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 حكم الكدرة والصفرة

 

 2حبث يف مادة فقه

 إشراف األستاذة: اسم الطالبة:



 

 7من  2الصفحة 

 

 املقدمة

 وصحِبه والّتابعنَي.  أما بعد: احلمد هللِ وحده، والصالةُ والسالمُ على خريِ خلِقه أمجعنَي، وعلى آِله

باحليض، وكثرة االستفسارات عن حكم الكدرة والصفرة نظًرا ألهمية األحكام واملسائل اليت تتعلق 

 من أخواتي وبناتي رغبت أن أحبث يف هذه املسألة، وأخلص كالم العلماء فيها.

 أهم املباحث يف هذه املسألة:

 معنى الكدرة والصفرة. . 1

 حاالت نزول الكدرة والصفرة. . 2

 حكمها يف زمن الطهر. . 3

 حكمها يف زمن احليض. . 4

 

  



 

 7من  3الصفحة 

 

 والصفرة:معنى الكدرة 

سائل عكر ويكون بني درجات اللون البين، وأحياًنا يكون أبيض خملوًطا باللون البين أو  الكدرة:

 1األمحر.

سائل أصفر كماء اجلروح أو هو كالصديد يعلوه اصفرار، وخيرج من فرج املرأة قبل  الصفرة:

 2احليض أو بعده أو أثناء فرتة احليض.

 والصفرة:حاالت نزول الكدرة 

 قبل نزول احليض. . 1

 أثناء احليض )متصلة باحليض(. . 2

 بعد احليض، واستمرت إىل ما قبل الطهر. . 3

 بعد رؤية الطهر.  . 4

 حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت قبل احليض:

امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم حكمها أنها غري معتربة. قال ابن عثيمني رمحه اهلل: 

 3.رة ال عربة بهافهذه الكدرة والصف

 حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت أثناء دم احليض )متصلة باحليض(:

إذا كانت تأتيها يف أول عادتها، كأن كانت عادتها مخسة أيام أو مثانية أيام، وكان يف اليومني 

 4.األولني كدرة، أو يف وسطها كدرة وهي متصلة فهي من العادة

 بعد احليض، واستمرت إىل ما قبل الطهر:حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت 

 -أما الكدرة بعد احليض فهي تنتظر حتى تزول ألن الكدرة املتصلة باحليض حيض، لقول عائشة 

 5: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.-رضي اهلل عنها 

 
 1/498 ،املستقنع زاد على املمتع شرح ،العثيمني حممد بن صاحل بن حممد 1

 السابق املرجع 2

  73/54 الشهري، اللقاء العثيمني، صاحل بن حممد 3

   13/20،اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس ، الراجحي الرمحن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبد4

 1/78 ،للنساء الطبيعية الدماء يف رسالة كتاب العثيمني، صاحل بن حممد 5



 

 7من  4الصفحة 

 

 حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد رؤية الطهر:

رواه أبو داود،  (ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا كنا)طاهرا؛ لقول أم عطية رضي اهلل عنها: 

ورواه البخاري دون لفظ: )بعد الطهر(، وهذا له حكم الرفع عند أهل احلديث؛ ألنه يعترب تقريرا 

 6أحكامه. من النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذ

 

  

 
 26 ،باملؤمنات ختتص أحكام على تنبيهات ،الفوزان اهلل عبد بن فوزان بن صاحل 6



 

 7من  5الصفحة 

 

 اخلامتة:

لكدرة والصفرة بعد الطهر وقبل احليضة ال عربة بها، وال تؤّثر يف صالة املرأة يتبني مما سبق أن ا

 وصيامها، وأما اليت تكون يف أثناء احليض فإنها من احليض.

 

  



 

 7من  6الصفحة 

 

 املراجع:

تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات املؤلف: صاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان الناشر: وزارة  . 1

 1هـ عدد األجزاء: 1423اململكة العربية السعودية  -واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشئون اإلسالمية 

هـ( 1421الشرح املمتع على زاد املستقنع املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوفى:  . 2

أبو  15هـ عدد األجزاء:  1428 - 1422دار النشر: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل،  للشاملة /  أعده 

 ه1429 -ب السليمان أيو

عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الراجحي مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها  . 3

الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس  http://www.islamweb.net موقع الشبكة اإلسالمية

 .درسا 26 -

هـ( مصدر الكتاب : 1421اللقاء الشهري املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوفى:  . 4

مالالرقم ] http://www.islamweb.net دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالالالمية تالالاب  الك

  .لقاء 77آليا، ورقم اجلزء هو رقم اللقاء ، عدد اللقاءات 

 

  



 

 7من  7الصفحة 

 

 جدول احملتويات
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 3.................................... حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت أثناء دم احليض )متصلة باحليض(:

 3............................. حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد احليض، واستمرت إىل ما قبل الطهر:

 4.............................................................. حكم الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد رؤية الطهر:

 5.................................................................................................................... اخلامتة:
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