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  :الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

و الذي أسأل اهللا تعالى ،  و من على بإتمام هذا البحث – عز وجل –بعد أن أكرمني اهللا 

وأن ينفع به أخواتي المسلمات و كل طالب ، أن يجعل نيتي فيه خالصة لوجهه الكريم 

  :علم أقول

 تتلخص وأهم التوصيات، ل هذا البحث ما خلصت إليه من نتائج من خالأقول إن أهم

  : ما يليفي

حم شهرياً في أوقات  الدم الخارج من فرج المرأة والذي يرخيه الر:دم الحيض هو .1

  .معلوم ، وذلك على سبيل الصحة ال المرض، وال بسبب الوالدةمعتادة وبقدر

أن و ، يضاء عند العلماء هما الجفاف و القَصة الب هناك عالمتان للتحقق من الطهر.2

الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض أو في أيام العادة فهي حيض ، سواء 

كانت في أول الحيض أو آخره بشرط أن تكون متصلة بالدم ، أما إذا كانت في غير 

  .أيام العادة أو بعد الطهر فال تعد حيضاً 

رط أن ال تزيد أيام أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين هو ثالثةَ عشر يوماً ، بش. 3

 .الحيض على أيام الطهر 

النّقاء المتخلل لدم الحيض إذا لم يجاوز مع الدم أكثر الحيض فهو حيض ، بشرط . 4 

 . أال يقل مجموع الدماء عن أقل الحيض وأن ال تزيد مع  النقاء عن أكثر الحيض

 5 .الحيض وكان على والدم الذي تراه المرأة إذا كان بصفة دم  اليأس ال حد له ، سن

العادة التي كانت تحيضها من قبل وتكرر ، فهو دم حيض تترك المرأة ألجله 

الصالة والصوم وتأخذ به حكم  الحائض ، أما إذا كان ِلعلَّة أو كان صفرة أو كُدرة 

فهو ليس بحيضٍ وإنما استحاضة ال تترك ألجله المرأة الصالة وال الصوم وإنما 

 .الخ ....حاضة ، من الطهارة لكل صالة تعمل ما تعمله المست

الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض وال يمنع ما يمنعه الحيض من صالة وصوم .6

 .وحرمة وطأ  وغيره 

جواز استخدام المرأة الدواء إلنزال دم الحيض في وقته المعتاد إذا تأخر عن وقته ولم .7

جود الحمل دليل على حمل ، ألن تأخر الحيض مع عدم و يكن في المرأة ريبة

 .وجود علة 
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دواء لتأخير الحيض أو قطعه عن وقته المعتاد إذا أمن الضرر الاستخدام المرأة  جواز.8

 .الولد رط إذن الزوج ألن َّ له حقاً في بش

وأيام الطهر الفاصلة بين ، الدم العائد بعد انقطاع في مدة أقصى النفاس هو دم نفاس. 9 

 .لنفاس الكليةدم النفاس تحسب من مدة ا

 المرأة إذا وضعت نطفة أو علقة أو ما ال يستبين فيه خلق آدمي ، فهي ليست نفساء .10

 .وال تأخذ حكم النفساء ، ويعتبر ما تراه حيضاً

  :حكم كل حالة  من حاالت المستحاضة ما يلي. 12

 يقدر حيضها بستة أو سبعة أيام من أول كل : الغير مميزة   المستحاضة المبتدأة-أ

 .شهر قمري ، باجتهادها وتحريها وبما تراه أقرب إلى عادة نسائها 

، ولكن )الدم المميز( تجلس الدم األسود أو الثخين أو المنتن :  المبتدأة المميزة - ب

بشرط أن ال يزيد عن أكثر الحيض وال ينقص عن أقله ، وأال ينقص الدم اآلخر 

قل الطهر ، فإن اختل شرط من هذه الشروط ، كان حكمها كالمبتدأة الغير عن أ

  .مميزة 

  .وهذه ترد إلى عادتها وما زاد عليها فهو استحاضة  :المعتادة الغير مميزة -ج

 وهذه حكمها كالتي قبلها ، بأن تُرد إلى عادتها وما زاد عليها :المعتادة المميزة  - د

  .فهو استحاضة 

وحكمها كالمبتدأة الغير مميزة ، بأن يقدر حيضها بستة أو سبعة : ة  المتحير- هـ

أيام من أول كل شهر قمري ، باجتهادها وتحريها وبما تراه أقرب إلى عادة 

نسائها وذلك ألنها بنسيانها للعادة أشبهت المبتدأة التي ال تعرف لها عادة ، 

  .وبفقدها التمييز كانت كالمبتدأة الغير مميزة 

  .مني طاهر يجزىء فيه الفرك إذا كان جافاً و يستحب غسله إذا كان رطباًال . 13

  .اتفق الفقهاء على نجاسة كل من المذي و الودي. 14

  .رطوبة فرج المرأة الخارجية طاهرة باتفاق. 15

  .  رطوبة فرج المرأة الداخلية نجسة .16

،  سبيل الثاني يعتبر من ال) وهو مكان خروج رطوبة فرج المرأة(مخرج الولد .17

  .ويترتب على ذلك نقض الوضوء بخروج هذه الرطوبة 
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  :أما عن التوصيات فهي ما يلي
تشجيع الدارسات المسلمات على مواصلة البحث في هذا الموضوع لتغطية كافة  .1

  .جوانبه من منظور فقهي وطبي

عقد دورات فقهية متخصصة على مستوى متقدم لألطباء والطبيبات  .2

مجال أمراض النساء والتوليد، حتى تتم االستفادة من خبراتهم المتخصصين في 

 .في ربط الفقه مع الطب في هذا الموضوع

تخصيص مساق مستقل  في الفقه يتناول أحكام الحيض النفاس واالستحاضة  .3

واإلفرازات األخرى للمرأة، ويتم تدريسه للطالبات من قبل مدرسات 

 .متخصصات في الموضوع

 خاصة لتتناول الرد على تساؤالت  األخوات في هذا تشكيل لجنة فقهية .4

الموضوع على أن تضم هذه اللجنة باإلضافة إلى السادة العلماء أخوات 

 .متخصصات في هذا المجال فقهياً وطبياً

والخروج بفتاوى ، عقد مؤتمر فقهي يتناول األحكام المختلف فيها في هذا المجال .5

  .  رمعتمدة بناء على توصيات هذا المؤتم
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