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 باب الحيض والنفاس -6

 هو دم طبيعة وجبلَّة يرخيه الرحم، فيخرج من فرج المرأة في الحيض :

 أوقات معلومة.

 :أصل دم الحيض 

خلق هللا عز وجل دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قّل 

 أن تحيض الحامل.

 ضع.فإذا ولدت قلَبه هللا لبناً يدّر من ثدييها، لذلك قّل أن تحيض المر

فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ال مصرف له، فيستقر في 

 الرحم، ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام.

 :أنواع الدم الذي يخرج من المرأة 

 الدم الخارج من فرج المرأة ثالثة أنواع:

 دم الحيض، وهو األصل. -1

 دم النفاس، وسببه الوالدة، وحكمه حكم الحيض. -2

ضة، وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض من مرض دم االستحا -3

 ونحوه، ويستمر معها، وال ينقطع إال مدة يسيرة.

 :مدة الحيض 

ال حد ألقل الحيض وال ألكثره.. وال لبدايته وال لنهايته.. وغالبه ستة أو 

 سبعة أيام.. وال حد ألقل الطهر بين الحيضتين وال ألكثره.

ة.. فمتى رأت المرأة الحيض فهي وال حد للسن التي تحيض فيها المرأ
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 حائض وإن كانت دون تسع سنين.. أو فوق خمسين سنة.

 :حكم دم الحيض 

 دم الحيض نجس يُغسل إذا أصاب الثوب.

فَقَالَْت: أَرأْيَت ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَالَْت: َجاَءِت اْمَرأةٌ النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن أْسَماَء 

هُ تَـحُ »َكْيَف تَْصنَُع؟ قال:  الثَّْوِب، فِـييُض تَـحِ إْحدَانَا  َماِء، ال، ثُمَّ تَْقُرُصهُ بِ تُـّ

 .(1)متفق عليه «.هِ فِـي لِّـيَوتَْنَضُحهُ، َوتُصَ 

 هو الدم الخارج من قُـبُل المرأة عند الوالدة، أو معها، أو قبلها.النفاس :  

 :مدة النفاس 

د أن غالب مدة النفاس أربعون يوماً.. فإن طهرت قبله صلت وصامت بع

تغتسل.. ولزوجها وطؤها.. وإن زاد إلى ستين فهو نفاس.. لكن إن 

 استمر فهو دم فساد.

 :حكم الدم الخارج من الحامل 

الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم ينزل الولد، فهو دم فساد ال تترك من 

 أجله الصالة، لكن تتوضأ لكل صالة.

وشهره وحاله فهو وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته 

 حيض، تترك من أجله الصالة والصوم والطواف.

 :حكم تناول ما يقطع الحيض 

المرأة إذا كانت حائضاً فإنها ال تصلي وال تصوم وال تطوف بالبيت، سواء  -1

كان الحيض موافقاً للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، فإذا طهرت اغتسلت 
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 وصلت. 

ناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به، ويكون يجوز للمرأة إن احتاجت ت -2

 طهراً تصوم فيه وتصلي.

 :عالمة طهر الحائض 

 تعرف الحائض الطهر بما يلي:

ً يخرج إذا توقف الحيض.. ومن لم تر هذا السائل  أن ترى سائالً أبيضا

تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض.. فإن خرجت ولم تتغير فهو عالمة 

 طهرها.

 مة على طهر المرأة من الحيض.وكال األمرين عال

 :حكم الصفرة والكدرة 

الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.. وإن رأت ذلك قبل العادة أو 

بعدها فليس  بحيض.. فتصلي وتصوم.. ولزوجها أن يجامعها.. وإن 

تجاوزت الصفرة والكدرة العادة الغالبة للنساء.. فتغتسل وتصلي 

 كالطاهرات.

ْفَرةَ َشْيئالقَالَْت: ُكنَّا ال نَعُدُّ ْنـَها َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أّمِ َعِطيَّةَ  ً ُكدَْرةَ َوالصُّ  .ا

 .(1)أخرجه البخاري

 :حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة 

إذا زاد الدم على عادة المرأة فالزيادة اليسيرة حيض.. فإن استمر طويالً 

ا فهي طاهرة كشهر فهي مستحاضة.. وإذا طهرت المرأة قبل تمام عادته
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 يلزمها ويحل لها ما يلزم الطاهرة ويحل لها.

 :حكم من ولدت بعملية جراحية 

ً جلست  احية فحكمها حكم النفساء.. إن رأتمن ولدت بعملية جر دما

ً فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كسائر  حتى تطهر.. وإن لم تر دما

 ،وصلت ،الطاهرات.. وإن وضعت الحمل ولم يخرج منها دم اغتسلت

 امت كالطاهرات، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل.وص

 :حكم مباشرة الحائض 

 يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض، ويجتنب محل الحيض.

ً قَالَْت: َكانَْت إْحدَانَا إذَا َكانَْت َحائِضَرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  ، فَأَرادَ ا

ا، ثُمَّ تِـهَ فَْوِر َحْيضَ  فِـيتَتَِّزَر أْن يُبَاِشَرَها، أَمَرَها أْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا

متفق  .بَـهُ ِلُك إرْ يَـمْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ ، َكَما َكاَن النَّ بَـهُ ِلُك إرْ يَـمْ يُبَاِشُرَها. قَالَْت: َوأيُُّكْم 

 .(1)عليه

 :حكم وطء الحائض 

يحرم وطء الحائض في الفرج.. وال يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم  -1

 وطئها قبل الغسل فهو آثم.حيضها وتتطهر.. وَمْن 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )قال هللا تعالى: 

 .[222]البقرة: (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

إذا وطئ الرجل زوجته مختاراً متعمداً عالماً أنها حائض فهو آثم، وعليه  -2

 التوبة واالستغفار من فعله المحرم.. والمرأة مثله.
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  الحائض:حكم النوم مع 

 يجوز للرجل أن يضطجع مع زوجته الحائض في لحاف واحد.

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َكاَن َرُسوُل ا ،ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َزْوَج النَّ ا ْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ ونَةَ ْيـمُ مَ  َعنْ 

 .(1)سلممأخرجه  ثَْوٌب. نَـهُ بَـيْ وَ  نِـيبَـيْ يَْضَطِجُع َمِعي َوأنَا َحائٌِض، وَ 

 :حكم ما يخرج من رحم المرأة 

إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض وال نفاس.. وإن وضعت 

الجنين ألربعة أشهر فهذا نفاس.. وإن وضعت علقة أو مضغة غير 

مخلَّقة فليس بنفاس ولو رأت الدم.. وإن وضعت مضغة مخلَّقة وتبين أنه 

 َخْلق إنسان فهو نفاس.

 :حكم دخول الحائض المسجد 

وتضع على فرجها ما يمنع نزول يجوز دخول المرأة الحائض المسجد، 

 الدم؛ لئال يتلوث المسجد.

الَمْسِجِد،  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬نََما َرُسوُل ابَـيْ : قالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

إِنَّ »َحائٌِض، فَقَاَل:  نِّـيفَقَالَْت: إِ «. الثَّْوبَ  ِلـينِـييَا َعائَِشةُ! نَاوِ »فَقَاَل: 

 .(2)سلممأخرجه  .تْـهُ فَنَاَولَ « يَِدكِ  فِـيْت سَ لَـيْ َحْيَضتَِك 

  :حكم حج الحائض وعمرتها 

الحائض تحرم بالحج، وتفعل المناسك كلها إال الطواف بالبيت، فإذا 

 طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
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وإذا أحرمت بالعمرة تبقى على  إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل، وتقضي 

 عمرتها.

، فَ ال: َخَرْجنَا ال نََرى إال َرِضَي هللاُ َعْنـَها قَالتْ َعائَِشةَ  َعنْ  ا ُكنَّا لَـمَّ َحجَّ

َما لَِك »َوأنَا أْبِكي، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـيَّ بَِسِرَف ِحْضُت، فَدََخَل عَ 

بَنَاِت آدََم، فَاْقِضي  لَـىهللاُ عَ  بَـهُ إنَّ َهذَا أْمٌر َكتَ »قُْلُت: نَعَْم، قال: «. أنُِفْستِ 

، غَ الا يَْقِضي مَ   .(1)متفق عليه «.تِ البَـيْ بِ  فِـيأْن ال تَُطو ْيـرَ َحاجُّ

 :الحائض تقضي الصوم ال الصالة 

ْوَم َوال  َعْن ُمعَاذَةَ  قَالَْت:َسأْلُت َعائَِشةَ فَقُْلُت: َما بَاُل الَحائِِض تَْقِضي الصَّ

 نِّـيلَْسُت بَِحُروِريٍَّة، َولَكِ تَْقِضي الصَّالةَ؟ فَقَالَْت: أَحُروِريَّةٌ أْنِت؟ قُْلُت: 

ْوِم َوال نُْؤَمُر بِقََضاِء  أْسأُل، قَالَْت: َكاَن يُِصيبُنَا ذَِلَك فَنُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ

 .(2)متفق عليه الصَّالةِ.

 :ما يحرم على الحائض والنفساء 

 يحرم على الحائض والنفساء ما يلي:

 وطء في الفرج.الصالة.. والصوم.. والطواف بالبيت.. وال

 ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض.

 ويجوز لها دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك.

وال تُـمنع من أي شيء إال بدليل، واألفضل أن يكون اإلنسان على 

 طهارة دائماً.
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والمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصالة، أو طهرت قبل خروج وقت 

 يها أن تصلي تلك الصالة.الصالة، وجب عل

 :صفة غسل الحائض والنفساء 

يجب على الحائض والنفساء إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل بتطهير جميع 

البدن بالماء.. وهو كغسل الجنابة.. لكن يستحب لها في هذا الغسل نقض 

شعر رأسها.. والغسل بماء وسدر أو صابون.. ودلك الرأس دلكاً شديداً.. 

 بقطعة فيها مسك، أو طيب؛ إلزالة الرائحة الكريهة.ومسح الفرج 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َسألَِت النَّ  اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ أنَّ أْسَماَء  اْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ 

ُر، تَـهَ تَأُْخذُ إِْحدَاُكنَّ َماَءَها َوِسْدرَ »يِض؟ فَقَاَل: َمـحِ َعْن ُغْسِل ال ا فَتََطهَّ

ً َرأِْسَها فَتَْدلُُكهُ دَْلك لَـىَر، ثُمَّ تَُصبُّ عَ ِسُن الطُُّهوتُـحْ فَ  ى، حَ اً َشِديد ا تَْبلَُغ  تَـّ

ُر ُمـمَ ا الَماَء، ثُمَّ تَأُْخذُ فِْرَصةً لَـْيـهَ ُشُؤوَن َرأِْسَها، ثُمَّ تَُصبُّ عَ  سََّكةً فَتََطهَّ

ُر «. ابِـهَ  ِريَن ٬َحاَن اُسبْ »ا؟ فَقَاَل: بِـهَ فَقَالَْت أْسَماُء: َوَكْيَف تََطهَّ ! تََطهَّ

هَ فَقَالَْت َعائَِشةُ )َكأ«. ابِـهَ   .(1)متفق عليه .ذَِلَك( تَتَبَِّعيَن أثََر الدَّمِ  ِفـيتُـخْ ا نَـّ

 هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.المستحاضة : 

 :الفرق بين الحيض واالستحاضة 

لون هذا الدم الحيض: سيالن دم ِعْرق في قعر الرحم يسمى العاذر، و -1

 أسود، ثخين، منتن، ال يتجمد إذا ظهر.

أما االستحاضة: فهي سيالن دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون  -2

 هذا الدم أحمر، رقيق، غير منتن، يتجمد إذا خرج؛ ألنه دم عرق عادي.
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 دم الحيض نجس يجب غسله، ودم االستحاضة دم عادي يحسن غسله. -3

 :أحوال المستحاضة 

 المستحاضة لها أربع حاالت وهي:

 أن تكون مدة الحيض معروفة لها، فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي. -1

أن تكون مدة الحيض غير معروفة لها، فتجلس ستة أو سبعة أيام؛ ألن  -2

 ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي. 

د من غيره، أن ال تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض األسو -3

 فهذه إذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.

أن ال تكون لها عادة معلومة، وال تستطيع أن تميز دم الحيض، فهذه  -4

 تجلس ستة أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي، وتسمى المبتدأة. 

 :صفة غسل المستحاضة 

 المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض.. وال يلزمها الوضوء

 لكل صالة عن هذا الدم.. وتحشو فرجها عن التلوث بخرقة ونحوها. 

ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ٍش َسألَِت النَّ بَـيْ حُ  بِـيأنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أ َرِضَي هللاُ َعْنـَها، َعْن َعائَِشةَ 

ال، إنَّ ذَِلِك »اُض فاَل أْطُهُر، أفَأدَُع الصَّالةَ؟ فَقَاَل: تَـحَ أسْ  نِّـيقَالَْت: إ

َها، ثُمَّ فِـييِضيَن تَـحِ ُكْنِت  تِـيلَِكْن دَِعي الصَّالةَ قَْدَر األيَّاِم الَّ ِعْرٌق، وَ 

 .(1)متفق عليه. «لِّـيَوصَ  ِلـياْغتَسِ 

 :ما يجوز للمستحاضة 

يجوز للمستحاضة ما يجوز للطاهرة من الصالة والصوم واالعتكاف 
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 والجماع ونحو ذلك مما يجب ويستحب.

وجه الوضوء، ومثله سلس البول، ودم االستحاضة ال يجب بخر

والخارج من السبيلين بدون إرادة ال يلزم منه الوضوء، وال يكلف هللا 

 نفساً إال وسعها، والوضوء لكل صالة أفضل.

(   ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قال هللا تعالى: 

 .[16]التغابن:

 :حكم اعتكاف المستحاضة 

ث يجوز للمستحاضة االعتكاف في الم م بخرقة؛ لئال تلّوِ سجد، لكن تتلَـجَّ

 المسجد.

اْمَرأةٌ ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قالِت: اْعتََكفَْت َمَع َرُسوِل اْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ 

ْفَرةَ، فَُربََّما َوَضْعنَا الُحـمْ ى تَـرَ اَضةٌ، فََكانَْت تَـحَ أْزَواِجِه ُمسْ  َرةَ َوالصُّ

 .(1)أخرجه البخاري .لِّـيصَ ا َوِهَي تُ تَـهَ تَـحْ الطَّْسَت 
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