منھا كتباً  صنفو وبطولة شجاعة فیھ ورعاً 

 بالھادي لقب ، لھ القبائل مبایعة بعد المؤمنین بأمیر خطب ، واألحكام والسنن

 ملكھ وامتد ، ھـ٢٨٨ سنة صنعاء ملك ، مدة بھا وأقام نجران وفتح ، الحق إلى

 الساعد قوي وكان بجامعھا ودفن بصعده الوفاة عاجلتھ باسمھ السكة ضربت ،

 ٨ ج ، اإلعالم ) ، م٩١٢ـ ھـ٢٩٨ سنة توفي فیطحنھا بیده الحنطة یمسك

،١٤١ ( . 



       

  

 

 

 

٧٦٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 والركبة السرة بین فیما الحائض مباشرة بجواز القول إلى(١) والناصر
 .وطء غیر من

 ـ: الثالث الرأي
 تحت بالمباشرة وثق إن(٣)  للشافعیة ووجھ ،(٢) البصري لعباسا ألبي

 فال وإال جاز ورع شدة أو شھوة لضعف الفرج عن نفسھ بضبط اإلزار
 ـ: المسألة ھذه في الخالف سبب . یجوز
 الذي واالحتمال ، ذلك في الواردة األحادیث ظواھر (٤)  اختالفھم سبب

 عائشة عن األحادیث في ورد أنھ وذلك ، الحیض آیة مفھوم في

                                                           

 بن عمر بن الحسن على بن الحسن ھو ، م ٨٤٠ / ھـ٢٢٥ سنة ولد : الناصر)١(

 العلویة الدولة ملوك ثالث ، محمد أبو ، الھاشمي العلوي العابدین زین

 الزیدیة اتفق ، دینةبالم مولده ، وعالمھم الطالبین شیخ كان ، بطبرستان

 فأقام الدیلم بالد إلى خرج ، االمامة ولي وتجاذباه باالمامة نعتھ على واالمامیة

 في وبني وافر عدد منھم فأسلم ، مجوساً  أھلھا وكان سنة عشرة ثالث بھا

 استولي أن بعد بالناصر ولقب الزیدي المذھب بینھم ونشر ، المساجد بالدھم

 لصمم األطروش یدعي وكان ، ھـ٣٠١ سنة فأل عدده بجیش طبرستان على

 الفقھ في إماماً  عالمھ مفلقاً  شاعراً  وكان ، معركة في سیف ضربة من أصابھ

 ٢٠٠ ، ٢ج ، األعالم ) ، م٩١٧ ـ ھـ ٣٠٤ سنة بطبرستان توفي ، والدین

 . ) ٢٥٢ ، ٣ج ، المؤلفین ومعجم

 األزدي األكبر بدع بن یزید بن محمد العباس أبو وھو : البصري العباس أبو)٢(

 شیخ ھو ، القول المقبول اإلمامي ، الفاضل اللغوي ، النحوي البصري الثمالي

 وكان ، بغداد وسكن ، البصرة أھل من كان العربیة علم وحافظ ، النحو أھل

 وكثیر ، األخبار ملیح ، المناظرة وحسن الروایة في بھ موثوقاً  ، فاضالً  عالماً 

 اشتریت دار في الكوفة باب مقبره في ودفن غدادبب ھـ٢٨٥ سنة توفي النوادر

 مؤسسة ط ، ١٣٨ ـ ١٣٥ ، ٣ج ، القمي عباس للشیخ واأللقاب الكنى ) لھ

 . ) م١٩٨٣ ـ ھـ١٤٠٣ الثانیة الطبعة ، بیروت ، الوفاء

 ٣٣١ ، ١ج ، المحتاج ونھایة  ٣٩٤ ، ٢ج ، المجموع)٣(

 صحیح رحش البارى فتح ٢٠٣ ، ٣ج ، النووى بشرح مسلم صحیح)٤(

=  ،١،ج الشافعى العسقالنى الفضل أبو حجر بن على بن أحمد /البخارى



       

  

 

 

 

٧٦٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 إحداھن كانت إذا یأمر كان والسالم الصالة علیھ أنھ سلمة وأم ومیمونة
 " قولھ أیضاً  عنھ وورد یباشرھا ثم إزارھا علیھا تنشر أن حائضاً 

   "النكاح إال بالحائض شيء كل أصنعوا
 أًَذى ھُوَ  قُلْ  " تعالى قولھ في تردد فھو الحیض آیة في االحتمال

 ما إال عمومھ على یحمل أن بین (١) " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  واْ فَاْعتَِزلُ 
 قولھ بدلیل الخاص بھ أرید العام باب من یكون أن أو الدلیل خصصھ

 المفھوم كان فمن الدم موضع في یكون إنما واألذى"أذى ھو " تعالى
 الدلیل یخصصھ حتى عمومھ على القول ھذا یحیل كان أي العموم عنده

 تخصیص ھو المشھور إذ ، بالسنة اإلزار فوق ما ذلك من استثنى ،
 ھذه رجح الخاص بھ أرید العموم باب من عنده كان ومن بالسنة الكتاب

 بین جمع من الناس ومن ، اإلزار تحت مما المانعة اآلثار على اآلیة
 فحمل ، أذى كونھ وھو ، المعني ھذا على اآلیة مفھوم وبین اآلثار ھذه

 اإلباحة وأحادیث ، الكراھیة على اإلزار تحت مال المنع أحادیث
 السنة دلت قد بأنھ : تأویلھم ورجحوا ، الجواز على اآلیة ومفھوم
 أن وذلك ، الدم موضع إال نجس شيء الحائض جسم من لیس أنـــــھ
 إني : فقالت حائض وھي الخمرة تناولھ أن عائشة سأل هللا رسول
 ."یدك في لیست حیضتك إن " والسالم الصالة علیھ فقال ، حائض

 " األدلـــــة "

 بین فیما المرأة مباشرة بحرمة القائلون استدل : األول الرأي أدلــــة
 : والمعقول والسنة بالكتاب والركبة السرة

 أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحیضِ  َعنِ  َویَْسأَلُونَكَ  "تعالى قولھ : الكتاب من:  أوال
 .(٢)  " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ 

                                                                                                                                           

 وصحیح  ھـ،١٣٧٩ / بیروت / المعرفة دار /٣٠٣،٣٠٢ رقم ، ٤٨٥،٤٨٤=

 . ٤٩،٤٨،٤٧ ،١ج ، المجتھد وبدایة ١٣٦٤ رقم ، ١٩٩ ،٤ج ، حبان ابن

 . )٢٢٢) آیة من جزء ـ البقرة سورة)١(

 )٢٢٢) آیة من جزء البقرة سورة)٢(



       

  

 

 

 

٧٦٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  ـ: الداللة وجھ

 أحدھما : وجھین من اإلزار(١) تحت ما حظر على الداللة انتظمت قد
 لزوم یقتضى ظاھره " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  "       : قولھ

 االستمتاع إباحة على اتفقوا فلما وفوقھ (٢)  اإلزار تحت فیما اجتنابھا
 تقم لم إذ دونھ فیما قائم الخطر وحكم للداللة سلمنا ، فوقھ بما منھا

 حكم في وذلك " تَْقَربُوھُنّ  َوالَ  " قولھ اآلخر والوجھ ، علیھ الداللة
 عند منھ یخص فال ، علیھ دل ما مثل على الداللة في ، األول اللفظ

 . علیھ الداللة قامت ما إال االختالف

 التحریم وھو الحكم خصو ، الذرائع حمایة على اآلیة حملت كما
 إذا العلة بتقدیر للعلة طبعا الحكم لیكون ؛ الفرج وھو ، العلة بموضع
 على یبقى الذي العام باب من اآلیة ھذه أن كما ،(٣)  خاصة أوجبتھ
 تخصیص تفید أحادیث وردت وقد ، الدلیل خصصھ من إال ، عمومھ

 .(٤)  العام ھذا

 

 

 

 

                                                           

 . ٦٨ ، ٦ج ، الغیب ومفاتیح ٢١،٢ج ، للجصاص القرآن أحكام)١(

 ) یراجع ، أحاط الشيء أزریة یقال ویؤنث یذكر اإلحاطة اللغة في اإلزار)٢(

 وكان الفقھاء عند اإلزار تحت ما تفسیر  )٧٠،١ج أزر مادة العرب لسان

 ھو زاراإل : والثاني ، والركبة السرة بین ما ھو : األول قوالن للفقھاء

 . ) ٢٠٨،٢٠٧ ج ، الرائق البحر ) ، اإلستتار

 . ٢٢٦،١ج ، العربي إلبن القرآن أحكام)٣(

 . ٤٩،١ج ، المجتھد بدایة)٤(



       

  

 

 

 

٧٦٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  ـ:  االستدالل ھذا مناقشة

 -: وجھین من االستدالل ھذا قشینا

 :  األول الوجھ

 باب من(١)  " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  " تعالى قولھ أن نسلم ال
 " معنى ألن ؛ الدلیل خصصھ ما إال عمومھ على یبقى الذي العام

 على اآلیة حملت إن ، بدنھا جمیع في " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ 
 اسم على اآلیة حملت إن ، غیره دون وطئھا واعتزال ، لمصدرا

 إرادة ألن سلم غیر بالسنة وتخصیصھ  األول المعني وترجیح ، المكان
 -: ألمرین أرجح الدم مكان

 مدة في النساء باعتزال أمر لكان الحیض أراد لو أنھ : األول األمر
 . بخالفھ واإلجماع ، بالكلیة الحیض

 اعتزلوھا المرأة حاضت إذا الیھود أن اآلیة نزول ببس : الثاني األمر
 أصحاب فسأل البیت في یجامعوھا ولم یشاربوھا ولم یؤاكلوھا فلم

 وھذا) "النكاح إال شيء كل اصنعوا":فقال اآلیة ھذه فنزلت النبي النبي
 الحیض إرادة على بحملھا الیھود مخالفة تتحقق وال تعالى لقولھ تفسیر

 . (٢) لھم موافقاً  یكون ألنھ

 من  " )٣(اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  " : تعالى قولھ:  الثاني الوجھ
 بالمفھوم التخصیص نسلم ال ولكن ، التخصیص بھ أرید الذي العام باب

 منھ أقوي ھو ما یعارضھ أال المخالف بالمفھوم العمل شرط ؛ المخالف
 " حدیث منطوق ومالمفھ ھذا عارض وقد(٤)  مفھوم أو منطوق من

 . " النكاح إال شيء كل اصنعوا

  
                                                           

 ) ٢٢٢ ) آیة من جزء ، البقرة سورة)١(

 .٩٩٩ ، ١ج ، والقرطبي ٤٦١ ، ٤٦٠ ، ١ج ، المغني)٢(

 . ) ٢٢٢ ) آیة من جزء ، البقرة سورة)٣(

 ،  ٥٨ ، ٥٤ص محمد مصطفي محمد /د ، األصول علم في المنقول إیضاح)٤(

       الفكر دار / ط



       

  

 

 

 

٧٧٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: یلي بما السنة من ثانیاً 

 كانت إذا إحدانا كانت " قالت عنھا هللا رضي عائشة عن روي ما -١
 قالت ، یباشرھا ثم حیضھا فور في تأتزر أن هللا رسول أمرھا حائضاً 
 .(٢)  إربھ یملك  هللا رسول كان كما إربھ(١)  یملك وأیكم

 ـ: الداللة جـــھو

 ، والركبة السرة بین الحائض جماع حرمة على الحدیث دل
 والمراد البشرتین، التقاء :المباحة ، بالمباشرة المراد ؛ وجوازالمباشرة

  (٣)  ركبتھا تحت وما سرتھا تستر أن باإلتزار

 ـ:المناقشة

 حل على دلیل عائشة عن روي ما أنھ إال حسناً  كان وإن الحدیث
 النبي یترك وقد ، غیره تحریم على ال اإلزار فوق بما عاالستمتا

  (٤)  واألرنب الضب أكل كتركھ المباح بعض 

 ـ: السنة في الثاني الدلیل

 من المرأة یباشر كان هللا رسول أن عنھا هللا رضي میمونة عن-
 الفخذین أنصاف یبلغ إزار علیھا كان إذا حائض وھي نسائھ

 .  بھ محتجزة والركبتین

 
                                                           

 أي : إلربھ أملككم معني عائشة حدیث وفي ، الحاجة واإلرب اإلربة : إربھ)١(

 ولھ ، وھواه نفسھ یملك كان أي ، وحاجتھ لھواه أملككم  كان أنھ تعني ، حاجتھ

 من بھ وعنت ، العضو بھ أرادت : والثاني ، الحاجة أنھ أحدھما في تأویل

 . ) ٥٤ ، ١ج ، أرب مادة ، العرب لسان ) یراجع خاصة الذكر األعضاء

 باب ، ٦٣٥ رقم ، ٢٠٨ ، ١ج ، ماجھ ابن وسنن ١٦٧ ، ١ج ، مسلم صحیح)٢(

 . ٣٦ ، ٣ج ، اآلثار معاني وشرح حائضاً  كانت إذا امرأتھ من للرجل ما

 . ٣٥٠ ، ١ج ، األحوذي وتحفة ٢٧٩ ، ١ج ، األوطار نیل)٣(

 ، ١ج ، القناع وكشاف ٤٦١ ، ١ج ، الكبیر والشرح ٤٦١ ، ١ج ، المغني)٤(

٣٢ 



       

  

 

 

 

٧٧١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 من لي یحل ما "  هللا رسول سألت قال (١) سعد بن هللا عبد عن-
 .(٢)  " اإلزار فوق ما لك : قال حائض وھي امرأتي

 من لي یحل ما" فقال هللا رسول سأل رجالً  أن(٣)  أسلم بن زید عن-
 شأنك ثم إزارھا علیھا لتشد :هللا رسول حائض،فقال وھي إمرأتي
 .(٤) " بأعالھا

 ،وحدیث اإلزار فوق ما إباحة في ظاھر میمونة حدیث : ـةالدالل وجـــھ
 بالنظر االمتناع أن علم قد السائل أن ، سعد بن هللا وعبد ، أسلم بن زید
 فطلب ، مباح االستمتاع من ذلك وغیر والقبل لھا والمباشرة إلیھا

 جواب ) بأعالھا شأنك )النبي فقال المحظور من وتمییزه المباح تحدید
 وال فرج في اإلزار تحت امرأتھ یطأ أن یجوز فال منھ ونص للسائل

  .(٥)  غیره في

                                                           

 حزام عم ، األموي القرشي ویقال ، الحرامي األنصاري : سعد بن هللا عبد)١(

 القادسیة شھد ، دمشق سكن ، صحبھ لھ وكان ، حرام عنھ وروى ، حكیم بن

 ، ٧٨ ، ٤ج ، الصحابة ییزتم في اإلصابة ) الجیش مقدمة على یومئذ وكان

 . ) ٦٠٩ ، ٦٠٨ ، ٢ج ، الغابة وأسد ٤٧٠٨ رقم

 إسناده في ، ٢٤٩ ، ١ج ، المعبود وعون ٥٤ ، ١ج ، داود أبي سنن)٢(

 .ثقات وبقیتھ صدوقان

 بن حرام بن ضیعة بن حارثة بن العجالن بن عدي بن ثعلبھ بن أسلم بن زید)٣(

 بلي بن ھني بن ذھل بن ھمیم بن ذبیان بن ودم بن جشم بن عمرو بن جعل

 عم ابن وھو ، عوف بن عمرو لقب ثم ، األنصار حلیف ، العجالني البلوي

 .  ٢٢٠ ، ٢ج ، الغابة أسد  بدراً  شھد ، أرقم بن ثابت

 فؤاد تحقیق ، الدارمي محمد أبو الرحمن عبد بن هللا لعبد ، الدارمي سنن)٤(

 ١٠٧ رقم ، الحائض رةمباش باب ، ١٠٣٢ رقم ، ٢٥٨ ، ١ج ، زمرلي أحمد

 ) أسد سلیم حسین قال ، علیھا أسد سلیم حسین بأحكام مزیلة واألحادیث ،

 . األولي ط ،  لبنان ـ بیروت العربي الكتاب دار  / ط  ، ) مفصل إسناده

 ، المعبود وعون ١١٧ ، ١ج ، للباجي والمنتقي ٣٥٠ ، ١ج ، األوطار نیل)٥(

 . ٣١٠ ، ٣٠٨ ، ١ج



       

  

 

 

 

٧٧٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 حدیثھ لیس من وھو ضعفاً  سنده في فإن میمونة حدیث - : المناقشة
  .(١) بشيء

 ، ضعیف سنده ألن ؛ بھ االحتجاج یصح فال : سعد بن هللا عبد حدیث -
 .  علیھ راجح والمنطوق ، بالمفھوم یدل فإنھ صحتھ سلمنا لو أننا كما

 صحیح ومعناه اللفظ بھذا رواه أحد یعلم فال : أسلم بن زید حدیث -
 .(٢)  ثابت

 ـ: السنة في الخامس الحدیث

 للرجل یحل ما هللا رسول سألت : قال عنھ هللا رضي عمر عن-
 .(٣)) اإلزار فوق ما ) : قال حائض وھي امرأتھ من

 للرجل حلی ما سئل  هللا رسول أن(٤)  الصامت بن عبادة عن-
 ، اإلزار فوق ما ) : قال حائض وھي امرأتھ من

                                                           

 ندبھ طریق من ألنھ ؛ ضعیف الحدیث ،٢٦٠ رقم ، ٣٩٧ ، ١ج ، المحلى)١(

 .تعرف ال مجھولة وھي

 تحقیق ، ٥٧ ، ١ج ، األصبحي هللا عبد أبو أنس بن مالك ، مالك اإلمام موطأ)٢(

 بمصر العربي التراث أحیاء دار / ط ، الباقي عبد فؤاد محمد

 بتحریر ھیثمىال بكر أبى بن على الدین نور / الفوائد ومنبع الزوائد مجمع)٣(

 الحائض مباشرة باب ، ٢٨١ ، ١ج حجر، وابن العراقى الجلیلین الحافظین

 لبنان / بیروت ، المعارف الرسالة مؤسسة ، صحاح رجالھ ، ومضاجعتھا

 .م،١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦

 شھد ، قوقل بن ثعلبة بن فھد بن أصرم بن قیس بن ھو : الصامت بن عبادة)٤(

 ، بدراً  شھد ، الغنوي مرثد أبي وبین بینھ الرسول آخي ، والثانیة األولي العقبة

 وكان الصدقات بعض على  النبي واستعملھ ، كلھا والمشاھد والخندق ، وأحداً 

 ، القرآن الصفة أھل یعلم وكان  النبي زمن في القرآن جمعوا الذین من

 بعض عنھ روي ، بالشام القرآن الناس لیعلم الخطاب بن عمر وأرسلھ

=  كان ، فلسطین قضاء ولي من أول ھو ، التابعین من ةوجماع الصحابة



       

  

 

 

 

٧٧٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 .(١)) حرام منھا اإلزار تحت وما 

 ـ: الداللة وجــھ

 وإباحة اإلزار تحت بما االستمتاع تحریم على یدالن الحدیثان
 . فوقھ بما االستمتاع

 ـ: االستداللین ھذین مناقشة

 .(٢)  مجھولین عن وروي اإلسناد ساقط عمر حدیث

 یدرك ولم عنھ یرو لم من سنده في الصامت بن ادةعب حدیث
 .(٣)عبادة

 ـ: السنة من السابع الدلیل

   "النكاح إال شيء كل اصنعوا " : قال  هللا رسول أن مالك بن أنس عن-

 بما الحائض من االستمتاع جواز على الحدیث ھذا دل : الداللة وجـــھ
  . النكاح داع ما شيء كل بحل  لتصریحھ والركبة السرة بین

  

                                                                                                                                           

 وسبعین اثنتین ابن وھو بالرحلة وثالثین أربع سنة توفي ، جسیماً   طویالً =

 تمییز فى واإلصابة٢٧٩١ رقم ، ٥٤١ ، ٥٤٠ ، ٢ج ، الغابة أسد ) ، سنة

 المصرى العسقالنى على بن أحمد الفضل أبى الدین شھاب ، الصحابة

 المجلد ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٤،ج البجاوى / تحقیق/ حجر بابن المعروف الشافعى

 ھـ١٤١٢ / األولى الطبعة / بیروت الجیل دار / الثاني

 موسى غیر عنھ یرو لم یحیي بن إسحاق فیھ ، ٢٨١ ، ١ج ، الزوائد مجمع)١(

 . ومضاجعتھا الحائض مباشرة باب ، عبادة یدرك ولم عقبھ بن

 عمیر، عن منقطعاً  عمر،رواه ابن عاصم سنده في ؛ ساقط عمر حدیث)٢(

 . ) ٣٩٧ ،١المحلي،ج)

    ٢٨٦ ، ١ج ، الزوائد مجمع)٣(



       

  

 

 

 

٧٧٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 : وجھین من االستدالل ھذا مناقشة

 إال شيء كل واصنعوا "   بقولھ المراد أن نسلم ال:  األول الوجھ
 ، والركبة السرة بین بما بالمرأة االستمتاع جواز في حقیقة أنھ"  النكاح

 یستمتعوا لم إذا فإنھم معتاد، ھو مما ، الوجھ ولمس القبلة على محمول
 .(١)  اإلزار تحت بما ال بالمباشرة وااستمتع بالجماع

 إال شيء كل اصنعوا"النبي قول حملكم إن:المناقشة ھذه عن الجواب
 على یحمل أن واألصل ، مسلم غیر الید ولمس القبلة على " النكاح
 لیس المجاز،وھنا إلى الحقیقة عن تصرفھ قرینة توجد لم ما الحقیقة

 . الحقیقة على لالحم فتعین قلتم ما إلى تصرفھ قرینة ثمت

 السرة بین بما االستمتاع جواز یفید الذي الحدیث ھذا:  الثاني الوجھ 
 ھنا والمخصص ،(٢) التخصیص دخلھ الذي العام باب من والركبة
 امرأتھ من للرجل یحل عما سئل أنھ ، الحدیث في المخالف المفھوم

 ما أن الحدیث ھذا فمفھوم  " اإلزار فوق ما لك " : فقال حائض وھي
 إال شيء كل اصنعوا " لعموم مخصص وھذا ، لھ لیس اإلزار تحت

        .  والركبة السرة بین بما االستمتاع جواز یفید الذي" النكاح

 بالمفھوم السابق أنس تخصیص نسلم ال : المناقشة ھذه عن الجواب
 العمل ألن " امرأتھ من للرجل یحل عما سئل " لحدیث المخالف
 ، ونحوه منطوق من منھ أقوي ھو ما یعارضھ ال أن المخالف بالمفھوم
   (٣) مخصصاً  یصلح ال والمفھوم ، منطوق أنس وحدیث

 

 

                                                           

 . ٣٩٣ ، ٣٩٢ ، ٢ج ، المجموع)١(

 . ٢٧٩ ، ١ج ، األوطار ونیل ١١٠ ، ١ج ، المحتاج مغني)٢(

    ٥٤ص ، األصول علم في المنقول إیضاح)٣(



       

  

 

 

 

٧٧٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 حائضاً  كانت إذا امرأتھ من للرجل ما عائشة سئلت  :األثر من ثالثاً 
 .(١)  " الفرج إال شيء كل ":قالت

 والركبة ةالسر فوق بما االستمتاع حل األثر ھذا أفاد : الداللة وجـــھ
  .الفرج في اإلتیان عدا

 ـ: االستدالل ھذا  مناقشة

 غیر حجة،فیكون لیس صحابي، قول ألنھ ؛ االستدالل نسلم ال 
 (٢)  مقبول

 ـ: المناقشة ھذه عن الجواب

 حدیث وقواه أیده قد أنھ إال صحابي قول كان وإن االستدالل ھذا 
 اإلتیان عدا والركبة ةالسر بین بما االستمتاع حل یفید الذي السابق أنس
 . الفرج في

  

 ـ: المعقول رابعاً 

 أن فاألولي ، أذى كونھ ھو الحائض جماع عن النھي في المعني إن
 .(٣) الدبر في كاإلتیان الفرج وھو بالتحریم مكانھ یختص

 حول یرعى ومن الجماع إلى یدعو اإلزار تحت بما االستمتاع إن
 .(٤) فیھ یقع أن یوشك      الحمي

                                                           

 . ٢٧٩ ، ١ج ، األوطار نیل)١(

 تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد / تیمیة ابن فتاوىو ٢٧٤ ، ١ج ، الفحول إرشاد)٢(

 / المدني النشر دار / ط ، الحمید عبد الدین محي محمد تحقیق ، الحراني

 القاھرة

 . ٨٦ ، ١ج ، والكافي ٤٦١ ، ١ج ، المغني)٣(

    ١١٠ ، ١ج  ، المحتاج مغني)٤(



       

  

 

 

 

٧٧٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ـ: االستدالل شةمناق

 ذلك یؤمن وال یصیبھ أن الدم ألذى حرم إنما الحیض في الوطء
 الجماع على یترتب لما منع ألنھ ؛ بصحیح فلیس ، اإلزار دون فیما
 :  قالت عائشة السیدة روتھ ما ذلك ویؤكد أضرار من الحیض في

  أنا كنت 

 أصابھ فإن ، طامث حائض وأنا الواحد الشعار في نبیت هللا ورسول
 منھ ثوبھ تعني أصاب وإن ، فیھ صلي ثم یعده ولم غسل شيء منھ

 .(١)  فیھ صلي ثم یعده ولم مكانھ غسل شيء

 یدل ال ) فیھ یقع أن یوشك الحمي حول حام من ) : قولھم أن كما
 .(٢)  الكراھة على یدل كان وإن بالحائض االستمتاع تحریم على

 بین بما بالحائض االستمتاع بحرمة القائلون استدل : الثاني الرأي أدلة
 : والمعقول والسنة بالكتاب والركبة السرة

 أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحیضِ  َعنِ  َویَْسأَلُونَكَ  " : تعالى قولھ:  الكتاب من أوالً 
 .(٣) "اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ 

 خصصھ ما إال ، عمومھ على یبقي الذي العام من اآلیة : الداللة وجـــھ
 ما ذلك من واستثنت ، العام ھذا تخصیص تفید السنة وردت ، الدلیل
 زمن : أي " اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  " بقولھ اإلزار،فالمراد فوق

 إن الحیض محل في أو ، المصدر على المحیض حمل إن الحیض
 الدم موضع وتخصیص المجامعة ترك النھي وھذا ، االسم على حمل

 اآلیة إلى یتطرق ال ھذا وعلى عداه فیما إباحتھ على دلیل باالعتزال
                                                           

 دون ما یصیب الرجل في باب ، ٢٦٩ رقم ، ٦٧ ، ١ج ، داود أبي سنن)١(

 إتیان باب ، ٣١١ ، ١ج ، المعبود وعون ، ٤٤ ، ٦ج ، أحمد ومسند الجماع

 حسن حدیث ، ومباشرتھا الحائض

 . ٢٠ ، ٢ج ، للجصاص القرآن أحكام)٢(

 . ٢٢٢ آیة من جزء ، البقرة سورة)٣(



       

  

 

 

 

٧٧٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ، معنیین بین مشتركاً  كان إذا اللفظ أن المعلوم ، تخصیص وال نسخ
 ذلك یوجب ال اآلخر وعلى ، محذوراً  یوجب أحدھما على حملھ وكان

 إذا ، أولي المحذور یوجب ال الذي المعني على اللفظ حمل المحذور،
  .(١) المصدر وبین الموضع بین مشترك المحیض  لفظ أن سلمنا

  

 ـ: عدة وجوه المناقشة

 ھو ( بقولھ ورد الحیض ھو المحیض أن یدل اللفظ:  األول الوجھ
 حكمھ عن القوم وسؤال فیھ الذي الموضع ال للحیض صفة ، )أذى
 ةمؤاكل یجتنبون وكانوا بالمدینة یجاورونھم كانوا الیھود من قوماً  ،ألن

 ، اإلسالم في حكمھ یعلموا أن فأرادوا الحیض في ومشاربتھم النساء
 لزوم أفاد بذلك ووصفھ نجس یعني" أذى ھو قل ": بقولھ هللا فأجابھم
   (٢) اجتنابھ

 لو : االول : بأمرین الدم وإرادة ، المعنیین یحتمل اللفظ : عنھ وأجیب
 فاعتزلوا معناه( (٣) "َمِحیضِ الْ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  "لكان الحیض أراد

 فیكون الحیض زمان في النساء فاعتزلوا ،والمراد الحیض في النساء
 المنع ھذا ولما الركبة دون السرة فوق بھا االستمتاع من مانعاً  ظاھره

 ذلك أن ومعلوم التخصیص، أو النسخ بتطرق القول لزم ثابت غیر
   (٤)  األصل خالف

 المرأة حاضت إذا كانوا الیھود أن یةاآل نزول سبب : الثاني    
 النبي أصحاب فسأل البیت في یشاربوھا ولم یؤاكلوھا فلم اعتزلوھا

                                                           

 ، المجتھد وبدایة ٢١٤ ، ٢١٣ ، ٢ج ، البیان مجمع و٩٩٩ ، ١ج ، القرطبي)١(

 . ٤٦١ ، ١ج ، والمغني ٤٩ ، ١ج

 . ٢٠ ، ٢ج ، للجصاص القرآن أحكام)٢(

 . ) ٢٢٢ ) آیة من جزء ، البقرة سورة)٣(

 . ٦٨ ، ١ج ، الغیب ومفاتیح ١٧٧ ، ٢ج ،  والمحلي ٤٦١ ، ١ج ، المغني)٤(



       

  

 

 

 

٧٧٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 وال لمراده، تفسیر وھذا  " النكاح إال شيء كل اصنعوا ": النبي فقال
 موافقاً  یكون ألنھ ؛ الحیض إرادة على بحملھا الیھود مخالفة تتحقق

 .(١)لھم

 تَْقَربُوھُنّ  َوالَ  "تعالى قولھ : باآلیة االستدالل ةمناقش ـ: الثاني الوجھ
 تثبت أن یمتنع فال عیناً  الجماع عن نھیاً  كان إن(٢) " یَْطھُْرنَ  َحتّىَ 

 (٣) السنة آخر محل في أخرى حرمة

 ،وھوال مفھوم أنھا باألحادیث االستدالل یفید ما:  الثالث الوجھ
 . الكتاب عموم یخصص

 ـ: الرابع الوجھ

 اجتناب المراد فیكون ، الخاص بھ أرید الذي العام قبیل من اآلیة     
 االستمتاع جواز تفید التي األحادیث مع یتفق ما وھذا ، فقط الدم موضع
 .(٤)  الفرج عدا بما بالمرأة

 " : لھا قال هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن:-السنة من ثانیاً 
 حیضتك إن:قال حائض، نيإ : قالت ، المسجد من الخمرة ناولیني
 .(٥) " یدك في لیست

 . " النكاح إال شيء كل اصنعوا " قال  هللا رسول أن أنس عن- 

 شیئاً  الحائض من أراد إذا كان النبي أن النبي أزواج بعض عن-
 .(٦)  ثوباً  فرجھا على ألقى

                                                           

 . ٤٦١ ، ١ج ، المغني)١(

 . ) ٢٢٢ ) آیة من جزء ، البقرة سورة)٢(

   ١٦٧ ، ١ج ، القدیر فتح شرح)٣(

 . ٤٩ ، ١ج ، المجتھد وبدایة ٤٦١ ، ٤٦٠ ، ١ج ، المغني)٤(

 استخدام باب ١٩٢ ، ١ج ، النسائي وسنن ١٦٨ ، ١ج ، مسلم صحیح)٥(

 . موثقون رجالھ ٢٨٣ ، ١ج ، الزوائد ومجمع الحائض

 اإلزار دون فیما الحائض مباشرة باب ، ٣١٤ ، ١ج ، للبیھقي الكبرى السنن)٦(

 =  ، داود أبي وسنن تثقا النبي أزواج وكل ، یحرم وما منھا یحل وما



       

  

 

 

 

٧٧٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 غیر من الحائض من االستمتاع جواز األحادیث تفید : الداللة وجـــھ
 (١)  الحیضة تجنب إال ، البدن سائر دون لبمح تخصیص

 النزاع محل في بدلیل لیس : عائشة حدیث : السنة استدلوامن ما مناقشة
 موضع النجس وإنما ، طاھر الحائض المرأة جسد أن بیان ھو بل

 .(٢)  فقط الحیض

 ، تفعلھ الیھود كانت وما اآلیة نزول سبب ذكر إنما أنس حدیث
 ، البیت من إخراجھا علینا لیس وأنھ ، ذلك في ممخالفتھ عن فأخبر
 أن جائز " النكاح إال شيء كل اصنعوا " وقولـھ ، مجالستھا وترك
 النكاح من ضرب ألنھ ؛ الفرج دون فیما الجماع المراد یكون

 حدیث في أن ذلك على والدلیل لھ ناسخ عمر وحدیث والمجامعة
 لم ألنھ ذلك بعد عمر وحدیث ، اآلیة نزول حال عن إخباراً  أنس

 من یحل عما النبي سأل أنھ فیھ أخبر وقد اآلیة نزول حال یخبرعن
  ـ:(٣)  وجھین من أنس حدیث بعد محالة ال وذلــــك الحائض

  الحائض إتیان تحریم تقدم وقد إال منھا یحل عما یسأل لم أنھ ـ: أحدھما

 بما الكتفي وعقبیھا اآلیة نزول حال في السؤال كان لو أنھ ـ :والثاني
  ذلك بعد كان عمر سؤال أن على دلیل ذلك وفي ،  النبي عن أنس ذكره

 أولى عمر حدیث لكان أنس وحدیث عمر حدیث ولوتعارض 
 ظاھر وھو ، الفرج دون فیما الجماع حظر من فیھ لما ؛ باالستعمال

 . أولى فالحظر اجتمعا إذا وھما والحظر اإلباحة أنس حدیث

                                                                                                                                           

 رجال ، الجماع دون ما منھا یصیب الرجل في باب ، ٢٧٢ رقم ٦٧ ، ١ج= 

                                             . الصحیح في بھم محتج ثقات إسناده

 . ٣٥٠ ، ١ج ، األحوذي وتحفة ٢٧٧ ، ١ج ، األوطار نیل)١(

        ١٦٧ ، ١ج ، القدیر فتح وشرح ٢٧٧ ، ١ج ، األوطار نیل)٢(

 . ٢٢ ، ٢ج ، للجصاص القرآن أحكام)٣(



       

  

 

 

 

٧٨٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 " : تعالى قولھ وھو بالقرآن ظاھره ضدهیع عمر خبر أن كما 
 أنس وخبر " یَْطھُْرنَ  َحتّىَ  تَْقَربُوھُنّ  َوالَ  اْلَمِحیضِ  فِي النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ 

 مما أولى فھو األخبار من القرآن یوافق وما ، تخصیصھ یوجب
 .  یخصصھ

 موضع إباحة بیان فیھ لیس عام مجمل أنس خبر أن باإلضافة 
 تحت مما الموضعین في الحكم بیان فیھ مفسر عمر وخبر ، بعینھ

 . فوقھ وما اإلزار

 ھو مما والید الوجھ ولمس القبلة على محمول أنس وحدیث 
 استمتعوا بالجماع یستمتعوا لم إذا غالبھم فإن ، الناس لغالب معتاد
 .(١)  اإلزار تحت بما ال بغیره

 ـ: عنھ وأجیب

 فلیس بصحتھ التسلیم فرض وعلى ، عمرغیرصحیح حدیث 
 ، نزولھا قبل كان ولعلھ ؟ اآلیة نزول بعد أنھ عرف أین فمن ، بناسخ

 ما یقین ترك یجوز وال ، بأحدھا القطع یجوز فال ھكذا ممكن ذلك فإذا
 ال حدیث في كاذب لظن اآلیة نزول أثر هللا رسول وبینھ القرآن بھ جاء

 .  (٢) یصح

 بما االستمتاع حل یفید ال  النبي أزواج بعض عن المروي والحدیث
 ، الحیض دم من شيء یصیبھ أن منھ تحرزاً  ولكن ، والركبة السرة بین
 .(٣)  اإلزار فوق مما لك ) وحدیث ، باالتزار األمر حدیث لھ یشھد كما

 بھ لألذى،فاختص حرم وطء ألنھ وذلك الفرج في الوطء غیر الیحرم
 (٤)الدبر في كالوطء

                                                           

      ٣٨٩ ، ٢ج ، المجموع)١(

 . ١٧٧ ، ٢ج ، المحلى)٢(

 . ٢٧٧ ، ١ج ، األوطار نیل)٣(

 ، ١ج ، القناع وكشاف ٤٢٠ ، ١ج ، الكبیر والشرح ٣٨٩ ، ٢ج ، المجموع)٤(

٢٣٥ 



       

  

 

 

 

٧٨١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 السرة بین فیما الحائض مباشرة بجواز لقائلا ـ: الثالث الرأي أدلة
 أو شھوة لضعف الفرج عن نفسھ یضبط المباشر كان إذا ، والركبة

   المباشرة تجوز فال یثق لم وإن ورع شدة

 ـ: بالقیاس استدلوا

 من على الفرج عن نفسھ ضابط وھو زوجتھ المباشر قاسوا 
 بنفسھ وثق إن منھما كالً  أن بجامع ، صائم وھو شھوتھ القبلة حركت

 .(١)  یجوز فال یثق لم وإن بأس فال

 ـ: المختار الرأي

 حكم في وأدلتھم الفقھاء آلراء عرض من تقدم ما خالل من 
 رحجان یبدو والركبة السرة بین بما الحائض المرأة من االستمتاع

 والركبة السرة بین بما بالحائض االستمتاع بجواز القائل الثالث الرأي
 أو ورع شدة أو شھوة لضعف الفرج عن نفسھ بضبط اشرالمب وثق إذا

 أو شھوة لشدة الفرج عن نفسھ بضبط المباشر یثق لم إذا أما ، سن كبر
 یوشك الحمي حول حام من ألن ؛ بالتحریم القول یأتي فھنا شاباً  لكونھ

 ، معاً  الفریقین أدلة إعمال من الرأي ھذا ترجیح في ولما ، یواقعھ أن
   . اإلھمال من أولى واإلعمال

  

                                                           

 . ٣٣١ ، ١ج ، المحتاج نھایة)١(



       

  

 

 

 

٧٨٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الرابع املطلب

 زوجها احلائض مباشرة

  

 ـ: قولین على بزوجھا الحائض مباشرة حكم في الفقھاء اختلف

 ـ: األول القول

 جمیع اإلزار تحت ما إال بدنھا بجمیع تلمس أن للزوجة یجوز 
 بحائل وذلك ، وبطنھا ، بیدھا االستمتاع لھ یجوز كما ، ذكره حتى بدنھ

 الشافعیة عند والصحیح  والمالكیة  للحنفیة القول وھذا ، وبغیره
 . الحنابلة ومذھب 

 ـ: الثاني القول

 .  للشافعیة وھووجھ بزوجھا تستمتع أن للزوجة یجوز ال

 "  األدلـــــة  "

 من زوجھا الحائض مباشرة بجواز القائل األول القول أصحاب أدلة
 ـ: المعقول

 مفقود وھو حائضاً  لكونھا الحائض بزوجتھ االستمتاع الزوج على محر
 بكفھا استمتاع أنھ مسھا غایة وألن ، بھ االستمتاع لھا فحل حقھ في

 . جائز وھو

 تلمس اإلزار،وھي تحت ما إال بدنھا جمیع ببدنھ یلمس أن لھ یجوز
 راماً ح لمسھا كان فلو وإال ، بدنھ جمیع اإلزار تحت ما إال بدنھا بجمیع
 حرم وإذا ، منھا اإلزار تحت ما عدا لما لمسھا من تمكینھ علیھا لحرم
 علیھا فیحرم ، منھا تمكینھ علیھا حرم إزارھا تحت ما مباشرة علیھ

   باألولي اإلزار تحت بما لھ مباشرتھا

 



       

  

 

 

 

٧٨٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الزوجة استمتاع جواز بعدم القائل الثاني القول أصحاب أدلة : ثانیاً 
 ـ: بزوجھا الحائض

 بین بما المتعلقة االستمتاعات من ونحوه للذكر مسھا أن وھو : یاسالق
 .(١)  المحل ذلك في بھا تمتعھ حكم حكمھ والركبة السرة

 ـ: وجوه عدة من : االستدالل ھذا مناقشة

 دم الرجل في لیس فإنھ ، عجیب غلط بأنھ القیاس ھذا على یعترض-١
 لذكره فمسھا ، كبتھاور سرتھا بین كما وركبتھ سرتھ بین ما یكون حتى

 .(٢) قطعاً  جائز وھو بكفھا استمتاع أنھ غایتھ

 والركبة السرة فوق بما بھا ھو استمتع فقد بیدھا ذكره لمست إذا أنھا-٢
 منعناه ما كل : یقول أن القیاس نظم في الصواب كان وبأنھ جائز وھو
 إال ابدنھ سائر بدنھ بجمیع یلمس أن لھ فیجوز ، بھ تلمسھ أن نمنعھا منھ
 . بینھما بما لمسھ من تمكینھا علیھ ویحرم وركبتھا سرتھا بین ما

 .(٣) أقوي وركبتھا سرتھا بین ما ھو تمتعھ أن كما-٣

 ـ: المختار الرأي

 جواز فریق كل بھ استدل وما الفقھاء خالف عرض بعد 
 ، منھا علیھ حرم بما ذلك یكن لم إذا بزوجھا الحائض الزوجة استمتاع

 المباحة األماكن في بدنھا بسائر الحائض بزوجتھ الزوج یستمتع فكما
 . بزوجھا تستمع أن لھا یجوز

 

 

                                                           

 . ٣٣٢ ، ١ج ، المحتاج نھایة)١(

 . ٣٣٢ ، ١ج ، المحتاج نھایة)٢(

 . ١١٩ ، ١ج ، الكبرى الفقھیة الفتاوى)٣(



       

  

 

 

 

٧٨٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  

  

  

  
  الثالث املبحث

  احليض ىف اجلماع أضرار
  

 

 : -مطلبین على یشتمل

 

 . وآثارالحیض أعراض : األول المطلب

 . الحیض فى الجماع منع فى العلمى اإلعجاز : الثانى المطلب

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 

 

 

٧٨٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  األول املطلب

 احليض وآثار أعراض

 وآثارالحیض أعراض

 بدایة قرب ) الشقیقة ) النصفي بالصداع النساء بعض تصاب -١
  وقيء  الرؤیة في زغللة وتصحبھا مبرحة اآلالم وتكون ... الحیض

 إن بل ... الطمث بدایة عند وخاصة للمرأة الجنسیة الرغبة تقل-٢
 الحیض أثناء الجنسي االتصال عن ماً تما عازفات یكن النساء من كثیراً 

 أن إذ ، وطبیعي فسیولوجي أمر وھو .. والسكینة العزلة إلى ویملن ،
 المبطن الغشاء " الرحم قعر من دموي نزیف فترة ھي الحیض فترة

 ، مرضیة شبة حالة في بأكملھا التناسلیة واألجھزة " الداخل من للرحم
 ،والعكس وظیفة أي یؤدي وال ، طبیعیاً  لیس اآلونة ھذه في فالجماع

 . األذى من كثیر إلى یؤدي

 استمرار فإن بحتة ) طبیعیة ) فسیولوجیة عملیة الحیض أن رغم-٣
 إذا وخاصة ... المرأة لدي الدم فقر من نوعاً  یسبب شھر كل الدم فقدان
  كمیتھ في غزیراً  شدیداً  الحیض كان

 ... كاملة ویةمئ بدرجة الحیض أثناء المرأة حرارة درجة تنخفض-٤
 في تكون الحي الكائن في تتوقف ال التي الحیویة العملیات ألن وذلك
 أو باآلیض العملیات ھذه وتسمي ... الحیض أثناء لھا مستوي أدني

 . االستقالب

 ، ... أخرى إلى امرأة من شدتھا في تختلف آالم الحیض یصاحب-٥
 ... البطن لوأسف الظھر أسفل في وأوجاع بآالم یصبن النساء وأكثر

 استعمال یستدعي مما االحتمال فوق آالمھن تكون النساء وبعض
 . الطبیب        زیارة إلى یحتجن من ومنھن والمسكنات األدویة

 ، الحیض أثناء والضیق الكآبة من بحالة النساء من كثیر تصاب-٦
 االھتیاج سریعة ، المزاج متقلبة عادة المرأة وتكون بدایتھ عند وخاصة



       

  

 

 

 

٧٨٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 أدني في تكون والفكریة العقلیة حالتھا أن كما ... االحتمال یلةقل ،
 . الحیض أثناء لھا مستوي

                                  . الحیض دم في المیكروبات شراسة تزداد

 الھامة إفرازاتھا فتقل ، الحیض أثناء بالتغیر الصماء الغدد تصاب-٧
 . الحیض أثناء لھا مستوي أدني إلى للجسم

 والفتور بالدوخة الشعور فیسبب الدم ضغط وینخفض الجسم یبطيء-٨ 
  والكسل

 عنھا ترضي ال التي األفعال وردود األفعال بعض المرأة من یصدر قد
 . حیضھا من تتطھر حتى والنفسیة الجسمیة التغیرات من لھا یحدث لما

 بالتغییر واللوزتان الصماء والغدد للمفاویة الغدة تصاب

 . الجسم من والكلورید الفوسفات جإخرا یقل

 من المأكوالت من الھیولیة واألجزاء الشحم التحام ویقل الھضم یختل
 . الجسم أجزاء

 . خاصة بتغیرات النطق آالت وتصاب التنفس قوة تضعف

 . األعضاء وتتكاسل الحس یبلد

 . األفكار تركیز وقوة والذكاء الفطنة تتخلف

 إدناء المرض حالة إلى لصحیحةا المرأة تدني التغیرات ھذه كل
 النساء من مائة ففي ، ومرضھا صحتھا بین التمییز معھ یستحیل

 نظر ولقد ، ألم أو وجع بال وعشرون ثالثة إال تحیض ال الحوائض
 تعتري التي التغیرات لھذه االعتبار بعین الحكیم اإلسالمي المنھج



       

  

 

 

 

٧٨٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 معاملة ھزوجت ویعامل ینتبھ أن زوج كل فعلي ، الحیض في المرأة
 .(١) الفترة ھذه مع تتناسب

  

 الثاين املطلب

 احليض يف اجلماع منع يف العلمي اإلعجاز

 النَّسآءَ  فَاْعتَِزلُواْ  أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحیضِ  َعنِ  َویَْسأَلُونَكَ "وجل عز هللا قال
 إسرائیل بني قلدوا العرب اآلیة ھذه نزول زمن في(٢) "اْلَمِحیضِ  فِي
 أو طعام في مشاركتھا وتجنب الحائض، المرأة مجالسة جنبت في

 .(٣) الحائض المرأة یتجنبون الیھود فراش،وكان أو مسكن

 وعدم الزوجات مقاطعة معناھا أن ظنوا الصحابة بعض أن حتى
 كان فقد ، ذلك عن  الرسول نھاھم وقد ، الفراش مشاركتھن أو لمسھن

 نفس في معھن وینام نویداعبھ ویالطفھن زوجاتھ یقبل  الرسول
 في الجماع تجنب في العلمي اإلعجاز یتضح ذلك ومن ، الفراش
 ـ: یلي فیما الحیض

 ... الحدیثة الجنسیة التربیة أسالیب أحدث یسبق ذلك في اإلسالم
 كراھیتھا ورغم ... الحساسیة شدیدة المرأة تكون الحیض فترة ففي

                                                           

 الدار ،ط١٠٢ ، ١٠١ البار، على محمد د / والقرآن الطب بین اإلنسان خلق)١(

 المشاكل و م١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠ سنة / عشر الحادیة الطبعة / السعودیة

 عثمان محمد / یثةالحد والمعارف ، والسنة الكتاب ضوء في وحلولھا الزوجیة

 . القرآن مكتبة / ط ، ٦٦ ، ٦٤ص ، الخشن

 ٢٢٢ آیة من جزء ، البقرة سورة)٢(

 ص ، إبراھیم شوقي أحمد / د ، النبوي الحدیث في العلمي اإلعجاز موسوعة)٣(

 األولى الطبعة ، مصر نھضة طبعة ، إبراھیم محمد دالیا عام إشراف ، ١٠٨

 م٢٠٠٣ ینایر



       

  

 

 

 

٧٨٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 فإن ، معھا عاطفھوت الزوج لمالطفة حاجة أشد تكون فھي للمجامعة
 .(١)  وتعالیمھ اإلسالم أحكم فما عنھا ویسري معنویاتھا یرفع ھذا

 إلى وما والرائحة القذر من ھو األذى أن قبل من االعتقاد كان لقد
 أن حتى ، السموم من الحیض دم في بما االعتقاد عن فضالً  ذلك

 من ھي الزرنیخ سموم أن أكدوا م١٩٠١ سنة  الفرنسیین العلماء
  الحیض في تخرج التي السموم ھمأ

 دورات حدیثاً  العلماء اكتشف الحیض أذى عن علمیة دراسة في
 تتغیر المھبل قناة في توجد مفیدة ومیكروبات الضارة للجراثیم

 االسترویجین لھرموني الدورات بتغیر الدورة خالل
 .المبیض ھرمونات وھي والبروجیستیرون

 التھابات تسبب  وعنقودیة سجیة میكروبات الحیض في یوجد
 . حادة موضوعیة

 دفاع كخط وتعمل دودرلین عصویات وھي مفیدة میكروبات یوجد
 ، المھبل بقناة الضارة الجراثیم یقتل حامضیاً  وسطاً  تسبب فھي ،

 في المختزن السكر تستنفد دودرلین عصویات إن العلماء ویقول
 الذي المھبل اةقن في الالكتیك حامض وتقرز ، المھبل جدار خالیا
 . الضارة للجراثیم القاتل الحامض الوسط یسبب

 منتصف في المھبل جدار خالیا في المختزن السكر كمیة تزداد
 تماماً  وتختفي الحیض فترة قبیل جداً  كثیراً  وتقل الشھریة، الدورة
 . أثناءھا

 ، تكاثرھا قمة إلى تصل دودورلین عصویات المفیدة المیكروبات
 في الضارة للجراثیم القاتل الحامضي الوسط یصل وبالتالي

                                                           

 / ط ١٣٨ ، ١٣٧ ص الفنجرى، شوقى أحمد / د لجنسیة،ا والحیاة اإلسالم)١(

 القاھرة الكتب عالم



       

  

 

 

 

٧٨٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ... أثناءھا تماماً  ویختفي الحیض فترة قبیل ویقل ، الدورة منتصف
 الضارة الجراثیم تجد وبالتالي ، قلوي وسط في المھبل قناة وتكون

 . الحیض فترة أثناء للتكاثر لھا مواتیة الفرصة

 خصباً  اناً مك تصیر الحیض أثناء الخارجیة المھبل قناة فتحة إن
 المربع السنتیمتر في الجراثیم عدد أن حتى الضارة الجراثیم لتكاثر
 والمرعى القلوي الوسط ھذا وفي ملیوناً  ستین إلى یصل الواحد

 .(١) تماماً  مھدداً  المكان یكون المھبل بقناة الضارة للجراثیم الخصب

 الخلیة وحیدة طفیلیات وھي موئاس التریكو تسمي طفیلیات تتكاثر
 موضعیة إضافیة التھابات وتسبب العلمي بالمیكرسكوب إال تري ال

 . كریھة ورائحة

  

 الحیض في الوطء أضرار

 ھذه ومن عواقبھ تحمد وال ضار الحیض أثناء بالمرأة الجنسي االتصال
 ـ: األضرار

 .(٢) المرأة في والبولي التناسلي بالجھاز التھابات-١

 ویكون ... للرحم المبطن الغشاء نم قطعاً  الحیض أثناء یوجد
 البكیتریا لعدوان عرضة یكون كما ... لذلك نتیجة متقرحاً  الرحم

 الرحم على داھماً  خطراً  یشكل القضیب سطح على ومن .. الكاسح
 أدني في وتكون البكتریا لغزو المھبل مقاومة ذلك من یزید ومما ..

 المیكروبات یقتل الذي الحامض المھبل إذا .. الحیض أثناء مستواھا
 . التفاعل قلوي یكن حموضة أقل اإلفراز ویصبح ..

                                                           

 ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠٨ ، العلمي اإلعجاز موسوعة)١(

 جاد للشیخ / اإلسالم فى المرأة حقوق مع و ١١١ ، العلمي اإلعجاز موسوعة)٢(

 اإلسالمیة البحوث مجمع ط ٩٥ الحق، جاد على الحق



       

  

 

 

 

٧٩٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 .. لھا مستوي أدنى إلى بالمھبل الموجودة المطھرة المواد تقل-٢
 یرق الخالیا من طبقات المكون المھبل جدار ولكن فحسب ذلك لیس
 بدالً  الخالیا من رقیقة ومكوناً  رقیقاً  جداره ویصبح .. الحیض أثناء
 الشھریة الدورة وسط في خاصة نراھا التي العدیدة الطبقات من

  الزوج للقاء بأكملھ الجسم یستعد حیث

 في للمیكروبات إدخال الحیض أثناء في الفرج إلى القضیب إدخال
 في یساعد الدم وجود تقاوم أن الدفاع أجھزة فیھ تستطیع ال وقت
 .. عدیدة میكروبات القضیب جلد على إن-٣  المكروبات تلك نمو

 أما .. الطھر أثناء تقتلھا للمھبل الحامض واإلفراز المطھرة ولكن
 لتكاثر الصالحة والبیئة مشلولة الدفاع حركة فإن الحیض أثناء

 .(١)  متوفرة المیكروبات

 دفع على تؤثر أو فتسدھا الرحم قناتي إلى االلتھابات تمتد-٤
 ملالح إلى أو العقم إلى ویؤدي الرحم إلى المبیض من البویضة

 ویكون .. اإلطالق على الحمل أنواع أخطر وھو .. الرحم خارج
 الجنین ینمو ما وسرعان ذاتھا الضیقة الرحم قناة في عندئذ الحمل

 الدماء الرحمیة القناة تنفجد حتى الرقیق القناة جدار في وینھش
 .البطن أقتاب إلى أنھاراً 

 ألن وذلك .. حمالً  ینتج أن مطلقاً  یمكن ال الحیض في الوطء
 یكون بل .. الحیض أثناء یتم أن یمكن ال ) التبویض) البویضة

 یوماً  تزید أو تقل وقد تقریباً  كاملین بأسبوعین الحیض قبل خروج
  الحیض عن البعد كل بعیدة واإلخصاب التلقیح فترة فقط یومین أو

                                                           

   ١٠١ ، ١٠٠ ، نوالقرآ الطب بین اإلنسان خلق)١(



       

  

 

 

 

٧٩١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الفترة في یفرزه الذي عن یختلف ھرمونا یفرز المرأة جسم-٥
 عصبیة باضطرابات الفترة ھذه في یصبن النساء وبعض العادیة
 .(١)  وظروفھا لمشاعرھا احترام تركھا ففي الجماع كارھة وتكون

 الجدیدة الخالیا ألن ؛ الزوجة عند النسل أعضاء یزعج الجماع
 .(٢)  بوظیفتھا القیام على قادرة لیست للمھبل الداخلیة البطانة وھي

 وقد ، المجامعة أثناء یةمرئ غیر وتسلخات صغیرة جراج یحدث-٦
 الرحم ألن ؛ التھابات تسبب التي المیكروبات دخول یسبب

 .(٣) شدیدة         احتقان حالة في  یكونان والمبیض

 تكون الرحم أنسجة ألن ؛ ضرر یصیبھا المرأة فإن الوقاع تم إذا-٧
 یصیب كما ، الوطء احتكاك یتحمالن ال الجدیدة والبطانة متھتكة
 طریق عن فتدخل ، بالجراثیم مليء المھبل ألن ضرر الرجل
 المیكروبات البولي والجھاز التناسلي الجھاز فتصیب البول مجري

 . الدمویة ھذه مثل في الخصوص وجھ على والعنقودیة السبحیة

 قنواتھا لكثرة یزمن ما وسرعان البروستاتا بالتھاب یصاب-٨
 التناسلي لبوليا الجھاز بقیة المیكروبات وتغزو الملتفة الضیقة
  الكلي إلى الحالبین إلى فتنتقل

 

 
                                                           

 ١٣٦ ، الجنسیة والحیاة اإلسالم)١(

 / د / والمخدرات الخمر وتحریم الجنسیة الغریزة تھذیب فى القرآن منھج)٢(

 الطبعة / باألزھر المحمدیة الطباعة دار / ط ٣٥ / ٣٣ الفیومى حسیب شحاتة

 األولى

 مطابع ، ٢٠٦ ، ٢٠٥، الفنجري شوقي أحمد /د ، اإلسالم في الوقائي الطب)٣(

                             م١٩٩١ الثالثة الطبعة ، للكتاب العامة المصریة الھیئة

       



       

  

 

 

 

٧٩٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 أو المني قناة انسداد ذلك ویسبب الخصیتین إلى المیكروب ینتقل
 .(١)  مبرحة آالم ذلك عن وینتج الخصیتین التھاب

 إلى الجماع وھزة جنسیة رعشة من یصاحبھ وما الجنس ممارسة
 انةبط انتشار مرض وتكوین عكسي حیض حصول في المساعدة

  الرحم خارج الرحم

 حاد التھاب لحصول یؤدي الحیض فترة في الجنسي االتصال-٩ 
 وفي عالیة وبكثافة متواجدة تكون المھبلیة البكتیریا ألن باألحلیل

 الطرف إلى عدواھا لنقل مستعدة وتكون وحیویتھا نشاطھا قمة
 .(٢) حیاتھا من المرحلة في بإزعاجھا یقوم الذي الغازي

 الحیض فترة في الجنسیة الممارسة عن الناجم مرأةلل العقم-١٠
 لھا یسبب مما ، التناسلیة المسالك في بسھولة الجراثیم انتشار یسبب
 ویتدفق ، ومفتوحة منتفخة تكون الرحم شرایین ألن ؛ أكیداً  عمقاً 
 الرحم إلى بسھولة الجراثیم دخول یسھل مما الخارج إلى الدم منھا

 .(٣)  وملحقاتھ

                                                           

 دار ، واالستحاضة والنفاس الحیض وأحكام ١٠٤ ، ١٠٣ ، اإلنسان خلق)١(

 الطباعة دار ،٥٥ ، ٥٢ص ، البنھاوي الفتاح عبد محمد /د ، مقارنة فقھیة

 آمال /د ، المحیض عن ویسألونك م،١٩٩٥ أكتوبر / باألزھر المحمدیة

 المكتبة الناشر ، المحمدیة الطباعة دار ، ١٠٢ ، ١٠١ص ، البنداري

                                 م١٩٩٧ ، ھـ١٤١٧ األولي ط ، باألزھر األزھریة

                      

 دار ، ٢٧٨ ، ٢٧٦ ، األدغم إبراھیم /د ، وعیوبھ المؤنث التناسلي الجھاز)٢(

 م٢٠٠٠ ـ١٤٢١ األولى ، الشامیة الدار ، دمشق القلم

 ، منصور خالد محمد /د ، اإلسالمي الفقھ في بالنساء المتعلقة الطبیة األحكام)٣(

 باسمھ ، الفتاة وسیكلوجیة ٣٣١ص ، اإلسالم في الطبیة والحقائق ٧٥ص

 . م١٩٩٣ / ھـ١٤١٤ سنة ، األولى / ط ،١١٥ ،١١٤ ، كیال



       

  

 

 

 

٧٩٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 أثناء تحصل التي الخدوش یسبب الرجل عضو في ابالتھ یحدث
 بالبرود فیصاب الزوج على یؤثر قد وبالتالي واالحتكاك االنتصاب

 (١) لعنةا   الجنسي

 لالتھابات وللرجل للمرأة الخصوبة وانعدام انخفاض إلى یؤدي
 .(٢) التناسلي بالجھاز

 الحائض إلى لعدويل الناقل ھو یكون أن إما الرجل العدوى منابع
 لنمو الصالح الوسط لوجود المرض یظھر ثم وقوعاً  األكثر وھو

 . الحیض أثناء متوفر وذلك الجراثیم

 

 بالمثانة التھابات عنده فتحدث الرجل تصیب التي المعدیة الجراثیم تمتد
 بین بألم ویحس والتبرز التبول عند آالم وتحدث كوبر وغدة والحالبین
 . بالقیح وتمتلئ الغدة وتتقرح ، والشرج الخصیتین

 شدیداً  التھاباً  تحدث فإنھا الرجل عند البولیة القناة تصاب عندما-١١
 تطاق ال آالماً  األحیان بعض في یحدث الذي التبول معھ یتعزر 

 ، شدید مدي إفراز عادة یصحبھ االلتھاب وھذا تحتمل ال ومتاعب
 عامة بأعراض مصحوباً  ویكون بالدماء الحالة اشتداد عند یلوث

 . والقشعریرة كالحمي

 . األعضاء جمیع في وانحطاط عام ضعف علیھ یطرأ

                                                           

 دار ، ٩٩ ، ٩٨ ، األشقر سلیمان محمد /د ، والحمل نفاسوال الحیض)١(

 م١٩٩٣ / ھـ١٤١٣ األولى الطبعة ، األردن النفائس

 / ٣٣،ص١ البار على محمد د و السباعى أحمد زھیر د ، وفقھھ أدیھ الطبیب)٢(

                                           بیروت / الشامیة الدار / دمشق القلم دار ط

                       



       

  

 

 

 

٧٩٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 التبول ویصعب القیح ویكثر الخلفي المجري إلى االلتھاب یمتد قد-١٢
 المرض یزمن شتي وألسباب .. وإجھاده القلب ضربات وتتضاعف

 التھاب ذلك ومن والخطورة الحدة غایة في عامة مضاعفات وتصحبھ
 ال حتى ویبترا فیھما غنغرینة حدوث إلى یؤدي قد مما والقلفة فةالحش

 . البدن سائر یتسمم
 وقد المنوي الحبل وینسد فیورم بالبریخ مشعبة آالماً  المریض یعاني
 نوبات تعتریھ وقد الوقوف عند المریض ویتألم الحیاة مدى یستمر

 .(١) ھستیریة
 ع�دم عل�ى دل�یالً  ح�ائض وھي مرة امرأتھ وطئ رجل إصابة عدم لیس

 وص�ول یتح�تم ال�ذي ال�شيء یتجن�ب ال�ذي ھ�و والعاق�ل ، األذى وج�ود
 واس�تھتارھم عق�ولھم ل�ضعف الن�اس من كثیراً  ولكن ، منھ إلیھ الضرر

 الّرْشدِ  َسبِیلَ  یََرْواْ  َوإِن " : تعالى قال ، یصیبھم حتى بالضرر یبالون ال
 َك�ّذبُواْ  بِ�أَنّھُمْ  َذلِ�كَ  َس�بِیالً  یَتِّخ�ُذوهُ  اْلَغ�يّ  َس�بِیلَ  یَ�َرْواْ  َوإِن َسبِیالً  یَتِّخُذوهُ  الَ 

 .(٢)  " َغافِلِینَ  َعْنھَا َوَكانُواْ  بِآیَاتِنَا
 إلى نبھھ ولقد ، عنھا ویتغافل ربھ آیات عن اإلنسان یتعامي وكیف
 والفساد الرذیلة حبائل في الوقوع من وحذره والعلل األمراض سبیل

 من وتطھیرھا نفسھ تھذیب على وحثھ جسمھ ىعل بالمحافظة وأمره
 الجسم صحیح كامالً  رجالً  یصبح حتى والمساويء القبائح أدران

 الدنیا في السعادة ترى وھل اآلخرة في وسعیداً  الدنیا في سعیداً  والنفس
 إلیھ یدعو الذي األمر النفس وصفاء الروح وطھارة الجسم سالمة غیر

 ثََوابُ  ّهللاِ  فَِعندَ  الّدْنیَا ثََوابَ  یُِریدُ  َكانَ  نمّ  " : تعالى قال اإلسالمي الدین
 . (٣)" بَِصیراً  َسِمیعاً  ّهللاُ  َوَكانَ  َواالَِخَرةِ  الّدْنیَا

                                                           

 الغنى عبد صالح ، الزوجیة والحیاة والزواج ٧٩ ، ٧٧ ، والطب القرآن)١(

 / األولى الطبعة / للكتاب العربیة الدار مكتبة  ط ،١٥٤ ، ٢ج محمد،

 . م١٩٩٨ / ھـ١٤١٨

 . ١٤٦ آیة من جزء ، األعراف سورة)٢(

 . ١٣٤ آیة , النساء سورة) ٣(



       

  

 

 

 

٧٩٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 من بھ لھم طاقة ال ما ونساءاً  رجاالً  آدم بني یحمل الحیض أذى إن
 العالم ویھدد ، والمرأة الرجل عقم علیھ یترتب بل ، واألمراض اآلالم
 . والزوال بالفناء

 الرجل تعوید الطمث أثناء المباشرة تحریم حكم من أن یخفي ال       
 أعمالھ تدعوه ما كثیراً  الرجل أن إذ ، الزمن من مدة المرأة بعد على

 رحمة التحریم ففي ، مختلفة مدداً  أھلھ عن والتغیب السفر إلى الخاصة
 الطوارئ لاحتما على الجسم تعوید المنع ولعل ، لعزیمتھ وتقویة بھ

 غرة على النفس تؤخذ وال علیھ یتدرب ال بما البدن یفاجأ ال حتى
 .(١)منھا

 لمجرد ـ وتعالى سبحانھ ـ یخلقھ لم ذاتھ في الوطء أن كما 
 ، العالم كیان وحفظ النسل وھي اسمي لغایة خلق بل البھیمیة الشھوة

 البذور كبذر ، موضعھ غیر في الشيء كواضع الحیض في والجماع
 على یدل الفعل ھذا أن كما ، زرعاً  تنبت ال جرداء قاحلة أرض يف

 .(٢) العقل وقلة التعفف وعدم الحیوانیة مظھر

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ١٣٧ , ١٣٦ , الجنسیة والحیاة واإلسالم ٨١ , ٧٩ص , والطب القرآن) ١(

 . ١٣٨ , الجنسیة والحیاة واإلسالم ٨٢ , ٨١ , والطب القرآن) ٢(



       

  

 

 

 

٧٩٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 امتةاخل

 المبع�وث عل�ى وال�سالم وال�صالة ال�صالحات ت�تم بنعمتھ الذى � الحمد

 علیھ احتوى وما المتواضع البحث لھذا المتأمل إن . للعالمین رحمة

 العالق�ة ألھمی�ة ونظ�راً  ، ال�ضارة الممارس�ات رألض�را بی�ان م�ن

 عالق�ة ظ�ل ف�ى إلیھ�ا الن�اس وحاج�ة جمیع�اً  حیاتن�ا ف�ى الزوجی�ة

 نتائج إلى توصلت فلقد ، نشوز أو انحراف بدون مستقیمة مشروعة

 أسفر التى النتائج بھذه أطوف أن وسأحاول ، قیمة ذات تكون لعلھا

 م�ن مبح�ث ك�ل ف�ى اإلش�ارة تقت�ضیھ ح�سبما وذل�ك ، عنھ�ا البح�ث

 -: یلى فیما وذلك الرسالة

 حرمت�ھ ثبت�ت عظیم�ة كبی�رة ب�التحریم العل�م م�ع الح�یض فى الجماع-١

 . مستحلھ ویكفر واإلجماع والسنة بالكتاب

 جمھ�ور عن�د مباح�ة الركب�ة وتح�ت ال�سرة فوق بما الحائض مباشرة-٢

 . الفقھاء

 وثق وإن أنھ فالراجح وطء غیر من والركبة السرة بین المباشرة أما-٣

 ش�دة أو شھوة لضعف الفرج عن نفسھ یضبط اإلزار تحت المباشر

 . فال وإال جاز ورع

 . تطھر حتى بالوطء الحائض مباشرة حرمة -٤

 الح�یض فى الوطء حرم واإلسالم كثیرة أضرار الحیض فى للوطء -٥

 . الحدیثة الجنسیة التربیة أسالیب أحدث بذلك فسبق

 اآلالم م�ن ب�ھ ل�ھ طاق�ة ال م�ا ن�ساناإل یحم�ل الح�یض أض�رار -٦

 . واألمراض

 عل�ى وی�دل موض�عھ غی�ر فى الشىء كواضع الحیض فى الجماع -١٩

 . العقل وقلة التعفف وعدم الحیوانیة مظھر

 . نفسھ بذلك ولتطیب لزوجھا حقھا بعض تترك أن للزوجة یمكن -٧

  



       

  

 

 

 

٧٩٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

  
 ات

 هللا یتق�وا أن والزوج�ات األزواج وأوصى ، هللا بتقوى نفسى أوصى-١
 بینھم�ا العالقة تكون وأن ، اإلسالم بتعالیم یھتموا وأن ، بینھما فیما

 م�ا كل عن ویبتعدوا العالقة ھذه على یحافظوا وأن صحیحة عالقة
                                                     . علیھا یؤثر

 هللا جینال�زو من كل یراعى أن والزوجات األزواج إلى بنداء أتوجھ-٢
 تنھ�دم ال حت�ى ، حیات�ھ ب�شریك ی�ضر بم�ا یق�وم وال ، اآلخ�ر ف�ى

 . األطفال ویتشرد األسرة
 ألن ، ص�حیحة دینی�ة تربی�ة أوالدھم یربوا أن واألمھات اآلباء أناشد-٣

 وزوج�ات أزواج�اً  ی�صبحون حینم�ا األوالد ف�ى تظھ�ر التربی�ة ھ�ذه
 ، والنق�اء ارةوالطھ� بالعف�ة ملیئ�ة مثالی�ة أس�رة ویكون�وا ، ص�الحین

 من�ذ ترب�وا األن�یم والوئ�ام الح�ب عل�ى مبنی�ة بینھم�ا العالق�ة وتك�ون
 س�واء ووس�ائلھ طرق�ھ بكل الشر واجتناب الخیر عمل على الصغر

 (٥١)  حیات شریك على أو نفسھ على والضرر الشر ذلك أكان
 انتھیت الذى المتواضع البحث ھذا وبصدد هللا من لى تیسر ما ھو وھذا

 عل�ى الھج�رة م�ن مح�رم ش�ھر أی�ام ن�ستقبل ونح�ن هللا بع�ون من�ھ
 .التسلیمات وأتم الصلوات أفضل صاحبھا

 ومباح�ث تمھی�دي ف�صل م�ن علی�ھ احت�وى وما البحث إن الختام ومسك
 عرض�ة یك�ون ب�شرى عم�ل وك�ل ب�شرى عم�ل إال ھ�و ما ومطالب

 م�ن یعتری�ھ لم�ا وذل�ك ، أخ�رى ت�ارة فی�ھ والق�دح ، ت�ارة فی�ھ للم�دح
 فبھ�ا األول�ى كان�ت ف�إن ، وح�ده � الكمال لیكون ؛ روقصو أخطاء

 � ال�صواب ق�صدت أن�ى فح�سبى األخ�رى كان�ت وإن ونعم�ت
 . براء منھ ورسولھ

 خال�صاً  العم�ل ھ�ذا یجعل أن الكریم العرش رب العظیم العلى هللا أسأل
 – أس�ألھ كم�ا ومریدی�ھ العل�م ط�الب ب�ھ ینف�ع وأن الك�ریم لوجھ�ھ
 األرض م�شارق ف�ى والم�سلمین إلس�الما ب�ھ ینف�ع أن – س�بحانھ

 . قدیر باإلجابة وھو قدیر یشاء ما على إنھ ومغاربھا
 



       

  

 

 

 

٧٩٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 درا اوا 

 . الكریم القرآن : أوالً 
 . القرآن وعلوم التفسیر كتب : ثانیاً 
 هللا عب�د ب�ن محم�د بك�ر أب�ى لإلم�ام / العرب�ى الب�ن الق�رآن أحك�ام -١

 تحقی�ق / ھـ٥٤٣ سنة توفى / ھـ٤٦٨ سنة ولد العربى بن األندلسى
 .لبنان / بیروت / الفكر دار / ط / عطا القادر عبد محمد /

 الج�صاص ال�رازى عل�ى ب�ن أحم�د بك�ر أب�ى لإلم�ام الق�رآن أحك�ام -٢
 الطبع�ة / لبن�ان / بی�روت / العلمی�ة الكت�ب دار / ط /  ، الحنف�ى
 .ھـ١٤١٥ سنة األولى

 أحم�د ب�ن محم�د هللا ب�دع أب�ى لإلم�ام / الق�رآن ألحك�ام الج�امع -٣
 الت�راث إحی�اء دار ط / ھ�ـ٦٧١ س�نة المت�وفى القرطب�ى األنصارى

 . م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥ سنة لبنان / بیروت / العربى
 الطبع�ة / ال�شروق دار / ط / قط�ب س�ید لل�شیخ / الق�رآن ظ�الل ف�ى -٤

 . م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦ سنة / الثانیة
 الحسن بن الفضل لىع أبى للشیخ / القرآن تفسیر فى البیان مجمع -٥

 س�نة / األول�ى الطبع�ة ، بی�روت الحی�اة مكتب�ة دار ط ، الطبرس�ى
 . م١٩٦١ - ھـ١٣٨٠

    وعلومھ الحدیث : ثالثاً 
 عب�د ب�ن محم�د لإلم�ام / الترم�ذى ج�امع ب�شرح / األح�وذى تحف�ة -٦

 ١٣٥٣ س�نة ت�وفى الع�ال أب�ى المباركفورى الرحیم عبد بن الرحمن
 . لبنان / بیروت / یةالعلم الكتب دار / ط ، ھـ

 هللا عب�د أب�و إس�ماعیل بن محمد لإلمام / المختصر الصحیح الجامع -٧
 كثی�ر اب�ن دار / ط / أدیب مصطفى / د / تحقیق / الجعفى البخارى

         .م١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧ سنة / الثالثة الطبعة / بیروت الیمامة /
 / تحقیق ، میراأل الصنعانى إسماعیل بن محمد لإلمام / السالم سبل -٨

 بیروت / العربى التراث إحیاء دار / ط / الخولى العزیز عبد محمد
 . ھـ١٣٧٩ سنة الرابعة الطبعة ، األولى الطبعة / لبنان /

 السج�ستانى األش�عث ب�ن س�لیمان داود أب�ى لإلم�ام / داود أب�ى سنن -٩
 / د تحقی�ق ، ھ�ـ٢٧٥ س�نة والمتوفى / ھـ٢٠٢ سنة المولود األزدى



       

  

 

 

 

٧٩٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ھـ١٤٢٠سنة / القاھرة الحدیث دار / ط / وآخرون سید حمدم السید
 . علیھا األلبانى بأحكام مزیلة واألحادیث ، م١٩٩٩ ،
 القزوین�ى یزی�د ب�ن محم�د هللا عب�د أب�ى للح�افظ ، ماج�ھ اب�ن س�نن -١٠

 المكتب�ة ط / الب�اقى عب�د ف�ؤاد محمد تحقیق ، ھـ٢٧٥ سنة ،المتوفى
  . علیھا األلبانى بأحكام مزیلة واألحادیث ، لبنان / بیروت العلمیة

 ، س�ورة ب�ن عی�سى ب�ن محم�د عی�سى أب�ى لإلمام / الترمذى سنن -١١
 العرب�ى الت�راث إحی�اء دار / ط ، الب�اقى عب�د ف�ؤاد محم�د / تحقی�ق
 واألحادی�ث / وآخ�رون ش�اكر محم�د أحم�د / تحقی�ق / لبنان بیروت
 . علیھا األلبانى بأحكام مزیلة

 الدارمى محمد أبو الرحمن عبد بن هللا عبد املإلم / الدارمى سنن -١٢
 مذیل�ة األحادی�ث / العلم�ى السبع خالد / زمرلى أحمد فواز تحقیق /

 / بی�روت العرب�ى الكت�اب دار / ط ، علیھ�ا أس�د سلیم حسین بأحكام
 . ھـ١٤٠٧ سنة / األولى الطبعة

 ب�ن الح�سین ب�ن أحم�د بك�ر أب�ى / لإلم�ام ، للبیھق�ى الكبرى السنن -١٣
 عب�د محم�د تحقی�ق ھ�ـ ٤٥٨ س�نة ت�وفى البیھق�ى م�ـوسى ب�ـن ىعل�

 .بیروت الفكر دار وط ، عطا القادر
 النسائى الرحمن عبد أبو – شعیب بن أحمد لإلمام / النسائى سنن -١٤
 . لبنان بیروت العلمیة المكتبة ط /
 / ط / الطح�اوى س�المة ب�ن محم�د ب�ن أحم�د / اآلثار معانى شرح -١٥

 . لبنان / تبیرو المعرفة دار
 ح�اتم ب�ن أحم�د ب�ن حب�ان ب�ن محم�د ، لإلم�ام ، حب�ان اب�ن صحیح -١٦

 الرس�الة مؤس�سة ط ، األرن�اؤوط ش�عیب / تحقیق ، البستى التمیمى
 . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤ سنة ، الثالثة الطبعة / بیروت

 الق�شیرى الح�سین أب�ى الحج�اج ب�ن م�سلم لإلم�ام م�سلم ص�حیح -١٧
 الت�راث إحی�اء دار ط / الب�اقى عب�د دفؤا محمد تحقیق / النیسابورى

                . لبنان / بیروت / العربى
 محم�د الطی�ب أب�ى لإلم�ام / داود أب�ى س�نن ش�رح المعب�ود ع�ون -١٨

 تحقی�ق / ھـ ١٣٢٩ سنة توفى الطیب أبو آبادى العظیم الحق شمس
 / المن�ورة بالمدین�ة ال�سلفیة المكتب�ة ، عثم�ان محم�د ال�رحمن عب�د /

 . م١٩٦٨ - ھـ١٣٨٨ سنة  الثانیة الطبعة



       

  

 

 

 

٨٠٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ب�ن عل�ى ب�ن أحم�د / لإلم�ام / البخ�ارى ص�حیح شرح البارى فتح -١٩
 دار / ط / ھ�ـ ٨٥٢ سنة توفى الشافعى العسقالنى الفضل أبو حجر

 . ھـ١٣٧٩ سنة / بیروت / المعرفة
 / ال�شیبانى حنب�ل ب�ن أحم�د اإلمام مسند ترتیب فى الربانى الفتح -٢٠
 . لقاھرةا الشھاب دار / ط
 بك�ر أبى بن على الدین نور لإلمام / الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -٢١

 العراق�ى الجلیل�ین الح�افظین بتحریر ھـ ٨٠٧ سنة المتوفى الھیثمى
 س�نة لبن�ان / بی�روت ، المع�ارف الرس�الة مؤس�سة ط ، حج�ر واب�ن

       م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦
 هللا عب�د أب�و حنب�ل ب�ن أحم�د لإلم�ام / حنب�ل ب�ن أحمد اإلمام مسند -٢٢

 / تحقی�ق / ھ�ـ٢٤١ س�نة المت�وفى / ھ�ـ١٦٤ س�نة المول�ود ال�شیبانى
 أحم�د ش�رحھ ، الق�اھرة قرطب�ة مؤس�سة / ط / األرن�اؤوط ش�عیب
 طبع�ة / الق�اھرة الح�دیث دار / ط ال�زین أحم�د وحم�زة شاكر محمد
 .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦  أولى

 توفى صنعانىال ھمام بن بكر أبى / للحافظ / الرزاق عبد مصنف -٢٣
 األزدى راش�د ب�ن معم�ر لإلم�ام الج�امع كت�اب ومع�ھ ھ�ـ ٢١١ س�نة

 األعظمى الرحمن عبد تحقیق / الصنعانى الرزاق عبد اإلمام روایة
 س�نة / الثانی�ة الطبع�ة / لبن�ان / بی�روت / اإلس�المى المكت�ب / ط ،

 . م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣
 الج�ارود بن لىع بن هللا عبد لإلمام ، المسندة السنن من المنتقى -٢٤
 ط / الب�ارودى عم�ر هللا عب�د / تحقی�ق / النی�سابورى محم�د أب�و /

  م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ سنة / األولى الطبعة / بیروت الكتاب مؤسسة
 / األخب�ار منتق�ى ش�رح األخی�ار س�ید أحادی�ث م�ن األوط�ار نی�ل -٢٥

 بی�روت / الجی�ل دار ط / الشوكانى محمد ابن على بن محمد لإلمام
   . لبنان /

 
 الفقھ أصول : رابعاً 
 للقاض�ى األص�ول عل�م م�ن الح�ق تحقی�ق إل�ى الفح�ول إرش�اد -٢٦

 الك�افى عب�د ب�ن عل�ى لإلم�ام / ھ�ـ٦٨٥ س�نة المت�وفى / البی�ضاوى
 ب�ـن ال�ـوھاب عب�د ال�دین ت�اج وول�ده ھ�ـ٧٥٦ س�نة المت�وفى السبكى



       

  

 

 

 

٨٠١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 / بیروت / العلمیة الكتب دار / ط ھـ٧٧١ سنة المتوفى عبدالسبكى
 . م١٩٨٤ / ھـ١٤٠٤ سنة / أولى طبعة / لبنان

 ، محمد مصطفى محمد للدكتور األصول علم من المنقول إیضاح -٢٧
 . الفكر دار ط
 تحقی�ق / الحران�ى تیمی�ة بن الحلیم عبد بن أحمد لإلمام / المسودة -٢٨

 القاھرة المدنى النشر دار ط / الحمید عبد الدین محیى محمد
 . اإلسالمى الفقھ : خامساً 

 الحنفى لفقھا١-
 نج�یم ب�ن ال�دین زی�ن للعالم�ة / ال�دقائق كن�ز ش�رح الرائ�ق البح�ر -٢٩

 . المعرفة دار / ط / الحنفى
 بك�ر أب�ى ال�دین ع�الء لإلم�ام / ال�شرائع ترتیب فى الصنائع بدائع -٣٠

 س�نة المت�وفى / العلم�اء بمل�ك الملق�ب / الحنفى الكاسانى مسعود بن
 س�نة / الثانی�ة الطبع�ة / لبنان / بیروت المعرفة دار طبعة ، ھـ٥٨٧

 . م١٩٧٥ - ھـ١٣٩٥
 أحم�د ب�ن محم�ود محم�د أب�ى لإلم�ام / الھدای�ة ش�رح ف�ى البنای�ة -٣١

 / الرامف�ورى اإلس�الم بناصر الشھیر / عمر محمد المؤلوى العینى
 الطبعة / م١٩٨٠ - ھـ١٤٠٠ سنة / األولى الطبعة / الفكر دار / ط

 . م١٩٩٠ / ھـ١٤١١ سنة / الثانیة
 ب�ن عثم�ان ال�دین فخر للعالمة / الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین -٣٢

 . لبنان ، بیروت / المعرفة دار /ط /الحنفى الزیلعى على
 أحم�د الدین شھاب لإلمام / الحقائق تبیین بھامش الشلبى حاشیة -٣٣

 . الثانیة / ط / اإلسالمى الكتاب دار / ط ، الشلبى
 عاب�دین اب�ن بحاش�یة المع�روف ارالمخت� ال�در عل�ى المحت�ار رد -٣٤

 / الدم�شقى عاب�دین العزی�ز عب�د ب�ن عم�ر ابن أمین محمد / للعالمة
 عی�ون ق�رة الم�سماه الحاش�یة تكمل�ة ومع�ھ / ھ�ـ١٢٥٢ المت�وفى
         أمین محمد الشیخ ابن وھو أفندى الدین عالء محمد /األخیار

 لعربىا التاریخ ومؤسسة / حسین وعامر حالق صبحى محمد / تحقیق
     م١٩٩٨ / ھـ١٤١٩ / أولى طبعة / لبنان / بیروت /
 الواح�د عب�د ب�ن محم�د ال�دین كم�ال لإلم�ام / الق�دیر ف�تح ش�رح -٣٥

 س�نة المت�وفى / الحنف�ى الھمام بابن المعروف السكندرى السیواسى
 بن الدین برھان لإلمام / المبتدى بدایة شرح الھدایة على / ھـ٦٨١



       

  

 

 

 

٨٠٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 / الفك�ر دار / ط / ھ�ـ٥٩٣ س�نة المت�وفى / المیرغین�انى بك�ر أب�ى
 . ثانیة طبعة / لبنان / بیروت

 اإلم�ام م�ذھب فى العالمكیریة بالفتاوى المعروفة الھندیة الفتاوى -٣٦
 ال�رحمن عبد حسن اللطیف عبد / ضبطھ / نظام للشیخ / حنیفة أبى

 على محمد / منشورات / لبنان / بیروت / العلمیة الكتب دار / ط /
 . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ سنة / األولى الطبعة / بیضون

 / المعرف�ة دار / ط / السرخ�سى ال�دین ش�مس لإلم�ام ، المب�سوط -٣٧
 . م١٩٨٩ / ھـ١٤٠٩ سنة / لبنان / بیروت

 الكلی�وبى س�لیمان بن محمد بن الرحمن عبد لإلمام / األنھر مجمع -٣٨
 ىملتق شرح فى ، لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار / ط ،

 آیات�ھ خ�رج / الحلب�ى إب�راھیم ب�ن محمد بن إبراھیم لإلمام ، األبحر
 بیروت العلمیة الكتب دار / ط / المنصور عمران خلیل / وأحادیثھ

 س�نة / األول�ى الطبع�ة / بی�ضون عل�ى محم�د من�شورات لبن�ان /
  المالكى الفقھ  ٢-م - ١٩٩٨ھـ١٤١٩

 ت�وفى / الحفی�د رش�د اب�ن لإلمام ، المقتصد ونھایة المجتھد بدایة -٣٩
 األولى الطبعة / الفكر دار / ط / العطار خالد تحقیق / ھـ٥٩٥ سنة

 . ھـ١٤١٥ سنة /
 عرف�ة محم�د ال�شیخ ال�دین ش�مس ، للعالم�ة / الدس�وقى حاش�یة -٤٠

 البرك�ات ألب�ى / الكبی�ر الشرح على ھـ ١٢٣٠ سنة توفى الدسوقى
 الطبعة / كرالف دار / ط / ھـ ١٢٠١ سنة توفى الدردیر أحمد سیدى
 .م١٩٩٨ / ھـ١٤١٩ سنة / األولى

 تحقی�ق / القراف�ى إدری�س ب�ن أحم�د ال�دین شھاب للشیخ / الذخیرة -٤١
 . اإلسالمى المغرب دار / ط  خیرة أبو محمد

 ت�وفى ، ال�دردیر أحم�د سیدى البركات أبى لإلمام / الكبیر الشرح -٤٢
      .لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار / ط  ھـ١٢٠١ سنة

 النف�راوى مھنا بن سالم بن غنیم بن أحمد للشیخ / الدوانى الفواكھ -٤٣
 أب�ى رس�الة عل�ى / ھ�ـ١١٢٠ س�نة / المت�وفى / األزھ�رى الم�الكى

 المولود / المالكى القیروانى الرحمن عبد زید أبى بن هللا عبد محمد
 / بیروت / المعرفة دار / ط / ھـ٣٨٦ سنة والمتوفى / ھـ٣١٦ سنة

 . الفكر دار / ط و ، لبنان



       

  

 

 

 

٨٠٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 توفى / األصبحى مالك بن أنس بن مالك لإلمام / الكبرى المدونة -٤٤
  العلمیة الكتب دار وط ، السعادة مطبعة ط  ھـ١٧٩ سنة

 / ھ�ـ٩٥٤ س�نة ت�وفى الرعین�ى الحط�اب لإلم�ام / الجلی�ل مواھ�ب -٤٥
 / لبن�ان / بی�روت العلمی�ة الكت�ب دار ط / عمی�رات زكری�ا ال�شیخ

 .ھـ١٤١٦ سنة / األولى لطبعةا
 الشافعى الفقھ٣-

 ب�ن البك�رى لل�سید / المع�ین ف�تح ألف�اظ ح�ل عل�ى الط�البین إعان�ة -٤٦
 / العرب�ى الت�راث إحیاء دار وطبعة ، بكر أبو الدمیاطى شطا السید

 . م١٩٩١ - ھـ١٤١٢ سنة / الرابعة الطبعة / لبنان / بیروت
 ب�ن محم�د ال�دین ش�مس شیخلل� / ش�جاع أب�ى ألفاظ حل فى اإلقناع -٤٧

 / المعرف�ة دار / ط / ھ�ـ٩٦٠ س�نة ت�وفى / الخطیب الشربینى أحمد
 . لبنان / بیروت

 / المعرف�ة دار ط / ال�شافعى إدری�س ب�ن محم�د / لإلم�ام / األم -٤٨
 . بیروت

 العب�اس أب�ى ال�دین ش�ھاب لإلم�ام / المنھاج بشرح المحتاج تحفة -٤٩
 كت�اب عل�ى ش�رح وھ�و یثم�ىالھ حج�ر ب�ن على ابن محمد بن أحمد

 / الن�ووى ش�رف ب�ن ال�دین محیى زكریا أبى لإلمام الطالبین منھاج
   لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار / ط
 محم�د ب�ن س�لیمان / لل�شیخ / الخطی�ب عل�ى البجیرم�ى حاش�یة -٥٠

 الطبع�ة / لبن�ان / بی�روت / العلمی�ة الكت�ب دار / ط ، البجیرم�ى
 . م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ سنة / األولى

   / قاس�م ب�ن عل�ى البیج�ورى إب�راھیم / لل�شیخ / البیج�ورى حاشیة -٥١
 . بمصر وأوالده الحلبى البابى مصطفى / ط
 ) الم�صرى العجیل�ى من�صور ب�ن س�لیمان لإلم�ام / الجمل حاشیة -٥٢

                                                   . الفكر دار / ط / ) الجمل
 الملیب�ارى العزیز عبد بن الدین عز / للشیخ / المعین فتح حاشیة -٥٣
 . لبنان / بیروت / الفكر دار / ط /
 لإلم�ام ، المنھ�اج عل�ى المحل�ى ال�دین ج�الل عل�ى قلیوبى حاشیة -٥٤

 دار / القلی�وبى ال�دین ش�ھاب العب�اس أب�و س�المة ب�ن أحمد بن أحمد
 عمی�رة حاش�یة ، وشركاه الحلبى البابى عیسى العربیة الكتب إحیاء



       

  

 

 

 

٨٠٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 العربی�ة الكت�ب إحی�اء دار / المنھ�اج عل�ى المحلى الدین جالل على
 . وشركاه إلیاس عیسى

 حبی�ب ب�ن محم�د ب�ن عل�ى الح�سن أب�ى لإلم�ام / الكبی�ر الح�اوى -٥٥
 تحقی�ق / ھ�ـ٤٥٠ سنة والمتوفى / ھـ٣٦٤ سنة المولود ، الماوردى

 س�نة انلبن� / بی�روت  الفك�ر دار / ط / وآخ�رون مطرجى محمود /
                                       .  م١٩٩٤ - ھـ١٤١٤

 المحت�اج تحف�ة عل�ى العب�ادى القاس�م واب�ن / ال�شروانى حواش�ى -٥٦
 ١١١٨ س�نة ت�وفى ال�شروانى الحمی�د عب�د / للشیخ / المنھاج بشرح

 بیروت / العلمیة الكتب دار / ط / العبادى قاسم بن أحمد الشیخ / ھـ
 . م١٩٨٦ / ھـ١٤١٦ سنة / أولى طبعة / لبنان /
 س�نة ت�وفى / الن�ووى ش�رف ب�ن یحی�ى لإلم�ام / الط�البین روض�ة -٥٧

 عل�ى ال�شیخ ، الموج�ود عب�د أحم�د ع�ادل ال�شیخ  تحقی�ق / ھ�ـ٦٧٦
 . لبنان  بیروت العلمیة الكتب دار / ط / معوض محمد

 القاسم أبى لإلمام / الكبیر بالشرح المعروف الوجیز شرح العزیز -٥٨
 ال�شافعى القزوین�ى الرافع�ى الك�ریم عب�د ب�ن محم�د ب�ن الك�ریم دعب�

 . لبنان / بیروت  العلمیة الكتب دار / ط / ھـ ٦٢٣ سنة توفى
 / الن�ووى شرف بن الدین محیى لإلمام / المھذب شرح المجموع -٥٩

 نجی�ب محم�د / لل�شیخ الثانی�ة تكملت�ھ م�ع / ھ�ـ٦٧٦ س�نة المت�وفى
 / الفك�ر دار / ط / وآخ�رون رجىمط محمود / د تحقیق ، المطیعى
 . م١٩٩٦ - ھـ١٤١٧ سنة / أولى طبعة / بیروت

 ش�مس / لل�شیخ / المنھ�اج ألفاظ معانى معرفة إلى المحتاج مغنى -٦٠
 مع�وض عل�ى ال�شیخ ، تحقی�ق / ال�شربینى الخطیب بن محمد الدین

 ھ�ـ١٤٢١ س�نة / لبنان  بیروت / العلمیة الكتب دار / ط / وآخرون
 . م٢٠٠٠ -

 ب�ن یحی�ى زكری�ا أب�ى لإلم�ام / المفت�ین وعم�دة الط�البین منھ�اج -٦١
 وأوالده الحلبى البابى مصطفى ومطبعة شركة  ط / النووى شرف
                              . بمصر

 / الطالبین منھاج بھامش األنصارى زكریا للشیخ ، الطالب منھج -٦٢
 . بمصر وأوالده الحلبى البابى مصطفى شركة / ط



       

  

 

 

 

٨٠٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 ب�ن إب�راھیم إس�حاق أب�ى لإلم�ام ال�شافعى اإلم�ام فق�ھ ف�ى المھذب -٦٣
 الت�راث إحی�اء دار ط / ال�شیرازى آب�ادى الفی�روز یوس�ف ب�ن عل�ى

 .م ١٩٩٤ ھـ ١٤١٤ سنة األولى الطبعة ، لبنان / بیروت / العربى
 ب�ن محم�د ال�دین شمس لإلمام / المنھاج شرح إلى المحتاج نھایة -٦٤

  الفكر دار / ط / الرملى الدین شھاب بن حمزة بن أحمد العباس أبى
  
 الحنبلى الفقھ٤-

 أب�ى الدین عالء لإلمام / الخالف من الراجح معرفة فى اإلنصاف -٦٥
 ت�وفى الحنبل�ى السعدى المرداوى أحمد بن سلیمان ابن على الحسن

 . لبنان / بیروت / العربى التراث إحیاء دار ط / ھـ ٨٨٥ سنة
 الف�رج أب�ى ال�دین ش�مس لإلم�ام / المقن�ع متن لىع الكبیر الشرح -٦٦

 دار / ط / قدام�ة ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عم�ر أب�ى ب�ن ال�رحمن عب�د
      م١٩٩٦ - ھـ١٤١٦ سنة / األولى الطبعة / القاھرة / الحدیث

 هللا عب�د ال�دین موفق تألیف ، حنبل بن أحمد اإلمام فقھ فى الكافى -٦٧
  . الجدیدة الغد دار ط / محمد أبو المقدسى قدامة بن
 ب�ن ی�ونس ب�ن من�صور / لل�شیخ / اإلقناع متن على القناع كشاف -٦٨

 اإلقن�اع م�تن ع�ن ، ھ�ـ ١٠٥١ س�نة ت�وفى الحنبل�ى البھ�وتى إدریس
 ھالل / الشیخ / راجعھ / الصالحى الحجاوى أحمد بن موسى لإلمام

 الناش�ر / لبن�ان / بی�روت العلمیة الكتب دار طبعة ، ھالل مصطفى
 . م ١٩٩٧ / ھـ١٤١٨ سنة / األولى الطبعة / بیضون ىعل محمد

 أحم�د ب�ن هللا عب�د ال�دین موف�ق لإلم�ام ، الكبیر الشرح مع المغنى -٦٩
 محم�د / د / تحقی�ق / ھ�ـ٦٨٢ س�نة المت�وفى / المقدس�ى قدام�ة ب�ن

 طبع�ة / الق�اھرة / الح�دیث دار / ط / وآخ�رون خطاب الدین شرف
 . ھـ١٤١٦ سنة / أولى

  
 اھرىالظ الفقھ٥-

 / حزم�ـ ب�ن س�عید ب�ن أحم�د ب�ن عل�ى محم�د أب�ى لإلم�ام / المحلى -٧٠
  لبنان / بیروت / الجیل دار ط / شاكر محمود أحمد الشیخ / تحقیق

 ح�زم ب�ن س�عید ب�ن أحم�د ب�ن عل�ى الجلیل لإلمام / باآلثار المحلى -٧١
 ، البن�دارى س�لیمان الغف�ار عب�د / د / تحقی�ق ، الظ�اھرى األندل�سى

 . الفكر دار طبعة



       

  

 

 

 

٨٠٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الزیدى الفقھ٦-
 بن أحمد / لإلمام / األمصار علماء لمذاھب الجامع الزخار البحر -٧٢

 الكت�اب دار / ط / ھ�ـ٨٤٠ س�نة المت�وفى / المرت�ضى ب�ن یحی�ى
 . بیروت الرسالة ومؤسسة ، القاھرة / اإلسالمى

 العن�سى قاس�م ب�ن أحم�د لإلم�ام / الم�ذھب ألحك�ام الم�ذھب الت�اج -٧٣
 . الیمن مكتبة ط / الصنعانى

 ال�دین ش�رف للشیخ / الكبیر الفقھ مجموع شرح النضیر الروض -٧٤
 سلیمان بن محمد بن على بن أحمد بن الحسین بن أحمد بن الحسین

 / ط / ھـ ١٢٢١ سنة المتوفى الصنعانى الحیمى السیاغى صالح بن
 . بیروت / الجیل دار

 ب�ن محم�د م�املإل / األزھ�ار ح�دائق عل�ى المت�دفق الج�رار ال�سیل -٧٥
 تحقی�ق / كثی�ر اب�ن دار / ط / ھ�ـ ١٢٥٠ س�نة توفى الشوكانى على

 - ھ�ـ١٤٢١ س�نة / األول�ى الطبع�ة / ح�الق ح�سن بن صبحى محمد
 . م٢٠٠٠

 ص�نعاء غم�ضان الناشر / المرتضى أحمد لإلمام / األزھار شرح -٧٦
 . ھـ١٤٠٠      سنة /

 اإلمامى الفقھ٧-
 تق�ى محم�د / تحقی�ق / لجران�ىا للمحق�ق / الناض�رة الح�دائق -٧٧

 . المدرسین جماعة / الناشر / اإلیروانى
 ب�ن جعف�ر لإلم�ام / والح�رام الح�الل م�سائل ف�ى اإلس�الم ش�رائع -٧٨

 مطبوع�اتى مؤس�سة / ط ) الحل�ى المحق�ق ) الھ�ذلى الح�سن
 / ال�شیرازى ص�اق ال�سید / تحقی�ق / أمی�ر ومطبع�ة / إس�ماعلیان

  ھـ١٤٠٩ سنة / الثانیة الطبعة / انطھر االستقالل انتشارات الناشر
 زھ�رة أب�ى لإلم�ام / والف�روع األص�ول علم�ى إل�ى الن�زوع غنی�ة -٧٩

 / ط / البھ�ادرى إب�راھیم تحقی�ق / ھ�ـ٥٨٥ س�نة ت�وفى / الحلب�ى
 س�نة / مح�رم ش�ھر / األول�ى الطبع�ة / ال�صادق اإلم�ام مؤس�سة
                                                                    . ھ�ـ١٤١٧

                                                                                
 الح�سن بن جعفر الدین نجم القاسم أبى / لإلمام / النافع المختصر -٨٠

 / بی�روت الزھ�راء دار / ط / ھ�ـ٦٧٦ س�نة المت�وفى  الحل�ى الھذلى



       

  

 

 

 

٨٠٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 دار وط ، م١٩٩٨ - ھ�ـ١٤١٩ س�نة / الثالث�ة الطبع�ة / لبن�ان
 . م١٩٨٥ / ھـ١٤٠٥ سنة / لبنان / بیروت / االضواء

 ب�ن ال�دین زی�ن لل�شیخ / اإلس�الم ش�رائع ش�رح فى اإلفھام مسالك -٨١
 الطبع�ة / لبنان / بیروت / الوفاء مؤسسة ط / الجبعى العاملى على

 (٦٢)     م١٩٨٤ - ھـ١٤٠٤ سنة / األولى
 لجن�ة / تحقی�ق / الحل�ى محق�قلل / المخت�صر ش�رح ف�ى المعتب�ر -٨٢

 أمی�ر اإلم�ام مدرس�ة مطبع�ة / ط / مك�ارم ناص�ر بإش�راف التحقیق
 . ھـ١٣٦٤ سنة / الشھداء سید مؤسسة / الناشر ، المؤمنین

 سنة توفى / الطوسى حمزة أبى للشیخ / الفضیلة نیل إلى الوسیلة -٨٣
 ال�سید مكتب�ة / خی�ام مطبع�ة / ط / الح�سون محم�د تحقیق / ھـ٥٦٠

 . ھـ١٤٠٨ سنة / األولى الطبعة / لمرعشلىا
 اإلباضى الفقھ٨-

 یوس�ف ب�ن محم�د / للعالم�ة / العلی�ل وش�فاء النی�ل كت�اب ش�رح -٨٤
 / ال�سعودیة العربی�ة المملك�ة / ج�دة اإلرش�اد مكتب�ة / ط / أطف�یش

 . م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥ سنة / ثالثة طبعة
 الثمینى العزیز عبد الدین ضیاء للشیخ / العلیل وشفاء النیل كتاب -٨٥
 . السعودیة / جدة اإلرشاد مكتبة / ط /

 الفقھیة الفتاوى : سادساً 
 ب�ن ال�دین تق�ى ب�ن الحل�یم عب�د ب�ن أحم�د لإلم�ام ، الكبرى الفتاوى -٨٦

  لبنان / بیروت العلمیة الكتب دار / ط / العباس أبى الحرانى تیمیة
 وترتی�ب م�عج / تیمیة بن أحمد لإلمام / تیمیة ابن فتاوى مجموع -٨٧
 ط / الحنبل�ي النج�دي العاص�مي قاس�م ب�ن محم�د ابن الرحمن عبد /

 . م١٩٩١  ھـ١٤١٢ سنة / الریاض الكتب عالم دار
                                                       واألع�الم الت�راجم : تاسعاً 
                                                                                 

 األثی�ر ب�ن ال�دین ع�ز لإلم�ام / الصحابة معرفة فى الغابة أسد -٨٨
 ت�وفى / ھ�ـ٥٥٥ س�نة المولود / الجزرى محمد بن على الحسن أبى
 المعرف�ة دار / ش�یحا م�أمون خلی�ل / ال�شیخ تحقی�ق / ھ�ـ٦٣٠ س�نة

 دار وط ، م٢٠٠١ - ھ�ـ١٤٢٢ الثانی�ة الطبع�ة / لبن�ان – بی�روت
 . الفكر



       

  

 

 

 

٨٠٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الف�ضل أب�ى ال�دین ش�ھاب لإلم�ام ، ال�صحابة تمیی�ز ف�ى إلص�ابةا -٨٩
 الع�سقالنى الكن�انى عل�ى ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ى ب�ن أحم�د

 سنة توفى ھـ٧٧٣ سنة ولد حجر بابن المعروف الشافعى المصرى
 / بی�روت الجی�ل دار ط / البج�اوى محم�د عل�ى / تحقی�ق/ ھ�ـ٨٥٢

 . ھـ١٤١٢ سنة / األولى الطبعة
 الع�رب م�ن والن�ساء الرج�ال ألش�ھر ت�راجم ق�اموس ، األع�الم -٩٠

 سنة توفى ، الزركلى الدین خیر لإلمام والمستشرقین والمستعربین
 . لبنان / بیروت / للمالیین العلم دار ، ھـ١٤١٠ سنة - ھـ٧٦٠

 أب�و حج�ر ب�ن على بن أحمد الدین شھاب لإلمام / التھذیب تھذیب -٩١
 الفك�ر دار / ط / ھـ٨٥٢ سنة ىالمتوف / الشافعى العسقالنى الفضل

 دار وطبع�ة / م١٩٨٤ - ھ�ـ١٤٠٤ س�نة / األول�ى الطبع�ة بی�روت /
 . بیروت صادر

 قایم�از ب�ن ع�ثملن ب�ن أحم�د ب�ن محمد لإلمام / النبالء أعالم سیر -٩٢
 نع�یم محم�د / األرن�اؤوط ش�عیب ، تحقی�ق ، هللا عب�د أب�و ال�ذھبى

 التاس�عة طبع�ةال ، بی�روت / الرس�الة مؤس�سة ط / العرق�سوسى
 . ھـ١٤١٣

 أبو الشیرازى یوسف بن على بن إبراھیم لإلمام / الفقھاء طبقات -٩٣
 القل�م دار / ط / الم�یس خلی�ل / تحقی�ق ھ�ـ٤٧٦ س�نة توفى / إسحاق
 . لبنان / بیروت

 م�صطفى هللا عب�د لل�شیخ / األص�ولیین طبق�ات ف�ى المب�ین الف�تح -٩٤
 / ھ�ـ١٣٦٦ س�نة / المحمدی�ة ال�سنة أن�صار مطبع�ة ، المراغ�ى

 . م١٩٤٧
 / ط ، ھ�ـ١٣٥٩ سنة توفى / القمى عباس للشیخ / واأللقاب الكنى -٩٥

 م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣ سنة / الثانیة الطبعة / بیروت / الوفاء مؤسسة
    
 رض�ا عم�ر / د / العربی�ة الكت�ب م�صنفى ت�راجم الم�ؤلفین معج�م -٩٦

 / لناش�را / لبن�ان / بی�روت العرب�ى الت�راث إحی�اء دار ط / كحال�ة
 . بیروت / المثنى مكتبة

  
  



       

  

 

 

 

٨٠٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

                                       والغری�ب والمعاجم اللغة كتب : عاشراً 
         

 أب�ى ال�دین مح�ب لإلم�ام / الق�اموس ج�واھر م�ن الع�روس ت�اج-٩٧
 المطبع�ة طبع�ة الحنف�ى الزبی�دى مرت�ضى محم�د ال�سید الف�یض
 مكتبة نشر / ھـ١٣٠٦ سنة األولى الطبعة / مصر بجمالیة الخیریة

 . لبنان / بیروت الحیاة
 یعق�وب ب�ن محم�د ال�دین مج�د / للعالم�ة / المح�یط الق�اموس -٩٨

 / الثانیة الطبعة / العربى الكتاب دار / ط / الشیرازى الفیروزآبادى
 . م١٩٨٧ / ھـ١٤٠٧ سنة

 منظ�ور ب�ن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل ألبى العرب لسان -٩٩
               . بیروت / صادر دار / ط / المصرى األفریقى

 الق�ادر عب�د ب�ن بك�ر أب�ى ب�ن محم�د لإلم�ام / ال�صحاح مخت�ار -١٠٠
 س�نة طبع�ة / أول�ى طبع�ة / بالق�اھرة الح�دیث دار / ط / ال�رازى
 ب�دار الت�راث تحقی�ق مراكز من لجنة راجعھ ، م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١
 . المصریة الكتب

 ط / الفی�ومى عل�ى بن محمد بن أحمد مةللعال ، المنیر المصباح -١٠١
 .، م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ سنة / أولى طبعة / القاھرة الحدیث دار /

 
  متنوعة مراجع : عشر حادى

 د / مقارن�ة فقھی�ة دراسة ، واالستحاضة والنفاس الحیض أحكام -١٠٢
 / ب�األزھر المحمدی�ة الطباع�ة دار / البنھ�اوى الفت�اح عب�د محم�د /

 . م١٩٩٥ سنة أكتوبر
 محم�د / د / اإلس�المى الفق�ھ ف�ى بالن�ساء المتعلقة الطبیة األحكام -١٠٣

 دار / ط / البی�ت آل بجامع�ة الت�دریس ھیئ�ة ع�ضو من�صور خال�د
 . م١٩٩٩ / ھـ١٤٢٠ سنة / الثانیة الطبعة / االردن / النفائس

 / الفنج�رى ش�وقى أحم�د / د / الجن�سیة الزوجیة والحیاة اإلسالم -١٠٤
 . القاھرة بالكت عالم / ط

 اإلس�المى الفق�ھ ف�ى دراس�ة بالزوج�ة االس�تمتاع ح�ق تج�اوز -١٠٥
 . م١٩٩٤ سنة طبعة / الجدع حسنى / د / الجنائى والقانون

 األدغ�م إب�راھیم / د / وإص�اباتھ عیوب�ھ المؤن�ث التناسلى الجھاز -١٠٦
 زمال�ة دكت�وراه / والعق�م والتناس�لیة الجلدی�ة األم�راض است�شارى



       

  

 

 

 

٨١٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 الشامیة الدار / دمشق / القلم دار / ط / والتناسلیة یةالجلد األمراض
  . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ / األولى الطبعة / بیروت

 دار / ط / الكیالنى الرزاق عبد / د / اإلسالم فى الطبیة الحقائق -١٠٧
 س�نة / األول�ى الطبع�ة / بی�روت / ال�شامیة ال�دار  دم�شق / القل�م

 . م١٩٩٦ / ھـ١٤١٧
 س�لیمان محم�د / د / والط�ب الفق�ھ ب�ین والحمل والنفاس الحیض -١٠٨

 / األول�ى الطبع�ة / األردن / عم�ان النف�ائس دار / ط / األش�قر
 . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٣

 ط / الب�ار عل�ى محم�د / د / والق�رآن الط�ب ب�ین اإلن�سان خل�ق -١٠٩
  م١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠ سنة / عشر الحادیة الطبعة / السعودیة الدار
 الج�زء / محم�د الغن�ى عب�د ص�الح / جی�ةالزو والحی�اة ال�زواج -١١٠

 ذوى / األول�ى الطبع�ة / للكت�اب العربی�ة ال�دار مكتب�ة / ط ، الث�انى
 . م١٩٩٨ مارس / ھـ١٤١٨ سنة القعدة

 ال�زین ع�ز مؤس�سة / ط / كی�ال باس�مة / الفت�اة س�یكولوجیة -١١١
 . م١٩٩٣ ھـ١٤١٤ سنة / األولى الطبعة / للطباعة

 العلم ضوء فى الطبیة اإلسالم تعالیم / ماإلسال فى الوقائى الطب -١١٢
 العام�ة الم�صریة الھیئ�ة ط / الفنج�رى ش�وقى أحم�د / د / الح�دیث
                                     م١٩٩١ سنة / الثالثة الطبعة / للكتاب

 ق�سم ورئ�یس أس�تاذ السباعى أحمد زھیر د / وفقھھ أدبھ الطبیب -١١٣
 عل�ى محم�د / د / الدمام فیصل لملكا جامعة والمجتمع األسرة طب
 عب�د المل�ك جامع�ة فھ�د الملك مركز اإلسالمى الطب مستشار البار

 . بیروت  الشامیة الدار / دمشق القلم دار / العزیز
 الحدیث�ة الكت�ب دار / ط / وص�فى محم�د / د / والط�ب الق�رآن -١١٤

 . م١٩٦٠ / األولى الطبعة / ببغداد المثنى ومكتبة بالقاھرة
 والمع�ارف وال�سنة الكت�اب ضوء فى وحلولھا الزوجیة المشاكل -١١٥

 . القرآن مكتبة / ط / الخشن عثمان محمد / الحدیثة
 / الحق جاد على الحق جاد للشیخ / اإلسالم فى المرأة حقوق مع -١١٦

 . اإلسالمیة البحوث مجمع ط / سابقاً  األزھر شیخ
 الخم�ر تح�ریمو الجن�سیة الغری�زة تھ�ذیب ف�ى الق�رآن م�نھج -١١٧

 التف�سیر بق�سم األس�تاذ / الفی�ومى ح�سیب ش�حاتة / د / والمخ�درات



       

  

 

 

 

٨١١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 اإلسالمية الرشيعة يف احلائض مبارشة أحكام

 / ب�األزھر المحمدی�ة الطباع�ة دار / ط / الم�ساعد الق�رآن وعل�وم
                               . م١٩٨٩ / ھـ١٤٠٩ سنة / األولى الطبعة

 ش�وقى أحم�د / د / النبوى الحدیث فى العلمى اإلعجاز موسوعة -١١٨
 / م�صر نھ�ضة / ط / إب�راھیم محم�د دالی�ا / ع�ام إشراف / براھیمإ

 . م٢٠٠٣ ینایر / األولى الطبعة
 بكلی�ة الم�درس البن�دارى آم�ال / د / المح�یض ع�ن ی�سألونك -١١٩

 الطبع�ة / الق�اھرة األزھ�ر جامع�ة والعربی�ة اإلس�المیة الدراس�ات
 زھرباأل المحمدیة الطباعة دار / ط / م١٩٩٧ / ھـ١٤١٧ / األولى

  . للتراث األزھریة المكتبة الناشر /
  

 


