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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.151/  11كتاب الطهارة باب /  1ج : أبو داود ( 5)   
.131/156كتاب الطهارة باب / 1ج :ابن ماجة (1)  
 
 

                                                              بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                
 .أحكام الحيض : المحاضرة التاسعة 

 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ، وأقل الحيض ( : ) 31ـ 31) قال المصنف رحمه اهلل تعالى ص 
ثالثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة بلياليها ، وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره ، وما تراه الحامل 
استحاضة ، وهو ال يمنع الصوم وال الصالة وال الوطء ، وما تراه المرأة من األلوان في مدة حيضها 

وهو يسقط عن الحائض الصالة أصال ، ويحرم عليها الصوم ... لخالص حيض حتى ترى البياض ا



المستحاضة ومن به سلس البول وانطالق البطن وانفالت ... فتقضيه ، ويحرم وطؤها  ، ويكفر مستحله 
النفاس ...  الريح والرعاف الدائم والجرح الذي ال يرقأ ، يتوضؤون لوقت كل صالة ويصلون به ما شاؤوا 

ذا جاوز الدم األربعين ولها عادة الدم الخ:  ارج عقيب الوالدة ، وال حد ألقله ، وأكثره أربعون يوما ، وا 
فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ، والنفاس في التوأمين عقيب األول ، 

 (. والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تعريف الحيض : أوالً  
 السيالن يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا نزل منها الصمغ: لغة 

 دم يخرج من رحم امرأة بالغة ال داء بها وال حبل ولم يبلغ سن اليأس: شرعا 
 دم أسود لذاع كريه الرائحة: صفته 
 .مدة الحيض : ثانيًا 

وما نقص عن الثالث أو زاد على العشرة فهو . أقل الحيض ثالثة أيام بلياليهن وأكثره عشرة أيام بلياليها 
واستدل على ذلك بعدة أحاديث منها  ما روي عن . استحاضة إال أن تكون لها عادة فترد إلى عادتها 

قل ما يكون من المحيض أ: ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أبي أمامة رضي اهلل عنه قال 
للجارية البكر والثيب ثالث وأكثر ما يكون المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي 

 . (1)(مستحاضة 
أقل الحيض ثالثة : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وعن واثلة بن األسقع رضي اهلل عنه قال 

  (2)(أيام وأكثره عشرة أيام 
                                                                                                                                 .ألوان الحيض : ثالثًا 

يعد ما تراه الحائض من األلوان في مدة حيضها حيض لما روي أن النساء كن يبعثن عائشة بالدرجة فيها 
 .    (3)"ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء : " تقول الكرسف فيه الصفرة ف

 .المذهب أنها ال تحيض وما تراه الحامل يعد من االستحاضة   :هل تحيض الحامل ؟ : رابعًا 

 .أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا ، وال حد ألكثره .  الطهر بين الحيضتين : خامسًا 

 

 

 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

 812ص /  1ج : الدارقطني ( 1)
 812ص /  1ج : الدارقطني ( 8)
 .القطن : ، والكرسف  12كتاب الحيض باب /  1ج : البخاري ( 3)
 

                                                                                            بسم اهلل الرحمن الرحيم                   
 .أحكام النفاس : المحاضرة العاشرة  

 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                                                                                          .تعريف النفاس : أواًل 
 .هو الدم الخارج عقب الوالدة : شرعا . الوالدة : لغة 

                                                                                                                                        .مدته : ثانيًا 
 ال حد 

لما . وأكثر النفاس أربعين يوما بلياليها . ألقله عند جمهور العلماء فقد ينقطع حال استهالل المولود 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " روت أم سلمة رضي اهلل عنها قالت 

 .(1)" أربعون يوما 
اد على أربعين يوما فهو استحاضة إال أن يكون لها عادة فترد إلى عادتها فإذا رأت الدم أكثر من وما ز 

ن استمر بعد األربعين  عادتها يتبع النفاس فإذا انقطع قبل األربعين أو عنده دل على تغير عادتها وا 
 . تقضي ما زاد على عادتها من الصالة والصوم

                                                                                                                     .النفساء لتوأمين : ثالثًا 
فلو وضعت الثاني بعد . يجب أن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر ويعتبر النفاس من والدة األول 

 األربعين فال نفاس لها بعد الثاني بل تغتسل وتصلي
                               .  بعد نزول الثاني ألن العبرة لبراءة الرحم( الطالق أو الوفاة ) انقضاء العدة  ويكون



         هل لمن أسقطت نفاس ؟                                                                                                           :مسألة 
والمضغة . يوما (  14) يوما ثم مضغة (  14) يوما ثم علقة (  14) يكون الجنين نطفة :  الجواب

فإذا كان السقط مضغة غير . يوما وخالل هذه المدة يظهر تخلقها (  124 - 11) يكون عمرها من ال 
نما يكون حيضا  ن كان السقط مضغة ظهر بعض تخلقها فللمر . مخلقة فما دون فليس لها نفاس وا  أة وا 

 .نفاس وعليها غسل

 .أحكام الحائض و النفساء : رابعًا 

.                                                        ـ يمنعان من الصالة وال يجب عليهما القضاء باإلجماع ، وكذا أجزاء الصالة كسجود التالوة والشكر 1
                                                                                                         .        ـ ال يصح صومهما وعليهما القضاء في أيام أخر 2
ـ ال يصح مع الحيض والنفاس االعتكاف ، والطواف ، ودخول المسجد ، وقراءة القرآن ولو آية واحدة ، 3

                                                                                   .                                          وكذا مس المصحف 
.                                                                                                               ـ  يثبت بالحيض أو النفاس البلوغ 1
                                                                                                                        .           ـ يحرم طالقهما 5
           .                                                                                                             ـ يحرم وطئوهما حتى يطهرن 1
 .ـ يجب عليها االغتسال حال الطهر منهما 6

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  131/  145أبواب الطهارة باب /  1ج : الترمذي ( 1)

 .االستحاضة وأحكامها : خامسًا 
روي عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل . هي كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس : االستحاضة 

أقل ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عنه قال 
                                                                                                                            (2)(أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة 

     :                                                                                                                            أحكام االستحاضة 
                                                              :                                                  ال تمنع االستحاضة الصالة  -1

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت 



إنما ذلك عرق وليس . ال : ) قال . أفأدع الصالة . يا رسول اهلل إني امرأة أستحاض فال أطهر : فقالت 
ن قطر الدم على الحصير  .بالحيضة  اجتنبي الصالة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صالة وا 

)(3)                                                                                                                                                                   
:                                             صوم وال الجماع ألن الصالة ال تصح إال بالطهارة ومع ذلك صحت منها  ال تمنع ال -2

: ) ولما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال في المستحاضة 
   (1)(ضأ عند كل صالة وتصوم وتصلي تدع الصالة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________ 

 211ص /  1ج : الدارقطني ( 2)
 315ص /  1ج : البيهقي ( 3)
 121/  11أبواب الطهارة باب /  1ج : الترمذي ( 1)
 
 



                          بسم اهلل الرحمن الرحيم                                                                            
 .النجاسات و آداب قضاء الحاجة : المحاضرة الحادي عشر  

 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

                                                                                                                                      :النجاسات : أواًل 
.                                                                    ـ بول ، وغائط  ، ومني ، ومذي ، ودم ، وقيح ، وصديد ، وقيء اإلنسان 1

.                                                                                          بول الصغير والكبير سواء الفرق كالهما نجس  :تنبيه 
   .                                             ـ بول وروث خرء الحيونات عمومًا سواء كانت مأكولة اللحم أم ال تعد من النجاسات 2
.                                                (1){أو دما مسفوحا فإنه رجس } : ـ الدم المسفوح من االنسان وسائر الحيوانات ، لقوله تعالى 3

من الدم ما يبقى في اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق والكبد والطحال كما يعفى عن دم  ويستثنى
: ) د اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال السمك وذلك لما روي عن عب

                                                                                       .(2)(أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
.                                                                                                             ر في حقه للضرورةأما دم الشهيد طاه

إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } : لقوله تعالى : ـ الخمر1
                                                                                                                         .                     (3){لعلكم تفلحون 

  .                                                                 (1){حرمت عليكم الميتة } : ـ ميتة الحيوان ذي الدم السائل لقوله تعالى 5
سمعت رسول اهلل صلى اهلل : أما الجلد فهو نجس قبل الدبغ لحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال 

.                                                                                                           (5)(إذا دبغ اإلهاب فقد طهر : ) عليه وسلم يقول 
أو لحم خنزير فإنه } : جس العين وكل ما يخرج منه من لعاب وغيره نجس لقوله تعالى ـ الخنزير ن1

 .  (1){رجس 

                                                                                                                           .آداب قضاء الحاجة : ثانيًا 
 :ة وآدابه أـ سنن قضاء الحاج

لحديث أنس بن مالك " بسم اهلل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث : " ـ أن يقول عند الدخول 1
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم : ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : رضي اهلل عنه قال 

ان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل ك: ، وعنه أيضا قال  (6)(بسم اهلل : إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا 
 . (1)(اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث : ) الخالء قال 

.                                                                                    ـ أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى عند الدخول2
: ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : رضي اهلل عنه قال يجب أن يستتر لحديث أبي هريرة  - 3

              .                                                                                                                             (1)(ومن أتى الغائط فليستتر 



ال يحترز من النجاسة يستحب أن يتجنب األمكنة الصلبة  -1 .                                          حتى ال يصيبه رشاش البول وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .115/ سورة األنعام  (1)
 .3311ابن ماجة رقم   (2)
 .14/ سورة المائدة   (3)
 .3/ سورة المائدة   (1)
 .1123ابو داود رقم   (5)
 . 115/ سورة األنعام   (1)
 245ص /  1ج : مجمع الزوائد  (6)
 112/  1كتاب الوضوء باب /  1ج : البخاري  (1)
 35/  11كتاب الطهارة باب /  1ج : أبو داود  (1)

" غفرانك الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاي : " أن يخرج برجله اليمنى ويقول عند الخروج  -5
: ) كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا خرج من الخالء قال : مالك رضي اهلل عنه قال لحديث أنس بن 

،  وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه  (14)(الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني 
                                                                                 .                                   (11)(غفرانك : ) وسلم كان إذا خرج من الغائط قال 

كان النبي صلى اهلل : ) أن يغسل يديه بالصابون عند الخروج لحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  -1
أتيته بإناء عليه وسلم إذا أتى الخالء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على األرض ثم 

 .                                 (12)(آخر فتوضأ 

 :مكروهات قضاء الحاجة  -ب 
كان : ) يكره الدخول إلى الخالء ومعه شيء مكتوب فيه اسم اهلل لحديث أنس رضي اهلل عنه قال  -1

اتمه صلى اهلل وقد ثبت أن نقش خ.   (13)(رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل الخالء نزع خاتمه 
 .محمد رسول اهلل : عليه وسلم كان 

                                                                               .يكره استقبال مهب الريح وكذا استقبال الشمس والقمر - 2
يان لحديث سلمان يكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها ولو في البن -3

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي : ) رضي اهلل عنه قال 
، ولما روي عن أبي أيوب رضي اهلل عنه أن  (11)(بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم 

تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ولكن  إذا أتيتم الغائط فال: ) النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 
 .   (15)(شرقوا أو غربوا 



يكره التخلي في طريق الناس أو في الظل أو تحت شجرة مثمرة لحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن  -1
الذي :  وما الالعنان يا رسول اهلل ؟ قال: اتقوا الالعنين قالوا : ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
.                                                                                                                   (11)(يتخلى في طريق الناس أو ظلهم 

يكره البول في الماء الراكد لما روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه  -5
.                                                                (16)(ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه : ) م يقول وسل
من حدثكم أن النبي صلى : ) يكره البول قائما إال من عذر لما روت عائشة رضي اهلل عنها قالت  -1

 (11)(ا فال تصدقوه ما كان يبول إال قاعدا اهلل عليه وسلم كان يبول قائم
 

 

 

 

 
_________ 

 341/  14كتاب الطهارة باب /  1ج : ابن ماجة ( 14)
 34/  16كتاب الطهارة باب /  1ج : أبو داود ( 11)
 .  141ص /  1ج : البيهقي ( 12)
 1611/  16كتاب اللباس باب /  1ج : الترمذي ( 13)
 الروث: والرجيع .  56/  16رة باب كتاب الطها/  1ج : مسلم ( 11)
 51/  16كتاب الطهارة باب /  1ج : مسلم ( 15)
أي الذين هما سبب اللعن والشتم : والالعنان .  25/  11كتاب الطهارة باب /  1ج : أبو داود ( 11)

 غالبا
 231/  11كتاب الطهارة باب /  1ج : البخاري ( 16)
 12/  1ب كتاب الطهارة با/  1ج : الترمذي ( 11)
 
 

 


