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والصالة والسالم على أشرف الحمد  رب العالمين، 
الخلق، وسيد المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 

ً نقدم لكم بعضا من فتاوى الحيض والنفاس .وبعدأجمعين، 
وفقه بعض مسائله لفضيلة الدكتور دمحم بن موسى الدالي 

 .حفظه هللا

 

 
ال مانع من الطباعة والنشر للتوزيع مجانا، لكل من أراد ذلك، كتب هللا 

 .أجركم جميعا
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 فتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله

 دمحم بن موسى الدالي: للدكتور
***************** 

 

 !!"علماء حيض ونفاس"

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

، وأصلي وأسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، المرسلين
 .وبعد

ْ بعض من ال يفقه ما يقول، وال يعي ما يسمع تجده يتندر بأهل العلم ! َ
والفقه والدين حينما يذكرون مسائل الحيض والنفاس، ويتكلمون فيها، 

يعني ليسوا معتنين " علماء حيض ونفاس: "ويلقبهم بهذا اللقب
فهل علم أن المرأة تقضي زمنا ! بالواقع، وفقه الواقع على زعمه

تها، ربما وصل إلى الثلث في الحيض والنفاس؟ أليس عظيما من حيا
وهل علم أن عدد النساء في العالم نصف سكان ! هذا جديرا باالهتمام؟

وهل علم . الكرة األرضية؟ بما يعني أن المرأة ليست الكائن نادر الوجود
كم األحكام المترتبة على الحيض والنفاس، وهي الصالة والصوم 

 واالستبراء والجماع ومس المصحف ودخول والطواف والطالق والعدة
المسجد؟ وهذا معناه أن األمر متعلق بأركان وواجبات، وليس مندوبات، 

وهل علم كم النصوص الواردة في هذا الباب، من الكتاب ! حتى يهمل
ِألم يحك هللا تعالى حال . والسنة؟ مما يبين عظم األمر وخطره شرعا

يسألونك : ( في شأن الحيض، حتى قال تعالىالناس مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فهو نازلة يحصل السؤال عنها دائما، حتى أنزل ) اآلية.. عن المحيض 

فهل كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه ! هللا تعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟
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من بعده، رجاال ونساء رضي هللا عنهم، من علماء الحيض والنفاس؟ 
 الكلمة لوال أن قائلها جاهل، ال يفقه ما يقول، لكانت إلى الكفر أقرب هذه

وهللا . منها إلى اإليمان، لما حملته من استهزاء عظيم بالشريعة
 المستعان

 دمحم بن موسى الدالي. د:  كتبه

 هـ٩/٣/١٤٤١ في 

 

 توضيح بعض مسائل الحيض في الصيام
 

ى أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عل
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 : المرأة التي يأتيها الحيض في رمضان لها أحوال

أن يأتيها الحيض في الليل، فهذه عليها أن تفطر ما يأتيها من : األولى
 .أيام حيضها، ثم تقضيها كاملة

لحظة، أو تطهر أن تطهر في نهار رمضان ولو قبل المغرب ب: الثانية
في الليل أيضا، فهذه يلزمها قضاء ذلك اليوم بكل حال، مع ما تقدم من 

 .أيام حيضها

أن يأتيها الحيض في نهار رمضان، ولو قبل المغرب بلحظة، : الثالثة
فعليها الفطر حاال، ثم عليها قضاء ذلك اليوم، مع ما يتبعه من أيام 

 .حيضها

س عليها أن تمسك عن الطعام من طهرت في نهار رمضان، لي: تنبيه
بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل تتم يومها مفطرة، كما 
هي، فاليوم في حقها ال عصمة له، وفي األثر عن ابن مسعود رضي هللا 
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َمن أفطر أول اليوم فليفطر آخره : ( عنه ْ ِ ُ من أبيح له الفطر في : أي) َ
 .أول اليوم، فليكن مباحا له في آخره

ثم إن طهرت المرأة من حيضها، وفي النهار بقية، وكان زوجها ** 
قادما من سفر مفطرا، أو أفطر لمرض ونحوه، وبرئ، أن له أن 
يجامعها، فيما تبقى من اليوم، حيث أذن لهما شرعا الفطر، وهذا من 

 .لطائف الفقه

ولتعلم الحائض أنه يحرم عليها الصوم إجماعا، وال يجزئها لو ** 
 .إجماعا، وعليها القضاء إجماعا، وهللا الموفقصامت 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٩/١٤٣٣في 

 

 ما حكم االستحاضة؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

دم االستحاضة هو الدم النازل تبعا لدم الحيض، وليس لها أحكام دم 
الحيض، لكن يختلف عنه، فللمرأة المستحاضة لها أن تصوم وتصلي 
ويجامعها زوجها، وتمس المصحف، وتدخل المسجد، لكن إن أرادت 
الصالة تتوضأ بعد دخول الوقت، وعند إرادة الصالة، وال يضرها ما 

 .الةينزل منها أثناء الص
وتعتبر المرأة مستحاضة من بعد الخامس عشر من نزول الحيض، فإن 

 .استمر عليها الدم لهذه المدة، فهي مستحاضة، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٦/١٤٣١في 
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 مدة النفاس
 

ماهي مدة النفاس واذا كنت رأيت الطهر بعد شهر و اغتسلت و صليت 
ره مع وشحات دم ز فما الحكم؟ هل اصلي ام ماذا ثم بعد يومين رأيت كد

 افعل؟؟؟
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 يرى بعض أهل العلم أن مدة النفاس أربعون يوما، لثبوت بعض اآلثار 

ين يوما واألقرب وهللا أعلم أن بذلك، والبعض يرى أنه يمتد إلى ست
النفاس يرتبط بوجود دم النفاس، فإن انقطع ألقل من أربعين يوما فعلى 
المرأة أن تتطهر وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وإن استمر إلى 
أربعين أوخمسين فهو نفاس، فإن زاد على الستين، فإن األقرب أنه 

لى الستين يعتبر دورة، فإن وافق عادتها الشهرية، فهذا الزائد ع: ينظر
وأما إن لم يوافق العادة الشهرية، فإنه يعتبر دم فساد، فتغتسل المرأة 

 .بعده، وتصلي وتصوم وتطوف بالبيت، ويأتيها زوجها
أما إن اعتقدت أنك طهرت بعد شهر، ثم عاد الدم مرة ثانية، فاألظهر 

من أنه مازال نفاسا، فعليك أن تتركي الصالة والصوم حتى تتيقني 
 .الطهارة، وال يلزمك شئ فيما فعلت، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٢٣/٤/١٤٣٠في 
 

 الفرق بين دم االستحاضة ودم الفساد
 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 
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 مراجعة كالم أهل العلم تبين أن وبعد فإنه بالنظر في تلك المسألة، 
دم : األول: التفريق بين دم االستحاضة ودم الفساد يتمثل في اآلتي

االستحاضة ال يكون إال على إثر دم الحيض، بخالف دم الفساد، فهو 
الدم النازل على المرأة في غير وقت الحيض أو النفاس، كالدم الذي 

ناء الشهر، وليس في وقت الحيض، أو ينزل على إثر عملية أو ينزل أث
دم : الثاني. أثناء الحمل وليس نفاسا، أو بعد تركيب اللولب ونحوه

االستحاضة ال يمنع من الصالة، بل تصلي وهو ينزل، فهو أشبه 
بالسلس من حيث الحكم، بخالف دم الفساد، فهو ناقض للوضوء كلما 

يشترط للمستحاضة : الثالث. ق جوهرينزل، فليس كالسلس، وهو فر
أن تتوضأ كلما أرادت الصالة إن دخل الوقت، بخالف دم الفساد، فإنها 
ال تتوضأ إال عند نزوله، وال يشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فلو 
نزل دم الفساد بعد الظهر، ثم توضأت، فلها أن تصلي الظهر والعصر 

حدث، وال يلزم أن تتوضأ بعد والمغرب والعشاء بنفس الوضوء، ما لم ت
: الرابع. دخول وقت الصالة، إنما إن نزل فقط، وهو فرق جوهري أيضا

أن الوضوء في االستحاضة ينتقض بخروج : وهو مفرع على الثالث
الوقت، وهو محل خالف، أما دم الفساد، فال ينتقض الوضوء إال 

ِلدَّمين  أما النجاسة، فإن ا-. بخروج هذا الدم، وليس بخروج الوقت َ
وهللا ولي . يشتركان فيها، فكالهما نجس في قول جماهير أهل العلم

 التوفيق 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٥/٢/١٤٣٩ في 
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 نوازل الحيض والنفاس
والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 

 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

 :اء للقرآن في الجوال أو السبورةمس الحائض أو النفس

اختلف أهل العلم في الحائض، هل لها أن تقرأ القرآن أم ال؟ والراجح أن 
الحائض يجوز لها قراءة القرآن دون مس المصحف، حيث لم يقم دليل 
صحيح يمنعها من القراءة، وهو اختيار شيخ اإلسالم، والشيخ ابن باز 

 . وإن كان األحوط تركه إال لحاجةرحمهما هللا،

 أهل العلم على منعها من مس المصحف إال ُّأما مس المصحف فجمهور
بحائل، كالقفاز ونحوه، وبناء على ذلك فإنه يجوز للحائض أن تقرأ من 
ُّالجوال، وال يعتبر مس واجهة أو خلفية الجوال مسا للمصحف؛ ألن 
الممسوس هو الجوال، وليس المصحف، فالقرآن الموجود في 

 :ينالمصحف يختلف عن الموجود في الجوال من وجه

 

من حيث الثبات، فالقرآن في المصحف ثابت في ورق ال يزول، : األول
بخالف القرآن فإنه ال يظهر في الشاشة إال عند الطلب، ويزول عند 
إلغاء البرنامج، والمقروء في الواقع عبارة عن ذبذبات ضوئية قد 
وضعت في الجوال عبر برامج إلكترونية وتقنية معروفة، وليس من 

 .الورق

أن القرآن في المصحف ال حائل بينك وبينه، بخالف الجوال : نيالثا
 .فتحول الشاشة وما تحتها عن لمس اآليات
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أما مس اللوحة أو السبورة التي كتب عليها القرآن فال يظهر أن هذا 
فيه بأس؛ ألن اللوحة ليست مصحفا، وال في حكم المصحف، غير أنه ال 

آن بيدها؛ لكونه مسا مباشرا يجوز للحائض أو النفساء أن تكتب القر
لما تكتبه، وهو من القرآن، أما التفسير الحديث والفقه ونحوه فال بأس 

 وهللا تعالى أعلم. بكتابتها إياه

 دمحم بن موسى الدالي: كتبه

 هـ١٣/٤/١٤٣٠في 

 

 ُهل تقرأ الحائض القرآن؟

 
الذي أراه جواز قراءة الحائض للقرآن، سواء من قلبها أم من 

 مع حائل، أم من الجوال بغير حائل، فسألني أحد األفاضل، المصحف
ْأن رجال سلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد بال، فلم يرّد عليه ( حديث : "وقال َ ّ ّ ّ

َّالنبي صلي هللا عليه وسلم  َّ ََّ ُ ُّ َومعلوم أن ردَّ السالم واجب ولكنه تركه) ِ َ َّ َّ َّ ،
َّفعلم أن ذكر هللا تعالي حال ا َ ِ َّلتلبس بالنجاسة حرام ؛ فما بالك بالحائض ُ ُّ َ َّ

 َّأليس هذا دليال علي أن الحائض ال يجوز لها قراءة القرآن؟، !؟

 

وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 ..وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

فإن هذا فعل من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وغايته أن يحمل على األكمل، فليس فيه 
إنه لم يمنعني : "المنع من ذكر هللا تعالى على غير طهارة، بل قال ملسو هيلع هللا ىلص

، وجاء عند "أن أرد عليك، إال أني كرهت أن أذكر هللا إال على طهارة
 حتى قال بيده إلى الحائط، يعني أنه أحمد أنه لم يرد عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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تيمم، وفيه ضعف، وليس في ذلك إيجاب أو تحريم، إنما هو األولى، 
وقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يذكر هللا على كل أحيانه، وهذا عام، يشمل ما 

إنه  ال ينبغي رد : لو كان على طهارة أم غيره، على أنه قال أهل العلم
لسلم لمن كان مشتغال ببول وغائط، لكراهة ذكر هللا تعالى في تلك ا

َالحال، فيترك من كان كذلك ردَّ السالم وتشميت العاطس ونحوه، وقد 
َّأن رجال مر على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبول فسلم عليه، فقال : أخرج ابن ماجه ً
ثل هذه الحالة فال تسلم علي، فإنك إذا رأيتني على م: له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .، فيكون هذا سببا آخر في عدم الرد)إن فعلت ذلك لن أرد عليك

 

على أن بعض أهل العلم يحمل تلك النصوص كلها على ما قبل نزول آية 
ثم .  أن أنزلت أصبح وجوب الوضوء للصالة فقطوبعدالوضوء، 

أشبه بالجنب، إنما هي في الحكم ! متلبسة بنجاسة: الحائض ال يقال
تمنع من الصالة والصوم ونحوه، ليس للنجاسة، ولكن لهذا الوصف 
الحكمي، وهو الحيض، حتى ولو تطهرت من تلك النجاسة جيدا، تبقى 

 ممنوعة من هذه العبادات، وفقك هللا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١١/١٤٣٩في 

 

 وجوب قضاء الصوم على النفساء

 
رمضان اكثر من مرة ولم تصم يوما واحدا ما ما حكم من انجبت في 

 الحكم الشرعي هل الصيام او ماذا؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد



  ١١    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

النفساء كالحائض تماما، ال يجوز لها الصوم أثناء نفاسها، ويلزمها 
 انقضاء فترة النفاس، فعلى هذه المرأة أن تحسب األيام القضاء عند

التي أفطرتها من رمضان، سواء كان شهرا واحدا أم أكثر، وتقضيها، 
وال يسقط الصوم عنها إال مع العجز التام، فإذا عجزت لزمها إطعام 

 مسكين عن كل يوم من هذه األيام،

 . وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٥/٣/١٤٣١في 

 

الدم النـازل بعد اإلجهاض ال يكون نفاسا إال بعد 
 التخليق

 

والصالة والسالم األتمان األكمالن على المبعوث الحمد  رب العالمين، 
 ..وبعدرحمة للعالمين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

فإن اإلجهاض له أحوال ثالثة، وبناء على تلك األحوال يتبين حكم الدم 
نازل بعده، وتلك األحوال الثالثة مبنية على أساس من سنة رسول هللا ال

ملسو هيلع هللا ىلص، ففي الصحيحين عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ًإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون : "قال

َك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذل
 "الحديث.. الروح 

فبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث أن خلق الجنين في بطن أمه يمر بهذه 
 .َنطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح: المراحل الثالثة
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كما دل القرآن صريحا على أن تخليق اإلنسان في بطن أمه يكون في 
َيا أيها {مرحلة المضغة، أي عند بداية الثمانين يوما، قال هللا تعالى ُّ َ َ

َّالناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم  َُّ ٍُ َ ْ ُّ َّ َِّ ِ ْ َ ِ ٍِ َ ٍ َُ ُّ ُّ َُ َْ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ْ ُ
َّمن َعلقة ثم ُ ٍ َ َ ْ ٍ من مضغة مخلقة وغير مخلقة ِ ٍ ٍَ ََّ ََّ َُ ِ ْ َ َ ُّ َُّ ْ  ]الحج[}ِ

 

ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين {: وقال تعالى ِ ِ ِّ ٍ َ َ َ ََ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ًثم جعلناه نطفة * َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ُ

ٍفي قرار مكين  ِ َِّ ٍ َ َثم خلقنا النطفة َعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخل* َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ًَ ًَ ْ ُ َ ََ ْ ََ ْ َْ ْ ُّ َّ َقنا ُ ْ
ًالمضغة عظاما  َ ِ َ َ ْ ُ ْ{. 

وهذا يعني أنه بعد تمام ثمانين يوما، تكون المضغة إما مخلقة أو غير 
 . تمام مائة وعشرين يوما ينفخ الروحوبعدمخلقة، 

وقد اتفق الفقهاء على أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الوالدة، وال 
اء، كاليدين يكون نفاسا إال بعد تخليق اإلنسان، بتخليق بعض األعض

والرجلين والرأس، وهو أمر يعرفه األطباء، وبناء على هذا فاإلجهاض 
 :له تلك األحوال الثالثة

 

أن يكون بعد نفخ الروح، فالدم النازل دم نفاس، قوال واحدا، : األولى
 .يجب فيه ما يجب في دم الحيض، من ترك الصالة والصوم والجماع

ا، فهو ليس دم نفاس في قول أن يكون قبل الثمانين يوم: الثانية
الجمهور، الحتمال أال يكون حمال أصال، بل دم متجمع، ونحوه، وحينئذ 
فهو دم عرق، تأخذ فيه المرأة أحكام المستحاضة، فتصلي وتصوم 

 .ويحصل الجماع، لكن تتوضأ بعد دخول الوقت، إذا أرادت أن تصلي

عشرين يوما، أن يكون اإلجهاض بعد الثمانين، وقبل مائة و: الثالثة
وهو في مرحلة المضغة، فينظر فيه إلى التخليق وعدمه، فإن كان قد 
حصل التخليق فهو دم نفاس، فتترك الصالة والصوم والجماع، وإن لم 
يحصل تخليق، فهو دم عرق، فتكون فيه كالمستحاضة، وهذا في قول 
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جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب األربعة، وهو الذي اختاره الشيخ 
 .ن باز وابن عثيمين وغيرهما رحمهم هللاب

 

 :تنبيه

تكاد تتفق كلمة علماء المسلمين على تحريم اإلجهاض بعد نفخ الروح، 
أي بعد مائة وعشرين يوما من بداية الحمل، أما قبل ذلك، فمن أهل 
العلم من يبيحه مطلقا، ومنهم من يبيحه مع الكراهة، ومنهم من يفرق 

الحمل، ومابعدها إلى نفخ الروح، وهللا تعالى بين األربعين األولى من 
 .أعلم

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٩/١٠/١٤٣٣في 

 

 نزول الدم على المرأة بسبب اللولب
 

 ايام ثم اغتسلت ٩انا كنت مركبه لولب ونزلته فأستمر معي الدم 
وصليت يومين ويوم السبت صمت فنزل مني دم احمر بعد الظهر فهل 

 ل ام باطل علما بأني اتممت صيامي جزاك هللا خيرصيامي مقبو

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

الدم الذي ينزل من النساء، ال يمنع من الصالة والصوم والطواف 
ما سوى ذلك من الدماء والجماع، إال إذا كان دم حيض أو دم نفاس، و
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ٍفإنه يعتبر دم فساد، فال يمنع من الصالة وال الصوم وال الطواف، وال  َ
َالجماع؛ وذلك أن هللا تعالي لم يرتب تلك األحكام على مطلق خروج  ِّ
الدم، لكن على خروج دم الحيض، وألحق به النفاس، جاء في 

نبي صلى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن ال
ْأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم: ( هللا عليه وسلم قال في المرأة ْ ُْ َ َ َ ََ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ (

 .فهذا النص فيه وجوب ترك الصوم والصالة للحائض

 

ْوعندهما َعن َعائشة رضي  َعنها قالت َ َ َ ْ ُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َّخرجنا مع رسول  صلى : ْ َ ِ َّ َِ ُ َ ََ َ ْ َ
َ َعليه وسلم َّ َ َ ِ ْ َ ُ ُ ال نذكر إال الحج حتى جئنا سرف فطمثت َّ ْ ِ َ َ َ ِ َِ َ َْ َِّ َ ََّ ْ َّ ُ ُ ْ  -أي حاضت؟َ

َفدخل َعلي رسول  صلى  َعليه وسلم وأنا أبكي، فقال ْ ْ ََ َ َِ َِ ََ َ ََ ََ َّ ََّ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َّ َ ِما يبكيك؟ : َ ِ ْ ُ َ
ُفقلت ْ ُ َو لوددت أني لم أكن خرجت العام: َ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َِّ ْ ِ َ َِ َقال. َّ ِ ما لك لعلك نفست؟ :َ ْ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ
ُقلت ْ ْنعم: ُ َ َقال. َ ُّهذا شيء كتبه  َعلى بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج : َ َ ْ ُ َ َ ٌْ َ ِ َ ََ َّْ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ

ِغير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري ُ ْ َ ََّ َ ِ ْ َْ ِْ ِ ُ ََ ْ َ وهذا فيه وجوب ترك الطواف، . َ
 .ى حيضهاويرخص لها في ترك طواف الوداع إن بقيت عل

 

وفي الحديث أيضا إطالق النفاس على الحيض، مما يدل على التسوية 
 .بينهما في الحكم

 

َويسألونك َعن المحيض قل هو {: وفي وجوب ترك الجماع، قال تعالى َُ ْ ُ ِ ِ ْ ََ ْ ِ َ َ ُ َ

َأذى فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ ِ ِ َِ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َ ْ َ ّ ْ ُ ْ ً َ 
ُّتطهرن فأتوهن من حيث أمركم  إن  يحب التوابين ويحب  َ ُِّ ِ ُِ َُ َِ َّ َّ َ ّ َّّ َِّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ َ

َالمتطهرين  ِ ِّ َ َ ُ  .٢٢٢البقرة}ْ

 

َّفأصول الشرعية على أن هذه األحكام ال تترتب على مجرد خروج الدم، 
 .إنما على خروج دم الحيض والنفاس فقط
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أة أن تصلي مع خروجه وتصوم وتطوف، حتى دم االستحاضة فللمر
ويحصل جماع؛ ألنه دم مغاير لدم الحيض، يفارقه في الحكم، يؤكد ذلك 

ْما أخرجه البخاري َعن َعائشة رضي هللا عنها قالت َ َ َ َ ِ َاعتكفت مع : ْ َ ْ َ َ َ ْ
ْرسول  صلى  َعليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت  َ ََ َ ِ ِ ِِ َ َْ َ َْ ٌ َ َْ َ َّ ََّ ْ ُ َّ ََّ ِ ِ م ُ َترى الدَّ َ َ

ِوالصفرة والطست تحتها وهي تصلي ّْ َ ُ َ ِ َ َ ََ َ َْ ُ َّ َ َ ْ ُّ. 

 .أي دم االستحاضة، ومع ذلك كانت تصلي

 

وعليه فهذا الدم الذي نزل بعد إزالة اللولب إن وافق وقت الدورة 
المعتاد، وكان عليه عالمات دم الحيض المعروفة، فإنه دم حيض، يمنع 

جماع، وإال فهو دم فساد، يجب غسله من الصالة والصوم والطواف وال
فقط، وليس موجبا للغسل، إنما يوجب الوضوء إذا أردت الصالة، فعليك 
ِأن تصلي وتصومي، وما أديت من صالة وصوم في هذه الفترة فهو 

 .صحيح بالشروط السابقة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي. د: كتبه

 هـ٢٤/٣/١٤٣١في 

 

 ازل بعد اإلجهاضالدم الن
 

ما المدة التى تنتظرها المراة بعد اجهاض حمل ال تصلى وال تصوم 
 ومازالت تنزف ؟؟ هل هى مثل النفاس اربعين يوما ام غير ذلك ؟؟
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

نزل بعد اإلجهاض ال يكون نفاسا إال إذا كان الجنين قد تبين الدم الذي ي
فيه خلق اإلنسان، وذلك يكون بعد بلوغ ثمانين يوما، مرحلة المضغة، 
فإن نزل عليه الدم على هذا النحو كان نفاسا، أما إن كان النازل 

أقل من ذلك، فهو دم فساد، ال يمنعها من الصالة وال الصوم ) الحمل(
 .وال الجماع

 

ثم إذا تبين أنها نفساء، بأن كان الجنين قد بلغ ثمانين يوما وزيادة، 
فعليها أن تترك الصالة والصوم والجماع حتى ينقطع الدم تماما أو يبلغ 
أربعين يوما، فإن استمر الدم بعد األربعين، فإن وافق عادتها كان 
حيضا، وإن لم يوافق عادتها، كان استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم، 

 .كن عليها الوضوء لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفقل

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

 حكم الدم النازل بعد فترة النفاس 

 وما يترتب عليه من صيام وصالة
ًهناك دم ينزل مني بعد الوالدة متقطع علما بأني خلصت األربعين فما 

يجامعني زوجي وأنا في هذه هو وهل يجوز الصالة والصيام وأن 
 .ًالحالة ؟ وجزاكم هللا خيرا 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد



  ١٧    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 إذا كان دم النفاس قد انقطع، وحصل الطهر، فال يضرك هذا الدم، 
من الصالة والصيام والجماع ويسمى هذا الدم دم فساد، فال يمنع 

 .ونحوه، إال إن وافق عادتك، فهو حيض، ويترتب عليه أحكام الحيض

أما إن كان متصال بالنفاس وزاد على األربعين، فهنا اختلف أهل العلم، 
وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا إلى أنها تبقى إلى ستين يوما 

إن صادف بعد الستين في حكم النفساء، ثم بعد ذلك فهي مستحاضة، ف
وقد عادتها فهو حيض، وإال فهو استحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صالة 

 .ا الدم، وهللا الموفقبعد دخول وقتها إلى أن يرتفع هذ

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 ـ  ه١٤٣٥/٢/٢٤في 

 

  الدم النازل المستمر لعشرة أيامحكم
ابلغ من العمر خمسون عاما واصبحت الدوره الشهريه السالم عليكم 

من ست اشهر تستمر لدي عشرة ايام في كل مره مع انها كانت مدتها 
قبل ذلك سبعة ايام والدم ينزل كااليام األولى احمر وليس خفيف كدم 
االستحاضه والبني كلون الدم في آخر الدوره فماذا اعتبر ذلك هل 

ه شهريه ام اغتسل بعد السبع ايام وأصلي العشره ايام تعتبر كلها دور
 افيدوني جزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 مادام الدم ينزل في الفترة المعتادة للحيض، ولم يصل إلى خمسة عشر 
، فله أحكام الحيض إلى انقطاعه، فإن زاد على يوما، فاألصل أنه حيض

 .ا كان استحاضة، وهللا الموفقخمسة عشر يوم
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 ـه١٤٣٥/٩/٢٧في 

 

 دم الفساد وحكم الصوم

 

بارك هللا لكم في هذا الشهر المبارك واعاده علينا وعليكم باليمن 
 ..اخي الشيخ.. والمسره

ثم ..  ايام٥استمرت علي ..اتتني العذر الشرعي.. يوم االحد قبل اسبوع
 خرج لي مثل الدم لكن لونه ١/٩..واليوم..  ايام٣طهرت منها قبل 

اتمنى االجابه .. فهل اصوم ام ال) يظهر لي فقط عند االغتسال..(اسود 
 في اسرع وقت

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، المرسلين،نبينا دمحم

مادام أن الوقت المعتاد للحيض قد مضى، فما ينزل بعده يعتبر دم فساد، 
وليس من الحيض في شئ، فال يلزم الغسل، ويجب عليك الصالة 
والصوم، ويجوز الجماع ومس المصحف، لكن اعلمي أنه إن كان الدم 

 ناقض للوضوء من أحد السبيلين، فهو نجس يجب غسله، وهذا الدم
بكل حال، سواء خرج من مخرج البول أم من مخرج الولد، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٣/٩/١: في

 

 حكم الدم الفاسد بعد الحيض ومايترتب عليه
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عندي بأسبوع او عشرة ايام ينزل مني دم ) الحيض (بعد انتهاء الدورة 
هل يجوز لي ان اصلي واقرأ قرآن او ..احيانا بكمية قليلة واحيانا كبيرة 

اني انتظر ان ينتهي ؟؟علما بإن الدم يطول مايوقف وجزاكم هللا الف 
 خير عنا

 وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إذا رأيت الطهر بعد الحيض، فكل ما ينزل بعد ذلك يسمى دم فساد، وال  
ٌيلزمك فيه شئ مما يلزم بالحيض، بل تصلين وتصومين وتقرئين 
القرآن، ويحصل الجماع، غير أنه نجس وناقض للوضوء، وهللا 

 .الموفق

 وسى الداليدمحم بن م.د: كتبه

 ه١٤٣٥/٤/٢٠في 

 

 تقطع الدم أثناء الدورة

 
سؤالي عن الدوره الشهريه تجيني مثال الجمعه المغرب نقطتين بنيه 
اللون واجلس ناشفه لين السبت المغرب ونفس الحكايه نقط لين بعد 

 م   وتنزل الدوره دم احمر الصراحه احترت بالصاله؟؟ ٩العشاء الساعه
ه الجايه وبني بعد؟؟ الصراحه انا اخاف اترك ين اجلس لين الجمعوبعد

الصاله ويصير علي اثم؟ كل يوم اذا جيت اليوم السابع اضي صلواته 
وبس سؤالي واضح و ادعي لي ياشيخ اني اتفقه بالدين اكثر ارجو 

 السرعه بالرد ارسلت لكثيير وطنشو 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .مرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدال

 أختي الكريمة، الحيض معروف من حيث لونه ورائحته، وصفاته، 
وكذلك عند كثير من النساء يعرف وقته جيدا، لذا فإن كان هذا البني 
الذي ينزل يحمل خصائص الحيض، فهو حيض، ولو تقطع أثناء أيام 

ده، فال تصلي، وال تصومي وال الدورة، فاجلسي المدة المعتادة بع
يحصل جماع، ثم إن انقطع فقد طهرت، فعليك االغتسال،ثم إن عاد بعد 
عدة أيام، فال تلتفت إليه، فهو ليس بحيض، بل العبرة بما ينزل أيام 
الحيض المعلومة لديك، كذلك ما ينزل قبل الوقت المعتاد للدورة ليس 

 .بشئ، وهللا الموفق

 

  الداليدمحم بن موسى.د:كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 

 

 نزول الدم على المرأة بعد تركيب اللولب

 
 ايام ثم اغتسلت ٩انا كنت مركبه لولب ونزلته فأستمر معي الدم 

وصليت يومين ويوم السبت صمت فنزل مني دم احمر بعد الظهر فهل 
 صيامي مقبول ام باطل علما بأني اتممت صيامي جزاك هللا خير

 

والصالة والسالم على النبي الكريم دمحم بن عبد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، 
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الدم الذي ينزل من النساء، ال يمنع من الصالة والصوم والطواف 
والجماع، إال إذا كان دم حيض أو دم نفاس، وما سوى ذلك من الدماء 

الصالة وال الصوم وال الطواف، وال فإنه يعتبر دم فساد، فال يمنع من 
 .الجماع

 

وعليه فهذا الدم الذي نزل بعد إزالة اللولب إن كان نزل في وقت الدورة 
المعتاد، وكان عليه عالمات دم الحيض المعروفة، فإنه دم حيض، 
فيمنع من الصالة والصوم والطواف والجماع، وإال فهو دم فساد، يجب 

 إنما يوجب الوضوء إذا أردت الصالة، غسله فقط، وليس موجبا للغسل،
ِفعليك أن تصلي وتصومي، وما أديت من صالة وصوم في هذه الفترة 

 .فهو صحيح بالشروط السابقة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

  هـ٤/٨/١٤٣٢في 

 

 نزول دم على الحامل

 
انا حامل وفي الشهر الثاني ومنذ ان عرفت بانني حامل ينزل مني دم 
بني مع خيوط بنيه وذهبت للطبيبه وقالت هذا اجهاض منذر ونصحتني 
بالراحه التامه حتى يتم الحمل بسالم سؤالي ماحكم صالتي في هذه 
الحاله هل اصلي ام ال واقضيها الن الدم ينزل في اوقات متفرقه 

حمام ثالث او اربع مرات باليوم او اكثر حتى اصلي ويصعب علي االست
والاعرف هل يعتبر هذا الدم من الحيض ام استحاضه ؟؟ وجزاك هللا 

 الف الف خير
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

والغالب أنه ليس -عليه عالمات دم الحيض  هذا الدم النازل إن لم يكن 
 يعتبر هذا الدم دم فساد، وهو ال يمنع -بحيض، ألن الحامل ال تحيض

من أي شئ مما تمتنع منه الحائض، فال يجب غسل، ويجب عليك 
الصالة، ولك أن تصومي، وأن تمسي المصحف، وأن يحصل الجماع، 

للصالة؛ ألنه ولكن بمجرد خروج الدم، يجب غسل المكان، والوضوء 
 .نجس ناقض للوضوء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د

 هـ٢٣/٧/١٤٢٧في 

 

 نزول الحيض بعد دخول وقت الصالة
استيقظت من النوم وقد مر على دخول صالة الظهر ساعتان وعندما 

علما ان من هل اقضي هذه الصالة؟ ، ذهبت لئتوضئ نزل علي الحيض
حولي يقولولي التقضين الصالة النه نزل عليك الحيض بعد استيقاظك 

 من النوم وهذه الصالة ليست فرض عليك،

  هل هذا صحيح ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ُن كل صالة تدرك الحائض جزءا من وقتها يسع  القاعدة في هذا الباب أ
أداء الصالة، وبعض أهل العلم يرى أنها إن أدركت تكبيرة اإلحرام من 
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وقت الصالة ثم حاضت، فقد ثبتت تلك الصالة في ذمتها، ويجب عليها 
 .قضاء تلك الصالة بعد الطهر، بقطع النظر عن كون الشخص نائما أم ال

 

ة، وبعض أهل العلم يلحق بها العصر وعليه فعليك قضاء تلك الصال
 .أيضا، والصحيح أنه يكفي قضاء الظهر

 

ونفس الكالم فيما إذا طهرت المرأة في آخر جزء من الوقت بحيث يسع 
ألداء تكبيرة اإلحرام، والبعض يجعلها بإدراك جزء من الوقت يستطيع 

وج فيه أداء صالة كاملة فهنا تجب الصالة، بخالف ما إذا طهرت بعد خر
الوقت، كأن تطهر بعد طلوع الشمس، فال يجب الفجر، وكذلك إذا 

 .طهرت بعد انتصاف الليل، فال تجب صالة العشاء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٣/ ٣/٥في 

 

الدم النـازل بعد اإلجهاض ال يكون نفاسا إال بعد 
 التخليق

 

م األتمان األكمالن على والصالة والسالالحمد  رب العالمين،، 
 .وبعدالمبعوث رحمة للعالمين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

فإن اإلجهاض له أحوال ثالثة، وبناء على تلك األحوال يتبين حكم الدم 
النازل بعده، وتلك األحوال الثالثة مبنية على أساس من سنة رسول هللا 

 هللا ابن مسعود رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص، ففي الصحيحين عن عبد
ًإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون : "قال
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َعلقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
 "الحديث.. الروح 

 

لجنين في بطن أمه يمر بهذه فبين النبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث أن خلق ا
 .َنطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح: المراحل الثالثة

 

كما دل القرآن صريحا على أن تخليق اإلنسان في بطن أمه يكون في 
َيا أيها {مرحلة المضغة، أي عند بداية الثمانين يوما، قال هللا تعالى ُّ َ َ

َّالناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم  َُّ ٍُ َ ْ ُّ َّ َِّ ِ ْ َ ِ ٍِ َ ٍ َُ ُّ ُّ َُ َْ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ ْ ُ
ٍمن َعلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة  ٍ ٍ ٍَ َ ََّ ََّ َُ ِ ْ َ َ ُّ َُّ ْ ِ َِّ ُ َ  ]الحج[}ْ

 

ٍولقد خلقنا اإلنسان من ساللة{: وقال تعالى َ َ َ ََ ُ ِ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ٍ من طين َ ِ ًثم جعلناه نطفة * ِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ ُ

ٍفي قرار مكين  ِ َِّ ٍ َ َثم خلقنا النطفة َعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا * َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ًَ ًَ ْ ُ َ ََ ْ ََ َ ْ ُّ َّ ُ

ًالمضغة عظاما  َ ِ َ َ ْ ُ ْ{. 

 

وهذا يعني أنه بعد تمام ثمانين يوما، تكون المضغة إما مخلقة أو غير 
 .ة وعشرين يوما ينفخ الروح تمام مائوبعدمخلقة، 

 

وقد اتفق الفقهاء على أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الوالدة، وال 
يكون نفاسا إال بعد تخليق اإلنسان، بتخليق بعض األعضاء، كاليدين 
والرجلين والرأس، وهو أمر يعرفه األطباء، وبناء على هذا فاإلجهاض 

 :له تلك األحوال الثالثة
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 بعد نفخ الروح، فالدم النازل دم نفاس، قوال واحدا، أن يكون: األولى
 .يجب فيه ما يجب في دم الحيض، من ترك الصالة والصوم والجماع

 

أن يكون قبل الثمانين يوما، فهو ليس دم نفاس في قول : الثانية
الجمهور، الحتمال أال يكون حمال أصال، بل دم متجمع، ونحوه، وحينئذ 

رأة أحكام المستحاضة، فتصلي وتصوم فهو دم عرق، تأخذ فيه الم
 .ويحصل الجماع، لكن تتوضأ بعد دخول الوقت، إذا أرادت أن تصلي

أن يكون اإلجهاض بعد الثمانين، وقبل مائة وعشرين يوما، : الثالثة
وهو في مرحلة المضغة، فينظر فيه إلى التخليق وعدمه، فإن كان قد 

صوم والجماع، وإن لم حصل التخليق فهو دم نفاس، فتترك الصالة وال
يحصل تخليق، فهو دم عرق، فتكون فيه كالمستحاضة، وهذا في قول 
جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب األربعة، وهو الذي اختاره الشيخ 

 .ابن باز وابن عثيمين وغيرهما رحمهم هللا

 

 :تنبيه

 

تكاد تتفق كلمة علماء المسلمين على تحريم اإلجهاض بعد نفخ الروح، 
عد مائة وعشرين يوما من بداية الحمل، أما قبل ذلك، فمن أهل أي ب

العلم من يبيحه مطلقا، ومنهم من يبيحه مع الكراهة، ومنهم من يفرق 
بين األربعين األولى من الحمل، ومابعدها إلى نفخ الروح، وهللا تعالى 

 .أعلم

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٩/١٠/١٤٣٣في 
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 هنزول الحيض بعد تأخر

 
ايام بقعه دم دورة وثاني يوم مافي شئ ١٠نزلت الدورة بعد تأخرها

ين كملت عادي هل وبعدوثالث يوم نزلت دم خفيف استمرت يومين 
اقضى صالة ثاني يوم ألني توقعت أنها تكمل واليومين اللى بعدها 

يوم والدكتوره قالت أنه عندي ١٢ألنهاكانت خفيفه والدوره استمرت 
ايام وترجع تتغير ألزم ٨نها تأخذفتره طبيعي خلل في المبايض أل

 اخذدواء تعدلها وجزاكم هللا خير

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

مادام الدم الذي نزل عليك متأخرا يحمل صفات دم الدورة، فهو دورة، 
فتستمرين بعده المدة المعلومة لديك، وهي ثمانية أيام، وما زاد فإنه 
يعتبر استحاضة، فتغتسلين في نهاية اليوم الثامن، ثم تصلين 
وتصومين، وإن استمر عليك نزول الدم، تتوضئين لكل صالة بعد دخول 

 . في ذلك حكم المستحاضةوقتها، حكمك

 

أما قضاء اليوم الثاني واليومين بعده، فال حاجة له؛ ألنه داخل في 
الدورة، وليس شرطا في الدورة أن يكون نزول الدم مستمرا، على 

 .حدة، طيلة أيامها، وهللا الموفقوتيرة وا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١١/١٤٢٩في 

 

 لحيضالكدرة والصفرة قبل أو بعد ا
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ماحكم نزول الكدرة والصفرة والماء البني فقط بدون نزول دم الحيض 
 ؟؟؟؟

ايام بدون ٧او٦او ٣بحيث يستمر خروج الكدرة والصفرة والماء البني 
 ماينزل الدم؟؟؟

 هل تعتبر حيض والتؤدى الصالة وال الصيام؟؟؟؟

 ام ان الحيض يكون بنزول الدم االحمر؟؟؟؟؟

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ما كان في زمن الحيض المعتاد عندك، فهو حيض، سواء كان كثيرا أو 
قليال، وما يسبق ذلك فليس من الحيض، إال إن اتصل به، فهو حيض، 

قطاع فهو حيض، وكذلك ما يتبعه ينظر فيه، فإن تبعه مباشرة، دون ان
إلى أن يصل خمسة عشر يوما، فيكون استحاضة، أما إذا كان بعد 
انقطاع، أي بعد فترة من الطهر، فال شئ فيه، وال يشترط في الحيض 

 .أن يكون دما أحمر، بل الغالب أنه أسود، أو بني غامق، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١١/١٤٢٩في 

 

 و قبل الحيضنزول صفرة بعد أ
 

الدورة الشهرية تجيني منتظمه وسبعة ايام بس هذي السنه تجيني 
منتظفة في وقتها بس قبل الموعد تنزل باربع ايام او اسبوع  مني 
اوساخ بنية مستمرة معي الى ان تنزل الدوره بموعدها وتجلس معي 
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 في والسؤال هو هل اصلي واصوم)يعني المجموع اسبوعين(سبعة ايام 
 هذي االيام قبل ايام الدوره؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ما دام أن هذا ليس في وقت الحيض، فليس بحيض، إنما يلزمك أن 
 تتوضئي لكل صالة، بعد دخول وقتها، ولك أن تصومي، ويأتيك زوجك

إلى أن تنزل الدورة في وقتها المعتاد، وقاعدة الشرع في هذا الباب أن 
تلك الصفرة أو الكدرة إن كانت قبل الحيض، أو بعد الطهر من الحيض 

كنا ال نعد الكدرة (: فإنها ال تعد شيئا، لحديث أم عطية رضي هللا عنها
 )والصفرة بعد الحيض شيئا 

 . وهللا الموفق

  الداليدمحم بن موسى.د: كتبه

 هـ٧/١١/١٤٣٠في 

 

 نزول الدم بعد توقف الدورة يوما أو نصف يوم
 

 سنة غير متزوجة توقفت الدورة في اليوم ٣١انا فتاة ابلغى من العمر 
االول من رمضان ثم رأيت جفاف  في اليوم الثاني فأغتسلت وصليت 
ًوفي اليوم الثالث نزل سائل مخاطي شفاف واحيانا فيه لون باهت قليال  ً
مثل الصفرة اراها اذا كانت في قطنة او فاين ابيض بعد ذلك بيومين 
ًنزل دم لزج جدا ثم بعده كدرة لزجة ابضا هل يعتبر ذلك من ايام  ً

 ايام من ٧ او ٦ًالحيض ام ال علما بان القصة البيضاء ال ارأها اال بعد 
 توقف الدم وما حكم صيامي لليوم الثاني والثالث

 وصف دقيق للقصة البيضاءاريد : السؤال الثاني
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والصالة والسالم على رسول هللا دمحم بن عبد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

 

كل ما نزل بعد الدورة بيوم أو يوم ونصف أو يومين، فهو داخل فيها، 
مادام متصال بها، واليوم ونصف اليوم أو اليومان في حكم المتصل في 

 النساء، فاألصل بقاء الدورة، وعليك قضاء تلك األيام التي عادة
ستة صمتيها، حتى يحصل الطهر تماما، بعد مضي المدة المعتادة، وهي 

 .أو سبعة أيام من بدء الدورة

أما وصف القصة البيضاء، فهي ماء أبيض يشبه مني الرجل، وليس 
ر شرطا في المرأة أن ترى القصة البيضاء حتى تطهر، فقد تطه

بالجفاف، وليس برؤية القصة البيضاء، فالنساء في هذا الباب صنفان، 
منهن من يرى القصة البيضاء، ومنهن من تطهر بالجفاف، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/٦/١٤٣٠في 

 

 نزول سائل أبيض بعد الحيض
وصليت في شهر رمضان انقطع نزول الحيض مني وعندما اغتسلت 

الفجر بعدهآ نزل سائل ابيض هل يجب علي ان اغتسل من جديد؟؟ وهل 
اقضي هذآ اليوم؟؟ وهل نزول القصه البيضاء بعد االغتسال يوجب 

 االغتسال مرره اخرى؟؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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نزول هذا السائل األبيض إن كان هو عادتك في حصول الطهر، 
فالواجب إعادة الغسل، وقضاء ذلك اليوم ألن األصل بقاء الحيض حتى 

 . األول في غير محله، وقبل الطهرالطهر، وكان غسلك

 أما إن كان شيئا غير معتاد، فإنه ال أثر له على الصوم، وال يلزمك 
 .وال يلزمك القضاء، وهللا الموفق، االغتسال بعد الطهر السابق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

 نزول الدم على الحامل في رمضان
 هل  المراه الحامل اذا نزل معها دم أثناء رمضان يجب عليها القضاء ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى

 ليس عليها قضاء، وصومها صحيح، إال إن تبين أنه دم الحيض، وهذا 
 .ا أن الحامل تحيض، وهللا الموفقبعيد جدا في الحامل، وليس معهود

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٥/١٤٣٣في 

 

 انقطاع الحيض لمدة يوم أو يومين
 

فترة الحيض عندى تبدأ بنزول الدم ثم تستمر معى حوالى ثمانى ايام ثم 
ينقطع الدم تماما واالفرازات تماما حوالى اربع ايام وفى اليوم الثالث 
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هل بعد الثمانى ايام اغتسل وأصلى .... عشر تنزل القصة البيضاء
 ذلك اما تنزل القصة البيضاء اغتسل مرة وبعدوأصوم وأقرأ القرآن 

مع العلم انى فى .....  واكمل صيامى وصالتى هل هذا خطأ اخرة
رمضان صمت فى االيام التى قبل نزول القصة البيضاء فهل اقضى هذه 

 ......وجزاكم هللا خيرا ...... االيام ام ال 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .معين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أج

إما برؤية القصة البيضاء بعد : حصول الطهر للمرأة يحصل بأحد أمرين
 .الدورة مباشرة، وإما بانقطاع الدم تماما

 

فإذا انقطع الدم، لمدة يوم أو يومين بعد مدة الدورة المعهودة لديك، 
فهذا طهر، وال حاجة النتظار القصة البيضاء، بل يجب الغسل مباشرة، 

 .موفقبادات، وهللا الثم أداء الع

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٢/١٤٣١في 

 

 الزيادة في الحيض على المعتاد
 ايام ٩ يوما مع العلم ان عادتي ٢٠جائتني الدوره في رمضان اكثر من 

 وبعد ايام ثم صمت بقية االيام العشرين ٩فقط وانا اخذت عادتي 
 يوم ٢٠ ايام فقط ام ٩ أيام ارجو افادتي هل اقضي ٩رمضان جاءتني 

 كامله
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ما دامت العادة مطردة ومنتظمة لمدة تسعة أيام، فالصحيح أن مازاد 
ة على التسعة استحاضة، وعليه فيجب عليك الصوم فيما زاد والصال

كذلك، ويحل الجماع، والطواف ومس المصحف، بناء على ذلك يلزمك 
 .ط، وهي تسعة أيام، وهللا الموفققضاء أيام حيضك فق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٤/١٤٢٩في 

 

 نزول الكدرة والصفرة
 

ماحكم نزول كدره حمراء خفيفه هل انا حائض فال اصلي واقراء القران 
............. اما انها شي طبيعي ويجوز لي الصاله ومس المصحف 

 ارجو االسراع بالرد ولكم جزيل الشكر

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم

مجرد نزول دم أثناء الشهر ال يعني أنك حائض، بل الحيض له وقته، 
وله عالماته، فال يثبت أن هذا النازل دم حيض إال بعالمات الحيض، 
وفي وقت الحيض، أما ما يتقدم الحيض، وما يتبعه بعد الطهر فال أثر 
له في األحكام، وعليه فإن كانت هذه الكدرة في وقت الحيض، فهي 

ال، ولك أن تصلي وتصومي وتقرئي القرآن، والجماع، حيض، وإال ف
 .والطواف، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 

 

 نزول سوائل على المرأة في الصوم أيام الحيض
 

سؤالي هو تزوجت في منتصف شهر شعبان ولم تأتيني الدورة 
نزل علي قليل الشهرية حتى بداية رمضان ولكني كنت مسافرة وكان ي

من السوائل التي ليست دماء صافية وبالتالي خمنت انني ممكن ان 
اكون حامل وان هذا نزيف قليل وصمت جميع االيام الى ان رجعت الى 
البلد ذهبت الى الطبيبة التي عملت لي تحليل حمل وجاء سلبي 
واخبرتني ان تلك كانت هي الدورة الشهرية ولكن بعد الزواج ممكن ان 

سؤالي ماذا . ها توقفت عن الصيام حتى اختفت وبعد لخبطة تحصل
 علي تجاه االيام التي صمتها  وهل اقضيها مرة اخرى او ال لكم الشكر

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ن هذه السوائل كانت الدورة، فعليك مادمت تأكدت من هذه الطبيبة أ
 .نت على هذه الحال، وهللا الموفققضاء تلك األيام التي صمتيها، وأ

 دمحم بن موسى الدالي. د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 

 

 وطء الزوجة مع الواقي الذكري وقت الدورة
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هل يجوز أن أطأ زوجتي في وقت الدوره الشهريه مستخدما الواقي 
 ال يجوز في جميع األحوال نرجو إفادتنا و جزاكم هللا الذكري للحمايه أم

 كل خير

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ِويسألونك َعن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في {: قال تعالى ِ ِ ْ ََ ّ ْ ُ ُِ َ ْ َ ً َ ََ َُ ْ ُ ِ َ ْ ِ َ َ
ُالمحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم  ُ َ ََ ََ ُ ْ َ َْ ِ َ َِّ َُّ ُ ُْ َ ََ َْ َّْ َ َ ََ ِ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ِ ْ

َ إن  يحب التوابين ويحب المتطهرين  َِ ِِّ َ َ ُ ْ ُّ َ ُِّ ُِ ُِ َّ َّ َ ّ َّّ  .٢٢٢البقرة}ُ

 ).مقبلة أو مدبرة واتق الحيضة والدبر(: وقال ملسو هيلع هللا ىلص

 

ْمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدَّقه بما يقول فقد : (وقال َ َ َُ ُ َ ِ َِ َِ ُ َ َ ً ِ َ ْ َْ َ َ ََ َِ ُ ُ ً َ ْ ً َ ْ
ٍكفر بما أنزل َعلى محمد َّ َ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َ.( 

 

ذلك اختلفوا في وجوب الكفارة فإتيان الحائض كبيرة من الكبائر، ول
فيمن أتى حائضا، وهل هي دينار أو نصف دينار؟ فيحرم إتيان الحائض 
بكل حال، وقد ال تكون العلة مجرد األذى، بل قد يكون في األمر ما هو 
أعظم من ذلك، كأن تكون المرأة تتضرر بذلك تتضررا كبيرا، ونحوه، 

الزوج ضد زوجته، إذا ما وال يبعد أن يكون لذلك أثر نفسي كبير على 
تلوث بدم الحيض ونحوه؛ ولذلك فإن هللا تعالى نهى عن إتيان المرأة 
حتى بعد انقطاع الدم، حتى تغتسل، مع أن مكان خروج الدم قد طهر، 
ولم يعد فيه إذى، ومع ذلك أوجب إال يأتيها حتى تغتسل، مما يدل على 

ألظهر هي األذى، أن األمر أعظم من مجرد األذى، وإن كانت العلة ا
كان (: ولكن افعل كما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعل، تقول عائشة رضي هللا عنه

 .وهللا الموفق) النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١١/٤/١٤٣٤في 

 

 

 

 

 

 ل منهماذا يترتب على من تجهل مسائل الحيض والغس

 

مع العلم بمعرفتي وقتها عنه لكن لم -أتاني الحيض ولم أعرف أنه هو 
 الطهر لم أغتسل لعدم علمي كما وبعد فكنت أصلي -أعرف أنه هذا

 مدة الأعرف كم نزلت مرة أخرى فعرفتها سؤالي صلواتي وبعدأسلفت 
بعد الطهر السابق ةحتى الحيضة الثانية والتي كانت بدون غسل ماذا 

  نحوها؟يلزمني

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

إن كان هذا من وقت طويل، فعليك اإلكثار من النوافل لتجبري تلك 
الصلوات التي وقعت باطلة، لكن إن كان العهد قريبا فعليك المبادرة 

 .لك الصلوات، وهللا الموفقبالغسل، وإعادة ت

 دمحم بن موسى الدالي .د:كتبه 

  هـ١٤٣٢/٨/١٨: في
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 تعجل الحائض في االغتسال من الحيض
هل يشترط في الطهاره من الحيض خروج القصة البيضاء وإذا اغتسلت 

 ثم خرجت هل اعيد األغتسال ؟

 هل ترديدي للمؤذن اللي بالتلفاز اخذ عليه أجر وشكرا.. السؤال الثاني

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

على المرأة المسلمة أن تحتاط في أمر الطهارة من الحيض، وال تعجل 
ِّيضاء، فقد كان النساء يبعثن إلى َعائشة أم حتى ترى القصة الب ُ َ َ ِ ََ ِ َ ْ َ ْ

َالمؤمنين بالّدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها  َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َُ ْ َ َْ ُّ ُ ُ ْ ُ ِ ِ َ ْ
ََّعن الصالة فتقول لهن ُ َ ُ َُّ َ َ ِ َ َال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: "ِ َ ْ َْ ْْ َ ْ َْ َّ َ ََ َ ََّ َ َ ُتريد . َ ِ ُ
ِبذلك الطهر من الحيضة ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ  .أخرجه مالك وصححه األلباني". ِ

 

فإذا تعجلت المرأة واغتسلت ثم تبين بعد الغسل أنها مازالت حائضا، 
 .فإنه يلزمها أن تغتسل مرة ثانية

 

أما الترديد مع المؤذن الذي بالتلفاز أو اإلذاعة، فإن األظهر أن األذان 
 فإن يسن متابعة المؤذن، لعموم األدلة إن كان على الهواء مباشرة،

الدالة على سنية واستحباب متابعة المؤذن،  أما إذا كان هذا األذان 
َّمسجال من قبل، كأن يكون لمؤذن ميت، أو تسجيل قديم، فإن هذا حكاية  ُ
صوت، وليس المؤذن نفسه، فال يسن متابعته في هذه الحال، وهذا ما 

 .صالح الفوزان، وهللا الموفقاختاره بعض أهل العلم كالشيخ 

 دمحم بن موسى الدالي. د: كتبه

 هـ٢/١/١٤٣٢في 
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 إحرام الحائض بعمرة
اريد الذهاب الى العمره وانا من مدينة ابها وانا حائض وسوف اطهر 
بعد وصولنا الى مكه بيوم فهل اذا مررت بلميقات انوي ثم اذا طهرت 

  خيراغتسل واخذ العمره ام ماذا افعل جزاكم هللا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

يجوز للحائض أن تحرم، وتؤخر طوافها بالبيت إن كانت في الحج، 
أرادت العمرة، وأحرمت وهي حائض أو على ُّلثبوت السنة بذلك، أما إذا 

مشارف الحيض، فإنها ستبقى مدة طويلة محرمة، وال تستطيع 
االعتمار إال بعد الحل، ألن الطواف هو ركن العمرة األكبر بعد اإلحرام، 
ِلذا فالرأي أن تذهبي إلى مكة دون نية االعتمار، ثم إذا طهرت انو 

 تخرجي إلى التنعيم ثم تحرمي ٍّالعمرة، وأحرمي من أقرب حل لك، كأن
 .بالعمرة، ثم تعتمرين، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د

 هـ١٢/٢/١٤٣٢في 

 

 جماع المراة في أيام حيضها األخيرة

 
 يوم مما يسبب لي ازعاج ١٥-١١انا سيدة متزوجة وفترة حيضي بين 

هل يجوز الممارسة في االيام في حياتي الزوجية وزوجي متضايق جدا 
االخيرة حيث يختفي الدم وال اكون قد طهرت وخصوصا يحدث هذا بعد 
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اليوم السابع ولو كان بالواقي الذكري منعا لالمراض او اصبر ويصبر 
 زوجي ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم

 

يسألونك عن المحيض قل هو أذى : (  قال تعالى في محكم التنزيل
فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن،فإذا تطهرن 

) فأتوهن من حيث أمركم هللا، إن هللا يحب التوابين، ويحب المتطهرين
ر بما أنزل على من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كف: (وقال ملسو هيلع هللا ىلص

واختلف أهل العلم فيمن أتى امرأة وهي حائض، هل يلزمه كفارة ) دمحم
 .مالية أم ال؟

كل هذه األمور تبين أن إتيان المرأة في الحيض من األمور المحرمة، 
والواجب الصبر حتى تطهر المرأة، فإن شق على الرجل، فليأخذ بالهدي 

د كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعل ذلك مع النبوي، بأن يباشر امرأته دون الفرج، فق
عائشة رضي هللا عنها، أما في الفرج فهذا أمر محرم، فال يجوز بكل 

 حال، سواء مع الواقي أم بغيره، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 

 

 كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض
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 ان عالمتي الطهر اثنان القصة لقد عرفت من خالل قراءتي للفتاوى
لكن ،بلنسبة اللقصة البيضاء فهي متاخرة جدا لدي .البيضاء او الجفاف 

يحصل لدي جفاف في االيام االخيرة سؤالي هو ما مدة الجفاف  التي 
يتحقق بها الطهر فبعض الفتاوى تقول الجفاف يكون ليوم واحد حتى 

 لساعات  ارجوا منكم يتحقق الطهر والبعض االخر يقول الجفاف يكون
 ان تقولوا لي ماهي مدة الجفاف وجزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

المرأة تعرف من نفسها مدة عادتها، فإذا اعتادت أن تكون ستة أيام أو  
سبعة، فالجفاف الذي يتبع هذه المدة هو الطهر، أما إن كان الجفاف 

 .يتخلل الدورة فإن هذا ال يعد طهرا على الصحيح، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٨/٦/١٤٣١في 

 

 ل الصومأخذ حبوب منع الدورة من أج
 

هل يجوز في شهر رمضان المبارك أخذ االقراص التي تمنع نزول 
 الدوره الشهريه وذلك لغرض التعبد وخصوصا في العشر االواخر؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ه هو األفضل، واألقرب إلى مرضاة هللا، فإن ترك األمر على ما هو علي
الحيض شئ كتبه هللا على بنات آدم، لكن ال بأس بأخذ تلك األقراص إن 

 .أردت، بشرط أال يترتب عليها ضرر، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/٣/١٤٢٩في 

 

 

 الشك في انتهاء الدورة

 
ة الشهريه ام ال واصوم هذا يوجد ايام في رمضان اشك هل انتهت الدور

 اليوم هل علي قضائة؟؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

مادمت تشكين في هذا اليوم، فاألصل بقاء الحيض، وعليك قضاء ذلك 
 .اليوم، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/٢/١٤٣٠في 
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جماع الزوجة الحائض دون علمهما ببداية نزول 
 الحيض

 

ماهو الحكم فيمن واقع زوجته فى بداية فترة الحيض وكان لديهما شك 
 فى بدء الحيض وتيقنا فى الصباح بأنها حائض

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ال شئ في جماع الحائض باعتبار أنها غير حائض استصحابا لألصل 
في المرأة، فاألصل في المرأة أنها في طهر، غير حائض، فمن جامعها 

 .م تبين حيضها، فال شئ عليه، وهللا الموفقظنا أنها باقية على الطهر ث

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/٦/١٤٣٠في 

 

 الحيض أثناء طواف العمرة
 

امرأة حاضت في الطواف أثناء أداءها للعمرة ولم تتيقن باألمر إال بعد 
 قصها شعرها قبل أن تحل لباس اإلحرام فماذا عليها أن تفعل؟

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 الواجب عليها أن تبقى على إحرامها، حتى تطهر ثم تعيد الطواف، ثم 
السعي، ثم تعيد التقصير، وبذلك تكون حلت، فإن تأخر الطهر، وخشيت 

يدا، ثم تطوف فوات رفقتها، وسفرهم دونها، فال بأس أن تتحفظ ج
 .وتكمل عمرتها، وهو رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

 بلوغ خمسة عشر عاما بلوغ مطلقا
 ١٥هل يحق الصيام للذي عمره 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إما االحتالم أو الحيض عند اإلناث، وإما :  البلوغ يعرف بأحد أمرين
بلوغ خمسة عشر عاما، وعليه فمن بلغ خمسة عشر عاما وجب عليه 

 أم أنثى، وسواء احتلم أو حاضت أم ال، الصوم مطلقا، سواء كان ذكرا
فمن أفطر بعض أيام بعد بلوغ الخمسة عشر عاما وجب عليه قضاؤها، 

 . ما بقي من الشهر، وهللا الموفقوصوم

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

 اغتسلت مع وجود طالء أظافر
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 امرأة اغتسلت من الحيض و خرجت مسافرة  و في طريق السفر
انتبهت انها لم تزل طالء االظافر الشفاف الذي الذي كانت تضعه ولم 

فما الحكم في حالها ؟ . تعد الغسل و مر على هذا االمر اكثر من شهر 
 افتونا مأجورين

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 كانت اغتسلت بعد ذلك فيلزمها فقط إعادة الصلوات التي صلتها  إن
بغسلها األول الفاسد، أما إن كانت لم تغتسل من ذلك الحين، فيلزمها 
الغسل فورا، وإعادة أقرب الصلوات، وتكثر من النوافل لما سبق من 

 .الصلوات، وإن إعادتها جميعا شيئا فشيئا كان أحوط، وهللا الموفق

 

  بن موسى الداليدمحم.د:كتبه

 هـ٢٣/٦/١٤٣١في 

 

هل يجوز للحائض قراءة القرءان واذا ال فهل تعتبر 
 ممن هجر القرآن؟؟

عندي سؤال ضروري بخصوص الحيض هل يجوز للحائض قراءة 
القرءان واذا ال فهل تعتبر ممن هجر القرءان وهل تردد مع األذان ام ال 

 شكرا لكم

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 إن كانت الحائض تحتاج إلى قراءة آيات معينة لكونها معلمة أو طالبة، 
فال بأس أن تقرأ بقدر الحاجة، وال تزيد، وال تمس المصحف بيدها، بل 

 .بحائل

 

الترديد مع األذان، فهو ليس قرآنا، والحائض ليست منهية وال بأس ب
 .عن مطلق الذكر، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٩/٤في 

 مـاهـي كفـــارة الجمــاع فـي الحيــض ؟؟

 ماهي كفارة الجماع في الحيض في الحالت

 عدم العلم بوجود الحيض اال بعد الجماع_١

 عدم الطهر التام من الحيض للجهل وعدم التاكد التام من الطهر_ ٢

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 أما الحال األولى، فال كفارة، وأما الحالة الثانية فقد ذهب جمع من أهل 
ه أن يكفر بما قيمته نصف دينار، وهو المروي عن ابن العلم إلى أن علي

عباس رضي هللا عنهما، ونصف الدينار يساوي جرامين وثمنا من 
الذهب، مع لزوم التوبة، فإن كانت الزوجة عالمة مطاوعة فعليها التوبة 

 .لموفقأيضا، وهللا ا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٧/١٦في 

 



  ٤٥    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

واالستحاضة وحكم الصالة والصيام الفرق بين الحيض 
 معهما

أمي عادة عندما تلد وتنتهي من فترة النفاس تبقى تسعة أشهر ال تأتيها 
العادة أبدا ثم تأتيها شهرين ثم تحمل وهكذا وهي اآلن قد ولدت قبل 

في ، ثالثة أشهر وانتهت من فترة النفاس في الشهر السابق رأت دم
زل مرة واحدة ثم توقف فقالت اذا هو البداية ظنت أنه دم حيض ولكنه ن

استحاضة وليس حيض وهذا الشهر نفس الشيء نزل عليها دم قليل ثم 
توقف ويصاحبه ألم في الظهر والبطن فهل يعتبر استحاضة أيضا أم 
ماذا وما حكم صالتها وان حدث معها هذا كل شهر يعتبر استحاضة 

  ايام ؟٧ايضا مع العلم ان ايام دورتها عادة 

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد حمد  رب العالمين، ال
 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

 إن لم يحمل هذا الدم صفات الدورة، فهو دم فساد، وال يسمى 
استحاضة إال إن كان تابعا لفترة الحيض، ودم الفساد نجس ناقض 

ع من الصالة أو الصيام ونحوه، للوضوء في قول الجمهور، لكنه ال يمن
فعليها أن تصلي وتصوم إلى أن تنزل الدورة، فتلتزم بأحكامها، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٤/٥/٩في 

 

 هوبعدحكم الصفرة والكدرة قبل الحيض 
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أنا كان علي قضاء من رمضان يوم واحد فجاءني الحيض ثم بعد 
ليوم المتبقي ولكن في ذلك اليوم نزلت كدرة اعتقادي ان طهرت صمت ا

فأفطرت ولم أكمل صيامي اعتقاد أن الكدرة والصفرة من الحيض ثم لم 
ينزل بعدها شيء فصمت اليوم الذي يليه دون ان اغتسل تساهال في 
األمروكان هذا اليوم التاسع والعشرين من شعبان فلم استطع صيام يوم 

لة حيث أخرت القضاء إلى هذا الوقت  بدله وأنا في الحقيقة كنت متساه
 لدي سؤالن

ماحكم صيام يومي هذا هل هو صحيح وهل يجب علي فدية أو ما 
 شابهها

ه هل هي من الحيض  وهل وبعدما حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض 
 سالم والمسلمينجزاكم هللا خيرا عن اإل أصلي

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 الطهر ال تعتبر شيئا، وال وبعداعلمي أن الكدرة والصفرة قبل الحيض 
يترتب عليه أي أثر شرعي، فعلى المرأة في هذه الحال أن تصوم 

رة التي نزلت عليك بعد الطهر بفترة، فصوم وتصلي، فإن كانت هذه الكد
ذلك اليوم صحيح، وال يلزم غسل وال غيره، أما إن كانت تلك الكدرة 
تابعة للحيض، فهي من الحيض، وعليه يبطل صومك في ذلك اليوم، 
وأما اليوم التالي والذي صمتيه دون اغتسال فهو صوم صحيح، فليس 

، بل العبرة بانقطاع من شرط الصوم أن تغتسل الحائض من الحيض
الدم والطهر منه، وأما الكفارة لتأخير القضاء فهي مستحبة عند بعض 

 .أهل العلم، ال أكثر، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٩/٤في 

 

 حكم الصيام مع نزول دم خفيف قريب من اللون البني
ك ولكن في تناولت حبوب منع الحمل بنية اتمام شهر رمضان المبار

االيام االخيرة من الشهر الفضيل شاهدت نزول دم خفيف قريب من 
اللون البني الى البني الغامق في فترات متقطعه من اليوم فما حكم 

 م هللا خيرا واثابكم ونفع بعلمكمصيامي لتلك األيام افيدوني جزاك

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .لين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرس

إن كان هذا الدم يحمل صفات دم الحيض، فهو مبطل لصوم هذا اليوم 
ويجب قضاؤه، أما إن كان هذا الدم ال يحمل صفات دم الحيض، فليس 

 .، والصوم صحيح، وهللا الموفقعليك شيء

 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١٤٣٥/٥/١٦في 

 

 الة مع وجود دم بعد انتهاء الدورةحكم الص
 

) اكرمكم هللا(انا تطهرت يوم االربعاء ودخلت المرة االولى في الحمام 
ولم اجد شي دخلت الثانية وجدت وسخ من الدم وصليت وكلما ادخل 
الحمام الاجد شيء حتى  يوم الخميس دخلت الحمام ولم اجد شئ  ولكن 
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وصليت هل هذه استحاضة قبل صالة المغرب دخلت ونزل دم وسخ 
 وهل صالتي صحيحة؟؟؟؟؟؟؟

 السؤال الثاني

انا اتوضأ لصالتي الظهر والعصر وبينما انتظر صالة العصر اسمع 
صوتا مني ولكني ليس بريح بل هو صوت من الداخل فقط هل اصلي ام 

 اعيد الوضوء ؟؟؟؟ وشكراا لكم

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

طالما حصل الطهر من الحيض، فما تجدينه بعد الطهر ال يؤثر شيئا، 
ويسمى دم فساد، وما تجدينه من أصوات في البطن، فال حكم لها، بل 

 .هللا الموفقالعبرة بما خرج بالفعل، و

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٨/٦في 

 

 هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الطهارة؟؟
 

وماذا لومس الرجل ذكره ، هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الطهارة
 عند الغسل ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .حبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وص
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 الغسل ال يجزئ عن الوضوء إال إن كان عن جنابة، وعليه فال يجزئ 
غسل الجمعة عن الوضوء، وال غيره من األغسال المستحبة أو الواجبة 
األخرى، كالغسل من الحيض للنساء، وأما مس الذكر فإن كان لشهوة 

 .إال فهو غير ناقض، وهللا الموفقكان ناقضـا، و

  بن موسى الداليدمحم.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٥/١٠في 

 

 

 

 كيف تصلي مع نزول قطرات من الدم طول الشهر؟؟

 
انا امرأة متزوجة واستعمل وسيلة منع حمل تجعل الحيض يأتينى طوال 
الشهر ويكون الحيض قطرات قليلة من الدم ذو اللون الحمر تنزل كل 

ومتى يوم طوال الشهر والسؤال متى اصلى ومتى امتنع عن الصالة 
احل لزوجى ومتى ال احل له مع العلم انى قبل استعمال وسيلة منع 
الحمل كان الحيض يأتينى خمسة ايام فقط من كل شهر وجزاكم هللا 

 خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

الواجب عليك اعتبار حيضتك بعادتك الشهرية التي تعودتيها، وهي  
، ..خمسة أيام من الشهر، فتحدديها، وتمتنعي فيها عن الصالة والصوم 

في ولك فعل كل شئ، وهللا وما زاد فهو دم فساد، تصلي وتصومي وتطو
 .الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١٤٣٥/٥/٢في 

 

 محكم الصالة مع نزول د
 

انا كنت حامل وقال الطبيب انه اشتباه حمل وقال انتظري شهر 
وانتظرت ولكن لم يتغير حجم الجنين فقال الطبيب انه كيس فاضي 

 وبعدوسوف ينزل وهاانا االن قد مر علي ثالثه شهور لم أرى الدوره 
ذلك جاءني نزيف وذهبت للمستشفى وقالو بان الكيس قد نزل فهل 

 ره أو نفاس هل أصلي أم الم دم دويعتبر هذا الد

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

طالما أن هذا الدم ال يحمل صفات دم الحيض، فهو ليس بحيض، لكنه 
دم فساد، فال يلزمك شئ من أحكام الحيض، حتى ينزل الحيض، فعليك 

 . المصحف، والجماع، وهللا الموفقأن تصلي وتصومي، ولك أن تمسي

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٥/١٠في 

 

 ضاءهل تصلي أم تنتظر رؤية القصة البي
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هللا يعطيك العافيه ياشيخ انا الدوره عندي سبع ايام وأحيانا ماتنزل 
أصلي اما حتى اشوف القصه القصه البيضاء يكون زي الكدره هل 

 البيضاء

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

بيضاء ليست شرطا في طهر المرأة من الحيض، إنما  رؤية القصة ال
هي طريق من طرق الطهر، والطريق اآلخر أن يحصل جفاف تام، فال 
ينزل دم، فهذا طهر، فمتى جف المكان، ولم ينزل دم الحيض، فهذا 

 .يعني أن المرأة طهرت، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٧/٨في 

 حكم الكدرة المتصلة آخر الحيض

 
سؤالي يافضيلة الشيخ ما حكم الكدرة المتصلة اخر الحيض هل تعتبر 
من الحيض ام طهر اي إذا رايتها اغتسل واصلي ؟؟؟؟؟ وجزاك هللا خير 

 الجزاء

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 مادامت متصلة بالحيض، فهي من الحيض، أما إن جاءت بعد الطهر، 
نجس فليس لها حكم الحيض، وال يترتب عليه أثره، لكنه دم فساد، 

 .وناقض للوضوء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه 

 هـ١٤٣٥/١٢/٦في 
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 هل يجوز ايالج الذكر في الفرج اثناء العادة الشهرية؟؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

: ه، فقال تعالىهذا من األعمال المحرمة، فقد نهى هللا عنه في كتاب
يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا في المحيض، وال (

وألن ) تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا
لذا ذهب جمع من ) مقبلة ومدبرة واتقوا الحيضة والدبر: ( النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

يه كفارة، أن أهل العلم إلى أن من أتى امرأة وهي حائض، فإن عل
 .يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 ه١٤٣٥/١/١٨في 

 

 حكم الصالة والصيام مع وجود كدرة تميل للون األسود
 

 ايام ولكن ياتي قبلها ب ثالثة ايام كدرة تميل ٦عادتي الشهريه مدتها 
واحيانا الزهري تستمر حتى نزول الحيض المعروف للون األسود 

ويصاحبه مغص خفيف فالاعلم هل هو من الحيض فاترك الصوم 
 والصالة او ال ارجوا اجابتي فانا في حيرة بامر الصالة والصيام 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم

 ال تعد الكدرة أو الصفرة قبل أو بعد الحيض شيئا، لذا فال تلتفتي إليها، 
 ما دمت تميزين عادتك، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٧/١٢في 

 

 

 

 هل تأثم المرأة إذا لم تغتسل بالطريقة الشرعية؟؟
 

ة الشرعية التي بالطريق)من الحيض ( هل تأثم المرأه اذا لم تغتسل 
 وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

االغتسال له كيفيتان، كيفية مجزئة، وكيفية على الهدي النبوي الكريم، 
تسل رفع الحدث، ثم يصب الماء عليه أما المجزئة، فهي أن ينوي المغ

صبا، بحيث ينال الماء كل أعضائه، أما الكيفية التي على الهدي 
النبوي، فهي أن يغسل يديه ثالثا، ثم يغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه 
للصالة، ثم يصب الماء على رأسه، حتى يروي بشرته، ثم يصب الماء 

كمل حاال، وال يأثم على يمينه، ثم على يساره، فمن فعل هذه فهو أ
 . بالكيفية األولى، وهللا الموفقباألخذ
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٦/١٢في 

 

 كيف تعرف المرأة بأنها طهرت من الحيض
 

كيف اعرف انني طهرت من الحيض هل بنزول الماء االبيض الصافي 
ن سؤالي ولم اسال اال الني ام بنزول االفرازت الشفافه اللزجة اعتذر ع

 مضطره جعلكم هللا من اهل الجنه

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إما النقاء التام، وإما : الطهر يحصل للمرأة من الحيض بأحد أمرين 
برؤية القصة البيضاء، وهي عبارة عن الماء األبيض الصافي ينزل بعد 
الحيض، أما اإلفرازات البيضاء، فعليك مراجعة الطبيب، ألن الغالب أن 
هذه أمرها طبي، وليست دليال على الطهر، والمهم أن الطهر من 

ي عدم نزول دم الحيض بالكلية، سواء بنزول الماء الحيض يعن
 .األبيض، أو النقاء التام، ولو لم تنزل القصة البيضاء، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 ه١٤٣٥/٦/١٨في 

 

 حكم الصالة مع نزول قطرة دم قبل موعد الدورة
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ريه تأتيني انا مرضعه والدوره الشه..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ايام ولكن في هذا الشهر نزلت علي نقطة ٧يوم  وتستمر لمدة ٢٦كل 

ثم توقف الدم ، مره واحده فقط،  أيام١٠دم واحده قبل موعد الدوره  ب 
 ٦ومازال ، ثم نزلت علي في اليوم التالي نقطه واحده فقط،لمدة يوم 

 وال ادري هل اصلي ام ال ؟،لدوره ايام علي موعد ا

 

 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

كل دم ينزل على المرأة قبل أو بعد الحيض غير متصل به، فإنه دم 
فساد، ليس له أثر في الحكم الشرعي، وليس له حكم الحيض، ومن ثم 

هرة، حتى يأتي الحيض في فتصلي وتصومي، وتفعلي ما تفعله الطا
رة كنا ال نعد الكدرة والصف: ( وقته، قالت أم عطية رضي هللا عنها

 .وهللا الموفق) شيئا

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٥/٢في 

 

 ورةحكم االفرازات البنية اللون بعد الد
ها بيوم او يومين ينزل وبعدبعد الدورة الشهريه في كل شهر اطهر 

واحيانا دم واضح؟؟فهل تعتبرمن ..علي نجاسه بسيطه بلون بني قليال 
ا الدوره وهل اغتسل بعدها ؟؟وما حكم الطهر الذي بينها؟ افتوني علم

 ..بانها مشكلة كثير من النساء 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم
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األصل أن الكدرة والصفرة ليست بشئ، سواء كانت قبل الحيض أو بعد 
كنا ال : (الحيض، جاء في الحديث عن أم عطية رضي هللا عنها، قالت

 .وهللا الموفق) درة والصفرة شيئانعد الك

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٩/٢في 

 

 بالنسك، ولها أن تشترط على ال بأس للحائض أن تحرم
 األرجح

وسيد ، والصالة والسالم على أشرف الخلقالحمد  رب العالمين، 
 ..وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

ثم لها أن تفعل سائر ما ، فإنه ال بأس للحائض أن تحرم حال حيضها
غير أنها ال تطوف بالبيت، ففي صحيح ، ُّيفعله من الحاج من مناسك

حتى أتينا ذا :" مسلم عن جابر رضي هللا عنه في حجة الوداع، قال 
َالحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى  َ

اغتسلي : "رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيف أصنع ؟ فقال
 أن تحرم، مع كونها فأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، "واستثفري بثوب وأحرمي 

نفساء، فدل على أن الحائض أو النفساء تحرم حال حيضها، وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي هللا عنها قالت خرجنا مع النبي صلى هللا 
عليه و سلم وال نرى إال الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها 

أنفست؟ : لحضت، فدخل علي النبي صلى هللا عليه و سلم وأنا أبكي فقا
إن هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم : نعم قال : قالت؟  يعني الحيضة -

 .فاقضي ما يقضي الحاج، غير أال تطوفي بالبيت حتى تغتسلي

 

َّفالحائض أو النفساء ال بأس أن تحرم حال حيضها، فإن كانت حاجة، 
فلتفعل كل شيء للحج، كالوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بمنى، ورمي 
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جمار، والسعي بين الصفا والمروة، ثم تطوف بالبيت بعد الطهر، فإن ال
خشيت فوات الرفقة، واستمر الدم، فلها أن تتحفظ جيدا، بما يمنع نزول 

 .الدم، وتطوف على حالها بالبيت

 

وإن كانت معتمرة، فستبقى على حالها، ال تصنع شيئاحتى تطهر، ثم 
 يشرع لها في تلك الحال تطوف بالبيت، ثم تسعى، ثم تقصر وتحل، وال

 .أن تقدم السعي، وتنتظر الطواف، بل الترتيب واجب في العمرة

فإن األصل أن من أحرم بنسك أنه يجب عليه أن ، أما مسألة االشتراط
ِوأتموا الحج والعمرة {: يتمه، لقوله تعالى َِّ َ َ ْ ُ ْ َْ ََّ َ ُّ ِ ، وباتفاق ١٩٦: البقرة[} َ

ل من النسك والخروج منه، إال بإتمامه، إال أهل العلم أنه ال يجوز التحل
إن كان قد اشترط عند نسكه، فله أن يحل منه بغير شيء، فال يلزمه 

ٌالدم، وال حلق رأس أو تقصير، وال يلزمه المضي فيما عجز عنه ٍ ُ. 

 

وعليه فهل االشتراط مشروع بكل حال، أم هو غير مشروع أصال، أم 
 يشرع في حال دون حال؟

 

هذه ثالثة أقوال ألهل العلم في تلك المسألة، واألظهر أنه من حيث 
األصل ال يشرع لكل محرم أن يشترط، إذ إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجمهور أصحابه 
رضي هللا عنهم حجوا واعتمروا عمرات عديدة، ولم ينقل أنه صلى هللا 

ل على أنه عليه وسلم أو أحٌد من أصحابه اشترطوا عند النسك، مما يد
من حيث األصل ال يسن، وال يشرع، إال ما ورد في قصة ضباعة بنت 
الزبير رضي هللا عنها لما أرادت الحج وهي شاكية مريضة، فقال لها 

اللهم محلي حيث حبستني، فإن لك : حجي واشترطي وقولي: "النبي ملسو هيلع هللا ىلص
لة أن االشتراط لذلك كان الراجح في تلك المسأ، "على ربك ما استثنيت

ٍيسن لمن خشي أال يتم نسكه، لمرض أو خشية صّد عن البيت ونحوه،  َ
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وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا، وشيخنا ابن عثيمين 
واألظهر لي أن الحائض تلحق بالمريضة، سيما في ، عليه رحمة هللا

كة، حتى هذه األزمنة، وتلك األحوال، التي يصعب فيها بقاء المرأة في م
تطهر ثم تعتمر، فإن أحرمت الحائض، وخشيت طول مدة الحيض، ثم 
اشترطت، فال بأس في ذلك، ولها إن عجزت عن إتمام النسك أن تحل 

 مجانا، وتنصرف من مكة،

 

 وليس لالشتراط صيغة معينة، بل كل صيغة تدل على المعنى يحصل 
ِ فمحلي لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس: بها المقصود، فتقول ِّ

 .ونحوه، إن منعني مانع فلي الحل:  حيث حبستني، أو

 

فإن طالت على المعتمرة مدة الحيض، ولم تكن اشترطت، وتخشى فوات 
َالرفقة، فإنها في تلك الحال محصرة، والمحصر هو من عجز عن إتمام 
النسك، فيلزمها أن تذبح هديا، وأن تقصر شعرها، ثم تنصرف، مثل ما 

ُ عام الحديبية، لما منع من دخول مكة، فنحر وحلق، فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
رواه .فانحروا ثم احلقواقوموا : وقال ألصحابه رضي هللا عنهم

 .البخاري

 .وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٤/١٠/١٤٣٥في 

 

 ول اآلذان وال يصليحكم من يجامع زوجته ح
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 ذان وينام وال يصلي في وقت متاخرماحكم ان يجامعني زوجي حول اال

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 أما الجماع فله فعل ما يشاء، باستثناء الحيض والدبر، أما تأخير 
ة، فإن كان في وقتها فال بأس، بشرط الجماعة، وإن كان بعد الصال

ك أن تداومي نصحه، وهللا خروج وقتها، فهي كبيرة من الكبائر، وعلي
 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١٢/٤/١٤٣٣في 

 

حكم الصالة والصيام مع وجود اضطراب في الدورة بسبب 
 اللولب

ولكنه سبب لي بعض )اللولب(السالم عليكم استخدم وسيله منع الحمل 
االضطراب في الدوره وزياده فتره نزول الدم لمده تزيدعن شهرمع 
 اختالف في شكل االفرازات والدم النازل فما حكم الصاله والصيام

 والجماع في هذه الحاله

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 إن كان الدم الذي ينزل في الفترات الزائدة يحمل نفس صفات الدورة 
فهو حيض إلى خمسة عشر يوما، وما زاد فهو استحاضة، فتغتسلين، 

 .ين، ويحصل الجماعكل صالة، وتصومثم تتوضئين ل

إما إن كان الدم بعد اللولب يتغير، وال يحمل صفات الحيض، فامكثي في 
حكم الحائض مدتك المعتادة، ثم بعد ذلك تغتسلي، وتصلي وتعتبري في 

 .حكم المستحاضة من أول لحظة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٤/١٤٣١في 

 

 

 

 

 

ِاالعتمار حال الحيض َ َ خجالُ َ 

 
ًزوجة اعتمرت وهي حائض حياء من أهلها، ثم اعتمرت مرة ثانية 

 بعدها عمرة صحيحة؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ًفإن هذه المرأة أخطأت حينما طافت وهي حائض حياء من الناس، وكان  ٌ
َيجب أن يكون حياؤها من هللا تعالى أشدَّ وأعظم، أما طوافها وهي  ُ
ٌّحائض، فهو فاسد، ال يترتب عليه حكم، وال حل، فإن جمهور أهل العلم  ِ
ُّعلى أن الحائض ال يصح منها طواف حتى تطهر، وإن طافت ال تحل 

 ويدل لذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة رضي هللا عنها لما حاضت، وهي بذلك،
ٌمحرمة بالحج ُّافعلي ما يفعل الحاج، غير أال تطوفي بالبيت حتى : ( ِ
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فاقضي ما يقضي الحاج، غير أال تطوفي بالبيت : ( ، ولمسلم)تطهري 
 ) .حتى تغتسلي

 

َوفي الصحيحين عن َعائشة أن صفية ََّ ِ َِ َّ َ ُ بنت حيي زوج النبي صلى  َ َّ َّ ََّ ِ ّ ِّ َِ ْ َ ٍ َ ُ َ ْ
َِعليه وسلم حاضت في حجة الوداع َ َ َْ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ َّ َ ْ َفقال النبي صلى  َعليه وسلم، َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََ ُ َّ َ ُّ ِ َ َ :

ُأحابستنا هي؟ فقلت( ْ ُ َ َ ِ َ ُ َ ِ َ ، وطافت بالبيت: َ ِإنها قد أفاضت يا رسول  ْ ََ َْ ِ ْ َْ ََ َ ِ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ ِ ،
َقال النبي صلى  َعليه وسلمَف َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََ ُ َّ َ ُّ ِ ْفلتنفر: َ ِ ْ َْ َ.( 

 

وعليه فعمرتها األولى لم تحل منها، لكنها أتت بعمرة ثانية وهي على 
تلك الحال، وهذا  مما تنازع فيه العلماء؛  ألنها أحرمت وهي مازالت 

ٌمحرمة، فمن أهل العلم من يرى أن إحرامها الثاني َعبث، لوق َ َ وعه من ِ
ٍمحرمة، قال صاحب الفواكه الدواني ال يصح إرداف عمرة على : "ِ

أو  : " .. هـ،   وقال العز بن عبد السالم.ا".عمرة وال حج على حج
ٌأدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة انعقد له حج واحٌد وعمرة  ٌ ٍّ ً ٍ

 .اهـ". واحدة

 

ِومن أهل العلم من يجوز اإلحرام على تلك الحال، ويج عل الثانية ّ
متضمنة لألولى، وتقوم مقامها، غير أن البعض يلزمها بقضاء الطواف 

َوهذا حسن لو أنها لم تزل في مكة، أما وقد خرجت ، للعمرة األولى َ ٌ َ َ
 وهللا الموفق. عنها فلعل األرجح أن العمرة التي أتت بها كافية لها

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٣/٥/١٤٣٢في 
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ُالسنة مبالغة الحائض في دلك شعرها عند االغتسال من 

 الحيض

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

َ ففي الصحيح عن أسماء بنت شكل رضي هللا عنها أنها سألت النبي  َ
ُصلى  عليه وسلم عن غسل تأخذ إحداكن ماءها  " :  الحيض؟ فقالَّ

وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلك دلًكا 
وقال لها في ". ًشديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء

.. ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها: "غسل الجنابة
سل من الحيض والغسل َّففرق عليه الصالة والسالم بين الغ". الحديث

 .وفقنا هللا وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص. من الجنابة

 دمحم بن موسى الدالي . د:  كتبه

 هـ١/٣/١٤٤١:في

 

 أخذ مايمنع الحيض في رمضان

 
السالم عليكم هل يجوز أخذ اي شئ يمنع نزول الدورة الشهرية فى 

 .صيامه كامال وجزاكم هللا كل خيررمضان حتى اتمكن من 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 .ضررا، فال بأس به، وهللا الموفقإن لم يسبب  
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٣/٨/٢٦: في

 

 االنتقال إلى الكفارة عند العجز عن الصوم
 

 شهور  لسبب الحمل والنفاس  هل أقوم بدفع كفارة ٤علي قضاء 
صيامي للشهور  األربعة قبل أن أكمل صيامها ؟ أم بعد ان أكمل الصيام 
كامال ؟ وهل يجزئ ان أخرجها نقود أم ماذا أخرجها؟ وإذا نقود كم 

  السعوديأخرج من النقود لليوم الواحد باللایر

الحمد هللا رب العالمين من وجب عليه قضاء أيام من رمضان فإنه ال 
ينتقل إلى الكفارة إال عند العجز التام عن الصوم، وعليه فالواجب عليك 
قضاء تلك أربعة األشهر، ال غير، وال يجوز إخراج الكفارة، وترك 

  وهللالقضاء، فمتى استطعت صوم القضاء فصومي، وال يشترط التتابع،
 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 

 

 الطهر قبل األربعين في النفاس
 

أنا كنت حامل في الشهر الخامس ولقد توفي الجنين في بطني فاضطرت 
 بما يعني ...المستشفى ان تعمل لي طلق صناعي حتى ينزلوا الجنين 

فسؤالي هو هل يجوز علي الصالة إذا وقف ... أنا أنجبت طفلة ميته 
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 يوما حتى ٢٥الدم أم يجب ان أكمل أربعين يوما ؟؟ علما بأني اكملت 
  يوما ؟٤٠هل يجوز علي االعتسال والصاله أم يجب ان أكمل ... االن 

 

 الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

الصحيح أن النفاس ال يرتبط بمدة معينة، بل بخروج دم النفاس، فمتى 
ُانقطع الدم، ورأيت الطهر، فالواجب عليك الغسل والصالة، ولك الصوم  ِ

 .لموفقوالجماع، وهللا ا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/٣/١٤٢٩في 

 

الحيض واالستحاضة وحكم الصالة والصيام الفرق بين 
 معهما

 

أمي عادة عندما تلد وتنتهي من فترة النفاس تبقى تسعة أشهر ال تأتيها 
العادة أبدا ثم تأتيها شهرين ثم تحمل وهكذا وهي اآلن قد ولدت قبل 

في ، ثالثة أشهر وانتهت من فترة النفاس في الشهر السابق رأت دم
ولكنه نزل مرة واحدة ثم توقف فقالت اذا هو البداية ظنت أنه دم حيض 

استحاضة وليس حيض وهذا الشهر نفس الشيء نزل عليها دم قليل ثم 
توقف ويصاحبه ألم في الظهر والبطن فهل يعتبر استحاضة أيضا أم 
ماذا وما حكم صالتها وان حدث معها هذا كل شهر يعتبر استحاضة 

 م ؟ ايا٧ايضا مع العلم ان ايام دورتها عادة 
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والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 

 إن لم يحمل هذا الدم صفات الدورة، فهو دم فساد، وال يسمى 
استحاضة إال إن كان تابعا لفترة الحيض، ودم الفساد نجس ناقض 

 ال يمنع من الصالة أو الصيام ونحوه، للوضوء في قول الجمهور، لكنه
فعليها أن تصلي وتصوم إلى أن تنزل الدورة، فتلتزم بأحكامها، وهللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٤/٥/٩في 

 
 ايام ثم ٩نا كنت مركبه لولب ونزلته فأستمر معي الدم  ا:السؤال

اغتسلت وصليت يومين ويوم السبت صمت فنزل مني دم احمر بعد 
الظهر فهل صيامي مقبول ام باطل علما بأني اتممت صيامي جزاك هللا 

 خير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق  :الجواب
 .وسيد المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 الدم الذي ينزل من النساء، ال يمنع من الصالة والصوم والطواف 
والجماع، إال إذا كان دم حيض أو دم نفاس، وما سوى ذلك من الدماء 

ٍفإنه يعتبر دم فساد، فال  يمنع من الصالة وال الصوم وال الطواف، وال َ
َالجماع؛ وذلك أن هللا تعالي لم يرتب تلك األحكام على مطلق خروج  ِّ
الدم، لكن على خروج دم الحيض، وألحق به النفاس، جاء في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي صلى 
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ْألي: ( هللا عليه وسلم قال في المرأة َ ْس إذا حاضت لم تصل ولم تصمَ ْ ُْ َ َ ََ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ (
 .فهذا النص فيه وجوب ترك الصوم والصالة للحائض

ْوعندهما َعن َعائشة رضي  َعنها قالت َ َ َ ْ ُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َّخرجنا مع رسول  صلى : ْ َ ِ َّ َِ ُ َ ََ َ ْ َ
َ َعليه وسلم ال نذكر إال الحج حتى جئنا س ََ َ َْ َِّ َ ََّ ْ َّ ِ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ُ ُرف فطمثت َّ ْ ِ َ َ َ  -أي حاضت–ِ

َفدخل َعلي رسول  صلى  َعليه وسلم وأنا أبكي، فقال ْ ْ ََ َ َِ َِ ََ َ ََ ََ َّ ََّ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َّ َ ِما يبكيك؟ : َ ِ ْ ُ َ
ُفقلت ْ ُ َو لوددت أني لم أكن خرجت العام: َ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َِّ ْ ِ َ َِ َقال. َّ ِما لك لعلك نفست؟ : َ ْ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ
ُقلت ْ ْنعم: ُ َ َقال. َ ُّهذا شيء كتبه  َعلى بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج : َ َ ْ ُ َ َ ٌْ َ ِ َ ََ َّْ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ

ِغير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري ُ ْ َ ََّ َ ِ ْ َْ ِْ ِ ُ ََ ْ َ وهذا فيه وجوب ترك الطواف، . َ
 .ويرخص لها في ترك طواف الوداع إن بقيت على حيضها

ض، مما يدل على التسوية وفي الحديث أيضا إطالق النفاس على الحي
 .بينهما في الحكم

َويسألونك َعن المحيض قل هو {: وفي وجوب ترك الجماع، قال تعالى َُ ْ ُ ِ ِ ْ ََ ْ ِ َ َ ُ َ
َأذى فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا  ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ ِ ِ َِ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َ ْ َ ّ ْ ُ ْ ً َ

ُتطهرن فأتوهن من حيث أمركم ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َّ َ ُّ  إن  يحب التوابين ويحب َ َ ُِّ ُِ َُ ِ َّ َّ َ ّ َّّ ِ ُ
َالمتطهرين  ِ ِّ َ َ ُ  .٢٢٢البقرة}ْ

َّفأصول الشرعية على أن هذه األحكام ال تترتب على مجرد خروج الدم، 
 .إنما على خروج دم الحيض والنفاس فقط

حتى دم االستحاضة فللمرأة أن تصلي مع خروجه وتصوم وتطوف، 
دم مغاير لدم الحيض، يفارقه في الحكم، يؤكد ذلك ويحصل جماع؛ ألنه 

ْما أخرجه البخاري َعن َعائشة رضي هللا عنها قالت َ َ َ َ ِ َاعتكفت مع : ْ َ ْ َ َ َ ْ
م  َرسول  صلى  َعليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدَّ ََ َ ََ ْ َ ََ َ ِ ِ ِِ َ َْ َ َْ ٌ ْ َّ ََّ ْ ُ َّ ََّ ِ ِ ُ

َوالصفرة والطست تحتها  َ َْ ُ ْ َّ َ ََ َ ْ ِّوهي تصليُّ َ ُ َ ِ َ. 
 .أي دم االستحاضة، ومع ذلك كانت تصلي

وعليه فهذا الدم الذي نزل بعد إزالة اللولب إن وافق وقت الدورة 
المعتاد، وكان عليه عالمات دم الحيض المعروفة، فإنه دم حيض، يمنع 
من الصالة والصوم والطواف والجماع، وإال فهو دم فساد، يجب غسله 

غسل، إنما يوجب الوضوء إذا أردت الصالة، فعليك فقط، وليس موجبا لل
ِأن تصلي وتصومي، وما أديت من صالة وصوم في هذه الفترة فهو 

 .صحيح بالشروط السابقة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٤/٤/١٤٣٥في 

 
 

ماحكم من طلقها زوجها بالهاتف وهي حائض علما انهالها 
 فترة في بيت اهلها؟

 
، الطالق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم

هل يكون طالقا ماضيا أم طالقا الغيا ؟ وجمهور أهل ، وطال فيه النقاش
ولكنه ، ويحسب على المرء طلقة، العلم على أنه يكون طالقا ماضيا

يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية 
هذا الذي عليه جمهور ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، رثم تطه

اإلمام أحمد والشافعي ومالك وأبو : أهل العلم ومنهم األئمة األربعة
ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمة هللا ، حنيفة
ذلك ألنه خالف ، وال يكون ماضيا، أن الطالق في الحيض ال يقع، عليه

َمن َعمل َعمال ليس َعليه أمرنا ( : وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ورسولهأمر هللا َ َُ ْ َ ِ ِْ ْ ََ َ َْ
َفهو ردٌّ  َ ُ حديث عبد هللا : والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة) َ

فأخبر النبي صلى هللا عليه ، بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض
مره فليراجعها ثم يتركها ( :  وقالوسلم بذلك فتغيظ فيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

) ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر
فالعدة ) فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لها النساء ( : ثم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

التي أمر هللا أن تطلق لها النساء أن يطلقها اإلنسان طاهرا من غير 
، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر هللا، جماع

فالطالق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طالق غير ، ًفيكون مردودا
وال عبرة في علم الرجل ، وأن المرأة ال زالت في عصمة زوجها، ماض

لكن إن ، ال عبرة بعلمه، نعم، في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة
وإن كان ال يعلم فإنه ينتفي ، وعدم الوقوع، كان يعلم صار عليه اإلثم

 ".وال إثم على الزوج ، وقوع الطالق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 

هل يشترط في الطهاااره من الحيض خروج القصة البيضاء وإذا 
 اغتسلت ثم خرجت هل اعيد األغتسااااال ؟؟؟؟؟؟؟

هل ترديدي للمؤذن اللي بالتلفاز اخذ عليه أجر ..  الثانيالسؤال
 وشكرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  

على المرأة المسلمة أن تحتاط في أمر الطهارة من الحيض، وال تعجل 
ِّ فقد كان النساء يبعثن إلى َعائشة أم حتى ترى القصة البيضاء، ُ َ َ ِ ََ ِ َ ْ َ ْ

َالمؤمنين بالّدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها  َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َُ ْ َ َْ ُّ ُ ُ ْ ُ ِ ِ َ ْ
ََّعن الصالة فتقول لهن ُ َ ُ َُّ َ َ ِ َ َال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: "ِ َ ْ َْ ْْ َ ْ َْ َّ َ ََ َ ََّ َ َ ُتريد . َ ِ ُ

ِبذل َ ِك الطهر من الحيضةِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ  .أخرجه مالك وصححه األلباني".َ
فإذا تعجلت المرأة واغتسلت ثم تبين بعد الغسل أنها مازالت حائضا، 

 .فإنه يلزمها أن تغتسل مرة ثانية
أما الترديد مع المؤذن الذي بالتلفاز أو اإلذاعة، فإن األظهر أن األذان 

 متابعة المؤذن، لعموم األدلة إن كان على الهواء مباشرة، فإن يسن
الدالة على سنية واستحباب متابعة المؤذن،  أما إذا كان هذا األذان 
َّمسجال من قبل، كأن يكون لمؤذن ميت، أو تسجيل قديم، فإن هذا حكاية  ُ
صوت، وليس المؤذن نفسه، فال يسن متابعته في هذه الحال، وهذا ما 

 .وزان، وهللا الموفقاختاره بعض أهل العلم كالشيخ صالح الف
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٠/١٠/١٤٢٩في 
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انا حامل وفي الشهر الثاني ومنذ ان عرفت بانني حامل ينزل مني دم 
بني مع خيوط بنيه وذهبت للطبيبه وقالت هذا اجهاض منذر ونصحتني 

ه بالراحه التامه حتى يتم الحمل بسالم سؤالي ماحكم صالتي في هذ
الحاله هل اصلي ام ال واقضيها الن الدم ينزل في اوقات متفرقه 
ويصعب علي االستحمام ثالث او اربع مرات باليوم او اكثر حتى اصلي 
والاعرف هل يعتبر هذا الدم من الحيض ام استحاضه ؟؟ وجزاك هللا 

 الف الف خير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .لمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدا

 
والغالب أنه ليس -هذا الدم النازل إن لم يكن عليه عالمات دم الحيض 

 يعتبر هذا الدم دم فساد، وهو ال يمنع -بحيض، ألن الحامل ال تحيض
من أي شئ مما تمتنع منه الحائض، فال يجب غسل، ويجب عليك 

 تمسي المصحف، وأن يحصل الجماع، الصالة، ولك أن تصومي، وأن
ولكن بمجرد خروج الدم، يجب غسل المكان، والوضوء للصالة؛ ألنه 

 .ناقض للوضوء، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د
 هـ٢٣/٧/١٤٢٧في 

 
 

اريد الذهاب الى العمره وانا من مدينة ابها وانا حائض وسوف اطهر 
بلميقات انوي ثم اذا طهرت بعد وصولنا الى مكه بيوم فهل اذا مررت 

 اغتسل واخذ العمره ام ماذاافعل جزاكم هللا خير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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يجوز للحائض أن تحرم، وتؤخر طوافها بالبيت إن كانت في الحج، 
لك، أما إذا أرادت العمرة، وأحرمت وهي حائض أو على ُّلثبوت السنة بذ

مشارف الحيض، فإنها ستبقى مدة طويلة محرمة، وال تستطيع 
االعتمار إال بعد الحل، ألن الطواف هو ركن العمرة األكبر بعد اإلحرام، 
ِلذا فالرأي أن تذهبي إلى مكة دون نية االعتمار، ثم إذا طهرت انو 

ٍّحل لك، كأن تخرجي إلى التنعيم ثم تحرمي العمرة، وأحرمي من أقرب 
 .بالعمرة، ثم تعتمرين، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د

 هـ١٢/٢/١٤٣٢في 
 

 

 

انا امراه منفصله منذ تسعه شهر ورفعت قضيه خلع فهل 
 لى عدة ام ال وجزاكم هللا عنى خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 نعم على المرأة المختلعة إذا تم الخلع أن تعتد بحيضة واحدة بحكم 
القاضي، فعن ابن عباس رضي هللا عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 

 عدتها حيضة، رواه أبو داود والترمذي، وهو منه فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قضاء الصحابة رضي هللا عنهم، كما أنه مقتضى القياس، فإن المراد 
استبراء الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، وهذا كما تقدم إذا تم 

 الخلع، أما أثناء المقاضاة فال عدة، وهللا 
 .الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٢/٥/١٤٣٢في 
 

ما المقصود بأن الرسول كان يامر زوجته أن تأتزر ان 
 .يباشرها وهي حائض ؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في ( :  قال تعالى
فنهى هللا تعالى من مباشرة المرأة ) المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن

وهي حائض، وذلك ألن مكان المعاشرة يكون ملوثا بالنجاسة، فكان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمر الواحدة من نسائه أن تتزر، أي تتخذ إزارا على مكان 

، كالضم من السرة إلى الركبة، ثم يباشرها دون الجماع: الجماع، قيل
والتقبيل واللمس ونحوه، وفي بعض األلفاظ كان يأمر المرأة أن تطرح 

 .شيئا على فرجها، ثم يباشرها دون الجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢٥/٣/١٤٣١في 

 
 

انا حامل لي شهرين في الشهر االول  نزل مني كدره واوساخ في وقت 
... ِّالدوره الشهريه ولم اكن اعلم اني حامل واعتقدتها دوره فلم اصل 

هل يجب علي صاله ما فاتني ...  اسبوعين اكتشفت اني حامل  .وبعد
 في تلك االيام ؟

 
ق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخل

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 األصل أن الحامل ال تحيض، فمتى تأكدت أن هذا الدم، أو هذه الكدرة 
كانت في فترة الحمل، فالغالب أن هذا دم فساد، ال يمنع من أداء الصالة 
والصوم، ويلزمك قضاء ما تركت من الصالة في هذه األيام، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٢في 

 
 

 يوم مما يسبب لي ازعاج ١٥-١١انا سيدة متزوجة وفترة حيضي بين 
في حياتي الزوجية وزوجي متضايق جدا  هل يجوز الممارسة في االيام 
االخيرة حيث يختفي الدم وال اكون قد طهرت وخصوصا يحدث هذا بعد 

 الذكري منعا لالمراض او اصبر ويصبر اليوم السابع  ولو كان بالواقي
 زوجي ؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

يسألونك عن المحيض قل هو أذى : ( قال تعالى في محكم التنزيل
ن،فإذا تطهرن فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهر

) فأتوهن من حيث أمركم هللا، إن هللا يحب التوابين، ويحب المتطهرين
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على : (وقال ملسو هيلع هللا ىلص

واختلف أهل العلم فيمن أتى امرأة وهي حائض، هل يلزمه كفارة ) دمحم
 .مالية أم ال؟

يان المرأة في الحيض من األمور المحرمة، كل هذه األمور تبين أن إت
والواجب الصبر حتى تطهر المرأة، فإن شق على الرجل، فليأخذ بالهدي 
النبوي، بأن يباشر امرأته دون الفرج، فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يفعل ذلك مع 
عائشة رضي هللا عنها، أما في الفرج فهذا أمر محرم، فال يجوز بكل 

 .ع الواقي أم بغيره، وهللا الموفقحال، سواء م
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 

 

 
اذا حاضت المطلقه في الشهر ثالث حيضات اي انها اتتها في اول 
الشهر ثم طهرت فغتسلت ثم اتتها ثانية وطهرت فغتسلت ثم اتتها ثالثا 

 وطهرت فغتسلت هل تنتهي عدتها وجزاكم هللا خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 إذا ثبت هذا بالفعل، وكانت عادة المرأة من قبل على هذا النحو، فنعم 
تنقضي عدتها بالغسل من آخر حيضة، أما إن لم يحدث هذا إال في 

ال عبرة بهذا، والعبرة بعادتها المعتادة، فتعتد الشهر الذي طلقت فيه، ف
 .بثالث حيض تامات، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٢في 

 
 حكم جماع الزوجة وهي حائض

 
ما حكم جماع الزوجة وهي حائض، ولو جامع زوجته في ليلة طهرها 

 من الحيض قبل ان تغتسل، فماذا عليهما؟ وجزاكم هللا خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 الكبائر، وقد نهى عنه هللا في جماع الزوجة في حال الحيض كبيرة من

كتابه العزيز، كما أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصف من فعل هذا بالكفر، وهذا لخطره، 
َفعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال َْ َ َ َ ُ ِ َقال : َ َ
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َرسول  صلى  َعليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ َ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ ْمن أتى حائضا أو: "َ َ ًَ ِ َ َ ْ ْ امرأة في دبرها أو َ َ ََ ِ ُ ُ ِ ً َ ْ
ٍكاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل َعلى محمد َّ َ ُ َ َ ِ ْ َُ َ ََ َِ َِ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ً ِ." 

جاء : وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال
: وما أهلكك؟ قال: يا رسول هللا هلكت، قال: عمر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال

ًرحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، فأوحى هللا حولت 
ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم : ( إلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية ْ ْ ُْ ُْ ِ َِّ َ ُ ُ َُ ْ َْ َْ َ َ ٌ ُ َ

ُوقّدموا ألنفسكم واتقوا  واعلموا أنكم مالقو ُ ُ ُْ ُْ َُّ َ َ ْ َ َ ََ َّ ُ َّ ِ ُ ْ َ ِ ِ َه وبشر المؤمنينَ ِ ِ ِ َْ ُ ْ ِ ّ َ ُ (
 . أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة] ٢٢٣:البقرة[
 

فإذا طهرت المرأة من الحيض فالواجب أال يقربها زوجها حتى تغتسل، 
وال تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من : ( لقوله تعالى

أمرها إال أن المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل ف) حيث أمركم هللا 
أخف مما إذا كانت حائضا، لذلك فليس عليهما شئ سوى التوبة 
واالستغفار، وعلى المرأة إذا تيقنت من الطهر أن تبادر باالغتسال، 

: حتى ال توقع نفسها، وال زوجها في الحرج، وقال بعض أهل العلم
أقل أحوالها أن : عليها الوضوء، وقيل: عليها أن تتيمم، وقال بعضهم

  جيدا، تغسل فرجها
 .وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٣/٤/١٤٣٠في 
 

 اغتسلت ١٥اليوموبعد  يوم ١٥جاءت الدورة واستمرت اكثر من 
وصليت مع استمرار نزول الدم ارجوا منكم اخبارى كيف اعرف المده 

 بين الحيضتين
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .لمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدا
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 يجب على المرأة إذا أتاها الحيض أنت تجلس المدة المعهودة بالنسبة 
لها، فإذا زاد الدم على هذه المدة، فإما أن يكون نفس الدم األول، وإما 
أن يكون دما أحمر كالذي ينزل من الجروح، فإن كان نفس الدم األول، 

ي حيضها، وال تزيد على خمسة عشر يوما، ثم تغتسل فهي باقية ف
وتصلي وتتوضأ لكل صالة ولو استمر نزول الدم بعد الخمسة عشر 
يوما، أما إن كان الدم النازل بعد الحيض دما أحمر غير دم الحيض، 
وليكن بعد اليوم السابع أو الثامن، فإنها منذ هذه اللحظة مستحاضة، 

ة بعد دخول الوقت، وال يضرها إن فتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صال
 .استمر الدم

 
والخالصة أن مدة الحيض تختلف من امرأة ألخرى، وهي في الغالب 

 انتهاء هذه المدة، وانقطاع الدم وبعدتكون سبعة أو ستة أيام ونحوه، 
تمام يجب على المرأة االغتسال، ثم تعود لعبادتها من صالة وصوم 

ة واللون، بخالف دم االستحاضة فهو ونحوه، ودم الحيض معلوم الرائح
دم عرق، والمرأة المعتادة للحيض تعلم هذا، وتعلم الفروق بينهما، وهللا 

 .الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٦/١٤٣١في 
 
 

فضيلة الشيخ انا امراءة مرضعة واستخدم حبوب الرضاعة المانعة 
للحمل حيث ان هذة الحبوب اعزكم هللا تسبب في حدوث ادماءات 
ًبسيطة اشبه بالعاده الشهرية ولكن ياشيخ االدماء قليل جدا وقد يتوقف 

سؤالي ،، يوم او نصف يوم ويعود مرة اخرى اشبه بالقطرات البسيطه 
ًاصلي وهل هذا االدماء يوجب الغسل علما بان فضيلة الشيخ هل 

قطرات الدم تنقطع يوم اونصف يوم وتعود مرة اخرى وانا ياشيخ 
اوقفتها ومازال حالتي مستمرة  ارجو الرد سريعا وجزاكم هللا خير 

 الجزاء وجعل ماتقدمون في موازين اعمالكم
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يد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وس
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
المعلوم عند أهل الطب أن المرضع ال تحيض، وعليه فإذا كان هذا الدم 
ال يظهر عليه عالمات دم الحيض، فليس من الحيض، بل هو عند 
الفقهاء يسمى دم فساد، وهذا الدم ال يمنع من الصالة وال الصوم وال 

للوضوء على الصحيح، ويجب غسل ما أصابه، الجماع، ولكنه ناقض 
 .وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/١١/١٤٣٠في 
 

 
 

 نزول صفرة بعد أو قبل الحيض
 

الدورة الشهرية تجيني منتظمه وسبعة ايام بس هذي السنه تجيني 
منتظفة في وقتها بس قبل الموعد تنزل باربع ايام او اسبوع  مني 
اوساخ بنية مستمرة معي الى ان تنزل الدوره بموعدها وتجلس معي 

والسؤال هو هل اصلي واصوم في )يعني المجموع اسبوعين(سبعة ايام 
  الدوره؟هذي االيام قبل ايام

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ما دام أن هذا ليس في وقت الحيض، فليس بحيض، إنما يلزمك أن 
تتوضئي لكل صالة، بعد دخول وقتها، ولك أن تصومي، ويأتيك زوجك 
إلى أن تنزل الدورة في وقتها المعتاد، وقاعدة الشرع في هذا الباب أن 
تلك الصفرة أو الكدرة إن كانت قبل الحيض، أو بعد الطهر من الحيض 
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كنا ال نعد الكدرة (:  شيئا، لحديث أم عطية رضي هللا عنهافإنها ال تعد
 . وهللا الموفق) والصفرة بعد الحيض شيئا 

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/١١/١٤٣٠في 
 

 الدم النازل بعد اإلجهاض
 

ما المدة التى تنتظرها المراة بعد اجهاض حمل ال تصلى وال تصوم 
 س اربعين يوما ام غير ذلك ؟؟ومازالت تنزف ؟؟ هل هى مثل النفا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
الدم الذي ينزل بعد اإلجهاض ال يكون نفاسا إال إذا كان الجنين قد تبين 

رحلة المضغة، فيه خلق اإلنسان، وذلك يكون بعد بلوغ ثمانين يوما، م
فإن نزل عليه الدم على هذا النحو كان نفاسا، أما إن كان النازل 

أقل من ذلك، فهو دم فساد، ال يمنعها من الصالة وال الصوم ) الحمل(
 .وال الجماع

ثم إذا تبين أنها نفساء، بأن كان الجنين قد بلغ ثمانين يوما وزيادة، 
ينقطع الدم تماما أو يبلغ فعليها أن تترك الصالة والصوم والجماع حتى 

أربعين يوما، فإن استمر الدم بعد األربعين، فإن وافق عادتها كان 
حيضا، وإن لم يوافق عادتها، كان استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم، 

 .لكن عليها الوضوء لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 
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 الوضوء على طالء األظافر
 

 عاما أعاني من فطريات في أظافر اليدين ٢٤أنا فتاة أبلغ من العمر 
تشوه منظر األظافر و تغير لونهم تدريجيا للون األسود بصورة ملفتة 

منذ فترة . للنظر أستعمل عالجات موضعية منذ عامين و التحسن بطئ
 و لكن الحظت أنه مع بدأت بطليهم بطالء األظافر عند الخروج الخفائها

االستعمال المتكرر لطالء األظافر تحسنت حالها بصورة ملحوظة و كلما 
فهل يجوز لي الوضوء و الصالة بطالء األظافر . طليتهم ازداد التحسن

 لحين تحسنهم بصورة ال تسبب لي االحراج ؟؟؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين

 
ِّهذا العمل ال يجوز، فالواجب تعميم الرجل بالماء عند الوضوء، ولكن 
افعلي هذا وقت عذرك عن الصالة، أي وقت الحيض، أو لك أن تمسحي 
على الخفين بأحكامها، فللمقيم أن يمكث يوما وليلة يمسح على 

يام بلياليهن، فهذه هي المخارج الشراب، وللمسافر أن يمسح ثالثة أ
 .الشرعية، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 
 

 ايام وعالمه طهري ٧بعد التحيه والسالم انا فتاه مده الدوره عندي 
نزول القصه البيضاءولكن احيانا يحدث معي احد األمرين اما تنزل مني 

ث انني اجد افرازات لونها القصه ومعها بعض اللون األصفر حي
اصفرفي  مالبسي اوالاجد افرازات في مالبسي الداخليه ولكن عندما 
اضع منديل في الفرج اجد افرازات لونها اصفر ومختلطه بالقصه 
البيضاء ويستمر األمر عده ايام اليوجد دم ولكن افرازات لونها 

حتي اليوم اصفرفأنتظرتوقفها ونزول القصه نظيفه فإذا لم تنزل نظيفه 
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 ألنني  سمعت ان اقصي مده للحيض ١٦ اغتسل في صباح اليوم ١٥
 يوم فهل ما افعله صحيح ارجو الرد ضرورض ألنني وهللا ١٦هي 

محتاره واصبحت اقضي في الصالوات التي لم اصليها في تلك األيام 
 ايام التي يتوقف ٧حيث لم اعرف هل انا طاهره ام ال وخصوصا بعد ال

 النزول  ارجو الرد علي اإلميل ضروري ألنني الاستطيع فيها الدم عن
 مشاهده التلفاز

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كان الدم يتوقف بعد السابع، وترين القصة البيضاء، ثم بعد ذلك 
ت، فال يضرك هذه اإلفرازات، وتصلين وتصومين، تنزل تلك اإلفرازا

كنا ال نعد الكدرة (: وعليك غسلها، وهي ناقضة للوضوء، وفي الحديث
 ).والصفرة بعد الطهر شيئا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

 كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض
 

لقد عرفت من خالل قراءتي للفتاوى ان عالمتي الطهر اثنان القصة 
لكن ،بلنسبة اللقصة البيضاء فهي متاخرة جدا لدي .البيضاء او الجفاف 

يحصل لدي جفاف في االيام االخيرة سؤالي هو ما مدة الجفاف  التي 
يتحقق بها الطهر فبعض الفتاوى تقول الجفاف يكون ليوم واحد حتى 

ر والبعض االخر يقول الجفاف يكون لساعات  ارجوا منكم يتحقق الطه
 ان تقولوا لي ماهي مدة الجفاف وجزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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تكون ستة أيام أو المرأة تعرف من نفسها مدة عادتها، فإذا اعتادت أن 
سبعة، فالجفاف الذي يتبع هذه المدة هو الطهر، أما إن كان الجفاف 

 .يتخلل الدورة فإن هذا ال يعد طهرا على الصحيح، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢٨/٦/١٤٣١في 

 
 

انا فتاة نذرت ان نجحت سوف اصلي السنه مدى الحياة  والحمد  لقد 
ًني اجد صعوبة في االستمرارعليها خصوصا اثناء جمع نجحت لكن

 الصلوات وقت االنتهاء من الحيض ووقت السفر
 وانا االن الاصلي السنه فماذا افعل؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

فنذر الطاعة الواجب ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه: (قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص
الوفاء مادام مقدورا، والسنن والرواتب أمرها يسير، وهي في الجملة 
مستحبة بدون نذر، ولذلك فاألولى بالمسلم أن يواظب على السنن 

ر من صلى ثنتي عشرة ركعة من غي: (والرواتب، وفي الحديث الصحيح
وهي مما يحصل به الترقيع ) الفريضة، بنى هللا له بيتا في الجنة

للفريضة يوم القيامة، فأوف بنذرك، وهو أمر ميسور لكل مسلم، وال 
يضرك إن فاتك شئ، كما أن هللا تعالى أثنى على الموفين بالنذر، فقال 

ْيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مس: (تعالى َ َُ ُ ُّ َ َ َ ََ ً ْ ُ َُ َ ِ ْ َّ ِ ًتطيراُ ِ َ.( 
كما نحب التنبيه على أن النذر في أصله مكروه في أصح أقوال العلماء، 

ال تنذروا؛ فإن النذر ال يرد من قدر هللا (: لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنه، قال ملسو هيلع هللا ىلص
 .متفق عليه) ًشيئا، وإنما يستخرج به من البخيل

ر، وهو صالة السنة مدى الحياة، وعليه فالواجب عليك الوفاء بهذا النذ
 .وهو عمل مطلوب بأصل الشرع على وجه الندب، وال وجه لسقوطه
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أما ما ذكرتيه من أنك تجمعين الصلوات بعد الحيض فهذا العمل غير 
صحيح، وال يلزمك قضاء تلك الصلوات، إنما تصومين فقط، وأما في 

نافلة الفجر، السفر، فالسنة قصر الصالة، وال يسن أداء السنن، إال 
والوتر وركعتي الضحى، وباقي الرواتب القبلية أو البعدية ليس من 
السنة أداؤها في السفر، فليس عليك أي صعوبة في الوفاء بنذرك، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١١/١٤٣٣في 

 

هل يجوز في شهر رمضان المبارك أخذ االقراص التي تمنع نزول 
 لشهريه وذلك لغرض التعبد وخصوصا في العشر االواخر؟الدوره ا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ترك األمر على ما هو عليه هو األفضل، واألقرب إلى مرضاة هللا، فإن 
الحيض شئ كتبه هللا على بنات آدم، وال بأس بأخذ تلك األقراص إن لم 

 .يترتب عليها ضرر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/٧/١٤٣٢في 

 

فأنا ينزل  .. سؤالي يتعلق بالحيض..السالم عليكم وررحمة هللا وبركاته 
علي قبل نزول الدورة افرازات بنية وخطوط من الدم وتكون مستمرة 
دون انقطاع لمدة اربعة او خمسة ايام ثم ينزل دم الحيض ويستمر لمدة 

فانا اعاني نفسيا ،اربعة ايام تقريبا  فما حكم صالتي في هذه االيام 
 المدة مع كثيرا بسبب هذا االمر النني لو تركت الصالة فيها فستطول
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وهل امتنع عن الصالة بمجرد .ايام الحيض لتصبح حوالي تسعةايام 
 .وجزاكم هللا خيرا .نزول هذه االفرازات 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ء كانت قبل الحيض أو بعد  األصل أن الكدرة والصفرة ليست بشئ، سوا

الحيض، وعليه فأنت حائض فقط بعد نزول دم الحيض، وال عبرة بما 
 .يسبقه، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١١/١١/١٤٣٣في 
 

ماحكم نزول الكدرة والصفرة والماء البني فقط بدون نزول دم الحيض 
 ؟؟؟؟

ايام بدون ٧او٦او ٣بحيث يستمر خروج الكدرة والصفرة والماء البني 
 ماينزل الدم؟؟؟

 هل تعتبر حيض والتؤدى الصالة وال الصيام؟؟؟؟
 ام ان الحيض يكون بنزول الدم االحمر؟؟؟؟؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 
 

ما كان في زمن الحيض المعتاد عندك، فهو حيض، سواء كان كثيرا أو 
قليال، وما يسبق ذلك فليس من الحيض، وما يتبعه ينظر فيه، فإن تبعه 
مباشرة، دون انقطاع فهو حيض، إلى أن يصل خمسة عشر يوما، 

فال فيكون استحاضة، أما إذا كان بعد انقطاع، أي بعد فترة من الطهر، 
شئ فيه، وال يشترط في الحيض أن يكون دما أحمر، بل الغالب أنه 

 .أسود، أو بني غامق، وهللا الموفق
 



  ٨٣    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١٠/١٤٣٠في 

 

يوجد ايام في رمضان اشك هل انتهت الدورة الشهريه ام ال واصوم هذا 
 اليوم هل علي قضائة؟؟

 
 والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

مادمت تشكين في هذا اليوم، فاألصل بقاء الحيض، وعليك قضاء ذلك 
 .اليوم، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/٥/١٤٣١في 
 

 

سنه ومنذو سته اشهر تلخبطت الدوره ٢٠انا فتاه ابلغ من العمر 
يوم ١٥ايام وبعض٧ايام وبعض ١٠الشهريه عندي بعض االشهر تجي 

يوم مع العلم اني كنت في ١٥سارت تجي ٦يوم وشهر ٢٠ومره 
ايام ومع ذلك كنت اخذ منها عدتي منها واصلي ٨السابق الدوره لديه 

ايه وتاخذ من الشهر الذي يليه سارت تجيني على النه٧ومن شهر 
واخذت من شهر رمضان هل ياشيخ اخذ ٨وجاتني في نهاية شهر 

يوم النها انها راح تاتيني في ١٥ايام واصوم او اخذ ٨عدتي المعتاده 
 نهايه رمضان 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .جمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أ
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 الواجب عليك األخذ بعادتك، فإن زادت، فما دام الدم نفسه، بنفس 
الصفات المعهودة في دم الحيض، فهو دم حيض، حتى يزيد عن خمسة 
عشر يوما، فيصير استحاضة، فتغتسلين، ثم تصلين وتصومين، غير 

 .أنك تتوضئين لكل صالة بعد دخول وقتها، حتى ينقطع الدم تماما
كان الدم بعد اليوم الثامن أو السابع، يتغير، وال يكون حامال أما إن 

لصفات دم الحيض، فإنه يكون استحاضة من تلك اللحظة، فيجب عليك 
 .الغسل، ثم تصلين وتصومين وتتوضئي لكل صالة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/١٠/١٤٣١في 
 

زوجة توقفت الدورة في اليوم  سنة غير مت٣١انا فتاة ابلغى من العمر 
االول من رمضان ثم رأيت جفاف  في اليوم الثاني فأغتسلت وصليت 
ًوفي اليوم الثالث نزل سائل مخاطي شفاف واحيانا فيه لون باهت قليال  ً
مثل الصفرة اراها اذا كانت في قطنة او فاين ابيض بعد ذلك بيومين 

ًنزل دم لزج جدا ثم بعده كدرة لزجة ابضا هل  يعتبر ذلك من ايام ً
 ايام من ٧ او ٦ًالحيض ام ال علما بان القصة البيضاء ال ارأها اال بعد 

 توقف الدم وما حكم صيامي لليوم الثاني والثالث
 السؤال الثاني اريد وصف دقيق للقصة البيضاء

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا كان توقف الدم في اليوم األول من رمضان كان بعد اكتمال مدة 
الدورة، فما بعد ذلك بأيام ليس بشئ، أما إذا كان داخال في أيام الدروة، 

عليك قضاء تلك األيام التي صمتيها، حتى يحصل فاألصل بقاؤها، و
الطهر تماما، بعد مضي المدة المعتادة، وهي ستة أو سبعة أيام من بدء 

 .الدورة
أما وصف القصة البيضاء، فهي ماء أبيض يشبه مني الرجل، وليس 
شرطا في المرأة أن ترى القصة البيضاء حتى تطهر، فقد تطهر 

بيضاء، فالنساء في هذا الباب صنفان، بالجفاف، وليس برؤية القصة ال
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منهن من يرى القصة البيضاء، ومنهن من تطهر بالجفاف، وهللا 
 .الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٠/٥/١٤٣٢في 
 

 

ماهو الحكم فيمن واقع زوجته فى بداية فترة الحيض وكان لديهما شك 
 فى بدء الحيض وتيقنا فى الصباح بأنها حائض

 
 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ال شئ في جماع الحائض باعتبار أنها غير حائض استصحابا لألصل 
في المرأة، فاألصل في المرأة أنها في طهر، غير حائض، فمن جامعها 

 .حيضها، فال شئ عليه، وهللا الموفقظنا أنها باقية على الطهر ثم تبين 
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٤/١٤٣١في 

 

سؤالي هو أن زوجتي كانت تأخذ عالجا أعطتها إياه الطبيبة النسائية، 
وهذا العالج أدى الى نزول الدم بين فترة وأخرى من رحمها وقالت لها 

م عندما الطبيبة أن هذا شيء عادي بسبب العالج، وفي أحد األيا
جامعتها كان الدم أكثر من قبل وعندما سألتها لم تكن تعلم أنها حائض 
وقالت أنها لم تشعر بأي أعراض الحيض، ثم بعد حين تبين أنها 
حائض، السؤال هو كيف نكفر عن الذنب الذي فعلناه؟ وهو الجماع 

. وقت الحيض، حيث لم نكن نعلم أنه دم حيض إال في اليوم التالي
 بوركتم
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 ليس عليكما شئ في فعلكما ذلك عن جهل، وهللا جل وعال يقول في 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت (محكم التنزيلك 
 .وهللا الموفق) قلوبكم

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: هكتب

 هـ٧/٣/١٤٣٣في 
 

 ..السؤال في احكام الحيض واالستحاضة 
 

عندما كنت فتاة قبل ان اتزوج كنت احيض مدة خمس الى ست ايام ثم 
اصبت بمرض السرطان وبدات بالعالج الكيماوي ومنذ ذلك الوقت 

 الزواج اصبح عندي لخبطة كبيرة وبعدوحتى بعد انتهاء العالج 
موضوع الحيض فاحيانا تنقطع الدورة عني مدة شهرين او ثالثة ب

وعندما ياتي الحيض يستمرر عندي نزول الدم اسبوعين او ثالثة 
واحيانا شهر فما الحكم الواجب علي في هذه الحالة طيعا اعلم انه 
استحاضة ولكن اريد تحديد االيام التي تعتبر حيض وااليام التى تعتبر 

اي نزول الدم بشكل (رات انه لو كانت االستحاضة استحاضة وكنت قد ق
وجب علي الغسل عندكل ) قوي جدا يشبه النزيف وهذا ما يحصل معي

هل هذا صحيح ام يكفي الوضوء فقط الن الغسل مع كل صالة ... صالة 
افيدوني ... وبالنسبة للصيام ما هي احكامه في هذه الحالة .. فيه مشقة 

هذا الموضوع النه امر هام جدا بالنسبة لي افادكم هللا بشكل مفصل في 
 وجزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 إن كان الحيض يتأخر لمدة شهرين وأكثر فقد يجتمع وينزل عن 
ه الحال إن كان الدم الذي ينزل لمدة الشهرين أو الثالثة جميعا، وفي هذ

شهر على وتيرة واحدة، فهو حيض ولو بلغ شهرا، أما إن كان يستمر 
على صفة الحيض، ثم يتغير، فما زاد فهو استحاضة، فتغتسلين ثم 
تصلين وتصومين، غير أنه يجب الوضوء لكل صالة بعد دخول وقتها، 

حاضة فقط في أما الغسل فال يجب، والتفريق بين الحيض واالست
الصفة، فالحيض لونه بني غامق، رائحته منتنة، أما االستحاضة فهي 
كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص دم عرق، أي أشبه بالدماء العادية التي تخرج من 

 .الجسم، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣١في 

 
وعندما اغتسلت في شهر رمضان انقطع نزول الحيض مني 

وصليت الفجر بعدهآ نزل سائل ابيض هل يجب علي ان اغتسل 
من جديد؟؟ وهل اقضي هذآ اليوم؟؟ وهل نزول القصه البيضاء 

 بعد االغتسال يوجب االغتسال مرره اخرى؟؟
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 

 
نزول هذا السائل األبيض إن كان هو عادتك في حصول الطهر، 
فالواجب إعادة الغسل، وقضاء ذلك اليوم ألن األصل بقاء الحيض حتى 

 .الطهر، وكان غسلك األول في غير محله، وقبل الطهر
 أما إن كان شيئا غير معتاد، فإنه ال أثر له على الصوم،وال يلزمك 

 .وال يلزمك القضاء، وهللا الموفق، لطهر السابقاالغتسال بعد ا
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه



  ٨٨    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 هـ٦/٥/١٤٣٤في 

 
 ١٥هل يحق الصيام للذي عمره 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

االحتالم أو الحيض عند اإلناث، وإما إما : البلوغ يعرف بأحد أمرين
بلوغ خمسة عشر عاما، وعليه فمن بلغ خمسة عشر يوما وجب عليه 
الصوم مطلقا، سواء كان ذكرا أم أنثى، وسواء احتلم أو حاضت أم ال، 
فمن أفطر بعض أيام بعد بلوغ الخمسة عشر عاما وجب عليه قضاؤها، 

 .وصوم ما بقي من الشهر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٩/١٤٢٩في 

 

ماحكم قراءة القرآن للحائض من المصحف مع وجود حائل 
 كالقفاز؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 :يخ عبد العزيز بن باز رحمه هللانسوق إليك في هذا الشأن فتوى الش

اختلف العلماء رحمة هللا عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، : الكريم
ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الجنب ال يقرأ القرآن، ألن الجنابة حدث : وقالوا

ال تقرأ الحائض وال : ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالواأكبر، والحيض مثل 
النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر 

 .حائض وال الجنب شيئا من القرآن ال تقرأ ال: رضي هللا عنهما قال
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وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة 
تهما تطول أياما كثيرة فال يصح قياسهما القرآن عن ظهر قلب؛ ألن مد

على الجنب؛ ألن مدته قصيرة؛ ألن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن 
وقالوا في ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، يغتسل ويقرأ

ضعفه أهل ، الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف
ياش عن الحجازيين وروايته العلم لكونه من رواية إسماعيل بن ع

 . ضعيفة، وهذا القول هو الصواب عنهم
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب، ألن مدتهما 
تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا ال بأس أن تقرأ 
الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في االمتحان وغير االمتحان عن ظهر 

 .قلب ال من المصحف
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فال حرج عليها بشرط 

 .أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما 
 .وهللا أعلم

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٦/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وجزاكم هللا خيرا على العمل الذي تقومون به أود أعرف حكم 

زات التي تسبق الدورة هل هي تبطل الصالة والصيام أو االفرا
هو نزول دم الدورة فقط دون االلتفات الى االفرازات وجزاكم هللا 

 خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ل أو بعد الحيض ال أثر لها، وال يترتب عليها أي الكدرة والصفرة قب

كنا : ( أحكام، والعبرة بنزول دم الحيض، قالت أم عطية رضي هللا عنها
 .وهللا الموفق)ال نعد الكدرة والصفرة شيئا
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٥/١٤٢٩في 

 

فترة الحيض عندى تبدأ بنزول الدم ثم تستمر معى حوالى ثمانى 
 ثم ينقطع الدم تماما واالفرازات تماما حوالى اربع ايام وفى ايام

هل بعد الثمانى ايام .... اليوم الثالث عشر تنزل القصة البيضاء
 ذلك اما تنزل القصة وبعداغتسل وأصلى وأصوم وأقرأ القرآن 

البيضاء اغتسل مرة اخرة واكمل صيامى وصالتى هل هذا خطأ 
ت فى االيام التى قبل نزول مع العلم انى فى رمضان صم..... 

وجزاكم هللا ...... القصة البيضاء فهل اقضى هذه االيام ام ال 
 ......خيرا 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 البيضاء بعد إما برؤية القصة:حصول الطهر للمرأة يحصل بأحد أمرين
 .الدورة مباشرة، وإما بانقطاع الدم تماما

فإذا انقطع الدم، لمدة يوم أو يومين بعد مدة الدورة المعهودة لديك، 
فهذا طهر، وال حاجة النتظار القصة البيضاء، بل يجب الغسل مباشرة، 

 .ثم أداء العبادات، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٦/٩/١٤٣٠في 
 

هل  المراه الحامل اذا نزل معها دم أثتا رمضان يجب عليها 
 القضاء ؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 ليس عليها قضاء، وصومها صحيح، إال إن تبين أنه دم الحيض، وهذا 
 .ليس معهودا أن الحامل تحيض، وهللا الموفقبعيد جدا في الحامل، و

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/٥/١٤٢٧في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ماحكم التبرع من جوالي برسائل نصيه لجهات خيريه بدون -١

 علم والدي برغم انه من يدفع الفاتوره ؟ هل هذا جائز ؟
قبل دورتي االخيره خرج مني دم عند المسح رأيته بالمنديل -٢

 ها بيومين نزلت الدورهوبعدلكن لم ينزل الدم 
ماحكم هذه اليومين هل اصلي فيها ؟ مع العلم ان هذه اول مره 

 .تحصل لي 
 وجزاكم هللا خيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبين

 
 مادام والدك يدفع لك الفاتورة، فمعناه رضاه عن استعمالك الجوال، 

إن لم يخرج عن -ورضاه عن الدفع لك، والتبرع للجهات الخيرية 
 من أعمال البر والخير، وهي قطعا أفضل من الكالم والتحدث -المعتاد

 يرضى بالدفع في مجرد الحديث وإنفاق األموال في ذلك، فإن كان والدك
 .مع زميالتك، فرضاه باإلنفاق في الخير من باب أولى

أما هذا الدم، فإن كان قد نزل بعد تمام الدورة مدتها المعتادة، فهو دم 
 .فساد، ينقض الوضوء فقط، ويجب غسله، وليس من الحيض في شئ

 وال أما إن كان في وقت الدورة ومدتها المعهودة، فهو من الدورة،
يلزمك في هذه األيام صالة، وال غيره، وعليك االغتسال بعد انتهاء 

 .الدورة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٩/٥/١٤٣٢في 
 

ِإذا كان الرجل في زعل مع زوجته لعدة ايام ومن ثم قال لها أنت 
جزاكم هللا ، فماهو الحكم بهذا اللفظ، ثالث مرات) ًطالق عاطفيا(

 ً.راخي
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إذا صدر لفظ الطالق من عاقل إلى امرأته، سواء كانت المرأة عنده أم 
ال، فإنها تطلق، فإذا كرر ذلك، فإن كانت الطلقة الثانية بعد مضي ثالث 

لطلقة الثانية تقع، ثم كذلك مع الثالثة، وتبين بها، أما إن حيض، فإن ا
كانت الثانية والثالثة في مدة دون ثالث حيض، فالراجح أنها تحسب 
طلقة واحدة، وهذا كله بشرط أال يكون غضبان غضبا شديدا، بحيث ال 

 .يدرك معه ما يقول، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٨/١٤٣١في 

 

 

 

 

 السالم عليكم
 ارجو افادتي في موضوعي

 يوما مع العلم ان عادتي ٢٠جائتني الدوره في رمضان اكثر من 
 ايام ثم صمت بقية االيام ٩ ايام فقط وانا اخذت عادتي ٩

  ايام ٩ رمضان جاءتني .وبعدالعشرين 
  يوم كامله٢٠ ايام فقط ام ٩ارجو افادتي هل اقضي 
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صالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، وال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 ما دامت العادة مطردة ومنتظمة لمدة تسعة أيام، فالصحيح أن مازاد 
على التسعة استحاضة، وعليه فيجب عليك الصوم فيما زاد والصالة 

ك يلزمك كذلك، ويحل الجماع، والطواف ومس المصحف، بناء على ذل
 .قضاء أيام حيضك فقط، وهي تسعة أيام، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/١٠/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 
ماحكم نزول كدره حمراء خفيفه هل انا حائض فال اصلي واقراء 

شي طبيعي ويجوز لي الصاله ومس المصحف  القران اما انها 
 ارجو االسراع بالرد ولكم جزيل الشكر

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

مجرد نزول دم أثناء الشهر ال يعني أنك حائض، بل الحيض له وقته، 
، فال يثبت أن هذا النازل دم حيض إال بعالمات الحيض، وله عالماته

وفي وقت الحيض، أما ما يتقدم الحيض، وما يتبعه بعد الطهر فال أثر 
له في األحكام، وعليه فإن كانت هذه الكدرة في وقت الحيض، فهي 
حيض، وإال فال، ولك أن تصلي وتصومي وتقرئي القرآن، والجماع، 

 .والطواف، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:تبهك
 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 
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 سؤالي عن الدوره الشهريه

تجيني مثال الجمعه المغرب نقطتين بنيه اللون واجلس ناشفه لين 
 م   ٩السبت المغرب ونفس الحكايه نقط لين بعد العشاء الساعه

ين وبعدوتنزل الدوره دم احمر الصراحه احترت بالصاله؟؟ 
 وبني بعد؟؟ الصراحه انا اخاف اترك اجلس لين الجمعه الجايه

الصاله ويصير علي اثم؟ كل يوم اذا جيت اليوم السابع اضي 
 صلواته وبس

سؤالي واضح و ادعي لي ياشيخ اني اتفقه بالدين اكثر ارجو 
 السرعه بالرد ارسلت لكثيير وطنشو

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .بينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، ن
 

 أختي الكريمة، الحيض معروف من حيث لونه ورائحته، وصفاته، 
وكذلك عند كثير من النساء يعرف وقته جيدا، لذا فإن كان هذا البني 
الذي ينزل يحمل خصائص الحيض، فهو حيض، ولو تقطع أثناء أيام 

تصلي، وال تصومي وال الدورة، فاجلسي المدة المعتادة بعده، فال 
يحصل جماع، ثم إن انقطع فقد طهرت، فعليك االغتسال،ثم إن عاد بعد 
عدة أيام، فال تلتفت إليه، فهو ليس بحيض، بل العبرة بما ينزل أيام 
الحيض المعلومة لديك، كذلك ما ينزل قبل الوقت المعتاد للدورة ليس 

 .بشئ، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه

 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ،،، كثر هللا من أمثالكم ... جزاكم هللا خيرا على الموقع الرائع 

 ... لقد سهلتم علينا عناء البحث عن الفتوى التي نريدها 
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 ... وسؤالي بارك هللا فيكم 
قمت بأداء فريضة الحج قبل عامين و الحمد وقد أخذتم حبوب 

دورة الشهرية والحمد  أتممت طواف اإلفاضة في يوم لمنع ال
العيد بعد الرمي وأتممت الرمي وعندما خرجنا من منى متعجلين 
تبقى لنا طواف الوداع أعدت وضوءي والحظت نزول قطرات دم 
خفيفة لونها بني غامق فتوضأت وذهبت للحرم وطفت طواف 

أداء الطواف فهل هو دم حيض ألنه بعدما انتهيت من ،،، الوداع 
لم ينزل دم فقط تلك القطرات فهل علي شئ ألني زوجي يقول أن 
طواف الوداع يسقط عني ولكني طفت هل علي ذنب ؟؟؟ جزاكم 

 هللا خير 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم : (  هللا عنهماقال ابن عباس رضي
َوفي الصحيحين من حديث َعائشة ) بالبيت إال أنه خفف عن الحائض َ ِ

َرضي  َعنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى  َعليه وسلم  َّ َّ ََّ َ ِ َ ِْ َ ُ َُّ ََّ َِ ّ ِّ َِ ْ َ ٍ َُ َ ْ َْ َّ َّ َ َ ِ َ
َحاضت فذكرت ذلك لرسول  ص ِ َّ ِ ُ َ ِ َِ َ َُ ْ َ َ ْ َ َلى  َعليه وسلم فقال أحابستنا هي َ ِ َ َُ َ َِ َ َ َ َْ َ َ َّ ََّ ِ ُ َّ

َقالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن، ولم يأمرها بطواف الوداع،  َ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ ِ ُ
فالحائض ال يجب عليها طواف الوداع، ولم يكن يجب عليك هذا 
الطواف، أما اإلثم فال إثم لعدم القصد، بل إنك فعلت هذا عن جهل 

 .م، وال يلزمك شئ، وهللا الموفقبالحك
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه
 هـ٢٣/٦/١٤٣١في 

 

 فضيلة الشيخ ماحكم من اتى زوجتة وهيا حائض 
مع العلم انى اخر حيضها متقطع يعني اتتها كدره ثم طولت ثم اغتسلت 

 )نقاط دم بسيطه(وصلت واتاها زوجها ثم بعد الجماع نزلت عليها كدره 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 إن كان يظن أن الدورة قد انتهت فال شئ في ذلك، كما أن نزول نقاط 
بسيطة بعد انقطاع الدم بالكلية، ليس من الدورة، إنما هو دم فساد، ال 

عي، فال يمنعها الصالة، وال الصوم، وال الجماع، يترتب عليه حكم شر
كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر : ( قالت أم عطية رضي هللا عنها

 .وهللا الموفق) شيئا
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه
 ـه٢٣/٦/١٤٣١في 

 
 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 السفر امرأة اغتسلت من الحيض و خرجت مسافرة  و في طريق
انتبهت انها لم تزل طالء االظافر الشفاف الذي الذي كانت تضعه ولم 

فما الحكم في حالها ؟ . تعد الغسل و مر على هذا االمر اكثر من شهر 
 افتونا مأجورين

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .دالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبع
 

إن كانت اغتسلت بعد ذلك فيلزمها فقط إعادة الصلوات التي صلتها 
بغسلها األول الفاسد، أما إن كانت لم تغتسل من ذلك الحين، فيلزمها 
الغسل فورا، وإعادة أقرب الصلوات، وتكثر من النوافل لما سبق من 

 .ا فشيئا كان أحوط، وهللا الموفقالصلوات، وإن إعادتها جميعا شيئ
 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه

 هـ٢٣/٦/١٤٣١في 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 لدي سؤاالن 
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انا اكرمني هللا بالحمل ولكن توفي جنيني في بطني وله شهر ونصف 
فهل يعتبر الدم الي ينزل دم حيض او نفاس هل يحق لي الصاله 

 والصيام ام ال يحق ؟
السؤال الثاني هل يحق للجنين دفنه وهو متوفي له شهر ونصف في 

 رحمي ؟
اتمنى  الرد باسرع مايمكن ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ووفقكم هللا 

 عل فعل الخير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ِّمثل هذا العمر المذكور ال يثبت له حكم، بل السقط يصلى عليه ويدفن، 
ويكون الدم النازل بعده نفاسا إذا كان قد تخلق على خالف بين أهل 
العلم في ذلك أو نفخ فيه الروح، والتخليق يكون بعد تمام ثمانين يوما، 

م ونفخ الروح يكون بعد تمام مائة وعشرين يوما، أما قبل ذلك فال حك
له،  فيلف في خرقة ويدفن في قول جمهور الفقهاء، وال يلزم األم أي 

 .شئ من أحكام المرأة التي تلد، لعدم ثبوت الولد، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه
 هـ٢٣/٦/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا زبركاته
عندي سؤال ضروري بخصوص الحيض هل يجوز للحائض قراءة 

ن واذا ال فهل تعتبر ممن هجر القرءان وهل تردد مع األذان ام ال القرءا
 شكرا لكم

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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إن كانت الحائض تحتاج إلى قراءة آيات معينة لكونها معلمة أو طالبة، 
قرأ بقدر الحاجة، وال تزيد، وال تمس المصحف بيدها، بل فال بأس أن ت

 .بحائل
وال بأس بالترديد مع األذان، فهو ليس قرآنا، والحائض ليست منهية 

 .عن مطلق الذكر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣١في 

 
 السالم وعليكم

سؤالي هو اني استخدم حبوب منع الحمل ومن يوم استخدمتها وصارت 
الدوره تجيني اسبوع واسبوع ماتجي مع العلم انها كل ماتجي تكون 
مصحوبه باعراض الدوره العاديه حتي ماصرت اعرف اهي دوره ام 

 استحاضه  افتوني  وجزاكم هللا خير علي 
 الموقع

م على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسال
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 األصل أن ما يحمل صفات دم الحيض، فهو حيض، فما دامت تأتي 
بهذه الصفات ثم تنقطع لمدة أسبوع، فاألسبوع طهر، ومدة النزول 

 .حيض، واألمر كذلك كلما تكررت، وهللا الموفق
 

 داليدمحم بن موسى ال.د: كتبه
 هـ١١/١٠/١٤٣٠في 

 
 

ذهبت الى مكه المكرمه ألدآء العمرة واحرمنا من الميقآت وعند 
وصلولنآ الحرم جآئتني الدورة الشهريه في غير موعدهآ وقمت 
بالطواف والسعي وال اقول اني فعلت ذلك  لجهلي بحرمه دخول المراءة 
الحائض للطواف ولكن لجهلي ان هذا الدم حيض او استحاضه التي 
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اجهل حكمها للمعتمرة مع العلم بمعرفتي ويقيني  ان الحائض التطوف 
 .. ،  بالبيت حتى تطهر 

 مرآت بعد ٣سؤالي مآذا علي ان افعل الني تبت الى هللا وقمت بالعمرة 
 ..تلك العمرة 

مع العلم اني متزوجه وحدث جماع بعد تلك العمرة قبل ان اقوم بالعمرة 
 !التي بعدها 

 ..وجعله في موازين حسنآتكم .. را وجزآكم هللا خي
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ما دمت اعتمرت بعدها، فال حرج، أما الجماع فالظاهر أنه كان عن 
جهل بالحكم، فال شئ فيه، أما إن كنت تعلمين التحريم، وأنك باقية على 

 .إحرامك، فالواجب ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/٩/١٤٢٧في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا 
 اهي كفارة الجماع في الحيض في الحالت م

 عدم العلم بوجود الحيض اال بعد الجماع _١
 عدم الطهر التام من الحيض للجهل وعدم التاكد التام من الطهر_ ٢
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال األولى، فال كفارة، وأما الحالة الثانية فقد ذهب جمع من أهل أما الح

العلم إلى أن عليه أن يكفر بما قيمته نصف دينار، وهو المروي عن ابن 
عباس رضي هللا عنهما، ونصف الدينار يساوي جرامين وثمنا من 
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الذهب، مع لزوم التوبة، فإن كانت الزوجة عالمة مطاوعة فعليها التوبة 
 . الموفقأيضا، وهللا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٥/١٤٣٢في 

 
 انا في مشكله مااعرف لها حل 

انا عندي وسوسة  في كل شيء نظافة في وضوئ وفي حياتي ) ١ (
 اقول حاسجد ٢٠كلها والحين صرت اشك اني انذر مثال اشوف رقم 
سجود الين بعض عشرين مره وكل مااشوف رقم اقعد ازيد في ال

 وانا مره تعب وانا لسه ماجيت السبع طعش انا ٣٠٠االحيان توصل ل
 مني عارفه هذا نذر وال ال وهل اعاقب اذا ما فعلته

انا جاهله في امور الحيض ومااعرف اذا دورتي خلصة وال ال ) ٢(
فاقعد يوم مااصلي ينزل شي بني فاتح واقول ال هذا دوره واقعد يوم 

ئ اجي اقول يمكن اشوي ينزل اشوي واشوي الين كمان وماينزل ش
عدي يومين بعدين اعرف انو دورتي خلصة فاابدى اصلي الصالوات 
المفروضة وليس الصلوات الي في ايام شكي اذا دورتي خلصة وال ال 

 فرض ما صليتهم بسبب شكي وانا ٣٠فتتجمعة علي اال ان وصلت ل
 ه ناويه اقضيها ولكن بسبب الوسوسه والشك ااخر

انا تنزل مني افرازات صفرى ذات رائحة كل يوم هل اجوز اصلي ) ٣(
فيها وال الزم اغير لبسي اشكركم لحسن قراتكم لي وارجو افادتي 

 والدعاء لي والهلي ولسائر المومنين
 ارجو الرد ع جميع االسئله

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 . دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا
 ، أعاذك هللا من شر الوسوسة، وعليك أختي الكريمة أن تستعيذي با

 وتمضي في عبادتك دون التفات إلى شئ، إال ما وقع على وجه الحقيقة
 

 .أما النذر، فما ذكرتيه ليس من النذر في شئ، وال يلزمك شئ
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أيام الدورة بالفعل، فإن وبالنسبة للدورة، الواجب عليك معرفة عدد 
 .انتهت، ورأيت الطهر، فالواجب أن تغتسل وتعودي لصالتك، وصومك

 
أما اإلفرازات، فهي مطلقا ناقضة للوضوء على القول الصحيح من 
أقوال أهل العلـم، وهو قول جمهور الفقهاء، وبه أخذ كبار أهل العلم 

ء من مخرج كالشيخ ابن عثيمين رحمه هللا، فمتى خرجت إفرازات سوا
الولد أم من مخرج البول، فإنها تنقض الوضوء، فإذا نزلت فال تصح 

ِالصالة حتى تتوضئي، وإذا كنت أدَّيت صالة فريضة فعليك إعادتها ِ. 
أما النجاسة فهي تختلف، فما خرج من مخرج البول نجس، ويجب 
غسله، وغسل ما أصاب من الثياب، وما خرج من مخرج الولد، فليس 

 .الصحيح، وهللا الموفقبنجس على 
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٩/١٤٣٢في 

 
 

أمي عادة عندما تلد وتنتهي من فترة النفاس تبقى تسعة أشهر ال تأتيها 
العادة أبدا ثم تأتيها شهرين ثم تحمل وهكذا وهي اآلن قد ولدت قبل 

في ، في الشهر السابق رأت دمثالثة أشهر وانتهت من فترة النفاس 
البداية ظنت أنه دم حيض ولكنه نزل مرة واحدة ثم توقف فقالت اذا هو 
استحاضة وليس حيض وهذا الشهر نفس الشيء نزل عليها دم قليل ثم 
توقف ويصاحبه ألم في الظهر والبطن فهل يعتبر استحاضة أيضا أم 

بر استحاضة ماذا وما حكم صالتها وان حدث معها هذا كل شهر يعت
  ايام ؟٧ايضا مع العلم ان ايام دورتها عادة 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 إن لم يحمل هذا الدم صفات الدورة، فهو دم فساد، وال يسمى 
استحاضة إال إن كان تابعا لفترة الحيض، ودم الفساد ال يمنع من 
الصالة أو الصيام ونحوه، فعليها أن تصلي وتصوم إلى أن تنزل 

 .الدورة، فتلتزم بأحكامها، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/١١/١٤٣٠في 
 

 .....السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عند نزول الدم من الحامل ولو كان يسيرا هل يجب عليها الصالة علما 

 ......أفتونا مأجورين.. انها في الشهر التاسع ومع بداية المخاض
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه

 
 ال تمتنع المرأة عن الصالة لمجرد نزول الدم، بل البد من التأكد من 
كونه دم حيض أو نفاس، وما سوى ذلك من الدماء ال يمنعها من 

 .الصالة أو الصوم،وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣٢في 

 

 سنة وكنت متزوج من نصرانيه ٣٠انا اعيش في دولة اروربية منذ 
وطول هذه السنين كانت ترفض االسالم واالن قمت بطالقها وتزوجت 
من مسلمه في دولة عربية ولكن االن قامت زوجتي االولى المطلقة 
النصرانية باشهار اسالمها فهل يجوز لي ان اقوم باعادتها على ذمتي 

 ا في احد المساجدبعد ان قمت بطالقه
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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إن كانت تلك المرأة مازالت هذه المرأة في العدة، أي لم يمر عليها ثالث 
حيض من تطليقها، فلك شرعا أن ترجعها إلى عصمة الزوجية، دون 

ا، أما إن كانت العدة انقضت فال يجوز لك ذلك إال بعقد زوجية إذنه
 .جديد، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 ـه٧/٣/١٤٣٠في 

 
عندي بأسبوع او عشرة ايام ينزل مني دم ) الحيض (بعد انتهاء الدورة 

هل يجوز لي ان اصلي واقراء قرآن ..احيانا بكمية قليلة واحيانا كبيرة 
 ي انتضر ان ينتهي ؟؟علما بإن الدم يطول مايوقفاو ان

 وجزاكم هللا الف خير عنا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا رأيت الطهر بعد الحيض، فكل ما ينزل بعد ذلك يسمى دم فساد، وال 

، بل تصلين وتصومين وتقرئين القرآن، ويحصل يلزمك فيه شئ
 .الجماع، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٦/١٤٣٢في 

 
 

 السالم عليكم وجزاكم هللا خير 
 اريد السؤال بعد اذنكم

انا ولدت بعمليه قيصريه  لكننى لما اطهر حتى بعد االربعين ودخل عليا 
دم واحيانا اصوم وال ينزل عليا رمضان فكنت ايام اصلى ويزل عليا 

شيء ولكننى كنت اصوم وال اصلى  والن ال اعرف ماهى االيام التى 
-٦-٢٥صمتها وااليام التى افطرتها لكى اصومها علما بانى ولدت 

 . ارجوكم ردى عليا باسرع وقت ٢٠١٠-٨-١١ ورمضان كان ٢٠١٠



  ١٠٤    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

ولديا سؤال تانى متى ابداء اصوم بعد الدورة هل عند رؤيه القطعه 
 البيضاء او الكدرة اصوم بيها عادى وشكرا

 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 دون أن ينقطع فإن مادام دم النفاس استمر معك حتى تجاوز األربعين

ٍالدم النازل بعد هذه المدة دم نفاس، وعليه فما صمتيه من أيام أثناء 
نزول الدم يجب عليك قضاؤها، دون الصلوات، وإن كنت ال تعلمين 

 .عددها فاحتاطي
وأما الطهر من الدورة، فهو بالجفاف التام، أو برؤية القصة البيضاء، 

 تجدين شيئا، فهنا يجب الغسل، أي تتبعين أثر الدم بقطن ونحوه، فال
ويشرع لك الصوم والصالة ونحوه، أما الكدرة فإن كانت استمرارا 

 .للحيض، فهو حيض، أما بعد انقطاعه، فال أثر لها، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٩/١٤٣١في 

 

أنا كان علي قضاء من رمضان يوم واحد فجاءني الحيض ثم بعد 
ن طهرت صمت اليوم المتبقي ولكن في ذلك اليوم نزلت كدرة اعتقادي ا

فأفطرت ولم أكمل صيامي اعتقاد أن الكدرة والصفرة من الحيض ثم لم 
ينزل بعدها شيء فصمت اليوم الذي يليه دون ان اغتسل تساهال في 
األمروكان هذا اليوم التاسع والعشرين من شعبان فلم استطع صيام يوم 

قة كنت متساهلة حيث أخرت القضاء إلى هذا الوقت  بدله وأنا في الحقي
 لدي سؤالن

ماحكم صيام يومي هذا هل هو صحيح وهل يجب علي فدية أو ما 
 شابهها
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ه هل هي من الحيض  وهل وبعدما حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض 
 أصلي

 جزاكم هللا خيرا عن اإلسالم والمسلمين
على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 الطهر ال تعتبر شيئا، وال وبعداعلمي أن الكدرة والصفرة قبل الحيض 
يترتب عليه أي أثر شرعي، فعلى المرأة في هذه الحال أن تصوم 
وتصلي، فإن كانت هذه الكدرة التي نزلت عليك بعد الطهر بفترة، فصوم 
ذلك اليوم صحيح، وال يلزم غسل وال غيره، أما إن كانت تلك الكدرة 
تابعة للحيض، فهي من الحيض، وعليه يبطل صومك في ذلك اليوم، 
وأما اليوم التالي والذي صمتيه دون اغتسال فهو صوم صحيح، فليس 
من شرط الصوم أن تغتسل الحائض من الحيض، بل العبرة بانقطاع 

ا الكفارة لتأخير القضاء فهي مستحبة عند بعض الدم والطهر منه، وأم
 .أهل العلم، ال أكثر، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٥/١٤٣٠في 

 

  تناولت حبوب منع الحمل بنية اتمام شهر رمضان المبارك ولكن في 
االيام االخيرة من الشهر الفضيل شاهدت نزول دم خفيف قريب من 
اللون البني الى البني الغامق في فترات متقطعه من اليوم فما حكم 

 صيامي لتلك األيام افيدوني جزاكم هللا خيرا واثابكم ونفع بعلمكم
 

 العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 إن كان هذا الدم يحمل صفات دم الحيض، فهو مبطل لصوم هذا اليوم 
ويجب قضاؤه، أما إن كان هذا الدم ال يحمل صفات دم الحيض، فليس 

 .عليك شئ، والصوم صحيح، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/٢/١٤٢٩في 
 السالم عليكم ورحمة هللا

سؤالي هو انا تطهرت يوم االربعاء ودخلت المرة االولى في الحمام 
 )اكرمكم هللا(

ولم اجد شي دخلت الثانية وجدت وسخ من الدم وصليت وكلما ادخل 
ولكن الحمام الاجد شيء حتى  يوم الخميس دخلت الحمام ولم اجد شئ  

قبل صالة المغرب دخلت ونزل دم وسخ  وصليت هل هذه استحاضة 
 وهل صالتي صحيحة؟؟؟؟؟؟؟

 \\السؤال الثاني
انا اتوضأ لصالتي الظهر والعصر وبينما اتظر صالة العصر اسمع 
صوتا مني ولكني ليس بريح بل هو صوت من الداخل فقط هل اصلي ام 

 اعيد الوضوء ؟؟؟؟؟؟؟؟ وشكراا لكم
 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

طالما حصل الطهر من الحيض، فما تجدينه بعد الطهر ال يؤثر شيئا، 
ويسمى دم فساد، وما تجدينه من أصوات في البطن، فال حكم لها، بل 

 .العبرة بما خرج بالفعل وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٣/١٤٣٠في 

 
 

 .السالم عليكم،  اريد ان اطرح عليكم مشكلتي
نذ ثمانية اشهر حيث ساءت الحياة الزوجية لكثرة انا تزوجت م

و دون الخوض في االسباب اال ان زوجي .الخالفات بيني و بين زوجي
طلب مني عدة مراة مغادرة منزل الزوجية قائال انه سيطلقني لكنه بعد 
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مغادرتي للمنزل و ذهابي لبيت اهلي يراجعني قائال انه اراد تهديدي و 
 .بدون اى نية للطالق

بعد كثرة الخالفاة قام زوجي  بقضية في الطالق و اخرجني من و 
تم استدعائي .منزلي قائال امام عائلتي انه ال يعد يطيق العيش معي

االن و قد انقضت .مرتين في المحكمة و تمسك كالنا برئيه في الطالق
ثالثة اشهر من مغادرتي لمنزل الزوجية و نظرا لعدم حكم المحكمة 

زوجي معبرا عن ندمه التخاذ قرار الطالق و اراد بالطالق اتصل بي 
التنازل عن القضية و طلب مني ان انسى كل المشاكل و ان اعود 

 فهل يحل لنا ذلك؟.للعيش معه
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
صدر منه لفظ الطالق، فالمرأة تطلق طالقا رجعيا، إن كان الزوج قد 

وله في هذه الحال أن يراجع زوجته، مادامت في عدتها، والعدة ثالث 
حيض، فإن مضت هذه الحيض الثالث دون أن يراجع، فليس له على 
الزوجة رجعة، لكن يمكن أن يعود لها بعقد نكاح جديد، مكتمل الشروط، 

اإلعالن، وال يؤثر مسألة صدور الحكم من الولي والرضا والشاهدين، و
في الحكمة من عدمه، ألنه أمر تنظيمي لحفظ الحقوق، ليس إال، فال 
يثبت حكم الشرع، وال يلغيه، فإن كنت مازلت في العدة، فله أن 
يراجعك، وليس لك حق االعتراض عليه، وال يشترط إذنك، وال يشترط 

د من عقد جديد مكتمل أن يخبرك، أما إن كانت العدة قد انتهت، فالب
 .الشروط، كما سبق، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٤/١٤٣٠في 
 
 

وماذا لومس الرجل ، هل يجزئ الغسل عن الوضوء في الطهارة
 ذكره عند الغسل ؟
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السالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة و
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الغسل ال يجزئ عن الوضوء إال إن كان عن جنابة، وعليه فال يجزئ 
غسل الجمعة عن الوضوء، وال غيره من األغسال المستحبة أو الواجبة 

شهوة األخرى، كالغسل من الحيض للنساء، وأما مس الذكر فإن كان ل
 كان ناقضـا، وإال فهو غير ناقض،

 . وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١٠/١٤٣١في 

 
انا امرأة متزوجة واستعمل وسيلة منع حمل تجعل الحيض يأتينى طوال 
الشهر ويكون الحيض قطرات قليلة من الدم ذو اللون الحمر تنزل كل 
يوم طوال الشهر  والسؤال متى اصلى ومتى امتنع عن الصالة ومتى 
احل لزوجى ومتى ال احل له مع العلم انى قبل استعمال وسيلة منع 

ض يأتينى خمسة ايام فقط من كل شهر وجزاكم هللا الحمل كان الحي
 خيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الواجب عليك اعتبار حيضتك بعادتك الشهرية التي تعودتيها، وهي 

، .. فيها عن الصالة والصوم خمسة أيام من الشهر، فتحدديها، وتمتنعي
وما زاد فهو دم فساد، تصلي وتصومي وتطوفي ولك فعل كل شئ، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٥/١٤٣٢في 
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انا كنت حامل وقال الطبيب انه اشتباه حمل وقال انتظري شهر 
ي وانتظرات والكن لم يتغير حجم الجنين فقال الطبيب انه كيس فاض

 وبعدوسوف ينزل وهاانا االن قدمر علي ثالثه شهور لم ارى الدوره 
ذلك جاءني نزيف وذهبت للمستشفى وقالو بان الكيس قد نزل فهل 

 يعتبر هذا الدم دم دوره اونفاس هل اصلي ام ال
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .حبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وص

 
طالما أن هذا الدم ال يحمل صفات دم الحيض، فهو ليس بحيض، لكنه 
دم فساد، فال يلزمك شئ من أحكام الحيض، حتى ينزل الحيض، فعليك 

 .أن تصلي وتصومي، ولك أن تمسي المصحف، والجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٥/١٤٣٣في 

 
افيه ياشيخ انا الدوره عندي سبع ايام واحيانا ماتنزل هللا يعطيك الع

القصه البيضاء يكون زي الكدره هل اصلي اما حتى اشوف القصه 
 البيضاء

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
رؤية الفصة البيضاء ليست شرطا في طهر المرأة من الحيض، إنما هي 
طريق من طرق الطهر، والطريق اآلخر أن يحصل جفاف تام، فال ينزل 
دم، فهذا طهر، فمتى جف المكان، ولم ينزل دم الحيض، فهذا يعني أن 

 .المرأة طهرت، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣١في 
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 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ا

سوالي يافضيلة الشيخ ماحكم الكدرة المتصلة اخر الحيض هل تعتبر 
 من الحيض ام طهر اي اذا رايتها اغتسل 

 واصلي ؟؟؟؟؟ وجزاك هللا خير الجزاء
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .ه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحب
 

 مادامت متصلة بالحيض، فهي من الحيض، أما إن جاءت بعد الطهر، 
 .فليس لها حكم، وال يترتب عليه شيء، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/٥/١٤٣٠في 
 

ًهناك دم ينزل مني بعد الوالدة متقطع علما بأني خلصت األربعين فما 
ام وأن يجامعني زوجي وأنا في هذه هو وهل يجوز الصالة والصي

 .ًالحالة ؟ وجزاكم هللا خيرا 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا كان دم النفاس قد انقطع، وحصل الطهر، فال يضرك هذا الدم، 
ويسمى هذا الدم دم فساد، فال يمنع من الصالة والصيام والجماع 

 .ونحوه، إال إن وافق عادتك، فهو حيض، ويترتب عليه أحكام الحيض
 

أما إن كان متصال بالنفاس وزاد على األربعين، فهنا اختلف أهل العلم، 
يخ ابن عثيمين رحمه هللا إلى أنها تبقى إلى ستين يوما وقد ذهب الش

في حكم النفساء، ثم بعد ذلك فهي مستحاضة، فإن صادف بعد الستين 
وقد عادتها فهو حيض، وإال فهو استحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صالة 

 بعد دخول وقتها إلى أن يرتفع هذا الدم، 
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 .وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣١ في

 

 لدي سؤال وابحث اجابة باسرع وقت 
  ولكني بسبب خجلي في السابق كنت اكتم هذا عن ١٠بلغت في سن 

األهل واصلي وانا في فترى الحيض وال اغتسل النني ال اعرف ماذا 
يعني االغتسال فكيف اقضي ما فات بال طهور ؟وهل اقضي الصلوات 

ر مثال وقت فرض جميعا في وقت واحد؟أم اقضي صلوات العص
 وهكذا ... العصر،،ومافات من المغرب في وقت المغرب 

 .........مع العلم أنني الاعرف عدد الصلوات الالزم اعادتها
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 اإلكثار من النوافل، وال يلزمك قضاء تلك الواجب في مثل هذه الحال

 .الصلوات، سيما إنها كثيرة، وغير معلومة العدد، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣٢في 
 
 

 ج الذكر في الفرج اثناء العادة الشهريةهل يجوز ايال
سيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق و

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

: هذا من األعمال المحرمة، فقد نهى هللا عنه في كتابه، فقال تعالى
يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا في المحيض، وال (

وألن ) تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا
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ن لذا ذهب جمع م) مقبلة ومدبرة واتقوا الحيضة والدبر: ( النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال
أهل العلم إلى أن من أتى امرأة وهي حائض، فإن عليه كفارة، أن 

 .يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١٠/١٤٢٩في 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة
انا مكتوب كتابى هل هو حرام ان لو خطيبى كلمنى ف حاجه ممكن تثير 

 بتاعتى؟الشهوة 
 وهل لو انا انزلت سائل يجب عليا الغسل؟

وانا لو كان عندى العزر الشرعى وطهرت منه ووجدت بعض الخيوط 
 أخرىالغامقه على وجب عليا الطتهر مرة 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ام الزوج قد عقد القران، فأنت من الناحية الشرعية زوجة له، له  ما د
أن يخلو بك، وأن يحدثك، وأن يفعل ما يفعله األزواج، ويجري بينكما 
التوارث، وتجب العدة في حال وفاة الزوج، فهو زوج بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، غير أن مراعاة األعراف هي األولى بكما، حتى تتم 

 .الدخلة
 كان السائل الذي ينزل هو المني، وهو المتدفق بلذة، فهذا مني وإن

يوجب الغسل، أما إن كان مجرد مذي، فهذا ال يوجب الغسل، إنما هو 
 .نجس، فيجب غسل المكان الخارج منه، وغسل ما أصابه من الثياب

والدم الذي يخرج بعد الطهر تماما ال يعتبر شيئا، ولكن تأكدي أن الطهر 
 .خرج ولم يحصل طهر تام، فهو تابع للحيض، وهللا الموفققد تم، فإن 

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٢٩في 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
دعاني زوجي الى الفراش فطلبت منه خمس دقائق ألقضي حاجتي في 

 وبعددورة المياة وقد الحظت دم خفيف جدآ جدآ ولبيت طلب زوجي 
ماانتهيت رأيت دم كثير ويدل على انه الدورة الشهرية  ورأيت أثاره 

هل اأثم ألني سكت ومااخبرت زوجي بدم الخفيف ..على زوجي ايضآ 
 في البداية وهل على شئ ؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا كان هذا الدم في وقت الدورة المعتاد، وعليه عالماته المعتادة، فكان 
الواجب إخباره، ألن هذا الدم حيض، وعليك التوبة واالستغفار، أما إن 
كان في غير وقت الدورة، فهو ليس بحيض، إنما يسمى دم فساد، 
وليس له أي حكم، فتؤدي المرأة معه الصالة، والصوم، ويجامعها 

 .هللا الموفقزوجها، و
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٤/١٤٢٧في 

 
 السالم عليكم 

ابلغ من العمر خمسون عاما واصبحت الدوره الشهريه من ست اشهر 
تستمر لدي عشرة ايام في كل مره مع انها كانت مدتها قبل ذلك سبعة 
ايام والدم ينزل كااليام األولى احمر وليس خفيف كدم االستحاضه 

ي كلون الدم في آخر الدوره فماذا اعتبر ذلك هل العشره ايام تعتبر والبن
كلها دوره شهريه ام اغتسل بعد السبع ايام وأصلي افيدوني جزاكم هللا 

 خيرا
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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زل في الفترة المعتادة للحيض، ولم يصل إلى خمسة عشر مادام الدم ين
يوما، فاألصل أنه حيض، فله أحكام الحيض إلى انقطاعه، فإن زاد على 

 .خمسة عشر يوما كان استحاضة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٥/١٤٣٠في 

 

 

  و رحمة هللا و بركاته مالسالم عليك
ع الزينة على األظافر بشكل موسع و باألدلة أريد أن أعرف ما حكم وض

 من فضلك
 و جزاك هللا عنا كل خير

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 بالنسبة للمرأة فلها أن تتزين بكل مباح، فاألصل في الزينة للمرأة 
اإلباحة، وهذا مشروط بعدم الفتنة، وأما طالء األظافر، فالحكم فيه 
َّمختلف لوجوده في مواضع الوضوء، ومن ثم فإن كانت المرأة غير 
مطالبة بالصالة، وذلك في وقت حيضها أو نفاسها، فال بأس بأن تضع 

ال يضرها لعدم حاجتها للوضوء، أما في غير هذا الوقت، فال الطالء، و
بأس بوضع الطالء، غير أن الواجب إزالته عند الوضوء، ألن الطالء 
يحول دون وصول الماء إلى تلك المواضع، فيجعل الوضوء غير 
صحيح، وذلك أن استيعاب غسل اليد في الوضوء واجب، فإن وجد ما 

: ( ن الوضوء باطال، ودليله قوله تعالىيمنع وصول الماء إلى اليد، كا
وال يتم ) إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق

 .غسل اليدين على الوجه المطلوب حتى يزال الطالء، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٧/١٠/١٤٢٩في 
 

ولم سنة بدأت دورتي الشهرية من حوال شهر ١٧أنا فتاة عمري 
تتوقف إلى اآلن وقدأحسست خالل هذه األيام أنها تزداد فهل علي صالة 

  من كل شهر١٣علما بأن دورتي تبدأ في اليوم 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ب عليك األخذ بما اعتدتيه، مادمت تعلمين عادتك في الحيض، فالواج

فإن زاد الدم، وكان يحمل نفس الصفات األولى، فالواجب االنتظار إلى 
اليوم الخامس عشر، فإن استمر فهو استحاضة، فتغتسلين بعد الخامس 
عشر، ثم تصلين، وتتوضئين للصالة بعد دخول وقتها، ويحل لك ما كان 

 محرما عليك، من صوم، وجماع، وطواف،
 .موفق وهللا ال

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 ه٧/١٠/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا 
 ايام ولكن ياتي قبلها ب ثالثة ايام كدرة تميل ٦عادتي الشهريه مدتها 

للون االسود واحيانا الزهري تستمر حتى نزول الحيض المعروف 
ويصاحبه مغص خفيف فالاعلم هل هو من الحيصض فاترك الصوم 

 ٠٠ او ال  ارجوا اجابتي فانا في حيرة بامر الصالة والصيام والصالة
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال تعد الكدرة أو الصفرة قبل أو بعد الحيض شيئا، لذا فال تلتفتي إليها، 

 .ما دمت تميزين عادتك، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٥/١٤٣١في 

 
 

بالطريقة الشرعيه ابو )من الحيض ( هل تأثم المرأه اذا لم تغتسل 
 ؟؟بصيغة االغتسال التي وردت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
االغتسال له كيفيتان، كيفية مجزئة، وكيفية على الهدي النبوي الكريم، 
أما المجزئة، فهي أن ينوي المغتسل رفع الحدث، ثم يصب الماء عليه 

ينال الماء كل أعضائه، أما الكيفية التي على الهدي صبا، بحيث 
النبوي، فهي أن يغسل يديه ثالثا، ثم يغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه 
للصالة، ثم يصب الماء على رأسه، حتى يروي بشرته، ثم يصب الماء 
على يمينه، ثم على يساره، فمن فعل هذه فهو أكمل حاال، وال يأثم 

 .وهللا الموفقباألخذ بالكيفية األولى، 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٩/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
كيف اعرف انني طهرت من الحيض هل بنزول الماء االبيض الصافي 
ام بنزول االفرازت الشفافه اللزجة اعتذر عن سؤالي ولم اسال اال الني 

 مضطره جعلكم هللا من اهل الجنه
 

العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إما النقاء التام، وإما : حيض بأحد أمرين الطهر يحصل للمرأة من ال

برؤية القصة البيضاء، وهي عبارة عن الماء األبيض الصافي ينزل بعد 
الحيض، أما اإلفرازات البيضاء، فعليك مراجعة الطبيب، ألن الغالب أن 
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هذه أمرها طبي، وليست دليال على الطهر، والمهم أن الطهر من 
كلية، سواء بنزول الماء الحيض يعني عدم نزول دم الحيض بال

 .األبيض، أو النقاء التام، ولو لم تنزل القصة البيضاء، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣١في 

 

انا مرضعه والدوره الشهريه تأتيني ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
قطة  ايام ولكن في هذا الشهر نزلت علي ن٧يوم  وتستمر لمدة ٢٦كل 

ثم توقف الدم ، مره واحده فقط،  أيام١٠دم واحده قبل موعد الدوره  ب 
 ايام ٦ومازال ،ثم نزلت علي في اليوم التالي نقطه واحده فقط،لمدة يوم 

 وال ادري هل اصلي ام ال ؟،علي موعد الدوره 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
كل دم ينزل على المرأة قبل أو بعد الحيض، فإنه دم فساد، ليس له أثر 
في الحكم الشرعي، وليس له حكم الحيض، ومن ثم فتصلي وتصومي، 

، حتى يأتي الحيض في وقته، قالت أم عطية وتفعلي ما تفعله الطاهرة
 .وهللا الموفق) كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئا: ( رضي هللا عنها

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٨/٨/١٤٣٢في 

 
ها بيوم او يومين ينزل وبعدبعد الدورة الشهريه في كل شهر اطهر 

فهل تعتبرمن واحيانا دم واضح؟؟..علي نجاسه بسيطه بلون بني قليال 
 الدوره وهل اغتسل بعدها ؟؟وما حكم الطهر الذي بينها؟

 ..افتوني علما بانها مشكلة كثير من النساء 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
األصل أن الكدرة والصفرة ليست بشئ، سواء كانت قبل الحيض أو بعد 

كنا ال : (الحيض، جاء في الحديث عن أم عطية رضي هللا عنها، قالت
 .وهللا الموفق) نعد الكدرة والصفرة شيئا

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/٣/١٤٣٠في 
 .. السالم عليكم 

ولم اكن افهم .. ورة الشهريه كنت حديثة عهد بالد.. قبل عدة سنوات 
انه في احدى الرمضانات .. المهم .. جيدا متى أطهر ومتى العالمات 

ثم مالبثت اال ان نزلت بعد .. قمت باالغتسال من الدوره بعد ان انقطعت 
ثم ..  واستمريت بالصالة والصيام دون غسل جديد لجهلي .. الغسل 

لفعله ولكن لم ينزل دم هذه اتى الرمضان من العام الجديد وقمت بنفس ا
كل .... وكذلك استمريت بالصيام دون غسل .. المره انما شئ لونه بني 

اآلن هل يجب علي القضاااااء ؟  ثم انا ال اذكر ...  ذلك بجهل مني 
تقريبا عدد االيام اللتي صمتها وانا على حيض ؟ افيدوني مأجوريني 

 ان شاااء..من هللا االجر ؟ وهل اذا قضيتها اقضيها متتابعه ؟ ولكم ..
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اعلمي أوال أن ما يتقدم الدورة أو يتأخر عنها من كدرة أو صفرة، 

ن ليست من الحيض في شئ، وأن العبرة بما نزل أيام الحيض فقط، فإ
طهرت المرأة ثم نزل أو رأت كدرة بنية أو صفرة بعد الطهر بيوم أو 
يومين، فال أثر له، وهو ليس من الحيض، فإن كان ما نزل منك بعد 
فترة يوم أو يومين من الحيض، فهذا ال أثر له، وليس من الحيض، 
ويجب عليك الصوم والصالة وغيره، أما إن كان تابعا للدورة مباشرة، 

يمنعك من الصالة أو الصوم، وعليك اآلن تقدير تلك األيام فهو حيض، و
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ِالتي صمت فيها وأنت على هذه الحال وتحتاطي في عددها، ثم 
 .قضاؤها، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٨/٩/١٤٣١في 
 

ولكنها سبب لي بعض )اللولب(السالم عليكم استخدم وسيله منع الحمل 
وزياده فتره نزول الدم لمده تزيدعن شهرمع االضطراب في الدوره 

اختالف في شكل االفرازات والدم النازل فما حكم الصاله والصيام 
 والجماع في هذه الحاله

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إن كان الدم الذي ينزل في الفترات الزائدة يحمل نفس صفات الدورة 
فهو حيض إلى خمسة عشر يوما، وما زاد فهو استحاضة، فتغتسلين، 

 .ثم تتوضئين لكل صالة، وتصومين، ويحصل الجماع
إما إن كان الدم بعد اللولب يتغير،وال يحمل صفات الحيض، فامكثي في 

 بعد ذلك تغتسلي، وتصلي وتعتبري في حكم الحائض مدتك المعتادة، ثم
 .حكم المستحاضة من أول لحظة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي .د: كتبه

 هـ١٢/٤/١٤٣١في 
 

مع العلم بمعرفتي وقتها عنه لكن لم -أتاني الحيض ولم أعرف أنه هو 
  -أعرف أنه هذا
ة  مدوبعد الطهر لم أغتسل لعدم علمي كما أسلفت وبعدفكنت أصلي 

 الأعرف كم نزلت مرة أخرى فعرفتها 
سؤالي صلواتي بعد الطهر السابق ةحتى الحيضة الثانية والتي كانت 

 بدون غسل 
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 ماذا يلزمني نحوها؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

يل، فعليك اإلكثار من النوافل لتجبري تلك  إن كان هذا من وقت طو
الصلوات التي وقعت باطلة، لكن إن كان العهد قريبا فعليك المبادرة 

 .بالغسل، وإعادة تلك الصلوات، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣٢في 

 دارت مشاده كالميه بيني وبين ٢٧/٤/١٤٣٢بتاريخ /السالم عليكم 
زوجتي وبصرار منها والحاح بطلب الطالق طلقتها حتى ارتاح ذلك 
اليوم من مشاكلها وفي اليوم التالي جاء والدها واخذها والم يناقشن 

 اثبت ٢٨/٧/١٤٣٢ولم يقدرني وزعلت من هذا الموضوع وبتاريخ
ن اريد ان ارجعها الي علما بان هذه الطلقه طالقها من المحكمه واال

الثانيه ولم اجامعها خالل الفتره الماضيه حتى االن فهل ترجع بعقد 
 والسالم عليكم/ومهر جديد ام بدون ذلك افيدوني ماجوين 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم
 

إن لم تكن المرأة قد انقضت عدتها، وذلك قبل نزول ثالث حيض مع 
الطهر منهن، إن كانت تحيض أو وضع الحمل إن كانت حامال، أو مرور 
ثالثة أشهر إن لم تكن حائضا أو حامال، فإن لم تكن العدة انقضت، فلك 

 .رجعتها بمجرد الكلمة
لخطاب، لها أن ترفضك، أما إن كانت العدة انقضت فأنت خاطب من ا

ٍوفي حال القبول، يجب توفر شروط عقد النكاح كاملة، من ولي ورضا  ّ
 .وشهود ومهر، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٧/٨/١٤٣٢في 
 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بارك هللا لكم في هذا الشهر المبارك واعاده علينا وعليكم باليمن 

اتتني العذر .. يوم االحد قبل اسبوع.. اخي الشيخ.. والمسره
..  ايام٣ثم طهرت منها قبل ..  ايام٥استمرت علي ..الشرعي

يظهر لي فقط عند ..(  خرج لي مثل الدم لكن لونه اسود ١/٩..واليوم
 اتمنى االجابه في اسرع وقت.. فهل اصوم ام ال) االغتسال

 
م على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

مادام أن الوقت المعتاد للحيض قد مضى، فما ينزل بعده يعتبر دم فساد، 
وليس من الحيض في شئ، فال يلزم الغسل، ويجب عليك الصالة 
والصوم، ويجوز الجماع ومس المصحف، لكن اعلمي أنه إن كان الدم 

حد السبيلين، فهو نجس يجب غسله، وهذا الدم ناقض للوضوء من أ
بكل حال، سواء خرج من مخرج البول أم من مخرج الولد، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٧/٧/١٤٣٣في 

 
 

 السالم عليكم
 سنة أتناول أدوية لعالج آالم الظهر بعضها ٢٦أنا فتاة أبلغ من العمر 

خيط ( يسبب اضطرابات في العادة الشهرية اآلن أعاني نزول كدرة
منذ يومين لكن ال أثر للدم ) رقيق أسود ممزوج ببياض يميل إلى البني

مع العلم أني أعاني بعض اآلالم لم أميز إن كانت آالم حيض أم ال فما 
 حكم صومي؟ هل يجوز أن أصلي و أقرأ القرآن؟
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الة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والص
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

األصل الطهر وعدم الحيض حتى يثبت بيقين، ورؤية الكدرة ال تعد 
حيضا، حتى يكون في وقت الدورة، فإن لم تكن في وقتها، وليس عليها 

ء، عالمات الحيض التي تعرفيها، فليس بحيض، لكنه ناقض للوضو
ويجب غسله، وغسل ما أصابه من الثياب، وعليك الصالة والصوم حتى 

 .يثبت بيقين نزول الحيض، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/٥/١٤٣٢في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 شهور وكان في بداية شهر ٤انا بنت غير متزوجة تأخرت الدورة علي 

ورة وعندما ذهبت لدورة المياة وجدت في شعبان احسست بألم الد
مالبسي شي بني ونزل مني اشياء بنية ولم أرى شيئا ابدا غير مارأيت 
ولم ينزل علي شي بعدها ابدا ولم اغتسل وانما توضأت وصليت وقمت 
بالعبادة كما أنا وعندما جاء امس ومن التعب والعمل آلمني ظهري 

ست لم أعد ارى اال شيئا ونزل مني اشياء بنية وعندما ارتحت وجل
خفيفا جدا ولكن اليوم مع العمل والحركة نزلت علي اشياء بينة مرة 
اخرى ولكن الفرق انه كان معها خطان أحمران وانا الزلت اصوم 
ّواصلي واقرأ قرأن واآلن نويت اني اعتمر غدا ان شاء هللا واخذت 

متهما حبوب منع الدورة وسؤالي هو ماحكم هذان اليومان اللذان ص
وصليت فيها هل يعتبران من الدورة أم ال ألني في حيرة من أمري 
ّوماذا علي أن أفعل وجزاكم هللا خيرا ارجوا الرد في أسرع وقت هللا 

 يبارك فيكم
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
األظهر أن ما نزل عليك ليس من الحيض، إنما يسمى بدم الفساد، ودم 
الحيض ال بد أن ينزل في وقته المعتاد، ويستمر المدة المعتادة أيضا، 
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وعليه فصومك صحيح، وصالتك كذلك صحيحة، ولك أن تعتمري إلى 
 أن ينزل الحيض، فله حكم آخر، 

 .وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٨/٥/١٤٣٢في 
 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته
أعاني من ورم ليفي في الرحم لذا منذ ما ..  من العمر٢٨أنا فتاة في 

يقارب السنة و النصف و أنا أعاني من إفرازات بنية  تنزل  قبل 
حيث انه ينزل في .. الحيض مباشرة بيومين إلى ثالثة أيام كل شهر

البداية إفرازات بنية بلون القهوة العربية ثم بعدها ينزل دم الحيض 
فهل اعتبر اإلفرازات .. المه المعتادة من مغص و نحوهمصحوبا بآ

 البنية في حكم اإلستحاضة أم في حكم الحيض؟
ً في بعض الشهور يختلف األمر قليال حيث تنزل اإلفرازات البنية 
الفاتحة بدون ألم ثم تنزل إفرازات بنية غامقة مصحوبة بآالم شبيهه 

ن اليوم أو النصف يوم بآالم الحيض من مغص و نحوه وغالبا ال تزيد ع
ثم ينزل بعدها دم الحيض الثخين مرات بآالمه و مرات بدون ألم فهل 
تعتبر اإلفرازات البنية الغامقة جزء من الحيض بما أنها قبله مباشرة و 

أم ال؟ فقد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين ) متصلة به(بدون فاصل 
ض و متصلة بالحيض رحمه هللا أن إذا كانت اإلفرازات البنية قبل الحي

و لها نفس آالمه فهل حيض؟ هل معنى أنها متصلة هو انها تأتي قبل 
 الحيض مباشرة؟ جزيتم خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ا يسمى دم فساد، ال أما اإلفرازات التي ال تحمل صفات الحيض، فهذ
حكم له، وال يلزم سوى غسله والوضوء، وغسل ما أصابه من الثياب، 
وتصلي وتصومي، أما إن كان يحمل صفات الحيض، ويتصل به، فهو 

 .حيض، ولو خالف موعده، فتجري فيه أحكام الحيض، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/٩/١٤٣١في 
 

انا فتاة اعاني من كدرة وصفرة ( تهمل رسالتي  ياشيخ حفظك هللا ال 
مصاحبة لها خيوط من الدم تستمر لمدة اسبوع قبل نزول الدورة مع 
مصاحبة االم في الظهر احيانا ثم تنزل الدورة وتستمر لمدة ثمانية ايام 

سؤالي هل اترك الصوم والصالة فترة نزول . او تسعة ايام ثم اغتسل 
 جزاك هللا خيرا)  حيض ام ماذا افعل ؟ الكدرة والصفرة واعتبرها

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

كنا ال نعد الكدرة : ( جاء في األثر عن أم عطية رضي هللا عنها قالت
ل الواجب الصالة فال أثر لهذه الكدرة والصفرة، ب) والصفرة شيئا

والصوم إلى أن ينزل الحيض، وهذا عام سواء قبل الحيض أم بعده، 
 .وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٣/٥/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 شعور كنت حامل وكان يجيني نزيف من ٣ارجوا انكم تفيدوني انا قبل 

 الحركة والشغل
راش وايام اصلي وانا جالسة وايام ال اصلي وقدر هللا فكنت مالزمة الف

اني اجهض واجهضت وجلست حتى طهرت ثم صليت وكانت فترت 
شهر تقريبا جلست بدون صالة وللعلم اجهضت وانا في اخر الشهر 

 بقي يومان وادخل الشهر الثالث، الثاني
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وم لم اصلي وانا  ي١٥وانا جدا محتارة اصلي او ادفع كفارة ؟ تقريبا 
 وجزاك هللا خيرحامل ولدي نزيف 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

الواجب عليك الصالة والتوبة مما سبق، وهذا النزيف ال يمنع من 
صلوات محصورة، الصالة، فهو ليس حيضا، لكن يمكنك مادام ال

 .قضاؤها، فإن عجزت فأكثري من االستغفار والنوافل، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٨/١٤٣٠في 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 
حابه اسائل عن صيام رمضان النه من بدايه رمضان وانا معاي الدوره 

 لكن في العاده ال تزيد  يوم مع العلم انها غير منتظمه١١الشهريه لها 
 ايام وال اعلم هل يجيب عليا الصيام االن واعتبر هذه االيام ٧عن 

وجزاك ! الزائده عن العاده دم استخاضه او ماذا يجيب عليا ان افعل ؟
 .هللا خير 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 
 

هذه الزيادة حيض، إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما، فإن بلغتها، فما زاد 
فهو استحاضة، فتغتسلي بعد هذه الخمسة عشر، ثم تتوضئي لكل صالة 

 .بعد دخول وقتها، وتصلي، وتصومي، ويحصل الجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 ـه٤/٩/١٤٣١في 
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ض ولحيائها وجهلها  وكانت حائ، أختي الصغيرة سافرت معنا  للعمرة 
وأن ماستأديه  ، )) لكنها نوت في قلبها أنها لن تعتمر((لم تخبر أحدا 

َمن مناسك هو فاسد  وغير صحيح أصال  مع حيضها فأدت بعض ما  ُ
أديناه من مناسك كي ال يعلم أحد أنها حائض خجال  منها فقامت 

  بعض األشواط ليس كلهاولم تقصر من شعرها بالطواف  وسعت
لم تؤدي كل شئ  ألنها من البداية كانت تقول في نفسها أنا  أصال 

حائض وعمرتي غير صحيحة ولم تنوي العمرة فعال وكانت تقوم بذلك  
 حياء  من اهلها وجهال فهل عليها شئ ؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال بد أن تعلمي ابتداء أن اإلحرام بالعمرة ال يضر فيه أن تكون المرأة 
 حائضا، فتحرم، ولكن ال تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم تسعى، ثم تقصر؟

لكن ما صنعته أختك أنها لم تحرم، وما فعلته يقع الغيا ال يترتب عليه 
 .الموفقشئ، وهللا 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٥/١٤٣٣في 

 
 يوم لكن دم الحيض مازال ينزل ٤٤انا امرأة متزوجة و قد ولدت من 

فمادا افعل هل اصوم رغم الدم التازل او افطر و اردهم فيما 
 شكرا........بعد
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نب

 
هذا الدم يسمى دم النفاس، وليس الحيض، فأنت مازلت نفساء إلى 
الستين يوما، فإن زدت على الستين يوما، فإن استمر الدم بعدها ووافق 
وقت الحيض المعتاد عندك، فهو حيض، وإال بأن استمر بعد الستين، 

 وتصلي، وتتوضئي للصالة فهو استحاضة، تغتسلي بعده، ثم تصومي
 .بعد دخول وقتها، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/٧/١٤٣٢في 
 

ياشيخ انا استعمل حبوب منع الحمل وسببت لي نزيف مهبلي خفيف 
 .فهل اصوم واصلي واقضي  افيدوني جزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ليس كل دم ينزل من المرأة يعني أن تترك الصيام والصالة، فهذا حكم 
خاص بالحيض فقط، أما الدم الذي ينزل في غير وقت الحيض، فهو 

رأة من الصوم والصالة، لكنه ناقض يسمى دم فساد، فال يمنع الم
 .للوضوء مطلقا، وأما النجاسة فاألولى غسل ما أصابه، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/٥/١٤٣٣في 
 

هل يجوز تغيير فترة الحيض خالل شهر رمضان تجنبا للدين وبالتالي 
ل صيام الستة أيام من شوال ؟  هل يجوز قضاء السة من  شوال خال

 أيام السنة؟ جزاكم هللا عنا كل خير
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كنت تقصدين تناول بعض الحبوب التي تؤخر الدورة، فال بأس 
ستحبة بشرط أمن الضرر، أما قضاء الستة، فالصحيح أنها عبادة م

مؤقتة بوقت، فإذا فات وقتها، فهي سنة فات محلها، فال تقضى، كما هو 
 اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا، 

 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/٥/١٤٣٠في 

 

وال امي كانت التفطر ايام الحيض في رمضان  وال تعوضها بعد ذلك 
تصوم اي ايام غير رمضان ويوم عرفة ما حكم ذلك االن مع العلم انها 

 سنة  وتاخذ اقراص مع ان الدكتور نصح ٣٢مريضة بالسكر من عمر 
باخد انسولين  ولكن لم تستمع له  و هي حاليا مريضة الضغط ايضا 
من بضع سنين فما كفارة ذلك مع العلم ان معاش والدي الحالي بعد 

هل يجوز انا اصوم انا واخوتي .. جنيه ٤٠٠ط ال يتجاوز سداد االقسا
 جزاكم هللا عنا كل الخير...عنها 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كانت تعجز عن الصوم مطلقا فيما يستقبل، فعليها كفارة عن كل 
إطعام مسكين عن كل يوم، وبالتالي يلزمها عن األيام التي صامتها : يوم

في الحيض أن تكفر عنها، فتقدر هذه األيام وتكفر عنها إطعام مسكين 
عن كل يوم، وال بأس إن تبرع بالثمن أحد عنها، فإن عجزت بقيت في 

 .إلى المقدرةذمتها 
أما إن كانت قادرة على الصوم، فعليها الصوم لما يأتي، وتجتهد في 

 .صوم األيام التي لزمتها،حسب حالتها، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١٠/١٤٣١في 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 عدوباخذت حبوب منع الدورة في رمضان قبل موعد الدورة بيومين 
  ١٩/٩ الى ١٠/٩يومين نزل دم خفيف في فترات متقطعة واستمر من 
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هل صومي وصالتي صحيحين  ام يجب علي .. ولم افطر      .   
 ؟؟.القضاء

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
يض، فإن كانت صفات دم الدورة، فهي دورة، العبرة بصفات دم الح

وعليك قضاء تلك األيام، أما إن كان مجرد دم، فهذا ليس له حكم، سوى 
أنه ينقض الوضوء، ويغسل ما أصابه، أما الصالة والصوم والطواف 

 .والجماع، فال أثر لهذا الدم عليه، وهللا الموفق
  

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/١/١٤٣١في 

 

 حكم تناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان لمنع الحيضما
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 .إن لم يترتب على تناولها ضرر، فال بأس، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/١/١٤٣٠في 
 

يوم وما زال ٥٠انه في امراة اكرمكم هللا مضت على نفستها اكثر من 
ينزال منها  صديد صفرة فهي تاسل هل تصلي وتصوم مع العلم انها 

وهي تريد ان تصلي وتصوم فما ) اكثار اللبن (تاخذ حبوب الرضاعة 
 هو جوابكم  حفظكم هللا ورعاكم ؟
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 أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ال تصلي بعد النفاس حتى ترى الطهر التام، وذلك إما بالنقاء التام، أو 
برؤية القصة البيضاء، فما زالت نفساء حتى تطهري، أما لو زاد الدم 
على الستين، فحينئذ إن وافق هذا وقت حيضها فهو حيض، وإال فهو 

 .استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٥/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم 
هال الكدره التي تسبق الدوره بيومين وهي متصله بها هل يجب فيها 
الصالة والصيام ام تعتبر ضمن الدوره الشهريه علما بأني اأودي 

 ًكم هللا خيراجزا الصاله والصيام فيها واقضي الصيام
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

مادامت هذه الكدرة متصلة بالحيض، وتحمل شيئا من صفاته، كاللون 
أو المغص فهي حيض، يجب عليك ترك الصالة والصوم، أما إن كانت 
منفصلة عن الحيض، فليست منه في شئ، وعليك أن تصلي وتصومي، 

 .وال يضرك نزولها في شئ، سوى نقض الوضوء، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣٢في 

 
 السالم   عليكم ورحمه هللا و بركاته

من فضلكم جهاز منع الحمل لدى  يسبب   لي اضطرابات و قد جاءت 
 ايام  و ٧العاده في اول شهر رمضان  علي   غير  موعدها و افطرت 

   يوما  فقط  ١٩لكنى  رايت   دم   في   اخر  الشهر  و  قد   مر   
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و كان  الدم   له  )  اى  لم   يكن  فات  شهرا  (من  الدوره  السايقه  
رائحه  و  كنت   في   حيره  من  امرى  هل   هذه   عاده  ام  

  ٧استحاضه  و  خاصه   ان  الدم  كان  له  رائحه  فافطرت  اخر   
ايام  من   رمضان  و  كنت  اعتقد  انها  عاده  و  لكن   نزول  الدم   

لعيد  و بعد  العيد   و  الطبيبه   قالت  انها   استمر  بعد  رمضان  و  ا
 نزيف  و  لم   تكن  حيضا

فما  حكم  االيام   التى  افطرتها   في   رمضان  و  لم  تكن   عاده  و  
 كنت  اظنها   كذلك ؟؟

وهللا   اختلط  علي  االمر  جدا و كنت  احاول  التطهر  و  الصاله  (
 )م  كانت  كبيره عند  كل  فرض  و لكن كميه   الد

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن ثبت فعال أنه ليس دورة، فعليك قضاء تلك األيام، وحبذا لو أعدت 
 .الصلوات، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/٣/١٤٣٢في 
 

السالم عليكم ورحمة هللا اود استفتاء فضيلتك عن صحة صيامي لشهر 
رمضان حيث اني اخذت إبرة منع الحمل في بداية شهر شعبان ومن 
خصائص هذه االبره انها تمنع نزول الحيض لمدة ثالثة اشهر اال أني 

 أخذها بأسبوعين نزل عليه دم في غير وقت الدوره المعتاد وبعد
اال أني سأ لت الطبيبه فأعطتني حبوب منظمه قللت واستمر الى االن 

 يوم ١٥كمية الدم وكان ذلك قبل رمضان ونصحتني بالصيام فحسبت 
 منذ نزول الدم ثم صمت فما حكم صيامي أجيبوني مأجورين
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال أثر لنزول الدم على الصوم، إال إن كان دم حيض، وما سواه، فال أثر 

 .له، وعليه فصيامك صحيح، وال يلزمك شئ، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٢/١٤٣٠في 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
انا امرأة استعمل حبوب منع الحمل وقد تناولت في رمضان علبتين 
متتاليتين لمنع نزول الدورة الشهرية خالل هذا الشهر  لكن بدأ نزول دم 

 من رمضان حيث انني توقفت ١٣في ال )مع المسح فقط(خفيف جدا 
التاليه ثم أكملت في اليوم التالي ولكن نزل يوما فقط عن مواصلة العلبة 

 أيام وهو خفيف جدا ثم ٥قبل البدء بالعلبة االخرى واستمر قرابة ال 
علما ( من شوال٨ أيام ورجع مرة اخرى واستمر الى ٥انقطع لمدة 

لخوفي انها دورة )  من رمضان٢٧انني توقفت عن اكل الحبوب في 
لثاني شكل طبيعي اال في اليوم امعلقة بسبب الحبوب ولم يبدأ نزولها ب

وأحب ان انوه اني ذهبت الى طبيبة نساء من شوال حتى الثامن منه 
ووالدة في رمضان وعللت سبب النزف انه من حبوب منع الحمل التي 
اتناولها وقالت اكملي صومك وصالتك فإنها تعتبر استحاضة فال أعلم 

 من ٦ بصوم ال هل اقضي اسبوعين النزف الذي حصل ام ابدأ مباشرة
 شوال أفيدوني أفادكم هللا قبل انتهاء شهر شوال

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ما دام ذلك الدم ال يحمل صفات دم الحيض، فهذا يسمى دم فساد، وليس 
صومك صحيح، ال تطالبين بقضائه، استحاضة، فإن كنت صمت، ف

 .وتباشري صوم الست من شوال مباشرة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١١/١٤٢٩في 

 

اتتيت من السفر من الخارج في شهر رمضان وافطرت في هذا اليوم 
ووصلت قبل ميعاد االفطار وعاشرت زوجتي في نهار رمضان فما حكم 

  وعلي الزوجه افيدونا ولكم وافر التقدير والتحيهالدين علي الزوج
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
أما الزوج القادم من السفر فله الفطر على الصحيح بأي صورة من 

 .هصور الفطر، ولو كان الجماع، فال حرج علي
لكن المشكلة في الزوجة التي كانت مقيمة، فإن كانت قد طهرت في 
نفس اليوم من الحيض، فال حرج عليها، أو كانت مسافرة في نفس 

 .اليوم، وقد جامعها أثناء السفر أيضا، فال شئ عليها
لكن إن كانت مقيمة، وجامعها زوجها في نهار رمضان برضا منها، 

صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين عتق رقبة، أو : فعليها الكفارة
 .مسكينا، ويأثم زوجها بتفطيرها، وعليه التوبة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١٠/٥/١٤٣٣في 
 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته
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االستحمام يخرج من المرأة بعض المني وبعد بعد عمليه الجماع /س
ستحمام فهل يلزم المرأة االستحمام مره المتبقي الذي لم يخرج من اال

 اخرى اوال؟
يا شيخ ما حكم الزوج الزي يمتنع عن فراش زوجته مع تصريحها /س

 له بهذا؟وهل يجوز لها في هذه الحاله ممارسه العاده السريه؟
ياشيخ كثيرا ما يقلقني قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيما معناه ان اكثر اهل النار /س

يا شيخ ال اعرف ماذا افعل من اعمال لتزيد حسناتي من النساء 
ويرحمني هللا من العذاب؟ وكثيرا اشعر بالخوف عند العاده الشهريه 

 الني ال اصلي وال اقراء قران فماذا افعل؟
 ما حكم تشقير الحواجب/س
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعل

 
أما الماء الذي يخرج عقب االغتسال، فهو ال يوجب الغسل، لكن ينقض 

 .الوضوء
وال يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الفراش، وعليه أن يتقي هللا فيها، 

 .وأن يعطيها حقها من الفراش، وال يجوز لها ممارسة العادة السرية
 

وعلى المرأة أن تتخذ من كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحذر، وتبادر باألعمال 
الصالحة، وتكثر منها، وتديم على الذكر واالستغفار، وال يضرها أنها 
تترك الصالة والصوم وقت الحيض، فهذا شئ كتبه هللا على بنات آدم، 

النافع من وال تتهم بالتقصير حينئذ، لكن ال تنقطع عن الذكر، وسماع 
 .كالم أهل العلم، ولها أن تقرأ في كتب السنة، وكتب العلم

 واألحوط لها ترك التشقير، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٢/١٤٣٠في 
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وسمعت رأيا .. اضطر احيانا الى قص اظافرى ، فى أثناء فترة الحيض

، حالة عدم طهارةيقول أن االظافر المقصوصة فى تلك الحالة تكون فى 
وبالتالى اتحمل وزر عدم رفع الحدث عن تلك ، ألننى لم أطهر بعد

 .االجزاء 
 فما حكم الدين فى ذلك ؟؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ال الحيض وال الجنابة يمنع شيئا هذا كالم باطل ال أصل له من الصحة، ف
 .من ذلك، وعلى من قال هذا الباطل الدليل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم
في فترة الحج  هل تجوز زيارة الحرم النبوي للمرأة فترة الحيض اذا 

 كانت مرتبطة مع حملة للحج محددة االيام والبرنامج
 حيث ستغادر الحملة المدينة قبل ان تطهر ؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ال يجوز للمرأة دخول المسجد وهي حائض إال عبورا، وليس هناك أي 
، ال للرجل وال ضرورة في زيارة الحرم النبوي، وال فضل في رؤيته

 .للمرأة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٤/٥/١٤٣٣في 
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﷽ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ّلدي سؤال عن دخول الحائض ، جزاكم هللا خير الجزاء على جهودكم
 للمسجد 

ساء وهذا أنا معلمة تحفيظ والمركز الذي أدرس فيه متصل بمسجد للن
المصلى في الطابق الثاني والرجال في الطابق األول ومركز التحفيظ 
الذي أدرس فيه جعل هذا المسجد أو المصلى للنساء جزء من المركز 
وهو أحد فصول األطفال لتحفيظ القرآن الكريم ولكن تم نقلنا نحن 
الطالبات إلى هذا المصلى أو المسجد فكيف سيكون دخولنا فيه في حالة 

 .لعذر الشرعي ا
علما أن هذا المسجد أو الجزء الخاص بالنساء ال يصلى فيه الصلوات 

 .الخمس دائما بينما قسم الرجال يصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة
فهل يجوز لنا في فترة العذر الشرعي الدخول للمسجد و تحفيظ القرآن 

 .فيه
 وبارك هللا بكم وجزاكم خير الجزاء 

 
المين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب الع

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن تبين أن هذا الجزء مستقل، فنرجو أال حرج في دخول الحائض فيه، 
أما إن ثبت أنه من المسجد، فال يجوز للحائض المكث فيه، بل لها 

ألمر النبي صلى هللا عليه المرور فقط، كما هو مذهب األئمة األربعة، 
وسلم النساء أن يشهدن صالة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، 
وهذه عبادة، ومع ذلك نهاهن عن التواجد في المصلى، والمصلى أقل 
حاال من المسجد، فيثبت الحكم للمسجد من باب أولى، وقد أجاز النبي 

 -ُوهو ما يصلى عليه–ُوله الخمرة ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة رضي هللا عنها أن تنا
، "إن حيضتك ليست بيدك: "وهو بالمسجد، وهي حائض، وقال لها
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فحمل الجمهور هذا الحديث على قدر الحاجة، كالمرور ونحوه فقط، 
 .وهو ما اختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما هللا، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٦/١٤٣٠في 
 

 هل يجوز عندما يكون علي أكثر من صاله البد أن أقضيها
 أن أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر 

ًخصوصا اذا كانت الصلوات الواجب علي قضاؤها كثيره أحيانا فروض ٥ً
 يجب علي قضاؤها

 في وقت واحد؟؟؟...أم أن االفضل أن أصليها متتاليه من الفجر للعشاء
وجزاكم هللا خير ..لترك الصاله عن وقتهاًعلما بأن هناك سبب شرعي 

 الجزاء
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
أوال ليس هناك ما يبرر ترك الصالة بحال من األحوال، إال حال الحيض 

 وال وات الخمس في وقتها،للمرأة، وإال فاألصل أن يصلي العبد الصل
ثم القضاء ال يكون على الوجه الذي . يجوز له تأخيرها عمدا بحال

ذكرتيه، ولكن تصلي الصالة تلو الصالة حتى تنتهي، وال يلزم أن يكون 
القضاء دفعة واحدة، لكن قدر االستطاعة، فتصلي الفجر الفائت ثم 

ة، ثم تكملي الظهر ثم العصر ثم المغرب، فإن شق عليك تركت الصال
 .عند استطاعتك، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٥/١٤٢٩في 

 
  

 سنه عندما كنت صغيره اقصد مند سن ٤٢انا امرأه ابلغ من العمر 
البلوغ لم اكن اصلي اواصوم علما اني بلغت وانا في الحاديه عشره من 

ندما صارعمري عمري كنت اقطع في الصاله والالتزم في الصيام اال ع
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 سنه التزمت بالصيام ولم افطر مند دلك الوقت اال بعدر ٢٣حوالي 
ولكن في البدايه لم اكن اقضي االيام التي افطرت فيها بسبب حيض او 

ها تبت الى هللا وصرت اصوم رمضان وال افطر اال بعدر وبعدوالده 
واقضيه بعد رمضان واصوم النوافل واحاول ان اصوم قدر ما استطيع 
الني لم استطع ان احصي االيام التي فطرتها طول حياتي فهل يجب ان 
اصام كل هده االيام اويجب ان اطعم مساكين وكم يجب ان اطعم ؟ انا 

افيدوني وجزاكم هللا كل . احاول ان اتصدق كل مده قدر االستطاعه 
 الخير

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .لين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرس
 

الصوم عبادة تبقى في الذمة، فيجب عليك قضاء تلك األيام، واألمر قد 
يكون فيه مشقة، لكن احتسبي األجر عند هللا، ومن اآلن ال تصومي 
نفال، لكن كلما صمت فاحتسبيه قضاء لما تركتيه، وال تنوي النفل أبدا 

 .نك أنك انتهيت من القضاء، وهللا الموفقإال بعد أن يغلب على ظ
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/١٠/١٤٣٢في 

 ﷽ 
 فضيله الشيخ،

 تأخرت علي الدورة الشهرية في رمضان يومين، كنت ارى خاللها -١
الحيض خمس أيام، كم يلزمني من ًنقط خفيفه جدا من الدم، ثم أتى 

 قضاء يوم؟ خمسه أم سبعة؟
 هل يجوز أن يتبرع شخص ليحجج عاملته المنزلية و هو لم يؤدي -٢

 فريضه الحج إلى اآلن؟
 .جزاك هللا خير الجزاء، و غفر لك و لوالديك 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم
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أما الدم، فما كان من الحيض قطعا، فهو الذي يلزمك قضاؤه، فإن كانت 
هذه النقط الخفيفة تحمل صفات الحيض، فهو حيض، ويجب عليك 
قضاء سبعة األيام، أما إن كانت ال تحمل صفات الحيض، وقد صمت 

 .هذين اليومين، فاقض خمسة
 

م يحج، فهذا محرم من أجر كبير، فيؤجر على أما المتبرع بالحج وهو ل
 .نيته بالتبرع، ويأثم بترك الحج الواجب مع قدرته عليه، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/٥/١٤٣١في 
 

 عند بلوغي كنت افطر في حدوث الحيض  وال اقظي لمدة ثالث سنوات 
 يض ؟ماذ يتوجب علي مع اني ليس متاكد من عدد ايام الح

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

تقدير عدد األيام أمر ميسور، فتقدريها ثم تصوميها حسب وسعك، وهللا 
 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٢/٥/١٤٣١في 

 
 ايام ٠٧جاءتني العادة الشهرية لمدة ،من فضلك يا شيخ.السالم عليكم

هل .ثم إنقطعت فاغتسلت و صليت و بعدهاظهر دم يسير و بشكل متقطع
يجوز لي الصالة و الصوم؟ مع العلم العلم أن هذا يحدث معي 

 بارك هللا فيكم...شهريا
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 وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إن ظهر هذا الدم اليسير بعد الطهر التام بفترة، فال التفات له، وليس له 
حكم، وللمرأة أن تصلي وتصوم، وتطوف، وتمس المصحف، وغيره 

 .من األحكام
أما إن ظهر بعد مضي وقت يسير جدا، فهذا له حكم الحيض حتى يتم 

شر يوما، ثم بعد ذلك تغتسل المرأة، وتفعل ما تفعله الطاهرة، خمسة ع
وما يقع بعد الخمسة عشر يوما يكون استحاضة، فال تمتنع من الصالة 
وال الصوم وال غيره، لكن يجب عليها االغتسال، والوضوء لكل صالة 

 .بعد دخول وقتها
اهر من واألظهر أن السائلة تتبع الحال األولى، وأنه ليس هذا الدم الظ

 .الحيض، إنما هو كدرة وصفرة، فال تلتفت إليه، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٣/١٤٣٣في 

 
  

ا للحرم وقبل ذهبت انا وزوجتي الاداء العمره قبل سنتين وعند دخوله
المياه للوضوء وجدت معها الحيض  فاكملت الطواف ذهبت لدوره 

من السفر ولم  حتى انتهيت وعدنا  بساحات الخرمعمرتي وهي جلست
 تنزل احرامها اال فالبيت ؟ 

 فهل عليها اوعلي شي جزاكم هللا خير
 الحمد  رب العامين

إن كانت زوجتك أحرمت بالعمرة، فبكل أسف هي مازالت محرمة من 
ذلك الحين في قول الجمهور، وعليها حاال تجنب محظورات اإلحرام، ثم 

مرتها، ولها أن تجدد إحرامها من الميقات، العودة إلى مكة إلكمال ع
وتأتي بعمرة تتحلل بها من العمرة التي أحرمت بها، ولها أن تذهب مكة 
مباشرة، وتكمل العمرة، وتتحلل، وليس عليها شئ لما سبق منها من 

 .محظورات اإلحرام، حيث وقع منها بجهل، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١٠/١٤٢٩في 

 

لما ادخل دورة المياه اذكر لفظ الجالله النني متعودة على ذكر هللا في 
كل مكان مثال لوا يسقط شيء في دورة المياه اقول بسم هللا الرحمن 

 الرحيم فهل اثم بذالك ؟
عندما نقوم بقسل الطفل من بول او براز هل يجب علينا الوضوء بعدها 

 ؟
ض تعد نجاسه فتمنع المرأه من الصاله هل الكدره من بعد او قبل الحي

 والصوم والجماع ؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
أما التسمية أو ذكر هللا في الحمامات، فال ينبغي، وهو مكروه في قول 

 .أكثر أهل العلم
ليس ناقضا للوضوء، لكن يجب غسل ما أصاب البدن وغسل الصبي 

 .من النجاسة
وليست الكدرة أو الصفرة بعد أو قبل الحيض مانعة من الصالة أو 
الصوم أو الجماع، لكنها ناقضة للوضوء، ويجب غسل ما أصابته من 

 .الثياب، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٥/١٤٣٠في 

 
لميقات وكان الحيض بنزل مني وبسبب الخجل لم نويت العمرة من ا

ابلغ اهلي واحرمت وعند دخول الحرم لم أطوف فقد سعيت ورجعت 
بشقة في الحرم ومن ثم ذهبت لجده وعند طهري من الحيض رجعت 

 لمكة وطفت حول الكعبة وقصصت شعري
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 طبعا قبل طوافي ال اتذكر هل لمست الطيب او ال وانا غير متزوجه
وهل عمرتي صحيحه علما انني أعتمرت بعدها كم مرة ما يجب علي 

 وحجيت هذي السنه
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
عمرات ما دمت اعتمرت أكثر من عمرة بعدها، فنرجو أن تكون تلك ال

 .نسخت ما وقع من خطأ في العمرة السابقة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣١في 

  
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته سؤالي في أحكام الحيض قبل موعد 
الدورة الشهرية بأربعة أو ثالث أيام أحس بأعراضها وينزل بشكل 

ان خيوط بنية بعض األحيان مرة متقطع كدرة بنية اللون وبعض األحي
ها تنزل وبعدفي اليوم وبعض األحيان مرتين ويوم ال ينزل شيء   

الدورة الشهري أي بعد ثالثة أيام فهل تعتبر هذة من الحيض أي ال 
أصلي وال أصوم أم هي طاهرة أصوم وأصلي علما أن بعض األشهر ال 

  يحب ويرضىينزل شيء  أفيدوني بشيء من التفصيل وفقكم هللا لما
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الكدرة والصفرة قبل الحيض أو بعد الطهر منه، ال يعتبر شيئا، وال 

 .تتركي الصالة وال الصوم، وليس هو من الحيض أصال، وهللا الموفق
 

  بن موسى الداليدمحم.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣٢في 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

ارجوكم ما هي اطول مدة العادة الشهرية هل هي عشرة ام خمسة عشر 
 يوما 

 
واذا انقطعت عني بعد عشرة يوما لمدة نصف يوم ثم عادت الكدرة او 
الصفرة ماذا افعل هل اغسل واصلي وال ابالي ام انتظر حتى تذهب 
نهائيا وذلك لمدة اثنى عشر او ثالثة عشر يوما او اكثرىارجوكم 
افيدوني النني حائرة واخاف ان اكون اثمة وانا تاركة ااصالة بدون 

 رخصة وشكرا جزيال
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض، والفتوى على أنه خمسة عشر 
يوما، وما زاد فهو استحاضة، ألن هذا أكثر ما ورد في حيض النساء، 

 ال حكم له، وعليه فمادام الدم ينزل هذه الفترة، وما زاد نادر، والنادر
فالواجب ترك الصالة، حتى تتمي خمسة عشر يوما، فيكون استحاضة، 
فتغتسلي وتصلي، وتتوضئي لكل صالة بعد دخول الوقت، وتصومي، 
ويحصل جماع، وال يضرك نزول دم االستحاضة، ولو أثناء الصالة، 

 .وهللا الموفق
 لداليدمحم بن موسى ا.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم
هل العباره هذي )) المرأه كلها عوره اال وجهها وكفيها بالصاله((

 حديث ام ال؟؟؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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المرأة عورة، فإذا :( هذا خلط بين معاني النصوص، فهناك حديث

إذا بلغت المرأة المحيض :( وهناك حديث ) خرجت استشرفها الشيطان
وهو حديث ضعيف، ) لم يظهر إال هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه 

 . ورد، وهللا أعلم، وهللا الموفقهذا ما
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٥/٩/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
سؤالي هو هل االستحمام من الجنب او للنظافة يجزي عن الوضوء ام 

 ...يجب الوضوء وضوءا كامال بعد االستحمام  وجزاكم هللا خير 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ع الجنابة، فاألظهر أنه يغني عن الغسل يختلف، فإن كان عن رف

 .الوضوء، ومع ذلك يسن الوضوء أوله
أما إن كان الغسل من األغسال المستحبة، أو من الحيض ونحوه، فال 

 .يجزئ عن الوضوء، بل البد من الوضوء
ُأما غسل االستحمام فقط، فهذا من باب أولى أال يغني عن الوضوء، 

 .وفقلعدم وجود النية فيه أصال، وهللا الم
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ١٤/١٠/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته 
هل يجوز للحائض ان تأتي الى المصلى الخاص بالنساء لكي تستمع 
لدرس فى تحفيظ القرأن أو ما شابه ذلك مع العلم بأن هذا المصلى فى 
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الطابق الثاني من المسجد و يصلين بقيت النساء فيه فهل تبقى جالسة 
اثناء الصالة أم تخرج وتعود لتكملت الدرس بعد الفراغ من الصالة و 

  خيراجزاكم هللا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
كل ما كان من المسجد، وهو معدٌّ للصالة، فهو داخل في المسجد، وال 

إني ال أحل : ( يحل للحائض دخوله أو المكث فيه، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ولقوله صلى هللا عليه لعائشة لما كان في )المسجد لحائض وال جنب 

ن إ: فقال. إني حائض: ناوليني الخمرة، فقالت: المسجد، قال لها
حيضتك ليست بيدك، فأقرها على أن الحائض ال تدخل المسجد، وبين 
لها أن الحيض ليس بيدها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وسواء كان 

 .للتعلم أو التعليم أو غيره، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٦/٩/١٤٣١في 
 

د حصل لي نزيف وق.. افيدكم انني اعاني من مرض في الرحم منذ فترة 
 دموي لمدة شهرين ونصف 

 ان وبعد.. في بداية االمر كنت اعتقد بأنها العادة الشهرية فلم اصلي 
 اجراء وبعداستمر النزيف ثالث اسابيع ذهبت الى المستشفى 

 الفحوصات ذكرت الطبيبة انه اشتباه في حمل خارج الرحم وهللا اعلم
ولكن ! ة وال يظهر فيها حمل ولكنها لم تؤكد ذلك وقالت التحاليل سليم

 مايحدث معي نفس اعراض الحمل الخارجي
ارجو منكم مساعدتي .. واألن سأكمل الشهرين دون ان ينقطع النزيف 

هل ما انا عليه االن من التوقف عن الصالة صحيح ام انني البد وان 
 اصلي واقوم بفروضي تجاه خالقي كامله 

 ..وجزاكم هللا الف خير 
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ب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  ر
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اعلمي أختي الكريمة أنه ال يمنع من الصالة والصوم ونحوه من الدماء 
إال دم الحيض والنفاس، أما أي دم آخر، فهو ال يمنع المرأة من 

عليك أن تصلي وتصومي، عباداتها، صالة وصوم ونحوه، وعليه ف
ِوليس لك أن تمتنعي من شئ من هذا، واقض تلك الصلوات التي 

 .تركتيها قد استطاعتك، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/١٠/١٤٣١في 

 
 
 
 
 
 
 

 امراه حامل في الشهر الرابع ونزل منها الدم ماحكم الصاله والجماع
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 ليس عليها شيء، وعليها أن تستمر في صالتها وصومها، وفي 
الجماع، وليس مجرد خروج الدم من المرأة أنها تترك الصالة 

 .حيض والنفاس، وهللا الموفقإنما هذه األحكام خاصة بدم ال!! والصوم
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣٠في 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركته 
سؤالي هو اني استخدم الولب لمنع الحمل الكن منذ اسخدمتو الولب 
ودوره الشهريه تلخبطه الناني من قبل ما استخدم الولب كنت اجس 

 ايام هل يجوز لي االغتسال ١٣ او ١٠سبع ايام في الدورة االن اجس 
عندما اوفي السبعه االيام ام اجس حتى ينتهي الدم حتي ولو جلسه 
يخرج مني الدم اكثر من سبعة ايام ارجو االجاب بسرعه لو سمحتو 

 وجزكم هللا الف خير
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .صحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله و
 

إن نزل دم الحيض، واستمر فإن حكمه حكم الحيض، حتى ينقطع أو 
ها تكوني في حكم المستحاضة، وبعدحتى تتمي خمسة عشر يوما، 

 .فتغتسلي بعدها، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٢/١٤٣١في 
 

ان سؤالي انا حصل لي نزول دم واستمر معي من منتصف شهر شعب
هـ وكنت اغتسل ١٤٣٢حتى منتصف شهر رمضان من السنه الماضيه 

واصوم مدة اسبوعين من بداية شهر رمضان مدة نزول الدم علما بأن 
الدم ليس دم حيض وانما بسبب التهابات كما ذكرة لي طبيبة واخصائية 

 .النساء فهل صيامي صحيح ام عليه القضاء افيدوني وجزاكم هللا خيرا 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 .الصوم صحيح، وليس عليك شئ، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٢٩في 
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بل ذلك  يوم فسؤالى لو انقطع الدم ق٤٠فى حالة النفاس بتكون المدة 

اسبوع مثال ورجع مرة أخرى ففى هذا االسبوع ممكن ان اصلى وان 
 يحدث جماع ام ال؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن انقطع الدم، وبقى مدة، فهذا طهر، ولو قبل األربعين، فتغتسلي 
تصلي وتصومي، ويحصل جماع، فإن نزل بعد أسبوع، فإن صادف و

موعد الحيض، فهو حيض، خاصة إن كان يحمل صفات الحيض، وإال 
بأن ال يحمل الصفات، أو كان في غير موعد الحيض، فهو دم فساد، ال 
يلزم منه ترك الصالة أو الصوم أو الجماع، لكن يغسل، وهو ناقض 

 .للوضوء، وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي. د:كتبه

 هـ٩/٥/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم
انا نويت في شهر شوال الماضي ان اصوم القضاء من رمضان ثم ست 

 ايام واتاني الحيض ثم انتهى الشهر ولم اكمل ٦من شوال ولقد صمت 
فهل يجوز تغيير نية القضاء الى نية ،القضاء وال صيام الست من شوال 

 مضان الحقاصيام الست وصيام قضاء ر
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
العمل إن تم على الكمال، بنية معينة، ال يصح بعد االنتهاء منه إعادة 
صرف النية فيه لعمل آخر، هذا ليس في الشرع، لكن اقض ما بقي، 
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الست، فهي سنة فات محلها، يمكن استدراكها في العام وأما صيام 
 .المقبل، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٠في 

 

 وفي الشهر الماضي ٦ ايام واغتسل في اليوم ٥انا عادتي الشهرية 
كنت اشعر ببعض آالم الحيض وقمت بعمل فحص داخلي ووجدت سائل 

برته وفحصت من الخارج بمنديل ولم بني وطلبني زوجي للفراش واخ
اجد شي ولكن بعد الجماع مباشرة وجدت بعض الدماء وبدأت العادة 

 فارجو ن تفتوني في موضوعي ؟
ساعة نزلت وبعد وعندما اغتسلت في اليوم السادس طلبني زوجي 

بعض قطراات من الدم على غير العادة علما انني بعد ليوم السادس 
ارى كدرة بنية ولكنني اصلي واصوم افتوني جزاكم هللا الف خير عن 
جميع المسلمين فانا في حيرة من امري اخاف ان نكون ارتكبنا اثم 

 عظيم ونحن ال نعلم؟
 

رف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أش
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

الواجب أال تتطهري من الحيض إال بالنقاء التام من الدم، فما دام الدم 
ينزل، وهو تابع للدورة، فهو من الدورة، وال يجوز الصالة وال الصوم 
وال الجماع، سواء كان في اليوم السادس أو أكثر، فعليكما التوبة 

 .واالستغفار، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٤/٥/١٤٢٩في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته 
سواء لسجدة الشكر أو ) السجود (هل يجوز للمرأة في فترة الحيض 

 السجود للدعاء وطلب الحاجه من هللا تعالى
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لق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخ

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

الصحيح في هذه المسألة جواز السجود للتالوة أو الشكر حال الحيض، 
 .ألنهما ليسا صالة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٤/١٤٣٣في 
 
 

 السالم عليكم
 التي تسبق الدورة بيوم او يومين هل ماحكم اإلفرازات البنية اللون

 ًنترك الصالة والصيام ام ال؟؟ وجزاكم هللا خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ض اإلفرازات التي تسبق الدورة أو تتبعها بعد انقطاعها، ليست من الحي

كنا ال نعد الكدرة والصفرة ( : في شئ، قالت أم عطية رضي هللا عنها
 .فال يترك لها الصالة وال الصوم وال غيره، وهللا الموفق) شيئا 

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١٠/١٤٢٩في 
  

انا مقيم بالكويت وحدث مشكله بين امى واختى وزوجتى واختى شتمت 
فس الشتيمه المهم انا كلمتها وكنت زوجتى وزوجتى ردت عليها ن

وانا كان قصدى التهديد فقط . غاضب جدا وقلت لها انتى طالق بالتالته 
 وجزاكم هللا خيرا.. هل هى طالق وفيه طريقه للرد او كفاره  . 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم

 
إن كنت غاضبا جدا حينما تلفظت بالطالق، وال تدري ما تقول، فهو غير 
واقع في قول الجمهور، أما إن كنت مدركا ما تقول، فهي طلقة واحدة 
على الصحيح، ولك أن تراجع زوجتك مادامت في العدة، وهي ثالث 

: حيض، وال يلزم أن تستأذنها، بل راجعها في الحال، بقولك
، ويسن اإلشهاد على الرجعة، وليس هناك كفارة، وهللا "اراجعته"

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 

 
 السالم عليكم 

لقد قمت بعملية جراحية لستاصال الرحم منذ شهرين دون استاصال 
المبيض واألن عند نزول البويضة  يكون معها بعض النزيف البني 

ب علي الغسل ماذا عن الصالة خالل هاذين اللون لمدة يومين هل يج
 اليومين افيدوني جزاكم هللا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ليس هذا من الدورة في شئ، وعليه فال يترتب على نزول هذا الدم أي 
شئ من أحكام الحيض، فال يلزم ترك الصالة وال الصوم وال الجماع، 
وال يجب الغسل، لكنه ناقض للوضوء، ويسمى هذا دم فساد، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣٢في 
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 تنزل القصة البيضاء في غالب االوقات فينزل ياشيخ انا في أيام الطهر
احيانا وقت صالة وأضطر اعيد الصالة مرتين ثالث واحيانا أكثر فهل أنا 

 صاحبه عذر أو ال
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

علمي أن الدم الذي يمنع المرأة من الصالة السؤال غير واضح، لكن ا
والصوم والجماع هو الدم الذي ينزل وقت الحيض فقط، وما سواه 
يسمى دم فساد، ينقض الوضوء فقط، وإن خرج من مخرج البول فهو 
نجس، وإن خرج من مخرج الولد فليس بنجس على الصحيح، ويغسل، 

 .وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 فضيله الشيخ الفاضل 
  سنه مصابه بدم االستحاضة طول السنه ٢٣أنا فتاه ابلغ من العمر 

فهل يجوز لي مس المصحف و دخول المسجد الحرام وهل عليه 
الوضوء لكل فرض وما الحكم فيما تخلف كنت اجمع الوضوء حق 

 قضاء الصاله صالتين مع بعض فهل عليه 
واغلب وكيف افرق بين دم الحيض ودم االستحاضة ليس لي ايام معينه 

وهل يحق لي الزواج مع العلم بان الدم واحد في اللون والرقه 
 السنه وتتخلف شهر او شهرين فقط  االستحاضة مستمرة معي طول

 وجزاكم هللا خيرا ان تدعو لي بالشفاء والهدية وأخيرا أتمني من هللا
 

مد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الح
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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االستحاضة تعتبر بعد مضي خمسة عشر يوما من مدة الحيض على 
األرجح، فإن استمر دم الحيض مع امرأة لتلك المدة، فبعدها تغتسل 

 مستحاضة، -أي بعد خمسة عشر يوما-المرأة، وتعتبر من تلك اللحظة 
فتتوضأ لكل صالة، وتصلي، ولها أن تمس المصحف، وتصوم، 

 وال بأس بما فات من صلوات ويجامعها زوجها، وتفعل كل شئ،
صليتيها على الوجه المذكور، ويفرق بين دم الحيض واالستحاضة 
بالعالمات، لكن إذا نزل الحيض فهو حيض حتى يرتفع أو تمضي المدة 

 .المذكورة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٩/١٤٣٠في 

 
 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 أيام على الغالب فهي تكون ٦ أن فترة الدورة الشهرية لي سؤالي هو

  أيام ثم تخف تدريجيا٣غزيرة في أول 
في اليومين الخامس والسادس ينزل آخر الدم بمعنى أنه يكون بني 

 وقليل جدا وغالبا هي على شكل كدرة
أريد أن اسأل هل اغتسل واصلي أثناء نزول هذه البقايا من / أوال 

 الحيض ؟
عندما استيقضت فجرا وجدت أنه لم ينزل شيئا ولم تنتهي أيام / ثانيا 

الحيض المعتادة فأخرت الغسل فنزلت علي الكدرة عند صالة العصر فلم 
 ليال واذا بسائل قليل جدا ولونه بني ١٢اغتسل ثم رأيت بعد الساعة 

 فاتح مائل للشفافية فاغتسلت حينها
 عشاء ؟ أم ماذا أفعلهل أقضي صلوات هذا اليوم من الفجر إلى ال

 وجزاكم هللا خيرا
 ...أرجو اإلجابة سريعا مشكورين حتى أقضي إن كان علي صالة 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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 ما ينزل إذا نزل الحيض فاألصل بقاؤه حتى يحصل الطهر التام، وكل

أيام الحيض فهو منه، حتى يحصل الطهر، وعليه فهذا الدم البني الذي 
ينزل هو من الدورة، فإن حصل الطهر التام، فاغتسلي وصلي، وعليه 
فال يلزمك قضاء صلوات ذلك اليوم، ألن األصل بقاء الحيض، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٢/٥/١٤٣٢في 

 
 

 كم و رحمة هللا و بركاته السالم علي
انا اسفه الن سؤالي محرج و لكن ال حياء في ، الى حضرة المفتي 

 الدين 
هل يجوز للزوج االستمتاع بزوجته في فترة الحيض بمالمسة الذكر 

 للمؤخره و فتحة الشرج بدون ايالج و حدوث انزال على السطح ؟
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

للرجل أن يستمتع بامرأته كيف يشاء، بشرط أال يحصل إيالج في الدبر، 
وال جماع في فترة الحيض، فله أن يفعل المذكور إن أمن على نفسه من 

 .فقاإليالج، وهللا المو
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٣في 

 
 

هل يجوز النظر للرجل الي فرجي زوجتة عند الجماع (السالم عليكم 
بدون غطاء وفي النور بدون اغلق لنور الغرفة وتقبيل زوجتة في 

 الثدي
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .لى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وع

 
للرجل أن يستمتع بامرأته على الوجه الذي يحقق له كمال المتعة، ولها 
كذلك، إال ما قام الدليل على تحريمه، كالجماع في الحيض، أو في الدبر، 

 .وهللا الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣٠في 
 

 السالم  عليكم
 الحياء في الدين

لمرأه بعد التبول غسل مابين الشفرتين ام يكتفى بغسل هل يلزم ا
لهما ،وكذلك اثناء االغتسال من الجنابة والحيض هل يلزم غس.ظاهرهما

 وفقكم هللا،؟ .ام صب الماء على ظاهرهما
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 
الواجب تعميم المكان بالماء، دفعا ألي نجاسة من بول ونحوه تكون قد 
أصابت المكان، بما يفيد االطمئنان، واليقين بإزالة النجاسة، سواء كان 

 .بين الشفرتين، أم من الظاهر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/٧/١٤٣٢في 

 

 

ًدبرها ليس إيالجا ولكن يحك سؤالي عن رجل يأتي زوجته في ) ١
فرجه بدبرها وقد يغز قليال فما ردكم في هذا األمر جزاكم هللا خيرالجزاء 

 ؟
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سؤالي عن رجل يأتي زوجته بعد ما ينقطع الدم منها وهي حايض ) ٢
ًبمداعبة بظرها بفرجه وأحيانا يولج في فرجها قليال فما ردكم في  ً

 سؤالي ونفعنا بكم ولجميع المسلمين ؟
 
لحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد ا

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

كال األمرين ال يجوز، وخاصة األول، فيجب عليه االمتناع منه، وال 
يجوز إيالج أي جزء في الدبر، ولو كان قليال، أما لو مداعبة فقط، فال 

 .حرج
عد الحيض وقبل الطهر، فهو مخالفة صريحة لكتاب هللا، وأما الجماع ب

فجعل شرط ) فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا : ( ففي الكتاب
 .حل الجماع أن تتطهر، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣١في 
 

 

 

 ما حكم مداعبة الرجل لغير فرج المرأة بدون ايالج كامل
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
عدم : للرجل أن يستمتع بامرأته على الوجه الذي يرضيه، بشرطين

الجماع أثناء الحيض، وعدم اإليالج في الدبر، فال يجوز إيالج، ولو 
 .ام، ويدخل فاعله في اللعن، وهللا الموفقشئ يسير في الدبر، فهذا حر

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٤/٩/١٤٢٩في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ياشيخ نزل مني في موعد حيضتي دم خفيف جدا لونه وردي ورائحته 
كرائحة الحيض فضننت انه الحيض فتوقفت عن الصاله  ثم مر يوم 

يض  واذا كان حيضا هل اقضي مافاتني كامل ولم ينزل شئ هل هذا ح
 من الصلوات ام ال

 وشكرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
مادام أنه في وقت الحيض المعتاد لديك، ويحمل صفاته فهو حيض، لكن 

 فالواجب االغتسال، وال تعيدي الصلوات إن طالت المدة دون نزول دم،
 .ألن األصل أنه دم حيض، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٨/٥/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 فضيلة الشيخ لدي سؤال

هل يجوز للمراة ان تصلي في البنطال والبيجامة في المنزل  وهل من 
الواجب ان تغطي المراة رجليها عند الصالة ايضا في المنزل وجزاكم 

 هللا خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ين البيجامة المعروفة، فهذه تبين األعضاء، وال يجوز إن كنت تقصد
الصالة فيها، لكن إن كان فوقها ما هو أشبه بعباءة، فال حرج، لكن 

ال تصلي الحائض إال في خمار : ( البيجامة منفردة، أين هي من قوله ملسو هيلع هللا ىلص
والمقصود بالحائض من بلغت المحيض، والبيجامة ليست كالخمار، ) 

 . الموفقوهللا
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٢في 

 
 أريد أن أسأل سؤالين ألختي 

ِاألول أخت تقيم هي وزوجها في دولة اليابان للدراسه وهناك لألسف 
دهون الخنزير تتواجد في أشياء كثيرة وهي حريصة ع اإلبتعاد عنها 

في األدوية في كافة المشروبات والمأكوالت ولكنها لألسف تجد أيضا 
دهون حيوانية وأغلب الظن أنها من الخنزير ايضا فهل تأخذ األدوية 

 بغرض التداوي والشفاء أم أيضا ال 
 

 السؤال الثاني 
 أيام ثم ينقطع الدم ثم يعقبه يومين ٦ِأخت تأتي لها الدورة الشهرية 

صفره وإفرازات بنيه اللون هل تلحق بالدورة أم تغتسل في يومها 
  إنقطاع الدم السادس بعد

 بارك هللا فيكم
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

بالنسبة للتداوي بلحم الخنزير ال بأس بها بشرط أن يقطع أنها نافعة، 
 .مع وجوب غسلها إذا أردت الصالة

بعها منها، مادام متصال بها، فاألصل بقاء أما الدورة، فكل ما يت
الحيض، حتى يحصل الطهر التام، فهذه الصفرة والكدرة ما دامت 

 .متصلة بالحيض فهي منه، ثم تغتسل بعد زواله تماما، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٣في 

 

 
ما حكم االستمناء باليد للزوج أثناء العادة الشهرية للزوجة؟ وهل 

 مسموح للزوجة فعل ذلك للزوج أثناء حيضها؟
لقد سخر هللا الكون لإلنسان حتى يكون لفائدته فهل يدخل في هذا 
التسخير الجن؟ و هل زجرهم و استحضارهم بالقرآن حرام؟ و لماذا 

مان إذا كان في تسخيرهم شرك سخر هللا الجن و الشياطين لسيدنا سلي
؟  با

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ال بأس أن يستمتع الرجل بامرأته أثناء حيضها على الوجه الذي 
ها على يرضيه، دون مواطئة الفرج، وال بأس بأن تداعبه زوجته بيد

 .أي وجه، وال يضر لو حصل إنزال، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/٢/١٤٣١في 

 
 ايام المعهودة لكن بالليل ٦السالم عليكم اما بعد انا اغتسلت بعد مرور 

وجدت بقايا داكنة غيرت مالبسي و تواضيت وصليت عادي فهل هذا 
 صحيح

 
 والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادام بقي الدم ينزل متصال بالحيض، فهو حيض، حتى ينقطع تماما، 
 .فالواجب عليك الغسل مرة ثانية، ثم استقبال الصلوات، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣٢في 
 
 

فبعد حمد  والصالة على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص اطرح لكم سوالي .. السالم عليكم 
اني .. ًهذا مؤمال الجواب الشافي منكم لحالتي هذه فقد اشكل علية االمر 

من العراق واعيش في السويد منذ زمن ولقد تزوجت في العام الماضي 
اج في سوريا من امراة مطلقة من العراق ايضا ولقد تم عقد الزو

 وقد ٢٠١٠ لسنة ٥االشكالية انها كانت مطلقة طالق ابتدائي في شهر .
 ١٢استأنف زوجها االول القرار وقامت بخلعه بقرار صادر في شهر 

ُ ولقد سئل المحامي في العراق امر الزواج فقال ٢٠١٠لنفس السنة اي 
 .ان العدة تستوفى من القرار االول 

لع وتزوجنا بالقرار االول الن قرار الخلع وفي سوريا اخفينا قرار الخ
 قروء  والتي لم تكن قد اكتملت بعد ٣مكتوب فيه انها يجب ان تنتضر 

 اي بعد شهرين على القرار ٢٠١١ لسنة ٢وتم الزواج في شهر 
الخلعي ولعلمنا المتواضع عن احكام الشريعة فاننا نعلم ان عدة الخلع 

 . هية شهر واحد 
لية في تسجيل الزواج بالسجل المدني فيقولون لي االن اعاني من اشكا

يجب ان تطلق زوجتك وتنتضر انقضاء العدة وتعقد بعقد جديد او ترفع 
قضية زواج فاسد النه تم في فترة العدة حسب القانون وسنكون 

فهل . مالحقين قانونا وقتها اضافة الى السمعة السيئة التي ستلحق بنا 
 ؟؟زواجي باطل او فاسد ام صحيح 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
هذه المسألة كما ذكرت مترتبة على عدة المختلعة، والصحيح أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة، وهو مذهب عثمان ابن عباس رضي هللا عنهم، 
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وشيخ اإلسالم وابن القيم رحمهما هللا، وعليه دلت السنة الصحيحة عن 
تلعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في امرأة ثابت بن قيس رضي هللا عنهما لما اخ

فأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن تعتد بحيضة واحدة، أخرجه النسائي، فما دام العقد 
وقع بعد مرور حيضتين تقريبا من اختالعها، فنفس العقد صحيح، 
والنكاح صحيح، وليس عليكما بأس إن شاء هللا، وتبقى األمور 

 .وفقاإلدارية، فيتبع فيها النظام المتبوع في بالدكم، وهللا الم
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٦/٢/١٤٣٠في 

 
 

ممارسة العملية الجنسية مع الزوجة بالتلفون حالل ام حرام واذا كان 
) الرجاء الرد على هذا االميل(الزوج يغيب لفترة ثالثة اشهر غير طوعه

 وجزاءكم هللا خيرا
 الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
ال بأس في هذا العمل مادام بين الزوجين، فكل استمتاع جائز بين 
الزوجين، ما عدا أن يأتيها في الحيض أو الدبر، وما سواهما فال بأس 

 .بأي طريق كان وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣٢في 

وجتى الداء العمرة وعند الذهاب من المدينة الى مكة وقبل ذهبت انا وز
حدثت الدورة الشهرية لذوجتى فلم ) ابيار على ( الوصول الى الميقات 

 تحرم ولم تنوى العمرة عند الميقات 
وذهبنا الى مكة فماذا تفعل هل لها ان تدخل المسجد الحرام خالل فترة 

ان تنوى وتحرم للعمرة واين الدورة وهل تقوم باداء العمرة وهل البد و
 يكون الميقات 

علما باننا قد نغادر مكة والعودة الى مصر قبل انقضاء الدورة الشهرية 
 لها
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

مادامت لم تنو العمرة عند تجاوزها الميقات فليس عليها أن تكمل 
العمرة، مع العلم أنه كان يمكنها اإلحرام، وتمكث كذلك حتى تطهر ثم 

 .تعتمر
 

لكن مادامت كذلك فليس عليها إكمال عمرة، ولها أن تعتمر أيضا إذا 
طهرت، بأن تخرج إلى التنعيم ثم تحرم منه، وتعتمر، فإن بقي عليها 
الحيض، وخشيت فوات الطائرة ونحوه، فلها على رأي شيخ اإلسالم أن 
تتحفظ جيدا، ثم تطوف بالبيت، وتسعى وتقصر من شعرها، ثم تحل من 

 .عمرتها
 

وبالنسبة لدخولها البيت الحرام، فإن وجدت ضرورة، فال بأس أن تدخله 
 .بشرط التحفظ من تلويثه بالدم جيدا، وهللا الموفق

 
  بن موسى الداليدمحم.د:  كتبه

 هـ٤/٢/١٤٣١في 
 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

سنوات زواجا مؤقتا من شاب اعرفه ٥تزوجت قبل ٢٥انا فتاه عمري 
بدون اذن والديوكانت مدة العقد  مدة كوننا احياء الننا كنا متفقين على 
الزواج ولم يحصل بيننا غيرالمداعبه بعدها تقدم لخطبتي رسميا وحصل 

ها وبعدلعقد الدائم وخالل فترة العقد الدائم حصل ايالج من الدبر ا
صارت بعض المشاكل وطلبت االنفصال وتم الطالق سؤالي هل علي 
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عده؟وهل الطالق يجزي عن العقدين الدائم والمنقطع؟وهل اعتبر ثيب 
ام بكر؟ وفي حال زواجي مره اخرى هل استطيع اخفاء امر االيالج من 

لثاني الن االهل ال يتقبلون هذا االمر خالل فتره العقد الدبر عن زوجي ا
وفي حال اخفاءه هل يكون العقد صحيحا النه السيد عند العقد يقول 
زوجتك البكر الرشيد وانا ال استطيع اخبار اي احد بأمر االيالج من 

 الدبر
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .نا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبي

 
أما العدة فتجب عليك بالطالق من هذا الرجل؛ حيث قد حصل خلوة، 
والعدة تجب بالخلوة في قول جمهور الفقهاء، وهي ثالث حيض، وال 
يجب عليك إخبار الزوج الثاني بمسألة اإليالج في الدبر، لكن يلزمك 

ما كان بينكما قبل العقد، وإذا التوبة النصوح من هذا الفعل المشين، وم
لم يحصل فض للبكارة، فأنت ما زلت بكرا، وال عليك بما يقوله العاقد 

 .عند العقد، فال حاجة أن تخبري بهذا األمر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٢/١/١٤٣١في 

 
 السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
اخي عليه دين وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب 

 مع العلم انه يوفر هذا المال ليسدد دينه.عليه زكاة المال 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ْ قبل الدَّين، فقد وجبت فيه، ما دامت الزكاة قد سبقت إلى المال
فيخرجها، ثم إن حل الدين فإن كان عنده مال قضاه، وإلى كان معسرا، 

 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١/٥/١٤٣٠في 
 

نزل دم الحيض يوم االثنين واردت القيام بعمرة يوم الخميس هل يجوز 
 ام بالعمرة؟؟تنازل ادوية لوقف نزول دم الحيض من اجل القي

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كان الدم سيقف على الوجه المعتاد، وكأنها قد طهرت، فال بأس أن 
 .تحرم وتعتمر

لت حائضا،  أما إن كان هذا الدواء سيقلل فقط من نزول الدم، فهي ما زا
فال بأس لها أن تحرم، لكن ال تطوف بالبيت حتى تطهر تماما، وهللا 

 .الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٩/١/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

استيقظت من النوم وقد مر على دخول صالة الظهر ساعتان وعندما 
 هل اقضي هذه الصالة؟، ذهبت لئتوضئ نزل علي الحيض

علما ان من حولي يقولولي التقضين الصالة النه نزل عليك الحيض بعد 
 هل هذا صحيح ؟ استيقاظك من النوم وهذه الصالة ليست فرض عليك،

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ُعدة في هذا الباب أن كل صالة تدرك الحائض جزءا من وقتها يسع القا

أداء الصالة، وبعض أهل العلم يرى أنها إن أدركت تكبيرة اإلحرام من 



  ١٦٥    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

وقت الصالة ثم حاضت، فقد ثبتت تلك الصالة في ذمتها، ويجب عليها 
 .قضاء تلك الصالة بعد الطهر، بقطع النظر عن كون الشخص نائما أم ال

ليك قضاء تلك الصالة، وبعض أهل العلم يلحق بها العصر وعليه فع
 .أيضا، والصحيح أنه يكفي قضاء الظهر

 
ونفس الكالم فيما إذا طهرت المرأة في آخر جزء من الوقت بحيث يسع 
ألداء تكبيرة اإلحرام، والبعض يجعلها بإدراك جزء من الوقت يستطيع 

ا إذا طهرت بعد خروج فيه أداء صالة كاملة فهنا تجب الصالة، بخالف م
الوقت، كأن تطهر بعد طلوع الشمس، فال يجب الفجر، وكذلك إذا 

 .طهرت بعد انتصاف الليل، فال تجب صالة العشاء، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٤٣٣/ ٣/٥في 

  
 

 اتمنى افادتي ألني في حيرة
 اسبوع تخرج س قبل نزول الدوره الشهريه بيومين اوثالثه واحيانا

 ماده بنيه اللون مائله لالحمرار  تأتي متقطعه حتى نزول الدوره ؟
 هل تعتبر من الدوره الشهريه وال تجوز الصاله  في وقتها

 ام انه يلزمني الصاله  وال تعتبر دوه
 ولكم جزيل الشكر

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم
 

 ليست هذه المادة من الدورة، فالكدرة والصفرة قبل أو بعد الحيض 
 .ليست من الحيض، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 
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 اكثر من سنة ولم \اريد ان اسال عن حكم الطهارة حيث انني انجبت من
تنتظم الدورة حتى االن وال اعرف موعد الدورة حيث انه ينزل الدم مرة 

ي يليه ال ينزل شيئا غير بعض \واحدة او مرتين خالل اليوم واليوم ال
 ه الحالةذالنقط فما حكم الصالة والصيام في ه

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .ن، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلي
 

إن استمر معك الحال على هذا، فالحيض خمسة عشر يوما، وما زاد 
فهو استحاضة، فتغتسلين عند تمام الخمسة عشر يوما، ثم تصلين 
وتصومين، لكن تتوضئي للصالة بعد دخول وقتها، وتتحفظي وتصلي، 

ة، ال يمنع من الصالة وال وال يضرك نزول الدم حينئذ، فهو دم استحاض
 .ومن الصوم، وال من الجماع، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣١في 
 
 

السالم عليكم ورحمة هللا لقد كنت حائض وفي اليوم السابع وككل مرة 
تطهرت واغتسلت في المساء وقمت بالصالة لكنني بعدها وجدت بقعة 

سي الداخلية وفي الصباح وجدت ثيابي مبللة صغيرة لونها بني في مالب
بسائل حين جف كان لونه أصفر فكررت االغتسال وتطهرت مرة أخرى 
وصليت وطيلة اليوم كانت ثيابي نظيفة لكنني في صباح اليوم الموالي 

وجدت مالبسي مبللة قليال بسائل حين يجف ) اليوم التاسع من الحيض(
االستنجاء وصليت ولم أكرر لونه أصفر فغيرت مالبسي فقط وقمت ب

االغتسال مع العلم أنني ذكرت اسم هللا قبل النوم وقرأت بعض األذكار 
حتى يبتعد عني الشيطان فهل صالتي مقبولة أو ذلك يعتبر أنني لم 

أنا غالبا أغتسل في اليوم السابع وإذا ( أطهر من الحيض بعد أم ماذا ؟ 
 االغتسال مرة أخرى وهل يجب علي) زدت عن ذلك في اليوم الثامن

 .وجزاكم هللا عنا كل خير.
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

بعد نزول الحيض فاألصل بقاء الحيض حتى يحصل الطهر التام برؤية 
ام المدة المعتادة، أو يتم القصة البيضاء، وما ينزل يعتبر حيضا حتى تم

ها يكون استحاضة، فالواجب عليك ترك الصالة وبعدخمسة عشر يوما، 
ما دام الطهر لم يحصل، إلى تمام المدة المذكورة، فإن انقطع قبلها، 

 .فاغتسلي، وصلي
 أما إن استمر، فانتظري حتى تمام خمسة عشر يوما، ثم اغتسلي، 
وصلي، فإن استمر الدم ينزل، فأنت مستحاضة، فتوضئي لكل صالة بعد 

 .دخول وقتها، وصلي وال يضرك نزول الدم، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٩/٥/١٤٣٠في 

 
عام ٣٩ء ةابلغ من العمر السالم عليكم ورحمة هللا وبراكاته انا امرا

ومتزوجة كنت اعاني من نزيف نسائي ودالك لمدة سته سنوات 
وعرضت حالتي علي عددة مختصين داخل البالد وخارجه والكن دون 

 العملية وقف عني النزيف  والكن وبعدجدوة فاطررت لالستصال الرحم 
بعد كل اسبوعين اشعر باعراض الدورة وينزل علي دم احمرخفيف قليل 

ه ينزل علي افراز بني لمدة اربعة ايام وبعدجدا لمدة يومين او ثالث 
وكدالك عند المجامعة وعندما اقوم بإبدال مجهود اشعر بنفس االعراض 
ونزول الدم  وعندما سألت الدكتور هل هدا دم علة او دورة شهرية قال 
لي لم تمر علي مثل هده الحالة  من المفترض بعد استصال الرحم 

لنزيف وكدالك الدورة الشهرية فسوالي لك ياشيخ هل يجوز يتوقف ا
الصالة والصيام عليه وعلما كنت قبلها اعاني من مس وزلت اشعر به 

 حتى االن هل هدا الدم له عالقة بالمس
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .دالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبع

 
مادام هذا الدم ال يحمل صفات دم الدورة، فهو ليس بحيض، ويسمى دم 
فساد، فال يمنع من الصالة وال الصوم وال الجماع، بل تصلين 
وتصومين، وتفعلي كل شئ، غير أنه ناقض للوضوء على الصحيح، ثم 
إن كان يخرج من مخرج البول فهو نجس، وإن كان يخرج من مخرج 

 .الصحيح، وهللا الموفقالولد فليس بنجس على 
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/٥/١٤٣١في 

 

 ..حفظكم هللا......سماحة الشيخ 
أيام ولكن ركبت بما يسما اللولب ٧أنا مدة دورتي الشهرية عبارة عن 

وهو مانع للحمل ألنني ممنوعه من قبل األطباء أن أحمل وعندي خمس 
 ....أوالد و الحمد
 ٩ يوما ١٨بت هذا اللولب أصبحت الدورة تأتيني كل ولكن بعد أن رك

 أيام وعندما تأتيني األن ينزل ٧ يوم ٢١أيام تقريبا وكانت تأتي كل 
علي نقاط صغيره ورديه ثم يتوقف الدم لمدة يوم أو يوم ونصف ال أرى 

 ذلك تنزل دوره عاديه بلون الدم العادي ومتصله وبعدشيء من الدم 
 ..إلى نهايتها

م الذي في البدايه يعتبر دم حيض وهل علي أن الأصلي ألنها فهل الد
 ..تعتبر دورة

 .أفيدونا جزاكم هللا خيرا
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ليس هذا الدم المتقدم على الدورة منها، بل يسمى دم فساد، فال يمنع 
 .من الصالة وال الجماع، وال غيره، لكنها ناقض للوضوء، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣٠في 
 

 سيدي الفاضل ارجو ان تفيدوني في أقرب وقت ممكن
الني (انا أم لطفلتين ،المشكلة أني بعد أن بدأت بأخذ أقراص منع الحمل 

، أصبح لدي في الشهر الواحد نصفه )لم استطع اإلرضاع هذه المرة
َطهرو نصفه حيض أو باالحرى نزيف ، ٌ ُ 

بالرغم من ان عادتي الشهرية منتظمة من دون االقراص المانعة 
 .للحمل،ومدة الحيض فيها أسبوع ال أكثر

ُّرجو منكم ان توضحو لي أي هذه االيام حيض وأيها استحاضة؟ وهل أ َ
 أصلي خاللها و أصوم ؟  وهل يحل لزوجي أن يطأني فيها؟

 بارك هللا لنا فيكم ونفعنا بعلمكم و جزاكم عنا كل الخير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله 

مادام الدم ينزل بعد الحيض متصال به، فهو حيض شرعا، وال يعتبر 
استحاضة حتى تمر خمسة عشر يوما، فإن أتممتيهن وانقطع الدم، فقد 
طهرت، أما إن استمر فاغتسلي بعد الخمسة عشر يوما، ثم يكون ما 
زاد استحاضة، واالستحاضة تصلي وتصومي ويحصل جماع، غير أنك 

 .تتوضئين لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٩/١٤٣١في 

ياتى الحيض شهريالمدة ثالث ايام نقطه كل يوم بينهم ثالث ايام تنقطع 
 نهائيا ثم تاتى بعدها طبيعيه لمدة اسبوع فما حكم االيام التى تنقطع فيها
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الذي يظهر ما يأتيك على شكل نقط لمدة ثالثة أيام، ليس من الحيض، 
بل هو دم فساد، إنما الحيض هو المدة المتصلة لمدة أسبوع، وهذا الدم 

الحيض، بل تصلي وتصومي وتفعلي كل شئ، لكنه المتقدم ليس له حكم 
 .ناقض للوضوء، ويوجب غسل ما أصابه، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٧/١٤٣١في 
 

 أما بعد_ يا مشايخ اني أحبكم في هللا.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مها يا شيخ زوجتي تستخدم وسيلة مباعدة بين الوالدات وبع أستخدا

صارت الدورة الشهرية لم تنتظم معه بحيث أحيانا تستمر الدوره معها 
فما .أسبوع وأحيانا عشر أيام وأحيانا اسبوعين يستمر الدم فيها بالنزول

وهل تغسل المراة .هو الحكم الشرعي من حيث قضاء الصالة والصيام
ولكم . من الحيض اذا استمر الدم بالنزول بعد عشرة أيام أو أسبوعين

 جزيل الشكر والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 علما يا شيخ اني من عمان من أصحاب المذهب السني

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ا، إذا نزل دم الحيض فهو حيض حتى تطهر، أو تبلغ خمسة عشر يوم
فإن بلغت خمسة عشر يوما، فالواجب عليها أن تغتسل فإن استمر الدم، 
فهي استحاضة، فتصلي وتصوم ويجامعها الزوج، لكن تتوضأ لكل 

 .صالة بعد دخول وقتها، وتصلي، وال يضرها إن نزل دم أثناء الصالة
فالمهم ان تعرف أن الدم الذي ينزل في هذه الخمسة عشر يوما دم 

 . الصالة والصوم والجماع، وهللا الموفقحيض، يمنعها من
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/٩/١٤٣٠في 
 

ولكم ) الحيض أو النفاس(أريد توضيح كيفية غسل المراة من الجنابة
 جزيل الشكر

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .ه وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آل
 

الغسل هو الغسل، وليس للحيض أو النفاس غسل يخصه، بل هو الغسل 
من الجنابة، والغسل ليوم الجمعة، بأن تتوضأ كوضوئها للصالة، ثم 
تصب الماء على الرأس حتى تروي أصول الشعر، ثم تصب الماء على 

وهللا الجانب األيمن، ثم الجانب األيسر، تلك هي السنة في الغسل،
 .الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هل الفتاة اذا طلقت في فترة الحيض قبل أن يدخل بها زوجها فقط عقد 

 ؟.؟ هل يقع الطالق وهي حائض .القرآن ثم فسخ العقد 
 

 وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الطالق في الحيض يؤثر فقط عندما يحصل دخول، ألنه يؤثر في العدة، 
أما المطلقة قبل الدخول، فليس عليها عدة، وبالتالي فال أثر لطالقها في 

 .الحيض، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٠/٥/١٤٣١في 
 

الم عليكم ورحمة هللا ما هي االستحاضة وماهي أسبابها وهل تأتي الس
 للعزباء أمر طبيعي؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

االستحاضة هو نزول الدم باستمرار بعد نهاية أطول مدة للحيض، وهي 
في قول طائفة من أهل العلم خمسة عشر يوما، فإن استمر الحيض مع 
المرأة خمسة عشر يوما فما زاد فهو استحاضة، ولها أحكام تخصها، 
فهي ليست حيضا، لكنه دم ينزل من أعلى الرحم، ال يوجب ترك 

ويجامعها الزوج، لكن تتوضأ لكل صالة بعد دخول الصالة، وال الصوم، 
 .وقتها، وتتحفظ ثم تصلي، وال يضرها نزول الدم، ولو أثناء الصالة

وهذه األحكام يستوي فيها المتزوجة وغير المتزوجة، وكونها تأتي 
 .للعزباء هو الظاهر، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١/٥/١٤٣١في 
 
 
 
 
 

 السالم عليك ياشيخ ورحمة هللا وباركاته،،،
 سؤالي في الحيض؟؟
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اي اول أيام (شاءت األقدرا ان تكون زوجتي حائض ليلة الزفاف 
 فما حكم سنة الزواج وهيه حائض؟؟؟) الزواج

هل أوديها انا بنفسي وتسقط عنها هي؟؟؟ أو انتضرها الى ان تنتهي 
 من الحيض وتغتسل ونصلي معا؟؟؟؟

زوج ان يستغل احد اعضاء الزوجة لألفرغ شهوتة دون وهل يجوز ل
 ؟؟؟ )االلفخذ من األسفل وغيىرها، كاليد( الفرج و الدبر اذاكانت حائض

 افتوني جزيتم خيرا،،،
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
واج سنة صالة، وغاية ما جاء أن الزوج يأخذ برأس زوجته، ال نعلم للز

اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من : ويقول
شرها، ومن شر ما جبلتها عليه، واستحب بعضهم أن يشربا حليبا، 
تفاؤال بالخير في أول حياتهما، ولم يحفظ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يبدأ عند 

 .بناء بالصالةال
أما االستمتاع بالزوجة وهي حائض، فال بأس به في أي موضع من 

 .جسمها، بشرط أال يطأها في الفرج والدبر، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ١/٢/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم 
عند انقطاع الحيض بعد العشاء تصلي ((انا قبل سنتين علمت بفتوى ان 

ولكن نسيت ان اطبقها بعد ان علمتها الى )) الخ ... المغرب والعشاء 
يومنا هذا فماذا افعل ؟؟ مع العلم اني ال استطيع تذكر انقطاع الدورة 
الشهرية بكل شهر ؟؟ هل اقضيها عن كل شهر خمس صلوات كاملة ام 

ا بطريقة التخمين أي الشهر االول الذي نسيت فيه مغرب وعشاء اقضيه
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والشهر الثاني عصر وظهر والشهر الثالث مغرب وعشاء وهكذا 
 !للتخفيف ارجوكم فأنا في حيرة من امري ؟؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .بعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، و
 

هذا قول قال به بعض أهل العلم، وليس عليه دليل من الكتاب أو السنة، 
وإنما تعليل ال يطمئن إليه القلب، وبالتالي فليس عليك إال قضاء العشاء 

 فحسب، وهللا 
 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/٥/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 عاما منذ بداية الحيض عندي لم أكن ٣٥ عمري فضيلة الشيخ أنا امراة

أعرف بأن هناك صلوات يجب اعادتهابعد الطهر من الحيض جهال مني 
وهللا واالن اريد معرفة الحكم الشرعي وكيفية تقدير عدد الصلوات 

 وكيفية قضاءها يعني هل اجمع الصلوات افيدوني جزاكم هللا خير
 
 

سالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وال
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا حاضت المرأة، فإنها ال تطالب ال بالصوم وال بالصالة، ولكن إذا 

 .طهرت، فإنها تقضي الصوم فقط، وال تقضي الصالة
 : ويستثنى من ذلك اآلتي

الة الظهر لم  الصالة التي طهرت في وقتها، كمن طهرت وبقي وقت ص-
 .يخرج، فإنها تأتي بالظهر فقط
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ٍ كذلك إذا كانت يوم حيضها قد حاضت في وقت صالة لم تصلها، فعليها -
أيضا قضاؤها بعد الطهر، كمن حاضت في وقت العصر، ولم تكن صلت 

 .العصر، فيلزمها قضاؤها بعد الطهر
 أما الصلوات التي حلت عليها وهي حائض، فإنه ال يجب قضاؤها بعد -

 .الطهر باإلجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

افطرة ايام من رمضان بسبب الحيض ولكنني لم اقض ما علي من 
لم استطع الصوم وخاصة انني  اشهر اصبحت حامال و٧ وبعد. صيام 

اعيش في كندا والنهار طويل والحمل لم اقض ما علي قبل دخول شهر 
رمضان فاصبح في ذمتي ايام يجب قضاؤها ودخل شهر رمضان 
واستطعت صومه كامال مع الحمل والحمد  واالن بعد والدتي اردت 
  قضاء ما علي قبل دخول شهر رمضان فهل يجب علي مع الصيام اطعام

ام فقط الصيام مع العلم اني كنت انوي القضاء ولدي متسع من االشهر 
 .افيدوني بارك هللا فيكم . ولكن الحمل منعني 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

أطعمت مع ذلك عن كل يوم األظهر أنه ال يلزمك غير القضاء، وإن 
مسكينا، فهذا القول أخذ به بعض أهل العلم آلثار عن الصحابة رضي 

 .هللا عنهم، ولكن ليس على سبيل الوجوب، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 
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هللا يرضى عليك يا شيخ ا فتني في مسألتي أنا استعمل مانع للحمل 
ه اذا نزل شي من الدم نقط فإذا طبيعي من الحبوب وقالت لي الدكتورا

ليس بدم دوره اذا كانت نقط بسيطه وحصلت معي هذه إحالله عدة 
مرات ولكن انقطع الدم عني مده طويله وانا الن موضع واستعمل 
المانع ونزل علي نقط بسيطه ثم انقطعت فكرة انها من المانع وحصل 

قليله نزلت وفي اليوم التالي الجماع رئيت نقط من الدم  وبعد جماع 
 نزل دم وتبين لي بعد ذلك انه دم دوره سؤالي هل علي شي

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

اعلمي أنه ليس كل دم ينزل من المرأة يأخذ حكم الحيض، فهذا غير 
، بل دم الحيض له أحكام تخصه، وله عالمات تعلمها المرأة من صحيح

 .نفسها، والغالب أن له موعدا تعلمه المرأة أيضا
وما سوى ذلك من الدماء، فليس لها أي حكم، سوى أنها إن خرجت من 

 .السبيلين، فإنها ناقضة للوضوء، ويجب غسل ما أصابته من الثياب
وما حصل لك، من هذا القبيل، فهو دم بسبب المانع، لكن إن صادف 
الدورة أخذ حكمها، وليس عليك حرج في مسألة الجماع لعدم علمك 

 .بوصول الدورة، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣٢في 

 

 ما حكم جماع الزوجة بين ثدييها في الحيض أو خارج اوقات الحيض
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ال بأس أن يستمتع الرجل بامرأته كيف يشاء، لكن الواجب أن يتقي 
 .الحيضة والدبر، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣١في 
 

  ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم
 أفيدوني جزاكم هللا خيرا

أنا حامل وقد راجعت الطبيبة عندما كان عمر الجنين أقل من ثمانين 
وقد أخذت موعدا .يوما وأخبرتني أن الجنين ميت ويلزم إجهاضه 

واآلن ينزل مني وعلى فترات متباعدة . إلجراء عملية اإلجهاض
ئل وال يشبه دم الدورة وبكميات قليلة دم داكن اللون ليس بالسا

ماذا يلزمني بشأن الصالة،وقراءة القرآن ومس المصحف؟وما .الشهرية
 حكم  الدم الذي سوف ينزل بعدما أجري عملية اإلجهاض؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ي ينزل بعد العملية، فهو دم نفاس إلى أن ينقطع، وأما ما أما الدم الذ
ينزل قبل العملية، فهو دم فساد، ال يمنع من الصالة وال الصوم، وال 
الجماع، لكنه ناقض للوضوء، ويحسن غسل ما أصابه من الثياب، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٢في 
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ما حكم من انجبت في رمضان اكثر من مرة ولم تصم يوما واحدا ما 
 الحكم الشرعي هل الصيام او ماذا؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 ويلزمها النفساء كالحائض تماما، ال يجوز لها الصوم أثناء نفاسها،
القضاء عند انقضاء فترة النفاس، فعلى هذه المرأة أن تحسب األيام 
التي أفطرتها من رمضان، سواء كان شهرا واحدا أم أكثر، وتقضيها، 
وال يسقط الصوم عنها إال مع العجز التام، فإذا عجزت لزمها إطعام 

 .مسكين عن كل يوم من هذه األيام، وهللا الموفق
 

 موسى الداليدمحم بن .د: كتبه
 هـ٢٥/٣/١٤٣١في 

 
 شهور  لسبب الحمل والنفاس  هل أقوم بدفع كفارة ٤علي قضاء 

صيامي للشهور  األربعة قبل أن أكمل صيامها ؟ أم بعد ان أكمل الصيام 
 كامال ؟

وهل يجزئ ان أخرجها نقود أم ماذا أخرجها؟ وإذا نقود كم أخرج من 
 النقود لليوم الواحد باللایر السعودي

 
 .لحمد هللا رب العالمينا

من وجب عليه قضاء أيام من رمضان فإنه ال ينتقل إلى الكفارة إال عند 
العجز التام عن الصوم، وعليه فالواجب عليك قضاء تلك أربعة األشهر، 
ال غير، وال يجوز إخراج الكفارة، وترك القضاء، فمتى استطعت صوم 

 .فقالقضاء فصومي، وال يشترط التتابع، وهللا المو
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 
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عن سنوات سابقة ) رمضان(زوجتي عليها صيام أربعة أشهر  ) ١س
 لسبب حمل ونفاس فهل عليها دفع كفارة مع القضاء أم ال؟ 

 وإذا كان عليها كفارة فمتى تخرجها ؟* 
 ؟)قوت(وهل ممكن ان نخرج نقود بدل من إخراج أرز أو نحوه * 
فإذا كان مانخرجه نقود هل يجوز لزوجتي أن ترسل كفارة الصيام *

 لمساكين خارج السعودية  علما بأنهم يحتاجونها أكثر ؟ جزاكم هللا خيرا   
               

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أخر القضاء حتى دخل رمضان أو

آخر، أنه ليس عليه إال القضاء فقط، دون الكفارة، وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب إخراج كفارة، إطعام مسكين عن كل يوم، وقد أخذ به 
جمع من الصحابة رضي هللا عنهم، لكن هذا على سبيل االحتياط، وليس 

عدم وجود نص من كتاب أو سنة، واألصل براءة ذمة المسلم الوجوب، ل
 .حتى يقوم الدليل

ثم إن أخرجت ففي أي وقت، سواء قبل الصوم أو بعده، والكفارة على 
الصحيح تكون إطعاما، وليس نقودا، واألولى في مساكين البلد، فإن 

 .تعذر فحيث وجد المساكين، وهللا الموفق
 

 يدمحم بن موسى الدال.د: كتبه
 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 
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 الدم النازل بعد اإلجهاض
 

ما المدة التى تنتظرها المراة بعد اجهاض حمل ال تصلى وال تصوم 
 ومازالت تنزف ؟؟ هل هى مثل النفاس اربعين يوما ام غير ذلك ؟؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

الدم الذي ينزل بعد اإلجهاض ال يكون نفاسا إال إذا كان الجنين قد تبين 
فيه خلق اإلنسان، وذلك يكون بعد بلوغ ثمانين يوما، مرحلة المضغة، 

دم على هذا النحو كان نفاسا، أما إن كان النازل فإن نزل عليه ال
أقل من ذلك، فهو دم فساد، ال يمنعها من الصالة وال الصوم ) الحمل(

 .وال الجماع
ثم إذا تبين أنها نفساء، بأن كان الجنين قد بلغ ثمانين يوما وزيادة، 
فعليها أن تترك الصالة والصوم والجماع حتى ينقطع الدم تماما أو يبلغ 

عين يوما، فإن استمر الدم بعد األربعين، فإن وافق عادتها كان أرب
حيضا، وإن لم يوافق عادتها، كان استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم، 

 .لكن عليها الوضوء لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٠في 

 

في الجنين في بطني فاضطرت أنا كنت حامل في الشهر الخامس ولقد تو
بما يعني ... المستشفى ان تعمل لي طلق صناعي حتى ينزلوا الجنين 

فسؤالي هو هل يجوز علي الصالة إذا وقف ... أنا أنجبت طفلة ميته 
 الدم أم يجب ان أكمل أربعين يوما ؟؟ 

هل يجوز علي االعتسال ...  يوما حتى االن ٢٥علما بأني اكملت 
  يوما ؟٤٠ان أكمل والصاله أم يجب 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
الصحيح أن النفاس ال يرتبط بمدة معينة، بل بخروج دم النفاس، فمتى 

ُانقطع الدم، ورأيت الطهر، فالواجب عليك الغسل والصالة، و لك الصوم ِ
 .والجماع، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٢/١٤٣٢في 
 
 

 ياليت تفيدني ياشيخ
انا كنت نفاس وعند اهلي وفي اخر نفاسي اختلفنا انا وزوجي على 
اليوم الي بارجع فيه وصارت مشكله المهم هو ارسل لي رساله قال 

لتني الرساله على شكل فيها اذا مارجعتي معي االربعاء انتي طالق وص
رابط يعني الزم اطلعها من النت المهم ارسل ساله بعدها انسي الي في 
الرساله انا كنت معصب والرساله ماشفتها وجاء اخذني يوم الخميس 

 وصباح الجمعه شفت الرساله 
 سؤالي هل يقع الطالق ام ال ؟

 
يد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وس

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 ما دام أنك ما رأيت الرسالة، كما أنه تراجع فليس في ذلك شئ، سوى 
أن يكفر هو كفارة يمين، على أن ال يرجع إلى تعليق األمور على 
الطالق مرة ثانية، ألن أكثر أهل العلم على أن الطالق المعلق يقع، وهللا 

 .الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د: هكتب

 هـ١/٢/١٤٣٢في 
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زوجتي ولدت في رمضان هل عليها الكفارةفقط؟ أم القضاء 
 والكفارة؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كانت امرأتك أفطرت بسبب النفاس، فليس عليها إال قضاء ما 
أفطرته، إما إن كانت أفطرت، وهي طاهر بعد النفاس، إما للرضاع أو 
لضعف صحتها، أو أفطرت وهي حامل في آخر الحمل، فعليها القضاء، 
وفي الكفارة خالف، وال يظهر وجوب الكفارة، إنما استحبه بعض 

، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، مع الصحابة رضي هللا عنهم
 .القضاء، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١/١٤٣١في 
 

  اسئله ٥السالم عليكم لدي 
 

 السؤال االول
 هل يجوز للزوجه ان تهجر زوجها بالفراش اذا قام بضربها ضربا 

ي شكلها مبرحاا  بركلها برجله عدة مرات وخنقها بيديه واهانتها ف
وتمني موتها وطلبه منها ان ال تقربه  فجرحها جرحا عميقا وان تعيش 
معه كمربية لالوالد علما انه لم يطلب المعاشرة منها مباشرة بل يقوم 
بالكالم معها باللين فتفعل نفسها وكانها منشغله فيقوم غاضباا عنها 

ذر وهي ع هذا اسبوع وهي تعلم ان زوجها لن يعترف بغلطه ولن يعت
فهل تؤثم ؟علما انها ليست اول مره يهينها فيها واكثر من مرة كانت 
تتسامح وتقترب منه فيقوول لها انها معدومة الكرامه ضربتج وهنتج 

 وتاتين لتراضيني ؟السؤال الثاني
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 هل قول الزوج لزوجته انه ال يريدها ويحلف با انه ليس راغبا فيها 
 اريدك  ويكرر حلفانه هل يعتبر ويقول لها اذهبي لبيت اهلك اني ال

 طالقا ؟ 
 السؤال الثالث

 ماهي دالئل االستخاره فزوجي يقول انه عند زواجه به استخار 
متاخراا بعد عقد القران فتعرض لحادث مروع خسر فيها سيارته تماما 
ولكنه نجا ولم يصب باذى وانه تردد في فسخ العقد حياءاا من كالم 

 الناس واحتراما الهلي 
 لسؤال الرابعا

 انا اجرح زوجي بالكالم واقذف اهله وانا اعلم انني ارتكب اثما عظيما 
ولكنني اعتذر له واقول له اني نادمه وابرر غضبي بانه يجرحني وال 
يهتم بي في اوقات انا اكون بحاله سيئه فمعظم الوقت اكون يا حامال او 

 سنين ٦منذ نفاسا فالمشاكل بيني وبين زوجي كثيره فنحن متزوجين 
 اطفال متتابعين فحياتي معه اما حامل او نفاس او مربيه ٤انجبنا فيها 

فهل يغفر لي ربي غلطتي هذه  فنا اقوم بذالك خارجه عن ارادتي 
 فاحس براحه بعد ان اخرج ما بقلبي 

 السؤال الخامس 
 هل اؤثم لرفضي ان يتزوج زوجي باخرى ؟

 
م على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 كثير من الزواجات تمر بمثل هذه الفترات العصيبة، لكن مع الوقت 
يستدرج الزوجان المسؤولية، مسؤولية البيت، واألوالد، واألهل، 
وتتغير األمور، لكن عليك أوال أن تبادري بالتخلص من بعض العادات 
التي تؤدي إلى غضب الزوج، فلعلك تفعلين شيئا ال تشعرين به، ومن 
ثم يقابل هذا عند الزوج غضبا شديدا، فحاولي أن تتجنبي بعض 

 .السلوكيات التي ربما تكون سببا في هذه المشاكل، ثم اإلهانة
وقول الزوج لزوجته العبارات المذكورة ال يعد طالقا، إال بنية الطالق 

 .من الزوج
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وأما قذف أهل الزوج، فربما يكون هذا في مقابل إساءته إليك، فعليك 
 .االستغفار من هذا، وعليه أيضا االستغفار من شتمك وسبك

وليس عليك إثم إن كرهت الزوجة الثانية، فهذا أمر فطري، لكن اإلثم 
 .أن تكرهي شرع هللا في هذا األمر، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١/١٤٣٠ في
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركااته 
 اسبوع وافتاني ١٣ام بعد ياشيخ انا سقطت في شهر رابع او بتحديد 

شيخ ان ليس علي صاله وال صوم اي اني في حالت نفاس مع العلم لي 
اسبوعين لكن دم معي متقطع يوم تنزل ويومين ال اذا وقف صليت واذا 

ره لما دم متقطع قالت عادي وانتي رجع وقفت لكن لما سألت دكتو
بنفاس فسؤالي هل علي صاله ام ال وهل اصلي الفترة اللي انقطعت فيه 

 وشكرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
وإن ، فاس قوال واحدا إن كان السقط حصل بعد تمام أربعة أشهر فهذا ن

 .كان دون الثمانين يوما، فهو ليس بنفاس كذلك
) أربعة أشهر(أما إن كان فوق الثمانين، ودون المائة والعشرين يوما 

هل : هل تخلق ذلك السقط أم ال؟ بمعنى: فال بد من التأكد من الطبيب
ٍظهر فيه عالمات خلق إنسان، من تخطيط رأس أو يد أو رجل أو أنف  ٍ ْ ِ ٍ ٍ

نحوه، فهذه مضغة مخلقة، ويكون هذا الدم نفاسا، وإن لم يثبت و
التخطيط، فليس بنفاس، فإن جهلت أنت أو الطبيب الحال فاألصل عدم 

 .النفاس، فال يمنعك هذا الدم من الصالة والصوم والجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 
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وم الثاني عشر من النفاس وصلت جميع امي تقول بانها طهرت في الي
الصلوت عدا صالة الوتر مدة خمسة اشهر النها تعتقد بان صالة الوتر 
سنة اليثم تركها وسمعت من احدى المشايخ في الفترة االخيره بان 
الوتر يجب ان تقضى وهي سوف تحج، هل تقضى صلوت الوتر التى 

ج اي يجب عليها تركتهم ؟هل الصلوت التى لم تصليه تردها عن الح
 قضاها قبل الذهاب الى الحج؟

 ماهي احكام صالة الوتر من حيث وجوب اداها وتركها؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
صالة الوتر على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة، وغاية من 
قال بوجوبها إنما على من استمر عليها، ومع ذلك فالوجوب محل نظر، 
وليس عليه دليل قوي، بل هي من جملة النوافل، وليس عليها قضاؤها، 
إنما تستأنفها فيما استقبل، وليس لذلك أثر على الحج بحال، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٧/١٤٣٢في 

 

انا كنت حامل في االسبوع السادس تم اإلجهاض والن على ينزل مني 
 دم هل علي صالة وصيام؟؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 نفاس، وبالتالي فعليك الصالة والصوم، وهللا هذا الدم ال يعتبر دم

 .الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٥/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم
يوما فدامت فترة نفاسي إلى رمضان ١٨لقد أنجبت قبل شهر رمضان ب

لكني ال اعرف  عن النفاس الكثير   في بداية رمضان كان دما احمر 
ختفى ألدم  وأصبح  سائال لزج أصفر فكنت افطر لكن بعد بضع أيام إ

بكمية قليلة فكنت اصوم لكن ال أعرف إن كان يستوجب علي قضاء هذه 
 ًوشكرا .أاليام التي صمت ام ال

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

كل دم متصل بالنفاس فهو من النفاس، إلى أن يتم ستين يوما، وعليه 
فتقضي األيام التي صمتيها أثناء نزول هذا السائل األصفر، وتفطري 

 .إلى أن يحصل الطهر تماما، ثم تقضي تلك األيام، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ١/٥/١٤٣٢في 

 

ايام النفاس كانت على رمضان فالحظت ياشيخ هللا يحفظك انا في اخر 
أن الدم انقطع لكن يخرج معي افرازات مائلة لصفار فأفطرت هذه االيام 
ولم اصلي لكن ذهبت لدكتورة نساء وكشفت علي وقالت معك التهاب 
وهذي االفرازات من االلتهاب وقالت انه اذا انقطع الدم خالص صومي 

 لصالة هل اقضيها ام ال؟وصلي فأنا قضيت الصيام ولكن سؤالي عن ا
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادام الدم انقطع، وتبين طبيا أن هذه اإلفرازات ليست من النفاس، 
فالواجب عليك قضاء تلك األيام وقد حصل، وقضاء الصلوات أيضا، 

 .هللا الموفقو
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٥/١٤٣٢في 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

افطرت زوجتي شهر رمضان الماضي كامال بسبب انها كانت نفاس فهل 
على عدد ايام شهر رمضان الفائت أو تصوم شهرا ( يوما ٢٩تقضي 
 ) يوما ٣٠كامال 

 
سالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

يلزمها قضاء نفس الشهر الذي فاتها، فقد لزمها نفس الشهر الذي 
فاتها، والقضاء يحكي األداء، وإن احتاطت فأتمت الثالثين، فال بأس، 

 .وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ١/١/١٤٣١في 

 

 ٣متى يجوز للرجل مجامعة زوجته اذا مات الجنين في رحمها بعمر 
 اشهر وتم اجراء عملية تنظيف وانزال الجنين الميت

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 



  ١٨٨    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

ل فله أن يجامعها من أول يوم، إذا انقطع عنها دم النفاس، فإن لم ينز
 .وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
 يوم وعند انتهاء األربعين يوم تطهرت وقامت ٤٠زوجتي ولدت منذ 

 وبعدللصالة وفي اليوم التالي حصلت المواقعة بيني وبين زوجتي 
فت بأنها ال تزال بمرحلة النفاس مع العلم أنه لم يحصل المعاشرة اكتش

 إنزال داخل الرحم
 يكن عندنا علم فهل يقع علينا إثم أو كفارة مع العلم اننا وهللا شهيد لم

 أرجو موافاتي بالرأي الشرعيانها مازالت نفاس 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبين

 
 .ليس عليكم في ذلك حرج، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
؟ وجزاكم .انا ولدت والدة قيصرية فمتى يكون علي الصالة بعد الوالدة

 ربي الجنة
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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الغالب أن أي والدة تتم، فالبد أن يتبعها دم النفاس، فأنت نفساء حتى 
ينقطع عنك دم النفاس، وال حد ألقله، فقد ينقطع في مثل هذه الحال في 

ك المبادرة باالغتسال، ثم الصالة والصوم والجماع، كل أيام قليلة، فعلي
 .هذا يحل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٣/١٤٣٣في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
انا امراة كنت حامل وتم معي حدوث اجهاض في الشهر الخامس 

 السوال  لحظه توفي رحمه هللاوبعدونصف وخرج الولد مني حينا يبكي 
هل تكون حالتي مثل النفاس اي اربعين يوما او اقل مع ان الدم ينزل 
قليل وشبه يومي وانا االن في االسبوع الثاني من االجهاض والمشكله 

 انا ال اعرف متي اصلي واصوم  وجزاكم هللا خير
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا 

 
نعم المرأة في مثل هذه الحال نفساء، حتى ينقطع عنها دم النفاس، ما 
دام المولود قد نفخ فيه الروح، وفي الشهر الخامس تكون الروح قد 
نفخت بالفعل، فيلزمك ما يلزم النفساء، وال يلزم أن تمكثي أربعين يوما، 

 فإن انقطع فقد زال حكمه، وجاز لك لكن حتى ينقطع عنك دم النفاس،
 .الصالة والصوم والجماع، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٥/١٤٣١في 
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لو طلقنى زوجى وانا ارضع ابنى ولم اغتسل ولكن توقف دم النفاس 
 من عدة ايام هل يجوز الطالق وان جاز كيف تحسب العدة

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن كان دم النفاس قد انقطع، وبقي فقط االغتسال، فهو طالق سني 
واقع، وتحسب العدة من لحظة الطالق، فتعتد ثالث حيض، وهللا 

 .الموفق
 

 الداليدمحم بن موسى .د:  كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣١في 

 
 

انا اجهضت في الخامس نظرا ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
لنقص المياة علي االجنه وقد اعطوني طلق صناعي ثثم اجري لي 
عملية تنظيف ادعو لي بالصبر وان يجيرني ربي في مصيبتي ويخلفني 

حيان  يوم  الدم اختفي ولكن في بعض اال١٦لي حوالي ...خير منها  
القي لون بني خفيف ولكن ليس دم علما بان الدكاترة قالو ان اعتبر 

 يوم السوال هل انا طهرت وهل ١٥٠نافس الن عمر الجنين اكثر  
 اصلي واصوم  وهل ينبغي لي االغتسال وجزاكم هللا الف خير

 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم

 
 

األصل أن دم النفاس يستمر حكمه حتى ينقطع تماما، فما دام الدم ينزل 
فهو نفاس، لكن إن انقطع ثم عاد بعد فترة يومين أو ثالثة، فهذا دم 
فساد، وليس نفاسا، فتغتسلين عند انقطاع الدم، ثم تصلين وتصومين، 
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وه، فهذا ال أثر له شرعا، لكنه فإن نزل دم بعد الطهر بيومين ونح
 .ناقض للوضوء، ويغسل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١/١٤٢٩في 
 
 

أنا عادتي الشهرية سبعة أو ثمانية أيام ونادرا تستمر .. السالم عليكم 
ألكثر من ذلك ولكن في الشهور األخيرة أصبحت أشك في طهارتي وذلك 
بسب عدم تيقني من الطهارة ففي نصف اليوم السابع انقطع الدم تماما 
ولم يعاودني ولكن انتظرت لليوم الثامن  ولم أرى شيئا فتيقنت بأني 

ها بيوم نزل بياضا يخالطه لون بني فأعدت وبعدرت فاغتسلت طه
اإلغتسال مرة أخرى بالرغم ان الدم منقطع وفي اليوم العاشر لم أرى 

ها سوائل بيضاء فشككت في طهري وبعددما ولكن نزلت كدرة قليلة 
 فماذا أفعل هل أعيد األغتسال؟؟

 
خلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف ال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إن انقطعت الدورة بعد وقتها المعتاد، فال عبرة بنزول الكدرة والصفرة 
والسوائل بعد ذلك بمدة، وغاية ما توجبه هذه األشياء الوضوء فقط، 
وليس الغسل، وتباح الصالة والصوم والجماع وغيره، ويسمى هذا دم 

كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد : (لت أم عطية رضي هللا عنهافساد، قا
 .وهللا الموفق) الطهر شيئا 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
  ـه٤/٩/١٤٣١في 
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أيام ولكن من ٦أنا دورتي الشهريه ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
أربعة أشهر حصلت خربطه فيها فأصبحت تأتي أول يوم فقط كميه 

 أيام ٦ أيام ثم تنزل مره أخرى دم دوره لمدة ٥-٤ه ثم تنقطع بسيط
 يوم واآلن منذ أول يوم ١٢أي تستمر الدوره مايقارب األسبوعان أو ..

في رمضان نزلت بكميه بسيطه جدآ واليوم الثاني والثالث لم ينزل 
ًشيء أبدا فهل أغتسل وأكمل صيامي حتى تنزل مره أخرى أم ماذا أفعل 

 م هللا خير وهل تعتبر هذه األيام من أيام الدوره أم ال ؟أفيدوني جزاك
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
األظهر من حالك أن الدورة فقط هي تلك الستة أيام التي تستمر فيها، 

لتفات له، فهذا من الكدرة والصفرة التي ال وما يسبقها بخمسة أيام ال ا
تؤثر، وال حكم لها، وعليه فدورتك فقط تلك الستة أيام، وما زاد فهو 
استحاضة، وما حصل لك في رمضان بأن نزلت بسيطة فهذا أمر عادي 
في الدورة، أن تبدأ بسيطة ثم تزيد، وعليك في هذه الفترة االلتزام 

الصوم والجماع والطواف، حتى بأحكام الحائض، من ترك الصالة و
 .تنقطع تماما، أو ترين القصة البيضاء، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٢/١٤٣٢في 
 

انا احرمت بالعمرة وكانت بي الدورة فبقيت في احرامي الى ان رايت 
الكدرة فاغتسلت واعتمرت ظنا مني ان الكدرة عالمة الطهر وكررت 

لعمرة التي بعدها ثم بعد هاتين العمرتين اعتمرت عمرة نفس الخطا في ا
 فهل تجزاعن العمرتين ام ماذا يجب علي؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد



  ١٩٣    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 اشتراط الطهارة للطواف هو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه فالواجب 
أن تطوف المرأة على طهارة، لكن كونك أتيت بعمرة صحيحة بعد 
هاتين العمرتين، يرفع عنك الحرج، وليس عليك شيء، وذلك لكونك 

 .إنما صنعت ذلك عن جهل،  وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٢/١٤٣٢في 

 
 

ركبت زوجتي  اللولب وعدى على موعد الدوره حوالي سته ايام مع 
نزول أفرازات بنيه اللون مع العلم بأن هذه اإلفرازات حدثت في الدوره 
السابقه ولم تدم أكثر من يومين ثم تبعتها الدوره هل لها صالة أم ماذا؟ 

 .أفيدونا جزاكم هللا خيرا 
 
 

لسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وا
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

  
الدم الذي يسبق الدورة ال يعتبر شيئا، كما هو كذلك الحكم في الدم الذي 

كنا ال نعد : ( يتبع الدورة بعد الطهر، قالت أم عطية رضي هللا عنها
بت أنه دورة، وهللا ، وعليه فإنها تصلي حتى يث)الكدرة والصفرة  شيئا

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٣في 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ايام متواصلة وقمت بحساب ايام الدورة العادية واديت ٧نزلت الدورة 
ها طهرت وبعدصالتي في اليوم الثامن والتاسع وكان يوجد كدرة 

ها باسبوع الحظت نزول دم بسيط فمالحكم في صالتي في هذه .وبعد
 .الحاله هل علي انا اغتسل اما اكتفي بالوضوء ؟

 ...جزيتم خيرا
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إذا طهرت المرأة حسب عادتها المعروفة فال يضر نزول الكدرة أو 
الصفرة بعد هذا الطهر، سواء كان بعد مدة طويلة أو قصيرة، ويعتبر 
هذا من دم الفساد، فليس له أي حكم شرعي، وعليها أن تصلي ولها أن 

 .تصوم، ولها الجماع، ومس المصحف، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٠في 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
انا حيرانى واريد جوابكم في اقرب وقت اعاني مشاكل في دورة 

 يوم تم ١٤ جاتني دورة الشهرية كعادتي بعد  ١٩الشهرية عمري 
 نزول علي دم بني ال اعرف هل اصلي 

 افتوني في امري جزاكم هللا خير
 

 والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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نزول الكدرة والصفرة بعد الطهر ال يعني شيئا، بل تصلي المرأة 
كنا ال نعد : ( وتصوم وتمس القرآن، ويجامعها زوجها، وفي الحديث

 .وهللا الموفق) الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
 

  بن موسى الداليدمحم.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

انا ياشيخ نزلت على بدايه الدوره الي هي الكدره في ايام رمضان قبل 
 صاله المغرب هل هي تفطر 

ابد ) من الكدره(يوم لم ينزل شي ٢وفي نفس اليوم واليوم الثاني يعني 
 ٦فقط قبل امس ولي يومان لم ينزل اي شي ووقت الدوره بقي عليها 

 ايام هل اكمل صيامي ام اتوقف 

 وشكرا بارك هللا فيكم بانتظار الرد

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين

 

ال حكم للكدرة التي تنزل قبل الدورة أو بعدها، والعبرة بنزول الدم في 
وقته المعتاد، وعليه فال أثر لما نزل عليك من يومين، مادمت قد صمت، 

 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٢/١/١٤٣١في 
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  وبركاتهالسالم عليك ورحمة هللا
ها نزلت الدورة وبعدانا فتاة نزل مني دم وكدرة أعزكم هللا لمدة يومين 

 المعروفة
 

سؤالي بارك هللا فيك ماحكم هذان اليومان هل يعتبر صيامي وصالتي 
 صحيحين أم علي القضــــاء وجزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .ن، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلي
 

كل ما تقدم الدورة أو تأخر بعدها، من الكدرة والصفرة، فال أثر له في 
الحكم، وعلى المرأة أن تصوم وتصلي، وال تعتبر هذه الكدرة أو 
الصفرة من الدورة، وعليه فما صمتيه أو صليتيه فهو صحيح، وهللا 

 .الموفق
 

 ى الداليدمحم بن موس.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 
 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 
  يوما كحد اعلى ١٠تأتيني الدورة 

( و في اخر دورة لي بعد انقطاع الدم استمر نزول افرازات صفراء 
 لم ارى شي و فقلت انني ١٣و في عندما استيقظت في اليوم ) صفر 

سأتطهر و لكن عندما عدت من المدرسة رأيت الصفرة مرة اخرى و 
بعدها تطهرت و لم ينزلي شيء و لكن نزل لي شيء اشك اذا كان قصة 
بيضاء او  نزلت رطوبات الفرج    و لكن في اليوم الذي بعده نزلت 

 فماذا افعل  ؟! الصفرة مرة اخرى  
 

، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادامت الصفرة متصلة بالدورة، فهي من الدورة، وأما ما نزل بعد 

 .انقطاع الصفرة، فال تلق له باال، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٢في 

 
 ة هللا بركاته  السالم عليكم ورحم

  ياشيخ انا تنزل عليه افرازات  وبعض احيان تنزل وقت الصال ه هل 
وفي يوم االيام نزلت وانا صليت الضحى \\\\\\\\\عليه اعادت الصاله 

 ذلك صليت الظهر الن بعض االحيان وبعدوانا منتطره الصالة الطهر و
ني احس فيها واذهب اتوضاء  وال اجد شي الني اوسوس  وضننت ا

 اوسوس
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اإلفرازات مطلقا ناقضة للوضوء على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلـم، وهو قول جمهور الفقهاء، وبه أخذ كبار أهل العلم كالشيخ ابن 

هللا، فمتى خرجت إفرازات سواء من مخرج الولد أم من عثيمين رحمه 
مخرج البول، فإنها تنقض الوضوء، فإذا نزلت فال تصح الصالة حتى 

ِتتوضئي، وإذا كنت أدَّيت صالة فريضة فعليك إعادتها ِ. 
أما النجاسة فهي تختلف، فما خرج من مخرج البول نجس، ويجب 

 مخرج الولد، فليس غسله، وغسل ما أصاب من الثياب، وما خرج من
 .بنجس على الصحيح، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١/٩/١٤٣٠في 
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ينزل مني افرازات بعضها لونها شفاف وبعضها لونها اصفر ... سؤالي 
ًعلما بانه .. وال اعلم هل يجب علي االغتسال قبل الصاله ... وكثيره 

 .. تنزل دائما ومن غير شهوه 
 ؟؟...وانا ياشيخ في حيره من امري هل يجب االغتسال او ماذا 

 ،،،وجزاك هللا الف خير 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اإلفرازات التي تخرج من المرأة في غير وقت الدورة ناقضة للوضوء 

على الصحيح من أقوال أهل العلم، فال يلزمك سوى الوضوء فقط 
 .بعدها، وهللا الموفق

 
 

 دمحم بن موسى الدالي.د
 هـ١٢/٥/١٤٣٢في 

 
 
 

هل يجوز مصافحه الجدود اعمام االم واالب و المحا رم المؤقتين وهل 
يجب علينا لبس الحجاب امامهم ؟ ثانيا  كيفيه معرفه االحتالم عند 

زات التى تكون لديها وهل يجب ان تغتسل جزاكم هللا المراه من االفرا
 خيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اعلمي أن أعمام األب واألم أعمام ألوالدهم، وإن نزلوا، فإعمام أمك ال 

ز الكشف أمامهم ومصافحتهم، وال يجب يحلون لك، وهم أعمامك، ويجو
 .التحجب عنهم، وكذا أعمام األب، وكذا األخوال
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ٍأما المحرم المؤقت، كزوج األخت فليس بمحرم مطلقا، وال يجوز  َ َْ ْ َ
 .الكشف أمامه، وال مصافحته

والماء الذي يخرج من المرأة إن كان مصاحبا الحتالم تعلمه من نفسها 
ان يخرج في يقظتها فليس فيه إال فهو موجب للغسل، وأما إن ك

ٌّالوضوء، ما لم يخرج متدفقا بلذة، فهو مني يوجب الغسل، واألصل في 
اإلفرازات التي تخرج من الفرج أنها ناقضة للوضوء، واالحتياط غسل 

 .ما أصابته من الثياب، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣١في 

 

 

 بلغ البلغم ونزول اإلفرازات على الصائمة
 أيام قد أفطرتها في ٩ّبارك هللا فيكم إنني في حيرة، علي قضاء  

 .رمضان و يعود ذلك طبعا لسبب شرعي
 أيام و لكني ها أنا أعيدها ٤ّعملت ان اصوم األيام التي علي فصمت 

ن في اآلن ألنني   قد قمت ببلع البلغم أثناء الصيام و ذلك ألنني اكو
 ...الدراسة و أتحرج ان

 أيام ٥و لذلك ها انا اقوم بإعادة تلك األيام و التي سأظيف معها 
 .المتبقية إن شاء هللا

اثناء الصيام أجد ) عذرا على األلفاظ (و لكنني في حيرة من أمري، 
إفرازات صفراء، و المشكل هو أن هذه اإلفرازات  تأتي مثال عند رؤية 

علما أن كل هذه المظاهر ال تثير  شهوتي و لكن رجل ما أو مشهد ما، 
انا هكذا عندما ارى شيئا كالذي ذكرت تحصل هذه اإلفرازات علما انني 
ُاشعر بعملية اإلفراز ولكن سبحان هللا في  داخلي ال أشعر أنني قد فتنت 
او أ ُثيرت شهوتي و لكن أعيد تحصل هذه اإلفرازات أتثناء الحاالت 

 أيام و حصل لي ٤ا فارجوكم انا لحد اآلن صمت التي ذكرت ال إرادي
 .ذلك فهل علي إعادتها
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بارك هللا فيكم و سامحوني على األلفاظ التي استعملتها و جوزيتم 
 .الجنة

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

بالنسبة لبلع البلغم، فإن كان يمكن إخراجه بسهولة، فالواجب إخراجه، 
وإال فال شئ في بلعه، ثم ما سبق ال قضاء عليك فيه، للجهل، بل يصح 

 .صوم هذه األربعة أيام
وبالنسبة لإلفرازات فال شئ فيها، وال تبطل الصوم، لكنها تنقض 

، وليس فيها الوضوء على الصحيح، ويجب غسل ما أصابته من الثياب
 .غسل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٧/١١/١٤٣٠في 
 
 

 ...السالم عليكم 
أريد أن أسأل لجنتكم الموقرة عن حكم اإلفرازات التي تنزل للمرأة 

هل هي مبطلة للوضوء ام ال؟؟وهل تصح الصالة ..العزباء  من األسفل
 بها؟؟ وجزاكم هللا خيرا

 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اإلفرازات التي تخرج من السبيلين ناقضة للوضوء في قول أكثر أهل 
العلم مطلقا، أما الطهارة والنجاسة، فما خرج من مخرج البول نجس، 

ولد فهو طاهر على الصحيح، وهذا هو وأما ما خرج من مخرج ال
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اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا، وال فرق في هذا كله بين 
 .المتزوجة والعزباء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٢في 

ًأريد أن أعرف األفرازات البينه التي تنزل قبل الدوره و بعدها هل هي 
 من الدوره ؟
 خالل فترة الدروه  للعلم أنها 

 ماذا أستطيع أن أفعل من عبادات ؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
إن كانت هذه اإلفرازات متصلة بالدورة، سواء قبلها أو بعدها، فإنها من 

الصوم والطواف والجماع، أما إن كانت الدورة، فيلزمك ترك الصالة و
بعد الطهر أو قبل نزول الدورة بفترة، فال تؤثر شيئا، وتسمى دم فساد، 

 .فال تمنع من الصالة والصوم والطواف والجماع، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 

 

هل تجوز صالة المرأة اذا كانت تنزل منها افرازات دائما والتعرف 
 سببها؟

حكم من أخذ ماال من زوجته بالغش كأن يقول لها انه مديون وهو ليس 
 كذلك وهل لهااجر ان سامحته بالمال ولم تطالبه به؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم
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اإلفرازات مطلقا ناقضة للوضوء على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلـم، وهو قول جمهور الفقهاء، وبه أخذ كبار أهل العلم كالشيخ ابن 
عثيمين رحمه هللا، فمتى خرجت إفرازات سواء من مخرج الولد أم من 

لت فال تصح الصالة حتى مخرج البول، فإنها تنقض الوضوء، فإذا نز
ِتتوضئي، وإذا كنت أدَّيت صالة فريضة فعليك إعادتها ِ. 

أما النجاسة فهي تختلف، فما خرج من مخرج البول فهو نجس، ويجب 
غسله، وغسل ما أصاب من الثياب، وما خرج من مخرج الولد، فليس 

 .بنجس على الصحيح
حته، ولم تطالبه به، أما فعل الزوج، فهو بذلك آثم، وللمرأة أجر إذا سام

زوجك وولدك أحق من تصدقت : ( سيما إن كان فقيرا، وفي الحديث
 .وهللا الموفق) عليهم

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/١/١٤٣٣في 
 

انا فتاة اخاف دائما على صالتي ودائما اخاف على طهارتي ودائما 
 ان اخاف من خروج اي افرازات من ان تكون مني ام وانا ال اعرف

ًافرق بينها  وبين االفرازات مع اني قرات عن الموضوع كثيرا وعندما 
سألت عن الموضوع اكتشفت ان ما يقولون عن هذا     لموضوع على 
اشعر به ولكن اعصابي  اصبحت اخاف بشكل اليمكن ان يتصوره اي 
انسان وانا اصلى وانا يكون الخوف حليفي واخاف ايضا على وضوئي 

حتى عند دخولي المرحاض أخاف هل كان مني وهل ودائما اتطهر و
كانت هناك شهوه ام فأنا اصبحت افكر بهذا الشئ ويكون التفكير بسبب 

 الخوف
 ولقد ذهبت الى الطبيب لكي يعالجني من تلك الوسوسه وانا اخاف 
دائما على صالتي فماذا افعل وكيف اتخلص مما انا فيه وهل ذاهبي الى  

طأت الرجاء افيدوني بارك هللا فيكم فأنا لم اعد طبيب خطوه سليمه ام أخ
 احتمل هذا الخوف الذي يالزمني وما العمل انا لست متزوجه 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ويراها الشيطان خير الوساوس أحد األمراض التي يبتلى بها المسلم، 

طريق إلفساد عبادة العبد، وإدخال الهم والغم عليه، وعلى المسلم 
بمنتهى البساطة أن يكون قويا مع نفسه، عازما على المضي في عمله، 

 فال تلتفتي 
 

أختي الكريمة إلى شئ من هذا، بل متى أتممتي وضوءك فصلي، وال 
ا، وما هي إال تنظري للوراء، بمعنى أعرضي إعراضا تاما عن هذ

فترات قليلة، وسييأس الشيطان منك، فإن كيد الشيطان ضعيف جدا، 
فامضي في عبادتك وطهورك وصالتك، والتلتفتي لشئ، واعلمي أن 
األصل في العبد أنه يؤدي عبادته على الوجه األكمل، سواء كان طهارة 
أم صالة أم غيره، فال تعتقدي أنك مقصرة، وال تظنين في نفسك ظن 

 .وء، وهللا الموفقالس
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٠في 

 
 
 

واحيانا ....  سنة ولم اتزوج حتى االن ٣٥انا فتاة ابلغ من العمر 
  وتنزل منى افرازات مثل - دون اى لمس منى -تنتابنى اثارة جنسية

...... الماء وال اعرف ما ذا افعل هل اغتسل ام اكتفى بالوضوء للصالة 
كما انه احيانا من شدة االثارة اضطر لممارسة العادة السرية حتى 

لى راحة من اثر تلك الشهوة واصاب برعشة فى جسدى مع احصل ع
هل هو واجب . ايضا مع حكم االغتسال هنا . وجود افرازات كثيرة 

 ام يشترط لالغتسال وجود طرفين ؟ وشكرا لكم......
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ن، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعي

 
اإلفرازات التي تنزل نتيجة لإلثارة الجنسية، إما أن تكون مجرد ماء، 
دون تدفق بلذة وشهوة، فهذا حكمه حكم المذي، يوجب الوضوء فقط، 
ٌّويوجب غسل المكان والثياب، وإما أن ينزل بلذة وتدفق فهذا مني، 

ن ُيوجب الغسل، وليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن كا
رطبا فيحسن غسله، وإن يبس يكتفى بفركه، علما أن ممارسة العادة 
السرية حرام بكل حال، كما أن شرط الغسل هو نزول هذا الماء، سواء 

 .كان مع طرف آخر أم ال، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣١في 

 

 

كثير بنسبه لي بس ياشيخ انا عندي سوال احتاج له جواب هو محرج 
ابغى جواب يقين انا تنزل من عندي افرازات كثيره هال يجوز اصلي 

 وهي في مالبسي وال الزم اغير
هي لونين اصفر وابيض حتى وانا اتشطف ينزل واتعب لين مازيله 
ازيله من هنا ينزل من هنا وصرت استخدم مويه كثيره الين ما تعبتني 

 وتنزل بكثره
اج له فتره من شهر والحد الحين ما جاتني اجوبه انارسلت اسئله احت* 

 ليش؟
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 .أختي الكريمة، هذه المرة األولى التي نستقبل فيها هذا السؤال، فنعتذر
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وعلى كل حال، اإلفرازات مطلقا ناقضة للوضوء على القول الصحيح 
من أقوال أهل العلـم، وهو قول جمهور الفقهاء، وبه أخذ كبار أهل العلم 
كالشيخ ابن عثيمين رحمه هللا، فمتى خرجت إفرازات سواء من مخرج 
الولد أم من مخرج البول، فإنها تنقض الوضوء، فإذا نزلت فال تصح 

ِى تتوضئي، وإذا كنت أدَّيت صالة فريضة أو نافلة فعليك الصالة حت ِ
 .إعادتها

 
أما النجاسة فهي تختلف، فما خرج من مخرج البول فهو نجس، ويجب 
غسله، وغسل ما أصاب من الثياب، وما خرج من مخرج الولد، فليس 
بنجس على الصحيح، فإن شق عليك األمر فلك أن تؤخري الصالة حتى 

دي الصالة األخرى في أول وقتها، وهذا ما يسمى آخر وقتها، ثم تؤ
بالجمع الصوري، فإن شق عليك جدا، فلك أن تجمعي الصلوات مطلقا، 

 .سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

فضيلة الشيخ أنا أعاني بعد طهري من الدوره الشهريه بأسبوع بخروج 
ازات تشبه القصه البيضاء بكثره حتى أني أتوضأ وأذهب إلى الحرم إفر

فأشعر بنزولها مع الطريق وأنا في األصل على وضوء فهل يجوز لي 
 الصاله بدون إعادت الوضوء؟؟

 علما بأنها تنزل بكثره لمدة أسبوعين أو أكثر
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسل

 
السوائل أو اإلفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء مطلقا، فإن 
كانت تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت من مخرج الولد، 
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فهي طاهرة على الصحيح، فإن استمرت مع المرأة، فإن المرأة تلحق 
ء بعد دخول الوقت، ثم تتحفظ جيدا، بمن به سلس بول، فتؤمر بالوضو

وتصلي، وال يضرها إن استمر خروج هذه السوائل حتى أثناء الصالة، 
 .ثم إن دخل وقت صالة أخرى فعلت نفس الفعل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 
 

يخرج معي أكركم هللا سائل أبيض شبه شفاف في غالب األيام هل هذا 
 اهر أم ال؟ طا

وهل تجوز الصالة في المالبس التي ارتديها إذا كان ينزل في أي 
 !وقت؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

اعلمي أوالد أن اإلفرازات مطلقا ناقضة للوضوء على القول الصحيح 
ل أهل العلـم، وهو قول جمهور الفقهاء، وبه أخذ كبار أهل العلم من أقوا

كالشيخ ابن عثيمين رحمه هللا، فمتى خرجت إفرازات سواء من مخرج 
الولد أم من مخرج البول، فإنها تنقض الوضوء، فإذا نزلت فال تصح 

ِالصالة حتى تتوضئي، وإذا كنت أدَّيت صالة فريضة فعليك إعادتها ِ. 
أما النجاسة فهي تختلف، فما خرج من مخرج البول فهو نجس، ويجب 
غسله، وغسل ما أصاب من الثياب، وما خرج من مخرج الولد، فليس 

 .بنجس على الصحيح، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٠في 

 
 

 آسفه على االطاله لكن الموضوع مرتبط ببعضه
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ني والمذي والمدي ألن المواقع التي دخلتها لقد اشكل علي موضوع الم
تقول أن المني أبيض أوأصفر وبعضهم يقولون أن المذي أبيض ومرة 
يقولون شفاف والمدي مرة يقولون أبيض ومرة يقولون شفاف وضحوا 
لي هذا األمر ألنه أنا ينزل علي سائل لزج أبيض وبعض المرات الأراه 

ها وبعدفرجي أراه أبيض على مالبسي ولكن اذا وضعت منديل في 
بوقت عدت الى الحمام في وقت الحق وتحول الى أصفر ومرات يكون 
قليل وتوضأت على أساس أنه مذي أما المني أنا غير متزوجة لكن 
سمعت أنه يمكن أن ينزل ويفسد الصيام أنا تعبت ألنني لدي وسواس 
شديد في الوضوء والصالة وهوخارج عن سيطرتي ينزل قبل صالتي 

صالتي أوأثنائها ينزل ألنه مستمر كل الوقت تقريبا ليس لدي .عدوب
سيطرة عليه هل أعذر أنا صليت المغرب ثم نظرت الى فرجي بالمرأة لم 
أرى شيء ثم وضعت المنديل ووجدت سائل معه شيء أبيض ولكن لم 
أراه في المرآة وكان البياض قليل وقبل أن أتوضا عندما كنت في 

ها ترددت وبعدل هذا السائل مستمر معي وأتعبني الحمام كان أصفر قلي
في اعادة وضوئي ثم صليت العشاء وقررت أن أعيد صالة المغرب 
ولكن لم يعطيني فرصة وضعت منديل في فرجي ورأيت سائل شفاف 

 .كأنه لزج
 ماذا أفعل انه ينزل بسرعة؟ وماحكم صالتي؟ هل يعذرني هللا؟

 
سالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

المني عبارة عن سائل لزج ينزل متدفقا : األمر أيسر مما أنت فيه، أوال
بلذة، في احتالم أو بعد مداعبة أو تفكير، فشرطه أن ينزل متدفقا بلذة، 

 .وهذا طاهر على الصحيح، لكنه موجب للغسل
 

ذي فهو سائل لزج ينزل غالبا بعد التفكير، بقطع النظر عن لونه، أما الم
 .وهو نجس على الصحيح، موجب لغسل ما أصابه، والوضوء

أما الودي، فهو سائل ينزل بعد التبول، وهو موجب للوضوء، ونجس 
 .أيضا



  ٢٠٨    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

فإن استمرت معك هذه اإلفرازات، ولم تنقطع، فاألحسن في تلك الحال 
قت الصالة، ثم تصلي الصالة، ثم تفعلي هذا في أن تتوضئي بعد دخول و
 .كل صالة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٦/١٤٢٩في 
 
 

حكم مازاد عن عادة المراة فى الدورة الشهرية بعد تركيب الولب مع 
العلم بانه ال ينزل دما وانما افرازات بنى وتكاد تكون غير 

 و اكثريوما ا١٢موجودةوتستمر قرابة 
 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
مادام الدم الذي ينزل متصال بالدورة فهو منها، إلى أن يبلغ خمسة 
عشر يوما، فإن نزل بعدها كان استحاضة، فتغتسلي وتصلي وتصومي، 

 .وتتوضئي لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفق
 
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٩/١٤٢٩في 

 
 

 اتوضئ للصالة ينزل ارجو منكم االجابة على سؤالي وهو اني بعد ما
علي افرازات احيان بعد الوضوء مباشرة واحيانا لما اكون بالصالة فانا 
اعاني من االفرازات فال اعلم هل يجب علي اعادة الوضوء اذا كنت 
بفترة الوضوء واعادة الصالة واالفرازات تكون باكثر من شكل خفيفة 

 واحيانا غليظة فارجو افادتي
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، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

ما دامت هذه اإلفرازات مستمرة، فهي أشبه بمن به سلس بول، فعليك 
الوضوء بعد دخول الوقت، ثم التحفظ جيدا، ثم الصالة، وال يضرك 

 .نزولها حتى لو أثناء الصالة
زلة من مخرج البول، فهي نجسة، فيجب غسل ما غير أنها إن كانت نا

أصابته من الثياب، أما لو كانت اإلفرازات من مخرج الولد فليست 
 .بنجسة على الصحيح، وهذا الحكم خاص بمن حاله كحالك

 
أما من ال ترى اإلفرازات بصفة مستمرة، فإن اإلفرازات تتنقض 

ج الولد، فليست الوضوء مطلقا، وأما النجاسة، فإن كانت تنزل من مخر
 .بنجسة، ولوكانت تنزل من مخرج البول، فهي نجسة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٧/١٤٢٩في 
 
 

اسع واثناء صاله الظهر في التشهد االخير نزلت علي كنت في الشهر الت
مويه الجنين بمقدار كاسه بدون دموالكني اكملت الصاله فهل صالتي 

 صحيحه ام يلزمني قضاءها
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اه حكم اإلفرازات، واإلفرازات في قول أكثر أهل العلم تأخذ هذه المي

ناقضة للوضوء، فتفسد تلك الصالة، ويلزمك الوضوء، ثم قضاؤها، 
 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 

 
 االستنجاء يكون هناك بلل في مالبسي وبعدفي فترة الدوره الشهريه 

وعندما اجلس على الفرش ينتقل له البلل فهل يعتبر الفرش نجس؟ 
حيث انني مصابه بالوسواس واشك في تنجس افرش  ولكنني ال اري 

 .اثر النجاسه
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

  .ه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحب
 

هذا البلل إن تأكدت أنه أثر الغسل، فليس بنجس، سواء كان في الثياب 
أم في الفرش، لكن إن كان البلل إفرازات تخرج من القبل أو الدبر، 
فالحكم يختلف، فإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة، وناقضة 
للوضوء، وإن كانت خارجة من مخرج الولد، فليست بنجسة، لكنها 

 .يضا ناقضة للوضوء، وهللا الموفقأ
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٢٩في 

 

وعندي ، يا شيخ اعاني من افرازات مهبليه تنزل بكثره ، السالم عليكم 
وسوسه في الطهاره و الحمد  اصبحت احاول تجاهل الوسواس ولكن 

ه يوما صليت المغرب و بعد الصاله بنصف ساعه دخلت دوره الميا
و وجدت هذه االفرازات و شككت ان كانت خارجه في * اكرمكم هللا*

 ؟.فماذا افعل هل اتجاهله ام اعيد الصاله ، الصاله او بعدها 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مثلك يأخذ حكم من به سلس البول، فتتوضئي للصالة بعد دخول وقتها، 
 .ثم تصلين، وال يضرك ما نزل ولو أثناء الصالة

أما صالة المغرب المذكورة، فاألصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته، 
 .وأن الصالة صحيحة، وهذه اإلفرازات نزلت بعد الصالة، وهللا الموفق

 
 داليدمحم بن موسى ال.د: كتبه

 هـ٨/١٠/١٤٣٠في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا
منذ فترة حصلت على عمل موقت الى شهر .....ارجو افادني اكاد اجن 

  من العام الجديد ان شاء هللا ٦
وانا اعمل لساعة متاخرة الى الساعة الثالثة واصل البيت الساعة 

 الرابعة فتفوت على صالة الظهر
حمام اقرف الدخول عليه بال مغسلة ال يوجد مكان للوضوء العمل فيه 

 والمغسلة بالخارج امام الرجال 
اتوضا قبل الخروج  الى العمل ولكن افرازاتي المهبلية االارادية تنقض 
وضوءئي ماذا افقل قرات ان هذة االفراوات ال نبطل الوضوء وااخذت 

 بصالة الظهر اال ومن فترة احسست ان هذا ال يجوز
ما حكم تلك االفرازات واذا كانت باطلة ماحكم سؤالي بارك هللا فيكم 

صالتي التي صليتها هل عل اعادتها واذا حمعن الصالة الظهر والعصر 
 جمع تاخير ما حكمها اكاد اجن افيدوني جزاكم هللا كل خير

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .جمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أ
 

بالنسبة لإلفرازات فهي ناقضة للوضوء مطلقا، وعليك إعادة الصلوات 
 .التي صليتيها من قبل، على تلك الحال
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أما الجمع، فإن تعذر تماما أداء الصالة في وقتها، فإنه يشرع الجمع، 
لكن عليك السعي في تحصيل األسباب ألداء الصالة في وقتها، وهللا 

 .الموفق
 

  بن موسى الداليدمحم.د: كتبه
 هـ٢/٦/١٤٣١في 

 

 

 

 

 هل االفرازات الطبيعية عند النساء توجب االستنجاء والوضوء
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اإلفرازات ناقضة للوضوء بكل حال، لكن مسألة النجاسة، فإن كانت 
خارجة من القبل فهي طاهرة على الصحيح، وال تغسل إال من باب 

 .التنظف
وإن كانت خارجة من مخرج البول، فهي نجسة، يجب غسلها، وغسل 

 .ما أصابته من الثياب، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١٠/١٤٣٠في 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ًانا اعاني من االفرازات في سائر يومي واحيانا يكون به رائحه كريهة 
واحيانا اللون له والرائحه لكني دائمة االفراز احيانا يتعذر علي 
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ًالوضوء اكون مثال في البر او المالهي واكره ان اظهر عورتي سؤالي 
ضوء ويمنع علي انتظار الصالة هنا هل يجب علي عند كل صالة و
 ًللصالة االخرى افتوني جزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

اإلفرازات ناقضة للوضوء مطلقا، وعليه فمتى خرجت وجب الوضوء 
 .تعذر الوضوء وجب التيمم، وهللا الموفقعند إرادة الصالة، فإن 

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١/١/١٤٣١في 
هل االفرازات المهبليه الناتجه عن االلتهابات طاهره ام نجسه وهل  

 تنقض الوضوء وهل يجب غسل المنطقه قبل اداء الصاله

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 .اإلفرازات ناقضة للوضوء مطلقا، سواء كانت من القبل أو الدبر: أوال
بالنسبة للطهارة والنجاسة، فما خرج من مخرج الولد، فهو طاهر : ثانيا

خرج من الدبر فهو نجس، يجب غسل المخرج، وما على الصحيح، وما 
أصاب من البدن، وليس بك حاجة لغسل المنطقة عند كل صالة، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٢٩في 

 
 

السالم عليكم ياشيخ انا يوم استيقضت من النوم نزل على زي الماء 
م ولم ارى شيى في منامي شفاف وليس فيه رائحه مع العلم اني لم احتل
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وحصل معي كذلك في اليوم التالي ويستمرمعي على فترات طول اليوم 
مع العلم انها لم يرافقها شهوة ابدا ابدا ارجو االجابه ولو كان علي 

 الغسل فكيف وانا لم احتلم
 وهل لو كان علي الغسل هل اعيد كل الصلوات

أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إن كان هذا لم يصاحبه الشهوة بحال، وال يحمل خصائص المني، فهو 
من جملة اإلفرازات، ناقض للوضوء مطلقا، وبالنسبة للنجاسة، فإن 
كان خارجا من مخرج البول، فهو نجس، وإن خرج من مخرج الولد، 

 . الموفقفهو طاهر، وهللا
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١/١٤٣٢في 
سؤالي هو .. جزاكم هللا خير الجزاء.. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أكرمكم هللا اإلفرازات التي تخرج من المرأه في غير وقت الدوره هل 
هي تنقض الوضوء خصوصا اننا احيانا نكون في العمل  اوالدراسه 

ه هناك وونتوضأ للصاله والمالبس قد تبتل قليييال فيدخل وقت الصال
منها واذا كانت تنقض بوجودها ع الملبس ماذا نفعل وقد صلينا كثيرا 

 من المرات نظرا لبعد مكان الدراسه عن البيت فنتأخر لو تركناها للبيت
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
اإلفرازات تنقض الوضوء مطلقا، لكنها ليست نجسة إال إذا خرجت من 
مخرج البول، أما لو خرجت من مخرج الولد، فهي ليست بنجسة، وال 

 . الموفقيضر وجودها على الثياب، وهللا
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٩/١٤٣١في 
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 اشهر ضبطت زوجتي تتبادل ٧السالم عليكم شيخ انا متزوج منذ 
رسائل مع عشيقها السابق وقد اعترفت بذلك ماذا افعل وهي تقول انها 

 حامل ربما لكي ال اطلقها ماذا افعل شيخي جزاك هللا خيرا انا حائر
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

هذا األمر تقديره لك، وال يمكننا أن نفتيك بشئ، فإن استقامت والتزمت 
بشرع هللا فيما يستقبل، فلك أن تبقيها، وإلم ورجعت، فالطالق هو 

إن وجد أوالد، فيختلف تقدير األمر، في الموازنة السبيل الصحيح، لكن 
 .بين المصالح والمفاسد، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٨/١٤٣٣في 

. ومعها تعب ودوخه وجوع. ياشيخ أنا زوجتي حامل بالشهر الرابع
صامت . تسع ايام. عليها قضاء من رمضان اللي راح. شديد كل فتره

وهي االن التستطيع . ولم تصمهم. ايام باقي خمسهذي القعده اربع 
ورمضان مابقى عليه . بس تتعب وتدوخ. اكثر من مره. القضاء حاولت

ماذا تفعل ياشيخ كيف تصوم القضاء هل يوجد شيء اخر غير . شيء
 .جزاكم هللا خير. الصيام

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، 
 

الصوم واجب في ذمتها، ال يسقط إال بالعجز التام، فتكفر، تطعم مسكينا 
عن كل يوم، لكن مادامت قادرة، فيجب الصوم عند االستطاعة، ولو بعد 
رمضان، وال يجب عليها الكفارة على الصحيح، في تلك الحال، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٠في 
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 السالم عليكم 
 اوالد ٢ بنات و٢ سنة وعندي والحمد  عدد ٤٤انا متزوجة وعمري 

 سنة ٢٠المشكلة اني االن اكتشفت اني حامل مع العلم ان ابنتي البكر 
 حمل لم يتم واخر حمل لي كان ممكن ٢ سنوات وعدد ٦و١٤ و١٩ثم 

مد وانا من النوع الذي يتعب جدا في الحمل ان ينتهي ولكن الح
والمشكلة اني في الشهر السابق كنت اخذ الكثير من ادوية التخسيس 
وانا خائفة من هذا الحمل وال استطيع ان اجازف سؤالي هل يجوز 
اسقاط الحمل مع العلم بموافقة زوجي بذلك وذلك بسبب كبر السن 

  يمكن ان تساعدني على الحمل واالدوية التي تم اخذها وصحتي التي ال
 وجزاكم هللا خيرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

إذا كان الحمل قد تجاوز أربعة أشهر فإنه ال يجوز إسقاطه بكل حال؛ 
، وقد أجمع العلماء على أنه ألن الروح بعد أربعة أشهر تكون قد نفخت

 .ال يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، لما في ذلك من قتل النفس
أما إذا كان الحمل دون األربعة أشهر فإنه يرجع إلى أهل الطب، فإن 
كان هناك ضرر كبير على المرأة فقد قال بعض أهل العلم بجواز 

 ذكرتيها كافية في اإلجهاض مع الكراهة، وال يبدو لنا أن األسباب التي
 .إسقاط الحمل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٣/٢/١٤٣٠في 
 

 هللا يجزاكم الجنة على هذا العمل الفضيل
في اول زواجي وفي رمضان كان ينزل مني دماء وكنت افطر على 
اساس انها الدورة في اقضي صيامي كالعادة بعد رمضان اكتشفت بد 

ل بشهرين ونص والدم ليس الدورة انما من االرهاق رمضان اني حام
 والتعب سبب تمزق للمشيمة حدث نفس الشي في حملي الثاني 
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 سؤالي
انا قضيت الصيام كالعادة هل قضائي صحيح؟؟ اخبرتني اخت لي انة 

 تعجبت منها اآلن انا ال اذكر عدد االيام التي!! البد ان اقضي الصالة
 افطرتها في رمضان االول والثاني هل كالمها صحيح ؟؟

 اذا كالمها صح اش الواجب علي اسوي اللحين ؟؟؟؟؟
 

 سؤالي الثاني 
زوجي يعمل بقطاع حكومي يصدر رخص على مواقع استثمارية تعرض 
علية اموال كهدية تكون احيانا بعد صدور الرخصة يعني ما فية مصلحة 

املة سوف تاخذ مجراها بدون ان يفضل احيانا اخرى يخبرهم ان المع
او يقدم معاملة على اخرى ومع ذلك المستثمرون يعرضون علية المال 

 كهدية ؟؟؟ ما حكم اخذ المال ؟؟
 عندما يعمل زوجي خارج العمل وايام االجازات كخبير -------ايضا

 مواقع للمستثمرين
 هل يجوز لة اخذ مال من هذة المهنة ؟؟

 ة ويرضاة بانتظار ردودكموفقكم هللا لما يحب
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
األظهر أنه يجب عليك قضاء الصوم فقط، وأما الصلوات فعليك بكثرة 

ألحوط النوافل، إال إن كانت األيام التي أفطرتيها قليلة، ومعلومة، فا
 .قضاؤها

وبالنسبة لزوجك، فال يجوز له أخذ هذه الهدايا، فقد قال صلى هللا عليه 
ُوَعن أبي حميد الساعدي رضي  َعنه ) هدايا العمال غلول: ( وسلم ْ ُ َّ ََ ِ َ ِ ّ ِ ِ َّ ٍ ْ ُ ِ َ ْ

َقال استعمل النبي صلى  َعليه وسلم رجال من األزد يقا ُ ِ ْ َ ْ ْ ِ ِ ْ ًْ ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ْ َ ََ ُ َّ ََ ُّ ِ َ ُل له ابن َ ْ ُ َ ُ
َاألتبية َعلى الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهال جلس  َ َ َ ََ ََّ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ِ ِْ َْ ََ ْ ُ َ َّ َ َّ َّ ِ ُ ْ
ُفي بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم ال والذي نفسي بيده ال يأخذ  ُ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََّ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ْ ْْ

ًأحٌد منه شيئ ْ َ ُ ْ ِ َ ُا إال جاء به يوم القيامة يحمله َعلى رقبته إن كان بعيرا له َ َُ ًَ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ َِ َ ْ ِ َِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ َّ
ِرغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه  َ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ ََّ َ َِ ِ ِ َ ْ َْ َّ ُ ُ َُ ٌَ ً ًَ ٌ َ ُ َ َ
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َّاللهم هل بلغت اللهم هل بل َّ َّ ََّ َْ َْ ََّ َُّ ُُ ًغت ثالثا، وهذا وعيد شديد يوجب على ْ َ َ ُ ْ
 .المسلم أخذ الحذر والحيطة

وأما عمله خارج أيام العمل، في أيام األجازات، فإن كان يتقاضى الراتب 
من جهة عمله، فال يجوز له أخذ شئ من المستثمرين، وهو داخل أيضا 

وم في هدايا العمال، أما إن كان عمال خارجيا فله أخذ األجر على ما يق
 .به من عمل، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٢/١٤٣٢في 
 

 ...ًافتوني جزاكم هللا خيرا 
أنا ولدت منذ شهر وادرار حليبي متوسط واختي حامل بالسادس وأود 

 ارضاع طفلها
إن شاء هللا وأخاف أن يجف حليبي قبل أن تلد وقرأت معلومة طبية أن 

 حليب األم
ِإذا حفظ ف  ٦ فإنه يكون صالح لالستعمال من ١٨-ي فريزر في درجة ُ

 أشهر إلى سنة
 ٥فهل إذا فعلت ذلك وحفظت الحليب في عدة زجاجات بما يعادل الـ

 رضعات أو
 ًأكثر يكون ابن اختي اخا البني بالرضاعة ؟

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  

نعم يكون ابنا لك من الرضاعة، بشرط أن يكون الرضيع في زمن 
الرضاعة، سنتين وما قاربهما، وهذه الرضعات خمسا تامات، وهللا 

 .الموفق
 

 الداليدمحم بن موسى .د: كتبه
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 هـ٤/٢/١٤٣٣في 
 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته بعد التحية
سؤالي هو تزوجت في منتصف شهر شعبان ولم تأتيني الدورة 
الشهرية حتى بداية رمضان ولكني كنت مسافرة وكان ينزل علي قليل 
من السوائل التي ليست دماء صافية وبالتالي خمنت انني ممكن ان 

زيف قليل وصمت جميع االيام الى ان رجعت الى اكون حامل وان هذا ن
البلد ذهبت الى الطبيبة التي عملت لي تحليل حمل وجاء سلبي 
واخبرتني ان تلك كانت هي الدورة الشهرية ولكن بعد الزواج ممكن ان 

 .ها توقفت عن الصيام حتى اختفت وبعدتحصل لخبطة 
 مرة اخرى او ال سؤالي ماذا علي تجاه االيام التي صمتها  وهل اقضيها

 لكم الشكر
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
مادمت تأكدت من هذه الطبيبة أن هذه السوائل كانت الدورة، فعليك 

 .فققضاء تلك األيام التي صمتيها، وأنت على هذه الحال،وهللا المو
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:كتبه
 هـ١٢/٣/١٤٣٣في 

 

 ما حكم اذا افطرت الحامل رمضان خوفا على جنينها هل تقضى الصوم؟
 نوع -كم كيلو ( هل يكون عليها اطعام مسكين؟ ومامقدار االطعام 

 ؟)االطعام المتصدق به
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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التي أفطرت رمضان لرضاع أو حمل يجب عليها قضاء تلك األيام، 
والنزاع فقط في الكفارة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تطعم عن 

 لإلطعام حد في الشرع، لكن ما يصح أن كل يوم أفطرته مسكينا، وليس
يسمى إطعاما، فهو إطعام، والبعض ال يوجب عليها شيئا، فإن احتاطت 

، وإال فال يجب عليها شئ،   وأطعمت فالحمد 
 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٠في 

هـ بسبب انها كانت حامل ١٤٣٠زوجتي افطرت شهر رمضان المبارك 
ًأخذ ابر يومية  بناء على توصيات الدكتوره بعدم الصوم وأنجبت في وت

 الوالدة مااستطاعت قضاء رمضان لألرضاع   وبعدهـ ٥/١٤٣٠شهر 
 وفي اخر شهر ثمانيه جاتها الدورة  ٨وبدءت بالقضاء في شهر 

 أيام ودخل شهر ٥الشهرية ولم تستطيع تكمله الشهر يعني باقي عليها 
 أيام مع اإلطعام او ٥ فماذا عليها قضاء الـ هـ وصامت١٤٣١رمضان 

 ال ؟ 
 ًوشكرا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

 إن أطعمت كان حسنا، فهو الذي كان يفتي به ابن عباس وابن مسعود 
 .لقضاء مع ذلك، وهللا الموفقرضي هللا عنهما، ويجب عليها ا

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٩/١٤٣٠في 
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زوجتي قبل خمس سنوات كانت حامل في رمضان وكانت بعد ان 
صالة تتسحر يحصل لها انتفاخ مما يجعلها بعد األذآن وقبل إقامة ال

تستفرغ بعض االكل الذي أكلته ثم بعد ذلك تشرب ماء ثم تكمل صيامها 
هذا كله قبل ان تقوم الصالة وكان ذلك االستفراغ بسبب الحمل هل 

 عليها في ذلك شي أفيدونا جزاكم هللا خير ودمتم
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .لى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وع

 
أما التقيئ واالستفراغ فال شئ فيه، لكن الحرج في شرب الماء بعد 
دخول الوقت وقبل إقامة الصالة، لكن األظهر أنها جاهلة الحكم، وعليه 

 .فال يلزمها شئ لذلك، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٠في 

 
 

  أنا كنت افطر في رمضان و و انا حامل في السالم عليكم و رحمة هللا
أوالدي و حتى االن لم اقض ما علي ماذا علي أن أفعل و كذلك بعد أيام 

 من الدورة الشهرية
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
 ثم قضاؤها، علما أن هذا نوع من التقصير يستلزم  عليك عدُّ هذه األيام

توبة، وأما الكفارة فقد استحبها بعض أهل العلم عن كل يوم كفارة طعام 
 .مسكين، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٤/٥/١٤٣١في 
 

انا حامل لي شهر ونص وحدث لي نزيف لكن لم استخرج الجنين لالن 
ن صاله ام ال علما اني لي اسبوع على نزول هل نزيف هذا يمنعني م

 نزيف اذا كانت االجابه باني اصلي هل اقضي الصلوات التي فاتتني
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
هذا الدم يعتبر دم فساد، وهو ال يمنع من الصالة والصوم والطواف 
والجماع، وعليك قضاء ما تركتيه من صالة، غير أن الواجب التحفظ 
من الدم، والوضوء بعد خروج هذا الدم، ألنه ناقض للوضوء، وهللا 

 .الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٤/٩/١٤٢٩في 

 

 وضعها تزوجت برجل اخر وبعدوهي حامل بي انا فتاه تطلقت والدتي 
سنه مع زوج امي ١٨وارضعتني والدتي حولين كاملين وعشت 

وعائلته وتربيت بينهم حتى تزوجت سؤالي هل اكون اخت ألبنائه من 
 زوجته الثانيه بصفة اني رضعت والحليب يكون للزوج؟ جزاك هللا خيرا

 
أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

نعم يكون األمر كما ذكرت، إن كان رضاعك من أمك أثناء تزوجها بهذا 
ُالزوج، فيكون هذا الرجل أبا لك بالرضاع، ويكون أوالده من غير أمك  ً

 .ًإخوة لك بالرضاع، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣٣في 

 

انا حامل في الشهر الرابع واصبت بسكري الحمل واعتمد على الرجيم 
فقط لضبط السكر في الدم وهومنظبط والحمد  ولكن اسال عن صوم 
رمضان فانا خائفة على الجنين ان ال ينمو جيدا عندما اصوم مع الرجيم 

 الذي اقوم به
ستطاعتي اتحكم في نسبة  اريد ان اصوم في االيام االولى الرى هل با

السكر مع الصوم فاذا استطعت واصبحت احس بالشبع فساواصل 
الصيام اما اذا شق علي ذلك فهل يمكن لي ان افطر ايام واصوم اخرى 

معناه كلما احس باالستعداد اصوم وكلما احسسست باالرهاق والتعب  
 افطر فهل هذا جائز

 
على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

متى وجدت مشقة في الصوم، أو خفت الضرر على الجنين فلك الفطر، 
ثم عليك القضاء، وأنت مخيرة بين التكفير عن كل يوم أفطرتيه إطعام 

 .مسكين أو ال، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي .د: كتبه
 هـ١٢/٥/١٤٣٣في 

 

 

  إبر ٤السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة ان مريضة بالسكر وآخذ 
باليوم والدكتور نصحني بعدم الصوم والتصدق وانا اريد الصوم علما 

 سنة واالن حامل والدكتور نصحني بعدم الصوم قبل ٣٦بان عمري
 الحمل وكيف اتصدق ومقدارها بارك هللا فيكم 



  ٢٢٤    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

ت منذ سنين ال اتذكر ولم اقص شعري لعدم علمي السؤال الثاني اعتمر
  واجب  فما الحل وجزاكم هللا خيربانه

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

بالنسبة للصوم، فما دام الطبيب يرى أن عليك مضرة في الصوم، فلك 
خرى الصوم إلى المقدرة، وال يجوز اإلطعام بدال عن الصوم إال أن تؤ

عند العجز التام المستمر عن الصوم، لكن ما دام العلة تزول، فالواجب 
 .الصوم

أما العمرة، فعليك اآلن التقصير وأنت  في مكانك، وال يلزمك شئ 
باعتبار أن ما فعلتيه من محظورات كانت عن جهل، حتى الجماع على 

 .، وهللا الموفقالصحيح
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 

 
 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

وعندما رجعت من السفر كنت مفطرا ثاني ،لقد كنت مسافرا خارج البالد
وعندما عدتت للبيت جامعت جوزتي ،يوم من رمضان ألني مسافر

فالسؤال هو ،ا حاملعلما ان زوجتي لم تسافر معي ألنه،بالقوه واألكراه
هل علي كفاره او على زوجتي؟أم نقضي فقط هذا اليوم؟وماهي 

 الكفاره؟
 شكرا جزيالا

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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طر أصال، لكنك تأثم بتفطير زوجتك أما أنت فليس عليك قضاء ألنك مف
باإلكراه، ولكونها مكرهة، فليس عليها كفارة، لكن عليكما قضاء اليوم، 

 .وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه
 هـ٣/٥/١٤٣٣في 

 

ياشيخ انا متزوجه وحامل وصار ان حصل لي التهاب في الرحم 
خل داخل الفرج فاعطتني الدكتوره دواء وهوا عباره عن انابيب تد

 ويجب ان يكون قبل النوم وال اتحرك
 سؤالي هوا 

هل يجوز ادخاال هذه االنابيب في وقت الصيام علما انني دائما انام بعد 
 اداء صالة الفجر يعني صايمه

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 

 .ال بأس في ذلك، وال يؤثر ذلك على صحة الصوم، وهللا الموفق
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

  
 

انا حامل فى الشهر التانى هل عليا وزر اذا لم اصم التسع االولى من 
ذى الحجة  علما باننى لم اقدر على الصيام وهل يمكننى تعويضه 

 .بقراءة القراءن 
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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العمل الصالح في األيام العشر مستحب، وال يجب فيه شئ، فأكثري فيه 
من الدعاء والصالة والصدقة والصلة وقراءة القرآن والذكر، وإن تيسر 

 . فال، وليس عليك حرج في ذلك، وهللا الموفقلك الصوم صومي، وإال
 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٠في 

 
 

زوجتي حامل في الشهر الثاني وصار لها نزيف قوي ورحت الطبيب 
وسويت لزوجتي السونار وقالوا ان الجنين محله والغشاء سليم 

 الشهريه واعطوها مثبتات للحمل والحين نازل عليها دم  مثل دم الدوره
ارجو من هللا ثم منكم افادتي عن الصاله وهل يحتاج الى وضوء فقط او 

 .وهللا يحفظكم ويرعاكم .الى يجب عليها الغسل
 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
هذا الدم يسمى في لسان الفقهاء دم فساد، فال تترك الصالة وال الصوم 
وال الجماع، لكنه ناقض للوضوء فقط، وتغسل ما أصابه من ثياب، وهللا 

 .الموفق
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٢/٢/١٤٣٢في 
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ولم أصلي . ً ثمانون يوما فإسقطت الجنين ولم يتم. انا إمرأة كنت حامل 

 ًجهال مني
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وعلمت بعد ذلك أنه .. بأن الدم يفسد الصالة بعد االسقاط لمدة اسبوع 
فماذا أفعل؟ هل أجمع الصلوات وكيف ؟ أم ماذا ؟ ..  كان يجب الصالة 
 أختكم  أم المهـآ. وأرجوا اإلسراع في الرد .. ًوجزاكم هللا خيرأ 

 
الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 

الواجب عليك إعادة الصلوات، والواجب صالتها حسب قدرتك عليها، 
 .سواء مجموعة أم مفرقة، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/١/١٤٣٠في 
 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم 
 سنه كان لديها طفلين وكانت تحملهم ٤٠والدتي تسئل انها قبل نحو 

بشكل متكرر وهي حامل وفي شهرها السادس سقط الحمل فهل عليها 
 ، شي جراء ذلك 

 مع العلم ان والدتي االن كبيره في السن ومعها مرض السكري
 

ى أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عل
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ال يظهر أن هذا السقط بسبب حمل الطفل الصغير، فليس عليها فيما 
 .يبدو شئ، وهللا الموفق

 
 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ٤/٢/١٤٣٢في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا
 جزاكم هللا ألف خير أما بعد
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 نادمة و حائرة باحثة عن حل لمشكلتي متمنية من هللا عزوجل  أنا إمرأة
أن يتقبل توبتي لقد شاركت في عملية  إجهاض لفتاة كانت حامل في 

وأخذتها لمكان إجراء عملية ،حيث أنني ساعدتها بالمال ،خمسة أشهر
 .اإلجهاض

حتى أنني أصبحت ،منذ ذلك اليوم و أنا حائرة و خائفة من عذاب هللا
 هللا كلما أرفع يديا في الصالة لطلب المغفرة و التوبة ألنني أخجل من

 .كنت أعلم أن هذا حرام
. أتمنى أن أجد إجابة عن سؤالي،ألنني نادمة وخائفة من عذاب هللا

 .غفرانك ربي و أتوب إليك
 

خلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف ال
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 
ال شك أن ما فعلتيه يعتبر جريمة شرعا وعرفا، وعليك التوبة النصوح 
إلى هللا تعالى، والندم والعزم على عدم العود، واإلكثار من األعمال 

 .الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهللا الموفق
 

 وسى الداليدمحم بن م.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

امرأة عليها قضاء صيام أيام من رمضان الماضي ولكن أصابها مرض 
فلم تستطع القضاء واآلن هي حامل ومتعبة من الحمل فهل يكفي أن 
تطعم عن كل يوم مسكينا أم تطعم ويبقي عليها القضاء أم ماذا 

 أجيبونا بارك هللا فيكم؟..
ة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصال

 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادامت قادرة على القضاء بعد الوضع، فهو الواجب عليها، وليس 
عليها أن تطعم على الصحيح من أقوال أهل العلم، إنما القضاء فقط عند 

 .القدرة عليه، وهللا الموفق
 

 اليدمحم بن موسى الد.د: كتبه
 هـ٤/٥/١٤٣١في 

 

 حكم الصالة والصوم مع وجود دم بعد األربعين

 
 السالم عليكم وجزاكم هللا خير اريد السؤال بعد اذنكم

انا ولدت بعمليه قيصريه  لكننى لما اطهر حتى بعد االربعين ودخل عليا 
رمضان فكنت ايام اصلى وينزل عليا دم واحيانا اصوم وال ينزل عليا 
شيء ولكننى كنت اصوم وال اصلى  والن ال اعرف ماهى االيام التى 

-٦-٢٥صمتها وااليام التى افطرتها لكى اصومها علما بانى ولدت 
 . ارجوكم ردو عليا باسرع وقت ٢٠١٠-٨-١١ن كان  ورمضا٢٠١٠

ولدي سؤال تانى متى ابدأ اصوم بعد الدورة هل عند رؤيه القطعه 
 البيضاء او الكدرة اصوم بيها عادى وشكرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام دم النفاس استمر معك حتى تجاوز األربعين دون أن ينقطع فإن 
ٍالدم النازل بعد هذه المدة دم نفاس، وعليه فما صمتيه من أيام أثناء 
نزول الدم يجب عليك قضاؤها، دون الصلوات، وإن كنت ال تعلمين 

 .عددها فاحتاطي
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ة البيضاء، وأما الطهر من الدورة، فهو بالجفاف التام، أو برؤية القص
أي تتبعين أثر الدم بقطن ونحوه، فال تجدين شيئا، فهنا يجب الغسل، 
ويشرع لك الصوم والصالة ونحوه، أما الكدرة فإن كانت استمرارا 

 .للحيض، فهو حيض، أما بعد انقطاعه، فال أثر لها، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ١٤٣٥/٣/٢١في 

 

 

 

 قط ام قضاء وكفارة؟؟هل عليها كفارة ف

زوجتي ولدت في رمضان هل عليها الكفارة فقط؟ أم القضاء 
 والكفارة؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت امرأتك أفطرت بسبب النفاس، فليس عليها إال قضاء ما 
، إما إن كانت أفطرت، وهي طاهر بعد النفاس، إما للرضاع أو أفطرته

لضعف صحتها، أو أفطرت وهي حامل في آخر الحمل، فعليها القضاء، 
وفي الكفارة خالف، وال يظهر وجوب الكفارة، إنما استحبه بعض 
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الصحابة رضي هللا عنهم، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، مع 
 .القضاء، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: تبهك

 هـ١٤٣٤/٣/١٨في 

 

 حكم الصالة والصوم بعداإلسقاط

السالم عليكم ورحمة هللا وبركااته اما بعد ياشيخ انا سقطت في 
 اسبوع وافتاني شيخ ان ليس علي ١٣شهر رابع او بتحديد 

صاله وال صوم اي اني في حالة نفاس مع العلم لي أسبوعين 
لكن دم معي متقطع يوم تنزل ويومين ال اذا وقف صليت واذا 
رجع وقفت لكن لما سألت دكتوره عن دم متقطع قالت عادي 
وانتي بنفاس فسؤالي هل علي صاله ام ال وهل اصلي الفترة اللي 

 انقطعت فيه وشكرا

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .وبعددمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، المرسلين، نبينا 

 

 إن كان السقط حصل بعد تمام أربعة أشهر فهذا نفاس قوال واحدا، وإن 
 .كان دون الثمانين يوما، فهو ليس بنفاس كذلك

،  )أربعة أشهر(أما إن كان فوق الثمانين، ودون المائة والعشرين يوما 
هل :  ال؟ بمعنىهل تخلق ذلك السقط أم: فال بد من التأكد من الطبيب

ٍظهر فيه عالمات خلق إنسان، من تخطيط رأس أو يد أو رجل أو أنف  ٍ ْ ِ ٍ ٍ
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ونحوه، فهذه مضغة مخلقة، ويكون هذا الدم نفاسا، وإن لم يثبت 
التخطيط، فليس بنفاس، وغالب ظهور التخطيط في التسعين، فإن 
جهلت أنت أو الطبيب الحال فاألصل عدم النفاس، بل هو دم فساد، 

ٌ ناقض للوضوء، لكنه ال يمنعك من الصالة والصوم والجماع، ٌنجس
 .وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د:  كتبه

 هـ١٤٣٥/٤/٢٧في 

 

 

 

 

 

 حكم جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، وقبل االغتسال

فماذا . جامع زوجته في ليلة طهرها من الحيض قبل ان تغتسل
 عليهما؟ وجزاكم هللا خيرا

 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

جماع الزوجة في حال الحيض كبيرة من الكبائر، وقد نهى عنه هللا في 
كتابه العزيز، كما أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصف من فعل هذا بالكفر، وهذا لخطره، 

َ وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي هللا عنه قالفعند أحمد َْ َ َ َ ُ ِ َقال : َ َ
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َرسول  صلى  َعليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ َ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ ْمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو : "َ َْ َ َ ََ َِ ُ ُ ِ ًِ َ ْ ً َ ْ َ
ٍكاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل َعلى محمد َّ َ ُ َ َ ِ ْ َُ َ ََ َِ َِ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ً ِ. " 

رت المرأة من الحيض فالواجب أال يقربها زوجها حتى تغتسل، فإذا طه
وال تقربوهن حتى يتطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من : ( لقوله تعالى

إال أن المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فأمرها ) حيث أمركم هللا 
أخف مما إذا كانت حائضا، لذلك فليس عليهما شئ سوى التوبة 

ة على الصحيح، وعلى المرأة إذا تيقنت من الطهر واالستغفار، وال كفار
أن تبادر باالغتسال، حتى ال توقع نفسها، وال زوجها في الحرج، وقال 

عليها أن تتيمم، وقال بعضهم عليها الوضوء، وأقل : بعض أهل العلم
 .أحوالها أن تغسل فرجها جيدا، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٤/٩/١٤٣٢في 

 

 

 تأخير قضاء أيام الحيض لعدة سنوات

 

تقول انها عندما كانت صغيرة كانت ال تصوم االيام ، سيدة تسال
التي تاتيها فيها العاده الشهرية وذلك بسبب الجهل النها كانت 
صغيرة وفي قرية نائية وليس االمر كما هو االن من انتشار 
للقنوات الفضائية وما الى ذلك حيث كان ال يوجد تلفزيون وال 

تسئل وتقول هل وسائل تعليم وال مدارس والغيرة فهي االن 
عليها شي في االيام التي افطرتها بسبب العاده الشهرية والتي ال 

كيف يكون الحكم ، تعلم عددها وال عدد السنين التي افطرت فيها
 في وضعها؟ وفقكم هللا ورعاكم
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 

 

الواجب عليها محاولة تقدير هذه األيام، وهذه السنوات حسب ما يغلب 
على ظنها، والمبادرة بصومها بنية القضاء، وقد قال صلى هللا عليه 

وهذا يدل على أن ) من مات وعليه صوم صام عنه وليه (: وسلم
 جاء: الصوم يبقى في الذمة، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال

يا رسول هللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، : رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال
قال ) لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟: (أفأقضيه عنها؟ فقال

، وهذا أيضا يدل على بقائه في )فدين هللا أحق بالقضاء: (نعم، قال
تحباب، وليس في الذمة، وال يشترط التتابع، وأما الكفارة فهي على االس

 .دليل الشرع ما يوجبها، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٥/١١/١٤٣٢في 

 حكم جماع الزوجة وهي حائض

 

ما حكم جماع الزوجة وهي حائض، ولو جامع زوجته في ليلة 
طهرها من الحيض قبل ان تغتسل، فماذا عليهما؟ وجزاكم هللا 

 خيرا

 

والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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جماع الزوجة في حال الحيض كبيرة من الكبائر، وقد نهى عنه هللا في 
كتابه العزيز، كما أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصف من فعل هذا بالكفر، وهذا لخطره، 

َ أبي هريرة رضي هللا عنه قالفعند أحمد وأصحاب السنن عن َْ َ َ َ ُ ِ َقال : َ َ

َرسول  صلى  َعليه وسلم َّ ََّ َ ِ ْ َ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ ْمن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو : "َ َْ َ َ ََ َِ ُ ُ ِ ًِ َ ْ ً َ ْ َ
ٍكاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل َعلى محمد َّ َ ُ َ َ ِ ْ َُ َ ََ َِ َِ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ً ِ." 

 

جاء : ابن عباس رضي هللا عنهما قالوأخرج الترمذي وحسنه عن 
: وما أهلكك؟ قال: يا رسول هللا هلكت، قال: عمر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال

ًحولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، فأوحى هللا 
ْنساؤكم حر: ( إلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص هذه اآلية َ ْ ُ ُ َ ْث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ِ ْ ُْ ُْ ِ َّ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َ ٌ

َوقّدموا ألنفسكم واتقوا  واعلموا أنكم مالقوه وبشر المؤمنين ِ ِ ِ َ ِْ َُّ ُ ُ ُْ ِْ ّ َ َ َ َُ ُ ْ ُْ َُّ َ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ِ ِ َ (
 .أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة] ٢٢٣:البقرة[

 

فإذا طهرت المرأة من الحيض فالواجب أال يقربها زوجها حتى تغتسل، 
وال تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من : ( لقوله تعالى

إال أن المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل فأمرها ) حيث أمركم هللا 
أخف مما إذا كانت حائضا، لذلك فليس عليهما شئ سوى التوبة 

لى المرأة إذا تيقنت من الطهر أن تبادر باالغتسال، واالستغفار، وع
: حتى ال توقع نفسها، وال زوجها في الحرج، وقال بعض أهل العلم

أقل أحوالها أن : عليها الوضوء، وقيل: عليها أن تتيمم، وقال بعضهم
 تغسل فرجها جيدا،

 . وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢٣/٤/١٤٣٠في 
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 يكم و رحمة هللا و بركاتهالسالم عل

 دلك وبعد،  زوجتي تأخر نزول الدورة الشهريه عن موعدها بأسبوعين
القصة *(نزلت بشكل طبيعي لمدة سبعة أيام ثم توقفت لكن دون نزول 

 ٥( عدت ايام وبعد، و قامت زوجتي بالتطهر و أداء الصلوات) البيضاء
بعد دلك امتنعت ، صار ينزل معها كدرة صفراء بشكل خفيف) ًايام تقريبا

 ً.عن اداء الصالة مجددا

هل تستمر في عدم اقامة ، ارجوا افادتي بالحكم الشرعي في هده الحالة
و مادا عن الصلوات التي امتنعة عن ادائها في ، او تؤديها، الصالة

 .االيام الماضية

 .ر الجزاءجزاكم هللا خي

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادامت الدورة قد نزلت ثم ارتفعت هذه الفترة، وهو خمسة أيام، فقد 
طهرت تلك الفترة، وال يضرها ما نزل من الكدرة والصفرة في هذه 

يست من الحيض، إنما هي دم فساد، ال يمنع من الصالة المدة، فهذه ل
أو الصوم أو الجماع أو مس المصحف، لكنه ناقض للوضوء، ويجب 
غسله وغسل ما أصاب من الثيبا، وعليها قضاء صلوات تلك األيام التي 

 .تركت فيها الصالة، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه 
 هـ٤/٥/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم

 لدي سؤال بخصوص االستحاضة
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لقد قمت باستعمال مانع للحمل سبب لي بعض االضطرابات في الدورة 
قبل استعمال اللولب كانت دورتي منتظمة في الوقت أي كل ، الشهرية

 أيام أما االن ٥ يوم و مازالت أما المدة كانت سابقا ال تتجاوز ٢٦
 . يوم٢٦ أيام كل ١٠-٨فأصبحت تتراوح بين 

ع تميييز دم االستحاضة  حيث أن الدورة أصبحت تبدأ بكدرة لم أستط
 أيام حتي ينزل الدم ٥-٣متقطعة أحيانا قطرة في اليوم وتبقى من 

االحمر المائل للسواد و المستمر حيث يبقى نزول الدم مدة يومين و 
يبدأ في اليوم الثالث بالتناقص وبصبح كدرة مرة أخرى الى الصفاء في 

  .١٠ أو٩اليوم 

ماذا أفعل  . ٦ و يتناقص في ٣ي مرات أخرى يبدأ نزول الدم في اليوم ف
هل أعتبر الصفرة و الكدرة في االيام االولى استحاضة أحيانا في أخر 
أيام الحيض عندنا أقترب من الطهر أي تكاد تصبح الكدرة قصة بيضاء 

 .يعاود نزول دم وردي لمدة يوم فماذا أعتبر هذا

ي بالتفصيل حتى ال يصبح عندي شك فرمضان أرجوا افادتي حسب حالت
 رغم وجود افرازات بنية ٨ و٧قريب ففي العام الماضي صمت اليوم 

جزاكم هللا عنا كل خير . الني كنت في شك ثم قضيتهم بعد رمضان
 .والسالم عليكم و رحمة هللا وبركاته

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إذا نزل دم الحيض، فهو حيض ولو طالت مدته عن المعتاد لسبب 
اللولب أو لغيره، وال يعتبر استحاضة حتى يبلغ خمسة عشر يوما، 

 ذلك، فهو حيض، له أحكامه، من ها يكون استحاضة، أما ما قبلوبعد
وسواء كان ، تحريم الصالة والصوم والجماع ومس المصحف والطواف
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اللون بنيا أم ورديا، حتى يحصل الطهر والنقاء التام، أو ترين القصة 
 .البيضاء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 اكملت دورتي الشهريه واغتسلت وجامعني زوج بعدها رئيت دم  عندما
ثم بعد جلست اليوم كامل ولم ينزل شي فجامعني زوجي فنزل الدم مره 
اخرا  وثم اغتسلت ونزل مره اخرا اليوم الثالث لم ارى شي ينزل ولكن 

استحاضه  واذا . اذا مسحت وجدت شي قليل  احمر  شفاف هل هي
تطيع  صيام التطوع وهل يجب علي غسل اذا كانت  استحاضه هل اس

 اختفي الدم  وجزاك هللا خير

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام هذا الدم يتبع دم الحيض، ولم يتجاوز خمسة عشر يوما، فهو 
ثبت من الطهر، ولو نقطة واحدة، وعليك حيض، وكان الواجب الت

االغتسال بمجرد الطهر التام، إال إن بلغ خمسة عشر يوما، فهو 
 .استحاضة، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 
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زوجتى بعد تركيبها اللولب تعاني من إستمرار الدم وتوقفه 
، أو بقع بنيةلساعات ثم رجوع نزول الدم على شكل خيوط دم 

 فنرجو التوضيح هل عليها صالة أم ال ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن نزل الدم، ووافق وقت حيضها المعتاد، فهو دورة، فتترك الصالة 
والصوم إلى وقت الطهر، فإن طالت المدة، فتنتظر حتى تبلغ خمسة 
عشر يوما، ومازاد، فتتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم،ولو نزل الدم، 

 .ويسمى إذن استحاضة

 

سمى أما إن ركبت اللولب، ونزل الدم، وهو ليس موعدا للحيض، فهذا ي
دم فساد، فال يلزمها ترك الصالة وال الصوم، وال شئ من هذا، وال 
يلزمها الغسل منه، لكن تتوضأ إذا خرج، إلى أن يأتي وقت حيضها، 

 .فتصنع ما تقدم، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٢/٢/١٤٢٩في 
 

 ه ياسال هللا لکم العفو والعاف

ضها ان نفاسها اذا يضت مده حشترط الغسل للمراه اذا انقيهل 
جوز له يقن انها طاهر يام انه  اذا ت. جامعها ياراد زوجها ان 

ل الشکر ي جزی ولکم منیدونياف. الجماع  وان لم تغتسل بعد 
 واإلحسان
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وب

 

الواجب االغتسال بعد الحيض مباشرة، وال يجوز للرجل أن يجامع 
يسألونك عن :( زوجته حتى تغتسل عمال بالقرآن في ذلك، فقد قال تعالى

المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء حتى يطهرن، فإذا تطهرن 
فشرط للجماع أن تتطهر المرأة، وهللا ) فأتوهن من حيث أمركم هللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: هكتب
 هـ١٤/٢/١٤٣٠في 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

انا يافضيلة الشيخ عند انتها دورتي اري البياض في اصبعي ولكن اذا 
مسحت بالقطن يكون لونه اصفر علما باني تاكدت من ذلك وعندما 
لبست مالبس سودا ظهر لي لون ابيض فماذا علي هل اعتمد علي 

  ام علي الصفرهالبياض

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

العبرة أختي الكريمة برؤية البياض التام، ويكون بتتبع الدم بقطنة 
 .ونحوها، فإن رأيت صفرة، فالحيض باق، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٢في 

 

ًهل يجوز الصيام والصالة ان طالت الدورة اكثر من سبع ايام علما بان 
ًاعاني من تكيس المبايض فتنزل الدورة اكثر من اسبوع واحيانا تستمر 

 فال اعرف اما دورة او ال فهل يجوز صيامي وصالتي

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الدم النازل على المرأة في زمن حيضها يعتبر حيضا حتى يبلغ خمسة 
عشر يوما، فإن بلغ واستمر، فهو استحاضة، فاغتسلي وصلي 

قتها، وصلي بهذا الوضوء وصومي، وتوضئي لكل صالة بعد دخول و
ما شئت من النوافل، وال يضرك نزول الدم إذن، حتى لو نزل في 

 .الصالة، فال يعد ناقضا للوضوء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣١في 

 

السالم  عليكم ورحمة هللا وبركاته انا حيضت منذ اكثر 
 افطرت يوما سنة وفي اول مرة حيضت فيها في رمضان١٢من

 ذلك اتضح وبعدظنا مني ان هذا حيض لكني لم اتحقق فافطرت 
لي انها افرازاتولكني اعتقد اني كنت متعمدة االفطار بسبب 
الزهق والجوع والعطش وكان ذلك استخفاف مني باليوم ولصغر 
 سني وعدم معرفتي لديني جيدا فكيف اكفر عن هذا اليوم وجزاكم



  ٢٤٢    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

  هللا خيرا

 

 العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

يلزمك قضاء اليوم، مع التوبة واالستغفار من طول المدة، وعدم 
 .القضاء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣١في 

 

وقد انقطعت عني الدورة  سنة ٥٠السالم عليكم، ابلغ من العمر 
الشهرية من ثمان اشهر، واآلن نزل علي دم هل يعتبر حيض أم 
استحاضة؟ وهل تصح الصالة والصوم أم يجب علي القضاء؟ وجزاكم 

 هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام انقطعت الدورة الشهرية، وتأكدت من ذلك، فهذا يسمى دم فساد، 
ال أثر له، وال حكم له، بل تصلي وتصومي، لكنه ناقض للوضوء، 

 .فتتوضئي بعد نزوله، إذا أردت الصالة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٢٧في 
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 او اقل اجد مني نزول الكدره والصفره تي ٥-٤قبل الحيض بعدة ايام 
انها تاتي قبل الحيض مباشره فما حكمها هل اصلي واصوم ؟ احيانا 
اجد الآلم مشتبهه اللم الحيض الكن اخف فما حكمها الن عند قضائي 

 ايام استمر نزول الكدره مني واكملت صيامي ٤لرمضان الماضي لمدة 
 يح؟فهل صيامي صح

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

األصل عند المرأة التي سبق لها نزول الحيض، أنها تعرف عادتها، 
بعالماتها، ووقتها، فإن كانت تلك الكدرة أو الصفرة، قبل الوقت المعتاد 

فساد، ينقض الوضوء فقط، لكن ال يمنع من الصالة أو للحيض فهو دم 
الصوم، وإن كان في الوقت المعتاد، ويحمل صفات الحيض المعروفة 

 .عندك، فهو حيض

أما الصفرة والكدرة بعد الحيض، فإن كانت متصلة بالحيض، فهو 
حيض، أما إن كانت بعد الحيض بمدة، فهو أيضا دم فساد، ال حكم له، 

  وهللاسوى نقض الوضوء،

 . الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٢في 

 

ماهو حكم الجماع اثناء الحيض رغم انه تم التاكد من انقطاعه 
وهل يجوز الجماع .الجماع نزل قليل من الدم وانقطع وبعد 

 .الخارجي دون الولوج اثناء الحيض 
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ق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخل
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 ليس عليكما بأس فيما ذكرت، وال بأس بالمداعبة الخارجية، ما لم 
 .يحصل إيالج، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

انا فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما بلغت منذ اربع سنوات و نصف 
تقريبا و منذ تلك الفترة حتي وقت ليس ببعيد لم أكن اعلم ان هناك فرقا 

فكنت حين انتهاء الحيض )من الحيض (بين االستحمام و االغتسال 
ظنا بأنني اتطهر هكذا ) شامبو(استحم و استخدم الماء و الصابون و ال

 منذ ستة اشهر او اكثر قليال علمت ان التطهر من الحيض يكون و لكن
عن طريق االغتسال الذي ال يجوز فيه استخدام اي شيء سوى الماء 
فهل هذا صحيح ؟ و ان كان كذلك فما حكم صالتي و صيامي طوال تلك 
الفترة التي كنت اجهل فيها كل هذا ؟ هل علي قضاؤهم ؟ و كيف يكون 

 القضاء ؟ 

 

 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

وهو أن الغسل ال يصح أال إن كان ماء فقط، هذا غير ، هذا الكالم
صحيح، بل حتى لو كان على الجسم صابون أو شامبو، ثم صببت الماء 

تى لو كان الماء مشوبا عليك، بنية رفع الحدث، فقد طهرت، ح
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بمنظفات، فمادام يطلق عليه اسم الماء، فال يضر، وما تقدم استغفري 
هللا منه، وأكثري من االستغفار، وليس عليك قضاء صلوات وال غيره، 

 .وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٢٩في 

 

هل تجب علي الصالة حين نزول بقع بنية اللون قبل الدورة 
الشهرية اي انه منذ يومان انتظر نزول الدورة لكن اليظهر اال 

 بقع بنية اللون فهل يجب علي الصالة والصيام

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين،

مادام الدم ينزل على المرأة في غير موعده، فال أثر له شرعا، وال 
يترتب عليه غير نقض الوضوء، ووجوب غسله، فالكدرة والصفرة ال 

 .تعتبر شيئا، إن كانت قبل الحيض، أو بعد الحيض، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١٠/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

احدى الفتيات تسأل عن حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهريه 
علما ان الدم متقطع وغير متواصل و احيانا يكون نقاط بسيطه واحيانا 

 ايام متواصله ولكنه ينزل بشكل متقطع وغير مستمر علما ٣يستمر 
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حيان ويكون بدون ألم لسبب بأن نزول الدم قد يصاحبه ألم في معظم اال
غير معروف في احيان اخرى فماذا تفعل في هذه الحاله بالنسبه للصيام 

فيكم وفي هل تقضي الصيام أم أن صيامها صحيح ؟ أفيدونا بارك هللا 
 ..علمكم 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 

 

أي نزول للدم في غير موعد الحيض المعتاد للمرأة، ال أثر له شرعا، 
إال أنه ينقض الوضوء، وعليها غسل الثوب الذي أصابه، وعليها 

 .الصالة والصوم ولها الجماع، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١١/١٤٣١في 

 

 أيام لكن مايطلع ٨ا عندي الدورة الشهرية تكمل في ياشيخ ان
 أيام ويطلع مكان الححيض لون أصفر وأحمر ٣االبيض اال بعد 

شويييي مو كثير تكفا ياشيح أغتسل واصوم وال انتضر السائل 
 هللا يخليك

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ه وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آل

 

 مادامت تلك الحمرة والصفرة تتبع الحيض، فهي من الحيض، فاتركي 
الصوم والصالة حتى تمام الطهر، فإن بلغ خمسة عشر يوما، فهي 

 .استحاضة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

ها استمر وبعد ١٥/٨/١٤٣٤ًلقد أتمت األربعين يوما فترة النفاس في 
 ونقطعت لمدة اربعة ايام وعاودة النزول ٢٥/٨/١٤٣٤نزول الدم الى 

في البوم األول من رمضان مساء وأنا امرأة قد سويت عملية ربط فما 
 حكم صيامي هل استمر بالصوم أو اتوقف

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى 

 

األربعين وما اتصل بها من النفاس، لكن بعد الطهر أربعة أيام،إن كان 
َالدم النازل فيه عالمات دم الحيض أو وافق عادتك فهو حيض، وإن لم 
يكن كذلك، فهو دم فساد، ال يترتب عليه حكم شرعي، فال تتركي الصالة 

غسلي ما أصابه من وال الصوم وال الجماع، لكن توضئي منه، وا
 .الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٤في 

 

 السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته 

ارجو من سماحتكم االجابة عن سؤالي في اقرب االجال حسنا امراة 
شهرا ولم يعاودها الحيض بعد النفاشس اال انه في اول ١١مرضع منذ 

الحظت نزول مخاط بني ) شهر رمضان الحالي(ايام رمضان المبارك 
مع العلم انها افطرت .اللون نزول غيرمتواصل انما في كل يوم قطرة 

فما الحكم      استودعكم _  امسكت البارحة و اليومفي اليوم االول و
 .هللا والسالم
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان هذا الدم النازل له صفة الحيض، فهو حيض، ولو كان قطرة 
وم والجماع، وإن لم يكن له صفة الحيض، واحدة، فتتركي الصالة والص

فهو دم فساد، ال يترتب عليه حكم شرعي، فال تتركي الصالة وال الصوم 
وال الجماع، لكن توضئي منه، واغسلي ما أصابه من الثياب، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

 

 

حالتي لقد عملت السالم عليكم أود أن أسأل عن حكم الصيام في 
أطفال أنابيب وقبل موعد الفحص للحمل بدأ الدم بالنزول ثم 
أجريت الفحص بعد يومين من نزول الدم فتبين وجود حمل 
بنسبة بسيطة مع استمرار نزول الدم ثم أعدت الفحص وكان قد 
نزل الحمل سؤالي هل هذا الدم يعتبر حيضا النه في زمن الحيض 

ومن أي يوم أبدأ بحساب مدة أم سقطا لجنين غير متخلق 
الحيض من أول نزول الدم أم عندما علمت بسقوط الجنين 

 يوم ومستمر نزول الدم فمتى ١٤واستمر االن الدم من اول يوم 
يكون حيضا ومتى يعتبر استحاضة الن االن صيام وال أعرف 

 .ماذا أفعل أفيدوني جزاكم هللا خيرا 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان الدم في أول نزوله وافق عادتك، فهو حيض، وال عبرة بكونه 
سقطا، ألن الحيض أسبق، فإن استمر فهو حيض، حتى يبلغ خمسة 

سلي من الحيض، وتصلي وتصومي، عشر يوما، فيعتبر استحاضة، فتغت
والبد من مراجعة الطبيبة، هل هذا الدم دم السقط أم ال، فإن ثبت أنه دم 
من السقط، فإن كان السقط قد بلغ ثمانين يوما، فهذا الدم نفاس، 
فتتركي الصالة والصوم حتى ينقطع أو يبلغ أربعين يوما، وإن كان 

 من الصالة أو الصوم، الحمل دون الثمانين، فهو دم فساد، ال يمنع
 .ولكنه ينقض الوضوء، ويوجب غسل الثياب، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

ان سؤالي هو ماهو حكم ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 سنه وقد جاءتها الحيض ١١صيام والصاله فتاة تبلغ من العمر 

 .وشكرا، ا ؟ ارجو افادتي وان عقلها وتفكيرها مازال صغير

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام الحيض قد نزل عليها، فله أثره الشرعي، حتى ولو كانت طفلة 
ام في تفكيرها، فالحيض أقامه الشارع على أنه عالمة بلوغ، وله أحك
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تخصه، دون النظر إلى مسألة الفهم والتكفير، فال تصلي وال تصوم، 
 .حتى تطهر من الحيض، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

 

صالة الظهر على وقتها ودخول وقت ما الحل في حال عدم التمكن من 
العصر بسبب التواجد في العمل الذي يستحيل الصالة اثناءه بسبب 

 الوضع في سورية ومنع الناس من الصالة  

 بعداليوم الخامس من الحيض ياتي يومان الحيض فيهما -السؤال الثاني
وال اثر ثم يعود الحيض هل هذه استحاضة ام ان كل الفترة تعتبر 

 لكم جزيل الشكرحيض؟ و

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أما الصالة، فإن تعذر أبدا أداؤها في وقتها، ولو جالسة أو غير 
مستقبلة القبلة، بأي حال كانت فال بأس في جمعها مع العصر، علما أنه 

 .تقلي إلى الجمع إال مع التعذر التام عن أدائها في وقتهاال تن

والدم النازل بعد اليومين، إن كان يحمل صفات الحيض، فهو حيض، 
 .إلى أن يبلغ خمسة عشر يوما، فإن زاد فهو استحاضة

أما إن كان النازل بعد اليومين، ال يحمل صفات الحيض، فهو دم فساد، 
، ويوجب غسل ما أصاب من الثوب، ال أثر له، غير أنه ينقض الوضوء

 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم

نتيجة وصعي لمانع الحمل اللولب تسقط علي قطرات دم في غير دقت 
 .المحيض هل يجوز لي الصوم و الصالة او عليا القضاء 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ما ينزل من دم في غير وقت الحيض، يسمى دم فساد، فال يمنع من 
الصوم وال الصالة وال الجماع، لكنه ينقض الوضوء، ويوجب غسل ما 

 .قأصابه من الثياب، وهللا الموف

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

في يوم من االيام في رمضان تسحرت سحورا سبب لي  تهيج 
 بالقولون العصبي 

ها بساعة ذهبت  وبعدًفلم اتحمل التعب فشربت ماء وعالجا 
لفراشي وجامعت زوجتي مع العلم لم يبدر بذهني  هذا الجماع 

 وكان متوقف الحيض في وزوجتي في فترة الحيض ولم تغتسل
 ًفما الحكم جزاكم  هللا خيراتلك الساعة 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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إن كنت قد أفطرت للمرض، ثم حصل الجماع، فال حرج عليك في ذلك، 
ن لكما شرعا الفطر، لكن كان يجب عليك وال على زوجتك، ألنكما مأذو

فإذا تطهرن : ( أن تنتظر حتى تتطهر امرأتك باالغتسال، قال تعالى
 .الموفق وهللا)فأتوهن من حيث أمركم هللا 

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣١في 

 

 شعبان بس ماشفت القصه البيضاء وانا عادتي ٢٧انا طهرة يوم 
اني اشوفها  لكن شفت رطوبه خفيفه جدا على المنديل كانت 

 شعبان  ويوم ٢٩ و٢٨شفافه و المكان جاف طول اليوم وصمت 
 رمضان شفت الصفراء مع ماده ١٢٣٤٥ شفة الصفراء و٣٠

 رمضان شفت ٥شفافه خفيفه جدا ال تكاد تراء في المنديل  يوم 
القصه  ماحكم صومي هل اعيد رمضان والقضاء اللي في شعبان 

 ايام كامله ٧اعيده بس اواطعم كمان مع العلم انها كملت الحيض 
 رمضان   ٥ًعلما اني ماكنت شاكه فيها الى ان رايت القصه يوم 

 كما اني اعاني من الوسواس ارجو الرد اريحوني

 

 والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 إن كان يوم السابع والعشرين من شعبان هو يوم طهرك في العادة، ثم 
رأيت صفرة بعد عدة أيام، فال عليك، وصومك صحيح، وال عليك قضاء، 
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ت حائض أما إن لم يكن السابع والعشرون من شعبان يوم طهرك، فأن
حتى تكملي المدة المعتادة إلى أن ترين الطهر، وما وقع من صوم فهو 

 باطل، وعليك قضاؤه، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٠في 

 

احرمت للعمرة وقلت اللهم اني نويت العمر فتقبلها مني فإن 
واثناء الطواف . في نفسي. حبسني حابس فحلي حيث حبستني

لشوط الثالث جائني الحيض واكملت العمره وتحللت منها ؟ ف ا
هل علي ان اعيد العمرة ؟ وهل على دم  الني قصيت شعري 

 للتحلل ؟ جزاكم هللا خيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام أنك اشترطت، فال شئ عليك، ولم يكن عليك أن تكمليها وأنت 
حائض، وليس بك حاجة أن تتحللي منها، بل تخرجي منها مجانا بدون 

 .فدية لالشتراط، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣١في 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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)  أيام قبل رمضان٥( يوما ٣٦ر طهرت بعد مرو، زوجتي كانت نفساء 
سقطت عليها )  أيام من طهرها٧بعد (في اليوم الثاني من رمضان ... 

فهل نعتبر هذه الدماء دم ... دماء وهي مستمرة إلى يومنا هذا 
استحاضة أم حيض؟ وأحيطكم علما أنها صامت كل هذه األيام إال أنها لم 

 أحبكم في هللا.... أفتونا رحمكم هللا.... تصلي

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن وافق هذا الدم وقت دورتها، فهي دورة، وإال فهو دم فساد، ال أثر له 
شرعا، غير الوضوء، فهو ناقض له، وتصوم وتصلي ويحصل جماع، 

 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/٢/١٤٣١في 

 

 

انا ام لطفلة حيث اني ال زلت ارضعها كما اني استعمل حبوب 
مرة كل (منع الحمل اال ان دم الحيض لم تعد تاتي كالسابق 

بل مرتين اريد منكم ان تشرحولي ايهما ابطل للصيام )شهر
 .وجزاكم هللا خيرا وتقبل صيامكم

 

ين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالم
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادام أن لك عادة من قبل، فتحيضي في وقتها إن كان الدم النازل يحمل 
صفات دم الحيض، وما ينزل بعد ذلك من دم، فإنه دم فساد، فال تتركي 

ينقض الوضوء، ويوجب غسل له الصالة وال الصوم وال الجماع، لكنه 
 .ما أصابه من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

 

انا ام لطفلة حيث اني ال زلت ارضعها كما اني استعمل حبوب 
مرة كل (منع الحمل اال ان دم الحيض لم تعد تاتي كالسابق 

بل مرتين اريد منكم ان تشرحولي ايهما ابطل للصيام )شهر
 .وجزاكم هللا خيرا وتقبل صيامكم

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .لين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرس

 

مادام أن لك عادة من قبل، فتحيضي في وقتها إن كان الدم النازل يحمل 
صفات دم الحيض، وما ينزل بعد ذلك من دم، فإنه دم فساد، فال تتركي 
له الصالة وال الصوم وال الجماع، لكنه ينقض الوضوء، ويوجب غسل 

 . الموفقما أصابه من الثياب، وهللا

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٠في 

 

 ..السالم عليكم ورحمة هللا 

انا استخدم حبوب لمنع الحمل ونسيتها .. ارجو افادتي بحكم الطهاره 
ليومين فنزل دم متقطع له صفات الحيض فبدأت بتناول الحبوب لمدة 

قطعه وخفيف اربع ايام متتاليه والدم لم يتوقف ويأتي على فترات مت
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علما بأنه ليس وقت الحيض المعتاد انما حدث ذلك بسبب نسيان ..
سؤالي هل يعتبر دم حيض ام ..الحبوب فسببت خلل فالهرمونات 
بالعلم ان الحبوب عند التوقف عن ..استحاضه وهل اصلي واصوم ام ال 

افيدوني جزاكم هللا .. استخدامها يحدث الحيض وعنداستخدامها ينقطع 
 ..أصلي وأصوم فهذه االيام ام الخير هل 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن لم يكن هذا الدم يحمل صفات دم الحيض، فإنه يسمى دم فساد، فال 
 ويجب تتركي الصالة وال الصوم وال الجماع، لكنه ناقض للوضوء،

 .غسل ما أصابه من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١/١٤٣٢في 

 

استعمال حبوب منع الحمل طياة شهر رمضان حتى تتمكن المرأة من 
 صيامه كامال هل هذا جائز أم ال

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم 

 

إن لم يكن بك بأس، وال ضرر في ذلك، فال حرج، ومنع الحائض من 
الصوم لوجود الحيض، فإن انتفى الحيض بسبب أو بآحر وجب عليها 

 .الصوم، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 

جراء العملية نزل دم خفيف فهل اوبعد اجريت عملية سحب بويضات 
 هذا الدم يعد دم الحيض ال تجوز الصالة خالل نزوله

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ال هذا الدم ليس من الحيض، إال إن وافق وقت الحيض، وكان يحمل 
علومة لديك، فإن لم يكن كذلك، فهو دم يسمى دم فساد، ال صفاته الم

يمنع من الصالة والصوم والجماع، لكنه ينقض الوضوء، ويجب غسل 
 .الثوب الذي أصابه، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

 سة مند بلوغي و الدورة الشهرية عندي ٣٠السالم عليكم انا عندي 
 ايام فبقيت ١٠ هدا الشهر  لم تكن منتظمة طالت لمدة منتظمة لكن

ايام ٧بدون صالة او صيام طول هده المدة ولكن عادت لي الدورة بعد 
 ايام ففي اليوم االول اكملت ٨من الطهر و هي مازالت حت االن اي 

صيامي وصالتي كنت اظنها استحاصة لكن الدم له صفة الحيض و عند 
نه عندي كيس في المبيض هو الدي سبب لي دهابي للدكتورة قالت لي ا

هدا االضطراب فماد لو استمر هدا الوضع طول الشهر او وصولها الى 
 وقتها المعتاد
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الفترة المعتادة، ثم انقطع، فقد على كل حال مادام الحيض نزل، وبقي 
حصل الطهر، وما نزل بسبب المبيض ال يعتبر شرعا حيضا، إنما يسمى 
دم فساد، فال يمنع من الصالة وال الصوم وال الجماع، لكنه ينقض 

 .الوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣١في 

 

 كم ورحمة هللا وبركاتهالسالم علي

انا ولدت بعملية قيصريه ونزل مني دم لكن ليس به صفات دم الحيض 
ف لونه احمر خفيف وليس له رائحة ولم .من حيث الرائحة واللون

اكمل االربعين فهل يعد من دم النفاس او الالتفت اليه واصلي واصوم 
اقضي ً؟؟علما انه ينقطع يومين وعند ما اغتسل ينزل مني دم فهل 

 الصالة لهذه اليومين ؟؟أوال؟؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الدم الذي ينزل بعد أي والدة، تم فيها تخليق الجنين، يعتبر دم نفاس، 
وما، وما تخلله من وهو نفاس حتى ينقطع تماما، إلى أن يبلغ أربعين ي

أيام ال دم فيها، ال يعتبر طهر، بل هو نفاس، فال تقضي تلك الصلوات 
لأليام التي كنت اغتسلت لها، بل هي أيام نفاس، إلى تمام األربعين، أو 

 .انقطاع الدم بالكلية، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٥/١/١٤٢٩في 
 

 ركاته السالم عليكم ورحمة هللا وب

صادفت دما اسود .. اني في مشكلة ومت من التفكير بها قبل بضعة ايام 
مثل الماء مائل للحمرة مع االم خفيفةفي اسفل البطن بدون رائحة ثم 
تغير لونة الى احمر علما انها اول مرة تأتيني مثل هذه االفرازات هل 
هي استحاضة ام حيض واذا كانت استحاضة هل تنجس الثياب؟ هل 

وز الصالة في نفس الثياب؟؟ ام علي ان اطهر آثار الدم؟؟ جزاكم هللا تج
 الجنة

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

إن لم يكن هذا في وقت الحيض، فهو دم فساد، فال تتركي الصالة وال 
اع، لكنه ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الصوم وال الجم

 .الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣١في 

السالم عليكم ورحمة هللا انا عند مشكله كبيره وكل من افتا فيها كان له 
 عام وقد تزوجة من رجل ٢٨جواب مختلف سيدى انا ابلغ من العمر 

ها بعام طلقنى وبعدوحدثت مشاكل وطلقنى  ومن ثم ارجعنى }ك { يدعى
 يوم تزوجة مره ٢٥مره اخرى على يد مئزون ثم لالسف بعد طالقى ب

اخرى نعم تزوجة قبل ان اوفى عدتى والكنى وهللا لم اكن اعرف مدى 
 ان علمت شعرت بالخوف من هللا وبعدشناعة فعلتى وغضب ربى 

وجى االول ورويت له ما حدس  ها تصلحت مع زوبعدفطلبة الطالق 
وان زواجى  باطل  فطلب منى الرجوع وبالفعل رجعة له دون انتظار 
انقضاء العده لزوجى الثانى النى اعتبرته باطل ولكن  وهنا يكمن 
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سوئالى هل رجوعى لزوجى االول يعد بطالن ايضا النى لم انتظر 
عده   ولم تكن لهاانقضاء العده من الزوج الثانى ام انها الزواجه باطاله 

 افيدونى

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 أما زواجك من الثاني وأنت في عدة األول، فهو نكاح باطل باإلجماع، 
ى وال بأس أن يردك زوجك األول مادمت في عدته، لكن ال يقربك حت

تعتدي من الزوج الثاني بحيضة واحدة لالستبراء، إن كان الثاني قد 
دخل عليك وجامعك، فإن لم يكن حصل دخول أو جماع، فال عدة عليك، 
ولزوجك األول أن يراجعك، ويحصل الجماع مباشرة، وال أثر للنكاح 
الثاني على حق الزوج األول في الرجعة، وال يبطل نكاحه، وهللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

اذ ، لكنها لم تزال، بقعة دم من الحيض غسلت بالماء والصابون
...  ان لون البقعه واضح وقد صليت ونسيت ان البقعه موجوده 

 هل تعتبر نجاسه؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله

 

يكفيك الماء وال يضرك : ( ال حرج في بقاء اللون، فكما في الحديث
 .وهللا الموفق) أثره
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

 

 هل يجوز زياره المرأه الحائض للقبور

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ال عالقة للحيض بزيارة القبور، لكن على المرأة إن أرادت أن تزور 
القبر أن تلتزم الشريعة في الزيارة، فال بكاء وال نحيب وال نياحة، وال 

 العيد، فهذه زيارة بدعية، العيد للفرح والسرور، ال ينبغي أن يكون في
 .لزيارة األموات

كما يحرم تخصيص زيارة القبور بالخميس أو غيره من األيام، بل 
 .الزيارة في أي وقت، للعظة والتدبر، وترجعين مباشرة

وال يجوز للمرأة المداومة على زيارة القبور، بل زيارة بشكل غير 
 .راتب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: تبهك
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

 

 

ماحكم ذهاب المراه الى صاله العيد في الحاالت االعتياديه اي في 
البلدان الستقره امنيا وكذلك في حاله بلدي وحاله معروف هذا الشطر 
االول من السؤال والشطر الثاني من السؤال عندما تمشي في الشارع 
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لخارجين من الجامع افتونا فيها الني وتكون بذلك عرضه الن يراها ا
اليوم منعتي زوجتي من الخروج الجامع وقلته لها بانها سنه واالفضل 
ان تذهبي الى صاله الجمعه المفروضة بارك هللا فيكم وجعلها في ميزان 

 حسناتكم

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى 

 

خروج المرأة لصالة العيد سنة، وقد أكد عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حتى أمر 
الحيض أن يخرجن إلى الصالة يشهد الخير ودعوة المسلمين،وال يدخلن 
المسجد، فالسنة خروج المرأة لصالة العيد، متحشمة غير متعطرة، لكن 

ة، ومقدمة على الخروج لصالة العيد، إن رفض الزوج، فطاعته واجب
أما كون الرجال يرونها، فال ضرر إن كانت محتشمة، غير مبدية 
لمفاتنها، وجمالها، وال يسن لها الخروج لصالة الجمعة، لكن ال تمنع 

 .منه، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٢٩في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة

ايام ثم جائتني كدره وافرازات حمراء ٣انا جائتني الدوره لمدة
 ايام٣لمده

وفي اليوم السادس اغتسلت عندما رأيت افرازات صفراء ثم في 
اليوم الثامن رأيت القصه البيضاء وفي صباح اليوم الحادي عشر 
ًقرأة ان الصفرة ال تعتبر طهرا فغتسلت واكملت صيامي ماذا علي 

التي يجب علي صيامها افيدوني وشكرا فانا في االن وكم االيام 
 حيرة من امري
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

معلوم أن الصفرة أو غيره من األلوان في فترة الحيض أنها ليست 
 البيضاء، أو النقاء، وما قبل ذلك، ما طهرا، وأن الطهر التام بعد القصة

بين نزول الدورة، إلى القصة البيضاء، فهو حيض، فما بعدها فهو 
طهر، فأنت بعد الثامن طاهر، تصومين وتصلين، ويحصل الجماع، وما 

 .صمتيه بعدها فهو صحيح، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

ها لم ينزل شيء وبعديوم الثامن من رمضان اغتسلت من الحيض في ال
وفي اليوم العاشر ليال رأيت على مالبسي الداخليه مادة صفراء 

هل هذا يعتبر من الحيض ؟ واذا ، مصحوبة ببني فاتح وليس له اثر الدم
اعتبر من الحيض ماذا عن صيامي في رمضان ؟ باعتقادي بانه ليس 

 من الحيض فلم اغتسل وصمت رمضان ؟

 

د  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحم
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إنقطع الدم تماما عن المرأة بعد المدة المعتادة، فقد طهرت، وما ينزل 
بعد ذلك يعتبر دم فساد، فال تترك الصالة وال الصوم، وال الجماع، لكنه 

حيح،  غسل ما أصابه من الثياب، فالصوم صناقض للوضوء، ويجب
 .وكذا الصالة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٠في 

 

 

 عام عادتي الشهريه غير منتظمه ٢٤انا فتاه غير متزوجه عمري 
وربما ابقى لمدة ثالث شهور دون ان تاتي ولكنهاتتعبني في رمضان 

 ايام تقريبااو اكثر ١٠احيانا وهذا الشهر جاءني في بدايته دم بني لمده 
بيوم او يومين ولكني وصمت وصليت الني لم ارى الدم االحمر ولم 

اال ربما يوم واحد ولست متاكده انه مرتبط بهذه االفرازات احس باالمها 
 من الشهر ٢٨ نزولها انقطعت وعادت للنزول مره اخرى في وبعد

 ٨ولكن هذه المره كانت طبيعيه ورايت الدم االحمر واستمر معي لمدة 
ايام بشكل طبيعي  فما الحل جزاكم هللا خير هل اقضي االيام التي صمتها 

 ام ال ؟؟؟في بداية الشهر 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان ما نزل أول الشهر ال يحمل صفات الحيض، فهو دم فساد، 
تصومي وتصلي، لكنه ناقض للوضوء، ونجس على الصحيح، وأما ما 

 .نزل آخر الشهر، ويحمل صفات الحيض، فهو حيض، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم 
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 ايام توقف وبعدل علي الحيض في شهر رمضان كان اول رمضان نز
 من رمضان وهي بالعاده منقطعه عني ١٩يومين ثم عاد بالنزول الى 

ومع اني ... فااعتبرت مابعد يومين الطهر استحاضه .. كم شهر 
 لكن في ٢١اعتبرتها استحاضه لم اغتسل بعد انقطاعه عني اال في 

  من هالشهر فأشكل١٢ هجري جاءت الدوره الشهريه في ١١شهر 
واذا خطاء ماذا علي .. علي االمل هل رمضان صيامي صحيح او خطا 

 من رمضان يعتبر ٢٢وهل االغتسال يوم .. في االيام التي لم اغتسل 
ماذا علي في االيام التي صليتها وصمتها هل !؟ ..بدون نيه بالطهر 

أم ال علماء ان ماينزل علي احيانا يميل لالحمر واحيانا .. صحيحه علي 
أفتوني ..  من الشهر ١٣ق لم اره اال في لدم الغامق ولكن الغاميميل ل

 فأنا في حيره من أمري

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان ما نزل عليك في أول الشهر يوافق الدورة في الوقت، أو في 
ات، فهو دورة، وما نزل بعد ذلك فهو استحاضة، وال يشترط في الصف

االستحاضة االغتسال، لكن يكفي الوضوء لكل صالة بعد دخول وقتها، 
 .وإرادة الصالة

 

أما إن كان ما نزل في أول الشهر ليس في وقت الدورة المعتاد، أو ال 
ت يحمل صفاتها، فهو ليس بدورة، وما نزل بعد ذلك إن كان يحمل صفا

الدورة، أو في وقتها، فهو دورة وليس استحاضة كما تخيلت، وعليك 
صوم تلك األيام مرة ثانية، وأعيدي االغتسال ثانية، وأكثري من نوافل 
الصالة، جبرا لما يكون قد حصل من خلل في الصالة في تلك األيام، 

 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

  .وبعدم ورحمة هللا وبركاته السالم عليك

سوالي باختصار  من انواع الطالق هو طالق بدعيا  وهو طالق 
الحائض  وان المفتي به في دار االفتاء بالسعوديه طالق بدعي وال يقع 
سؤالي باختصار ماحكم وقوع الطالق المعلق ان صادف زمن الحيض 

يا وشكرا هل يوخد حكمه حكم الطالق الصريح اثنا الحيض ويكون بدع
 لكم

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الذي وقع فيه الطالق، سواء كان ناجزا أم معلقا، فمادام العبرة بالزمن 
إن دخلت بيت : صادف المرأة وهي حائض فهو طالق بدعي، فإن قال

فالن فأنت طالق، فدخلته وهي حائض، وقع الطالق زمن حيضها، وكان 
 .طالقا بدعيا، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

 

 

ًق فتضطر أمي لذهاب والشراء لي لكن أحيانا ال يعجبني أنا الاذهب لسو
ماتأتي به أنا ال أريدها ان ترجعه ألني الاريدها ان تذهب مرة أخرى وال 
أريد ان ابقيه ولمم يعجبني أصبحت اتصفح مواقع تسوق النت لكن أمر 
على نساء شبة عارية بصدفة وأنا أبحث عن غرضي أو اضطر لرؤيتها 
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 المالبس التي أريد  أحيانا عندما أبحث عن لباس أجد ألنها تكون بجانب
نساء شبة عارية اضطر لرؤيتها للحصول على مااريد أو اضطر 
لتخطيها لرؤيت مأبعدها أنا أجد معظم بعض مواقع التسوق تنتشر بها 
النساء الشبة عارية  لكن هذه النساء التعبر عن جميع البأس لديهم فأنا 

الك وماحكم فعلي لشراء المالبس التي أجد ماهو ساتر فما حكم ذ
 تجعلني ارى ماهو محرم برغم عني 

أمي تبذل مجهود عند شراء المالبس لي الحيض يغيب لدي لشهور 
.  فأصبحت عندما يأتي أخذ شيء يأكل وأقوم بوضعة على رحمي

يتساقط بعض الشيء على مالبسي الداخلية وبعضها على العورة علما 
  فائدة فما حكم فعل هذا بطعام؟بأني وهللا الحمد ارى

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ال بأس بشراء تلك المجالت، وتجنبي الصور ما استطعت، فهو من 
 .الشر الذي ال بد منه، وال حرج في شراء المالبس بهذا األسلوب

وإن كان وضع هذا الطعام مجرب طبيا، فال بأس به، وال حرج فيما 
يقع، فأميطيه، أما إن كان عن اعتقاد، فال يجوز هذا الفعل، وهللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣١في 

 

أنا فتاة عندي مشكلة وأريد من حضرتكم  إعطائي النصيحة 
 سنوات وهي فترة ٣ها منذ والفتوى الصحيحة ألنني أعاني من

 الى ٥العادة الشهرية حيث أن األيام  العادية سابقا كانت مابين 



  ٢٦٨    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 فترة تغيرت فجأة وأصبحت تقدم وتؤخر وبعد أيام في الشهر  ٦
وتزيد وتنقص في األيام كل شهر بتاريخ فذهبت للطبيب فأصبحت 

 ايام فقط ٥ او ٤منتظمة ولكن أصبحت مختلفة حيث أنها تأتيني 
 ايام  دم نازل عادي ثم اطهر  فقال ٤قطرة دم كل يوم  ثم تزيد   

لسؤال هو لي الطبيب األيام األولى صلي فيها عادي وصومي  وا
 األولى التي تنزل فيها قطرة واحدة يجوز أصلي ٤هل األيام 

 .وأصوم فيها أو يسقط عني ذلك  وبارك هللا فيكم

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

حيض، وفي وقت الحيض،  حكم الحيض يثبت بقطرة دم،تحمل صفات ال
فال يشترط في الحيض أن يكون سائال مستمرا، فمادامت نزلت ولو 
قليلة وجب تجنب الصالة والصوم والجماع، فإن طهرت عدت، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته انا عندي مشكلة و يريت تفيدوني انا 
دي دوالي في رجليا و بستعمل جوارب خصيصا لمعالجة الدوالي و عن

الجوارب دي الزم تتلبس صباحا بعد ما الواحد يستيقض من النوم على 
طول من غير مينزل من على السرير من المفروض اني منزعهمش 
طول النهار و انا بضطر انزعهم عشان الوضوء الني ال استطيع لبسهم 

فمن فضلكم فدينو ماذا افعل من ،يهم على وضوء عشان امسح عل
 فضلكم 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان نزعهم يضرك، أو يؤخر البرء من هذا المرض، فتوضئي وأنت  
ٌالبسة إياهما، وامسحي عليهما، لكن مسح كامل لكل الجوربين، وليس  ْ

 .كالمسح على الخفين

ِأما إن توضأت وارتديتهما على طهارة غسل،، فامسحي أعالهما فقط، 
 .وهللا الموفقيوما وليلة، وال ينزعان إال للغسل من الجنابة أو الحيض، 

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/٢/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أريد أستفسار عن أبنتي مضي علي زواجها أسبوعين وطلقها زوجها 
 ثالثا بحضور أمه

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .حبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وص

 

يقع الطالق واحدة،وتعتد منه، بثالث حيض،ولو راجعها في العدة، فهي 
 .زوجته، ولو لم توافق،وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 
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السالم عليكم ورحمة هللا وتعالي وبركاته انا امراة متزوجه وابلغ م 
في موضوع الحيض فانا دايما في  عاما واريد منكم افادتي ٤٤العمر 

حيرة من امري النه عندي الدورة الشهريه غير منتظمه بسبب بعض 
 يوم ٢١ يوم واحيانا ١٥ ايام واحيانا ١٠المشاكل الصحيه  يعني احيانا 

كلها دم حيض اسود ال اري خالالها عالمة الطهر وال اري أي دليل 
 وال ادري ماذا .علي انه دم استحاضه  وليس لي مدة حيض معروفة

هل انتظر عالمة الطهر ام هل اقضي . افعل افيدوني جزاكم هللا كل خير 
ماذا افعل انا في حيرة  يوم ام ١٥الصالة عن ايام الحيض الذائده عن 

 .من امري 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين

 

فهو ، مادام الدم الذي ينزل يحمل صفات الدورة التي تعلميها أنت
حيض، فتحيضي حتى ينقطع الدم، أي مدة كانت، ثم اغتسلي وصلي، 

 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣١في 

هل يجوز ان تداعب المراة بالزكر داخل فمها وان تداعبها بالسان فى 
 فرجها

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

للزوجين أن يستمتعا ببعض، بشرط أال يأتيها في الحيض أو الدبر، وما 
 ذكر يرجع فيه للطب، فإن انتفى ضرره الطبي، فال بأس، وهللا الموفق
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 ى الداليدمحم بن موس.د: كتبه
 هـ٨/٢/١٤٣٠في 

 

انا دورتي غير منتظمة في شهر شوال نزلت علي الدورة ثم تبعها 
 ايام ثم ٩بكدرة ويصاحبها دم خفيف واستمرت اكثر من العادة تقريبا 

  نزل معي سائل بني ١١ /٦اليوم 

دورة شهرية ام  ساعات رأيت دم خفيف مع كثرة الكدرة هل يعتبر وبعد
 شهر بين الحالتينمع العلم اقل من ال 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 مادمت تعلمين وقت حيضك وصفة الدم، فإن كانت هذه الكدرة النازلة 
ليست في وقت الحيض، وال تحمل صفاته، فهي ليست بحيض، بل هي 

 تتركي الصالة وال الصوم وال الجماع، أما إن كانت تحمل دم فساد، فال
 .صفات الحيض، فهو حيض، يترتب عليه أحكامه، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/١٠/١٤٢٩في 

 

أنا فتاة جاءتني االستحاضة ألول مرة ولكن لجهلي بهذا الموضوع 
اضة ال حيض، هل  يوم بعدها أيقنت أنها استح١٢أوقفت صالتي لمدة 

 يوم؟ أفيدوني وجزاكم هللا ١٢يجب علي قضاء الصلوات التي فاتتني 
 ًخيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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إن كنت سبق أن حضت من قبل، وكان لك عادة في زمن الدورة، كان 
يجب عليك أن تمكثي تلك المدة، ثم تغتسلي وتصلي وتصومي، وكذا إن 
كنت تعلمين صفات دم الحيض عندك، فما يحمل صفاته فهو حيض، وما 
ال فهو استحاضة، وعليه فراجعي نفسك في المدة السابقة حسب ما 

 .ذكر

 المرة األولى التي تحيضين فيها، فمتى انقطع الدم في أما إن كانت تلك
مدة تقل عن خمسة عشر يوما، فهو حيض، فما زاد فهو استحاضة، 

 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ياشيخ اريد أن اطرح عليكم مشكلة تخص احد قريباتي  فقد طلقها 
زوجها ثالث مرات متفرقة في المرة األولى  كان في حال غضب شديد 

وال يدرك ما يقول وفي الثانية طلقها بعد عملية اجهاض والثالثة كانت  
حائض  مع العلم انه في المرة األولى تلفظ بلفظ الطالق مرة واحدة عبر 

 الهاتف افيدونا وبارك هللا فيكم

 

 

 الحمد  العالمين

ألولى التي كان في حال غضب شديد، فهي غير واقعة، على أما الطلقة ا
 .الصحيح
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أما الثانية والثالثة، إن كان بينهما عدة كاملة، وهي ثالث حيض، فهما 
واقعتان، أما إن كانت الثالثة في عدة الثانية، فهي طلقة واحدة، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣١في 

 

، ياشيخ بسالك انا و زوجي صار بينا هواش و قلت له السالم عليكم
 ايام مانكلم ٣ابيك تطلقني وماكنت قاصدتها وكنت حائض و جلسنا 

بعض و يومين رحت الهلي بعدين لما انتهى حيضي رجعت لبيتي و قال 
زوجي انا استخرت عالطالق وللحين افكر و كلمته اني اسفه وماكنت 

بي،قلتها عن غضب و حائض،و قاصده اطلب الطالق ماكان من قل
جلسنا اسبوع مع بعض و كان اسلوبه معي جاف وانا كنت احاول 
اراضيه،بعدها قال لي ابي اجلس عند اهلي اسبوع وانتي روحي الهلك 
بفكر بشوف اطلقك او ال،ترجيته وقلت له ماارغب بالطالق و اعطني 

ما رد فرصه،و وداني بيت اهلي و بعد تفكير قال اني بنفصل ترجيته 
علي،وحاولو اخواني يكلمونه بس ما رد،بعدين اتصل على ابوي قال 
بنفصل قررت،ف رحت الفجر اخذ بعض مالبسي وارسلت له خالص انا 
بعد ابي الطالق الني تضايقت انه ماعطاني فرصه وال اتبع كالم هللا اللي 
هو العظه بعدين الهجر بعدين الضرب،مع العلم ان مافيه سبب 

ي طلقة وحده مع العلم صار لنا سنة متزوجين و بكر واضح،ف طلقن
بدون عيب مني ،كنت اخاف بالبدايه بس ماكان يحاول هو يقويني ،و 
حاولت اقوله مرتين يمكن وش رايك نحاول بس هو ماكان 
يتحمس،وسبب لي هالشي نقص داخلي،و سببه هو يقول ان ماندري 

ا احس انك تحبيني نكمل مع بعض او ال ف ما ابغى اخربك،يقول الني م
و قلت له كم مره في اخر االشهر اني احبك بس مايصدقني،و هو يقول 
اني متضايق الني احبك و سويت هالشي عشانك ماتحبيني وابيك 
تروحين مع واحد تحبينه السؤال ياشيخ هل لي نفقة ؟وانا في بيت اهلي 
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قت الحين،و هل اكون على اثم انا و زوجي الني ساكنه في بيت اهلي و
 العده؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 النفقة في فترة عدة المطلقة الرجعية على الزوج، إلى أن تنتهي العدة، 
 .ثم ال نفقة لها بعد ذلك إال إن كانت حامال، أو لها ولد منه، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٩/١٤٣١في 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة 

 عام ولست متزوجة وعدد ايام الدورة ١٩انا فتاة ابلغ من العمر 
 ٧الشهرية لدي 

ُ انتهاء الدورة الشهرية لدي بأسبوع بدأت بقضاء الصوم وبعدفي شوال 
 الواجب علي 

وإذا بسائل لونة أسود شديد السواد شكله وملمسه كالخثر الذي يبقى 
 ٥نتنة وأستمر لمدة بفنجان القهوة السوداء ثقيل نوعا ما وله رائحة 

ًايام تقريبا وكان ال يشبه الدم وال يشبه االفرازات ونزولة كان متقطع 
ًنوعا ما ليس متواصل كدم الحيض وكان قليل ايضا ولكنني كنت اغير  ً

هل صومي كان .. مالبسي واتوضأ من جديد كلما نزل علي هذا السائل 
 صحيح ام يجب علي القضاء من جديد ؟؟

العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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نعم صومك صحيح، وهذا يسمى دم فساد، فال يترتب عليه ما يترتب 
 .على الحيض، لكنه نجس، وناقض للوضوء، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

ن االربعين وما زال ينزل افرازات لونها بني على قليل من انتهيت م
دخلت مواقع في النت وجدت فتوى للشيخ بن باز بانه يعتبر ..الحمرة 

هذا الدم دم فاسد وعليه فان المراة تصلي وتصوم وتجامع زوجها وهذا 
 الجماع اصبح الدم اكثر غزارة وحمرة وعند مرتجعه وبعد.. جائز لها 

ماحكم  جماعي مع .. ني انه دم دورة الشهريه الدكتورة اخبرت
.. علما بان لهم يكن لدي علم بانها دورة .. زوجيوهل علينا كفارة 
 ...وما الكفارة الواجبه علين .. ارجوا افاد  بحكم ذالك 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .معين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أج

 

 -دورة-إن صادف نزول الدم بعد األربعين وقت الدورة، فهو دم حيض 
يلزم ترك الصالة والصوم والجماع، ومادمتما تجهالن الحال، فال شئ 

 .عليكما، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٢٩في 

 ايام دم انا قبل الدوره تنزل معي افرزات بنيه ثم تنزل بعدها بثالث
صريح قال الشيخ ان هذا مو دوره هذا تتوضين وتصلين وتصومين لين 
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تشوفين الدم األحمر سؤالي كيف اتوضا يعني الزم اغسل الفرج او 
وضوء دون غسل الفرج وعندي سؤال آخر اول ما اتوضا الزم اغسل 

 محتاجهيديني ثالث او اكتفي مره وحده بس ردو تكفووووووووون 

 

العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أوال نزول هذه اإلفرازات إن كانت في وقت الدورة، أو تحمل صفات  
الدورة فهي دورة،وال يشترط في الحيض أن يكون دما أحمر، فمادام 
ينزل في وقت الدورة، وأنت تعلمين صفة دم الحيض، فهو حيض، 
سواء كانت قليال أم كثيرا، وال يجوز الصالة أثناء النزول، ثم إن انقطع 

 . والسنة في غسل اليدين للوضوء ثالثا، وهللا الموفق.فاغتسلي وصلي

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣٣في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ٢٠١٣-٩-١سؤالي بارك هللا فيكم هو انني أنجبت ابني االول بتاريخ
..   وطهرت وبدأت اصلي ٢٠١٣-٩-٢٩واستمر النفاس حتى يوم 

 جاءتني الدورة ٢٠١٣-١٠-١٢ًدا في يوم  يوم تحدي١١ وبعد
 ورأيت عالمة الطهر واغتسلت وصليت ٢٠١٣-١٠-٢٠واستمرت الى 

المغرب والعشاء وقبل النوم نزل علي بقعة دم قدر الدرهم فقط ونزل 
بعده إفرازات بنية اللون استمرت يومين ثم نزلت بقعة دم اخرى اخف 

 ايام ٦ية قبل الوالدة هي مع العلم ان دورتي الشهر.. من المرة االولى
 ًفماذا علي ان افعل أفيدوني جزاكم هللا خيرا
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان هذا النازل يحمل صفات الحيض، فهو حيض، فمادمت تعلمين 
أو يصل خمسة عشر ، بها، إلى أن ينقطعصفات الحيض، فاعملي 

يوما، فإن بلغها فهو استحاضة، فتغتسلين وتتوضئين وتصلين، وما قبل 
 .الخمسة عشر يوما، فهو حيض، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١١/١٤٣١في 

 

 

السالم عليكم انا ابتعدت عن زوجى لمده سنه بسبب خالفات و كان 
ها وافق على وبعد، وقمت برفعى دعوى خلع عليه رافض االنفصال

الطالق بشكل ودى مع تنازلى على كل حقوقى الشرعيه و عن نصف 
 ..القايمه التى قام بشرائها هو قبل الزواج

 ما هى فتره العده لى فى هذه الحاله من الطالق؟؟ و جزاكم هللا -س 
 خير الجزاء

 أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادمت قد دفعت لزوجك، أو تنازلت عن بعض حقوقك المادية، فهذا 
خلع، وليس طالق، فكل فراق حصل فيه عوض، فهو خلع، كما قرر 
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ذلك ابن عباس رضي هللا عنهما، وعليه فتعتدي بحيضة واحدة، تسمى 
 .هللا الموفقحيضة استبراء، و

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 

ماحكم الكدرة او الخيط الدم االحمر الخفيف المنفصل عن الحيض غير 
مستمر ولكن مع الم بسيط ولم يستمر ولم يعقبه الحيض فهل هو من 
الحيض ام ال وهل يعتبر بهذا االلم وانه من االالم الدورة ام ال حيث انه 

 لم ينزل الحيض كما في العادة وشكرا

السالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة و
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان بعد الطهر فهو ليس بدم حيض، بل دم فساد، ينقض الوضوء، 
ويغسل ما أصابه من الثياب، وليس موجبا لترك الصالة والصوم 

 فهو والجماع، وكذا الحكم فيما إذا كان قبل الدورة، ولم تعقبه الدورة،
كنا ال نعد الكدرة والصفرة : ( داخل في حديث أم عطية رضي هللا عنها

 .وهللا الموفق) وقبل الحيض : (وفي لفظ) بعد الحيض شيئا 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١/١٤٣٢في 

 

انا فتاة ، السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته جزاكم هللا خيرا و وفقكم 
بايض من اعراض و مضاعفات المرض اعاني من مرض تكيس الم

المؤثرة علي قلة دم الدورة الشهرية كثيرا ً مثل كمية الدم عند 
االستحاضة في اليوم الخامس او السادس عند المرأة الطبيعية و أنا 
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أصلي كأنه لم تأتني الدورة ألن كمية الدم قليلة أغتسل من أثار الدم و 
ية و الدم ينزل جيدا ًبإذن أصلي لحين الشفاء من المرض و اصبح طبيع

هل تجوز صالتي ؟ و هل يجوز ان اصلي في هذه الحالة أم أنا ، هللا 
أثمة لتركي الصالة بسبب المرض الذي يمنع دم الحيض من النزول 

 ؟ أرجو اإلجابة جزاكم هللا خيرا طبيعيا ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، 

 

إن كان الدم ينزل في وقته المعتاد، ولو قليال، فتلك الفترة المعتادة 
للمرأة فترة حيض، لو كان الدم ينزل أثناءها قطرة قطرة، فهو دم 

 .حيض، فال يجوز الصالة وال الصوم وال غيره أثناءها، وهللا الموفق

 

 ليدمحم بن موسى الدا.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣١في 

 

انا منفصله عن زوجي منذ شهرين بنيه طالق زوجي لي مع العلم انه 
لم يتلفظ بالطالق وصدر حكم المحكمه بالطالق وانا حائض سؤالي هل 
تحتسب العده بهذه الحيضه ام بعد طهري منها تبدا عدتي مع العلم 

 اربع اشهر فترات الحيض عندي بين شهرين الى بتباعد

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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كان على المحكمة أن تنظر في هذا األمر، مادام الزوج لم يصدر 
الطالق، لكن مادام األمر كذلك، فاعتدي بعد الطهر من الحيض، ثالث 

  .ه الصورة، وهللا الموفقحيض، هذا أقرب ما يمكن في هذ

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

قد اتتاها مع ) الحيض(جامعت زوجتي وتفاجئت بان الدورة الشهرية 
العلم انها كانت طهور البارحه فهل علي اثم وما كفارة وما حكم الدين 

 في ذلك جزاكم هللا خير

 

العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 ليس عليك حرج، مادمت تجهل أنها مازالت حائضا، لكن استغفر هللا، 
 .وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه

 هـ٤/٢١٠/١٤٣٠في 

 

العصر في اليوم السادس أنا كنت حائضا وقد انقطع عني الدم قبل 
ودورتي مابين الستة والسبعة ايام وقد انتظرت حتى ماقبل عصر اليوم 
التالي ولم ينزل مني شي وقد اغتسلت وقضيت صلواتي وفي وقت 
صالة المغرب نزل مني سائال قريبا من البني ولكنه ليس بنيا لعلها 
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د كدرة ال أعلم ولكني توضئت وصليت فهل صالتي صحيحة ام اعاو
االغتسال وماهي الصالة التي يجب علي قضاؤها أفيدوني جزاكم هللا 

 خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادمت تعرفين مدة عادتك، والدم ينزل في تلك المدة، فهو حيض، ولو 
، فعليك االغتسال عند انقطاع الدم في مدتك المعتادة، تخلله انقطاع دم

ها تصلين، وما صليتيه ال أثر له، وهي صالة في غير موضعها، وبعد
 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢٤/٢/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هل الخلع يعتبر طالق أم فسخ ؟ وبنائا علية كم تكون عدة المرأة مع 
 شهور باإلضافة ٥األخد فى العلم أنه لم يحدث جماع منذ ما يقرب ال

إلى إقامة الزوجة عند اهلها وقامت الزوجة بتحريم نفسها على الزوج 
 ًجزاكم هللا خيرا. من بداية تلك الخمسة شهور

 

الصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، و
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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هذه المسألة خالفية، ؟ فالجمهور على أنه طالق، وذهب أحمد في 
ًالمشهور عنه إلى كونه فسخا، وهو قول الشافعي في القديم ونقل عن 

يار ابن عباس وعثمان وعلي وعكرمة وطاووس وغيرهم، وهو اخت
واألقرب أن الخلع فسخ، وال .شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم

 المختلعة حيضة واحدة، لالستبراءيحسب من عدد الطلقات، وعدة 

 

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عدتها : ابن عباس
 .نيرواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه األلبا(حيضة 

 

وعن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها أنها اختلعت على عهد رسول هللا 
رواه الترمذي وابن ماجه . ملسو هيلع هللا ىلص فأمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن تعتد بحيضة 

 .وصححه األلباني 

 

وقال " عدة المختلعة حيضة: "وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال
 .صحيح موقوف: األلباني

وال يلتفت لمسألة الجماع، فالعدة تقوم بها المرأة بكل حال، وهللا 
 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٦/٢/١٤٣٠في 

 

اذا كان هناك فتاة تحضر درس تحفيظ قران وجاءها الحيض اثناء 
اللقراءة فماذا تفعل هل يمكن ان تستمر بالقراءة مع مسك المصحف 

ديها وهل يجب عليها ان تقوم فتتوضا قبل ان ولكن بارتدائها قفاز فى ي
 تكمل القراءة
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن لم تكن هناك ضرورة ملحة إلكمال القراءة، فالواجب تركه في 
ة، فتمسه بحائل كقفاز ونحوه، الحال، وعدم مسه، أما إن كانت مضطر

 .وتكمل، وال حاجة للوضوء، إذ ال قيمة له في تلك الحال، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم

في آخر يوم لي لصيامي لاليام التي افطرت فيها في رمضان و عند 
ذهابي لصالة العشاء وجدت دم حيض فهل يجب علي أن أقضي ذلك 
ًاليوم مجددا أم صومي مقبول مع العلم ان عند صالة المغرب لم اعاود 

 .الوضوء

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، 

 

مادام أنك لم تري الدم قبل الغروب، فالصوم صحيح، وليس عليك أن 
تقضي هذا اليوم، إال إن غلب على ظنك أو تيقنت أنه قبل الغروب، 

 .فيلزمك قضاؤه، وليس عليك إعادة الصالة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١١/١٤٣٠في 

انا نفاس عديت الستين وجاني دم احمر لمدة يومين وانقطع واستمرت 
 مع الصفره فما حكم الجماع وإذا ٤١صفره معايا اآلن اصبحت لي 
 انقطعت الصفرة هل علي غسل

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

بقين نفساء إلى أن ينقطع الدم تماما، أو تبلغي ستين يوما، وال يجوز ت
الجماع، وال الصالةوالصوم ونحوه، إال بعد انقطاع الدم بالكلية، أو 
مضي الستين، فإن استمر بعد السنتين، فإن وافق وقت الدورة، فهو 
حيض، وإن لم يوافق الدورة، وال عالماتها، فهو استحاضة، فتغتسلي، 

ئي لكل صالة بعد دخول وقتها، وتصلي، ولك أن تصومي، وتتوض
 .ويحصل الجماع، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/١١/١٤٣١في 

 

هل يجوزمجامعة الزوجة بعد انتهاء فترة الحيض وابقطاع الدم قبل ان 
 تغتسل للطهارة

 الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

حتى يطهرن، : ( ألن هللا تعالى يقول في شأن الحائض، هذا ال يجوز
إن هللا يحب التوابين ويحب ، فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا

 .، وهللا الموفق)المتطهرين

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٤/٢/١٤٣٢في 
 

 السالم عليكم

 بعد الزوال ٣ على الساعة ٢٠١٣ يناير ١١جاءتني الحيض يوم 
 لكنها عادت مرة ٢٠١٣ يناير ١٦واغتسلت وصليت بعد انقضائها يوم 

 . بعد الزوال٣ على الساعة ٢٠١٣ يناير ٢٢أخرى يوم 

هل تعتبر الدم الثاني حيض وإذا كان كذلك متى أغتسل وأصلي ؟ إذا 
 .  األول يوم من الدم١٥بقي الدم يسير بعد 

. ٢٠١٣ يناير ٢٦أرجو الرد على السؤال قبل فوات األوان أي قبل 
 جزاكم هللا خيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام الحيض قد انقطع بعد نزول مستمر، وفي وقته المعتاد، ويحمل 
لعالمات المعتادة، فما ينزل بعد الطهر ال أثر له شرعا، ويسمى دم ا

فساد، فال يؤثر أثر الحيض، فال يمنع من الصالة، وال الصوم، وال 
الطواف، وال الجماع، فصلي وصومي وافعلي ما شئت، غير أن هذا 
الدم ينقض الوضوء، وإن خرج من مخرج الغائط كان نجسا، وإن خرج 

و طاهر على الصحيح، لكن يحسن غسل الثياب من مخرج الولد، فه
احتياطا، أو وضع حفاظة، وال يعتبر استحاضة، ألنه غير متصل 

 .بالحيض، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٣في 
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 السالم عليكم،،

جزاكم هللا كل خير في رمضانين متتاليين مارست العادة السرية نهار 
،،هل علي علي كفارة اوشيء،علمااني تبت رمضان وانا حائض

منهاواقلعت عنهاو الحمد،،وهل للعادة السرية في نهار رمضان 
 عموما سواءوقت الحيض اوال كفارة،،ارجو الجواب جزاكم ربي جنته،،

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجم

 

يلزم التوبة منها، لكونها معصية وقعت في وقت معظم شرعا، وليس 
لها كفارة، إنما يلزم منها التوبة النصوح، والعزم على عدم العود، 
والندم، ويلزم الغسل بعدها إن حصل إنزال، ومن فعلها في نهار 
رمضان كان األمر أعظم، ولزمه قضاء اليوم، والغسل، وعليك بكثرة 

تغفار، وكثرة األعمال الصالحة، من صالة وصوم وصدقة وذكر االس
 وتالوة وصلة رحم، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٤/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 

سؤالي ياشيخ عن الدوره الشهريه فقد كانت تأتي منتظمه  ولكن منذ 
فتره أصبحت التنتظم فال تنزل في شهر ثم تنزل في الشهر الذي يليله 
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بأيام أكثروفي آخر االيام لم تنزل ولكن ينزل دم داكن اللون بقطرات 
ًقليله جدا على فترات متقاطعه فقد ينزل ف الصباح ويتوقف ثم ينزل 

ليل فما حكم الصاله في هذه الحاله هل أصلي أم ال ؟ وهل أقضي آخر ال
الصلوات الفائته خالل هذه االيام علما أنها تكون الدوره خمسه أيام أما 

 ًاآلن فقد أصبحت أكثر ومازالت مستمره  أفيدوني جزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين،

 

إن كان لك فترة محددة تمكثيها كل شهر، فامكثي هذه الفترة من أول 
نزولها، مادام الدم ينزل في تلك الفترة، فهو حيض، ولو كان على 
فترات متباعدة، حتى يحصل الطهر الكامل، فمادام يحمل صفات دم 

، وال يشترط أن يستمر نزول الحيض، وفي الوقت المعتاد، فهو دورة
بل العادة أنه ينقطع أحيانا، وال يجوز الصالة وال الصوم في تلك ، الدم

حتى يحصل انقطاع كامل للدم، وإن استمر، فمادام متصال فهو ، األيام
حيض، حتى يحصل الطهر، أو تبلغي خمسة عشر يوما، فإن بلغت 

سلي وصلي، خمسة عشر يوما، واستمر الدم، فأنت مستحاضة، فاغت
 .وتوضئي لكل صالة بعد دخول وقتها، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٠في 

 

 ٥ الى ٤زوجتي ينزل عليها دم نفس الدورة كل اسبوعين ويجلس من 
ايام  ولم تعد تفرق بين الحيض واالستحاضة  هل تصلي ام تترك 

 لثة افيدوناالصالة هذه الفترة وتكرر عليها للمرة الثا
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

على زوجتك أن تعمل بعادتها، إن كان لها عادة معروفة لديها، بأن 
تجلس المدة التي اعتادتها، ثم ما زاد على ذلك فهو استحاضة، فإن لم 

بصفاته ، يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، فتميز بين دم الحيض
المعلومة، فهو حيض، وما سواه فهو استحاضة، فإن لم يكن لها، ال 

تمييز، فإنه تجلس مثل غيرها من النساء، فتنظر أيهما أشبه عادة، وال 
بها، وتجلس نفس المدة المعتادة، وما زاد فهو استحاضة، فتغتسل بعد 
هذه المدة، وتصلي وتصوم ويحصل جماع،وال يضرها نزول الدم، لكن 
تتحفظ، وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وتصلي، ولو نزل عليها 

 .دم، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣١في 

 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته اريد ان اسال عن حكم طالق 
 المراة وهي حائض جزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

جمهور أهل العلم على وقوع طالق الحائض، وإن كان خالف الشرع،  
فإن هللا يأمر الرجل أن يطلق امرأته في حال استقبالها العدة، فإن كانت 
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في حيضها، فال يمكنها استقبال العدة، فالسنة في الطالق أن يطلق 
 .الرجل المرأة في طهر لم يجامع فيه، وهللا الموفق

 

  الداليدمحم بن موسى.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٠في 

 السالم عليكم ورحمه هللا تعالي وبركاته

انا حديث الزواج ما اريد ان اسال عنه هل غسل الزوجه بعد الجماع هو 
 نفس غسل الحيض؟ ما الفرق بالزات من ناحيه غسل الشعر وشكرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا 

 

 الغسل فيهما واحد، والسنة أن تبدأ بغسل اليدين، ثم تغسل الفرج، ثم 
تتوضأ وضوءها للصالة، ثم تصب الماء على رأسها حتى تروي 
بشرتها، وأصول شعرها، ثم تصب الماء على جميع بدنها، تبدأ بالشق 

ال الموضعين أن يصل األيمن، ثم الشق األيسر، ويجب في الغسل في ك
 .الماء إلى منابت الشعر، وجميع الشعر من الخارج، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٢/١٤٣٠في 

 

امراة حديثة باالسالم سافرت الى مصر و هناك تعرفت برجل مصري 
تزوجت به لم يكن معها اي من اوليائها يعني غريبة في البلد و عند 

دث الزواج في المحكمة المصرية تقول انها كانو زواجها منه ح
و لم يعطها المهر و ، يتكلمون و هي لم تكن تفهم شيء تجهل العربية
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ثم حصل الفراق ألنها اكتشفت انه يقوم ،الشهود كانو من اصدقائه
فرجعت الى بلدها ثم عادت و رفعت جلسة ، بخيانتها و يشرب الخمر

مة و بعد مدة اتصل بها هاذ قضائية و حصلت على الخلع من المحك
الرجل و قال لها انهم تطلقوا اداريا فقط و انه لم يطلقها شرعيا يعني 
اراد ان يخبرها بأنها ال تزال زوجته فهي حائرة هل هي حقا شرعا 

الطالق في تزال ززوجته و ان كانت كذالك ماذا تفعل حتى يحصل 
 الشرع

ى أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عل
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت طلبت الخلع، وقضى القاضي بالخلع، فقد انفصلت عنه 
شرعا،وال أثر لموافقته وعدمه، وهي اآلن حرة، تعتد منه بحيضة، فإن 
تبين أنها ليست بحامل، فلها أن تتزوج، وإن تبين أنها حامل، فال 

 .ى تضع الحمل،وهللا الموفقتتزوج حت

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٣في 

 

اسأل اخر الحيض يتوقف نزول الدم واتطهر ثم اخر الليل عند القيام 
ًلصالة الليل او فجر اليوم الثاني اجد قليال جدا من إفراز لونه بني هل 
أعيد واتطهر ثانية ام أنظف المكان واللباس وأكمل واصلي وما حكم 
الصلوات التي صليتها من قبل نزول اإلفراز مع العلم أني انتظرت مدة 

ًليوم كامل ولم ينزل شيء ولكن هذا يحدث دائما ارجوا الرد  جزيتم ا
 خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد



  ٢٩١    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 

إذا نزلت الدورة على المرأة وهي عالمة بعادتها، فكل ما يتخلل تلك 
 حتى وإن انقطع الدم وقتا طويال، كيوم ويوم الفترة فهو حيض،

ونصف، فإنه حيض أيضا، حتى تنقضي المدة المعتادة، وترى المرأة 
الطهر والنقاء التام، وعليه فالمدة التي انقطع فيها الدم، مادامت وقت 
العادة فهي حيض، وال يجوز أن تصلي، وال أن تصومي فيها، وما وقع 

ر صحيح، وال يلزمك أن تتطهري، حتى فيها من صالة أو صوم، فهو غي
 .تنتهي الدورة تماما، بالنقاء التام، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣١في 

 

 ما حكم امرأه مسلمه تحب فتره الحيض حتي تترك الصاله والصوم ؟؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .بينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، ن

 

على المسلم أن يعود نفسه الطاعة، وأن يوطن قلبه على حب هللا 
ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وحب مرضاة هللا تعالى، وال يسعد بالبعد عن الطاعة، كما 
ال ينبغي أن يبغض شرع هللا، أو يشعر نفسه بثقله عليه، فهذا نذير 

 يحرمه طاعته، ويصده عن سبيله، وهذا من أعظم خطر عليه، فلعل هللا
الخسران، أن ينزع هللا من قلب العبد حب طاعته، وطاعة رسوله صلى 
هللا عليه وسلم، فيخسر الدنيا واآلخرة، لذا على المسلم أن يعود نفسه 
حب الطاعات، مع سؤاله هللا تعالى أن يخففها عليه، لكن ما قد يصيب 

 نتيجة توالي الطاعات، كما يصيب البعض في العبد من شئ من التعب
خواتيم رمضان، فاألمر يسير، لكنه خالف األكمل، فاألكمل أن يبقى 
سعيدا بالطاعة آلخر وقتها، ولو شق عليه فعلها، سائال هللا تعالى أن 
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يخففها عليه، وأن يجعل قلبه متعلقا بها، حتى يصل لدرجة أن يجد 
فقد ) أرحنا بالصالة يابالل : ( لحديثرحته في طاعته، كما في جاء في ا

بلغ بهم الحال لهذه الدرجة، أن يجدوا راحتهم في طاعة هللا تعالى، وفي 
الصالة، والصوم والصدقة وتالوة القرآن والذكر، فحال األخت المسؤول 
عنها نذير خطر، وعليها أن تكثر االستغفار، وأن تديم الذكر حتى حال 

 .لة با تعالى، وهللا الموفقحيضها، حتى تكون دائمة الص

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣١في 

 

 وبعد في الشهر ١٣في الشهر واحيانا ١٥موعد الدوره الشهرية يوم 
 يعني انت ٢٨ وفي هذا الشهر الني يوم ٩ او ١٠ذلك اصبحت يوم 

مرتين في الشهر وجلست عشرة ايام لكن كمية الزم كانت قليلة جدا 
ماطهرت باسبوع نزل دم كرة اخرى في البداية كان دم احمر  وبعد

 الي هو موعد الدورة االساسي فهل ١٥وبسيط لكن بعدها زاد الزم يوم 
 اصلي ام ال وهل هي استحاضه ام دورة

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .عدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وب

 

الحيض هو الدم النازل في وقته المعتاد، والذي يحمل الصفات التي 
تعرفينها، فإن كان األمر كذلك، فهو حيض، فإن طهرت منه طهرا تاما، 

وهو ما يسميه الفقهاء بدم فساد، فليس ، فال يضرك أي دم يخرج بعدها
هو استحاضة، وال هو دم حيض، فتصلي وتصومي ويحصل جماع، 
لكنه ناقض للوضوء، ويجب غسله وغسل ما أصاب من الثياب، وهللا 

 .الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣١في 

 

 انا الزوجة الثانية ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ٣زوجي في عصمته زوجتين ويقرويقتنع بقاعدة ان لكل زوجة  و
 شهور من حقه يوزعها بين زوجتيه كيف يشاء ٦شهورحق لها وباقي 

  زوجات٤باعتبار ان من حقه ان يتزوج 

 شهور ٣( شهور في السنة ٨وبناء على قناعة يعطي زوجته االولى 
رفي  شهو٤ويعطي زوجته الثانية )  شهور فضل منه٥و ..من حقه 

 )وشهر فضل منه.. شهور حقها ٣(السنة

 شهور للمبيت ٨مع العلم ان زوجته االولى التحيض ويخصص لها 
 شهور داخل فيها فترات ٤بينما الزوجة الثانية تحيض ويخصص لها 

اي تبيت معه على قناعته شهرين ونصف بدون حيض ..الحيض 
 شيوخنا الكرام اسال عن قاعدتين

 شهور في السنة مبيت ٣الزوجة على زوجها  القاعدة االولي من حق 
اي الزوجة من ...بغض النظر عن عدد الزوجات التي في عصمته ؟

 ٣ شهور لو كان في عصمته زوجة واحدة أو زوجتين أو ٣حقه مبيت 
 زوجات أو اربعة وباقي الشهور من حقه يقسمها كيف يشاء

االخري القاعدة الثانية حال التقسيم بين زوجتين احدهما تحيض و 
اي يدخل فترة الحيض (التحيض اليراعى هذا االمر في تقسيم المبيت  

 )شهور٣في التقسيم مما يقلل حقها في المبيت عن 

مع العلم لألمانه ان هذة القاعدة يطبقها في مصر ام في الرياض عندما 
تتاح له الفرصة ان يزيد زوجته الثانية بدون علم االولى يفعل وجزيتم 

 ادتي بالجواب عن الفتوى مصاحبة باالدلة ليقتنع بهاخيرا ممكن اف
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 من الحرام ما فيه، وهو عين  هذا الكالم ال أصل له في الشرع، وفيه
الظلم، وهو على خطر إن استمر على ما هو عليه، بل الواجب عليه 
العدل بين زوجاته في المبيت، دون الجماع، فليس واجبا عليه العدل 
فيه،لكن يتبع رغبته، أما المبيت، فالواجب العدل، ويسوي بينهم، وال 

لحيض في القسم، يجوز تفضل إحدى نسائه على األخريات، وال أثر ل
والمبيت، بل الواجب فقط هو القسم في المبيت، والتسوية بينهن، وهللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣١في 

 

 السالم عليكم وحمة هللا وبركاته

 باركم هللا بكم ولكم أسال عن الخلع ما هو وماهي أهميته أثابكم هللا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

  

الخلع هو مطالبة المرأة االنفصال عن الزوج في مقابلة رد المهر له، 
وال يملك الزوج أن يمتنع، بل متى طالبت بذلك، وبذلت المهر، لم يجز 

جب عليه القبول، وهو أحد الطريقتين في رفع عقد له االمتناع، بل و
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النكاح، فالزوج يملك الطالق، والزوجة تملك المطالبة بالخلع، وهو ال 
يعتبر من عدد الطلقات على الصحيح، وتعتد المرأة منه حيضة واحدة، 

 .وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣١في 

 

نتهى النفاس،االن هناك نقاط من الدم انجبت منذ عام ولم أحض منذ ا
منذ البارحة مستمرة ،هل انقطع عن الصالة ام اواصل صالتي افتوني 

 في ذلك وجزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 الحيض، فامتنعي، وإن لم يكن يحمل تلك  إن كان الدم يحمل صفات دم
الصفات، فهو دم فساد، ال يمنعك من الصالة وال الصوم، لكنه ناقض 

 .للوضوء، ويجب غسل ما أصاب من الثياب، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣٠في 

 

ًيوما نفاس جاني الدم االيام االولى وكان خفيف جدا بعده ١٦لي  ً
ع عني السبوع واليوم قمت الصلي الفجر فنزل مني دم لونه انقط

 ؟بني غامق وثقيل هل الصلي ام ال افيدوني
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 النفاس،  إن انقطع الدم لمدة أسبوع كامل، فهذا يعني أنك طهرت من
فإن نزل الدم بعد الطهر، فإن وافق وقت عادتك، فهو حيض، وإن لم 

لكنه ، يوافقها فهو دم فساد، فال تتركي الصالة وال الصوم وال الجماع
 .ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصاب من الثياب، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٢في 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا

زوجتي مريضة بعنكز واصبح متلوث ومنعتها الدكتوره من االستحمام 
بالماء وحاضت وانتهى حيضها وال زالت ممنوعة من االغتسال بالماء 

 فكيف تطهر من الحيض اذا كانت ممنوعة من االستحمام

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 تتيمم، بأن تضرب التراب بكفيها، وتمسح وجهها، ثم تمسح الكف 
اليمنى، ثم اليسرى، ثم تصلي، ويحصل الجماع، فإن قدرت على الماء 

 .تي صلتها بالتيمم، وهللا الموفقاغتسلت، وال تعيد الصلوات ال

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ١/٢/١٤٣١في 
 

ويقصد اذا .. اذا ضيعت الجونتي مرة اخرى٣حلف زوجي اني طالق بال
كان ذاللك قبل سنة .. خرجت بدونها عن قصد وكنت حائض

 هل هناك كفارة....واكثر

انا ..بيت مرتب وقبل شهر ايضا حلف بنفس الحلف اذا  عاد ولم يجد ال
اي وقع الحلف ..لم اسمع حلف الطالق وكنت مريضه بسبب الحيض 

 وقت الحيض

 هل يقع الطالق؟..وعاد ولم يجد المنزل مرتب 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

، لكن تلزمه كفارة يمين في حال ما إذا خالفت ال أثر لذلك على الطالق
ما حلف عليه، فإن ضيعت القفاز، ولم ترتبي البيت، وجب عليه كفارتا 

 .يمين، وال طالق في كال الموضعين، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٠في 

 

م  ايام واغتسلت فى اليو٦اذا كنت فى فترة الحيض وكانت فترة حيضي 
الخامس رغم عدم نزول عالمة الطهر ولكن اغتسلت ألداء عمرة واثناء 
العمرة لم ينزل اى دم او عالمات واديت العمرة صباحا وفى المساء 
نزل دم الحيض وعالمة الطهر هل العمرة صحيحة مع العلم اثناء 
الطواف والسعي لم ينزل اى شيء ؟ ام غير صحيحة الن ايضا عالمة 
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شكل نهائي ولم تنتهى فترة حيضي وبهذا اكون اديت الطهر لم تنزل ب
 العمرة وانا فى فترتها ولكن وانا مغتسلة ولم ينزل اى شيء وقتها ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

نزول الدم أثناء فترة الحيض ال يعني أنك طهرت، بل هذا هو المعتاد في 
فترة الحيض، فإن الحيض يتخلله دم وغدمه، وعليه فقد أديت العمرة 
وأنت حائض، وطفت بالبيت، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة افعلي ما يفعل 

يحة، وأنت الحاج غير أال تطوفي بالبيت، فهذه العمرة اآلن غير صح
باقية على إحرامك، فعليك العودة، وإتمام العمرة، بالطواف ثم السعي ثم 

 التقصير مرة ثانية، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أريد أن أسألكم عن شيء قد يكون محرجا ولكن أحتاج إلى إجابة ألنه 
 .ريأمر ضرو

لدي مرض تكيس المبايض ولسبب ال أستطيع شراء ، األمر كالتالي
فأبدا ال يأتيني دم الحيض إال باستعمال . الدواء والحبوب لمعالجته

وهل أصلي أم ، فكيف أعرف متى تبدأ الدورة، الحبوب فقط وكل شهر
 ال؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين،
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إن أمكن معرفة الدورة بعالمات الدم، فهو دورة، وإن لم يمكن فما نزل 
بعد الدواء فهو دورة إلى انقطاعه، فإن تجاوز خمسة عشر يوما، فهو 
استحاضة، فإن استمر معاك النزول كل شهر، فإن كان أقل من خمسة 

 فإن استمر لمدة خمسة عشر يوما، فهو دورتك،، عشر يوما، واستمر
فانظري أقرب النساء إليك، في العمر والخلقة والسمنة والنحافة، 
ونحوه، وانظري كم يوم تحيض، واجعلي نفسك مثلها في الدورة، أي 

 .نفس عدد أيامها، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 ه٩/١٠/١٤٣٠في 

 

 ...السالم عليكم فضيلة الشيخ 

 ...مسألة بارك هللا فيكم لدي 

كانت .. في رمضان الفائت كنت اعاني اضطرابات في الدورة الشهرية 
وعادت في االول من .... قد انقطعت فبل بداية رمضان بخمس ايام 

وانقطعت عشرة ايام أي حتى ...رمضان واستمرت حتى العاشر 
وعادت مرة اخرى في الواحد والعشرون ... العشرون من رمضان 

وعندما حسبت مجموع االيام وجدتها ... تمرت حتى نهاية الشهر واس
 ... تسعة عشر يوما 

السؤال هو هل على قضاءها جميعا علما بأنني كنت اصوم فيها ولم 
وأنها في المعتاد كانت ال تتجاوز سبعة ايام ..  افطر سوى يوم واحد 

 ...ألن رمضان القادم قد اقترب . ..افتوني بارك هللا فيكم ...  

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ينظر إن كان لك عادة معينة في الشهر، ، في مثل تلك األحوال
وتعرفينها من نفسك، فليس عليك إال أن تمكثي تلك الفترة فقط، فإن لم 

وكان لك تمييز، فتفرقي بين دم الحيض وغيره، فالواجب ، يكن لك عادة
 فاجلسي المدة المعهودة ، العمل بتمييزك، فإن لم يكن لك تمييز أو عادة

من الشهر، ومازاد عليها، فإن اتصل بتلك المدة فهو استحاضة، وما لم 
يتصل فهو دم فساد، واالستحاضة ودم الفساد ال يؤثران على العبادة، 

 وتطوفي ويحصل جماع، لكن يجب أن تتوضئي إن فتصلي وتصومي
 .نزل عليك الدم، وتتحفظي منه جيدا، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/١٠/١٤٣٠في 

 

السالم عليكم لديا بعض االفرازات البنية لمدة ثالثة أيام فهل اصوم 
 واصلي او ما االمر في ذلك

 

لسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وا
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت في الدوررة أو سابقة لها متصلة بها، أو استمرارا للدورة، 
فهي حيض، وإن لم يكن شئ من ذلك، فهو دم فساد، ال أثر له شرعا، 
وليس كالحيض، لكنه ناقض للوضوء، ونجس، يجب غسل ما أصاب، 

 هللا الموفقو

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ١/٢/١٤٣١في 
 

بسب تعب ) ٢٠١١( ايام من رمضان قبل السابق ١٠زوجتي افطرت 
ًالحمل واثناء الحمل لم تستطع القضاء خوفا علي الجنين خصوصا انه  ً
لديها مشاكل في الحمل حتي وضعت قبل شهر رمضان السابق 

 يوم من شهر رمضان ٢٠وبسبب فترة النفاس افطرت ) ٢٠١٢(
 ايام من ١٠السابق وبذلك يكون تعاقب عليها رمضان وما زال عليها 

استطاعت ) ٢٠١٢( رمضان السابق وبعد) ٢٠١١(السنه التي قبلها 
 يوم هل هناك كفارة بدون قضاء ام ٢٥ ايام فقط واالن عليها ٥قضاء 

العام ًالبد من القضاء خصوصا ان شهر رمضان اقترب علي القدوم هذا 
ًافيدونا عاجال وجزاكم هللا خيرا) ٢٠١٣( ً 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن استطاعت القضاء، ولو بعض األيام قبل رمضان، فهو الواجب، وإن 
لقضاء إال بالعجز التام عجزت فليكن بعد رمضان، وال يسقط عنها ا

عنه، ولو أطعمت مع القضاء عن كل يوم تأخر قضاؤه مسكينا، فهو 
 .حسن، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٤في 

 

 السالم عليكم 

تو خرجت من النفاس حيث بعد الحمل زادت أنا امرأه متزوجه ولل
الهرمونات فغلط شعر فخذي بحيث يصعب علي إزالته واصبح الشعر 
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كثير وغليظ ويشوه رجلي وحيث أني امرأه متزوجه اود التجمل لزوجي 
 ومنشغله بطفل رضيع واليمكنني إزاله الشعر بسهوله 

يث هل استطيع عمل ليزر للفخذ بحيث تقوم بذلك ممرضه مختصه ح
 ليختفي الشعر كليا و تكون المنطقه ٤احتاج الى عده جلسات ربما 

 نظيفه و ال احتاج بعدها ألزاله الشعر الذي يعيبني ؟  وجزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

تزيليه بنفسك بالجهاز، فهو الواجب، وإال فال بأس، إن استطعت أن 
بشرط التقيد بالضرورة في كشف الموضوع المطلوب فحسب، وهللا 

 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٢/١٤٣٣في 

 

 ٣ سنوات  وعندي ٨السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته انا متزوج منذ 
اطفال وحصل بيني وبين زوجتي سحر وتم العالج والحمدة هللا ولكن 

 العالج سوف اعرض عليكم عده طالقت مني وبعداثناء تلك الفترة 
مرة قلت لها طالق -١لزوجتي بنية التهديد وهي كثيرة ومتفرقة 

 طبيعية بنية التهديد والتخويف وقامت بالرفض لترضعي الطفل رضاعة
 ومرة ركبت الطائرة من دون محرم فقمت برمي -٢ورضعته صناعي 

الطالق علية بنية التخويف بأن الن تتطلع الطائرة الال بمحرم خوف 
 ومرة نجت من الثانوية وطلبت مني ان تختبر -٣عليها من الرجال 

وم باالختبار فقلت لها طالق قدرات فرقضت ان تختبر وعصت الال ان تق
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ماتختبري ونيتي التهديد و قصدي نفس السنة ماتختبر النها كانت 
 ومرة من المرات -٤وقتها نفاس وفي بداية االربعين بعد انجاب الطفل 

شريت عصير التوت وذهبت الى المنزل واذا العصير مسكوب على 
جيب الفراش وقمت بشراء فرش جديد وقلت لها طالق ماعد راح ا

التوت الى البيت النكي مهملة في نظافة البيت ونية يعلم هللا كلها تهديد 
مرة صارت مشادة كالمية بيني وبينها فاقالت سوف -٥وتخويف لها 

اذهب الى بيت اهلي فقلت ان خرجتي من هذا فانتي طالق ونية تهديد 
وتخويف لها فقامت وخرجت من الباب وال اهتمت بكالمي فقلت لها 

السوال وقمت باالتصال ببعض الشيوخ وبعد ادخلي البيت ارجعي 
افادوني ان على كفارة والتوبة في عدم نطق هذا الطالق والحمد هللا لي 

 سنوات لم انطق بالطالق نهاية  ولكن المشكلة االن في ٣االن مايقارب 
زوجتي تقول لي انا لن احمل منك خوف من اني محرمة عليك لذا ارجو 

فضيلتكم السرعة في الرد لكي ترتاح زوجتي وتحمل وهللا ثم من من هللا 
 ...على مااقول شهيد

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أوال على المسلم أن يتقي هللا، وال يضع الشئ في غير موضعه 
يكون الطالق في محله، واليمين والقسم في الشرعي، فالواجب أن 

محله، وما وقع منك كله يجري مجرى اليمين، وليس الطالق، حتى ولو 
أضمرته، ألنك في كل ما ذكرت ما تريد حقيقة الطالق، لكن تريد إلزام 
زوجتك بالشئ، بالفعل أو بالترك، وال ترى أوقع في نفس زوجتك من 

فارة يمين في كل مرة خالفت فيها ذكر لفظ الطالق، وبالتالي يلزمك ك
زوجتك ما حلفت عليه، وال تعد للحلف بالطالق، وليس عليكما بأس في 
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الحمل والجماع ونحوه، فهو زوجتك، ولم يرد على عقد النكاح ما 
 .يرفعه أو يبطله، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٠في 

 

 السالم عليكم

 جوان بدأ نزيف ٢٤ كنت حامال في الشهر الثاني وفي هذه الفترة أي 
ولما زرت الطبيب قال لي بأن الجنين مات ويجب إسقاطه وأعطاني 

طبعا زرت الطبيب، لكن مشكلتي ،  جويليه سقط الجنين٠٤حقنا، وفي 
فهل أقضي صالتي قبل أن يسقط الجنين؟ . أنني أنزف إلى يومنا هذا

صلي أم أنتظر حتى يتوقف النزيف؟ و هل أعتبر واآلن هل أصوم وأ
 وشكرا. نفساء

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

هذا النزيف ال يعتبر نفاسا، ألن الجنين حسب كالم الطبيب قبل التخليق، 
 وعليه فالدم النازل دم فساد، ال يمنع من الصالة وبالتالي فال يعد سقطا،

وتقضي ، وال الصوم، وال الجماع، وعليك قضاء األيام التي أفطرتيها
 صالتها إن استطعت، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٢/١٤٣٠في 
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انا توقف حملي بتوقف نبض قلب .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 فهل ٥٠ لكنه لم يبدأ في السقوط اال بعد اليوم ٣٥ اليوم الجنين عند

 الدم النازل دم نفاس ام ال وهل يجب علي االفطار قطع - أعزكم هللا-يعد
 .شكرا جزيال وجازاكم هللا خيرا. الصالة

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .جمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أ

 

ال يعتبر الدم النازل بسبب الحمل نفاسا، إال بعد تخليق الجنين في قول 
الجمهور، وهو بلوغ الثمانين يوما، وما دون ذلك ال يعد نفاسا، بل دم 
فساد، فتصلي وتصومي ويحصل جماع، لكن الدم النازل ناقض 

 .وهللا الموفق للوضوء، ويجب غسل ما أصابه من الثياب،

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

انا في فترة نفاس وحاليا ال ارى الدم ولكن ارى افرازات صفراء اللون 
 هل اكون بهذا قد طهرت؟.. 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ات متصلة بالنفاس، فهي نفاس حتى ترين الطهر إن كانت تلك اإلفراز
التام، وهو النقاء التام، ما لم يتجاوز الخمسين يوما، فإن تجاوز 
الخمسين يوما، فإن وافق وقت الدورة فهو دورة، وإال فهو استحاضة، 

 .وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣١في 

 

انا كنت حامل في ثالث اشهر وعلمت في الشهر الثالث ان الجنين 
متوفي في الشهر الثاني واجهضت قبل اسبوعين اسبوع نزل دم 

ماحكم الصاله في هذه .. واالسبوع الثاني خيوط بنيه فقط شي بسيط 
الحاله علما اني لم اصلي خالل هذه االسبوعين الن حملي اكثر من 

 يوم هل هذا صحيح٨١

 

د  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحم
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 مادام الجنين تجاوز الثمانين، فهو في مرحلة المضغة، فإن كان تبين 
فيه خلق إنسان، فالدم النازل دم نفاس، وما صنعتيه صحيح، وإن لم 

لصوم والصالة التي تركتيها، ويرجع يتخلق فهو استحاضة، فتقضي ا
 .في ذلك إلى األطباء، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٠في 

 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته طلقني زوجي المرة االولى على 
نفاس والثانية حائض والثالثة على طهارة هل تحسب ثالث طلقات بارك 

 هللا فيك

 رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 



  ٣٠٧    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

 في قول جمهور الفقهاء نعم طلقت منه، وأصبحت بائنة، فال يحل له أن 
يعود لك إال بعد زواج رغبة من رجل آخر، ويطلقك اآلخر بدون ترتيب 

 .وتواطؤ، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٣في 

 

 

 

 

 

 حكم نزول افرزات صفراء اثناء فترة النفاس 

 )بعد الوالدة باسبوعين ( 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادامت تلك اإلفرازات متصلة بالنفاس فهي نفاس، وال أثر لفرق اللون، 
إلى أن ينقطع الدم تماما، ثم بعد الطهر إن نزل دم، فإن وافق الدورة، 

 .فهو دورة، وإن لم يوافق دورة، فهو دم فساد، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣١في 
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 وكنت ٢١/٦/٢٠١٤لثامن وموعد والدتى انا امراة حامل فى شهرى ا
اريد ان اعمل عمرة رمضان فهل يجوز لى ذلك مع العلم انى سأكون فى 
فترة النفاس وال اعلم متى موعد طهارتى ؟ وهل يجوز اعقاد النية 

 للعمرة وانا نفساء شكرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم

 

ال بأس بعقد النية وأنت حائض أو نفساء، وال بأس باإلحرام أيضا، لكن 
ال يجوز الطواف بالبيت حتى تطهري، وهذا قد يشكل عليك، فانظري 

 .أمرك قبل الشروع في النسك، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه 
 هـ٤/١١/١٤٣٤في 

 

اريد ان اسأل انا مركبه لولب من ستة اشهر نزل مني دم في البدايه 
ها بفتره جت الدوره وطولت عندي تقريبا وبعدجلس اسبوعين وقف 

مدة نص شهر وراجعت الدكتوره وعطتني حبوب وقفت الدم الين 
ها خفت وبعدالدوره اللي بعدها جت وسوت نفس االولى طولت عندي 

 .............ين تجي الدوره اللي بعدها صار يجي دم خفيف كل يوم ال

ً يوم حتى لو كان فيه دم سوا كان ١٥سؤالي هل يجوز لي الصاله بعد 
دم خفيف او كثير وفي رمضان هل يقبل صومي وصالتي  والدم موجود 

 وشكرا لكمارجو الرد على سؤالي ....
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن زاد الدم عن خمسة عشر يوما، فهو استحاضة، فتغتسلي وتصلي 
وتصومي وتفعلي كل شئ حرم عليك بسبب الدورة، لكن تتوضئي بعد 

 فإن دخل وقت الصالة التي دخول وقت الصالة، ثم تصلي ما شئت،
 .تليها، فتوضئي، وهكذا، حتى ينقطع الدم تماما، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣٤في 

 

أتتني الدورة الشهرية في رمضان واستمرت سبعة ايام كعادتها كل 
شهر ثم توقف الدم عن النزول ثم اغتسلت لكي أصوم ونزل الدم مرة 

واغتسلت مرة أخرى وكان وقت نزول الدم بنفس وقت أخرى وتوقف 
نزوله في المرة األولى واغتسلت مرة اخرى ثم صمت يومين وفي وقت 
متأخر من الليل نزل دم مرة أخرى وبنفس وقت نزوله في المرات 
السابقة هل تعتبر استحاضة وهل علي قضائها أو فقط قضاء سبعة أيام 

 ؟؟؟ 

 آرجو آلرد بسرعة

 

رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت الدورة قد أتت مدتها، ثم حصل الطهر، ثم بعد يوم أو يومين، 
نزل الدم، فهذا الدم يعتبر دم فساد، فال أثر له في الصوم والصالة، بل 
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دم ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصابه تصومين وتصلين، لكن هذا ال
 .من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣٤في 

 

السالم عليكم من فضلكم حبيت اسأل الشيخ انا اصلي مريضة بنقص 
الصفائح الدموية و أخدت ادوية كثيرة اثرة على العادة الشهرية بحيث 

النصف ولما تاتيني تحدث لي صارة تتاخر علي بالسنة و السنة و 
و االن انا في اليوم ) حشاكم(افراط بحيث تكون غزيرة و اطراف مكبدة 

 ايام اليجوز لي االكل و ١٠ ايام وقالو لي من بعد ٠٩العاشر اكلت 
يسمى استحاضة فما العمل يا شيخي و انا مازلت ادمي ولكن ليست 

 االلفاظ وهذه الطريقة بتلك الغزارة قلييييييييييلة جدا سامحني على هده
في التعبير ولكن لعدم معرفتي كيف اشرح لك االمر انتظر الرد جزاكم 
هللا بالخير النني اخاف االفطار و اخاف الصيام لماعد اعرف ماذا افعر 
عجل ارجوك امر صعب مع العلم انني اتابع لدى دكتورة نسائية و 

 اشرب الدواء

 

سالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة وال
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إذا نزلت الدورة، فهي دورة إلى أن تبلغ خمسة عشر يوما، فال تصلي 
وال تصومي وال يحصل جماع، فإن تجاوزت هذه المدة، فهي استحاضة، 
فتغتسلين وتصومين وتصلين ويحصل الجماع وتتحفظين جيدا، لكن 

 .وضئي للصالة بعد دخول وقتها، إذا أردت فعلها، وهللا الموفقتت
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٢/١٤٣٤في 

 

 ٦ركبت لولب لمنع الحمل مؤقتا بعد والدتى وجائتنى أول دورة بعد 
شهور من الوالدة وكانت مثل النزيف بسبب اللولب واخدت أدوية تقلل 

 أيام ثم جائتنى المرة ١٠الدورة الشهرية لمدة الدم وقل الدم فعال وظلت 
 ايام وكان الدم قليل والحمد  ثم جائتنى ثالث مرة دم ٧التالية لمدة 

 أيام ثم انقطع الدم لمدة يومين ٩كثير وأخدت الدواء وأستمرت لمدة 
فطهرت وجامعنى زوجى فنزل دم بعد الجماع خفيف ولكنه مستمر وهذا 

تبرته إستحاضة وصليت ونويت صيام يوم عرفة ثالث يوم إلستمراره أع
ولكن الدم مازال موجودا وواضحا هل علينا إثم أو كفارة فى الجماع 
وهل أكمل صيامى وأعتبرها إستحاضة فقط وإن كانت إستحاضة هل 

 هناك مانع من مجامعة زوجى لى فى اإلستحاضة وجزاكم هللا خيرا

 

على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادمت الدورة انقطعت لمدة يومين، وتجاوزت مدتها المعتادة، فما ينزل 
عليك اآلن استحاضة، فال يمنعك من الصالة أو الصوم أو الجماع، لكنه 
 ناقض للوضوء فقط، ويجب غسله، وغسل ما أصابه من الثياب، وال

 .كفارة في ذلك كله، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٢/١٤٣٤في 

 

 وبعد) امبالنون ( سؤالي لقد قمت بزرع شريحة منع لحمل لزوجتي 
وبعد  يوميا ٣٠زراعتها صارت تأتيها الدورة مدة كويلة تجاوزت ال 
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مراجعة الطبيب أعطى عالجا وانقطعت لخمسة أيام ثم جاءتها بعد ذلك 
وبقيت أسبوعا حسب ما كانت قبل ذلك ثم انقطعت ألربعة أيام وصارت 
تنزل عليها نقط بعد ذلك فما حكم الشرع في ذلك في الصالة والصيا 

 والجماع وبارك هللا فيكم

 

 الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن أطبق الدم وأصبح ينزل بشكل مستمر، واستمر هذا األمر لمدة 
طويلة، فإنها ترجع لعادتها قبل االستحاضة، فتنظر كم كانت تمكث في 
عادتها الشهرية، وما زاد عليها فهو استحاضة، فتغتسل المرأة في 

 الشهرية، وتصلي وتصوم ويحصل الجماع، وال يضرها نهاية عادتها
نزول الدم، لكن تتحفظ منه، ثم عليها أن تتوضأ كلما أرادت الصالة بعد 
دخول وقتها وتتحفظ وتصلي، وتكرر هذا لكل فريضة، وتصلي الرواتب 
بنفس الوضوء، ثم إن طهرت، فال يضرها ما نزل من دم بعد ذلك، قليال 

مى دم فساد، ال يترتب عليه حكم، غير أنه ناقض كان أم كثيرا، فهذا يس
للوضوء فقط، فال يمنع من صالة وال صوم وال جماع، وهذا في المرة 

 .األولى، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٤في 

 

أتتني الدورة الشهرية في رمضان واستمرت سبعة ايام كعادتها كل 
ثم اغتسلت لكي أصوم ونزل الدم مرة شهر ثم توقف الدم عن النزول 

أخرى وتوقف واغتسلت مرة أخرى وكان وقت نزول الدم بنفس وقت 
نزوله في المرة األولى واغتسلت مرة اخرى ثم صمت يومين وفي وقت 
متأخر من الليل نزل دم مرة أخرى وبنفس وقت نزوله في المرات 
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ء سبعة أيام السابقة هل تعتبر استحاضة وهل علي قضائها أو فقط قضا
 ؟؟؟ 

 آرجو آلرد بسرعة

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت الدورة قد أتت مدتها، ثم حصل الطهر، ثم بعد يوم أو يومين، 
ي الصوم والصالة، بل نزل الدم، فهذا الدم يعتبر دم فساد، فال أثر له ف

تصومين وتصلين، لكن هذا الدم ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصابه 
 .من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٢/١٤٣٤في 

السالم عليكم حكم نزول دم الحائص اثناء الصاله دون معرفه 
 بنزولها وشكرا؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كانت الدورة قد نزلت، بعد أن دخل وقت الفريضة، وجب عليها 
إعادتها بعد الطهر على الراجح من أقوال أهل العلم، أما إن كانت قبل 

ائض، وال يلزمها صالة بعد الطهر، وهللا دخول وقت الصالة، فهي ح
 .الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه 
 هـ٩/٨/١٤٣٤في 

  

 

كنت على عالقة غير شرعية بمطلقة فحملت في شهرها االول فقررت 
 مدة وجدت ان هذا الزواج باطل  وبعدسترها فتزوجتها فولدت ولدا 

ففكرت في حيلة لكي ال .فتاثرت نفسيا وقزت تجديد العقد دون توثيقه
نفضح نفسنا بعدما سترنا هللا وكي ال اثر على نفسية زوجتي قلت لها 
سنعيد عقد الزواج الننا كنا نتشاجر فيما قبل ربما اكون طلقتك 

ين وابوها دون ان فاعتزلتها تالث حيضات وفي طهرها احضرت شاهد.
فولدت بعده ولدا .اخبره بالحقيقة وقمن بإنشاء عقد الزواج شفهيا

 هل هدا الزواج صحيح وهل الولدين شرعيين؟جزاكم هللا خيرا.أخر

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 شرعي، والواجب اإلعالن، ثم يجب تتمةاألمر بإنهاء نعم العقد
اإلجراءات الحكومية، وبالنسبة لألوالد فهو أوالدك، ومن مائك، وقد 

 .صحح العقد، فال حرج، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣٤في 
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الدوره الشهريه لدي ليست منتظمه ونزل علي في رمضان إفرازات 
 أيام ولم ١٠جدا قبل موعد الدوره الشهريه واستمر لمدة ودم خفيف 

 أيام عدد أيام ٧إفطر واستمريت بالصيام هل اقضيها كلها أم فقط 
 دورتي الطبيعه أم ال قضاء علي ؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ماوافق وقت الدورة فهو دورة، وما لم يوافقها فهو دم فساد، ال يترتب 
عليه حكم، غير أنه ناقض للوضوء، وهو نجس في قول الجمهور، 

 .يجب غسل ما أصاب من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٤/١٤٣٤في 

 

ه نزل اغسلت امس من دوره بعد خروج القصه البيضاء واليوم صائم
 العصر بني والعلم اني مركبه لولوب

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان وقت الدورة مازال باقيا، فهو دورة، إلى أن ينقطع تماما، وعليه 
وقت ما زال للدورة، ألن فتفطري، وال تصلي، وهذا هو األظهر أن ال

 .فرق يوم أو نصف يوم، في حكم المتصل، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٤في 

 

اذا جاءت الدورة الشهرية لزوجتى قبل السفر للحج بيوم واحد هل 
 تمتنع ام تسافر؟واذا جائتها الدورة اثناء الحج ماذا تفعل ؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 . المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ال بأس أن تحرم الحائض، ثم تصنع كل شئ في الحج، إال الطواف 
بالبيت، فتؤجله أن تطهر، ونفس الحكم فيما إذا حاضت أثناء الحج، 

 .بيت، وهللا الموفقفتفعل كل شئ، إال الطواف بال

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٢٤في 

 

  اريد جوابا واضحا عن سؤالي وبعدالسالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته 

 سنة وقد اتتني الدورة واعاني من الشهوات ١٣انا فتاة ابلغ من العمر 
 سنة و لم يتعدى سن البلوغ و ١١و العب مع اخي الذي يبلغ من العمر 

انا العب مع اخي لعبة المصارعة و اثناء ذالك اتخيل انه حبيبي و اكمل 
اللعب على ذالك و في بعض األحيان احاول ان اجعل اخي يلمس صدري 

كن بحائل و يحدث ذالك و في بعض األحيان يلعب اخي معي وهو ول
يمسك رقبتي و يقربني اليه و لكن بحائل وهي المالبس و نية اخي 
اللعب اما انا فال و ال احاول اظهار اي مقاومة  ولك مقاومة لكي 
اتخلص من الشهوة اللتي داخلي  فهل يعتبر هذا زنا او هل يعتبر زنا 

 بونياجيالمحارم ارجوكم 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

هذا الفعل محرم، وال يجوز، ألنه يجر لما هو أعظم، وال يبعد أن يشعر 
أخوك أيضا بالشهوة، وتقعان في أمر مكروه جدا، لذا عليك البعد عنه 

ن العالقة على غير هذا النحو، وهذا الفعل من مقدمات تماما، وتكو
 .الزنا، وموقع فيه، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٤في 

 

اعانى من شهوة زائدة ففى بعض االيام من الشهر قد تكون قبل الدورة 
الشهرية او بعدها اجد نفسى تثتثار بسهولة كما اميل للجلوس بمفردى 

 بعض المشاهد الجنسية كانى افعلها مع رجل سيكون زوجى مثال وتخيل
مع العلم انى لست متزوجة كما انى ال اقوم بمالمسة جسمى او اعضائى 
لكن يصحب التخيالت نزول سائل شفاف لزج او ابيض خفيف مع 
رائحة غريبة مع حدوث انقباضات صغيرة قبل نزوله واحيانا التحدث 

سائل نجس هل هذا السائل يبطل الصوم هذا االنقباضات هل هذا ال
 والصالة

 هل هذه التخيالت تعتبر من العادة السرية ارجو االفادة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

، واسأليه أن يرد عنك هذه ا لشهوة الغالبة، استعيني أختي الكريمة با
فاسأليه سبحانه الهدى والتقى والعفاف والغنى، واسأليه أن يحبب إليك 
اإليمان وأن يقربه إلى قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، 
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وأن يجعلك من الراشدين، واستعيذي با من شر سمعك وبصرك 
 .ِّوقلبك ولسانك، ومن شر منيك، وال تسترسلي في تلك األفكار

وهو طاهر، لكنه ، أما السائل، فإن كان يخرج متدفقا بلذة، فهذا مني
 .يوجب الغسل

أما إن كان من غير تدفق بلذة، لكنه يخرج حال التفكير، فهو مذي، 
وهو نجس، ويجب غسل المخرج، وغسل ما أصاب الثوب، وهو ناقض 

 .للوضوء، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 ـه٦/٢/١٤٣٤في 

 

 يوم ٣٤ يوم ٣٧لو سمحتم انا دورتي غير منتظمه احيانا تاتي على
 فهي غير منتظمه

 ذلك فوجئت بنزول وبعدوي اتت منذ ثالثة اسابيع ومكثت اسبوع 
قطرات من الدم منذ يومين فهل هذه دوره اما ماذا ؟؟؟؟؟؟؟ وهل اصلي 

 ام ال؟؟؟؟؟؟؟؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الدورة إما أن تعلم بالوقت المعتاد، أو بالصفة التي تعرفها المرأة من 
نفسها، فإن كان ما نزل عليك في وقته المعتاد، أو يحمل نفس صفات 

هو دورة، وما نزل بعد ذلك ليس بشئ، وال تلفت له، الدورة، ثم انقطع ف
غير أنه ناقض للوضوء، ويجب تنظيف ما أصابه من الثياب، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٢/٢/١٤٣٤في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 اتتني الدوره أمس قبل المغرب ولم ينزل سوى قطرة دم واحده ومن 
م ينزل اي شي آلدم واال غيره الى اليوم الظهر نزل بعض بعدها ل

الخيوط البنيه مع العلم انه هذا الوقت الذي تأتيني فيه اخر الشهر فما 
 هو الحكم هل اصلي او انتظر

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ن كان هذا هو وقت الدورة المعتاد بالنسبة لك، فهي دورة، ولو كانت إ
يسيرة، فاتركي الصالة والصوم والجماع، إلى أن يحصل الطهر، وهللا 

 .الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٤/١٤٣٤في 

 

 .السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

م اتتها الدورة عندما بلغت زوجتي سن البلوغ و دخل عليه رمضان ث
الشهرية فكانت تفطر في تلك االيام من رمضان و الكنها لم تصم عن 
تلك االيام بعد انتهاء الدورة الشهرية النها كانت تستحي ان يعرف ذلك 

سوألي هو . ابوها او اخوتها و تكررت هذه الحالة في عدة رمضانات
لدورة هل تقضي عن تلك االيام التي كانت تفطرها في رمضان بسبب ا

 ؟؟؟؟؟ و لكم جزيل الشكر و الثوابالشهرية ام تكثر صوم النوافل
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

الواجب عليها تقدير تلك األيام، ثم تقضيها، وال حاجة بها للنوافل، 
 .مادامت ذمتها منشغلة بالفريضة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/١/١٤٣١في 

 

 

سألنى أحد الزمالء عن مسألة اعلم رأى الدين فيها وقد أحببت التأكد 
وهي أن رجال غلبته شهوته اثناء من الرأى الشرعى من سيادتكم، 

الدورة الشهرية لزوجته فأتاها في الدبر، فما الحكم الشرعى، وماهى 
 الكفارة؟

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

أتى امرأة في دبرها، هذا العمل كبيرة من الكبائر، فقد لعن هللا من 
واللعن يعني الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا، وعلى من فعل هذا التوبة 
النصوح الصادقة، والندم على مافعل،والعزم على عدم العودة له، 
وليكثر من االستغفار والذكر والعمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن 

ادقة، السيئات، وليس لهذا كفارة غير ما ذكر من أمر التوبة الص
 .واالستغفار،وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٣/١٤٣٤في 
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قصتي يا شيخ انني اعيش بمشاكل كثيره جدا جدا مع زوجي وال امل 
في اصالحه فهو يتعمد اهانتي دائما االن مره قال لي اذا خرجت فأنت 

ل وهو طالق وخرجت هل يقع هذا الطالق او ال مع العلم انه مدرك لما قا
يقول طالق تهديد ال يقع المره الثانيه تعرضت لضرب مبرح جدا ونزل 

ها بيومين جائت الدورة وبعدمني دما وقال لي في هذا الوقت انت طالق 
 هل يقع هذا الطالق او ال ؟ 

ها حصل خالف وقال لي الحمد  اللي طلقتك فماهي لفتوى في وبعد
 ههذا الحال ؟

يد ان يراجعني ولكن لم يقول بصريح العباره  االن هو يلمح لي بانه ير
ويقول لي خليك عند ابنك هل يجوز له ان يراجعني بدون الوطء او 

 التصريح لي انه راجعني وان راجعني هل يشترط شهود؟ 

اذا كان هو غير منتبه لموضوع العدة وانقضت العده هل بعد العده هذه 
  في محاكم؟ يجوز ان اتزوج غيره وهل يشترط ان يثبت الطالق

اناا ال ارغب بالرجعه اليه ابدا فهل تجوز هذه الرجعه؟ اسالكم با 
 تجاوبوني

  

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ق،  أما حلفه عليك بالطالق، حتى ال تخرجي، فهذا يمين، وليس بطال
وأما . ويلزمه كفارة يمين، إن كنت خرجت، وفي الثانية يقع الطالق

الرجعة، فال يجوز له الرجعة إال في مدة العدة، فإن انقضت العدة، فليس 



  ٣٢٢    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

له عليك رجعة، ولك أن تتزوجي من شئت، ويستحب اإلشهاد على 
الرجعة، لو راجعك، بشرط أن تكون في العدة، ويشترط أن تكون 

 أو بالفعل مع نية الرجعة، وثبوت الطالق يكون بالكلمة، الرجعة باللفظ،
حتى لو لم يثبت في المحكمة، فهو في شرع هللا طالق، واألوراق مثبتة 

 .ال أكثر، لكن يجب احترام األنظمة في ذلك، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١١/٩/١٤٣٤في 

 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته انا أعاني من تكيس في المبايض 
تسبب في تأخير الدورة الشهرية لمدة ثالث شهور ثم قالت لي الطبيبه 
أن أتناول دواء منظم للسكر وأكل حبوب منع الحمل حتى تنظم لي 
الدورة الشهرية ولكن بعد تناولي لحبوب منع الحمل بأربع ايام نزل 

بنيه اللون مثل اللتي أراها أول كل دورة شهرية لي فما معي إفرازات 
حكم هذا مع العلم أن حبوب منع الحمل بعد تناولها لمدة عشرين يوم 

 بعدها تنزل الدورة الشهرية

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ت تحمل خصائص دم الدورة، فاألصل أنها دورة، فتلزمك إن كان
 .أحكامها، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٤في 
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته انا قصتي انني حامل من جديد وقد 
تأخرت علي الدورة الشهرية ثالث ايام فقط وعمري باالربعين مع العلم 
انني ولدت اربع مرات قيصرية و اجهضت مرتين واالن حامل وانا 
خائفة من هذا الحمل على صحتي وفي العملية االخيرة عملة شد للبطن 

نني اكتفيت والحمد  واآلن انا خائفة من هذا الحمل على اساس ا
 واحس في خطورة على صحتي فهل يجوز االجهاض في حالتي هذه 

 وجزاكم هللا كل خير

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

عين يوما، وتخشين على نفسك الضرر، فال بأس ما دام الحمل دون األرب
 .بإلقاء تلك النطفة، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٤في 

 

 ﷽. 

تقول ..اتشكر لكم هذا المجهود العظيم واتقدم بسؤالي ..بعد التحية 
شفت ان بقعة  دقيقة اكت١٥السائلة انها صائمة اليوم وقبل ان تفطر ب

دم احمر نزل عليعا بقعة واحدة فماذا هي فاعلة اتفطر ام تكمل يوم 
 صيامها

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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إن كانت في وقت الدورة المعتاد، فقد أفطرت بها، وإال فهو دم فساد ال 
أثر له، وتكمل صومها، وتتوضأ للصوم، وتغسل ما أصاب ثوبها وبدنها 

 .منه، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٤في 

 

 

انا متزوجه وقد قرأت حديثا ان من اتى حائضا او اتى .السالم عليكم
واما سؤالي التالي .راه في دبرها فقد كفر، هل هذا الحديث صحيح ام

كلم الى منزلي وعند دخولي ٦٥٠فهو اني كنت عائده من سفر مسافته
الحمام وجدت افرازا فيه لون احمر ولم يكن موعد الدوره الشهريه 

وقد نزلت الدوره في ذلك اليوم .ها بقليل جامعني زوجي وبعد
ة حائض وما هي الكفاره ان كان كذلك بعدساعات فهل هذا مجامع

 .وجزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أما الحديث فقد رواه اإلمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الشيخ 
 .األلباني

 

لدورة، ال يترتب عليه أثر، ويسمى دم ونزول الدم في غير موعد ا
 .فساد، وال عليك إن جامعك زوجك، ثم بعدها نزلت الدورة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣٤في 

 

 بعد ان اغتسلت وطهرت من الدورة الشهرية بثالثة ايام رايت نقاط بنية 

 ال اعلم هل أصلى أم مع العلم انى صمت احد االيام الثالثة ولكنى االن
ماذا يجب على ان افعل وما حكم وصومى وصالتى خالل هذه االيام 

 الثالثة؟

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

هذا الدم يعتبر دم فساد، وليس له حكم الدورة، فال أثر له من حيث 
الشرع، سوى أنه ينقض الوضوء، وعليك غسل ما أصابه من الثوب، 
ويجب عليك الصالة والصوم ويباح الجماع، وما أوقعتيه في هذه ثالثة 

 .األيام من عبادات، فهي صحيحة، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٣/١٤٣٤في 

 

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 االنتهاء من الطواف وبداية السعي ذهبت وبعداثناء ادائي للعمره 
لدورة المياة ووجدت الدورة قد نزلت معي فقطعت عمرتي ولبست 

 انهاء زوجي من عمرته بحصت بالنت ورجعت الكمل السعي وبعدنقابي 
ا لم تكن ل هي صحيحه  واذواكملت عمرتي  ماحكم هذه العمره وه

 صحيحه ماذا علي ان افعل
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادمت رجعت وأكلمت العمرة، وما مارستيه من محظورات اإلحرام كان 
 .عن جهل، فالعمرة صحيحة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٩/١٤٣٤في 

 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته والصالة والسالم على رسول هللا 
كغ ٣٧وعلى اله وصحبه انا ابلغ السادسة عشر من عمري ووزني 

وانا اعاني من نقص وزن شديد ويجب علي كما قالت لي الطبيبة ان 
وفي رمضان الفائت صمت اكثر من الغذاء كي ال تقطعني الدورة 

والحمد ولكن كانت الدورة تنزل بنية وهذا من الممكن انه من الصيام 
فهل يجوز لي ان افطر في رمضان؟ وان كان ال يجوز ماذا علي ان 

 افعل ؟ جزاكم هللا خيرا

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .ه وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آل

 

الواجب عليك صوم الشهر مع المسلمين، وال يجوز الفطر، للسبب 
المذكور، إال إن نزلت الدورة، سواء بطبيعتها، أم بسبب التغذية، فيجب 

 .الفطر إذن، وليس عليك بأس في ذلك، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣٤في 

 

 السالم عليكم حضرات الشيوخ سؤالي فقهي عن العالج 

كنت في يومي السابع من الدورة عندما استخدمت عالج للتخلص من 
السحر بوضع وصفة اعشاب عن طريق راقي داخل الرحم على شكل 
لبوس مدة يومين متتالين ومن ثم ذهبت لحجامة وعملت حجامة ورقية 

مي الثامن الدورة والمفروض شرعية ومن بعدها اتفاجئ بعد ان كان يو
هو اخر يوم الزم اتطهر للصالة اتفاجئ بعد الحجامة بنزول دورة جديدة 
باالضافة الى قطع من الدم والم كبير في القدمين كما انني الازال اتعالج 

من الدورة ولم ١٣بالزبت القروء والمسك قبل النوم وهذا يومي ال
ر واصوم ام الاصوم حتي اطهر ولم اصوم فما يجب ان افعل هل اتطه

 األبيضرؤية الطهر 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

مادام الدم متصال بالدورة، ولم يتجاوز الخمسة عشر يوما، فهو دورة، 
 .الموفقفال تصومي وال تصلي، وال يحصل جماع، وهللا 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١/١٤٣٤في 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

جاءتنى الدورة يوم االحد قبل رمضان وفي نهار الخميس نزلت قطرات 
بسيطة جدا ولم ينزل شي فنويت الصيام قبل فجر يوم الجمعة ونمت 

  وهل صحيحواغتسلت ظهر الجمعة بعد الصالة فهل صيام يوم الجمعة 
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وامس بعد صالة التراويح نزل دم مرة علي ماخذ في تاخيري للغسل 
مع العلم بان مدة الدورة لعلم بان نهار السبت لم ينزل دم اخرى مع ا

 ايام وانتظر ردكم بفارغ الصبر ٩عندي في االيام العادية  

 استودعكم هللا

وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ما دام الفترة المعتادة تسع أيام، فكل ما ينزل فيها فهو دورة، وعليه فال 
يجوز أن تصومي أو تصلي حتى تتيقني من الطهر التام، وعليك قضاء 
األيام التي صمتيها، فهو صوم غير شرعي، فانتظري حتى الطهر التام، 

 .لي وصومي وصلي، وهللا الموفقثم اغتس

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/١/١٤٣٤في 

 

 سنة عندي ١٨السالم عليكم و رحمة هللا وبركانه انا فتاة عمري 
  سنة ولم ١٢استفسار حول الصيام او الكفارة انا لما بلغت كان عمري 

ينزل مني دم كثير عبارة عن نقطة بس ومن دلك لم تاتني العادة 
 اشهر و في تلك المدة اتى شهر رمضان وفي يوم ٦شهرية اال بعد ال

من ايام رمضان عطشت كثيرا ففكرت كتيرا ثم قلت انها ليست العادة 
 اشهر عليها فشربت  الماء وانا ٦الشهرية النها لم تاتني بعد و قد مر 

االن اريد ان اسالكم عن  تلك االيام التي افطرت فيها هل اصوم ماقطرت 
عم مسكين ام ماذا ؟ ارجوكم اريد جوابكم شكرا جزاكم هللا الف ام اط
 خير
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

نزول تلك النقطة، ال يدلل على البلوغ، وبالتالي فال يلزمك الصوم، وال 
 .قضاء عليك لتلك األيام، إال ماكان بعد نزول الدورة فعال، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٧/١٤٣٤في 

 

 الدورة بستة ايام نزل وبعدانا امراة متزوجة اتتنى الدورة وطهرت 
ها افرازات بيضاء وشفافة فما حكم وبعدة يومين افرازات بنى لمد

 األيامالصالة والصيام فى  هذة 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ما كان بعد الطهر التام، يسمى دم فساد، ال أثر له شرعا في منع الصالة 
لصوم أو الجماع، بل تفعلي كل هذا، ولكنه ناقض للوضوء، ويجب أو ا

 .غسل ما أصاب من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٥/١/١٤٣٤في 

 

 بلغت وكنت اصوم وال ١٣ سنة وعندما كنت في سن ال٢٣انا عمري 
اصلي وعندما تاتيني الدورة الشهرية ال اصوم وكنت احيانا اقضي 

يانا ال اقضي ديني ورغم انني كنت متهاونة في هذا االمر اال اني واح
نسيت كم علي من االيام التي يجب ان اقضيها وهذا على مر كل هذه 
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السنوات واالن و الحمد  تبت و اصبحت اصلي و اصوم ولكن ال 
 ادري كيف علي ان اقضي كل هذه االيام افتوني جزاكم هللا خيرا

 

مين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العال
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أما الصلوات فليس عليك قضاء، لكن أكثري من الرواتب والنوافل، وأما 
الصوم فاجتهدي في تقدير األيام التي عليك، واقضيها على سعتك، ولو 

 .في الشتاء، وهللا الموفق

  بن موسى الداليدمحم.د: كتبه
 هـ٣/١/١٤٣٤في 

 

 السالم عليكم 

لدي موضوع مشغل بالي عندما كنت صغيرة ذهبت الى مكة واتتني 
الدورة الشهرية ولم اخبر اهلي حيائا  وجهال بالحكم فأحرمت على 

واعتمرت بعدها ! حالتي وانهيت عمرتي وقصرت وتكرر مني هذا الفعل
عدة مرات وعند علمي بالحكم تبت الى هللا ونويت في أكثر من مرة  
عن العمرات الفاسدة واسأل هللا أن يعفوا عني بعد ذلك  تزوجت وعندما 

 وأخشى أن يكون عقد نكاحي باطل! اتذكر هذا العمل اندم اشد الندم 

 ارجوا توجيهي؟ 

على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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مادمت قد اعتمرت فيما بعد، فال حرج عليك، وعليه التوبة واالستغفار، 
 .وال أثر لهذه العمرات على عقد النكاح،وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٨/٢/١٤٣٤في 

 

 كاته السالم عليكم ورحمة هللا وبر

 عام عادتي الشهريه غير منتظمه ٢٤انا فتاه غير متزوجه عمري 
وربما ابقى لمدة ثالث شهور دون ان تاتي ولكنهاتتعبني في رمضان 

 ايام تقريبااو اكثر ١٠احيانا وهذا الشهر جاءني في بدايته دم بني لمده 
بيوم او يومين ولكني وصمت وصليت الني لم ارى الدم االحمر ولم 

المها اال ربما يوم واحد ولست متاكده انه مرتبط بهذه االفرازات احس با
 من الشهر وبداية ٢٨ نزولها انقطعت وعادت للنزول مره اخر في وبعد

النزول رايت الدم االحمر ثم عاد الدم البني ولكني تركت الصوم 
 والصاله الني رايت الدم االحمر فما الحل جزاكم هللا خير

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

أنت أدرى بعادتك، فإن كان ما وقع في أول الشهر ال يحمل صفات 
الدورة، وال قريب من وقتها، فليست دورة، لكنه دم فساد، يوجب نقض 

 . أصابه من الثيابالوضوء فقط، مع وجوب غسل ما

أما ما وقع في آخر الشهر،وكان يحمل صفة الدورة،فهو دورة، وما 
يتبعه دورة أيضا حتى ولو كان لونه بنيا، إلى الطهر أو بلوغ خمسة 

 .عشر يوما، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
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 هـ٤/١/١٤٣١في 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

سعودي لالستثمار بإقامة دورة تدريبية  لمدة  ثالثة يقوم االن البنك ال
أشهر وفي كل شهر يقدم مكافأة شهرية للمتدرب  قدرها ثالثة  االف 
لایر وأنا عاطل عن العمل وأريد أن أستفيد من هذه الدورة لعلها تفيدني 
إذا تقدمت ألي وظيفه فال أعلم هل يجوز لي التسجيل في الدورة ؟  

عن مساعدة العمالء وتعليمهم على العمل على طبعا طبيعة الدورة 
االجهزة ولو عرضة علي وظيفه في نفس البنك هل يجوز لي العمل فيه 

 ؟

النني أخشى أن البنك ربوي فال أعلم مالحكم في السؤالين  وجزاكم هللا 
 ًخيرا

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 الدورة في حد ذاتها ال بأس بها، فما دمت لن تعمل في البنك، فال بأس 
بها، إال إن كانت تعينك على تعلم القروض الربوية وكيفية طرحها،  أو 

تشوبها الشبه، وكذا الودائع الجارية، التي وقع اتفاق المرابحات التي 
العلماء على كون فوائدها ربوية، فإن كانت الدورة في مثل هذه األمور 

 .فال يجوز االشتراك فيها، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٦/١٤٣٤في 

 احيانا عندما اكون مستعجلة او عندي امتحان نفسيا يحصل انقباضات
من االسفل وخروج سائل ماحكم هذا السائل وماحكم صالتي الني اكون 
في مكان ال استطيع الوضوء فيه وماهو حكم االفرازات الخارجة من 

 المراة علما باني انسة
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

اإلفرازات ناقضة للوضوء، بكل حال، ويختلف حكمها، فإن كان منيا، 
وهو ما يخرج متدفقا بلذة، فهذا موجب للغسل، وما كان سائال خارجا 
عند الشهوة، لكن بغير تدفق فهو مذي نجس، يوجب غسل المكان، 
وغسل الثياب، وما سوى ذلك إفرازات، األصل فيها الطهارة، لكنها في 

 .لوضوء، وهللا الموفقالجملة ناقضة ل

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/١/١٤٣٤في 

 

ماحكم االفرازاة التي تخرج من المراء هل تبطل الوضوء 
 والصالة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 المرأة ناقضة للوضوء مطلقا، فإن خرجت اإلفرازات التي تخرج من
وجب الوضوء، وإن خرجت أثناء الصالة أبطلتها، ويجب الوضوء 

 .بعدها، إال إن كانت مستمرة، ال تنقطع، فهي كسلس البول، لها أحكامه

أما النجاسة، فإن كانت تلك اإلفرازات من مخرج البول أو الغائط فهي 
الثياب، وإن كانت من مخرج نجسة، ويجب غسل المكان وما أصابه من 

 .الولد، فليست بنجسة، وهللا الموفق
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 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/٢/١٤٣٢في 

 

 

 السالم عليكم 

هل خروج االفرازات العاديه تنقض الوضوء ؟ الن قرات ان ابن 
عصثيمين رحمه هللا تراجع عن فتواه ان االفرازات تنقض الوضوء 

 جزاكم هللا خيراوقال انها التنقض الوضوء 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

 الذي نعلمه أن الشيخ رحمه هللا على قوله في نقض الوضوء 
 :باإلفرازات، وهذه بعض عباراته

والظاهر ،  صادقالذي ينسب عني غير هذا القول غير: قال رحمه هللا
 . اهـ" أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه ال ينقض الوضوء

 ) . ١١/٢٨٧(مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 

أما اعتقاد بعض النساء أنه ال ينتقض ": )١١/٢٨٥(ًوقال أيضا 
 .وهللا الموفق. اهـ " الوضوء فهذا ال أعلم له أصال إال قول ابن حزم

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٤/١٠/١٤٣٠في 

 السالم عليكم ورحمة هللا 

اعانى من خروج بعض االفرارزات من منطقة الشرج وخروج بعض 
االفرازات من  القضيب مما يستدعي ان اغسل الذكر ثالث مرات 
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واالستنجاء قبل كل صالة مع رش المالبس الداخلية بالماء لكن فى 
 واحد العشاء صالة التراويح برمضان هل يجوز لي ان اصلي بوضوء

والتراويح حيث يصعب جدا تجديد الوضوء نظرا لالزدحام والصالة 
خارج نطاق المسجد  نظرا لكثرة المصلين ام اكتفي بصالة العشاء فقط 
وال اصلي القيام علما بأننى اذا لم اصليها بالمسجد سأكسل عن القيام 

 يرحمكم هللابها من المنزل افيدونى 

 

 والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد الحمد  رب العالمين،
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن كان هذا مستمرا معك، فهذا من باب السلس، فإن أردت صالة 
العشاء والتراويح، فتوضأ وضع مناديل أو نحوه عند مخرج تلك 

 .اإلفرازات، وصل على حالك، وال يضرك خروج شئ أثناء الصالة

أما إن كان هذا غير مستمر معك، فال يجوز االستمرار في الصالة إن 
خرج شئ من هذا، فاخرج وتطهر وتوضأ، وأكمل الصالة، منفردا أو 
مع الجماعة، وليكن وقوفك في آخر الصفوف تسهيال عليك، وإن شق 

 .عليك، فأنت معذور في ترك الجماعة، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/٣/١٤٣٤في 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لقد داعبت نفسي بالوسادة في نهار رمضان، وخرج مني سائل ابيض 
ولكني ال اعرف ان . غير اصفر شفاف لزج مثل االفرازات المهبلية



  ٣٣٦    | دمحم بن موسى الدالي: دكتور                                                   الفتاوى الحيض والنفاس وفقه بعض مسائله
 

. احكم اذا كان مني او مذي العرف حكم صيامي واذا توجب علي اعادته
ها وبعدعجين وانه خرج نتيجة شهوة مع العلم ان رائحته ال تشبه ال

.                                                                                       فتور

 .فما هو، وما حكم صيامي؟ وشكرا لكم

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
  .مرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدال

 

إن كان ما خرج متدفقا بلذة وشهوة، وعقبه فتور فهو مني، وهذا إفساد 
للصوم باالختيار، يستلزم توبة نصوحا، واستغفارا، ثم عليك الغسل 
بعده، وقضاؤه، وهذا العمل ال يجوز في غير رمضان، ويتأكد التحريم 

 أشد وأشد، فاستغفري هللا وتوبي إليه، وهللا في رمضان، وفي نهاره
 .الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١/١٤٣٠في 

 

السالم عليكم، انا شككت بنزول قطرات من البول ففتشت ولمست 
( المالبس الداخليه فأحسست بأن هناك منطقة رطبة اكثر من الباقي 

فكان ) وقد تكون هذه مجرد اوهام الني اعاني من وساوس شديدة 
شعور نزول البول شك وليس يقين ولكن بعدما فتشت احسست بأن 

علم هل هي وسوسة؟ ام ان هذي الرطوبه وال ا، هناك منطقة رطبة اكثر
وفي حال انها لم تكن وسوسة اال ! الذي احسستها هي بول حقيقي

يمكن ان تكون هذي المنطقة الرطبة مجرد افرازات نسائية طبيعية؟ 
النني اوريد اخذ التيسر قدر المستطاع بسبب كثره وساوسي حيث اني 

ه واغير مالبسي اغسل يدي مرارا وتكرارا خشيو اصابتها بالنحاس
 أيضاواعيد الوضوء 
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

هوني على نفسك، ومادمت لم تقطعي بشئ فال تلفت إليه، فإن استطعت 
 إفرازات أو أن تعرفي مصدر هذه الرطوبة، فافعلي، فقد يكون عرقا أو

بول، فكل هذه احتماالت، وال نقطع بشئ من ذلك، فال تلفت حتى 
تتيقني، وليكن هذا شأنك في كل أمرك، واعلمي أن كيد الشيطان 

 .ضعيف، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١/١/١٤٣٤في 

 

فضيلة ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... ﷽
...  شهور والحمدهللا ٥الشيخ انا شاب متزوج من فترة قصيرة قرابة 

 اشهر وزوجتي تعاني من التهابات وافرازات والدكتورة منعتها ٣من 
بين )فكنت الجأ الي فرك عضوي الذكري بمؤخرتها .. من الجماع 

ومن يومين .. وكان ذكري يالمس دبرها الكن دون اي ايالج الليتين 
وانا اقوم بهذه العادة ضرب راس عضوي الذكري دبرها بقوه والكن لم 
يحصل ايالج وانما ضرب اقل من ثانيه ونفرت منها ونفرت مني يعني 
ابتعدنا عن بعضناب النها احست بالم وانا اشتد خوفي من غضب هللا 

فما ..لو بمقدار ذرة وحالتي النفسيه يرثئ لها لخوفي بأن يكون دخل و
 وشكرا(.طالق)الشيء الح هل تنفع التوبه وهل يفصل بيننا هذا 

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
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ذا المكان، ففي  عليك التوبة واالستغفار، واجتهد أن تبعد عن ه
وأهل العلم قالوا فيمن ) لعن هللا من أتى امرأة في دبرها :( الحديث

أصرا على الجماع في الدبر يفرق بينهما، فعليك التوبة واالستغفار، 
وليس لذلك كفارة سوى اإلكثار من األعمال الصالحة، فإن الحسنات 

 .قيذهبن السيئات، وليس هذا موجبا لفسخ النكاح، وهللا الموف

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٩/٢/١٤٣١في 

 

السالم عليكم انا من االردن اريد ان اسالك عن موضوع يخصني وهو 
انا انسانه كتيره الشك وعندي بعض الوساوس انا االن انتهيت من 
قضاء ايامي من رمضان ولكن عندي يوم انتهيت من قضائه  ولكن 

 اليوم وموضوع شكي انه في شكية بامره بعد االنتهاء من صوم هذا
اليوم التالي من قضاء هذا اليوم نزلت علي افرازات صفراء طبعا وهيا 
تابعه للدوره الشهريه فشككت في صحه اليوم الذي صمته من قبل  مع 
اني لم ارى شي في ذلك اليوم ولكن الشكوك تاخذني انه من الممكن 

ن واجب علي اعاده هذا انني لم انتبه في هذا اليوم للون االفرازات ويكو
اليوم   ارجو منك الرد على سؤالي جزاك هللا كل خير فانا قلقه واشك 
كتيرا وجزاك هللا كل خير  انا متوتره الرجاء الرد وارجو ان يكون 

 سؤالي واضح

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .معين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أج
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فاألصل عدم نزولها ، مادام أنك لم ترين هذه اإلفرازات في نفس اليوم
 .فيه، وال يلزمك الصوم ثانية، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٧/٢/١٤٣٤في 

 

قليل من الدم ... بعد ان اكملت صالتي وجدت في ... السالم عليكم 
 ما اعتقد هل بطلت صالتي ؟ يجب  على- الكدرة -الداكن اللون يسمى 

 علي ان اعيد الصالة من جديد ؟ ولكم جزيل الشكر

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

إن تيقنت أنه من قبل الصالة، وقبل الوضوء، فال إعادةعليك، لكن إن 
 .نه نزل أثناء الصالة، فأعيديها، وهللا الموفقتيقنت أ

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ١٠/٢/١٤٣٠في 

 

 سنه طفت بالبيت وكان معي بنتي عمرها ١٢انا إمراه اعتمرت قبل 
سنه ونصف وكانت تعبانه ووصخت مالبسها ومالبسي فطلعت 

 ولم اسعى الن  زوجي امرني بان للحمامات ثم رجعت في ساحة الحرم
اجلس في ساحة الحرم واتم هو عمرته جفقال خالص هيا لنطلع من 
الحرم وانا لم اكمل عمرتي فما الواجب علي فعله ونحن ذاهبون للعمره 

 غدا وجائتني الدوره
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الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .آله وصحبه أجمعين، وبعدالمرسلين، نبينا دمحم وعلى 

 

اعلمي أنك مازلت محرمة من ذلك الحين، وعليك أن تكملي العمرة، فإن 
طهرت فجددي إحرامك من الميقات، ثم اعتمري عمرة كاملة، وال عليك 

 .شئ فيما صنعت لجهلك بالحكم، وهللا الموفق

 

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٣/٢/١٤٣٣في 

 

عشرة وبعد واتممت االربعين وتطهرت وصمت السالم عليكم انا ولدت 
ايام نزل على الدم مرة اخري ولكن قليل وليس موعد دورتي قبل الحمل 

 فما حكم الصيام والصالة

 

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد 
 .المرسلين، نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

له ترك الصالة، وال الصوم، وال الجماع، بل هذا دم فساد، فال يلزم 
مارسي حياتك بشكل عادي، غير أنه ناقض للوضوء، ويجب غسل ما 

 أصابه من الثياب، وهللا الموفق

 دمحم بن موسى الدالي.د: كتبه
 هـ٢/٢/١٤٣١في 
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 وهللا تعالى الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد

نسأل هللا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح 
 .المتقبل

 


