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  :ـلخص البحثمـ

إن م��ن محاس��ن ال��شریعة اإلس��المیة أنھ��ا ص��الحھ للتطبی��ق ف��ي ك��ل زم��ان ومك��ان، إذ ھ��ي  
قادرة على استیعاب كل ما استجد م�ن الق�ضایا الفقھی�ة ف�ي ك�ل مك�ان وزم�ان بخاص�ة م�ا                        
یتعلق بفقھ المرآة، إذ تحتل قضایا المرآة في الفقھ اإلسالمي ال�صدارة ولھ�ا ن�صیب األس�د                  

قھیة، ألن المرآة تمر بمراحل عمریة مختلفة وفي كل مرحلة توجد تغیرات في النوازل الف
فسیولوجیة تصاحب ھذه المرحلة ، وتظھر مسائل من الحین واآلخر تحت�اج ال�ى أحك�ام ،     
ومن ھذه المسائل حك�م ال�سوائل و اإلف�رازات الت�ي تخ�رج م�ن ف�رج الم�رآة ، فأحبب�ت أن                

ابت��داًء م��ن التعری��ف بھ��ا وم��رورًا بأس��باب أس��لط ال��ضوء عل��ى ھ��ذه ال��سوائل واإلف��رازات 
وجودھا وانشاًء بحكم الطھارة أو النجاسة لھا، اسھاما من�ي ف�ي ال�رد عل�ى ت�سؤالت كثی�ر          

 أن اإلفرازات الطبیعیة تكون مائیة شفافة ال : وخلصت الى ما یلي . والفتیات من النساء 
ھ�ذه الخ�واص فھ�ي إم�ا     رائحة لھا وال تؤدي إل�ى حك�ة أو أل�م وم�ا یط�رأ م�ن تغیی�ر عل�ى                   

المستحاضة لھا مبادئ أساسیة تلتزمھا  في تقدیر مدة الحیض .كتریا أو الفطریاتبسبب الب
 أن الك�درة وال�صفرة ال تخل�و منھم�ا ام�رأة فیؤخ�ذ       .ترتب علیھا أحكام شرعیة ھام�ة    مما ی 

 .  اإلس�المیة وی��سرھا فی�ھ قاع�دة الم��شقة تجل�ب التی��سیر، وھ�ذا م�ن دالئ��ل س�ماحة ال��شریعة      
ان . ن م�ا یك�ون ط�اھر ویوج�ب الغ�سل            التفریق بین ما یكون نجس وینقص الوضوء وب�ی        

تعرف الحامل الماء الخارج منھا قبل الوالدة متى یك�ون دم النف�اس ، ومت�ى یك�ون ط�اھر             
 أھمیة التوعیة في التفریق بین خواص اإلفرازات وم�ا ال�ذي            .  حكم إفرازات الفرج   حكمھ

  . والعزلة، وما الذي یكون طبیعیا ال یعد مرضا منھا یعد مرضا یستوجب العالج

  . دراسة فقھیة، فرج المرأة ، الخارجة ، اإلفرازات  ،حكم السوائل: الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

Praise to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and 
blessings on the Prophet Muhammad and on his family and 
companions. This research focuses on the fluids and 
secretions that come out of the woman’s vagina including the 
definition and reasons of each discharge to answer a lot of 
questions raised by girls and women. This research 
concluded that:The natural secretions are watery, 
transparent, and odorless. They do not lead to itching or pain. 
Any change that happens to these natural secretions will be 
caused either by bacteria or fungi. Istihada (bleeding that 
exceeds the normal duration of a woman's menstrual cycle 
and whose characteristics are different from menstrual 
bleeding). There is a clarification of the legal rulings for 
istihada that woman should be aware of. All women are 
subjected to the brownish and yellowish discharges. Here, the 
rule is that hardship brings convenience and this is one of the 
characteristics of the tolerance of Islamic jurisprudence. 
Distinguishing between what is impure and lacking ablution 
and what is pure and requires washing ( Ghusl ). The 
pregnant woman should differentiate between the rulings of 
all prenatal and postnatal secretions. It is highly 
recommended for women to differentiate between secretions; 
what is considered as a sign of a disease that requires 
treatment and isolation, and what is just a natural secretion. 

Key words: Rulings on the fluids, secretions, that come out, 
woman’s vagina, jurisprudence study. 
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  :املقدمة

     إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، 
إال اهللا، وأن محمدًا من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یھدي فال ھادي لھ، و أشھد أن ال الھ 
  :عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ و صحبھ أجمعین، وبعد

        إن من محاسن الشریعة اإلسالمیة أنھا صالحھ للتطبیق في كل زمان ومكان؛ إذ 
ھي قادرة على استیعاب كل ما استجد من القضایا الفقھیة في كل مكان وزمان، وإمعان 

الفكر واستنباط األحكام المناسبة لھا في ضوء النصوص الشرعیة النظر فیھا، وتقلیب 
وإجماع السلف وغیرھا من األدلة؛ للوصول إلى حكم  یتوافق مع مقاصد الشریعة 
اإلسالمیة، وبخاصة ما یتعلق بفقھ المرأة، إذ تحتل قضایا المرأة في الفقھ اإلسالمي 

 المرأة تمر بمراحل عمریة مختلفة، الصدارة، ولھا نصیب األسد في النوازل الفقھیة؛ ألن
وفي كل مرحلة توجد تغیرات فسیولوجیة تصاحب ھذه المرحلة ، وتظھر مسائل جدیدة 
بین الحین واآلخر تحتاج إلى أحكام ، ومن ھذه المسائل حكم السوائل      واإلفرازات 
التي تخرج من فرج المرأة ، فأحببت أن أسلط الضوء على أحكام ھذه السوائل و 
اإلفرازات ابتداًء من التعریف بھا، ومرورًا بأسباب وجودھا، وانتھاًء بحكم الطھارة أو 

  .النجاسة لھا

  :أسباب اختیار الموضوع 

 أن الموضوع مالمس لواقع المرأة المسلمة ویعد ضرورة؛ ألنھ مرتبط بطھارتھا التي -١
  .البد منھا ألداء العبادات كلھا من صالة أو صیام أو طواف 

  .سائل طھارة المرأة من أكثر المسائل الخالفیة التي تحتاج إلى فصل فیھا  م-٢

كون أكثر أسئلة النساء في أي ملتقى دعوي أو ثقافي بخصوص اإلفرازات الخارجة -٣
  .من فرج المرأة

  :مشكلة البحث 

   ما ھي السوائل الخارجة من النساء عاده ؟ -١

   ما معنى اإلفرازات، وما أسباب حدوثھا ؟ -٢

   ھل تأخذ اإلفرازات حكم الحیض والنفاس ؟ -٣

  :أھداف البحث 

  . التعرف على السوائل الخارجة من النساء عاده كالحیض و االستحاضة والنفاس -١
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  . توضیح معنى اإلفرازات و أسباب حدوثھا -٢

  .التفریق في الحكم بین اإلفرازات و السوائل التي تخرج من المرأة عادة -٣

  :تبع فیھ منھج البحث الم

  :لقد رسمت لدراستي ھذه منھجا حاولت جاھدة االلتزام بھ ، ویتلخص فیما یلي   

 .الوصفي في بیان مصطلحات الدراسةاالعتماد على المنھج التحلیلي االستقرائي  -
بسط آراء الفقھاء في المذاھب الفقھیة األربعة مرتبة ترتیبا زمنیا ، وتوثیق ذلك  -

 .من مصادرھا المعتمدة 
 . األدلة والمناقشات عند االختالف وترجیح ما قوي دلیلھ ذكر -
  .تخریج األحادیث بعزوھا والحكم علیھا  -

  .قسمت ھذا البحث إلى  مقدمة و أربعة مباحث و خاتمة : تقسیمات البحث

 على أسباب اختیار الموضوع، ومشكلة البحث، و أھدافھ ،  فتشتمل:  أما المقدمة
  .التقسیمات المتبعة في البحثوالمنھج المتبع فیھ ، وبیان 

  :حقیقة اإلفرازات والسوائل عند المرأة، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث األول

  تعریف اإلفرازات والسوائل: المطلب األول

  أسباب اإلفرازات والسوائل: المطلب الثاني

  :أنواع اإلفرازات، وفیھ مسألتان: المطلب الثالث

  . اإلفرازات الطبیعیة:المسألة األولى

  . اإلفرازات غیر الطبیعیة:المسألة الثانیة

  :السوائل الخارجة من المرأة عادة، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثاني

  :الحیض تعریفھ وأحكامھ، وفیھ مسألتان: المطلب األول

   طالق الحائض:المسألة األولى

  حیض الحامل: المسألة الثانیة

  : مسألتانالنفاس تعریفھ وأحكامھ، وفیھ: المطلب الثاني

  أكثر النفاس وأقلھ: المسألة األولى
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  حكم دم النفاس: المسألة الثانیة

  :االستحاضة تعریفھا وأحكامھا، وفیھ مسألتان: المطلب الثالث

   ما یلزم المستحاضة في حال الحكم بطھارتھا:المسألة األولى

   حكم ما یسیل من دم المستحاضة على الثوب أثناء صالتھا:المسألة الثانیة

  :األحكام المتعلقة باإلفرازات التي تخرج من المرأة، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الثالث

   نجس باالتفاق:المطلب األول  

   فیھا قوالن الراجح فیھا النجاسة:المطلب الثاني 

   ما تردد بین الطھارة والنجاسة:المطلب الثالث 

  :سألة فیھا قوالن الراجح فیھا الطھارة، وفیھ م:المطلب الرابع

   ما یخرج من الحامل قبل الوالدة:المسألة األولى

  :اإلفرازات المعدیة، وفیھ مطلبان: المبحث الرابع

  . السیالن :المطلب األول

  .المتدثرة : المطلب الثاني

 .أھم النتائج والتوصیات التي سأتوصل إلیھا بإذن اهللا تعالى :الخاتمة وتتضمن 

 :وتشتمل على ما یلي : الفھارس

  - اآلیاتفھرس

  فھرس األحادیث

 -فھرس المصادر والمراجع 

  فھرس الموضوعات

نوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمی    

 والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 املبحث األول

 حقيقة اإلفرازات والسوائل عند املرأة

  اطب اول

  رف ارازات واوال

  :زات لغة اإلفرا : أوال

: من فرز والفاء والراء والزاي أصل صحیح یدل على عزل الشيء عن غیره یقال
  .)١(فرزت الشيء والنصیب فرزا، وھو مفروز والقطعة فرزة 

ھي كل ماده تصنعھا الغدد أو غیرھا من األنسجة الستعمالھا :  اإلفرازات اصطالًحا 
  )٢(بالجسم 

فرازات غیر الدمویة التي تفرز من األعضاء ھي جمیع اإل: التعریف الطبي لإلفرازات 
  .التناسلیة للمرآة

    :السوائل لغة : ثانیا 

 ماء )٣(سوائل، وجمع سائلة، وتجمع على سائالت وسوائل ]: مفرد[السوائل جمع سائل 
: ومن كالم بعض الرواد: سائل ، وضعوا المصدر موضع الصفة قال ثعلب: سیل 

منھ ما َأْدَرَك فَكُبر وَطاَل ومنھ : َبْقًال وُبَقْیًال أي: قولھ. وماًء َغَلًال َسْیًالَوَجْدَت َبْقًال وُبَقْیًال 
 )٤(. ما َلم ُیْدِرك فھو َصِغیٌر والسَّْیُل الماُء الَكِثیُر الساِئُل اْسٌم ال َمْصَدٌر وَجْمُعُھ ُسُیوٌل

البة والغازیة، حالة من حاالت المادة الثالث، وھي وسط بین الص:  السوائل اصطالًحا 
تتمتع بھا أجسام لیس لھا شكل خاص، بل تتخذ شكل الوعاء الذي تكون فیھ، ولكن 

  )٥(حجمھا ال یتغیر 
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ب اطا  

 ل اوارازات واب ا٦أ  

 ھي عدوى فطریة شائعة جدا) Yeast Infection(عدوى الخمیرة  : ـ الفطریات١
  بین النساء

ل طبیعي في المھبل ، لكن في بعض الحاالت إنھ قد ینمو یوجد فطر الخمیرة بشك
 :ویتكاثر لیسبب العدوى بخاصة في الحاالت التالیة 

 اإلصابة بالسكري 

  اإلجھاد والتعب 

  استخدام حبوب منع الحمل 

  استخدام المضادات الحیویة 

  : البكتیریا المھبلیة -٢        

 الغاردنیریلي ، وھي بكتیریا –مھبلیة  الغاردنریلة  ال–وتسمى داء المھبل البكتیري 
تحدث بسبب خلل في توازن حمضیة المھبل حیث تزید البكتیریا الضارة وتصبح أكثر 

 .من البكتیریا النافعة

 :والتي تؤدي إلى خطورتھا  :)٧(أسباب حدوثھا

 استخدام الغسوالت المھبلیة بكثرة وبدون وصفة طبیة. 

 یق االتصال الجنسياإلصابة المسبقة بعدوى منقولة عن طر.  

 استخدام اللولب لمنع الحمل. 

 استخدام الصابون المعطر. 

 التغیرات الھرمونیة نتیجة للبلوغ والحمل وانقطاع الطمث. 

  المضادات الحیویة: مثل(استخدام بعض األدویة بكثرة( 

 وجود أكثر من شریك جنس. 

 التدخین.  
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  ):٨(وینتج عن ھذه البكتیریا أعراض سیئة  منھا 

 ازات المھبلیة باللون رمادي، أو األبیض، أو األخضرإفر. 

 رائحة قویة وكریھة مثل رائحة السمك. 

 حكة حول المھبل. 

 حرقة أثناء التبول.  

  :)٩( داء المشعرات -٣        

ھو عدوى تنتقل عبر االتصال الجنسي ) Trichomoniasis(داءالمشعرات 
شاركتھا للباس أو أو عبر مالمسة المریض أو أدواتھا الشخصیة،مثل م

  .المنشفة

  خروج مفرزات صفراء مائلة إلى اللون األخضر، ورغویة، وذات :وینتج عنھا 
رائحة تشبھ رائحة السمك من المھبل، مع تخرش المنطقة التناسلیة وظھور قرحات 

  .فیھا

  ) :١٠( فیروس الورم الحلیمي البشري-٤

الجلد أو األغشیة المخاطیة      ھو  عدوى فیروسیة ینتج عنھا  ظھور زوائد على 
) HPV .( نوع من فیروس الَوَرم الُحَلیِمي البشري١٠٠ھناك ما یزید عن ). بثور(

تسبب البثور، وبعضھا ) HPV (بعض أنواع عدوى فیروس الورم الحلیمي البشري
  .یمكنھ أن یسبب اإلصابة بأنواع مختلفة من السرطان

  ) :١١(   أسباب نقل ھذه العدوى 

 ممارسة الجنسیة من خالل ال -
  من خالل مالمسة الجلد مباشرة  -

  اطب اث

  أواع ارازات

  اإلفرازات الطبیعیة: المسألة األولى

    اإلفرازات الطبیعیة تفرزھا األقسام المختلفة للجھاز التناسلي للمرأة، تختلف صفاتھا 
طبیعیة قلیلة وال باختالف المناطق التي تفرزھا، وتختلط جمیعًا وتبقى في األحوال ال
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تظھر خارج األعضاء التناسلیة، وقد تزداد في بعض األحوال الفزیولوجیة أو المرضیة، 
  ١٢ إفرازات غیر طبیعیة-٢ إفرازات طبیعیة -١: فتنقسم اإلفرازات إلى نوعین

  : تكون مائیة، سائلة، شفافة، وھي تفرز من: اإلفرازات الطبیعیة-أ

  . ر المناطق إفرازًاوھي أكث:  الغدة البارثولینیة-١

وھذه البكتیریا تحول ) دیدرلین(حیث یحتوي على البكتیریا المسماة :  المھبل-٢
إلى أحماض ھذا باإلضافة الحتواء المھبل على مواد بروتینیة ) مادة سكریة(الجلیكوجین 

  .وبعض من العناصر

 الدورة أي  إفرازات عنق الرحم والرحم، وقناة فالوب، حیث تبلغ ذروتھا في منتصف-٣
في فترة اإلباضة، ھذا باإلضافة إلى أن غدد الرحم تزید نتیجة القرحة أو نتیجة استعمال 

  .موانع الحمل، أو نتیجة الحمام المھبلي المنظم حیث یحث عنق الرحم على اإلفرازات

  :وفي حالة الحمل وفي مرحلة المخاض یخرج من المرأة بعض اإلفرازات الطبیعیة وھي

  .وھي التي تسد تجویف عنق الرحم أثناء الحمل: مخاطیة مشوبة بالدم إفرازات -١

وھو السائل األمینوسي الذي كان یسبح فیھ الجنین أثناء :  إفرازات سائلة كالماء-٢
  .الحمل

  :أھم خواص اإلفرازات الطبیعیة

  .  ال رائحة لھا-١

  .  لونھا شفاف، وقد تأخذ اللون األبیض-٢

  . ة أو أي ألم ال تؤدي إلى حكة مھبلی-٣

  . تسیل وال تتدفق-٤

  ١٣)المرضیة ( إفرازات غیر طبیعیة : المسألة الثانیة

    إفرازات تنتج في حاالت اإلصابة بالعدوى سواء بسبب البكتیریا أو الفطریات، 
  .والناتجة عن حاالت مرضیة نتیجة التھاب المھبل، عنق الرحم، الرحم، قناة فالوب

  :ل متعددة أھمھاوتتخذ صفات مختلفة و أشكا

  :القیحیة١٤ الضائعات-١
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وھي إفرازات تحتوي على القیح، وھي بلون أصفر أو مخضر، تلوث الثیاب، وقد تكون 
  . رائحتھا كریھة، وتنجم عادة عن آفة انتانیة

  : الضائعات المائیة-٢

وھي سائلة مصلیة رائقة، قد تكون غزیرة وتنقذف بشكل فجائي بسبب االحتقان أو الورم 
  .یفيالل

  : الضائعات المدماة-٣

  .ھي سیالنات مصلیة أو قیحیة اختلطت بالدم ذات رائحة كریھة

  : الضائعات البیض-٤

ھي إفرازات بیضاء أو شفافة ال لون لھا، لزجة، وتحتوي على خثرات بیض، وترافق 
  . أكثر اآلفات الورمیة السلیمة في الرحم أو المبیض

  :١٥من أمثلة حاالت العدوى المھبلیة 

ھي بكتیریا مھبلیة تنتج عن نمو زائد في خلیط من :العدوى المھبلیة المعتادة ●
البكتیریا التي تكون عادة موجودة بكمیات قلیلة، فعند اإلصابة بھا تتضاعف 

  .البكتیریا الطبیعیة، وتحل مكان كائنات طبیعیة أخرى موجودة في المھبل

، ویمتد ھذا االلتھاب عادة على نوع من الخمیرة تسبب ردة فعل التھابیة: الكاندیدا ●
  .الفرج مسببًا حكة وتقرح

وتسمى بداء المشعرات المھبلیة وھي عدوى طفیلیة تنتقل عن : الترایكوموناس ●
  .طریق االتصال الجنسي

ھي عدوى تسببھا البكتیریا تنتقل عن طریق االتصال الجنسي، فیؤثر : السیالن ●
  .في مجرى البول أو الشرج أو عنق الرحم

  :واص اإلفرازات المرضیةأھم خ

  . لونھا متغیر، قد تكون رمادیة أو بیضاء جامدة أو صفراء أو خضراء -١

  .  رائحتھا غیر مقبولة، قد تشبھ رائحة السمك-٢

  .  قد تكون مصحوبة بتھیج بالفرج-٣

  . قد یؤدي بعضھا إلى قابلیة حدوث الوالدة قبل موعدھا-٤
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  املبحث الثاني

  رأة عادةالسوائل اخلارجة من امل

 اطب اول

 اض

  .حاض السیل إذا فاض: السیالن، ومنھ قولھم ) :١٦(تعریفة لغة

دم طبیعي یرخیھ الرحم عبر فرج المرأة البالغة یصیبھا في أیام معلومة : صطالحًا ا
  )١٨(). َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض( واألصل فیھ آیة)١٧(

  .نتن كریھ الرائحة غیر متجمدتخین لیس بالرقیق م: صفة دم الحیض (١٩) 

 :الحیض في الطب 

ھو خروج الغشاء الرقیق المبطن للرحم مملوء بالدم كل شھر مارا بالمھبل إلـى الخـارج، 
نتیجة لوصول البویضة إلى الرحم الستقبال حمل لم یحدث، ویسمى أیضا بالطمـث أو 

 .)٢٠(العـادة الشھریة

  :أحكام الحائض

 :  نھایتھ أحكام مفصلة منھاوللحائض خالل حیضھا وعند

على أن الحائض ال تصلي وال تصوم حال حیضھا، وعلى أنھا إذا )٢١(اتفق الفقھاء: أوًال
 .طھرت تقضي الصوم دون الصالة

 :أدلتھم

إذا أقبلت الحیضة ، :(  لفاطمة بنت أبي حبیش- علیة الصالة والسالم- قولھ :الدلیل األول
  .)٢٢()فدعي الصالة

  .)٢٣()داكن إذا حاضت ال تصوم وال تصليألیست إح:(وقولھ

ما بال الحائض تقضي الصوم، :سألت عائشة فقلت :حدیث معاذة قالت : الدلیل الثاني 
، ولكني أسال . لست بحروریة:أنت ؟قلت )٢٤(وال تقضي الصالة؟ فقالت أحروریة

  . )٢٥(كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة:قالت
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  .تفقوا على جواز االستمتاع بالمرأة فیما فوق السرة وتحت الركبةوا: ثانیًا

 :أدلتھم

َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي : (قال تعالى: الدلیل األول
 .)٢٦()ْن َحْیُث َأَمَرُكُم اللَُّھاْلَمِحیِض َوَلا َتْقَرُبوُھنَّ َحتَّى َیْطُھْرَن َفِإَذا َتَطھَّْرَن َفْأُتوُھنَّ ِم

أن االعتزال الذي أمر اهللا بھ ھو اجتناب جماعھن، كما فسره بذلك رسول : وجھ الداللة
، وبفعلھ مع أزواجھ؛ حیث )اصنعوا كل شيء إال النكاح: (اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ

و في الوطء یباشرھن في المحیض، فدل كل ذلك على أن األمر باعتزالھن ھال كان 
  . خاصة 

وجملتھ أن االستمتاع من الحائض فیما فوق السرة ودون الركبة جائز : "قال ابن قدامة
  .)٢٧("بالنص واإلجماع

  .)٢٨(واتفقوا علي تحریم وطء الحائض في الفرج: ثالثًا

 :أدلتھم

َتِزُلوا النَِّساَء ِفي َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى َفاْع: (قولھ تعالى :الدلیل األول 
 .)٢٩()اْلَمِحیِض َوال َتْقَرُبوُھنَّ َحتَّى َیْطُھْرَن 

 .زمان الحیض، ومكانھ وھو الفرج: أن المراد بالمحیض:وجھ الداللة

أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة فیھم لم : ( عن أنس رضي اهللا عنھ:الدلیل الثاني 
 أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم النبي یؤاكلوھا، ولم یجامعوھن في البیوت، فسأل

َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا :( صلى اهللا علیھ وسلم؛ فأنزل اهللا تعالى
اصنعوا كل شيء إال : (؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم)النَِّساَء ِفي اْلَمِحیِض 

 .)٣٠()النكاح

من أتى كاھنا :(ي ھریرة عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالحدیث أب:الدلیل الثالث 
فقد كفر بما أنزل على ،أو أتى حائضًا،أو أتى امرأة في دبرھا ،فصدقة بما قال ،

  .)٣١()محمد

ویستحب لھا إذا أرادت  اإلحرام ،واتفقوا على جواز ومشروعیة اإلحرام للحائض : رابعًا
  .أن تغتسل 
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  :أدلتھم

النفساء والحائض :(ث ابن عباس عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالحدی :الدلیل األول 
ویقضیان المناسك كلھا غیر الطواف ،ویحرمان، یغتسالن، إذا أتیا على الوقت ،

 .)٣٢()بالبیت

  .)٣٣(فاستوى فیھ الحائض والطاھر،ألنھ غسل یراد بھ النسك  :وجھ الداللة

  .ھا وعرقھا طاھرعلى أن بدن الحائض وسؤر)٣٤(واتفق الفقھاء: خامسًا

  :أدلتھم

أنھا كانت تشرب من اإلناء وھي حائض فیأخذه رسول اهللا :( حدیث عائشة :الدلیل األول
فیأخذه فیضع فاه موضع ، )٣٥(وتتعرق العرق،فیضع فاه على موضع فیھا فیشرب

  .)٣٦()فیھا

ذین وھنا یظھر سمو الشریعة اإلسالمیة في تكریم المرأة واحترامھا إذا فارقت الیھود ال
  .كانوا إذا حاضت المرأة لم یؤاكلوھا أو یجالسوھا ویخرجوھا من فناء الدار حتي تطھر 

عن أنس رضي اهللا عنھ  أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة فیھم لم یؤاكلوھا ولم 
یجامعوھن في البیوت فسأل أصحاب النبي صلى اهللا علیھ وسلم النبي صلى اهللا علیھ 

 َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي :(وسلم فأنزل اهللا تعالى
اصنعوا كل شيء إال : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم. إلى آخر اآلیة، )اْلَمِحیِض

. ما یرید ھذا الرجل أن یدع من أمرنا شیئا إال خالفنا فیھ: فبلغ ذلك الیھود، فقالوا) النكاح
یا رسول اهللا إن الیھود تقول كذا وكذا فال : ید بن حضیر وعباد بن بشر، فقاالفجاء أس

نجامعھن فتغیر وجھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حتى ظننا أن قد وجد علیھما فخرجا 
فاستقبلھما ھدیة من لبن إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم فأرسل في آثارھما فسقاھما فعرفا 

  .)٣٧(أن لم یجد علیھما

بین رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بھذا الحدیث أنھ یباح للرجل من امرأتھ الحائِض كل 
ُقْل ُھَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي : (شيء إال الجماع، وكان ھذا الحدیث بیانا لقولھ تعالى

الحائض ھو عدُم ، وأن المراد ِمن اعتزال )٣٨()اْلَمِحیِض َوَلا َتْقَرُبوُھنَّ َحتَّى َیْطُھْرَن 
  .ِجماِعھا

طاھر وھذا ال خالف فیھ ،أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقھم :)٣٩(قال النووي
  .بین العلماء 
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  .واتفقوا على أن للحائض أن تذكر اهللا : سادسًا

فإنھ ال خالف في أن لھم ذكر اهللا تعالى، ویحتاجون إلى التسمیة عند ": )٤٠(قال ابن قدامة
 "مكنھم التحرز من ھذا اغتسالھم، وال ی

تفق الفقھاء على تحریم إیقاع الطالق حال الحیض إذا كانت ا: مسألة طالق الحائض
  .الزوجة مدخوًال بھا 

وأما المحظور، فالطالق في الحیض، أو في طھر جامعھا فیھ،  "(٤١) :قال ابن قدامة 
البدعة؛ ألن أجمع العلماء في جمیع األمصار وكل األعصار على تحریمھ، ویسمى طالق 

  المطلق خالف السنة، وترك أمر اهللا تعالى ورسولھ 

  )٤٢().َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھن :( قال اهللا تعالى

فتلك العدة التي أمر اهللا تعالى ،إن شاء طلق قبل أن یمس :(قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
  .)٤٣()أن تطلق لھا النساء

  :ى قولینواختلفوا في طالق الحائض قبل الدخول عل

  :القول األول  

وھذا قول أكثر ، یجوز إیقاع الطالق وأنھ ال سنة وال بدعة في طالق غیر المدخول بھا 
 .)٤٤(أھل العلم

  :القول الثاني 

  .)٤٦(وأشھب من المالكیة،)٤٥(وھو قول نفر من الحنفیة. أنھ یحرم 

  :أدلة القول األول

ْم ِإن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َماَلْم َتَمسُّوُھنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُھنَّ لَّا ُجَناَح َعَلْیُك:(  قولھ تعالى:الدلیل األول
  .)٤٧()َفِریَضًة

ولم یحدد في ، طالق التي لم تمس بالوطء- سبحانھ وتعالى- فقد أباح اهللا:وجھ الداللة
  .)٤٨(فوجب من ذلك أن ھذا حكمھا، طالقھا وقتا وال عددًا

یَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ ِمن َقْبِل َیا َأ:(  قولھ تعالى:الدلیل الثاني
  .)٤٩()َأن َتَمسُّوُھنَّ َفَما َلُكْم َعَلْیِھنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَھا



 - ٢٢٦٥ -

والمنع ، أن المطلقة قبل الدخول ال عدة علیھا- سبحانھ وتعالى - قد بین اهللا :وجھ الداللة
ن طالق المدخول  بھا في الحیض إنما ھو لما فیھ من تطویل العدة إذا طلقت في تلك م

  .)٥٠(وھذه ال عدة علیھا، الحال

  :أدلة القول الثاني

كطالق المدخول بھا والجامع أنھ وقت النفرة ،احتجوا بأنھ طالق حائض، فتعلق بھ المنع 
  .فلم یكن الطالق فیھ دلیل الحاجة فال یباح،

  . )٥١(ألن الرغبة في غیر المدخول بھا صادقة ال تقل بالحیض،فارق بال :ونوقش

ما :(بأن ھذا تعلیل في مقابلة النص وھو قولھ صلى اهللا علیھ وسلم البن عمر  :وأجیب
 .)٥٢()ھكذا أمرك اهللا

فتلك العدة التي أمر اهللا تعالى أن :(أنھ قال في روایة في ھذا الحدیث :ویرد على ذلك
 .والعدة لیست إال للمدخول بھا. )٥٣()یطلق لھا النساء

  .والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور لقوة ما بني علیھ من استدالل :الترجیح 

  :مسألة حیض الحامل 

  :اختلف أھل العلم في حیض الحامل على قولین 

   أن الحامل یمكن أن تحیض :القول األول

ابن تیمیة، وابن القیم ، وھذا مذھب المالكیة ، والشافعیة ، وروایة عن أحمد ، واختاره 
  .)٥٤(وابن عثیمین

  :أدلتھم 

حیض : أن الدم الخارج من الفرج ـ الذي رتب الشارع علیھ األحكام ـ قسمان: أوًال 
واستحاضة ، ولم یجعل لھما ثالثا ، وھذا لیس باستحاضة ، فإن االستحاضة الدم المطبق 

س واحدا منھا ، فبطل أن یكون والزائد على أكثر الحیض ، والخارج عن العادة ، وھذا لی
استحاضة ، فھو حیض ، وال یمكن إثبات قسم ثالث في ھذا المحل ، وجعلھ دم فساد، فإن 

 .)٥٥(ھذا ال یثبت إال بنص ،أو إجماع ، أو دلیل یجب المصیر إلیھ ، وھو منتٍف 

 النزاع ال نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتھا، ال سیما في أول حملھا، وإنما: ثانیًا
في حكم ھذا الدم ، وقد كان حیضا قبل الحمل باالتفاق ، فیستصحب حكمھ، حتى یأتي ما 

 .)٥٦(یرفعھ بیقین ، والحكم إذا ثبت في محل، فاألصل بقاؤه، حتى یأتي ما یرفعھ
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  .أن الحامل ال تحیض : القول الثاني

تاره ابن المنذر ، وابن وھذا مذھب الحنفیة، والحنابلة ، وبھ قال الشافعي في القدیم ، واخ
  .)٥٧(حزم ، وبھ صدرت فتوى اللجنة الدائمة

  :أدلتھم

   .)٥٨()َوُأوَلاُت اْلَأْحَماِل َأَجُلُھنَّ َأن َیَضْعَن َحْمَلُھنَّ: (قول اهللا تعالى:الدلیل األول 

 أنھ جعل عدة الحامل أن تضع حملھا، ولم یجعلھا بالحیض ، ولو كانت :وجھ الداللة
  .ھا ثالثة أقراء كغیر الحاملتحیض لجعل عدت

أنھ طلق امرأتھ وھي حائض ، فسأل : (عن ابن عمر رضي اهللا عنھما:الدلیل الثاني 
  .)٥٩() ثم لیطلقھا طاھرا أو حامالمره فلیراجعھا، : عمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، فقال

  .)٦٠( أنھ جعل الحمل علما على عدم الحیض:وجھ الداللة

 سبحانھ أجرى العادة بانقالب دم الطمث لبنا وغذاء للحمل ،  أن اهللا:الدلیل الثالث
 )٦١(فالخارج وقت الحمل یكون غیره، فھو دم فساد

ب اطا  

  اس

 بضم النون وفتحھا مع –ُنِفَست المرأة : بكسر النون ، الوالدة ، وھو مصدر  :تعریفھ لغة
ًا من التنفس ، وھو التشقق إذا ولدت ، وسمیت الوالدة ِنَفاس : -كسر الفاء فیھما

سمیت نفاسًا لما یسیل ألجلھا من : تنفست القوس إذا تشققت ، وقیل : واالنصداع ، یقال 
   .)٦٢(الدم

ھو دم یعقب الوالدة ، ولو ولدت ولم تَر : أي)٦٣(ھو ما یخرج مع الولد وعقیبھ: اصطالحًا
  )٦٤(. دمًا ال یجب الغسل عند أبي یوسف

إلفرازات التـي تطـرح مـن األعضـاء التناسلیة بعد الوالدة، الدم وا:النفاس في الطب
  .)٦٥(ویسمى الھالبة أو السائل النفاسي

 :أحكام النفاس

إذا نفست المرأة فلھا حكم الحائض في األحكام كلھا، فیحرم علیھا ما یحرم على 
الحائض؛ كالصالة والصوم، وطواف الوداع، والوطء، ویحرم طالقھا، ویلزمھا الغسل 

 .ا طھرت، وقضاء الصوم ال قضاء الصالةإذ
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دم النفاس حكمھ حكم دم :( وذلك باتفاق الفقھاء وممن حكي بذلك ابن جریر الطبري  
حكم النفساء حكم الحائض في جمیع ما :( ، وابن قدامة )٦٦()الحیض فیما یحرمھ ویسقطھ

ل مباشرتھا، یحرم علیھا، ویسقط عنھا، ال نعلم في ھذا خالفا، وكذلك تحریم وطئھا، وح
أما :(  ، والشوكاني)٦٧()واالستمتاع بما دون الفرج منھا، والخالف في الكفارة بوطئھا

 .)٦٨()كون النفاس كالحیض في تحریم الوطء، وترك الصیام والصالة؛ فال خالف في ذلك

وأن دم النفاس ھو دم الحیض، وإنما امتنع خروجھ مدة الحمل؛ لكونھ ینصرف إلى غذاء 
  .وضع الحمل، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، خرج الدم من الفرجالحمل، فإذا 

  :واستثني أھل العلم من ذلك 

  .أن الحیض یوجب البلوغ، والنفاس ال یوجبھ :  أوًال

وألن العدة تنقضي بوضع ،والنفاس لیس بقروء ،  االعتداد ؛ألن االعتداد بالقروء :ثانیًا
  .)٦٩(الحمل

فإنھ ،ب بھ على المولي ؛ألنھ لیس بمعتاد بخالف الحیض  أن النفاس ال یحتس:ثالثًا
  .وال یمنع ضرب المدة إذا كان موجودا وقت اإلیالء،یحتسب علیھ بمدتھ 

ألنة لو منع لم یكن ضرب المدة؛ ألن الحیض في الغالب ال یخلو منھ شھر، فیؤدي ذلك 
  )٧٠(إلى إسقاط حكم اإلیالء

  :حكم دم النفاس

 :الوالدة مع الطلقالدم الخارج قبل : أوًال

، )٧٢(المالكیة  ، )٧١(الدم الخارج قبل الوالدة، ومعھ طلق، یعتبر نفاسًا، قال بھ الحنابلة
  )٧٣(ووجھ عند الشافعیة

وذلك ألنھ دم خرج بسبب الوالدة، فكان نفاسًا، كالخارج بعدھا، وإنما یعلم خروجھ بسبب 
  الوالدة إذا 

  . )٧٤(ا؛ من المخاض ونحوه في وقتھكان قریبا منھا، ویعلم ذلك برؤیة أماراتھ

 :الدم الخارج مع المولود: ثانیًا

 ، ووجھ عند )٧٦( ، والحنابلة)٧٥(الدم الخارج مع المولود یكون نفاسًا؛ وھو مذھب المالكیة
  .)٧٨(، وقول لبعض الحنفیة)٧٧(الشافعیة 
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وجھ  وذلك ألنھ دم خرج بسبب الوالدة، فكان نفاسًا، كالخارج بعدھا، وإنما یعلم خر
بسبب الوالدة إذا كان قریبا منھا، ویعلم ذلك برؤیة أماراتھا من المخاض ونحوه في وقتھ 

)٧٩(.  

 :الدم الخارج بعد الوالدة:ثالثًا

اتفقوا على أن :(وممن حكي باإلجماع ابن حزم، الدم الخارج بعد الوالدة، ھو دم نفاس
نھا بعد خروج ذلك الولد المرأة إذا وضعت آخر ولد في بطنھا، فإن ذلك الدم الظاھر م
  )٨٠().اآلخر دم نفاس ال شك فیھ، تجتنب فیھ الصالة والصیام والوطء

  .)٨١()فأما الدم الخارج بعد الوالدة، فنفاس بال خالف:( والنووي

  طب اثا

ا 

  )٨٢(مصدر استحاضت المرأة فھي ُمستحاضة:تعریفھا لغة 

 أیام حیضھا ، وھو دم فساد وعلة ، فھو كل ھي سیالن الدم من المرأة في غیر:اصطالحا
  )٨٣(.دم تراه المرأة غیر الحیض والنفاس وغیر دم الُقروح 

قد تصاب المرأة بنزف رحمي یختلف في كمیتھ ومدتھ ودفقھ عن :االستحاضة في الطب
  الحیض، وقد یكون ذلـك

عـن مرتبطا بالحیض، أو بأي نزف من نوع آخر یصیب الرحم أو المھبل، أو ینتـج 
  )٨٤(عوامـل موضعیة أو نفسیة

  :أحكام المستحاضة

نظرًا الستمرار نزول الدم على المستحاضة بسبب حالة مرضیة، فإنھا تحتاج لبیان مدة 
الحیض الشھریة، لتطبق علیھا أحكام الحیض، ویكون الباقي استحاضة، وقد ورد في 

  :ھا ما یأتيالسنة النبویة مبادئ أساسیة في تقدیر مدة حیض المستحاضة ، من

 العمل بالتمییز بصفة الدم، فإذا كان متصفًا بصفة السواد فھو حیض، وإال فھو :أوًال 
استحاضة، أي أن المرأة إذا میزت دم الحیض عن دم االستحاضة، عملت بتمییزھا، 
وذلك في حدیث عروة عن فاطمة بنت أبي ُحَبیش، أنھا كانت تستحاض، فقال لھا النبي 

إذا كان دم الحیضة، فإنھ أسود یعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن : سلمصّلى اهللا علیھ و
  )٨٥( . ینزف» الصالة، فإذا كان اآلخر فتوضئي وصلِّي، فإنما ھو ِعْرق
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بناء المعتادة على عادتھا السابقة، في حدیث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبیش، :ثانیًا 
التي كنت تحیضین فیھا، ثم ولكن دعي الصالة قدر األیام «: وفي روایة البخاري

  )٨٦( » اغتسلي، وصلِّي

وھي ست أو سبع لفقد العادة :  رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء:ثالثًا 
إنما ھذه َرْكضة من َرَكضات الشیطان  ... « : والتمییز، في حدیث حمنة بنت جحش

أیت أنك قد طُھرت، فتحیَّضي ستة أیام أو سبعة في علم اهللا، ثم اغتسلي، حتى إذا ر
واسَتْنَقیت، فصلِّي أربعًا وعشرین لیلة، أو ثالثًا وعشرین وأیامھا، فصومي، فإن ذلك 
ُمْجزیك، وكذلك فافعلي في كل شھر، كما تحیض النساء، وكما َیْطُھرن لمیقات حیِضِھن 

إما : اتفق العلماء على أن المستحاضة تنقسم إلى ثالثة أقسام  »  )٨٧( .. وطھرھن 
   ) ٨٨ ( .تدأة أو معتادة أو متحیرة مب

  : ثم اختلفوا بعد ذلك فیما یلي 

  :) ٨٩( أوًال المستحاضة المبتدأة 

  )٩٢(  والحنبلي )٩١(  والشافعي ) ٩٠( ذھب الجمھور من المذھب المالكي 

  :إما ممیزة أو غیر ممیزة :باالتفاق بأن المستحاضة المبتدأة قسمان 

  حیضا (  الدم كاألسود واألحمر فإن كان قویًا یكنھي التي تمیز: المبتدأة الممیزة
 ) استحاضة ( وإن كان ضعیفًا یكن ) 

  :واشترطوا بشرطین 

  .ال تكون الحیضة أقل من یوم ولیلة : األول 

ال تكون المستحاضة أقل من خمسة عشر یومًا وأن تكون متتابعة خمسة عشر یومًا : ثانیا 
  . فأكثر 

 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ -َحِدیُث َفاِطَمَة ِبْنِت َأِبي ُحَبْیٍش َأنَّ النَِّبيَّ : لیل العمل بالتمیز ، الد: حكمھا 
 ِإَذا َكاَن َدُم اْلَحْیِض َفِإنَُّھ َأْسَوُد ُیْعَرُف َفِإَذا َكاَن َذِلَك َفَأْمِسِكي َعِن الصََّلاِة: "  َقاَل َلَھا-َوَسلَّمَ  

" ) ٩٣(  

  تي ترى الدم بصفة واحدة أو فقدت شروط التمیز ھي ال: المبتدأة غیر الممیزة
 .السابقة 

  . تقدر حیضھا یوما ولیلة؛ ألنھ المتیقن وطھرھا تسعة وعشرون : حكمھا 
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ِلَتْنُظْر َعَدَد اللََّیاِلي : "  َقاَل- َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  -ِبَحِدیِث ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ النَِّبيَّ : الدلیل 
اِم الَِّتي َكاَنْت تحیضھن من الشھر قبل أن یصیبھا الذي َأَصاَبَھا َفْلَتْتُرِك الصََّلاَة َقْدَر َواْلَأیَّ

  )٩٤( " َذِلَك الشَّْھِر 

   ھي التي ابتدأھا الدم مع البلوغ أو في أول نفاس ثم استمر  :)٩٥( قول المذھب الحنفي 

  بعشرة أیام وطھرھا عشرین یومًا أقل الحیض ثالثة أیام بلیالیھا ، ویقدر حیضھا : حكمھا 

ولكن دعي «:في حدیث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبیش، وفي روایة البخاري: الدلیل 
 )٩٦( » الصالة قدر األیام التي كنت تحیضین فیھا، ثم اغتسلي، وصلِّي

 أیام ١٠كما یقدر في نفاسھا  أربعین یومًا وطھرھا منھ بعشرین یوًما، ثم یقدر حیضھا 
  . ر أو تموت حتى تطھ

  :) ٩٧( المستحاضة المعتادة : ثانیًا

  . المعتادة التي لم تنَس عادتھا الممتدة الدم  :) ٩٨( قول المذھب الحنفي 

  . ترد إلى عادتھا المعروفة في الحیض والطھر وما زاد على ذلك فھو استحاضة : حكمھا

 وإن قطر الدم اجتنبي الصالة أیام محیضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صالة«: الدلیل 
  )٩٩( » على الحصیر

   : )١٠٠( قول المذھب الشافعي 

عادتھا بدایة الشھر ثم بالتمییز رأت الدم : إن كانت العادة مخالفة للتمییز مثل/١
  الستحاضھا 

  .العمل بالتمیز ال بالعادة : حكمھا 

  .  عادتھا عادتھا خمسة أیام والدم كان حیضا ك: إن كانت العادة متفقة مع التمییز  مثال/ ٢

  .العمل بالتمییز والعادة معًا : حكمھا 

تخلل بین نوعي الدم أقل الطھر كأن رأت بعد خمستھا العادیة عشرین یومًا ضعیفًا ثم /٣
تعمل بقدرة العادة حیض للعادة وقدر التمییز حیض آخر : حكمھا ، خمسة قویًا ثم ضعیفًا 

  . للتمییز 

  : ) ١٠٢(  الحنبلي ) ١٠١( قول المذھب المالكي 

  . تعمل بالعادة : ترجع إلى عادتھا وحكمھا : المعتادة غیر الممیزة 
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  : المعتادة الممیزة الناسیة لعادتھا

أن ال :  تعمل كالمبتدأة بالتمییز الصالح؛ ألنھ یكون حیضًا، والتمییز الصالح ھو:حكمھا 
  . یكون الدم ناقصًا عن یوم ولیلة وأال یجاوز خمسة عشر یومًا

إذا كان دم الحیض فإنھ أسود یعرف ، : (( مال بحدیث فاطمة بنت أبي جحش ع:الدلیل 
  )) فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضئي ، فإنما ھو عرق 

  : المستحاضة المتحیرة : ثالثا

( الحنبلي ) ١٠٥( الحنفیة ) ١٠٤( الشافعي  ) ١٠٣(   ذھب الجمھور من المذھب المالكي
١٠٦(  

حیضھا بجھل العادة وعدم التمییز ، فال یحكم لھا بشيء المتحیرة وھي التي تحیرت في 
  . من الطھر أو الحیض على التعیین ، بل تأخذ باألحوط في حق األحكام الشرعیة 

  :ولھا ثالثة أحوال 

  ) ناسیة قدرًا ال وقتًا ( غیر المتمیزة / ١

  : حكمھا كالحائض في أحكام 

  ة الجماع  حرم- مس المصحف -كقراءة القرآن في غیر الصالة 

  : وكالطاھر في أحكام 

  .  الصوم -كالصالة فرضًا أو نفًال  

لیھا أن تغتسل لكل فرض في أن كل زمن یحتمل أن تكون طاھرة ویجب ع: دلیلھم 
  .وقتھ

  ) الذاكرة قدرًا ال وقتًا (غیر المتمیزة / ٢

ھارتھا حیضھا خمسة أیام وفي العشر األوائل من الشھر في الیوم األول تضمن ط: مثال 
بیقین مثل العشرین األخیرة من الشھر كما أنھا من ثاني یوم إلى آخر الخامس محتمل 
الحیض والطھر ومن الیوم السابع إلى آخر الیوم العاشر محتمل أیضًا أما السادس حیض 

  .بیقین 

كالطاھرة في أحكام وكالحائض في (  كالناسیة في الحیض في الصورة السابقة :حكمھا
  ) أحكام 
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  ) الذاكرة وقتًا ال قدرًا (  غیر المتمیزة /٣

  حیضھا یبتدئ أول الشھر وال تعلم قدره : مثال 

  .  كالناسیة :حكمھا 

 اسم المتحیرة وھي التي نسیت عادتھا قدرًا ووقتًا أو نسیت القدر دون الوقت :الخالصة 
  . وجوب االحتیاط : أو بالعكس والمشھور في حكمھم جمیعا

 :ا یلزم المستحاضة في حال الحكم بطھارتھام: المسألة األولى

  اتفق العلماء على أنھ ال یجب على المستحاضة إال غسل واحد

  :واختلفوا في وضوئھا للصالة 

 یستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صالة، كما یستحب لھا بعد  :) ١٠٧( قال المالكیة 
  .انقطاع الدم الغسل من دم االستحاضة

 یجب على المستحاضة :) ١٠٨( ب الشافعي والحنفي والحنبليمن المذھ)  الجمھور(وقال 
أن تتوضأ لوقت كل صالة، بعد أن تغسل فرجھا، وتعِصبھ، وتحشوه بقطن وما أشبھھ إال 
إذا أحرقھا الدم أو كانت صائمة، والحشو لیرد الدم، لقولھ صّلى اهللا علیھ وسلم لحمنة 

  )١٠٩( » فإنھ ُیذھب الدَمأْنَعت لك الُكْرُسَف، «: حین شكت إلیھ كثرة الدم

 .حكم ما یسیل من دم المستحاضة على الثوب أثناء صالتھا: المسألة الثانیة 

إن غلب الدم ) ١١٣( والحنابلة )١١٢( والشافعیة )١١١(  المالكیة )١١٠( الحنفیة ) الجمھور( اتفق
  وخرج بعد إحكام الشد والتلُجم لم یضر لما یلي 

 )١١٤( ) اللَُّھ َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَھا َلا ُیَكلُِّف: (عموم قول اهللا تعالى -١
اْعَتَكَفْت َمَع َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى «: ما رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت  -٢

اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم اْمَرَأٌة ِمْن َأْزَواِجِھ، َفَكاَنْت َتَرى الدََّم َوالصُّْفَرَة َوالطَّْسُت َتْحَتَھا َوِھَي 
 )١١٥( »ُتَصلِّي

 أن ھذا أقصى ما یمكنھا ، وال یكلف اهللا نفسًا إال وسعھا، وال إعادة علیھا، ألنھا :ثالثًا 
فعلت ما أمرت بھ؛ وألنھ عذر یتصل بھا ویدوم، وال یمكن التحرز منھ ففي إیجاب 

  ) ١١٦( اإلعادة مشقة 
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األحكام المتعلقة باإلفرازات : المبحث الثالث

  :التي تخرج من المرأة، وفیھ أربعة مطالب

  نجس باالتفاق:المطلب األول

  فیھا قوالن الراجح فیھا النجاسة:المطلب الثاني

  ما تردد بین الطھارة والنجاسة:المطلب الثالث

  الن الراجح فیھا الطھارة،فیھا قو:المطلب الرابع

  :مسألة وفیھ

  ما یخرج من الحامل قبل الوالدة: المسألة األولى
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  املبحث الثالث

  رأةاألحكام املتعلقة باإلفرازات التي خترج من فرج امل

  مما سبق یتضح لنا أن حكم اإلفرازات التي تخرج من فرج المرأة یختلف باختالف 
  :نوعھا ویمكن حصرھا فیما یلي 

  اطب اول

  س ق

 على انتقاض الوضوء من البول والودي، وأنھ ال ١١٨اتفق الفقھاء: ١١٧البول و الودي
  :یوجب الغسل ودلیلھم ما یلي 

  ١١٩ )َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلاَمْسُتُم النَِّساَء(: قولة تعالى  -١     

   .١٢٠ظاھر اآلیة یدل على انتقاض الوضوء من الخارج من السبیلین: وجھ الداللة 

  ١٢١)ال یقبل اهللا صالة من أحدث حتى یتوضأ : ( قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  -٢   

سبیلین على العادة ینقض الطھارة ویوجب دل على أن الخارج من ال: وجھ الداللة 
  ١٢٢الوضوء

ب اطا  

ا  ران او   

 أنھا نجسة وأنھا ناقضة للوضوء، ال توجب ١٢٤اتفق الفقھاء: ، االستحاضة ١٢٣المذي
  ، ١٢٥الغسل

  :دلیلھم على نجاسة المذي

  وءك إذا رأیت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وض: (قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
 ١٢٦)للصالة 

   ظاھر األمر بغسل الذكر یدل على نجاستھ :وجھ الداللة 
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  یكفیك أن تأخذ كفًا ( عن المذي الذي یصیب الثوب : قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
 ١٢٧)من ماء ، فتنضح بھ ثوبك حیث ترى أنھ أصاب منھ 

   ظاھر األمر بإزالتھ من الثوب یدل على نجاستھ:وجھ الداللة 

  :المذي ناقض للوضوء ما یلي دلیلھم على أن 

  كنت رجًال مذَّاًء فاستحیت أن أسأل : (قال -رضي اهللا عنھ-ما روي أن علیًا
 لمكان ابنتھ ، فأمرت المقداد بن األسود –صلى اهللا علیة وسلم -رسول اهللا 
 .وفي لفظ توضأ وانضح فرجك ١٢٨)یغسل ذكره وأنثییھ ویتوضأ : فسألھ، فقال

ضي الوجوب ، ودل أنھ یوجب الوضوء وغسل الذكر واالنثیین األمر یقت:وجھ الداللة 
 ١٢٩معًا 

 كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت ُأكثر من : ( ما روي عن ابن عباس
إنما یجزیك من : االغتسال، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال 

 ١٣٠)ذلك الوضوء 

ب تقدیم الوضوء ألنھ خارج ال  صراحة الحدیث باإلجزاء بالوضوء فیج:وجھ الداللة 
  .واألمر بالنضح وغسل الذكر واألنثیین محمول على االستحباب ١٣١یوجب إال االغتسال

  : اختلف العلماء في المستحاضة إلى أربعة أقوال 

  : القول األول 

وأوجبوا علیھا أن تتوضأ لكل ١٣٢لیس علیھا إال طھر واحد عند انقطاع دم الحیض 
، ودلیلھم حدیث فاطمة بنت أبي ُحبیش ، ١٣٤أ ولم یوجبوا واستحبوا أن تتوض١٣٣صالة

جاءت فاطمة بنت أبي ُحبیش إلى النبي صلى اهللا :( عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 
: یا رسول اهللا إني امرأه ُأستحاض فال أطُھر أفأدُع  الصالة ؟ قال : علیھ وسلم ، فقالت 

ك فدعي الصالة وإذا أدبرت ال ، إنما ذلك عرق ولیس بحیض ، فإذا أقبلت حیضت(
  ١٣٥)ثم توضئ لكل صالة : ( متفق علیھ ، وللبخاري )  فاغسلي عنك الدم، ثم صلي 

 دم االستحاضة حدث من األحداث الناقضة للوضوء ، وال یوجب :وجھ الداللة 
   .١٣٦االغتسال

  ١٣٧علیھا الغسل لكل صالة : القول الثاني 

ِحیضت فسألت النبي صلى اهللا علیھ وسلم حدیث أم حبیبة اسُت(ألن عائشة روت : دلیلھم
    . متفق علیھ١٣٨) عن ذلك  فأمرھا أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صالة 

  ١٣٩ دل الحدیث على أنھ یستحب غسل المستحاضة لكل صالة  :وجھ الداللة 
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ھذا الحدیث أسنده إسحاق عن الزھري ، أما سائر أصحاب :الرد على ھذا القول 
ھا استحیضت فسألت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال لھا أن( الزھري رووا عنھ 

إنما ھو عرق، ولیست بالحیضة، وأمرھا أن تغتسل وتصلي لكل صالة، فكانت تغتسل :"
فذلك الذي فھمت منھ ، ال أن ذلك منقول من لفظھ علیھ الصالة والسالم ، ") لكل صالة 

   .١٤٠ومن ھذا الطریق أخرجھ البخاري

  ١٤١لیھا ثالث أطھار في الیوم واللیلة ع: القول الثالث 

یا رسول اهللا إن فاطمة بنت أبي حبیش استحیضت ، : (حدیث أسماء بنت عمیس قالت 
فقال لھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لتغتسل للظھر والعصر غسال واحدا ، وللمغرب 

  .أخرجھ أبو داوود ) والعشاء غسال واحدا ، وتغتسل للفجر وتتوضأ فیما بین ذلك 

  ١٤٢ ظاھر الحدیث یقتضي ذلك وعلیھا الوضوء لكل صالة:وجھ الداللة 

أن الرسول خیرھا أن تصلي الصلوات بطھر واحد : ( حدیث حمنة بنت جحش وفیھ 
  )عندما ترى أنھ قد انقطع دم الحیض ، وبین أن تغتسل في الیوم واللیلة ثالث مرات 

  ١٤٣ وتغتسل للصبح أنھا تجمع بین كل صالتین بغسل واحد ،:وجھ الداللة 

  .ھناك تعارض بین الحدیثین حدیث أسماء وحمنة  : الرد على ھذا القول

  ١٤٤علیھا طھر واحد في الیوم واللیلة : القول الرابع 

 ١٤٥اختالف ظواھر األحادیث الواردة في ذلك :السبب في اختالفھم في ھذه المسالة 
  .فواحد متفق علیھ وثالثة مختلف فیھ

راب اطا  

 رةطا  ران او  

  )ماء الجنین (الماء الھادي :  المني

   : ١٤٦المني: أوال       

 على أن خروج المني لشھوة یوجب الغسل  ، سواء في الیقظة أو ١٤٧ أجمع الفقھاء     
  .النوم بجماع أو غیره 

 أن أم سلیم حدثت ، أنھا سألت نبي اهللا(  روى مسلم في صحیحھ ، بإسناده :أدلتھم 
صلى اهللا علیھ وسلم عن المرأة ترى في منامھا ما یرى الرجل ، فقال رسول اهللا 

 : -واستحیت من ذلك-أت ذلك فلتغتسل ، فقالت أم سلیم صلى اهللا علیھ وسلم  إذا ر
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نعم ، فمن أین یكون الشبھ ماء الرجل غلیظ أبیض : وھل یكون ھذا؟  فقال رسول اهللا
وفي لفظ أنھا ." وماء المرأة رقیق أصفر ، فمن أیھما عال أو سبق یكون منھ الشبھ

: اهللا علیھ وسلمھل على المرأة غسل إذا ھي احتلمت؟ فقال النبي صلى :" قالت
  ١٤٨)نعم،إذا رأت ھي الماء 

 خروج المني بشھوة ، یوجب الغسل من المرأة أو الرجل في یقظة أو :وجھ الداللة 
 ١٤٩منام 

     ثم اختلفوا بعد ذلك في ھل المني طاھر أم نجس؟

  .إنھ نجس : ، قالوا١٥١وأبو حنیفة ١٥٠ذھب مالك : القول األول 

:( ندما سئلت عن المني یصیب الثوب قالت  عن عائشة رضي اهللا عنھا ع:األدلة 
كنت أغسلھ من ثوب رسول اهللا فیخرج إلى الصالة، وأثر الغسل في ثوبھ بقع 

  ١٥٢)الماء

   غسلھ بالماء یدل على نجاستھ :وجھ الداللة 

ما ورد عن السیدة عائشة أنھا غسلت المني من ثوب رسول اهللا ال یدل :المناقشة 
  ركتھوقد ورد أنھا ف ، على نجاستھ

  .، إلى أنھ طاھر ١٥٥ وداوود١٥٤ وأحمد١٥٣ذھب الشافعي: القول الثاني 

كنت أفركھ من ثوب رسول اهللا صلى اهللا (ماروتھ عائشة رضي اهللا عنھا :  أدلتھم 
ولقد رأیتني أفركھ من ثوب رسول اهللا فركا فیصلي فیھ (وفي روایة ) علیھ وسلم 

  ١٥٦)اهللا وھو یصليأنھا كانت تحت المني من ثوب رسول ( وفي روایة )

ظاھر األحادیث یدل على أنھ طاھر ، لو كان غیر ذلك لما صلى بھ  : وجھ الداللة
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

  .الراجح أنھ طاھر؛ لقوة ما ذكروه من أدلة

الماء النازل على الحامل .ال یوجب الغسل ) ماء الجنیین  (١٥٧الماء الھادي:      ثانیا 
لھ حكم البول ، ال النفاس، ومن ثم تجب علیھا ) الھادي( لفقھاءقبل الوالدة یسمیھ ا

الصالة، وال تسقط عنھا بنزول الھادي ،فإذا نزل علیھا توضأت على األظھر وصلت 
،وإذا كانت تركت بعض الصلوات أثناء نزول الماء الذي قبل الوالدة وجب علیھا قضاء 

  .تلك الصوات بعد الطھارة

  :، لما یلي١٥٨قضا للوضوء عند جمھور الفقھاءھو نجس وحدث ، ویعتبر نا

  ١٥٩أنھ مائع خارج من أحد السبیلین كالبول .١
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  ١٦٠أنھ خارج من الباطن فیكون نجسًا .٢

  :مسألة ما یخرج من الحامل قبل الوالدة

إن كان دمًا، وخرج قبل الوالدة بیومین أو ثالثة، مع أمارة من ألم أو وجع فھو  -١
 . معھ الصوم والصالةدم نفاس ، وإال فھو دم فساد ال تترك 

فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثالثة أیام أو أقل بأمارة كتوجع فھو "١٦١قال البھوتي
  "نفاس كالخارج مع الوالدة، وال یحسب ما قبل الوالدة من مدة النفاس 

وإن كان كما ذكرت ، فحكمھ حكم إفرازات الفرج ، فھو طاھر لخروجھ من  -٢
  . ألنھ ال یعتبر نفاس من الصالة والصیام؛الرحم، وینقض الوضوء ، وال یمنع

قبل الوالدة بثالثة أیام خرج منھا ماء مع :  رحمھ اهللا ١٦٢وقد سئل الشیخ ابن عثیمین
  شيء من األلم، فھل ھذا یعتبر نفاس ؟

ھذا لیس بنفاس ؛ ألن النفاس ھو الدم ولیس الماء، وأیضًا ال یكون نفاًسا إال إذا : " فأجاب
ق قبل الوالدة بیومین أو ثالثة، وأما إن كان قبل الوالدة بزمن طویل كان مصحوبًا بالطل

فإنھ لیس نفاسًا، ألن النفاس ھو الدم الخارج مع الوالدة أو قبلھا بیومین أو ثالثة مع 
  . الطلق، وأما الماء لیس من النفاس

  اطب اث

  ب  موا رة واطن ا ردد   

  .الصفرة والكدرة :      أوال

 دم أصفر كماء الجروح - بضم الصاد المھملة وسكون الفاء - الصفرة :تعریف الصفرة 
  ١٦٣ھي وھو الماء الذي تراھا المرأة كالصدید یعلوھا اصفرار

ماء ممزوج : ،وقیل١٦٤ دم أسود -بضم الكاف و سكون الدال-الكدرة:تعریف الكدرة 
   .١٦٦وھي إفرازات لونھا ینحو نحو السواد).١٦٥(بحمرة، وأحیانا بعروق حمراء كالعلقة 

 الصفرة والكدرة سائالن یخرجان من المرأة أحیانًا والصفرة :قال الشیخ ابن عثیمین 
ماء أصفر كماء الجروح ، والكدرة ماء ممزوج بحمرة ، و أحیانا یمزج بعروق حمراء 

   ١٦٧كالعلقة، فھو كالصدید یكون ممتزجًا بمادة بیضاء ودم 

  :رة والصفرة أحكام الكد

  : في أیام الحیض : أوال

  :اتفق الفقھاء على أن الكدرة والصفرة حیض في أیام الحیض
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 ، ١٦٩ ، والمالكیة١٦٨أن الصفرة والكدرة في أیام الحیض تعد حیضا، وھو مذھب الحنفیة
   ، ١٧٠و الشافعیة

   .١٧٣، و ابن عثیمین ١٧٢، واختیار الشیخ ابن باز ١٧١و الحنابلة 

  :أدلتھم ما یلي 

  :یل األول الدل

  ١٧٤)َوَیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحیِض: (ـ قولھ تعالى ١

  .أن الكدرة والصفرة أثناء الحیض أذى فتدخل في عموم اآلیة : وجھ الداللة 

  : الدلیل الثاني 

 لتراھا ھْل - الُقطن-َن لھا الُكرُسَفـ قوُل عائشَة َرِضَي اُهللا عنھا للنِّساِء إذا أحضر٢
تریُد بذلك الطُّھَر ِمن ) ال تعجْلَن حتَّى تریَن الَقصََّة الَبیضاء: (طُھَرت المرأة أم ال؟ فتقول

  ١٧٥الحیضِة

اعتبرت عائشة رضي اهللا عنھا الكدرة والصفرة في أیام الحیض حیضًا : وجھ الداللھ 
  . حتى ترى القصة البیضاء 

كنَّا ال نُعدُّ الُكدرَة والصُّفرَة بعَد : (عن أمِّ عطیََّة َرِضَي اُهللا عنھا قالت : الدلیل الثالث
  ١٧٦) الطُّھِر شیًئا

  .مفھوم األثر یدل على أنھن یعتبرن الكدرة والصفرة قبل الطھر حیضًا :وجھ الداللة 

  : في غیر أیام الحیض : ثانیا 

 ، و قول ١٧٧ا مذھب الحنفیة الصفرة والكدرة في غیر أیام الحیض لیست بحیض وھذ
 ، ١٨٢، وابن باز ١٨١ ، وابن تیمیة ١٨٠ ، و الحنابلة ١٧٩ ، وقول الشافعیة ١٧٨عند المالكیة 
   .١٨٣وابن عثیمین 

  : أدلتھم 

كنَّا ال نُعدُّ الُكدرَة والصُّفرَة : (عن أمِّ عطیََّة َرِضَي اُهللا عنھا قالت: الدلیل األول من األثر 
  ١٨٤) بعَد الطُّھِر شیًئا

  ویدل ذلك بمنطوقھ أنھ ال حكم للكدرة والصفرة بعد الطھر:  الداللة  وجھ

والحدیث یدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطھر لیستا من الحیض، وأما في وقت « 
  .١٨٥» الحیض فھما حیض

فال یؤخذ ١٨٦ أن الكدرة والصفرة لیست على لون الدم : الدلیل الثاني من المعقول 
  .حكمھ
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  املبحث الرابع 

  اإلفرازات املعدية 

ب اطولا  

 Gonorrheaرض ان 

یعتبر من أكثر األمراض المتنقلة ،  ھو مرض جنسي شدید العدوى :تعریف السیالن 
یسمى بالسیالن نظرَا لألعراض والعالمات التي یسببھا من إفرازات سمیكة تشبھ . شیوعَا

من األشخاص المصابین ال تظھر ھناك العدید . القیح أو الصدید من القضیب أو المھبل 
لدیھم أعراض أو تكون بسیطة جدَا، ولكن في البعض اآلخر السیما النساء قد یؤدي إلى 

   .مضاعفات خطیرة

  :األعراض والعالمات ، تشتمل على  ·

  .إفرازات سمیكة شبیھة بالقیح وأحیانا مصحوبة بالدم من المھبل أو القضیب  -

  .ولألم وحرقان مصاحبان للتب  -

  .تبول متكرر  -

  .ألم أثناء الجماع  -

كما أن بعض .  أیام بعد التعرض للبكتریا ١٠-٢تبدأ أول األعراض بالظھور خالل   -
  .األشخاص قد یصاب بھا قبل شھور من ظھور األعراض

  :األسباب ·

یة وتنتقل خالل المني أو السوائل المھبل) نیسیریا السیالن(یسبب السیالن بكتیریا تدعى
وینتقل غالبًا عن طریق . خالل االتصال الجنسي المباشر مع الشخص المصاب

  .الممارسات الجنسیة المحرمة

  -:المضاعفات ·

  -:عندما یكون العالج غیر كاٍف فإن مرض السیالن قد یؤدي مضاعفات ومن أھمھا
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اجد فیھ قناة البربخ ھو الجزء الواقع فوق الخصیة وھو المكان الذي تتو: التھاب البربخ  -
وھي حالة طارئة یجب أن تعالج بالمضاد الحیوي البكتیري، وإال سوف تسبب . الخصیة 

  .العقم إن لم تعالج

في الغالب یكون ھذا المرض عند النساء حیث إن البكتیریا : مرض التھاب الحوض  -
تتمثل .تنتشر داخل الرحم وقناة فالوب، وقد یؤدي ذلك إلى العقم أو الحمل خارج الرحم

اضطرابات في مدة ووقت ، صداع ، آالم في البطن : أعراض ھذا المرض بالتالي
  .إفرازات ذات رائحة كریھة من المھبل، آالم أثناء الجماع،الدورة الشھریة 

وذلك یحدث عن طریق انتقال البكتیریا من المرأة : انتقال المرض إلى الطفل المولود   -
أي أن البكتریا تكون موجودة في طریق الطفل ، أثناء الوالدةالحامل غیر الُمعالَجة لطفلھا 

وقد یتضاعف المرض بعد ذلك ویسبب العمى لذلك . المسكین قبل أن یخرج من بطن أمھ
  . الطفل، وربما تنتشر البكتیریا في الدم، وربما تصل للمفاصل

 طریق وذلك یحدث عندما تلمس ید المریض الملوثة عینھ، أو عن: التھاب العین  -
ومن المضاعفات ، " الرمد" وقد یؤدي ذلك إلى ، إصابة الطفل أثناء الوالدة من أمھ 

  .الخطرة في إصابة العین بالعمى

و ذلك یحدث عند ممارسة الشذوذ : انتشار المرض في أماكن أخرى من الجسم   -
  .الجنسي

 :العالج  ·

یأخذ العالج كامًال ویجب على المریض أن . یكون العالج عبارة عن مضاد حیوي 
حسب وصفة الطبیب؛ ألن النقص في أخذ العالج قد یؤدي إلى حدوث مناعة للبكتریا من 

  . المضاد الحیوي

أیضا ، األدویة التي تخفف اآلالم ال تؤدي إلى شفاء المریض بل فقط تخفف األعراض 
فإنھ من وحفاظًا على صحة أي مولود ،یعالج الطفل المصاب بالمضاد الحیوي المناسب 

  .األفضل وضع قطرات نترات الفضة في عینھ لمنع حدوث المرض

  -: الوقایة ·

 ١٨٧ .للوقایة من مرض السیالن ُینصح بالعفاف والبعد عن الفواحش

  : المسألة 

  .ھل یقبل الصیام وتقبل الصالة من شخص مریض بالسیالن ؟

 : أوًال 
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  . ل عند الرجال أو النساء مرض السیالن بصفة عامة یعني خروج صدید من مجرى البو

  . وال أثر لھذا على الصوم 

  : ثانیًا 

مجرى البول ومجرى (أما الصالة ، فإن الطھارة تنتقض بكل ما خرج من السبیلین 
  )الغائط

أنھ إذا كان یعلم أن ھذا السائل یخرج في أوقات معینة ثم ینقطع مدة تكفیھ للطھارة 
طع ، ولو فاتت صالة الجماعة ، ثم یتوضأ والصالة ، فیجب علیھ االنتظار حتى ینق

 . ویصلي في وقت انقطاعھ ، ما لم یخَش خروج وقت الصالة 

أما إن كان یخرج باستمرار ، وال ینقطع فإنھ یلزمھ أن یجعل على فرجھ خرقة أو شیئًا 
یمنع من انتشار النجاسة ، وتلویثھا للبدن والثیاب ، ویتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتھا ، 

  .  یضره إن خرج منھ شيء بعد الوضوء ، ولو في الصالة وال

. ویصلي بھذا الوضوء من النوافل ما یشاء حتى یخرج وقت الفریضة التي توضأ لھا 
١٨٨  

ب اطا  

  ادرة

 ھي الكالمیدیا أو جرثومة الرحم ؟ الكالمیدیا ھي أكثر األمراض :تعریف المتدثرة 
ى ببكتیریا معروفة باسم المتدثرة الحثریة  والكالمیدیا المنقولة جنسیا شیوًعا، وھي عدو

تشبھ إلى حد بعید السیالن في أعراضھ، ونمط انتقالھ وتسمى جرثومة الرحم، ومن المھم 
مالحظة أن العدید من النساء والرجال المصابین بالكالمیدیا ال یعانون من أي أعراض، 

یمكن أن تتسبب عدوى الكالمیدیا في .وقد ال یكونون على درایة بأنھم مصابون بالعدوى
إتالف دائم لقناة فالوب في المرأة، ویمكن أن تؤدي إلى العقم في المستقبل، وزیادة خطر 
الحمل خارج الرحم، كما تزید عدوى الكالمیدیا أثناء الحمل من خطر الوالدة المبكرة، 

  .ووالدة طفل منخفض الوزن عند الوالدة

  ) :المتدثرة( أعراض الكالمیدیا

ال تظھر أعراض الكالمیدیا عند النساء لدى معظم النساء المصابات بالكالمیدیا، لذلك قد 
یكون من المستحیل معرفة اإلصابة بالكالمیدیا، وقد تمت اإلشارة إلیھا على أنھا عدوى 
صامتة لھذا السبب، ولكن ألن العدوى یمكن أن تسبب تلًفا دائًما في الجھاز التناسلي، فال 

ن المھم التعرف على ھذه العدوى وعالجھا، وتكون أكثر مظاھر عدوى یزال م
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عندما تحدث .الكالمیدیا شیوعًا ھي عدوى عنق الرحم مع التھاب عنق الرحم عند النساء
األعراض ، فھي تشبھ إلى حد كبیر تلك الناجمة عن مرض السیالن، وقد تستغرق 

  .األعراض عدة أسابیع للظھور بعد اإلصابة األولیة

  : ویمكن ألعراض عدوى الكالمیدیا أن تشمل 

   اإلفرازات المھبلیة-١

  ألم البطن -٢

ویمكن أن ینتج عن إصابة مجرى البول األعراض الممیزة لعدوى المسالك البولیة،  -٣
  .بما في ذلك األلم أو الحرق مع التبول

  .لتبول وجود الدم في البول والشعور بالحاجة المستمرة للتبول، وزیادة معدل ا-٤

  :وتشمل أعراض مرض التھاب الحوض

  .آالم الحوض وآالم الجماع -١

  .الحمى والتشنج وآالم البطن -٢

كما یمكن أن یسبب مرض التھاب الحوض تندًبا وتلًفا في األعضاء التناسلیة التي قد  -٣
  .تؤدي إلى العقم

  )المتدثرة (عالج الكالمیدیا 

العالج بالمضادات الحیویة، یمكن إعطاء یمكن عالج الكالمیدیا بسھولة باستخدام 
 أیام، ویجب على النساء االمتناع عن ٧المضادات الحیویة كجرعة واحدة أو دورة لمدة 

 أیام بعد العالج ٧ أیام أو لمدة ٧االتصال الجنسي خالل دورة المضادات الحیویة لمدة 
، Azithromycinواألزیثرومیسین . بجرعة واحدة لتجنب انتشار العدوى لآلخرین

 ھي المضادات الحیویة المستخدمة عادة لعالج عدوى doxycyclineوالدوكسیسیكلین 
الكالمیدیا ، ولكن یمكن استخدام المضادات الحیویة األخرى بنجاح كذلك، والنساء 
الحوامل یمكن أن ُتعالج لدیھن عدوى الكالمیدیا بأمان بالمضادات الحیویة مثل 

یجب .یلین، و األریثرومیسین، ولكن لیس الدوكسیسیكلیناألزیثرومایسین، واألموكسیس
أیًضا اختبار ومعالجة شركاء الجنس للشخص المصاب بالكالمیدیا إذا لزم األمر، لتجنب 
اإلصابة بھ مرة أخرى وانتشارھا، فالنساء اللواتي لم یتم عالج شركائھن معرضات 

   .١٨٩بشكل كبیر لتطویر اإلصابة مرة أخرى
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  :اخلامتة

د هللا رب العالمین الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على الھادي البشیر الحم
والسراج المنیر محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى 

  .یوم الدین 

  :وبعد فقد خلصت في نھایة ھذا البحث إلى نتائج وتوصیات مھمة أذكرھا فیما یلي 

  :لنتائجأبرز ا:     أوال 

أن اإلفرازات الطبیعیة تكون مائیة شفافة ال رائحة لھا، وال تؤدي إلى حكة أو  -١
ألم، وما یطرأ من تغییر على ھذه الخواص فھي إما بسبب البكتریا أو 

 .الفطریات 
المستحاضة لھا مبادئ أساسیة تلتزمھا  في تقدیر مدة الحیض مما یترتب علیھا  -٢

 . أحكام شرعیة مھمة 
اء على تحریم إیقاع الطالق حال الحیض بعد الدخول واختلفوا قبل اتفق الفقھ -٣

 .الدخول
 .النفاس لھ حكم الحائض في األحكام كلھا فیحرم في النفاس ما یحرم في الحیض -٤
 .أن الكدرة والصفرة ال تخلو منھما امرأة فیؤخذ فیھ قاعدة المشقة تجلب التیسیر -٥
عفو عن الكدرة والصفرة في غیر من دالئل سماحة الشریعة اإلسالمیة ویسرھا ال -٦

 .أیام الحیض
التفریق بین ما یكون نجسا وینقص الوضوء وبین ما یكون طاھرا ویوجب  -٧

 . الغسل
أن تعرف الحامل الماء الخارج منھا قبل الوالدة متى یكون دم نفاس ، ومتى  -٨

 .یكون طاھرا حكمھ حكم إفرازات الفرج
 .لوقایة منھاوا،وطرق العالج ، معرفة األمراض التناسلیة -٩

تجنب المحرمات التي تؤدي إلي األمراض، وكبح النفس عن الھوي وسبل  -١٠
  . الشیطان

  : أھم التوصیات :   ثانیا 

أھمیة التوعیة في التفریق بین خواص اإلفرازات، وما الذي منھا یعد مرضا  -١
 .یستوجب العالج والعزلة، وما الذي یكون طبیعیا ال یعد مرضا 

 حسب المستجدات الطبیة المتعلقة بالحیض والنفاس إعداد دراسات وأبحاث -٢
 . والطھارة واإلفرازات التي تخرج من فرج المرأة  

تدریب الفتاة حدیثة البلوغ على التمییز بین  الحیض واالستحاضة؛ إلقامة  -٣
 .األحكام الشرعیة على الوجھ المطلوب 

 . ره التفریق بین الحیض والكدرة والصفرة سواء كان أول الحیض أم آخ -٤
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 .تجنب النساء من الوسواس الذي قد یجلب لھا الشك في العبادة  -٥
 . ابتعاد المرأة عن مسببات اإلفرازات واستشارة األطباء  -٦

ربط الجانب الطبي بالجانب الفقھي في خروج اإلفرازات المھبلیة، وما یتعلق بطھارة 
المیة التي یجعلھا المرأة ونظافتھا الشخصیة ،وھذا من أھم ما تمیزت بھ الشریعة اإلس

  .صالحة للتطبیق لكل مكان وزمان 
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  قــــــائـــــــــــمة المصادر والـــــــــــمــــــــــراجع

  : المصادر والمراجع : اوال 

 .القران الكریم  -١
: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق. صحیح مسلم  -٢

 . التراث العربي محمد فؤاد عبدالباقي ، بیروت ،دار احیاء
: محمد اسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي ،تحقیق.  كتاب صحیح البخاري -٣

 .ه١٤٢٢ ،١محمد زھیر ناصر، ط
السجستاني ،ألبي داود سلیمان بن األشعت بن اسحاق بن . سنن أبي داود -٤

محمد محیي الدین : بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني ،تحقیق
 . بیروت عبد الحمید ،صیدا ،

أحمد :محمد بن عیسى بن سورة بن موسى الضحاك ،تحقیق . سنن الترمذي -٥
وإبراھیم عطوة ) ٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) ٢، ١جـ (محمد شاكر 

 ، مكتبة ومطبعة ٢،ط) ٥، ٤جـ (عوض المدرس في األزھر الشریف 
 م١٩٧٥مصطفى البابي ،

  ، أحمد بن محمد حعلى مراقي الفالح شرح نور اإلیضاحاشیة الطحاوي  -٦
 ، ١ط. محمد عبد العزیز الخالدي : تحقیق. بن إسماعیل الطحاوي الحنفي

  م ٢٠١٠ لبنان ، -دار الكتب العلمیة بیروت
فتح القدیر ، كمال ) ١٦٧ -١٦٦ ، ١٦٢ -١٦١/ ٣( المبسوط للسرخسي ،   -٧

 الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام ، دار الفكر 
غني ، ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدین عبداهللا بن أحمد  بن محمد بن الم -٨

 م ١٩٦٨ –ه ١٣٨٨قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، مكتبة القاھرة 

الذخیرة ، للقرافي ، وھو أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن  -٩
  ١٩٩٤ ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، ١عبدالرحمن المالكي  ، ط

اوي الكبیر ، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري الح -١٠
 الشیخ -الشیخ علي محمد معوض : البغدادي، الشھیر بالماوردي ، تحقیق

 لبنان ، دار الكتب العلمیة ، – ، بیروت ١عادل أحمد عبد الموجود ، ط 
 م ١٩٩٩ – ه ١٤١٩

فع بن عبد األم للشافعي محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شا -١١
  بیروت -المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ، دار المعرفة 

فتح القدیر ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن  -١٢
  الھمام ، دار الفكر 

. الموسوعة الفقھیة ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة  -١٣
 م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ الكویت ، –، دار الصفوة ١ط
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 ، دار الفكر، ٤الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، وھبھ بن مصطفى الزحیلي ، ط -١٤
  دمشق  –سوریا 

نیل األوطار ، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ،  -١٥
 - ھـ ١٤١٣، ١عصام الدین الصبابطي ، دار الحدیث، مصر ، ط : تحقیق
  م١٩٩٣

 ، محمد أمین بن عمر بن حاشیة رد المختار على الدر المختار ، ابن عابدین -١٦
 .   بیروت– ، دار الفكر ٢عبدالعزیز عابدین الدمشقي الحنفي ، ط

مراقي الفالح شرح متن نور اإلیضاح ، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي  -١٧
 .  المكتبة العصریة١نعیم زرزور ، ط: المصري الحنفي تحقیق

اسم الضبي، أبو اللباب في الفقھ الشافعي ، أحمد بن محمد بن أحمد بن الق -١٨
عبد الكریم بن صنیتان العمري ، : الحسن ابن المحاملي الشافعّي تحقیق

 .  ،دار البخارى، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة١ط

البنایة شرح الھدایة ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  -١٩
 -كتب العلمیة  ، دار ال١حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ، ط

  م  ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ ، بیروت، لبنان

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -٢٠
 م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ ، دار الكتب العلمیة ، ٢الكاساني الحنفي، ط

الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،وھو أبو محمد موفق الدین عبد  -٢١
د بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، اهللا بن أحم

 . الشھیر بابن قدامة المقدسي ، المكتب االسالمي ، بیروت 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، ألبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  -٢٢
 القاھرة –بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید ، دار الحدیث 

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو  -٢٣
 .١٣٩٨عبد اهللا ، دار الفكر ، بیروت ، 

روضة الطالبین وعمدة المفتین ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  -٢٤
 - ، المكتب اإلسالمي، بیروت٣زھیر الشاویش ، ط: النووي تحقیق

 م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢ عمان -دمشق
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كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن  -٢٥
 بن إدریس البھوتى الحنبلى ، دار الكتب العلمیة 

 .شرح عمدة الفقھ ، عبد العزیز بن عبد اهللا بن عبد الرحمن الراجحي  -٢٦

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد . منح الجلیل شرح مختصر خلیل  -٢٧
  م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩دار الفكر : روت  ،بی اهللا المالكي

محمد بن صالح بن محمد  ) ابن عثیمین.(الشرح الممتع على زاد المستقنع  -٢٨
   ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢دار ابن الجوزي :  ، دار النشر١العثیمین ، ط

، زین الدین بن إبراھیم بن ) ابن نجیم. ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٢٩
  . الميدار الكتاب اإلس:  الناشر ،٢محمد ، ط

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) اإلمام مالك. (المدونة  -٣٠
  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة :  ، الناشر١ط ) ھـ١٧٩: المتوفى(

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد . نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج  -٣١
لفكر دار ا: بن حمزة شھاب الدین الرملي ،ط أخیرة ، بیروت 

  .م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
أحمد بن محمد بن علي بن حجر  . تحفة المحتاج في شرح المنھاج   -٣٢

  .  م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧  دار إحیاء التراث العربي : الناشر  ، الھیتمي
:  ، بیروت ١ألبي عبداهللا محمد بن الحسن الشیباني ، ط. الجامع الصغیر  -٣٣

  . م ١٤٠٦عالم الكتب 
ھالل : ونس بن إدریس البھوتي ، تحقیق لمنصور بن ی.  كشاف القناع  -٣٤

  . دار الفكر :  ه ، بیروت ١٤٠٢مصیلحي مصطفى ھالل ، ط سنة 
لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن .  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  -٣٥

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني 
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢دار الفكر : اشر ، الن٣ط ) ھـ٩٥٤: المتوفى(المالكي 

 المجموع للنووي ،وھو أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -٣٦
  .دار الفكر: الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(

عبد العزیز ) ابن باز. (مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا  -٣٧
  .بن عبد اهللا بن باز 

حسین بن عودة . تاب والسنة المطھرة الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الك -٣٨
، دار ابن حزم ) األردن-عمان (المكتبة اإلسالمیة : العوایشة ،الناشر

   ھـ ١٤٢٩-١٤٢٣من   ، ١ط )  لبنان-بیروت (
، ١ھنادي مزبودي، ط: األمراض النسائیة، برادبیر، كارولین، ترجمة -٣٩

  .ه ١٤٣٥الریاض، دار المؤلف، 

سة فقھیة طبیة معاصرة، البدارین، أیمن عبد طھارة اإلفرازات المھبلیة درا -٤٠
 ٢٠١٤كلیة الشریعة، جامعة الخلیل، : الحمید، بحث، فلسطین
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اإلفرازات المھبلیة بین الطب والفقھ، غلیاس، صباح بنت حسن، مجلة  -٤١
، )١٨(جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة، مكة المكرمة، م 

 ١٠٨ – ٦١، ٢٠٠٦، )٣٧(ع
لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن ، لسان العرب  -٤٢

دار : بیروت،٣ط،ھـ٧١١: منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى المتوفى
    . ھـ ١٤١٤،  صادر

لشھاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي .معجم البلدان  -٤٣
   م١٩٩٥ة، الثانی: دار صادر، بیروت الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٦: المتوفى(

شمس الدین، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  -٤٤
دار الكتب العلمیة : الناشر، ھـ٩٧٧: المتوفى،الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ١ط،
إلبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح، ، المبدع في شرح المقنع  -٤٥

دار الكتب العلمیة، : الناشر) ھـ٨٨٤: المتوفى(ین أبي إسحاق، برھان الد
 . م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨، ٣ط، لبنان -بیروت 

لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن ، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  -٤٦
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، ٣ط،دار الفكر: الناشر) ھـ٩٥٤: المتوفى(المالكي 
لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبي عبد اهللا ، العنایة شرح الھدایة  -٤٧

: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
  بدون طبعة وبدون تاریخ : دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ٧٨٦

خلف بن سعد بن أیوب بن ألبي الولید سلیمان بن ، المنتقى شرح الموطأ -٤٨
: الناشر) ھـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

   ھـ١٣٣٢، ١ط، بجوار محافظة مصر-مطبعة السعادة 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد  -٤٩

 بیروت مؤسسة الرسالة،: الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 
  م ١٩٩٤/ھـ ١٤١٥ ، ٢٧ط، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت -

مكتبة : القاھرة،علي بن أحمد بن سعید بن حزم ،المحلى شرح المجلى -٥٠
  .الجمھوریة العربیة 

ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .مجموع شرح المھذب  -٥١
  .دار الفكر: الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(

قاسم بن عبد اهللا بن . ریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاءأنیس الفقھاء في تع -٥٢
یحیى حسن : المحقق) ھـ٩٧٨: المتوفى(أمیر علي القونوي الرومي الحنفي 

  ھـ ١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة الطبعة: مراد الناشر
محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا . الدراري المضیة شرح الدرر البھیة  -٥٣

: دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى (الشوكاني الیمني
  م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الطعبة األولى 
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ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم .االستذكار -٥٤
سالم محمد عطا، محمد علي : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

 - ١٤٢١ األولى، : بیروت الطبعة-دار الكتب العلمیة : معوض الناشر
٢٠٠٠٩  

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي .حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  -٥٥
بدون طبعة وبدون : دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

  .تاریخ
 .البن عثیمین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین.فتاوى نور على الدرب  -٥٦

  :المواقع اإللكترونیة : ثانیا 

الجمعیة السعودیة لطب االسرة / ع موق -٥٧
والمجتمع

٩/secId/index/Content/arabic/public/org.ssfcm://http
page/١١٥٩٣/cntId/٤ 

 info.ismqa://httpsموقع االسالم سؤال وجواب  -٥٨
 موقع كل یوم معلومة طبیة  -٥٩
٦٠- article-view/com.dailymedicalinfo.www://https 

  home/ar/com.msdmanuals.www://httpsموقع  -٦١

diseases/ar/org.mayoclinic.www://https-موقع    -٦٢
conditions 

  http//:www.layyous.com:موقع الدكتور نجیب لیوس -٦٣
  
  

http://ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/11593/page
http://ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/94/cntId/11593/page
https://ismqa.info/
https://www.dailymedicalinfo.com/view-article
https://www.msdmanuals.com/ar/home
http://www.layyous.com/
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  : الھوامش

                                                           

 )٣٨٧/ ٤(معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس )١(
 )١٠٨ / ١(لدن برس ، الموسوعة الطبیة الحدیثة نخبة من علماء مؤسسة جو)٢(
 )٢/١١٥٠(أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربیة المعاصرة )٣(
 )٤/٧٧٥(لسان العرب ، العالمة ابن منظور )٤(
 )١١٥٠/ ٢(معجم اللغة العربیة المعاصرة )٥(
  com.webteb.www://httpsشبكة ویب طب ٦

  موسوعة المرأة الطبیة، موسوعة الحمل والوالدة 
   موقع وزارة الصحة السعودیة ٧-

EducationalContent/HealthAwareness/sa.gov.moh.www://https  
  . الموقع السابق ٨-
  home/ar/com.msdmanuals.www://https موقع -٩

  conditions-diseases/ar/org.mayoclinic.www://https موقع -١٠
  . الموقع السابق ١١-

http//:www.layyous.com .١٢:موقع الدكتور نجیب لیوس  
http//:www.layyous.com .١٣: موقع الدكتور نجیبلیوس  

اسم یطلق على جمیع السیالنات غیر الدمویة التي تفرز من األعضاء التناسلیة للمرأة مھما كان  . ١٤
  ٤٧ین برادبیر ص األمراض النسائیة، كارول: سببھا، انظر

  ٢٠انظر األمراض النسائیة، كارولین برادبیر ص . ١٥
  )١/٦٠٤(محمود عبدالرحمن/ معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة د )١٦(
 )١٠٨/١(الخطیب الشربیني، مغني المحتاج )١٧(
 )٢٢٢(آیة ،  سورة البقرة )١٨(
 )٢٧٣/٣(للسرخسي ، المبسوط )١٩(
 )٢٦( ، الموسوعة الطبیة الحدیثة )٢٠(
 ).٣/١٢٥(لسرخسي، المبسوط، )١/٢٢٣(، المغني البن قدامة)٢١(
 ).١/٧٣))(إذا رأت المستاحضة الطھر:باب((،الحیض/ك،  صحیح البخاري)٢٢(
 ).١/٨٣))(ترك الحائض الصوم والصالة:باب((،الحیض/ك،  صحیح البخاري)٢٣(
لیا رضي اهللا عنھ فنسبوا  نسبة إلى الحروریة وھي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حین خالفوا ع)٢٤(

 ).٣/١٣٦(معجم البلدان،إلیھا وھي قریة من قرى الكوفة 
 ).١/٨٨))(التقضي الحائض الصالة:باب((،الحیض / ك، صحیح البخاري )٢٥(
 ).٢٢٢(آیة، سورة البقرة )٢٦(
 ).١/٤١٤(، المغني البن قدامة)٢٧(
 ).١/٦٢(البن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقصد)٢٨(
 ).٢٢٢(آیة،لبقرة سورة ا)٢٩(
جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجیلھ وطھارة سؤرھا واالتكاء : باب((كالحیض،صحیح مسلم)٣٠(

  ).٣/٥٤٢))(في حجرھا وقراءة القرآن فیھ
 ).١/٢٠٩))(إتیان الحائض:باب((،الطھارة /ك، سن ابن ماجھ)٣١(
 )٢/٣٥٧))(الحائض ھل تحج:باب((،المناسك/ك، سنن أبي داود )٣٢(
  ).٧/٢١٣(النووي،ذب في المجموعالمھ)٣٣(
 ).١/٢٠١(،كشاف اإلقناع،)١/٦٩(،المغني،)٢/١٥١(،المجموع،)١/٥٢(الحطاب ، مواھب الجلیل )٣٤(
 ).٣/٢٣٠(النھایة:بالفتح والعظم إذا أخذ منھ معظم اللحم :العرق)٣٥(
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 ).١/٢٤٥))(جواز غسل الحائض رأس زوجھا وطھارة سؤرھا:باب((،الحیض/ك، صحیح مسلم)٣٦(
  .سبق تخریجھ)٣٧(
  ).٢٢٢(آیة، سورة البقرة )٣٨(
ویعد أستاذ المتأخرین من ،تتلمذ علیھ الكثیر ،الفقیھ ، یحي بن شرف بن مري الحزامي النووي )٣٩(

 ).ه٦٧٦(شرح صحیح مسلم وتوفي سنة ،من مصنفاتھ ،علماء الشافعیة 
  ).٧/٣٦٧( المغني البن قدامة٤٠-

 ).٧/٣٦٧( المغني البن قدامة)٤١(
  ).١(آیة،الطالق  سورة )٤٢(
 ).٦/١٦٣))(یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء :(قولھ تعالى:باب((الطالق/ك، صحیح البخاري)٤٣(
 ).٢/٤٧(،بدایة المجتھد،)١٠/٣٤٠(،المغني،)٣/٣٠٧(،مغني المحتاج،)٣/٤٧٤(، فتح القدیر)٤٤(
  ).٤/٤٧٤(البابرتي، العنایة )٤٥(
 ).٣/٩٦( المنتقي)٤٦(
 ).٢٣٦(آیھ ، سورة البقرة)٤٧(
 ).١١/٤٥٠(المحلى البن حزم)٤٨(
 ).٤٩(آیة، سورة األحزاب)٤٩(
 ).١٠/٣٤٠(المغني البن قدامة)٥٠(
 ).٣/٤٧٤(الشوكاني،  فتح القدیر )٥١(
 ).٣/٤٧٤(، المرجع السابق)٥٢(
 ).٢/١٠٩٣))(یأیھا النبي إذا طلقتم النساء : باب((،الطالق/ك، صحیح البخاري)٥٣(
 ).١/٢٦١(البن قدامة،المغني ،)٢/٣٤٧(المجموع للنووي،)١/١٥٥(اإلمام مالك،  المدونة الكبرى)٥٤(
 ).٥/٧٣٥(ابن القیم، زاد المعاد)٥٥(
  ).٥/٧٣٤(، المرجع السابق)٥٦(
  ).١/٤٠٤(ابن حزم،المحلى،)١/٢٦١(ابن قدامة،المغني،)١/٤٢(،للكاساني، بدائع الصنائع)٥٧(
 ).٤(آیة، سورة الطالق)٥٨(
 ).٢/١٠٩٨))(ق الحائض بغیر رضاھا تحریم طال:باب((،الطالق/ك، صحیح مسلم)٥٩(
 ).١/٢٦٢(ابن قدامة،المغني)٦٠(
  ).٥/٧٣٤(ابن القیم، زاد المعاد )٦١(
  )  ٤٢٨ / ٣(  معجم المصطلحات الفقھیة ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم )٦٢(
 ).٦٤(، أنیس الفقھاء )٦٣(
 ).٣٧/ ١( الفتاوي الھندیة  )٦٤(
 )٧/١٢١٨(الموسوعة الطبیة )٦٥(
 ).١/٥٤٦(البن رجب ،الباري  فتح )٦٦(
 ).١/٢٥٤(البن قدامة ، المغني )٦٧(
 ).١/٧٠(الدراري المضیة الشوكاني)٦٨(
 ).١/١٢٠(للشربیني، مغني المحتاج)٦٩(
 ).٨/٢٢(البن مفلح،المبدع )٧٠(
 ).١/٢١٨(للبھوتي، كشاق القناع)٧١(
 ).١/٢٠٩(للخرشي، شرح مختصر خلیل )٧٢(
 ).٢/٥٢١(للنووي،المجموع)٧٣(
 ).١/٢٦٢(البن قدامة،المغني)٧٤(
  ).١/٥٥٣(للحطاب، مواھب الجلیل )٧٥(
 ).١/٣٥٧(للمرداوي،اإلنصاف)٧٦(
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 ).١/٤٣٨(للماوردي، الحاوي الكبیر)٧٧(
 ).١/١٨٧(للبابرتي،العنایة)٧٨(
 ).١/٢٦٢(البن قدامة،المغني)٧٩(
 ).٢٣(ابن حزم، مراتب اإلجماع )٨٠(
 ).٢/٥٢٠(المجموع للنووي)٨١(
 ، الطحاوي ، أحمد بن محمد بن إسماعیل ي الفالح شرح نور اإلیضاحعلى مراقحاشیة الطحاوي )٨٢(

م ٢٠١٠ لبنان ، -  ، دار الكتب العلمیة بیروت١ط. محمد عبد العزیز الخالدي : تحقیق. الطحاوي الحنفي
 )١٤١ .( 
ھـ ١٤١٢ الكویت ، –، دار الصفوة ١ط. الموسوعة الفقھیة ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة )٨٣(
 )١٨ ، ١٧( ، القاموس الفقھي ) ٢٥/١٨٧(م ١٩٩٢ -
 )١٢٧٨، ٧(الموسوعة الطبیة، )٨٤(
 / ١(الدارقطني والبیھقي ، نیل األوطار : رواه أبو داود والنسائي ، وابن حبان والحاكم وصححاه ) ٨٥(

٢٧٠(  
  )٢٧٠ / ١: (انظر نیل األوطار )٨٦(
  )١٠٢ / ١(سبل السالم  ) ١/٢٧١( رواه أبو داود والترمذي وصححاه ، نیل األوطار )٨٧(
 -٦٣٧/ ١( دمشق – ، دار الفكر، سوریا ٤الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، وھبھ بن مصطفى الزحیلي ، ط)٨٨(

٦٣٨(  
  . اختلف في تقدیر مدة المستحاضة ) ٨٩(
 ، دار ١الذخیرة ، القرافي ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالكي  ، ط)٩٠(

   ١٩٩٤إلسالمي ، بیروت ، الغرب ا
 )٣٨٩/ ١ (  
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف األم ، للشافعي ، )٩١(

بو الحسن علي بن محمد الحاوي الكبیر ، أ) ٢١٩/ ٧ (  بیروت-دار المعرفة  ، المطلبي القرشي المكي
 الشیخ -  الشیخ علي محمد معوض :تحقیقماوردي ، بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بال

 / ١(م ١٩٩٩ – ه ١٤١٩ لبنان ، دار الكتب العلمیة ، – ، بیروت ١عادل أحمد عبد الموجود ، ط 
٣٩٠(  

ن محمد بن قدامة الجماعیلي المغني ، ابن قدامة ،ھو أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ب)٩٢(
  )٢٢٨ -١/٢٢٥ (م١٩٦٨ –ه ١٣٨٨بة القاھرة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، مكت

   ) ٣٩ ، ١( ، )) الحیض وأحكامھ : باب (( الطھارة / صحیح البخاري ك) ٩٣(
تدع الصالة في عدة األیام التي : المرأة تستحاض، ومن قال: باب (( الطھارة  / سنن أبي داود ك)٩٤(

 ٢٧٤:  باب (( أبي داود صحیح وضعیف، سنن / صححھ األلباني  ك) ١٩٦/  ١))  (  كانت تحیض
 )  ((٢(   

كمال الدین محمد بن عبد فتح القدیر ، ) ١٦٧ -١٦٦ ، ١٦٢ -١٦١/ ٣( المبسوط للسرخسي ،  )٩٥(
  )١٦٠ / ١( الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام ، دار الفكر 

  سبق التخریج )٩٦(
  )ھا الذاكرة والناسیة لعادت) (الممیزة وغیر الممیزة (حكم المعتادة ) ٩٧(
/ ١(فتح القدیر ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام ، دار الفكر )٩٨(

١٧٨(  
ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أیام أقرائھا قبل أن : باب (( أبواب التیمم / سنن ابن ماجھ ك )٩٩(

 )) ( ٦٩٦: باب ((  ماجھ صحیح وضعیف، سنن ابن/ صححھ األلباني ك ) ٣٩٤ /١(یستمر بھا الدم 
١٩٦ / ٢ .(  
  )٤٠٨- ٤٠١/ ١( لماوردي الحاوي الكبیر ، ل)١٠٠(
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   )٣٨٩/ ١( الذخیرة ، للقرافي )١٠١(
  )٢٣٢- ١/٢٢٨(المغني ، ابن قدامة )١٠٢(
   )٣٨٦/ ١( الذخیرة ، القرافي )١٠٣(
  ) ٤٣٠ ، ٤٢٤ - ٤٠٩ / ١( الحاوي الكبیر، للمارودي )١٠٤(
  .مختار شرح تنویر األبصار فقھ أبي حنیفةعلى الدر الحاشیة رد المختار )١٠٥(
  )٢٣٧-١٣٣/ ١(المغني ، ابن قدامة )١٠٦(
  ) ٤١ / ٢٦( القوانین الفقھیة ) ١٠٧(
   )٢٤٢ – ٢٤٠/ ١(المغني  ) ٥١/ ١( ، اللباب ) ٢٥(مراقي الفالح )١٠٨(
  ) ٢٧١/ ١( رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه ، نیل األوطار ) ١٠٩(
بدائع الصنائع ، الكاساني :  وینظر ) ٦٧٨/ ١( البنایة ، للعیني ) ١٧/ ٢ ( المبسوط ، السرخسي) ١١٠(

 )٢٥/ ١(   
بدایة المجتھد ، : ینظر ) ٣٦٧/ ١( التاج واإلكلیل ، للمواق ) ١٨٨/ ١( الكافي ، البن عبد البر )١١١(

  ) ٣٨٩/ ١( الذخیرة للقرافي ) ٦٠/ ١( ابن رشد 
  ) ٤٩/ ١( البین ، للنووي روضة الط) ٥٣٤/ ٢( المجموع ، للنووي )١١٢(
 –شرح عمدة الفقھ ) ٢٤٧/ ١(المغني ، ابن قدامة : ( ینظر) ٢١٥/ ١( كشاف القناع ، للبھوتي )١١٣(

  )٤٩١/ ١( كتاب الطھاة والحج ، ابن تیمیة 
  ) ٨٦: (سورة البقرة اآلیة )١١٤(
    )٦٩/ ١(اعتكاف المستحاضة : الحیض باب /صحیح البخاري ك)١١٥(
  )٤٩٢/ ١(  كتاب الطھارة والحج ، ابن تیمیة –شرح عمدة الفقھ )١١٦(

معجم المصطلحات : انظر . ھو ماء خاثر یخرج بأثر البول وقد یخرج بنفسھ أو مع البول ١١٧
الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، وھبة الزحیلي )  ٣/٤٦٩( محمود عبدالرحمن /  واأللفـــــــاظ الفــــقھیة  د

)١/٥١٤(  
) ١/٥٢(، األم ،للشافعي ) ١/١٢٥(، المغني ، البن قدامة ) ١/٤٠(بدایة المجتھد ، البن رشد ١١٨

 )١/٨١(للسرخسي.،المبسوط 
 ٤٣آیة : سورة النساء ١١٩
 )١/٤٠(بدایة المجتھد ، البن رشد ١٢٠
 )٩/٢٣(صحیح البخاري ، للبخاري ، كتاب الحیل ، باب في الصالة ١٢١
 )١/١٢٥(المغني ، البن قدامة ١٢٢
. ھو رقیق یضرب إلى البیاض یخرج عند مالعبة الرجل أھلھبفتح المیم وسكون الذال ،: المذي١٢٣

 ِاشلبنایة شرح الھدایة)  ٣/٢٥١( محمود عبد الرحمن/ معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة د: انظر 
)١/٣٥٠(  

 )١/١٢٦(المغني البن قدامة : الحنابلة ١٢٤
  )١/٤٢(بدایة المجتھد، البن رشد ١٢٥
  )١/٤٧( المذي كتاب الطھارة ،باب في. سنن أبي داود ١٢٦
 )١/٥٥(كتاب الطھارة ،باب ما جاء في المذي یصیب الثوب . سنن الترمذي ١٢٧
  )١/٦٢(كتاب الغسل ،باب غسل المذي والوضوء منھ. صحیح البخاري ١٢٨
  )١/١٢٦(المغني ، البن قدامة ١٢٩
اء كتاب الطھارة ، ما ج. سنن الترمذي ). ١/٤٧(سنن أبي داود  كتاب في الطھارة ،باب في المذي ١٣٠

 )١/٥٥(في المذي یصیب الثوب 
 )١/١٢٧(المغني ،البن قدامة ١٣١
 )٢/١٦.(، المبسوط ،للسرخسي) ١/٨٥.(،األم ،للشافعي ) ١/٦٦.(بدایة المجتھد ، البن رشد ١٣٢
  )٢/١٦.(، المبسوط ،للسرخسي) ١/٨٥.(األم ،للشافعي ١٣٣
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 )١/٦٦.(بدایة المجتھد ، البن رشد ١٣٤
ذا حاضت في شھر ثالث حیضات ، وما یصدق النساء في كتاب الحیض ،باب إ. صحیح البخاري١٣٥

  )١/٧٢(الحیض والحمل،فیما یكن من الحیض 
  )١/٦٦.(بدایة المجتھد ،البن رشد١٣٦
  )١/٨٥(األم ،للشافعي١٣٧
كتاب الحیض . صحیح مسلم ) . ١/٧٣(كتاب الحیض ، باب عرق االستحاضة . صحیح البخاري ١٣٨

  )١/٢٦٣(،باب المستحاضة وغسلھا وصالتھا 
 )١/٢٦٤(كتاب المغني ١٣٩
  )١/٦٧(بدایة المجتھد ،البن رشد ١٤٠
رأو أن الواجب تؤخر الظھر إلى نھایة العصر ، ثم تتطھر وتجمع بین الصالتین ، وتؤخر المغرب ١٤١

إلى آخر وقتھا وأول وقت العشاء وتتطھر طھرا ثانیا وتجمع بینھما ، ثم تتطھر طھرا ثالثا لصالة 
 .، ) ١/٦٦( رشد بدایة المجتھد ، البن. الصبح 

  )١/٦٤(المغني ، البن قدامة ١٤٢
 )١/٦٥(المغني ، البن قدامة ١٤٣
 )١/٦٦(بدایة المجتھد ، البن رشد . لم یحددوا لھ وقتا ١٤٤
 )١/٦٦(بدایة المجتھد ، البن رشد ١٤٥
معجم : انظر.  ومني المرأة رقیق أصفر. ھو الماء الغلیظ الدافق الذي یخرج عند اشتداد الشھوة١٤٦

الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، وھبة الزحیلي ) ٣/٣٦٩( محمود عبدالرحمن/ واأللفاظ الفقھیة دالمصطلحات 
)١/٥١٤(  

،بدایة ) ١/١٤٦(،المغني ، البن قدامة ) ١/٥٢.(، األم ،للشافعي)١/٦٧.(المبسوط ، للسرخسي١٤٧
 ).١/٨٩(المجتھد ، البن رشد 

  )١/٢٥٠(المني منھا كتاب الحیض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج .صحیح مسلم ١٤٨
 )١/١٤٦(المغني ، البن قدامة ١٤٩
 ) ١/٨٨( بدایة المجتھد ، البن رشد ١٥٠
  )١/٨١(المبسوط ، للسرخسي ١٥١
  )١/٢٣٩(كتاب الطھارة، باب حكم المني. صحیح مسلم ١٥٢
  )١/٧٢(األم، للشافعي١٥٣
  )٢/٦٨(المغني، البن قدامة ١٥٤
  )١/١٣٤(المحلى ،البن حزم ١٥٥
 )١/٢٣٩( باب حكم المنيكتاب الطھارة،. صحیح مسلم١٥٦
دم أبیض یخرج قرب الوالدة ،ویخرج من الحامل عادة عند قرب الوالدة أو حمل شيء ثقیل، : ھو١٥٧

الحطاب . ، مواھب الجلیل، الرعیني )١/١٧٥(كتاب الشرح الكبیر للشیخ الدردیر مع حاشیة الدسوقي 
)١/٣٧٦(  

،وكتاب مواھب )١/١٧٥(الدسوقيكتاب الشرح الكبیر للشیخ الدردیر مع حاشیة :المالكیة ١٥٨
 ) ١/٣١٣(حاشیة ابن عابدین : الحنفیة)  ١/١٠٥(الجلیل

 )١/٣٧٦(الحطاب. مواھب الجلیل ،الرعیني ١٥٩
 )١/٣١٣. (حاشیة ابن عابدین١٦٠
  )١/٢١٩: (كشاف القناع ، البھوتي ١٦١
  )٧/٢: (كتاب فتاوى نور على الدرب ، البن عثیمین ١٦٢
 )١/٢٦٢( الموسوعة الفقھیة المیسرة ١٦٣
 ) ١/١٦٦(منح الجلیل ١٦٤

  )١/٤٩٨( الشرح الممتع البن عثیمین ١٦٥-
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 )١/٢٦٢(الموسوعة الفقھیة المیسرة ١٦٦
 )١/٣١٠(الشرح الممتع ١٦٧
 )١/٢٠٢( البحر الرائق ١٦٨
 )١/١٦٦(، منح الجلیل )١/١٥٢(المدونة الكبرى ١٦٩
 )١/٣٤٠(، نھایة المحتاج )١/٤٠٠(تحفة المحتاج ١٧٠
 )١/٢٠٢(المغني ١٧١
  )٢٩/١١٦( ابن باز مجموع فتاوى١٧٢
  )١٩(رسالة الدماء الطبیعیة البن عثیمین ١٧٣
 ٢٢٢سورة البقرة آیة ١٧٤
) ٢/٨٠) (الموطأ(، ورواه موصوًلا مالك في )٣٢٠(رواه البخاري معلًَّقا بصیغة الجزِم قبل حدیث ١٧٥

والحدیث صحَّحھ النووي في ) ١٦٥٠(، والبیھقي )١١٥٩) (المصنف(، وعبدالرزاق في )١٨٩(
 ).١٩٨) (إرواء الغلیل(واأللباني في ) ١/٢٣٣) (الخالصة(

باب الصُّفرة والُكدرة في غیر : من غیِر لفظِة بعد الطُّھر، لكنَّھ ترجم لھ بقولھ) ٣٢٦(رواه البخاري ١٧٦
 .، واللَّفظ لھ)٣٠٧(أیَّاِم الَحیِض، ورواه أبو داود 

 )١/٢٠٢(، البحر الرائق ) ١/٢٤٠(الجامع الصغیر ١٧٧
  )١/٥٣٦(، مواھب الجلیل للحطاب ) ١/١٨٦(د البر الكافي البن عب١٧٨
 )١/٣٤٠(  ، نھایة المحتاج ٢/٢٨٨(المجموع للنووي ١٧٩
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	المطلب الثاني
	أسباب الإفرازات والسوائل المهبلية �
	١ـ الفطريات : عدوى الخميرة (Yeast Infection) هي عدوى فطرية شائعة جدا بين النساء
	يوجد فطر الخميرة بشكل طبيعي في المهبل ، لكن في بعض الحالات إنه قد ينمو ويتكاثر ليسبب العدوى بخاصة في الحالات التالية :
	 الإصابة بالسكري
	 الإجهاد والتعب 
	 استخدام حبوب منع الحمل 
	 استخدام المضادات الحيوية 
	        2-البكتيريا المهبلية : 
	        3- داء المشعرات (�):
	داءالمشعرات (Trichomoniasis) هو عدوى تنتقل عبر الاتصال الجنسي أو عبر ملامسة المريض أو أدواتها الشخصية،مثل مشاركتها للباس أو المنشفة.
	4- فيروس الورم الحليمي البشري(�) :



