
 
 

 1438 تفسير آيات األحكام/ المرحلة الثالثة، كلية التربية األساسية، د. عقيل عباس الريكان

 المحاضرة السادسة:
 الحيض

في اللغة: السيل، وفي اصطالح الفقهاء، الدم الذي تعتااد الراة ر ةتيتاي فاي 
ايام رعلوراة، ولاي تار ية فاي تاةب الع اادر، واعقّااء ماّدر الرطّلقاة، و او فاي 
األغلاااس  ساااود،  و  يراااة غلاااي، يااااة لاااي دفاااذ، و اااد يااارتي ملااا  غياااة  اااذ  

 األوصاف يس را تستدميي األرزجة. 
 

 سنن الحائض
اتفق الجريذ مل   ّن را تةا  األع     ل  لوغها تسذ سعين ال يركن  ْن يكون 

ييًّا،  ل  و دم مّلة وفساد، وكذا را تةا  اآليس الرتقّدرة في السن، واختلفوا 
 في تيديد سّن اليرس، فقال اليعا لة: خرسون. 

 و ال اليعفية: خرس وخرسون. 

 و ال الرالكية: س عون. 

ْن كان الغالس اعقطامي  عد و ال  الشافعية: را دارت الييار فالييض رركن، وا 
 ال اعية والستين. 

و ال اإلرارية: يّد اليرس خرسون سعة لغية القةشية، وللرشكوب في  ّعها  ةشية، 
 الرعلورة فستون.  (1) ّرا القةشية

 

 
                                                           

القةشية: كل رن اعتسس لا) ةيش( و و اسم لعّة  ن كعاعة، و يل  و اسم لفهة  ن رالب     (1)
  . ن عّة، و و  يد  جداد الّع ّي )صّل  اهلل مليي وآلي وسّلم( 
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 مّدة الحيض

: ا ل رّدر الييض  ال ة  يام، و ك ة ا مشةر، وكّل دم ال  ال اليعفية، واإلرارية
 يسترة  ال ًا  و يتجاوز مشةًا فليس  ييض. 

 و ال اليعا لة، والشافعية:   ّلي يوم وليلة، و ك ة  خرسة مشة يورًا. 

 و ال الرالكية:  ك ة  خرسة مشة لغية اليارل، وال يّد أل لي. 

الطُّهة الفاصل  ين ييّتين،  ّرا   لي  واتفق الجريذ: مل   ّعي ال يّد ألك ة
 ف ال ة مشة يورًا معد اليعا لة، وخرسة مشة معد اليعفية، والشافعية، والرالكية. 

 و ال اإلرارية:   ل الطهة  ك ة ردر الييض،  ي مشةر. 

  اختلفوا في اجتراع الييض رذ اليرل، و ّن را تةا  اليارل رن الدم  ل يركن
  ن يكون ييًّا؟ 

  ال الشافعية، والرالكية، و ك ة فقهاء اإلرارية: يجترذ الييض، واليرل. 

 و ال اليعفية، واليعا لة، والشيخ الرفيد رن اإلرارية، ال يجترعان  يال. 

 

 

 

 

 
 


