
 الحیض والنفاس
 مجيء الدورة الشهر�ة �عد سن الخمسین

 
إذا أكملت المرأة خمسین عاًما وجاءتها الدورة الشهر�ة بنفس أ�امها وفي �ل شهر أو  :السؤال

ن سواء فهل �جوز للمرأة أن تترك الصالة والصیام وقراءة القرآ ،ر�ت شهًرا أو شهر�ن ثم جاءتتَ 
أم تستمر المرأة في أداء الصالة  ،شهر أو شهر�ن ثم جاءتجاءت في �ل شهر أو َأْخَلفت في 

لصالة في مصلى العید وهي إلى اوهل �جوز لها أن تذهب  ؟الدم وقراءة القرآن مع وجودوالصیام 
 ؟هل �جب علیها الغسل إذا انقطع عنها الدم؟ و بهذه الحال

ولذا �ختار جمع من أهل العلم أنه ال  ،قبیل الخمسین غالب النساء ینقطع حیضهن :الجواب
�ان لكن إذا استمرت معها الدورة و االنقطاع �ثیر في النساء، حیض �عد الخمسین بناء على أن 

ممیزة  وأ ا،أو بلونه إذا �انت معتادة وجاء على عادته ،ینزل علیها في وقته و�نفس مدتهالدم 
الخمسین واستمر معها ذلك فال یوجد في  وجاء على تمییزها بنفس اللون الذي �ان ینتابها قبل

وعلى هذا إذا استمر معها نزول الدم في عادته �عد الخمسین  ،األدلة ما �منع من اعتباره حیًضا
و�ذا انقطع  ،وحینئٍذ تترك الصالة والصیام وقراءة القرآن ،أو بلونه ورائحته فإنها تكون حائًضا

فهي عادة  ،الصیام الذي تر�ته أثناء هذه العادةعنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتقضي مع ذلك 
 الدماء التي تأتیها قبل الخمسین.كسائر 

نعم �جب علیها الغسل �ما  ؟)هل �جب علیها الغسل إذا انقطع علیها الدمالسائلة: ( قولت
 .�جب على الحائض التي �انت تأتي عادتها قبل الخمسین

مصلى العید وهي بهذه الحال؟) في وهل �جوز لها أن تذهب إلى الصالة في (تقول: 
تسمع و تخرج إلى العید لتحضر و كم علیها �أنها حائض ال مانع من أن تذهب الحالة التي حُ 

لكنها تعتزل المصلى �ما جاء في  ،وتحضر دعوة المسلمین وتؤمن علیهاالخطبة وتستفید منها، 
الحیض یوم العیدین، أمرنا أن نخرج ": )الصحیح(في  -رضي هللا عنها– حدیث أم عطیة

[البخاري:  "وذوات الخدور فیشهدن جماعة المسلمین، ودعوتهم و�عتزل الحیض عن مصالهن
 �هللا أعلم. ،]٣٥١
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