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 مالحظة: 

الكتاب مطابقة لفتاوی سامحة  ااألجوبة املذكورة يف هذ

، »دام ظّلـه«آية اهللا العظمی الشيخ الوحيـد اخلراسـاين 

التوضيحات يف املتن أو يف احلاشية  دراج بعضإوقد تّم 

تسـهيًال للقـراء  »دام ظّله« همن قبل بعض فضالء مكتب

  الكرام.

 
 

  

  



مة
ّ

  املقد

 اآلثار العجيبة إلرشادات اإلسالم 

ً  ^ار أهـــل البيـــتّل روايـــٍة مـــن آثـــكـــريم وكـــّل آيـــٍة مـــن آيـــات القـــرآن الكـــإّن ل تـــأ�ريا

بعــــض إىل  يف هــــذه املقّدمــــة اليســــرية نشــــريونحــــن  ه،كتربيــــة اإلنســــان وســــلو إعجازّيــــًا يف

  يف آياٍت من سورة الفرقان وبعض الروايات الرشيفة. الواردة النامذج

 ن يف القرآنالرمح عباد

ل جـيل� يف عباداللـه املنقطعــني إليـه تعـالی حتــی كالرمحـة الرّبانيـة الواسـعة لتــؤثر بشـإّن 

  قواهلم.ناهتم وأفعاهلم وأكاهتم وسكتظهر يف حرالرمحة  كأن تل

 ﴿ولعل قوله تعالی
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  مرونة.ورب وفخر بل بلني كون مشيهم بتكاملتجلية يف مشيهم، فلتأثرهم بالرمحة االهلية ال ي
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 ء اأ  ٦

 ريهم مع الغكسلو

، فتجعــل قلــوهبم فحســباهللا تعــالی  ممــاإن الرمحــة اإل�يــة التــؤثر يف قلــوب العبــاد أ

مــن هم مـع الغـري كس يف سـلوكلينـة ذليلـة يف جنـب البـاري تعــالی، بـل إن هـذه الرمحـة تــنع

ی، راجــني السـالمة مـن اجلهــل امء، صـابرين علـی األذلــعباداللـه، فـرتاهم متواضـعني، ح

ا﴿ يف قولــه تعــالی: كنــری جتــيل هــذا الســلووملـن يــؤذهيم بلســانه، 
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 ل العّباديل

متــه يقــضُّ كحوعلمــه والتــدّبر يف آيــات قدرتــه وعظمــة الواحــد القهــار يف  ركــن التفإ

التهجـد وبالسـجود جنـوهبم فبـاعوا الراحـة  فیمضجع هؤالء العّباد، فـرتی النـوم قـد جـا

 ﴿للخالق تعالی:
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 دعاء العّباد 

مشــاغلها، وترتقــي هبــم عــن هــّم الــدنيا ان ذوبــان هــؤالء العبــاد يف إرضــاء اهللا تعــالی 

ط اوفرتی شـغلهم الشـاغل  نيـل العاقبـة و ملسـتقيممههـم األوحـد هـو الثبـات علـی الــرصا

ـا﴿دومًا ويدعون حلسـن العاقبـة:ك جلون بذلوَ  فهم احلسنة،
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٧ ّا   

 عتدال يف إنفاق األموالاال

إن ا�ـــال هـــو بمثابـــة الـــدم يف البـــدن جيـــدر التعامـــل معـــه باعتـــدال، فـــال جيـــدر بـــاملؤمن 

ال ك ذلكـــ -ام يصــعد ضـــغط الــدم يف البـــدن كـــ -ان واحــد كـــم يف مكجعلـــه يــرتا و تنــازهكا

لبـدن بفقـر الـدم، ام يبتلـی اكوز عالو مما يؤدي الی الفقربتبذير و جيدر بذل ا�ال بال روّية

ينفقــون و ون علــی أ�فسـهمـيرصففـ يتخــذون سـبيًال وســطًال متوازنـًا نيصـفعبـاد اهللا املخل

فإعلـی اآلخــرين بـال   ﴿: تبــذير الو رسا
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 نقاء العباد

ل جارحـــة مـــن كـــإن هـــؤالء العبـــاد قـــد ارتقـــوا يف طاعـــة اهللا تعـــالی حتـــی طـــاَل النقـــاء 

 جيـــــــوهبمو ر املعبـــــــود األوحــــــد، وأ�ــــــدهيمكأ�ســـــــنتهم عــــــامرة بــــــذو جــــــوارهم، فقلــــــوهبم

 ﴿:املحرمـات اإل�يـةو فروجهم نقية طـاهرة مـن دنـس املعـايصو
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 ترّقيهم يف اآلفاق

تـب أعلـی مـن جمــرد  یاهللا يف طاعـة املـولی تعـال ن ذوبـان عبـادإ قـد ارتقـی هبـم إلـی مرا
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 للهــــول البعــــد عــــن جمــــالس اكــــاللغــــو، فهــــم أضــــحوا بعيــــدين و الباطــــلو ذبكــــجتنــــب ال

 ﴿قول الزور:و ذبكالو الطربو
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 ةيبالعبود ناهنم مشحويك

تفـرغ و اهللا عن ملذات الـدنيا ختـوهلم الـدخول يف حالـة صـفاء إن ارتقاء حواس عباد

 ﴿طاعـــة الـــرمحن، فنجـــدهمو يـــاهنم مشـــحون بعبوديـــة اهللا تعــــالیكللعبوديـــة ف
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 املكعالمات املؤمن ال

ــــــم للــــــ قــــــد بــــــّني  |ســــــّيد النبّيــــــني وخــــــاتم املرســــــلني وأال وهــــــ برشيةـإّن أعظــــــم معّل

امل يف مدرســــة الـــــوحي كــــال بلـــــوغ للمـــــؤمن اّلــــذي يرجــــوعديــــدة  خصــــائص وعالمــــات

  إىل مضمون بعضها: هنا نشريُ اإل�ي والرتبية اإلسالمية، و

ً علمه عظيًام حلمه.كون كي .١   ثريا

  عّلم اجلاهل.وير الغافل كّ ذي .٢

  ال يؤذي من يؤذيه. .٣

  عنيه.ال خيوض فيام ال ي .٤

  اليشمت بمصيبة أحد. .٥
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٩ ّا   

  ر أحدًا بغيبة.كاليذ .٦

  ون عونًا للغريب.كي .٧

  ون أ�ًا لليتيم.كي .٨

  ينًا عىل األمانات، بعيدًا من اخليانات.ون أمكي .٩

  .اً قلُبه َتقيّ يكون  .١٠

  .ر عفا (ومل ينتقم)إذا َقدِ  .١١

  .إذا وعد وىف .١٢

  .)1(ره منهكاليقبل الباطل من صديقه وال يرّد احلّق عىل عدّوه والين .١٣

 لرّواد طريق احلّق  ×بعض الوصايا من اإلمام الصادق

 أ�ّــــــه �ــــــا قــــــال لإلمــــــام» رصيبـعنــــــوان الــــــ«جــــــاء يف احلــــــديث املشــــــهور الــــــذي يرويــــــه 

ســـأ�ُت اهللا أن يعطـــف قلبـــك عـــيلَّ ويرزقنـــي مـــن علمـــك وأرجـــو أّن اهللا : «×الصـــادق

  يف اجلواب: ×قال له اإلمام» أجابني يف الرشيف ما سأ�ته

ّنـام هـو نـوٌر يقـع يف قلـب مـن يريـد اهللا تبـارك وتعـاىل أن هيديـه، فــإن إلـيس العلـم بـالتعّلم، «

والتنـــّور بنـــوره) فاطلـــب أوالً يف نفســـك حقيقـــة العبوديـــة (والتســـليم  أردت العلـــم (احلقيقـــيَّ 

  »ألوامر اهللا تعاىل) واطلب العلم باستعامله (حتّى تعمل بعلمك) واستفِهم اَهللا يفهمك.

مـا حقيقـة : «×يوجد يف حقيقة العبوديـة سـأل اإلمـام امنإفلّام عرف عنوان أّن العلم 

  »العبودية؟

  : ثالثة أشياء:×فقال
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 ء اأ  ١٠

ون كـًا؛ ألّن العبيـد اليكـّول) أن ال يرى العبـد لنفسـه فـيام خّولـه اهللا (وأعطـاه) مل(األ

  ، يرون ا�ال مال اهللا يضعونه حيث أمرهم اهللا به.كهلم مل

ً (أْي أْن يعمـــــل هللا وبـــــأمر اهللا وي ّل كـــــل كـــــ(الثـــــاين) أن ال يـــــدّبر العبـــــد لنفســـــه تـــــدبريا

  .األمور إليه)

  فيام أمره تعاىل به وهناه عنه. (الثالث) أْن جيعل مجلة اشتغاله

  ذا:كثمرة هذه األشياء الثالثة ه ×ثّم بّني اإلمام

عليـــه  ًا (ورأى ا�ــال مــاَل اهللا) هــانكــفــإذا مل يــر العبــد لنفســه فــيام خّولـــه اهللا تعــاىل مل

  اإلنفاق فيام أمره اهللا تعاىل أن ينفق فيه.

  ) هان عليه مصائب الدنيا. ذا فّوض العبد تدبري نفسه عىل مدّبره (وهو اهللا تعاىلإو

) واملباهـاة اليتفّرغ مـنهام إىل املـراء (اجلـدالوإذا اشتغل العبد بام أمره اهللا تعاىل وهناه 

  (التفاخر) مع الناس.

رم اهللا العبد هبذه الثالثة، هان عليه الدنيا وإبلـيس واخللـق، وال يطلـب الـدنيا كفإذا أ

ً، وال يطلب ما عند الكت ً وال تفاخرا ً، وال يدع أ�ّامه باطًال.اثرا ً وعلّوا   ناس عّزا

، قال اهللا تبار
ٰ

 ﴿وتعاىل:  كفهذا أّول درجة التُّقى
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  أوصني. يقول عنوان: قلت يا أ�ا عبدالله

: أوصـــيك بتســـعة أشـــياء فإهنـــا وصـــّيتي ملريـــدي الطريـــق إىل اهللا تعـــاىل، واَهللا ×قـــال

  أسأُل أن يوّفقك الستعامله.

  ثالثة منها يف رياضة النفس، وثالثة منها يف احللم، وثالثة منها يف العلم...



 
١١ ّا   

ل كـوالبلـه، وال تأل مـا ال تشـتهيه فإّنـه يـورث احلامقـة كـ: فإّيـاك أْن تأأّما الّلوايت يف الرياضـة

: مـــا مـــأل |ر حـــديث الرســولكــّل حــالالً، وســـّم اهللا، واذكـــلــت فكإّال عنــد اجلـــوع. وإذا أ

ً من بطنه، فإن  به وثلٌث لنَ كآدميٌّ وعاًء ّرشا   سه.فَ ان والبّد فثلٌث لطعامه وثلٌث لرشا

ً فقـل: إْن قلـَت عــرش: إْن قلـَت واحـدًة سـمعَت كوأّمـا اللـوايت يف احللـم: فمـن قـال لـ  ا

ً مل تســمع واحــدًة، ومــن شــتمعـــرش نــَت صــادقًا فــيام تقــول فأســأل اَهللا أْن كفقــل لــه: إْن  كا

بــاخلنى (أي  ك، ومــن وعــدكاذبــًا فــيام تقــوُل فــاَهللا أســأُل أن يغفــر لــكنــت كوإن ، يغفــر يل

 تفحشــــًا مـــن القــــول يف الوقــــ كالم بـــأن يقــــول مـــثًال: ســــوف أ�قــــي عليـــكــــالفحـــش يف ال

ي طلـب اخلــري بــأن تقــوَل لــه مــثًال: أْدُه بالنصــيحة والــّدعاء (و...) فِعــ كالفـالين وأفضــح

  اخلري). كوسأطلب ل كبام هو خٌري ل كسوف أ�صح

وأّمــا اللــوايت يف العلــم: فاســأل العلــامء مــا جهلــَت، وإيــاك أن تســأ�هم تعنُّتــًا وجتربــًة (أي ال 

 دجتـط يف مجيـع مـا حتيـاشـيئًا وخـذ باال كأن تعمل برأ�ـ كتسأ�هم لتختربهم وُختجَلهم)، وإّيا

ً...). كمن األسد وال جتعل رقبت كإليه سبيًال، واهرب من الفتيا هرب  )1(للناس جرسا
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 هانيتنب

 ) التعبّد والتسليم للّدين(األول

مل صــلب األب اليســت حيــاة اإلنســان مقصــورة عــىل عــامل الــدنيا، بــل إّنــه يســافر مــن عــ

عــامل الــربزخ، ثــّم إىل احليــاة األ�ديــة. ولــذلك إىل عـامل رحــم األّم ومنــه إىل الــدنيا ومنهــا إىل 

ّل هـــذه كــون بحيـــث تالحــظ مجيـــع مــا حيتاجــه اإلنســـان يف كــفــإّن منــاهج الـــدين البــّد أن ت

ان حميطـًا بجميــع كـاملراحـل وتوّفرهـا لـه. وإّنـام يقــدر عـىل تنظـيم هـذا املـنهج وتطبيقــه َمـْن 

  هذه املراحل.ّل كهذه العوامل وقادرًا عىل جعل قانوٍن يفي بالغرض يف 

بنــاًء عــىل ذلــك، فاإلنســان هبــذا العلــم املحــدود الــذي اليقــف معــه عــىل مــا حيتاجــه يف 

ر يف كــــاحلِ  كنــــه أن يــــدركيــــف يمكحياتــــه اليوميــــة خــــالل أ�ــــاٍم معــــدودٍة آتيــــٍة،  م واألرسا

يعلـم إمجـاالً بـأّن اهللا الـذين هـو علـٌم الـذي ام اإل�يـة؟! ولـذا فـإّن املـؤمن الـواقعي كاألح

بـرية دنيويـٍة كٍم كإمجاالً بوجود حِ  يصّدق، مٌة غري حمدودٍة وقدرٌة بال هنايةكناٍه وحغري مت

مـٌة غـري كأل�ه تعاىل ِعلٌم مطلٌق وحِ  ؛ٍم وقانوٍن وضعه اهللاكّل ُح كوبرزخيٍة وأخروية يف 

ام اإل�يــة ال كــمـة يف األحكمتناهيـٌة وقــدرٌة غـري حمــدودة، وعـدُم علمنــا وعـدم فهمنــا للح

  مٍة فيها. كدم وجود حيدّل عىل ع

ن أن كـــاليمفام اإل�يـــة كـــبرش لفلســـفة األحـوأمـــا االستحســـانات التـــي يصـــطنعها الـــ

ام أّن اجلنـني كـامنـة يف األوامـر اإل�يـة. فكمة التاّمـة الكاشفًة عن احلكون صحيحًة أو كت

د ورجلـــني وعينـــني و... وعنـــدما يولـــلـــه يـــدين  وجـــودمـــة يف كيف رحـــم األّم ال يفهـــم احل

ئــــدها إىل حــــدٍّ ّمــــا، فكل إىل الــــدنيا تنوينتقــــ ام اإل�يــــة كــــة األحَمــــكذلك حِ كــــشــــف لــــه فوا

وتعــــاىل بصــــفاته احلميــــدة  كبعــــد معرفــــة اهللا تبــــار كفلــــذل، يف الــــدنيا أ�ضــــاً  جمهولــــٌة لــــدينا
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بالعصـــــمة والطهــــــارة والصــــــدق، يصــــــبح التســــــليم  ئــــــهوأوليا ئــــــهامليـــــة ومعرفــــــة أ�بياكوال

  لِّ انساٍن.كيفًة عقليًة وفطريًة لألوامرهم والطاعة املطلقة هلم وظ

أن املرتبــــة األعــــىل مــــن هــــذه هــــي مرتبــــة اّلــــذين غّضــــوا نظــــرهم عــــن رضر  كوال شــــ

ّنـــام إروهـــات ونفـــع الواجبـــات واملســـتحبات اإل�يـــة ومل يلتفتـــوا إليهـــا وكاملحّرمـــات وامل

ذا هـو ، والريـب أّن هـكتلـعـن يعملون ما يعملون ملجّرد أّن اهللا أَمَر هبذه األمور وهنـى 

  مقام املقّربني إىل اهللا واخلواّص يف ساحته املقّدسة تبارك وتعاىل.

 ) رضورة تقليد علامء الدين(الثاين

ام أّن صّحة البدن وسالمته وراحة اجلسم تتوّقف عـىل مراعـاة القـوانني والتعلـيامت ك

وعا�ـًا هبـذه  ون طبيبـاً كـالصّحية والطبّية وهو مـرّدٌد بـني طـرٍق ثالثـة ال رابـع هلـا، إّمـا أن ي

ــــا أن يّتبــــع تعلــــيامت الطبيــــب، وإّمــــا أن حيتــــاط، ف العافيــــة يف الــــدين  كذلكــــالقــــوانني، وإّم

وسالمة الروح واحليـاة األخرويـة لإلنسـان تتوّقـف عـىل اّتبـاع القـوانني الدينيـة والتعـاليم 

لقوانني ون عا�ـًا بـاكـية واألوامر اإل�ية فال مفّر له من أحـد طـرٍق ثالثـة: إّمـا أن يالـرشع

  .حتياططريق اال كا فإّما أن يّتبع العلامء أو يسلان جاهًال هبكاإل�ية، وإن 

إالّ  -م العقــل والفطــرةكــبح -هفــال طريــق لــ حتيــاطن عا�ــًا ومل يعمــل باالكــفمــن مل ي

  تقليد العلامء واّتباع تعاليمهم.

ـــه عنـــد اخـــتالف آراء األطبـــاكـــان العلـــامء خمتلفـــني يف آراءهـــم فكـــوإذا  ء يرجـــع إىل ام أ�ّ

  يف الدين ال بّد له من الرجوع إىل األعلم من بينهم. كذلكأعلمهم، ف

 ان كّل إنساٍن، سواء كإّن رضورة اتباع اجلاهل للعامل أمٌر فطريٌّ قد أودع يف جبلة 
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الطبيــب املتخّصــص يف كن عا�ــًا ومّطلعــًا يف جمــاٍل معــّنيٍ كــّل يشٍء أو مل يكــجــاهًال يف 

ن متخّصصـــًا فيـــه فالبـــّد لـــه مـــن مراجعـــة طبيـــب كـــالعـــني إّن مل ي القلـــب بالنســـبة إىل طـــّب 

  العني واّتباع تعليامته.

لٌّ مــن عــامل اإلجــتامع، وعـــامل كـــإذن، لــيس االّتبــاع لعلــامء الـــدين خمتّصــًا بــاألّميني، بــل 

الــنفس، والطبيــب، واملهنــدس ونحــوهم بــام أّهنــم ليســوا مــن أهــل اإلختصــاص يف أمــور 

  الرجوع إىل علامء الدين وتقليدهم واّتباعهم. منة فال مفّر هلم ام اإل�يكالدين واألح

ــد بح ام كــم عقلــه وفطرتــه يعلــم أّن عليــه اّتبــاع املجتهــد وعــامل الــدين يف األحكــفاملقلِّ

  اإل�ية وتقليده نايشٌء من العلم واملعرفة.

و ويف اخلتـــام، إّن اإلســـالم ديـــن علـــم، وكـــّل عمـــل فيـــه ال بـــّد أن ينتهـــي إىل العلـــم ولـــ

بواســطة، فتقليــد املرجــع يكــون عمــًال بعلــم، أل�ــه مســتند إىل رأي متخصــص يف أحكــام 

 ﴿يض بــه العلــم والفطــرة والعقــل الســليم ـالـدين، وهــو مــا يقــ
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 حيمالرَّ  نِ محٰ الرَّ  اهللاِ مِ ْس بِ 

  الم عىل أرشف األنبياء واملرسلنياحلمد هللا رب العاملني، والصالة والس

  هللا يف األرضني، واللعنة الدائمةحمّمد وآله الطّيبني الطاهرين السّيام بقية ا

  عىل أعدائهم أمجعني.

  التقلید

 املرأة واملرجعية

  ًا للتقليد؟ون مرجعكن للمرأة أن تكهل يم - ١السؤال 

رائط مرجــــع التقليــــد أن ـ، فأحــــد شــــوزالجيــــ اجلــــواب:

    ون رجًال.كي

  

  

 جتهاداملرأة واال

ن للمـرأة أْن جتتهـد ومـع كـهـل يم -٢السؤال 

  ان هل جيوز هلا أن تعمل برأهيا؟كاإلم
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ـــواب: ويف هـــذه الصـــورة جيـــب عليهـــا أن تعمـــل باجتهادهـــا، ، كن ذلـــكـــنعـــم يم اجل

  ّلدها.ن ال جيوز لغريها أن يقكول

 تبعيّة املرأة للزوج يف التقليد

 اّتباع زوجها يف اختيار مرجع التقليد؟ جيب علی املرأةهل  -٣السؤال 

ورة يف الرســالة كاختــارت املــرأة مرجعهــا بإحــدى الطــرق املــذ الجيــب، فــاذااجلــواب: 

  ان مرجعها غري مرجع زوجها.كالعملية فتقليدها صحيٌح، وإن 

 ختالف يف التقليداال

ان رأي مرجع املرأة خمتلفاً عن رأي مرجـع زوجهـا، فـام هـي كإذا  - ٤ل السؤا

 الوظيفة؟

بحيـــث  حتيــاطّل مــنهام العمـــل بــرأي مرجعــه. نعـــم، حيســن االكــاجلــواب: جيــب عـــىل 

ـــــًا عـــــن الوقـــــوع يف املشـــــا عامهلـــــام مطابقـــــًة لفتـــــوى املجتهـــــدينون أكـــــت ل يف حيـــــاهتم كجتنّب

هربائيـــــة تطّهـــــر الّثيـــــاب كل بـــــأن الغّســـــالة الان مرجـــــع املـــــرأة يقـــــوكـــــة. مـــــثًال إذا كاملشـــــرت

وتغســل  حتيــاطّن مرجـع الرجــل يقــول بأهنـا ال تطّهــر، فلتعمــل املـرأة باالكــاملتنّجسـة، ول

  الثياب املتنّجسة باليد.



ي� أح 
ّ
  ام ال��ل

 يفية َغسل موضع البولك

 يفية غسل موضع البول يف املرأة عن الرجل؟كهل ختتلف  -٥السؤال 

ّر واجلــاري، وأّمـــا كفــي الغســل مــرًة بــالكموضــع البــول بغــري ا�ــاء، وي اجلــواب: ال يطهــر

  با�اء القليل فاألحوط وجوبًا الَغسل مّرتني، وال فرق يف هذه املسأ�ة بني املرأة والرجل.

 سترباء للمرأةاال

 سترباء للنساء؟م االكما هو ح -٦السؤال 

ء للنســـاء، والبلـــل  بطـــل به بـــالبول طـــاهٌر واليُ املشـــتاخلـــارج مـــنهّن اجلـــواب: ال اســـتربا

  الوضوء وال الُغسل.





رات
ّ

  األعیان ال��سة واملطھ

 الفأر فضلة

 فضـلةأّهنا  كيف األرز، وأش ما يشبه حبة سوداءوجدُت يف أثناء الطبخ  -٧السؤال 

  الطعام؟ كم ذلكام هو حففأٍر أو يشء آخر، 

ال، فــــأٍر أو  فضــــلةِت أّهنــــا ككاجلــــواب: إذا شــــ

  له.كبالطهارة وحيّل أوٌم كفالطعام حم

 الفحص والتحقيق يف النجاسات

يف األرز أو بقعة ملّونة يف البيض مثًال، فـام هـي شيئًا أسودًا إذا وجدت  -٨السؤال 

الوظيفة؟ هل جيب الفحص والسؤال من اآلخرين 

 والبقعة يف البيضة؟ األسود هذا الـيشءعن حقيقة 

اجلـــــــــــواب: إذا جهـــــــــــل اإلنســـــــــــان نجاســـــــــــة يشء 

م، مثـــــل أن ال كبســــبب عـــــدم العلــــم بــــاحل وطهارتــــه
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م، ومـــــا مل يســـــأل جيـــــب عليـــــه كـــــيعلـــــم أن الـــــّدم طـــــاهر أو ال، فيجـــــب أن يســـــأل عـــــن احل

ام إذا كـيف طهـارة يشء ونجاسـته،  كشـ كم ومـع ذلـكـان يعرف احلك، وأّما إذا حتياطاال

ــه مل يعلــم أ�ّــه دم ذبابــٍة أكيشء دٌم أو ال، أو علــم أ�ّــه دٌم ولـالــ كأّن ذلــ كشــ م دم إنســاٍن، نّ

ً وال جيب السؤالكفحينئٍذ ي   .)1(ون اليشء طاهرا

 )شمشكالب (يالزب غليان

 مه؟كفام هو ح نيةشمش يف املاء أو ُمحّص يف آكإذا غىل ال -٩السؤال 

اجلـــــــــواب: التمـــــــــر والزبيـــــــــب 

وماؤهـــا وإْن غلـــت  )شـــمشكال(

  فهي طاهرة وحيّل تناوهلا.

 ل الطعام النجسكأ

الوظيفـة؟ هـل الطعام أّن الطعام نجـٌس فـام هـي  خبعَد طبإذا عرفنا  -١٠السؤال 

 منه وحفظًا ملاء الوجه أمامه؟خجًال يف بذلك جيوز أن ال نخرب الض

                                                             
. كــّل مســأ�ة رشعيــة فيهــا حكــٌم وموضــوٌع. مــثًال يف مســأ�ة: (أّن الــدم نجــس) فـــ(الدم) هــو موضــوع هــذه ١

املسـأ�ة، و(نجـس) هــو احلكـم فيهــا. فلـو جهــل شـخٌص حكــم املسـأ�ة جيــب عليـه أن يســأل حّتـى يعــرف 

فـال  -أي جيهـل املوضـوع  -م املسأ�ة ولكنّه يشك يف املوضوعأّما إذا كان يعرف حكاحلكم الـرشعي، 

جيـب الفحـص والبحـث والسـؤال مـن الغــري ملعرفـة املوضـوع. إال أْن يكـون املوضـوع مـن املوضــوعات 

  اخلاّصة التي قد أشري إليها يف حملها املناسب.

فـأٍر أوال، ال جيـب عليـه  فضـلةاحلبة السوداء هـي الفأر نجٌس، ولكنّه مل يعلم أّن  فضلةإذن فمن علم أّن 

 الفحص والبحث والسؤال من الغري.



 
٢١ ن اات اّوا 

ل الـــــــــــــــــنجس كـــــــــــــــــاجلـــــــــــــــــواب: حيـــــــــــــــــرم أ

ذا إطعــــــــامهام كــــــــو، ورشهبــــــــام )1(واملتــــــــنّجس

ــــى لــــو أّن صــــاحب املنــــزل عــــرف  ،للغــــري حّت

ل، جيـــب عليـــه أن كــبنجاســة الطعـــام أ�نـــاء األ

  يف بذلك.خيرب الض

 بنجاسة يشء الطفل إخبار

  إذا أخرب الصبّي بأّن شيئًا قد تنّجس فام هي وظيفتنا؟ هل نقبل قوله؟ - ١١السؤال 

فـــال ُيقبـــل اجلـــواب: إذا أخـــرب الصـــبّي بنجاســـة يشء أو بأ�ـّــه قـــد غســـل شـــيئًا متنّجســـًا، 

ـــزكـــ، ولقولـــه ظـــنٌّ  كن هنـــاكـــان ثقـــًة ومل يكـــوإذا أخـــرب أ�ّـــه غســـل شـــيئًا،  )2(ن الصـــبّي املمّي

  ذا لو أخرب بنجاسة يشٍء.كو ،بخالف قوله، ُيصّدق

 ركبول الرضيع الذ

  ر طاهر؟كهل بول الرضيع الذ -١٢السؤال 

  ّال، هو نجٌس، وإذا تنّجس يشءٌ كاجلواب: 

بغـري اللـبن، فإّنـه يطهـر بمجـّرد صـّب ا�ـاء عليـه  مل يتغـذَّ ر الذي كبمالقاة بول الرضيع الذ 

                                                             
١ ً . الــنجس هـــو مــا كـــان نجســـًا بنفســه وهـــو املســـّمى بعــني النجاســـة، كالــدم. واملتـــنّجس هـــو مــا كـــان طـــاهرا

  بنفسه ولكنّه صار نجسًا بمالقاته لعني النجاسة.

 يح.. الصبّي الذي يفهم الفعل احلسن والفعل القب٢
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ّن األحـــوط اســـتحبابًا أن كـــ، ولن املتنجســـةكمـــامجيـــع األصـــل ا�ـــاء إىل مـــرًة واحـــدًة بحيـــث ي

  .الـعرصُيَصّب عليه ا�اء مّرًة أخرى، ويف الثياب والُفُرش ونحومها الجيب 

 هربائيةكالغّسالة ال

هربائيـة تطّهـر كهل الغّسالة ال -١٣السؤال 

 الثوب املتنّجس؟

ئط علـــــــی انـــــــت تغســــــلكاجلــــــواب: إذا   الــــــــرشا

طريقـة  الخيفـی أنوملقّررة فـال بـأس بـه، ية االـرشع

  .)1(َغسل الغّساالت املختلفة متفاوتة

                                                             
ت ١ . ولذلك فلو غسلت الغّسالة الكهربائية الثياب النجسة مطابقًا للمسـائل املـذكورة يف أحكـام املطّهـرا

من منهاج الصاحلني) تطهر الثياب النجسة هبا. وأّمـا إذا مل يكـن  ٤٦١و  ٤٥٥و  ٤٥٣و  ٤٥٢(املسأ�ة 

ــائل، أو كانـــت مطابقتهـــا لتلـــك املســـائل مشـــكوكةً  فـــال حيكـــم بطهـــارة الثيـــاب  َغســـلها مطابقـــًا لتلـــك املسـ

 النجسة هبا.



  الوضوء

 التوّضؤ أمام األجنبيّ 

 هل جيوز للمرأة أن تتوّضأ أمام األجنبّي؟ -١٤السؤال 

ٌم.كاجلواب: إذا    ان بحيث َيرى األجنبّي بدهنا أو شعرها فهو حرا

 يفية الوضوءك

 ضوء النساء عن الرجال؟يفية وكهل ختتلف  -١٥السؤال 

ن يســتحّب أّن تبـــدأ املـــرأة غســـل يـــدهيا كـــاجلــواب: ال فـــرق يف واجبـــات الوضـــوء، ول

  بباطن ذراعيها (باطن املرفق) والرجل يبدأ بالظاهر.

 األظافر للوضوء طالءمانعّية 

 األظافر؟ طالءن للمرأة أْن تتوّضأ مع كهل يم -١٦السؤال 

مــن  ّل يشٍء يمنـعكـاألظــافر و طـالءمــع وجـود الوضـوء  فـإن، كاجلـواب: ال جيـوز ذلــ

  وصول ا�اء إىل أعضاء الوضوء باطل.



 
 ء اأ  ٢٤

 أظافر القدمني طالءمانعية 

األظافر وتـرتك واحـدًة  بطالءهل جيوز للمرأة أن ُتطيل أظافر قدميها  -١٧السؤال 

 ّل قدٍم ومتسح عليها؟كمن 

  سل.ن جيب عليها اإلزالة للغُ كاجلواب: ال بأس بذلك يف الوضوء، ول

 املسح عىل شعر الرأس

 م املسح عىل الشعر الطويل؟كشعر رأس النساء طويٌل غالبًا، فام ح -١٨السؤال 

ون املســــح عــــىل جلــــد الــــرأس، بــــل يصــــّح عــــىل شــــعر مقــــّدم كــــاجلـــواب: ال جيــــب أن ي

عــىل إىل األمــام تــدّىل مّشــطته ان شــعر الــرأس طــويًال إىل حــّد أّهنــا لــو كــن إذا كــالــرأس، ول

خـــرى مـــن الـــرأس، جيـــب عليهـــا أن متســـح عـــىل أصـــل ل إىل األجـــزاء األوجههـــا أو وصـــ

  الشعر، أو أن تفّرق الشعر إىل اجلانبني ومتسح عىل جلد الرأس.

 األظفار الطويلة

 هل تّرض األظفار الطويلة بالوضوء؟ -١٩السؤال 

انت األظفار أطـول مـن املتعـارف، فالبـّد أن ُتزيـل الوسـخ الـذي حتـت كاجلواب: إذا 

  .)1(ر الزائد عن املتعارفاملقدا

                                                             
 . بناًء عىل ذلك، لو كانت األظفار نظيفًة ال يّرض طوهلا بالوضوء.١



 
 اء ٢٥

 زرع األظفار

 م الوضوء معها؟كهل جيوز زرع األظفار؟ وما هو ح -٢٠السؤال 

أو إىل الـــــبرشة  انـــت متنــــع مـــن وصــــول ا�ـــاء إىلكاجلـــواب: ال جيـــوز زرع األظفــــار إذا 

  بطل الوضوء والغسل.ر األصلية وياألظفا

إىل ة، وقّ مشـكـان فيـه عــٌرس و أرسع وقـت حتـی لـوبـ وإذا زرعتها املرأة البّد أن ترفعها

جيب عليها االتيان بعباداهتـا الواجبـة واألحـوط وجوبـًا أن جتمـع بـني وضـوء  حني رفعها

جوبـًا أن جتمـع بـني غسـل اجلبـرية الغسـل فـاألحوط وإىل  تإن احتاجـبرية والتيمم، واجل

تــي الصــلوات ال تـــقيضاألظفــار الصــناعية فــاألحوط وجوبــًا أن  ترفــعوبعــد أن  ،التــيممو

  يفية.كصّلتها هبذه ال

 (التاتو) الوشم

 م الوشم املسّمى بالتاتو بالنسبة إىل الوضوء؟كما هو ح -٢١السؤال 

ويوجـــب بطـــالن فـــال جيـــوز   )1(الــــبرشة ان يمنـــع مـــن وصـــول ا�ـــاء إىلكـــاجلـــواب: إذا 

ان يف ذلـك مشـقة. وعــىل كـوإذا وضـعه شـخٌص فالبـّد أن يرفعـه وإْن  ،والُغسـل الوضـوء

  يعّد زينًة وجيب سرته عن األجنبي.ّل حال ك

                                                             
  . فيام جيب غسله و مسحه.١





سل
ُ

  الغ

 غسل اجلنابة

 بامذا تتحقق جنابة املرأة؟ -٢٢السؤال 

  اجلواب: سبب جنابتها أمران:

الــدبر، وبــذلك تتحقــق  أو ثر ســواء يف القبـلكاجلـامع، ويتحّقــق بــدخول احلشـفة فــأ .١

  اجلنابة هلام معًا حّتى وإن مل خيرج املني.

ً، مــــع الشــــهوة أو كان أو كــــالنــــوم أو اليقظــــة، قلــــيًال  خــــروج املنــــي، ســــواء يف .٢ ثــــريا

 ن إذا خرجــت مــن املــرأة رطوبــٌة مل تعــرف أهنــا منــيٌّ أوكــبــدوهنا، باختيارهــا أو بدونــه، ول

مــه كرطوبــة مقارنــًا لــذروة اللــذة اجلنســية (اإلنــزال مــن الشــهوة) فحان خــروج الكــوال، 

 م املني وجيب عليها غسل اجلنابة.كح

 من النساءخروج ترّشٍح 

جنيس (بواسطة رؤية ـال كالرتشحات التي خترج من املهبل بسبب التحري - ٢٣السؤال 

 ان خروجها بغري دفق، فهل توجب الُغسل؟ك) مع عدم الدخول إذا كصورة أو غري ذل
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نّـه إذا خـرج مقارنـًا كاجلواب: البلل الذي خيـرج مـن اإلنسـان بعـد املالعبـة طـاهٌر، ول

ون كـــم املنـــي، ويف املـــرأة اليلـــزم أن يكـــمـــه حكمـــع الشـــهوة) فحلـــذروة اللـــذة اجلنســـية (

  البلل مع الدفق وفتور اجلسد. كخروج ذل

 َغسل الشعر الطويل

م َغسـل شـعرهّن يف كـثر النسـاء هلـّن شـعر طويـل، فـام حكبام أّن أ -٢٤السؤال 

 الُغسل؟

بــع البــدن، وال جيــب اجلـواب: جيــب يف الُغســل َغســل الشــعر الرقيــق الـذي ُيعــّد مــن توا

مــع عـــدم تبليــل الشــعر الطويـــل الـــبرشة  َغســل الشــعر الطويــل، بـــل لــو أوصــلت ا�ـــاء إىل

َغســل الشــعر الطويــل إّال بالـــبرشة  ن إيصــال ا�ــاء إىلكــمن إذا مل يكــفالُغســل صــحيٌح، ول

  يصل ا�اء إىل البدن. يجب غسله حّتیف

 ُغسل اجلنابة حاَل احليض

 نها أن تغتسل ُغسل اجلنابة؟كفهل يم إذا أجنبت املرأة يف حيضها، -٢٥السؤال 

نهــا أن تغتســل مــن اجلنابــة وغســلها صــحيح وتطهــر مــن اجلنابــة، كاجلــواب: نعــم، يم

  ن جيب عليها بعد النقاء من احليض أن تغتسل ُغسل احليض.كول

 غسل موضع القرط يف األُُذن

 قرطها؟هل جيب يف الغسل أن تغسل املرأة ثقب األذن الذي ُتعلِّق فيه  -٢٦ال ؤالس



 
٢٩ ُا 

ان موضـع الُقـرط ونحـوه واسـعًا إىل درجـة أ�ّـه يتمّيـز ظـاهره مـن باطنـه كاجلواب: إذا 

يف صـــدق  كذلك فـــال جيـــب أن تغســـله، إال يف صـــورة الشـــكـــن كـــفيجـــب غســـله، وإن مل ي

  عليه وحينئٍذ جيب غسله عىل األحوط. )1(عنوان الظاهر

 ُغسل اجلمعة للمجنب واحلائض

 اجلنب أو احلائض أْن تغتسل ُغسل اجلمعة؟ن للمرأة كهل يم -٢٧السؤال 

اجلـــواب: يصـــّح ُغســـل اجلمعـــة مـــن املـــرأة اجلنـــب واحلـــائض، وجيـــزئ غســـُل اجلمعـــة 

ئطه) عــــن ُغســــل اجلنابــــةـ(بــــ ان بعــــد النقــــاء مــــن احلــــيض جيــــزئ عــــن ُغســــل كــــ، وإذا )2(رشا

  احليض أ�ضًا.

                                                             
ـــن إذا شـــــك ١ ـــاطن األ�ــــف والفــــم، ولكـ ــاطن كبــ ــاهر البـــــدن وال جيــــب غســــل البــ ـــل َغســــل ظــ ـــب يف الُغسـ . جيـ

له، أم يعــّد مــن بــاطن البــدن، فــال جيــب غســله، اإلنســان يف موضــٍع أ�ــه يعــّد مــن ظــاهر البــدن فيجــب غســ

 فاألحوط وجوبًا يف هذه الصورة أن يغسل ذلك املوضع.

  . بمعنى أ�ّه حيّل حمّل غسل اجلنابة أ�ضًا والجيب معه أْن تغتسل غسل اجلنابة عىل حدة.٢





  غسل االس��اضة

  

ويقـــال للمــرأة عنـــد خـــروج دم  ضــة،ستحااالالتــي ختـــرج مــن املـــرأة دم  )1(مــن الـــدماء

  املستحاضة. :ستحاضةاال

 ستحاضةعالمات اال

 ستحاضة؟ما هي عالمات دم اال -٢٨السؤال 

ن كـر بـارد رقيـق خيـرج بـال لـذٍع وحرقـة، ولفستحاضة يف الغالب أصاجلواب: دم اال

  ان أسود أو أمحر حاّرًا وغليظًا وخيرج مع اللذع واحلرقة.كربام 

 ستحاضةأقسام اال

 ستحاضة؟ما هي أقسام اال -٢٩ال السؤ

  ستحاضة عىل ثالثة أقسام:اجلواب: اال

                                                             
ة هــي: ١ دم  -٥ دم البكــارة -٤النفــاس  -٣احلــيض  -٢دم االستحاضــة  -١. الــدماء التــي ختــرج مــن املــرأ

 اجلروح والقروح، ودم البكارة واجلروح الُغسل هلام.



 
 ء اأ  ٣٢

  .)1(ون الدم فيها قليًال بحيث يلّطخ القطنة وال يغمسهاكقليلة: وهي التي ي .١

ون الــدم فيهــا بحيــث يغمــس القطنــة وإن بقــي يف طــرٍف كــمتوّســطة: وهــي التــي ي .٢

تستعملها النساء عادًة ملنـع الـدم مـن  اممنّه اليتعّدي القطنَة إىل اخلرقة ونحوها كمنها، ول

  السيالن.

  ون الدم فيها بحيث يغمس القطنة ويسيل منها إىل اخلرقة.كثرية: وهي التي يك .٣

 ام املستحاضة بالقليلةكأح

 ما هي وظائف املستحاضة بالقليلة؟ -٣٠السؤال 

  اجلواب:

  إذا أصاب الدم ظاهر الفرج، جيب عليها غسله. -١

  عىل األحوط وجوبًا. أوتطهريها تبديل القطنةجيب عليها  -٢

  جيب عليها الوضوء لكّل صالة. -٣ 

 ام املستحاضة باملتوّسطةكأح

 ما هي وظائف املستحاضة باملتوّسطة؟ -٣١السؤال 

 االستحاضــة القليلــةبوظــائف والعمــل  صــالة الصــبحلجيــب عليهــا الُغســل  اجلــواب:

الصـالة  كتغتسـل لتلـ فعليهـا أن أخرى قبل صالةٍ  هذه احلالةوإذا حدثت  ،لكل الصالة

  .لكل صالة إىل الصباح الالحق االستحاضة القليلةوتعمل بوظائف 

                                                             
ة يف الفرج.١  . املقصود القطنة التي تستدخلها املرأ



 
٣٣  ا 

نّهــا لـــو علمــت بانقطـــاع كوبعــد انقطــاع الـــدم انقطــاَع بـــرٍء جيــب عليهــا أن تغتســـل، ول

  يف الُغسل للصالة السابقة، فال جتب عليها إعادة الُغسل. شـروعالدم والربء من حني ال

 ملستحاضة بالكثريةأحكام ا

 ثرية؟كما هي وظائف املستحاضة بال -٣٢السؤال 

  اجلواب:

  ، وغسٌل للمغرب والعشاء.الـعرصجيب عليها غسٌل لصالة الصبح، وغسٌل للظهر و .١ 

  جيب عليها تبديل القطنة عىل األحوط وجوبًا. .٢

  جيب عليها تبديل اخلرقة أو تطهريها عىل األحوط وجوبًا. .٣

  املغرب والعشاء. صاليت وال بني الـعرصالظهر وصاليت بني ال تفصل  .٤

ل كـــأن تتوضـــأ لجيـــب ثـــرية، فـــال كجيـــزئ الغســـل عـــن الوضـــوء يف االستحاضـــة ال .٥

إذا أرادت الوضـــوء فالبـــّد أن و ّل ُغســـلٍ كـــاألحـــوط اســـتحبابًا أن تتوضـــأ لن كـــول صـــالة

  تقّدمه عىل الغسل.

نّهــا لــو علمــت بانقطــاع كن تغتســل، ولجيـب عليهــا بعــد انقطــاع الــدم انقطــاع بـرٍء أ .٦

  يف الغسل للصالة السابقة، فال جتب عليها إعادة الُغسل. شـروعمن حني ال الدم والربء

 وقت الُغسل

ثرية أن تغتسل فيـه، كما هو الوقت الذي جيب عىل ذات املتوّسطة وال -٣٣السؤال 

 هل هو قبل األذان أم بعده؟

تّى دخول وقت الصالة، فإن اغتسلت للصالة قبل احلالة ح كاجلواب: إذا بقيت عىل تل



 
 ء اأ  ٣٤

قبيـل أذان الفجـر وتصــيل  بقصــد الرجـاء ن جيـوز أن تغتسـلكـدخـول وقتهـا فغسـلها باطــٌل. ول

  لصالة الصبح بعد طلوع الفجر. -  علی األحوط وجوباً  - وتعيد الغسلصالة الليل، 

 تأخري الصالة

ستحاضـة وبـني للمستحاضـة أن تفصـل بـني أعـامل اال نكـهل يم -٣٤السؤال 

 الصالة بفرتةٍ؟

ثــرية إذا عملــت بوظيفتهــا ال جيــوز هلــا كاجلـواب: املستحاضــة بالقليلــة واملتوســطة وال

يف الوضــوء أو الغســل،  شـــروعأن تـؤّخر الصــالة إال إذا علمــت بانقطـاع الــدم مــن حـني ال

  وحينئٍذ جيوز هلا أن تؤّخر الصالة إىل الوقت الذي تعلم أهنا تبقى نقّيًة فيه.

 الصلوات املندوبة

ن تعمــل بوظيفتهــا ألداء الصــلوات أهــل جيــب عــىل املستحاضــة  -٣٥الســؤال 

 املستحّبة أيضًا؟

- صـالةٍ   ّل كـلأن تقوم بجميـع األعـامل التـي تقـدمت اجلواب: جيب عىل املستحاضة 

ء  -مهــا كاليوميـة التـي تبـّني ح الصـلواتسـوى  ذا إذا كــانـت واجبـًة أو مسـتحّبًة، وكسـوا

، واألحـــوط رادت أن تعيـــدها مجاعـــةً تعيـــد صـــالهتا التـــي صـــّلتها احتياطـــًا، أو أأرادت أن 

  ثرية أن تتوّضأ أ�ضًا.كللمستحاضة بال

 ستحاضةنتقال االا

ستحاضة من األدنـى إىل األعـىل أو مـن ما هي الوظيفة إذا انتقلت اال -٣٦السؤال 



 
٣٥  ا 

، فتصـبح متوّسـطة يف ون قليلة يف الساعة الثامنة صـباحاً كاألعىل إىل األدنى؟ مثل أن ت

 س.كة، أو بالععـرشثرية يف الثانية كالساعة العارشة، ثّم 

  ثر).كاجلواب: جيب عليها أن تعمل للصالة بوظيفة األعىل (األ

 ستحاضةتشخيص نوع اال

 إذا مل تعلم املستحاضة أن استحاضتها من أّي األقسام فام هي وظيفتها؟ - ٣٧السؤال 

  اجلواب: ختتار أحد الطريقني:

ثـــر احتياطـــًا، فـــإن مل تعلـــم أّهنـــا كحتيـــاط، أي أهنـــا تعمـــل بوظيفـــة األتعمـــل باالأن  .١

تعمــــل أعـــامل املتوّســـطة، وإن مل تعلـــم أهنــــا  -مـــثًال  -قليلـــة أم متوّســـطة  استحاضـــة ذات

  ّل صالٍة قبل الُغسل.كثرية وتتوّضأ أ�ضًا لكثريٍة، تعمل أعامل الكذات متوّسطٍة أم 

وتصــرب عليهــا باملقــدار املتعــارف  )1(ن تــدخل قطنــًة يف فرجهــاأكــختتــرب نفســها، أن  .٢

أّن استحاضــــتها مــــن أّي قســــٍم مــــن األقســــام الثالثــــة تعمــــل  تعلــــمثــــّم خترجهــــا، وبعــــد أن 

  ورة لذلك القسم.كاألعامل املذ

 ختباران االكعدم إم

ن هلـا كـإذا مل تعلم املستحاضة أن استحاضتها من أّي األقسـام ومل يم -٣٨السؤال 

 تبار فام هي وظيفتها؟خاال

  اجلواب: هلذا الفرض صورتان:

                                                             
هذه الطريقة ال تقرتح للبنات األ�كار ألهنـا قـد تـؤدي إىل إزالـة البكـارة، بـل يقـرتح هلـّن أن  حتذير هام!. ١

 ختبار.ي اليمكن هلا االيعملن بوظيفة الت



 
 ء اأ  ٣٦

ــــــــت مستحاضــــــــًة قبــــــــل هــــــــذا الشــــــــكأّهنــــــــا  .١ انــــــــت كوتعلــــــــم مــــــــن أّي األقســــــــام  كان

يف أهنــــا انتقلـــــت إىل  كنّهــــا اآلن تشــــكانــــت متوّســــطة ولكاستحاضــــُتها، مــــثًال تعلــــم أهنــــا 

  يف هذه الصورة عليها العمل بوظيفة احلالة السابقة.وثرية، كالقليلة أو ال

انــــت وال تعلــــم مــــن أّي االقســــام ك، أو كن مستحاضــــًة قبــــل هــــذا الشــــكــــأّهنــــا مل ت .٢

ثــر وأن كانــت استحاضــُتها، فــاألحوط وجوبــًا هلــا يف هــذه الصــورة أن تعمــل بوظيفــة األك

  .)1(متثالتتيّقن باال لكيّل صالة] كتتوّضأ أ�ضًا [ل

 خروج الدم

 يل وال ينقطع؟ان دمها يسكذا إما هي وظيفة املستحاضة  -٣٩السؤال 

ً هبن منع الدم مكاجلواب: إذا مل ي  ا، جيب عليها التحفظ من خـروج الـدم بحشـوـّرضا

يجـب عليهـا أن تعيـد فّرصت وخـرج الـدم ـوإذا قـ كلـذ الفرج بقطنٍة وشّده بخرقـٍة ونحـو

  انت قد صّلت فعليها أن تعيد صالهتا.كن إغسلها و

 م الصومكح

 وم؟ن للمستحاضة أن تصكهل يم -٤٠السؤال 

ن صـــّحة كــّرض االستحاضـــة القليلــة وال املتوّســطة بصـــّحة الصــوم، ولـاجلــواب: ال تــ

ثـــــرية تتوّقـــــف عـــــىل فعـــــل األغســـــال التـــــي جتـــــب للصـــــلوات كال االستحاضـــــة صــــوم ذات

تتوّقــف عـىل الغسـل للمغــرب والعشـاء مــن  -عــىل األحـوط وجوبـًا  - كذلكـالنهاريـة، و

واألحـــــوط اســــتحبابًا للمستحاضـــــة أن عــــىل اليـــــوم الــــذي تريـــــد صــــومه،  ســـــابقةالليلــــة ال

  ن طيلة النهار الذي تصومه.كتتحّفظ من خروج الّدم مهام أم

                                                             
 بحالتها السابقة وأهنا من أي األقسام كانت.الحتياط حّتى يف صورة علمها مكنها ا. يُ ١



 
٣٧  ا 

 تابة املصحفكمّس 

 تابة القرآن؟كهل جيوز للمستحاضة مّس  -٤١السؤال 

تابـــة ك مـــسُّ  اجلـــواب: ال جيـــوز للمستحاضـــة

ـــــل األحـــــوط و القـــــرآن قبـــــل الغســـــل الوضـــــوء، ب

ز بعدمها أ�ضًا ا   ختيارًا.وجوبًا عدم اجلوا

 دخول املساجد

 ؟ - التوّقف يف املساجدك- عىل املستحاضة ما حرم عىل احلائض هل حيرم  - ٤٢السؤال 

اجلـــــــواب: جيـــــــوز للمستحاضـــــــة التـــــــي 

اغتســـــــلت غســـــــلها الواجـــــــب، أن تــــــــدخل 

املســـاجد وتتوّقـــف فيهـــا وأن تقـــرأ العـــزائم 

(الســــــور التــــــي فيهــــــا ســــــجدٌة واجبــــــٌة) وأن 

ــــــــالوطئ)، واأل قــــــــوى يقارهبــــــــا زوجهــــــــا (ب

، جـــواز هـــذه األفعـــال بـــدون الغســـل أ�ضـــاً 

  .)1(كان األحوط الرتكوإن 

 صالة اآليات

 م صالة اآليات للمستحاضة؟كما هو ح -٤٣السؤال 

                                                             
 . بمعنى أن هذه األفعال جائزٌة بدون الُغسل أ�ضًا، ولكن األحوط استحبابًا ترك هذه االفعال بدون الغسل.١



 
 ء اأ  ٣٨

اجلــواب: جتــب صــالة اآليــات عــىل املستحاضــة، وجيــب عليهــا أن تعمــل لصــالة اآليــات 

  ّضأ أ�ضًا.ثرية أن تتوكمجيع ما مّر من األعامل للصلوات اليومية، واألحوط يف ال

 و الصيام  قضاء الصلوات

 أو أن تصوم قضاًء؟ ن للمستحاضة أن تصّيل قضاًء؟كهل يم -٤٤السؤال 

 صـوم القضـاء عـىل لكوكـذبعـد النقـاء.  مـا ن تؤّخر القضاء إىلأاجلواب: جيب عليها 

  األحوط وجوبًا.

 متييز دم االستحاضة من سائر الدماء

هنـا استحاضـٌة أو غريهـا، فـام هـي أتعلـم  ملإذا خرج دٌم من املـرأة و -٤٥السؤال 

 الوظيفة؟

جتهــل انــت ك، والــدم الــذي خيــرج منهــا لــيس دم جــرٍح  اجلــواب: إذا علمــت املــرأة أنّ 

ستحاضــــة، بــــل لــــو يجــــب عليهــــا أن تعمــــل أعــــامل االفم احلــــيض والنفــــاس رشعــــًا، كــــح

أن  فـاألحوط وجوبـاً ون الدم استحاضـًة أو غريهـا، ومل توجـد فيـه أوصـافها، كت يف كش

  ستحاضة.تعمل أعامل اال



  غسل ا��یض

  

ل شــهر عــدة أ�ــام غالبــًا، فيقــال للمــرأة حــني كــخيــرج مــن رحــم النســاء يف  دمٌ  :احلــيض

  حائض. :خروج الدم

 صفات احليض

 ما هي صفات دم احليض؟ -٤٦السؤال 

ون غالبــًا غليظـــًا وحـــاّرًا ولونـــه أمحــر أو أســـود وخيـــرج بـــدفع كـــاجلــواب: دم احلـــيض ي

  وحرارة.

 ن اليأسس

 ح املرأة يائسة؟بيف أي سنة تص -٤٧السؤال 

ا رأت الــــدم بعــــدها فلـــــيس ، فــــاذ)1(متــــام ســــتني ســــنةح املــــرأة يائســــة بإباجلــــواب: تصــــ

                                                             
  . العربة بالسنة القمرية ال الشمسية.١



 
 ء اأ  ٤٠

إذا رأت الـدم ام اليائسـة وغـري اليائسـة فـيام كـحأحوط وجوبـًا أن جتمـع بـني بحيض، واأل

وبنـاء عليـه فلـو رأت يف  انـت قرشـية أم ال،كمتام ستني سنة سـواء إىل متام اخلمسني إإبعد 

بــــني  )1(وجوبـــًا أن جتمـــع حوطفات احلـــيض أو يف أ�ـــام عادهتـــا فــــاألهـــذه الفـــرتة دمـــًا بصــــ

  .)2(املستحاضة وأعامل تروك احلائض

 احلامل واملرضعة

 ن للمرأة احلامل أو املرضعة أن حتيض؟كهل يم -٤٨السؤال 

ن كـــوغريهـــا، ول ، وال فـــرق يف هـــذه املســـأ�ة بـــني احلامـــلكن ذلـــكـــاجلـــواب: نعـــم يم

ان الــــدم بصــــفات كــــادهتــــا ويومــــًا مــــن أول عين عـــــرشرأت الــــدم بعــــد مــــرور إذا  احلامــــل

  احلائض وأعامل املستحاضة. كترو أن جتمع بنيحوط وجوبًا احليض فاأل

 مدة احليض

 ما هي مدة احليض؟ -٤٩السوال 

ون أقــل مــن كــفــال ي ،أ�ــام ةعـــرشثــر احلــيض كاجلــواب: أقــل احلــيض ثالثــة أ�ــام وأ

  أ�ام. ةعـرشثر من كال أو أ�ام ثالثة

                                                             
ة املصــحف الشـــريف، وتقــوم بــاألمور الواجبــة أي: تــرتك األمــور املحرمــة عــىل احلــائض مثــل مــّس كتابــ .١

 .عليها من صالة وصيام، مع االتيان بوظيفة املستحاضة من األغسال وغريها كام تقدمت

ة توقفـت عادهتــا يف ٢ ً اىل أن املعيـار يف اليــأس هـو العمــر فقـط دون أي شــيئ آخـر، وعليــه فلـو أن امــرأ . نظـرا

ة يائسـة، فلـو أراد زوجهـا أن يطلقهـا فيجـب عليـه أن سن األربعـني ومل تعـد تـرى الـدم فـال تعـدُّ هـذ ه املـرأ

 أشهر وبعدها يطلقها، ثم تعتد بعد الطالق بثالثة أشهر. ثالثةيتجنب مجاعها 



 

٤١  ا 

 استمرار الدم

في ولـو كهل يشرتط يف احليض أن خيرج الدم مستمرًا بال انقطاع أم ي -٥٠السؤال 

 مع االنقطاع لفرتات؟

وىل مـن احلــيض، ل مسـتمر يف األ�ـام الثالثـة األكد مـن خـروج الـدم بشـاجلـواب: ال بـ

 يــــرضال فـــالنحو املتعـــارف بـــني النســـاء بـــ )1(ن لـــو انقطـــع الـــدم خالهلـــا لفـــرتة قصـــريةكـــول

  ونه حيضًا.كب

 بداية احليض

فـي كهل نحسب بداية احليض من حني خروج الدم من اجلسـم أو ي -٥١السؤال 

 ان يف داخل اجلسم؟كولو 

ال يشـرتط أن خيــرج يف  نكــاجلـواب: ال بـد مــن خـروج الــدم يف ابتـداء احلـيض، ول

فـي وجـود الـدم كن ال يكـبـاطن الفـرج، ول ان يفكـفـي ولـو ك�ام الثالثة، بـل يمتام األ

  يف الرحم.

 أيام ثالثةحساب 

؟ الرجـاء  -التي جيب فيها استمرار الـدم -يام الثالثة ما املراد من األ -٥٢السؤال 

 يفية حساهبا؟كن ابي

                                                             
  دقائق. عـرشة. مثًال ١



 
 ء اأ  ٤٢

بعــة، ولة الــدم يف الليلــة األاجلــواب: ال يشــرتط رؤيــ ن جيــب أن كــوىل والليلــة الرا

ً مـــن أذان الثانيـــة والثالثـــة، وعليـــه فلـــو خـــرج الـــدم مســـتال ينقطـــع الـــدم يف الليلـــة  مرا

ىل املغــرب لليــوم الثالــث مــن دون أي انقطــاع فهــو حــيض بــال إالصــبح لليــوم األول 

  )١(الشكل ال.كاش

 
 

 

  

نفـس ذلـك الوقـت مـن وتوقـف يف  اليـوم األولء ون حيضًا لو رأ�ه يف أ�ناكذا يكو ه

بع.   )٢ل ك(الشاليوم الرا

 

 

 

  

انقطـــع، و روب اليـــوم الثالــثىل غــرشوق الشـــمس إ مــنإذا ابتــدأ احلـــيض ن كــول

عــامل املستحاضــة. أائض وحوط وجوبــاً أن جتمــع يف هــذه الفــرتة بــني تــروك احلــفــاأل

  )٣ل ك(الش

 

ولاليوم األ الليل  اليوم الرابع الليل اليوم الثالث الليل اليوم الثاين الليل 

ولاليوم األ الليل  اليوم الرابع الليل اليوم الثالث الليل اليوم الثاين الليل 

ولاليوم األ الليل  اليوم الرابع الليل اليوم الثالث الليل اليوم الثاين الليل 

 الغروب حيض أذان الصبح

 )١الشكل (

 

بعد الظهر(مثالً) ٣الساعة   حيض 

 

بعد الظهر ٣الساعة   

 )٢(الشكل

 

 الغروب جتمع رشوق الشمس

 )٣(الشكل

 



 

٤٣  ا 

 أقل الطهر بني حيضتني

 ن تفصل بني حيضتني؟أما هي أقل فرتة طهر جيب  -٥٣سوال ال

  ١( قل.األ ة أ�ام عىل عـرشاجلواب: البد أن تفصل بني حيضتني 

 احليضالنقاء أثناء 

و ثالثة ثم رأت الدم جمددًا، فام هـو أذا مل َتر احلائض الدم مدة يومني إ -٥٤السؤال 

 م أيام النقاء تلك؟كح

ليــــة بصــــفات احلــــيض أو يف أ�ــــام العــــادة ثــــم إاجلــــواب:  ذا رأت الــــدم ثالثــــة أ�ــــام متوا

 ، ومل يتجـــــاوزبصـــــفات احلـــــيض أو يف أ�ـــــام العـــــادة  ذا رأت الـــــدم جمـــــدداً فـــــإ ،انقطـــــع الـــــدم

ع حــيض حتــى ة أ�ــام، فــاملجموعـــرشول والثــاين وأ�ــام النقــاء عــن املجمــوع مــن الــدم األ

  :)٧و  ٦و  ٥و  ٤(ال كشأ�ام النقاء. يالحظ األ

 
 

 

 
 

تبـار ن باعكـارج أ�ام العـادة، ولالمها خكول والثاين ان الدم األكل الرابع كففي الش

أ�ـام  عــرشةنقـاء بيـنهام مل يتجـاوز �ـام مـن احليضـتني والالدم بصـفات احلـيض وجممـوع األ

  ن املجموع ُيعدُّ حيضًا.إف
 

  

 

 

                                                             
 .بغري صفات احليض دمالون كصفر عالمة كون الدم بصفات احليض، واللون األمحر عالمة * اللون األ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

أيام أو أقل ١٠ أيام العادة  

يضح  

)٤ل(كالش  

 أيام العادة

 حيض

 )٥(الشكل



 
 ء اأ  ٤٤

ون كـــن يأأ�ـــام العـــادة، وعليـــه فـــال يشـــرتط  ول يفان الـــدم األكـــل اخلـــامس كويف الشـــ

ان كـونـه خـارج أ�ـام العـادة فـال ُيعـدُّ حيضـًا إال إذا كن الدم الثـاين لكبصفات احليض، ول

  بصفات احليض.

  

 
 

 

  

ون كــــي  أ�ــــام العــــادة، فــــال يشــــرتط فيــــه أنوقــــع الــــدم الثــــاين يف سل الســــادكويف الشــــ

ول باعتبار وقوعه خارج أ�ام العاده فال ُيعدُّ حيضـًا إال ن الدم األكبصفات احليض، ول

   ان بصفات احليض.كإن 

 

 

 

ل والثـــاين يف أ�ـــام العـــادة، وعليـــه فـــال يلـــزم أن ول الســـابع وقـــع الـــدمان األكويف الشـــ

  �ام التسعة حيض.ون بصفات احليض، ومجيع األكي

 تشخيص دم اجلرح من دم احليض

أيـام وال يزيـد عـن  ثالثةوظيفة املرأة إذا رأت دمًا ال يقل عن  يما ه -٥٥السؤال 

 أيام ومل تعلم هل هو دم حيض أم دم جرح أو دّمل؟ ةعـرش

ن تتحـيض، أن الدم بصـفات احلـيض أو يف أ�ـام عادهتـا فيجـب عليهـا اكذا إاجلواب: 

حالتهــــا الســــابقة هــــي الطهــــر أو جهلــــت  أن ن علمــــتإمــــا يف غــــري هــــاتني الصــــورتني فــــأو

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أيام العادة

 )٦(الشكل

 حيض

 أيام العادة

 )٧(الشكل



 

٤٥  ا 

انــت احلــيض كن علمــت أن حالتهــا الســابقة إي عــىل الطهــارة، وأمــا نــبحالتهــا الســابقة فتب

  حيضًا. كوكوالدم املشون املجموع من الدم السابق كن أن يكفتتحيض بمقدار يم

 تشخيص دم االستحاضة من احليض

 ت هــل هــو دم حــيض أو استحاضــة فــام هــيكّ إن رأت دمــًا وشــ -٥٦الســؤال 

 وظيفتها؟

ئط احليضكذا إاجلواب: عليها أن تتحيض    .)1(ان برشا

 ارة من دم احليضكتشخيص دم الب

 ظيفتها؟و ارة فام هيكتعلم أنه حيض أم دم ب ذا رأت دمًا وملإ -٥٧السؤال 

القطنــة اخراجــاً ً  ختــرجاجلــواب: جيــب عليهــا االختبــار بــأن تــدخل قطنــة وتصــرب قلــيًال ثــم 

لهـــا بالـــدم فهـــو مـــن كتلوثـــت  إن فهـــو مـــن العـــذرة، وأمـــا )2(رفيقـــًا فـــإن تلوثـــت أطرافهـــا بالـــدم

  .)3(احلائض وأعامل الطاهرة دون اختبار كاحليض، وهلا أن حتتاط باجلمع بني ترو

                                                             
ئط احليض هي: ١ أ�ـام ثالثة ون أقل من كأن ال ي -٢بصفات احليض أو يف أ�ام العادة  ونكأن ي -١. رشا

أن يفصـل بينـه وبـني احلـيض السـابق  -٤وىل أن يسـتمر يف األ�ـام الثالثـة األ -٣أ�ـام  عــرشةثر مـن كوال أ

 ة أ�ام فصاعدًا.عـرشأو النفاس 

فها ملوثة بالدم فقط.كانت بشكام لو ك. ٢  ل دائرة وأطرا

يمكنها االختبار كالبكر هلا حاالت ثالثـة: األولـی: أن تعلـم أن الـدم السـابق كـان دم احلـيض ويف . من ال٣

ه حيضًا، الثانية: أن تعلم أهنا كانت طاهرة ويف هذه الصورة يكون دم العذرة. الثالثة:  هذه الصورة تعدُّ

ئض وأعــامل الطـــاهرة، بــني تــروك احلــا أن ال تعلــم حالتهــا الســابقة ويف هــذه الصــورة جيــب عليهــا اجلمــع

وذلــك بــأن تــرتك األمــور املحرمــة عــىل احلــائض كمــّس كتابــة املصــحف الـــرشيف وأن تــؤدي الواجبــات 

 كالصالة والصيام.



 
 ء اأ  ٤٦

 احلائض) كائض (تروما حيرم عىل احل

 عامل التي حترم عىل احلائض؟ما هي األ -٥٨السؤال 

م مثـل يمتـالوضوء أو الغسـل أو الكالعبادات التي يشرتط فيها الطهارة  .١اجلواب: 

  ان صيام شهر رمضان أو قضائه أو الصوم االستحبايب.كالصالة والصوم سواء 

  .)1(ل ما حيرم عىل اجلنبك .٢

بــل حيــرم إدخــال بعــض احلشــفة  هــو حمــرم عليهــا وعــىل الفاعــلالــوطئ يف القبــل، و .٣

واألحوط وجوبًا االجتناب عن الوطئ يف الدبر أ�ضًا، وأما غري اجلـامع مـن سـائر  أ�ضًا،

  تاعات فال مانع منه مع احلائض.ماالست

 زمان الُغسل

 متى جيب عىل املرأة أن تغتسل من احليض؟ -٥٩السؤال 

يض جيب عليهـا االغتسـال للعبـادات التـي يشـرتط فيهـا اجلواب: بعد أن تطهر من دم احل

  حوط استحبابًا أن تتوضأ قبل الغسل.، واألغسل اجلنابةك يفيتهكالصالة، وكالطهارة 

 احلائض كمتى حيل هلا ترو

 ما حرم عليها بسبب احليض؟ ةمتى حيل للمرأ -٦٠السؤال 

جــــرد أن تطهــــر مــــن ىل اجلــــامع فيحــــل لزوجهــــا أن جيامعهــــا بمإاجلــــواب: أمــــا بالنســــبة 

  .حوط وجوبًا أن تغسل فرجها قبل ذلكاألن كاحليض ولو مل تغتسل، ول

                                                             
  .٥٦. ملعرفة ما حيرم عىل اجلنب راجعي منهاج الصاحلني / العبادات ص  ١



 

٤٧  ا 

القــرآن  ةعــامل املحرمــة عــىل احلــائض كــالتوقف يف املســاجد ومــس كتابــوأمــا بقيــة األ

  ال بعد االغتسال.إفال حتل هلا 

 قضاء الصالة والصيام

ي فاتتهـا يف فـرتة صالهتا وصيامها التـ تـقيض أنهل جيب عىل املرأة  -٦١السؤال 

 احليض؟

ب الزلزلــة انــت بســبكن إ ال صــالة اآليــات فإهنــاإليهــا قضــاء الصــالة، اجلــواب: ال جيــب ع

ن تطهــر أحوط وجوبــًا أن تـأيت هبــا بعـد فـاأل أو الصـاعقة املخوفــة ونحومهـا مــن غـري املوقتــات

  .)1(القضاءوداء دون نية األمن 

رمضـــــان فاهتــــا مـــــن صــــيام شــــهر ىل الصـــــيام فيجــــب عليهــــا قضـــــاء مــــا إوأمــــا بالنســــبة 

ام لـو نـذرت أن كـ ،ما فاهتا من الصيام املنذور يف وقت معـني تـقيضحوط وجوبًا أن واأل

  مًا معينًا ووقع يف فرتة احليض.تصوم يو

ذا دخل وقت الصالة فحاضت املرأه قبل أن تصيل، فهل جيب عليها إ -٦٢السؤال 

 قضاء تلك الصالة؟

ئطهــا وأدار يســع مــن الوقــت بمقــ ضــیذا مإاجلــواب:  زالــة إن تــأيت بالصــالة بــتامم رشا

  موانعها ثم حاضت فيجب عليها القضاء.

ىض مــن الوقــت بمقــدار الصــالة مــع الطهــارة ـن مــإ -عــىل األحــوط وجوبــاً  -ذا كــوه

ئطمل يسع لبقية  تيمم، وإنمن احلدث ولو بال   السرت وطهارة اللباس والبدن.ك الـرشا

                                                             
 سوف أو اخلسوف فال قضاء هلا.كانت بسبب الكأما إن و .١



 
 ء اأ  ٤٨

 وظيفتها؟ الصالة فام هيآخر وقت ذا طهرت احلائض يف إ -٦٣السؤال 

عة من الصـالة فصـاعدًا فيجـب عليهـا كان الوقت يسع للغسل وأداء ركاجلواب: إن 

  فتأ�م وجيب عليها القضاء. إن مل تصلِّ الصالة، و

 عبادة احلائض

ىل حرمة الصالة عىل احلائض، فام الذي ينبغي عليهـا أن تفعلـه نظرًا إ -٦٤السؤال 

 صالة؟من عبادة بدالً عن ال

ـــ الـــدم وأن تغـــري ر نفســـها مـــن اجلـــواب: يســـتحب للحـــائض يف وقـــت الصـــالة أن تطّه

ان طاهر متوجهًة كثم جتلس يف م -وان مل تستطع أن تتوضأ فتتيمم -اخلرقة وأن تتوضأ

  بري بمقدار وقت الصالة.كرًة اهللا تعاىل من تسبيح وهتليل وحتميد وتكىل القبلة ذاإ

 صبغ الشعر أو اخلضاب

 ىل احلائض؟إم صبغ الشعر بالنسبة كما هو ح -٦٥السؤال 

  ره هلا اخلضاب باحلناء ونحوها.كاجلواب: ي

 قراءة القرآن

 روه للحائض؟كهل قراءة القرآن م -٦٦السؤال 

  .الـرشيف املصحف اوال محله )1(المانع من قراءة احلائض للقرآناجلواب: 

                                                             
ئم عىل األيات السجدة الو. هذا باستثناء آ١ جبة بل ونفس سور العزا  حوط وجوبًا.ا



 

٤٩  ا 

 أقسام احلائض

 ما هي أقسام احلائض؟ -٦٧السؤال 

  ب: احلائض عىل أقسام ستة:اجلوا 

  

  

  

  

 ذات العادة الوقتية والعددية -١

  :بنحوينعادة وقتية وعددية  تصيـر املرأة ذات

: املـــرأة التـــي رأت دم احلـــيض يف شـــهرين متتـــاليني يف وقـــت واحـــد، وبعـــدد ول)(األ

. عــرشىل السـادس إام لو رأت احليض يف شهرين متتاليني من اليوم العارش كأ�ام متحد، 

  )٩و  ٨ل كش(ال
 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

ثالثـة  دةملـ: املـرأة التـي رأت دم احلـيض يف شـهرين متتـاليني يف وقـت واحـد، (الثاين)

ثر، وبعدها رأت الدم مرة ثانية، ومل يتجاوز كثر، ثم انقطع الدم عنها ليوم أو أكأ�ام أو أ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 )٨(الشكل

 الشهر األول

 حيض

 أقسام احلائض

 

 ذات العادة

 غري ذات العادة

 

 ةذات عادة وقتية وعددي -١

 ذات عادة وقتية -٢

 ذات عادة عددية -٣

 مبتدئة -٤

 مضطربة -٥

 ناسية -٦

 )٩(الشكل

 الشهر الثاين

 حيض



 
 ء اأ  ٥٠

واتفــــق جممـــوع أ�ـــام الـــدمني والنقــــاء يف  ،أ�ـــام ةعــــرشاملجمـــوع مـــن الـــدمني وأ�ــــام النقـــاء 

�ــام، وال يشــرتط احتــاد أ�ــام النقــاء يف ون عادهتــا بعــدد جممــوع األكــعــدد، فتالشــهرين يف ال

مــن الشــهر ثــم  عـــرشالثــاين ىل إذا رأت الــدم مــن اليــوم العــارش إ: هرين يف العــدد، مــثالً الشـ

  ):١٠(ل كام يف الشك، أ�ام ثالثةانقطع عنها الدم ثالثة أ�ام، ثم رأت الدم مرة ثانية ملدة 
 

 

 

 

  

يف ام كـــبعـــد أن رأت الـــدم ثالثـــة أ�ـــام انقطـــع عنهـــا الـــدم أقـــل مـــن ثالثـــة أ�ـــام  الشـــهر الثـــاين: ويف

  :مثالً  أ�ام ان املجموع تسعةكو، ثم رأت الدم جمددًا، )١٢(لكام يف الشكثر كأو أ )١١(لكالش

  
 

 

 

 
 

 
 

 

  

  

عــادة هــذه املــرأة  ريوتصــ ،لهــا حــيضك�ــام التســعة ففــي هــذه الصــورة فــإن جممــوع األ

  أ�ام. تسعة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 احليض

 )١٠(الشكل

أيام أو أقل ١٠  

 حيض

 )١١(الشكل

أيام  ٩  

أيام ٣أقل من  

 حيض

 )١٢(الشكل

أيام  ٩  

أيام ٣من أكثر  



 

٥١  ا 

 ن الدم بصفات احليضكذا مل يإ

ن بصـفات احلـيض كيذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم ومل إ -٦٨السؤال 

 مها؟كفام هو ح

  اجلواب: هذه املسأ�ة فيها عدة ُصور:

أن ترى الدم أ�ام عادهتا بغـري صـفات احلـيض، ففـي هـذه الصـورة  وىل:الصورة األ

  :)١٣(ل كام يف الشكُيعّد حيضًا 
 

 

  

  

فيجـب عليهـا أن  -أ�ام ثالثةام لو انقطع قبل ك -ن حيضاً كشف أ�ه مل يكذا انإن كول

  ته من عبادات.كما تر تـقيض

أن ترى الدم بغري صفات احليض قبـل أ�ـام عادهتـا بمقـدار يصـدق  الصورة الثانية:

ام كـونـه حيضـًا، كومـًا بكون هـذا الـدم حمكـ، ويف هـذه الصـورة ي)1(متعادهتا تقدّ  عرفًا أنّ 

 ):١٤(ل ك الشيف
 

  

 

جيــب  -كـام لـو انقطــع قبـل ثالثــة أ�ـام -ن حيضــًا كـأ�ــه مل ي شـف فــيام بعـدكانإذا  نكـول

  ته من عبادات.كما تر تـقيضن أعليها 

                                                             
. كـام لــو رأت الـدم قبــل أ�ـام عادهتــا بيـوم أو يــومني، بـل حتــى أكثـر بـــرشط أن يصـدق عليــه عرفـاً أ�ــه ١

 تعجيل بالعادة.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أيام العادة

 )١٣(الشكل

 حيض

 أيام العادة

 )١٤(الشكل

 حيض



 
 ء اأ  ٥٢

ثـري، كبـل أ�ـام عادهتـا بمقـدار أن تـرى الـدم بغـري صـفات احلـيض ق الصورة الثالثة:

 ):١٥(ل كام يف الشكويف هذه الصورة ال ُيعدُّ هذا الدم حيضًا، 
 

  

  

 

�ه بعـد تـأخري بغـري صـفات أذا مل َتر الدم من أول أ�ام عادهتا ثم رإ الصورة الرابعة:

أ�ــام وتبــدأ عادهتــا يف اليــوم العــارش، فــرأت الــدم مــن  ســبعةانــت عادهتــا كام لــو كــيض، احلـ

ام كـ�ـام اخلمسـة حيضـًا، ون األك، ففي هذه الصورة تعـرشالسادس ىل إ عـرشالثاين اليوم 

  ):١٦(ل كيف الش

 

  
  

  

انقطـــــع الـــــدم يف اليـــــوم  ام لـــــوكـــــ - ن حيضـــــاً كـــــشـــــف فـــــيام بعـــــد أ�ـــــه مل يكانإذا  نكـــــول

  فيجب عليها قضاء العبادات التي فاتتها. -عـرش  الثالث

احلـيض، ثـم تـرى الـدم  فاتأن ترى الدم من أول أ�ام عادهتـا وبصـ الصورة اخلامسة:

ن الــــدم الفاقــــد كــــ ين ملإخــــري، ويف هــــذه الصــــورة األ بغــــري صــــفات احلــــيض يف الوســــط أو يف

  :)١٨و  ١٧(ل كام يف الشكلصفات احليض خارج أ�ام عادهتا فهو حيض، 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أيام العادة

 )١٥(الشكل

 استحاضة

العادةأيام   

 )١٦(الشكل

 حيض

 أيام العادة

 )١٧(الشكل

 حيض

 أيام العادة

 )١٨(الشكل

 حيض



 

٥٣  ا 

ذا مل تر الدم أ�ام عادهتا ورأ�ه فاقدًا للصفات بعد انقضـاء أ�ـام إ ة السادسة:الصور

 :)١٩(لكام يف الشكون حيضًا، كثر، ففي هذه الصورة ال يكالعادة بيومني أو أ

 

 

 

 

ــابعة: ــورة الس ر الــدم أ�ــام عادهتــا ورأ�ــه فاقــدًا للصــفات بعــد أقــل مــن مل تــإذا  الص

حــوط وجوبــًا أن جتمــع بــني تــروك أ�ــام عادهتــا، ففــي هــذه الصــورة األ يــومني مــن انقضــاء

  :)٢٠(ل كام يف الشكاحلائض وأعامل املستحاضة، 

 

 

 

 ثر من أيام العادةكية الدم بصفات احليض أرؤ

ان كـثر من أيام عادهتا وكذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم أإ -٦٩السؤال 

 مها؟كبصفات احليض، فام هو ح

  اجلواب: يف هذه املسأ�ة عدة صور:

بمقدار يصـدق عليـه  -وقبلها  ،ذا رأت الدم يف مجيع أ�ام عادهتاإ ولی:الصورة األ

�ـام أوبعد  - )٢٢ل كان بصفات احليض (الشك) أو ٢١ل كجيل بالعادة عرفًا (الشالتع

  :�ام فاملجموع حيضأ ةعـرشالعادة بصفات احليض، ومل يتجاوز املجموع 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أيام العادة

 )١٩(الشكل

 استحاضة

 أيام العادة

 )٢٠الشكل(

 جتمع

 حيض

 )٢١الشكل(

أيام أو أقل ١٠  
 أيام العادة



 
 ء اأ  ٥٤

 حيض

 )٢٢الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

ء ) عــــادة املــــرأة ســــتة أ�ــــام، و٢١ل (كيف الشــــ ان كــــاليومــــان قبــــل العــــادة حــــيض ســــوا

ل بدون صفات احليض، وأمـا اليومـان بعـد العـادة كالشهذا بصفات احليض أم ال، ويف 

ل) وأمـا كشـام ورد يف الكون حيضًا (كيض يان الدم بصفات احلك) إن ١٧و  ١٦(اليوم 

  احلائض وأعامل املستحاضة. كن بصفات احليض فعليها أن جتمع بني تروكن مل يإ

  

 

 

  

�ــــام يف األ كذلكـــالعــــادة بصـــفات احلــــيض و ) رأت الــــدم قبـــل٢٢ل (كويف هـــذا الشـــ

  أ�ام، وعليه فاملجموع حيض. ةعـرشالتي تلت عادهتا، ومل يزد املجموع عن 

ان اجلميــع كـأ�ـام عادهتـا وقبلهـا وبعـدها وذا رأت الـدم يف مجيـع إ الصـورة الثانيـة:

ون الـدم أ�ــام كــة أ�ـام، ففــي هـذه الصـورة يعـــرشن جتـاوز املجمـوع كــبصـفات احلـيض ول

والدم الذي رأ�ه قبل العادة وبعدها استحاضة، وجيب عليهـا قضـاء  ،عادهتا فقط حيضاً 

  ):٢٣ل (كالعبادات التي مل تأِت هبا قبل العادة وبعدها، يالحظ الش

 
 

 

  

ذا رأت الدم يف مجيع أ�ام عادهتا وقبلها بأ�ام بحيث يصـدق عليـه إ الصورة الثالثة:

ان كــة أ�ـام، فـاملجموع حـيض، سـواء عـــرشعرفـًا التعجيـل بالعـادة، ومل يتجـاوز املجمـوع 

 ):٢٤ل (كام يف الشك ،بصفات احليضالدم قبل أ�ام العادة 
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 حيض

 )٢٣الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة استحاضة



 

٥٥  ا 

 

 

 

  

  :)٢٥ل (كام يف الشك ،بصفات احليض ةن الدم قبل أ�ام العادكأو مل ي

 
 

 

 

ن بمقــدار أزيــد ممـا يصــدق عليــه كـوقبلهــا ول ،ذا رأت الــدم يف مجيــع أ�ـام عادهتــاإوأمـا 

ان الدم قبل العادة بصـفات احلـيض ومل يتجـاوز املجمـوع مـن كعرفًا التعجيل بالعادة، و

  :)٢٦ل (كالش ،ل حيض أ�ضاً كأ�ام فال ةعـرشأ�ام العادة وقبلها 

 
 

 

 

وقبلهـا بمقـدار يصـدق عليـه  ،أ�ـام عادهتـا مجيـعذا رأت الـدم يف إ الصورة الرابعـة:

ون أ�ـام كـة أ�ـام، ففـي هـذه الصـورة تعــرشن جتاوز املجموع كعرفًا التعجيل بالعادة، ول

ء ، ســو والــدم املتقــدم استحاضــة ،عادهتــا حيضــًا فقــط ان ذلــك الــدم املتقــدم بصــفات كــا

 ):٢٧ل (كام يف الشك ،احليض
  

 

 

 

  

  ):٢٨ل (كام يف الشك ،ن الدم املتقدم بصفات احليضكأو مل ي
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 حيض

 )٢٤الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

 حيض

 )٢٥الشكل(

أيام أو أقل ١٠  
 أيام العادة

 حيض

 )٢٦الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

يضح  

 )٢٧الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة



 
 ء اأ  ٥٦

 
 

 

  

ان التقــدم بمقــدار أزيــد ممــا يصــدق كــان الــدم املتقــدم بصــفات احلــيض وكــذا لــو كــهو

أ�ـام، ففـي  ةعــرشان املجمـوع مـع أ�ـام العـادة أزيـد مـن كـن إعليه عرفًا التعجيـل بالعـادة، 

ام يف كـــــــ ،ون أ�ـــــــام العـــــــادة فقـــــــط حيضــــــًا واملتقـــــــدم استحاضـــــــةكــــــهــــــذه الصـــــــورة أ�ضـــــــًا ت

 :)٢٩(لكالش
  

 
  
 

 

وبعـدها بصـفات احلـيض ومل  ،ل أ�ـام عادهتـاكـإذا رأت الـدم يف  الصورة اخلامسة:

  ):٣٠ل (كام يف الشك ،ل حيضكأ�ام فال ةعـرشيتجاوز املجموع 

 
 
 

 

 

وبعدها بغري صفات احليض،  ،إذا رأت الدم يف مجيع أ�ام عادهتا الصورة السادسة:

أعـامل و حوط وجوبًا أن جتمـع بـني تـروك احلـائضم، فاألأ�ا ةعـرشومل يتجاوز املجموع 

  ):٣١( لكام يف الشك ،املستحاضة يف الزائد عىل أ�ام العادة
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 أيام العادة

 )٢٨الشكل(

 استحاضة حيض

أيام ١٠أكثر من   

 حيض

 )٢٩الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٣٠الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

 حيض

 )٣١الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

 جتمع



 

٥٧  ا 

 ،�ـام بعـد العـادةم عادهتـا مـع بعـض األإذا رأت الـدم يف مجيـع أ�ـا الصورة السابعة:

حيضـًا والبــاقي  ةون أ�ـام العــادكــأ�ــام، ففـي هــذه الصـورة ت ةعــرشن جتـاوز املجمــوع كـول

  ):٣٢ل (كام يف الشك ،ان الدم بعد أ�ام العادة بصفات احليضكواء استحاضة، س

 
  

 
 

  ):٣٣ل (كام يف الشك ،ن الدم بعد أ�ام العادة بصفات احليضكأو مل ي

 
 

 

 

دم يف بعـض أيـام انت املرأة ذات عادة وقتية وعدديـة ورأت الـكإذا  -٧٠لسؤال ا

 مها؟كيام قبلها أو بعدها، فام هو حعادهتا مع بعض األ

  اجلواب: هذه املسأ�ة فيها عدة صور:

ــورة األ دار يصــدق عليــه ذا رأت الــدم يف بعــض أ�ــام عادهتــا وقبلهــا بمقــإ وىل:الص

ان الـدم كـل حـيض، سـواء كفال ،أ�ام ةعـرش عرفًا التعجيل بالعادة، ومل يتجاوز املجموع

  :)٣٤(ل كام يف الشك ،املتقدم عىل العادة بصفات احليض
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 حيض

 )٣٢الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٣٣الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٣٤الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة 



 
 ء اأ  ٥٨

  ):٣٥ل (كام يف الشك ،صفات احليضن الدم املتقدم بكأو مل ي

 
 
 

  

  

بمقـدار أزيـد ممــا  - �ـام قبلهـادم يف بعـض أ�ـام عادهتـا مـع بعـض األذا لـو رأت الـكـوه

احلــــيض ومل  ان الــــدم املتقـــدم بصــــفاتكـــن كــــول - يصـــدق عليــــه عرفـــًا التعجيــــل بالعـــادة

  ):٣٦ل (كام يف الشكل حيض، كأ�ام، فال ةعـرش يتجاوز املجموع

 
 

 

 

�ـام قبلهـا بمقـدار دم يف بعـض أ�ـام عادهتـا مـع بعـض األإذا رأت الـ الصورة الثانية:

�ـــام التـــي أ�ــام، فاأل ةعــــرش ن جتـــاوز املجمــوعكـــ، ولةعــاديصــدق عليـــه عرفــًا التعجيـــل بال

مـــوع ون املجكـــ�ـــام مـــن الـــدم املتقـــدم بحيـــث يت فيهـــا الـــدم مـــن عادهتـــا مـــع بعـــض األرأ

ء �ــــام التــــي قبلهــــا فاستحاضة،بمقــــدار العــــادة حــــيٌض، وأمــــا األ ان الــــدم املتقــــدم كــــســــوا

 )٣٧(لكام يف الشك ،بصفات احليض
)1 (:  

 
 
 

 

                                                             
ة ع١ ت الدم يف تسعة أ�ام من ــ. ففي هذا الشكل كانت عادة املرأ ني قبلها،  عادهتا مع يومرشة أ�ام مثًال، فرأ

األ�ام التسعة من عادهتا مع يوم فقط قبلها ليكون املجموع عـرشة بمقدار عادهتا عددًا،  كفتتحيض يف تل

 وأما اليوم املتقدم علی ذلك فاستحاضة.
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 حيض

 )٣٥الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة 

 حيض

 )٣٦الشكل(

م أو أقلأيا ١٠  

 أيام العادة 

 حيض

 )٣٧الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة



 

٥٩  ا 

  ):٣٨ل (كام يف الشكن الدم املتقدم بصفات احليض، كأو مل ي

 
 

 

 

 
 

بمقـدار أزيـد ممــا  -ام قبلهـا �ـدم يف بعـض أ�ـام عادهتـا مـع بعـض األذا لـو رأت الـكـوه

ة عـــرش ن املجمــوع جتــاوزكــبصــفات احلــيض ول انكــو -يصــدق عليــه التعجيــل بالعــادة 

ون املجمـوع بمقـدار كـ�ـام املتقدمـة بحيـث يض أ�ام عادهتا مع بعـض األفإهنا تتحيّ  ،أ�ام

  ):٣٩ل (كام يف الشك�ام فاستحاضة، تقدم عىل ذلك من األ وأما ما ،العادة

 

  

 

 

 

ــة: ــورة الثالث �ــام بعــدها، ومل دم يف بعــض أ�ــام عادهتــا مــع بعــض األإذا رأت الــ الص

�ــام العــادة بصــفات احلــيض ان الــدم املتــأخر عــن أكــ�ــام، فــإذا أ ةعـــرش يتجــاوز املجمــوع

  ):٤٠ل (كام يف الشكل حيض، كفال

 
 

 

�ام بعـدها ومل يتجـاوز الدم بعض أ�ام عادهتا مع بعض األ ذا رأتإ الصورة الرابعة:

ن الـدم املتـأخر عــن أ�ـام العـادة بصـفات احلـيض، ففـي هــذه كـايـام، ومل ية عــرش املجمـوع
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 حيض

 )٣٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٣٩الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٤٠الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة



 
 ء اأ  ٦٠

�ــام املتــأخرة بحيــث ا التــي رأت الــدم فيهــا مــع بعــض األام عادهتــض يف أ�ــالصــورة تتحــيّ 

ئـــد عـــن ذلـــك بـــني تـــروك احلـــائض كـــي ون املجمـــوع بمقـــدار عادهتـــا عـــددًا، وجتمـــع يف الزا

  :)1( )٤١ل (كام يف الشكحوط وجوبًا، وأعامل املستحاضة عىل األ

  

  
 

 
 

�ـام بعـدها وجتـاوز أ�ام عادهتا مع بعـض األرأت الدم بعض إذا  الصورة اخلامسة:

ء ة عــــرشاملجمـــوع  ان كـــأ�ـــام، فتتحـــيض بمقـــدار عادهتـــا عـــددًا، والبقيـــة استحاضـــة، ســـوا

  ):٤٢ل (كام يف الشك ،الدم ما بعد أ�ام عادهتا بصفات احليض

 
 

 

 

 

  

  ):٤٣ل (كام يف الشك ،�ام العادة بصفات احليضأن الدم بعد كأو مل ي

 
 

 

                                                             
سبعة أ�ام، ورأت الدم يف أربعة أ�ام من عادهتا وستة أ�ام بعـدها، فلـم  - مثًال  - عادهتا  ت. ففي هذا الشكل كان١

أ�ام، فتتحيض يف األ�ام األربعة من عادهتا مع ثالثة أ�ام بعدها بحيث يكون املجموع  عـرشةاملجموع يتجاوز 

 سبعة أ�ام وهو مقدار عادهتا عدداً وحتتاط يف الزائد باجلمع بني تروك احلائض وأعامل املستحاضة.
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 جتمع

 )٤١الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

 أيام العادة

 حيض

 استحاضة

 )٤٢الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 حيض

 استحاضة

 )٤٣الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة 

 حيض



 

٦١  ا 

أيـام، ة عـرش ومل يفصل بينهام انت املرأة ذات عادة ورأت الدم مرتنيكذا إ - ٧١السؤال 

  مها؟كأيام، فام هو حة عـرشوجتاوز جمموع الدمني وفرتة النقاء 

  اجلواب: يف هذه املسأ�ه عدة صور:

بعـد النقـاء  -�ـام عادهتـا، والـدم الثـاين أله يف كول أن ترى الدم األ وىل:الصورة األ

يضــــــًا والثــــــاين ول حون الــــــدم األكــــــلــــــه خــــــارج أ�ــــــام عادهتــــــا، ففــــــي هــــــذه الصــــــورة يك -

ء    ):٤٤ل (كام يف الشك بصفات احليض ان الدم الثاينكاستحاضة، سوا

  

  

  
  

  ):٤٥ل (كام يف الشك ،ن الدم الثاين بصفات احليضكأو مل ي

  

  
 

  

ول يف أ�ـام العـادة والقسـم اآلخـر منـه قبلهـا م لـو رأت قسـًام مـن الـدم األكـذا احلكـوه

ن الــــدم املتقــــدم بصــــفات كــــبمقــــدار يصــــدق عليــــه عرفــــًا التعجيــــل بالعــــادة، حتــــى لــــو مل ي

 ):٤٦ل (كام يف الشكاحليض، 
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 استحاضة

 )٤٤الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة 

 حيض

 استحاضة

 )٤٥الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة 

 حيض

 استحاضة

 )٤٦الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة 

 حيض



 
 ء اأ  ٦٢

خــر خــارج م أ�ضــًا لــو رأت قســًام مــن الــدم األول يف أ�ــام عادهتــا والقســم اآلكــذا احلكــوه

 ان قبل أ�ام عادهتاكنه بصفات احليض، سواء كأ�ام عادهتا ول
   ):٤٧ل (كام يف الشك )1(

  

 

 
 

 ان بعد أ�ام عادهتاكأو 
  ):٤٨ل (كام يف الشك ،)2(

  

  

 
 

ام ثـاين يف أ�ـل الـدم الكـوقـع ول يف أ�ـام العـادة، وون الـدم األكـأن ال ي الصورة الثانية:

  ):٤٩ل كول استحاضة (الشون الدم الثاين حيضًا واألكصورة يالعادة، ففي هذه ال

  

  

  

خـــر قبلهــــا الثـــاين يف أ�ـــام العـــادة والقســـم اآلم لـــو وقـــع قســـم مـــن الـــدم كـــذا احلكـــوه

  ):٥٠ل (كام يف الشكالتعجيل بالعادة، بمقدار يصدق عليه عرفًا 

 

                                                             
عـــادة بــــرشط أن ال يزيـــد . حتـــى لـــو كـــان قبـــل أ�ـــام عادهتـــا بمقـــدار كثـــري ال يصـــدق عليـــه عرفـــًا التعجيـــل بال١

 أ�ام. ١٠جمموع الدم األول عن 

  .صدق عليه عرفًا التأخري بالعادة. حتى لو كان بعد أ�ام عادهتا بمقدار كثري ال ي٢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 استحاضة

 )٤٧الشكل(

  أيام ١٠أكثر من 

 أيام العادة

 حيض

 استحاضة

 )٤٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 حيض

 استحاضة

 )٤٩الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 حيض



 

٦٣  ا 

  

  

 
 

ذا أ�ضــــًا لـــو وقــــع قســـم مــــن الـــدم الثــــاين يف أ�ـــام العــــادة، والقســـم اآلخــــر قبلهــــا كـــوه

ام يف كـبصـفات احلـيض،  انكـنه كبمقدار أزيد مما يصدق عليه عرفًا التعجيل بالعادة، ول

  ):٥١ل (كالش

  

 
 

م لــو وقــع قســم مــن الــدم الثــاين يف أ�ــام العــادة والقســم اآلخــر بعــد أ�ــام كــذا احلكــوه

  ):٥٢ل (كام يف الشكان بصفات احليض، كنه كالعادة ول

  

  

  

 ول والثــاين يف أ�ــام العــادة، ومل يقــّل أن يقــع قســم مــن الــدم األ الصــورة الثالثــة:

ون كـــأ�ــام، ففـــي هــذه الصـــورة ي ثالثـــةول عــن الـــذي وقــع يف العـــادة مــن الـــدم األاملقــدار 

مـع املقـدار الـذي وقـع يف  ءيف أ�ام العادة مع النقا ذلك املقدار من الدم األول الذي وقع

أ�ـــام، وأمـــا  ةعــــرشأن ال يزيـــد املجمـــوع عـــن  بــــرشطأ�ـــام العـــادة مـــن الـــدم الثـــاين حيضـــًا، 

املقدار الذي رأت فيه الـدم وول الدم قبل أ�ام عادهتا من الدم األاملقدار الذي رأت فيه 

  �ام عادهتا من الدم الثاين فاستحاضة.أبعد 
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 حيض

 )٥٠الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٥١الشكل(

  أيام ١٠أكثر من 

 أيام العادة

 استحاضة

 حيض

 )٥٢الشكل(

  أيام ١٠أكثر من 

 أيام العادة

 استحاضة



 
 ء اأ  ٦٤

 

فلـو رأت الــدم يف شــهٍر  ،عـــرشإىل الســادس انــت عادهتـا مــن اليــوم العـارش كًال لــو فمـث

، ثــم انقطــع عنهــا الــدم ليــومني، ثــم رأت الــدم جمــددًا إىل عـــرشىل الثــاين إمــن اليــوم الثــامن 

وإن ختلــل بيــنهام  ،حــيٌض  عـــرشىل الســادس إ، فمــن اليــوم العــارش ينعـــرشالو الثــايناليــوم 

ىل اليـــوم إ عــــرشذا مـــن اليـــوم الســـابع كـــوه ،والتاســـع استحاضـــة واليومـــان الثـــامننقـــاء، 

  ):٥٣ل (كام يف الشكأ�ضًا استحاضة، ين عـرشالو الثاين

  

  

  

ن املقـدار كـادة، ولول والثـاين يف أ�ـام العـأن ترى مقدارًا مـن الـدم األ الصورة الرابعة:

قـل مـن ثالثـة أ�ـام، ويف هـذه الصـورة عليهـا أن ان أكـي وقع يف أ�ـام العـادة مـن الـدم األول الذ

ام عليهـا أن جتمــع بـني تــروك كـال الــدمني، كـجتمـع بـني تــروك احلـائض وأعـامل املستحاضــة يف 

  ):٥٤ل (كام يف الشكاحلائض وأفعال الطاهرة يف أ�ام النقاء، 

  

  

 

 

ان للمرأة عادة وقتية وعددية ومل تر الـدم يف أيـام عادهتـا ورأت كذا إ -٧٢السؤال 

 مها؟كالدم يف غري ذلك الوقت بعدد أيام عادهتا، فام هو ح

  ان بصفات احليض تعّده حيضًا.كإذا  اجلواب:

ان للمرأة عادة وقتية وعددية، ورأت الدم يف أيام عادهتا ومل يقل ك إذا -٧٣السؤال 
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 أيام العادة

 )٥٣الشكل(

 استحاضة استحاضة حيض

 )٥٤الشكل(

ادةأيام الع  

يامأ ٣أقل من   

جتمع بني تروك 

وأعامل  احلائضة

 املستحاضة

جتمع بني 

 احلائضتروك

ةالطاهر فعالأو  

جتمع بني تروك 

احلائض وأعامل 

 املستحاضة



 

٦٥  ا 

 انقطـعثر من أيـام عادهتـا وبعـد أن كان أقل أو أكن عدد أيام الدم كيام، ولأعن ثالثة 

 ون حيضًا؟كالدم عنها رأت الدم ثانية بعدد أيام عادهتا وبصفات احليض، فأهيام ي

ام يف كـــ ،ل حـــيضكـــأ�ـــام فالعــــرشة ء بيـــنهام مل يتجـــاوز الـــدمان مـــع النقـــاإذا  اجلـــواب:

أ�ـــام فتتحـــيض يف أ�ـــام عادهتـــا، عــــرشة جتـــاوز املجمـــوع إذا  )، وأمـــا٥٦و  ٥٥لني (كالشـــ

  ).٥٧ل (كام يف الشك ،والدم الثاين استحاضة

  

  

 

  

أ�ــام (أقــل  ثالثــةول أ�ــام، والــدم األ ربعــةأعــادة املــرأة  تانــك) ٥٥ل (كففــي هــذا الشــ

أ�ــام (بمقـــدار أ�ـــام عادهتـــا)، ومل يـــزد املجمـــوع مـــن ربعـــة أمــن أ�ـــام عادهتـــا) والـــدم الثـــاين 

 )٥٦(الشكل  ل حيض.ك�ام، فالأعـرشة الدمني والنقاء بينهام عن 

  

  

  

  

أ�ــام  مخســةول أ�ــام أ�ضــًا، والــدم األربعــة أعــادة املــرأة  تانــك) ٥٦ل (كويف هــذا الشــ

أ�ــام (بمقــدار أ�ــام عادهتــا)، ومل يــزد املجمــوع ربعــة أثــر مــن أ�ــام عادهتــا) والــدم الثــاين ك(أ

  )٥٧(الشكل  ل حيض.كأ�ام، فالعـرشة من الدمني وفرتة النقاء بينهام عن 
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 )٥٥الشكل(

قلأأيام أو  ١٠  

 أيام العادة

 

 حيض

 )٥٦الشكل(

قلأأيام أو  ١٠  

 أيام العادة

 

 حيض

 )٥٧كل(الش

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 

 استحاضة حيض



 
 ء اأ  ٦٦

أ�ام (أقل من أ�ام عادهتـا) والـدم الثـاين  ثالثةول ان الدم األك) ٥٧ل (كويف هذا الش

وزاد املجمـــوع مـــن الـــدمني وفـــرتة النقـــاء بيـــنهام عـــن  أ�ـــام (بمقـــدار أ�ـــام عادهتـــا)،ربعـــة أ

(الـــذي وقـــع يف أ�ــام العـــادة) حيضـــًا،  األولون الــدم كـــم، ففـــي هــذه الصـــورة ي�ـــاأعـــرشة 

  ن تأيت بعباداهتا.أوالدم الثاين استحاضة، ويف فرتة النقاء هي طاهرة عليها 

 يفام ه ،أيامعـرشة ثر من كامرأة ذات عادة وقتية وعددية رأت الدم أ -٧٤السؤال 

 وظيفتها؟

ن بصـفات احلـيض، ومـا تـراه كـا حـيض ولـو مل ياجلواب: ما تراه مـن الـدم أ�ـام عادهتـ

  ان بصفات احليض.كمن الدم بعد أ�ام عادهتا استحاضة ولو 

فلـو رأت  ،عــرشىل السـادس إن تـرى الـدم مـن اليـوم العـارش أعادة املـرأة  تانكمثًال: 

وىل حــــيض، ، فاأل�ــــام الســــبعة األالـــــعرشينو احلــــادياليــــوم إىل الــــدم مــــن اليــــوم العــــارش 

  ال التالية:كشموضح يف األام هو كخلمسة بعدها استحاضة، �ام اواأل

 
 

  

 

  

  يومًا) بصفات احليض. �١٢ام (األ يف مجيع مان الدك) ٥٨ل (كو يف هذا الش

 
 

  

  
  

  �ام بدون صفات احليض.ان الدم يف مجيع األك) ٥٩ل (كويف هذا الش
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 )٥٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 

 استحاضة حيض

 )٥٩الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 

 استحاضة حيض



 

٦٧  ا 

 

 

  

 

 ان الــــدم يف أ�ـــــام العــــادة بصــــفات احلـــــيض والــــدم بعــــدها بغـــــريكــــ) ٦٠ل (كويف الشــــ

  صفات احليض.
 

 

 

 
 
 

 

 

ان الـدم بعـدها كـن الدم يف أ�ام العادة بصفات احلـيض وك) مل ي٦١ل (كويف هذا الش

  بصفات احليض.
  

  

  

�ــــام ممـــا بعــــدها بصــــفات ان بعــــض أ�ــــام العـــادة وبعــــض األكـــ) ٦٢ل (كويف هـــذا الشــــ

  اآلخر من أ�ام العادة ومما بعدها بغري صفات احليض. والبعض ،احليض

 ذات العادة الوقتية -٢

  :بنحوينوقتية تصيـر املرأة ذات عادة 

أ�ــام ثــم ينقطــع  يني يف وقــت واحــد عــدةَ : املــرأة التــي تــرى دم احلــيض يف شــهرين متتــال)ولاأل(

ن كــأن تــرى الــدم يف شــهرين متتــاليني يف اليــوم العــارش، ولكــن بعــدد أ�ــام خمتلــف، كــالــدم عنهــا، ول

ويف الشــهر الثــاين )، ٦٣(كــام يف الشــكل  اخلــامس عـــرشول يف اليــوم انقطــع عنهــا الــدم يف الشــهر األ

  يف اليوم العارش. الوقتية رأة عادهتا، فهذه امل)٦٤كام يف الشكل ( السادس عـرشيف اليوم 
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 )٦٠الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

يام العادةأ  

 

 استحاضة حيض

 )٦١الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 

 استحاضة حيض

 )٦٢الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 أيام العادة

 

 استحاضة حيض



 
 ء اأ  ٦٨

  

 

 

 

 
 

ــاين( أ�ــام ثــم ثالثــة اليني يف وقــت معــني : املــرأة التــي تــرى دم احلــيض يف شــهرين متتــ)الث

�ـــام مـــن الـــدمني وفـــرتة النقـــاء الـــدم ثانيـــة، ومل يتجـــاوز جممـــوع األينقطـــع الـــدم عنهـــا، ثـــم تـــرى 

، األولثـر مـن املجمـوع يف الشـهر كلشـهر الثـاين أقـل أو أاان املجمـوع يف كن كأ�ام، ولعـرشة 

ويف الشــهر الثــاين  )،٦٥(الشــكل  كــام يف ثامنيــة أ�ــام األوليف الشــهر األ�ــام ان جممــوع كــام لــو كــ

 ، وهذه املرأة تعترب اليوم العارش أول أ�ام عادهتا.)٦٦(الشكل كام يف  أ�ام تسعة
 

 

 

 

 
 

و بعـدها أو أانت املرأة ذات عادة وقتية ورأت الدم أيـام عادهتـا كإذا  -٧٥السؤال 

 مها؟كقبلها، فام هو ح

رأت الـــدم قبـــل عادهتـــا بمقـــدار يصـــدق عليـــه عرفـــًا التعجيـــل بالعـــادة أو إذا  اجلــواب:

ام كــأن تعمـل بأح ن عادهتـا تـأخرت، فعليهـاأرأ�ـه بعـد العـادة بمقـدار يصـدق عليــه عرفـًا 

  ن بصفات احليض.كاحلائض ولو مل ي
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 )٦٣الشكل(

 الشهر األول

 )٦٤الشكل(

  الشهر الثاين

 )٦٥الشكل(

أيام ٨  

 الشهر األول

 )٦٦الشكل(

أيام ٩  

ثاينالشهر ال  



 

٦٩  ا 

أ�ام فعليها قضـاء ثالثة ام لو انقطع قبل كن حيضًا كشف هلا بعد ذلك أ�ه مل يكولو ان

  ما فاهتا من العبادات.
 

 

 
 

 

 

 

  

  ان الدم بصفات احليض.ك) ٦٨و  ٦٧لني (كويف هذين الش

 

  

  
  

  

  
  

  

  ن الدم بصفات احليض.ك) مل ي٧٠و  ٦٩لني (كويف هذين الش

أيـام ومل عــرشة ثر من كانت املرأة ذات عادة وقتية ورأت الدم أكإذا  -٧٦السؤال 

 مها؟كتستطع متييز احليض بالصفات، فام هو ح

  اجلواب: يف هذه املسأ�ة عدة صور:

أ�ـام، ففـي هـذه  سـبعةأو  سـتةوبمقـدار ًة عـادة قريباهتـا متحـدون كـأن ت وىل:الصورة األ

ا مــن األب أو مــن قريباهتــ نّ كــالصــورة جيــب عليهــا أن تتحــيض بمقــدار عــادة قريباهتــا، ســواء 
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 )٦٧الشكل(

العادة أول  

 حيض

 )٦٨الشكل(

العادة أول  

 حيض

 )٦٩الشكل(

 أول العادة

 حيض

 )٧٠الشكل(

 أول العادة

 حيض



 
 ء اأ  ٧٠

  .، والباقي استحاضة)٧٢(و) ٧١( الشكل كام يف ،عىل قيد احلياة أو ال نّ كاألم، وسواء 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

كـام  ن عادهتن أقل من ستة أ�ـامكولمتحدًة ون عادة قريباهتا كأن ت الصورة الثانية:

، ويف هــــــذه الصــــــورة )٧٤(الشــــــكل  كــــــام يف ثــــــر مــــــن ســــــبعة أ�ـــــامكأو أ ،)٧٣(الشـــــكل يف 

األحوط وجوبًا أن جتمع بني تروك احلائض وأعامل املستحاضـة يف مقـدار التفـاوت بـني 

   قريباهتا وبني ستة أو سبعة أ�ام، والباقي استحاضة. عادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عـادة بعضـهن  تانـكام لـو كـعـددًا، متحـدًة ون عـادة قريباهتـا كـأن ال ت الصورة الثالثة:
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 )٧١الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام  ٦عادة قريباهتا   

 

 استحاضة حيض

 أول العادة

 

 )٧٢الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام  ٧عادة قريباهتا   

 

 استحاضة حيض

 أول العادة

 

 )٧٣الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   
 عادة قريباهتا

مأيا ٦قل من أ   

 استحاضة حيض

 أول العادة

 

 جتمع

 )٧٤الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام  ٧من  أكثرعادة قريباهتا   

 

 استحاضة حيض

 أول العادة

 

 جتمع



 

٧١  ا 

ع أن تتحـيض بمقـدار أ�ام، ففي هذه الصـورة ال تسـتطي سبعةمخسة أ�ام، وعادة بعضهن 

أ�ــام  ســتةل شـهر مــن أول مــا تـرى الــدم إىل كــأن تتحــيض يف  حــوط جوبـاً عـادهتن، بــل األ

  والبقية استحاضة. ،خمّرية بينهام سبعةو أ

املرأة ذات العادة الوقتية والتي تتحيض بمقدار عادة قريباهتا، من أي  -٧٧السؤال 

 يوم تتحيض؟ من أول أيام عادهتا أم ال يفرق فيه؟

فمــــثًال لــــو رأت الــــدم مــــن اليــــوم اجلــــواب: جيــــب أن تتحــــيض مــــن أول أ�ــــام عادهتــــا، 

أ�ـام فعليهــا أن تتحــيض مــن  ســبعةعــادة قريباهتــا  تانـكين، وعـــرشىل الواحــد والإالعـارش 

أن  - مــــثالً  -نهــــا كاستحاضــــة، وال يماأل�ــــام ، وبقيــــة عـــــرشالســــادس إىل اليــــوم العــــارش 

 ين، وتعتـــرب املتقـــدم استحاضـــة.عــــرشاحلـــادي والإىل  عــــرشتتحـــيض مـــن اليـــوم اخلـــامس 

  )٧٥الشكل (
 
 

 
  

 
هلـا ن كـَمْن وجب عليها أن تتحيض بعدد أيام عادة قريباهتا، فلو مل ي -٧٨السؤال 

 مها؟كيام عاداهتن، فام هو حأو مل يتحد عدد أقريبات، 

سـتة أ�ـام أو إىل ول ما ترى الـدم ل شهر من أكاجلواب: األحوط وجوبًا أن تتحيض 

  والبقية استحاضة. ،خمّرية سبعة

 ذات العادة العددية -٣

  :بنحوينعددية تصيـر املرأة ذات عادة 

 )٧٥الشكل( 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أيام  ١٠أكثر من   

 عادة قريباهتا 

 

 استحاضة حيض

عادةأول ال  

 



 
 ء اأ  ٧٢

ن رأت كـاملرأة التـي تـرى احلـيض يف شـهرين متتـاليني بعـدد أ�ـام واحـد، ول :)ولاأل(

التـــــي رأت األ�ــــام بعــــدد ون عادهتـــــا كــــالــــدمني يف وقتــــني خمتلفــــني، ففـــــي هــــذه الصــــورة ت

، عــرشالسـادس  إىل مـن اليـوم العـارش  األولاحليض فيها، فمـثًال لـو رأت الـدم يف الشـهر 

 أ�ـــــام. ســـــبعةين، فعادهتــــا عــــــرشالو ىل الســــادسإين عــــــرشويف الشــــهر الثـــــاين مــــن اليـــــوم ال

  )٧٧و ٧٦(الشكل 

  

  

  
  

 
 

 ثـر ثـم ينقطـعك: املرأة التي ترى دم احليض يف شهرين متتاليني ثالثة أ�ـام أو أ)الثاين(

مل إذا  نــــهإثــــر ثـــم تــــرى الــــدم جمــــددًا، مـــع اخــــتالف وقــــت الــــدمني، فكعنهـــا الــــدم يومــــًا أو أ

�ــامهام يف الشـــهرين أأ�ــام واتفــق عــدد عـــرشة يتجــاوز املجمــوع مــن الــدمني وفــرتة النقـــاء 

 )٧٩و ٧٨(الشكل  ون عادهتا جمموع الدمني مع فرتة النقاء.كعددًا، ففي هذه الصورة ت

  

 

 
 

 

 

دة عددًا، مثال لو رأت الدم يف الشـهر تح�ام النقاء يف الشهرين مأون كوال يعترب أن ت

، ثـم انقطـع عنهـا الـدم ليـومني، ثـم رأت الـدم مـرة عـرشالثاين إىل من اليوم العارش  األول
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 )٧٦الشكل(

 الشهر األول

 )٧٧الشكل(

ثاينالشهر ال  

 )٧٨الشكل(

 الشهر األول

 )٧٩الشكل(

ثاينالشهر ال  



 

٧٣  ا 

ىل إين عــرش، ورأت الـدم يف الشـهر الثـاين مـن اليـوم ال)٨٠(الشكل كام يف  أ�امثانية ثالثة 

ثر، ثم رأت الدم جمددًا، بحيث كين، ثم انقطع عنها الدم ليومني أو أقل أو أعـرشالثاين وال

   أ�ام. ثامنية، فعادة هذه املرأة )٨٢و  ٨١(الشكلكام يف  ان املجموع ثامنية أ�امك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ثامنية أ�ام، ثم رأ�ـه يف الشـهر الثـاين أربعـة أ�ـام ثـم انقطـع عنهـا  ولو رأت الدم يف شهر

ام فعــادة هـــذه ثامنيــة أ�ـــ ءان جممـــوع الــدمني مـــع أ�ــام النقـــاكــالــدم، ثـــم رأت الــدم جمـــددًا، و

  )٨٤و ٨٣(الشكل  املرأة ثامنية أ�ام.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 )٨٠الشكل(

أيام ٨  

 يومان 

 

 الشهر األول

 )٨١الشكل(

أيام ٨  

 أقل من يومني 

 

 الشهر الثاين

 )٨٢(الشكل

أيام ٨  

 أكثر من يومني 

 

 )٨٣الشكل(

 الشهر األول
أيام ٨  

 )٨٤الشكل(

ثاينالشهر ال أيام ٨   



 
 ء اأ  ٧٤

 ذات العادة العددّية

 : متى تعترب ذات العادة العددّية فقط نفسها حائضًا؟ ٧٩ السؤال

صــفات دم احلـــيض واجــدًا لـــبعض اجلــواب: تتحـــّيض بمجــرد رؤيتهـــا للــدم إذا كـــان 

فتــرتك العبــادة، ولكــن إذا انكشــف أ�ــه لــيس بحــيض النقطاعــه قبــل ســواد كــاحلمرة أو ال

  وجب عليها قضاء العبادة التي تركتها. أ�ام مثالً ثالثة 

ن كـانت املرأة ذات عادة عددية ورأت الدم بصفات احلـيض ولكذا إ -٨٠السؤال 

 مها؟كثر، فام هو حكبعدد أيام أقل من عادهتا أو أ

  دة صور:اجلواب: هذه املسأ�ة فيها ع

  لدم.لل فرتة رؤيتها كأ�ام فعليها أن تتحيض عـرشة ذا مل يزد عن إ وىل:الصورة األ

ان بصـفات احلـيض فعليهـا أن تتحـيض كـأ�ـام وعــرشة ذا زاد عـن إ الصورة الثانية:

  مقدار عادهتا، والبقية استحاضة.إىل من رؤيتها للدم 

أ�ـــام، فعليهـــا أن ســـبعة  ان عـــدد عادهتــاكـــبصــفات احلـــيض ويومـــًا  ١٢مــثًال: لـــو رأت 

  ):٨٥ل(كام يف الشك، والبقية استحاضة، أ�ام من رؤيتها للدم سبعةتتحيض أول 

 
 

 

 

ن بصفة واحـدة، بـل كنه مل يكأ�ام ولعـرشة ثر من كذا رأت الدم أإ الصورة الثالثة:

انـت كوبصفات االستحاضـة يف أ�ـام أخـرى، فلـو ، األ�امان بصفات احليض يف بعض ك

عادهتـا فعليهـا أن تتحـيض يف تلـك أ�ام التي رأت الدم فيها بصفات احليض بعدد األ�ام 

 ):٨٦ل (كام يف الشك، والبقية استحاضة، األ�ام

 )٨٥الشكل( 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أيام  ١٠أكثر من   

العادة عدد  

 

 استحاضة حيض



 

٧٥  ا 

 

 

 

 

ان كـلـه بصـفة واحـدة، وكن الـدم كـأ�ـام ومل يعــرشة ذا زاد عـن إ الصورة الرابعـة:

ثــر مــن عــدد أ�ــام عادهتــا، ففــي هــذه كالتــي رأت فيهــا الــدم بصــفات احلــيض أاأل�ــام عــدد 

ئـــد الـــذي ي ،الصـــورة تتحـــيض بعـــدد أ�ـــام عادهتـــا ون بصـــفات احلــــيض كـــوحتتــــاط يف الزا

�ــام أ�ــام، وأمــا األعـــرشة ن مل يــزد عــن إك احلــائض وأعــامل املستحاضــة بــاجلمع بــني تــرو

  )٨٧(الشكل  استحاضة.رأت الدم فيها بغري صفات احليض فالتي 

 

ان كـبصـفة واحـدة، و لـهكن الـدم كـأ�ـام ومل يعــرشة إذا زاد عـن  الصورة اخلامسة:

ن أقـل مـن أ�ـام كـأ�ـام ولثالثـة ثـر مـن كالتي رأت الدم فيها بصفات احلـيض أاأل�ام عدد 

ان الـدم فيهـا بصـفات احلـيض، كـالتـي األ�ـام عادهتا، ففي هذه الصورة تتحيض يف تلـك 

ئــد مــن أ�ــام عادهتــا بــني تــروك حــوط عــىل األ املستحاضــةاحلــائض وأعــامل  وجتمــع يف الزا

  ):٨٨ل (كام يف الشكلزائد عن عادهتا استحاضة، وبًا، واوج
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 )٨٦الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

العادة عدد  

 

 استحاضة استحاضة حيض

 )٨٧الشكل(

أيام أو أقل ١٠  

العادة عدد   

 

 استحاضة حيض

أيام  ١٠أكثر من   

 جتمع

 )٨٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

العادة عدد  

 

 جتمع استحاضة حيض



 
 ء اأ  ٧٦

 املضطربة -٤

ان هلا عـادة كمل تستقر هلا عادة معينة، أو التي و املرأة التي رأت الدم عدة أشهر وهي

  .ادة أخرىاختّلت ومل تستقر هلا ع ن عادهتاكول

 : متى تعترب املضطربة نفسها حائضًا؟٨١السؤال

 صــفات دم احلـــيضبعض ًا لـــحـــّيض بمجــرد رؤيتهـــا للــدم إذا كـــان واجــداجلــواب: تت

فتــرتك العبــادة، ولكــن إذا انكشــف أ�ــه لــيس بحــيض النقطاعــه قبــل  أو الســوادكــاحلمرة 

  ثالثة أ�ام مثًال وجب عليها قضاء العبادة التي تركتها.

 : إذا رأت املضطربة الدم أكثر من عرشة أيام فام هو حكمها؟٨٢السؤال 

  :)1(اجلواب: هلذه املسأ�ة صورتان

ون الـدم كلـه بصـفات احلـيض، ففـي هـذه الصـورة إن كانـت أن يكـ :األولیالصورة 

 ،والبقيــة استحاضــة ،عــادة قريباهتــا ســتة أ�ــام أو ســبعة فتتحــّيض بعــدد أ�ــام عــادة قريباهتــا

 :)٩٠ و ٨٩( يالحظ الشكالن
  

  

 

 

 

  

  

 

                                                             
  .٨٧أ�ام فالرجاء مراجعة السؤال  عـرشة. وأما إن رأت الدم أقل من ١
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 )٨٩الشكل(

أيام  ١٠من أكثر   

أيام ٦عادة قريباهتا   

 

 استحاضة حيض

 )٩٠الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ٧عادة قريباهتا   

 

 استحاضة حيض



 

٧٧  ا 

فتتحــيض بــذلك  - أ�ــام مخســةمــثال  -أ�ــامســتة انــت عــادة قريباهتــا أقــل مــن كوأمــا إذا 

ئـــد عـــن عـــادهتن امل وهـــو يـــوم أو يـــومني  -أ�ـــام ســـبعةأو إىل ســـتة قـــدار، وأمـــا املقـــدار الزا

ام كة عىل األحوط وجوبًا، فتجمع بني تروك احلائض وأعامل املستحاض -حسب املثال

  ):٩١ل (كهو موضح يف الش
 

 

 

  

  

 

فتتحـيض  -أ�ـام تسـعةانـت كمـثًال  -أ�ـام  سـبعةثر مـن كانت عادة قريباهتا أكوأما إذا 

ئـــد عـــن خمـــّرية أ�ـــام ســـبعةأو ســـتة  عـــىل  -عـــادهتن جتمـــع إىل أ�ـــام  ســـبعةأو ســـتة ، ويف الزا

 :)٩٢(ل كام يف الشكبني تروك احلائض وأعامل املستحاضة،  -حوط وجوبًا األ

  

 

 

يف بعـــض األ�ـــام وبصــــفات  ون الـــدم بصـــفات احلــــيضكــــأن ي الصــــورة الثانيــــة:

ن الدم الذي بصفات احليض أقل كذا مل يإاالستحاضة يف أ�ام أخرى، ويف هذه الصورة 

  :)٩٣(ل كشام يف الكله حيض، كأ�ام، فعـرشة ثر من كأ�ام وال أثالثة من 
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 )٩١الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 عادة قريباهتا 

 

 جتمع استحاضة حيض

 )٩٢الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 عادة قريباهتا 

 

 جتمع استحاضة حيض

 )٩٣الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام بصفات احليض  ٦  

 

 استحاضة حيض استحاضة



 
 ء اأ  ٧٨

 ل الدم الذي بصفات احليض حيضًا، مثل أن ترى الـدمكن وكن أن يكوأما إذا مل يم

أ�ــام  مخســة تــراهأ�ــام بصــفات االستحاضــة ثــم مخســة أ�ــام ثــم تــراه  مخســةبصــفات احلــيض 

ل واحـــد مـــن الـــدمني اللـــذين بصـــفات كـــ ونكـــن أن يكـــذا أمإجمـــددًا، فـــ بصـــفات احلـــيض

عـــرشة ثــر مــن كأ�ــام وال أثالثـة ل واحــد مــنهام أقــل مــن كـن كــام لــو مل يكــ -احلـيض حيضــًا 

لـيهام بـاجلمع بــني تـروك احلـائض وأعــامل املستحاضـة، وأمــا كفعليهـا أن حتتــاط يف  -أ�ـام 

ام يف كــــلــــدمني فهــــو استحاضــــة، ان بصــــفات االستحاضــــة ورأ�ــــه بــــني اكــــالــــدم الــــذي 

  ):٩٤ل (كالش
 

 

 
 

ان أحــد الـــدمني كــمــثًال  -ون أحــدمها حيضــًا فقــط دون اآلخــر كــن أن يكــوأمــا إذا أم

أ�ـام، ثالثة ن أقل من ك يفتتحيض يف ما مل -ثركأ�ام أو أثالثة أ�ام واآلخر ثالثة أقل من 

  ):٩٥ل (كام يف الشكوالبقية استحاضة، 
 

 

  

 املبتدئة -٥

  أي املرأة التي ترى دم احليض ألول مرة.

�ـام بصـفات احلـيض يـع األان الـدم يف مجكو )1(أ�امعـرشة ثر من كفهذه لو رأت الدم أ

                                                             
 .٨٧أ�ام فالرجاء مراجعة املسأ�ة  عـرشة. أما لو رأ�ه أقل من ١
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 )٩٤الشكل(

  أيام ١٠أكثر من 

 جتمع جتمع استحاضة

 )٩٥الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ٣أقل من   

 

 استحاضة حيض



 

٧٩  ا 

  :٩٦ل كام يف الشكفعليها أن تتحيض بمقدار عادة قريباهتا والزائد استحاضة، 

  

  

  
  

حوط تلفــت عــاداهتن فــاألن اخكــهلــا قريبــات ول تانــكن هلــا أقربــاء، أو كــوأمــا إذا مل ي

أ�ـــام، وأن جتمـــع بـــني تـــروك احلـــائض وأعـــامل املستحاضـــة إىل ثالثـــة أن تتحـــيض  وجوبـــاً 

 )٩٨و  ٩٧ل ك(الشأ�ام يف األشهر التالية،  سبعةأو ستة  إىلو ،ولأ�ام يف الشهر األعـرشة 

  

 

  

  

  

 

�ــــــام بصــــــفات احلــــــيض ويف بعــــــٍض آخــــــر بصــــــفات ان الــــــدم يف بعــــــض األكــــــوأمــــــا إن 

ثـر مــن كأ�ــام وال أثالثـة صــفات احلـيض أقــل مـن لالـدم احلـاوي  نكــي االستحاضـة فلـو مل

 :)٩٩(ل كام يف الشكأ�ام فهو حيض بأمجعه، عـرشة 
 

 

 

 

ول مـن انتهـاء الــدم األ أ�ـامثالثــة يض ـنهـا لـو رأت الـدم بصـفات احلــيض جمـددًا قبـل مـكول
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 )٩٦الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 عادة قريباهتا

 

 استحاضة حيض

 )٩٧الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ١٠  

 

 استحاضة حيض

 الشهر األول

 جتمع

 )٩٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ٧  

 

 استحاضة حيض

 الشهر الثاين

 جتمع

 )٩٩الشكل(

أيام ١٠أكثر من   

 استحاضة استحاضة حيض



 
 ء اأ  ٨٠

ثـم رأت  اً أ�ـام دمـًا أصـفر تسـعةو اً أ�ـام دمـًا أسـود مخسـةام لـو رأت كاحلاوي لصفات احليض، 

ول ، وعليهـــا أن حتتـــاط يف الـــدم األأ�ـــام، فالـــدم املتوســـط استحاضـــة مخســـة اً ســـودجمـــددًا دمـــًا أ

 ):١٠٠ل (كام يف الشكواألخري باجلمع بني تروك احلائض وأعامل املستحاضة، 

 

 

  

�ـام ، فالـدم يف مجيـع األأ�ـامثالثـة احلـيض أقـل مـن ان الدم احلاوي لصـفات كوأما إن 

  ):١٠١ل (كام يف الشكاستحاضة، 
  

 الناسية -٦

  وهي عىل أقسام ثالثة:

ض انــت ذات عــادة عدديــة فقــط ونســيتها، وهــذه لــو رأت دمــًا بصــفات احلــيكمــن  .١

  ن ذلك الدم حيض.إة أ�ام فعـرشال يقل عن ثالثة أ�ام وال يزيد عن 

ان عادهتــا، كــتمــل أ�ــه أ�ــام فتتحــيض باملقــدار الــذي حت عـــرشةولــو زاد ذلــك الــدم عــن 

  ):١٠٢ل (كالشيف  امك
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 )١٠٠ل(كالش

 جتمع جتمع استحاضة

 )١٠١ل(كالش

أيام ١٠أكثر من   

 استحاضة

أيام ٣أقل من   

 

أيام ٣أقل من   

 

 )١٠٢ل(كالش

أيام  ١٠أكثر من   

 املقدار املحتمل

 

 استحاضة حيض



 

٨١  ا 

حوط أ�ــام فــاأل ســبعةثــر مــن كأ�ــام أو أســتة املقــدار املحتمــل أقــل مــن  ان ذلــككــوإن 

ـــــًا أن جتمـــــع بـــــني تـــــروك احلـــــائض وأعـــــامل املستحاضـــــة يف التفـــــاوت بـــــني املقـــــدار  وجوب

  :)١٠٤و  ١٠٣(ل كأ�ام. الش سبعةأو ستة املحتمل وبني 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

انــت ذات عــادة وقتيــة فقــط، ونســيتها، وهــذه لــو رأت دمــًا بصــفات احلــيض كمــن  .٢

  ل فرتة الدم.كأ�ام فتتحيض  عـرشةأ�ام وال يزيد عن  ثالثةال يقل عن 

أ�ـــام فـــإن علمـــت أن بعـــض ذلـــك الـــدم يصـــادف أ�ــــام  عــــرشة وأمـــا لـــو زاد الـــدم عـــن

عــامل املستحاضــة يف متــام أ�ــام رؤيتهــا للــدم، أعادهتــا فعليهــا اجلمــع بــني تــروك احلــائض و

ن احتملـــت كـــذا لـــو مل تعلـــم ولكـــو بعضـــه بصـــفات احلـــيض، وهأن الـــدم كـــحتـــى لـــو مل ي

  )١٠٦ و ١٠٥(الشكل  �ام عادهتا.أل�ام مصادفة تلك األ
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 )١٠٣ل(كالش

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ٤املقدار املحتمل   

 

 حيض استحاضة جتمع

 )١٠٤ل(كلشا

أيام  ١٠أكثر من   

أيام ٩املقدار املحتمل   

 

 حيض استحاضة جتمع

 )١٠٥الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 يصادف أيام العادة

 

 جتمع

 )١٠٦الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 يصادف أيام العادة

 

 جتمع



 
 ء اأ  ٨٢

ان بعـــض ذلــك الــدم بصــفات احلــيض والــبعض اآلخـــر كــأمــا لــو مل حتتمــل ذلــك فلــو 

أ�ـام ومل  ثالثـةي بصـفات احلـيض حـيض إن مل يقـل عـن بصفات االستحاضة، فالـدم الـذ

  )١٠٧ل كالش(أ�ام، والباقي استحاضة. عـرشة يزد عن 

  

  

  

  

ثـر مـن كان بصـفات احلـيض أكـ�ام بصفات احليض أو مـا ل األكان الدم يف كوأما لو 

  )١٠٨(الشكل  والباقي استحاضة. ،أ�ام سبعةأو ستة أ�ام فعليها أن تتحيض ة عـرش
 

 

 

 

  ووقتية ونسيتها، وهذه هلا صور ثالثة:كانت ذات عادة عددية من  .٣

ان الـدم كـإال إذا  ،ر يف القسم الثـاينكا ذت الوقت فقط، ووظيفتها ميالتي نس -ألف

أ�ــــام، ففــــي هــــذه عـــــرشة بصــــفات احلــــيض وعلمــــت أ�ــــه لــــيس يف أ�ــــام عادهتــــا وزاد عــــن 

  :)١٠٩ل كالش(أ�ام فتتحيض بذلك العدد.  سبعةأو ستة انت عادهتا كالصورة لو 

 

 

 

  

يف  -حوط وجوبـًا أ�ـام، فـاأل سـبعةثـر مـن كأ�ـام أو أسـتة انت عادهتا أقل مـن كأما لو 
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 )١٠٧الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 حيض استحاضة استحاضة

 )١٠٨الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

 حيض استحاضة

 )١٠٩ل(كالش

أيام  ١٠أكثر من   

 عدد العادة

 

 استحاضة حيض



 

٨٣  ا 

أن جتمع بني تروك احلائض وأعـامل  -أ�ام سبعةأو ستة مقدار التفاوت بني عادهتا وبني 

  )١١١و  ١١٠ل ك(الشاملستحاضة، والزائد عن ذلك استحاضة.

 

 

 

 
 

 
 
 

 

ىل املقـدار الـذي إيف وقت عادهتـا  تراهالعدد فقط، ويف هذه الصورة فام  تينسالتي  -ب

ئــد عــن كــمل يتتــيقن أ�ــه ال يقــل عــن عادهتــا فهــو حــيض ولــو  ن بصــفات احلــيض، ويف الزا

ام كـأ�ـام فهـو أ�ضـًا حـيض،  عــرشةان بصـفات احلـيض ومل يـزد مـع املتقـدم عـن كذلك فام 

   :)١١٣و  ١١٢(ل كيف الش

 

 
 
 

 

 
  

  
 

بصــفات احلــيض ومل  - بعــد املقــدار املتــيقن مــن العــادة  - ان الــدم كــ) ١١٣ل (كففــي الشــ
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 )١١٠الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام  ٤عدد العادة   

 

 جتمع استحاضة حيض

 )١١١الشكل(

أيام  ١٠أكثر من   

أيام  ٩عدد العادة   

 

 جتمع استحاضة حيض

 )١١٢الشكل(

 املقدار املتقني أنه عادة

 حيض استحاضة

 أول العادة

 

 )١١٣الشكل(

 املقدار املتقني أنه عادة

 

 حيض

 أول العادة

 

أيام ١٠أقل من   



 
 ء اأ  ٨٤

ن ) فـــإ١١٢ل (كل حـــيٌض، وأمـــا يف الشـــكـــلأ�ـــام فا عـــرشةيــزد جممـــوع أ�ـــام رؤيتهـــا للـــدم عـــن 

  ون استحاضة.كبصفات احليض فين كالدم الزائد عن املقدار املتيقن أ�ه من العادة مل ي

ان املقــدار الـــذي كــأ�ــام فـــإذا  عـــرشةثـــر مــن كأان جممــوع أ�ـــام رؤيتهــا للــدم كــوأمــا إن 

وعليهــا اجلمـــع بـــني  ،أ�ـــام فتتحــيض بـــذلك املقـــدار ســـتةان عادهتـــا أقـــل مــن كــحتتمــل أ�ـــه 

ئـــد عـــن ذلـــك املقـــدار  م الســـادس أو ىل اليـــوإتـــروك احلـــائض وأعـــامل املستحاضـــة يف الزا

  ):١١٤ل (كشام يف الكبع حسب اختيارها، السا

 
 

 
 

 

 
 

اليــــوم إىل أ�ـــام فتتحـــيض ســــبعة ثـــر مـــن كان املقــــدار املحتمـــل أ�ـــه عادهتــــا أكـــوأمـــا إن 

عـــاة االحتيـــاط بـــ الســـادس أو الســـابع اجلمع فـــيام زاد عـــن حســـب اختيارهـــا، وعليهـــا مرا

ام كـأ�ـام،  عــرشةىل املقـدار املحتمـل عـىل أن ال يزيـد عـن إأ�ـام سـبعة أو ستة اختيارها من 

 ):١١٥ل (كيف الش

 

 

  
  

ان الــدم بصــفات احلــيض كــت الوقــت والعــدد معــًا، ففــي هــذه الصــورة إذا يالتــي نســ - ج

 ):١١٦ل ك(الش أ�ام، فهو حيض. عـرشةثر من كأ�ام وال أ ثالثةن أقل من كومل ي
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 )١١٤الشكل(

أنه عادة حتملاملقدار امل  

 

 حيض استحاضة

 أول العادة

 

أيام ١٠من  كثرأ  

 جتمع

 )١١٥الشكل(

أنه عادة حتملاملاملقدار   

 

 حيض استحاضة

 أول العادة

 

مأيا ١٠من  كثرأ  

 جتمع

 )١١٦الشكل(

أيام أو أقل١٠  

 حيض



 

٨٥  ا 

ا ان مقـدار مــكــن علمــت أ�ـه ال يصــادف أ�ـام عادهتــا فـإأ�ـام و عـــرشةثــر مـن كان أكـوأمـا إن 

 ان عادهتــــا ســــتة أ�ــــام أو ســــبعة فتتحــــيض بــــذلك املقــــدار والبــــاقي استحاضــــة.كــــحتتمــــل أ�ــــه 

  ):١١٧ل ك(الش

 

 

 

ض بــــذلك املقــــدار يأ�ــــام فتتحــــســــتة ان (مقــــدار احــــتامل العــــادة) أقــــل مــــن كــــوأمــــا إن 

حتتـاط وجوبـًا بـاجلمع بـني  -حسـب اختيارهـا  -ىل اليوم السادس أو السابع املحتمل وإ

 )١١٨ل ك(الش املستحاضة.أعامل احلائض و تروك

 

 

 

 
م الســــادس أو ىل اليــــوأ�ــــام فــــإســــبعة ثــــر مــــن كان (مقــــدار احــــتامل العــــادة) أكــــوأمــــا إن 

 -حسـب مـا اختـارت  -ومـن السـابع أو السـادس  ،حـيض -حسب اختيارها  -السابع 

بـــاجلمع بــــني  عليهـــا االحتيــــاط -أ�ــــام  عــــرشةال يتجــــاوز  نعـــىل أ -ىل املقـــدار املحتمــــل إ

 )١١٩ل ك(الش.تروك احلائض وأعامل املستحاضة
 

 

 

 

  

  

�ــام بصــفات احلــيض ويف ان يف بعــض األكـأي  -ن الــدم بصــفة واحــدة كــوأمـا إن مل ي 
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 )١١٧الشكل(

أنه عادة حتملاملاملقدار   

 

 حيض استحاضة

أيام ١٠أكثر من   

 )١١٨الشكل(

أنه عادة حتملاملاملقدار   

 

 حيض استحاضة

أيام ١٠أكثر من   

 جتمع

 )١١٩الشكل(

أنه عادة حتملاملاملقدار   

 

 حيض استحاضة

أيام ١٠أكثر من   

 جتمع



 
 ء اأ  ٨٦

فــام تــراه مــن الــدم بصــفات احلــيض ومل يقــل عــن  -الــبعض اآلخــر بصــفات االستحاضــة 

ن علمـت إة أ�ام فهـو حـيض، ومـا تـراه بصـفات االستحاضـة عـرشثالثة أ�ام ومل يزد عن 

 )١٢٠ل كصادف أ�ام عادهتا فهو استحاضة. (الش يأ�ه ال

 

 

 

 

  

ان بصـــفات االستحاضـــة يصـــادف أ�ـــام عادهتـــا فعليهـــا أن كـــن احتملـــت أن مـــا إوأمـــا 

  )١٢١ل ك(الش االستحاضة.أعامل احليض و باجلمع بني تروكحتتاط 

 

 

 
 

و مضـطربة أو ذات انت مبتدئـة أكسواء  - املرأة التي ليس هلا عادة وقتية  -  ٨٣السؤال 

وظيفتها بمجرد رؤيتهـا الـدم  يانت ذات عادة وقتية ونسيتها، ما هكأو  - عادة عددية فقط 

 أيام؟ثالثة فهل ترتك العبادات من تلك اللحظة أو عليها أن تصرب  يض؟بصفات احل

شــف هلــا فــيام بعــد كذا انإاجلــواب: جيــب عليهــا أن تــرتك عباداهتــا مــن تلــك اللحظــة، و

ن رأت دمـــًا لـــيس بصـــفات احلـــيض إعباداهتــا، وأمـــا  تــــقيضن أن حيضـــًا فعليهـــا كـــأ�ــه مل ي

تيقنـت بتحقــق عادهتـا فعليهــا تـرك العبــادات ام إذا ال الناسـية فــيإفعليهـا أن تـأيت بعباداهتــا، 

  املقدار الذي حتتمل فيه بقاء العادة. إىل
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 )١٢٠الشكل(

 تعلم أ�ه اليصادف
أ�ام عادهتا   

 

 استحاضة استحاضة

أيام ١٠أكثر من   

 حيض

 تعلم أ�ه اليصادف
أ�ام عادهتا   

 

 )١٢١الشكل(

ل أن يكون يف أ�ام عادهتااحتام  

 جتمع استحاضة

أيام ١٠أكثر من   

 حيض



 

٨٧  ا 

 تبدل العادة

 يف تتبدل عادهتا؟كان للمرأة عادة فكذا إ -٨٤السؤال 

ان الـدم يف الشـهرين كذا رأت الدم لشهرين متتاليني خالفًا لعادهتا بحيث إاجلواب: 

ن عادهتـا تصـبح أو يف وقـت واحـد وبعـدد واحـد، فـإد، يف وقت واحد أو بعـدد أ�ـام متحـ

  عىل وفق ما رأ�ه يف الشهرين. 

الشــكل كــام يف  الســابعاليـوم إىل ول مــن الشــهر مــن اليـوم األســابقًا انــت عادهتـا كًال: لــو مـث

، فتصــبح عادهتــا عـــرشالســادس إىل فلــو رأت الــدم يف شــهرين متتــاليني مــن العــارش  ،)١٢٢(

  )١٢٤و  ١٢٣الشكل ( .ـرشعالسادس إىل من العارش 

  

  

  

  

 رؤية الدم مرة ثانية يف شهر واحد

ذا رأتـه مـرتني يف ، فإانت ترى الدم مرة واحدة يف الشهر عادةً كامرأة  -٨٥السؤال 

 وظيفتها؟ يشهر واحد فام ه
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 )١٢٢الشكل(

 حيض

 العادة السابقة

 )١٢٣الشكل(

 الشهر األول

 )١٢٤الشكل(

 الشهر الثاين



 
 ء اأ  ٨٨

ة أ�ـــام أو عــــرشانـــت أ�ـــام النقـــاء بيـــنهام كان الـــدمان بصـــفات احلـــيض وكـــن إاجلـــواب: 

  )١٢٥ل ك(الش المها حيض.كثر فكأ
 

 

 

 

: امرأة رأت الدم سبعة أيام بصفات احليض، ثم انقطع عنها الدم لسبعة ٨٦ السؤال

 أيام، ثم رأت الدم جمددًا سبعة أيام بصفات احليض، فأي الدمني ُيعدُّ حيضًا؟

  ة حاالت:اجلواب: هلذه املسأ�ة عد

أن تكون تلك املرأة ذات عـادة وقتّيـة وعددّيـة، ورأت الـدم يف وقـت  وىل:احلالة األ

رشة أ�ــام مــن الــدم األول، فالــدم األول ـعادهتــا، ثــم رأت الــدم جمــددًا بفاصــل أقــل مــن عــ

  حيض، والثاين استحاضة.

أ�ـه جمـددًا أن تكون ذات عادة وقتّية، ورأت الدم يف أ�ام عادهتا، ثـم ر احلالة الثانية:

  بفاصل أقل من عرشة أ�ام، فالدم األول حيض، والثاين استحاضة.

أن تكـون ذات عـادة عدديـة فقـط، وهـذه حتتـاط وجوبـًا بـاجلمع بـني  احلالة الثالثـة:

  .)١(تروك احلائض وأعامل املستحاضة يف كال الدمني

حلـائض أن تكون مضطربة، وهذه حتتاط وجوبًا باجلمع بـني تـروك ا احلالة الرابعة:

 .)٢(وأعامل املستحاضة يف كال الدمني

                                                             
  إذا تركت العبادات يف الدم األول فيجب عليها قضاؤها علی األحوط وجوبًا..ف١

  فإذا تركت العبادات يف الدم األول فيجب عليها قضاؤها علی األحوط وجوبًا.. ٢
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 أيام العادة

 )١٢٥ل(كالش

 حيض حيض



 

٨٩  ا 

 مورد االستظهار

أيام فهل عليها أن تغتسل أو تصرب إىل  عـرشةذا طهرت احلائض قبل إ -٨٧السؤال 

 أيام؟ عـرشة

ظنــت  وإنمــن الــدم جيــب عليهــا االغتســال لعباداهتــا  )1(اجلــواب: إن علمــت خلــو البــاطن

  نها لو تيقنت بذلك فال جيب عليها االغتسال.كة أ�ام، ولعـرشأهنا سرتى الدم قبل انتهاء 

ما أن حتتاط أو تضع قطنـة داخـل إأما لو احتملت وجود الدم يف باطن الفرج فعليها 

وعملـت  وأ�ـت بعباداهتـا ،اغتسـلت خرجـت نقيـةً ن إفـ ،وتصرب قليًال ثم خترجـه )2(الفرج

  . وال استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود ،عمل الطاهر

انـــت عادهتـــا كأو  )3(ن ذات عـــادةكــفـــإن مل ت ،رفبـــامٍء أصـــ جـــت ملوثـــة ولــوخروأمــا إن 

ن طهرت عىل رأس إو ،أ�ام اغتسلت عـرشةن طهرت قبل إ�ام، فعليها أن تصرب فأة عـرش

  أ�ام. عـرشة�ام اغتسلت عىل رأس أ عـرشةة أ�ام أو جتاوز الدم عـرش

ة عـــرشطهر قبــل امتــام ن علمــت أهنــا ســتإأ�ــام فــ عـــرشةانــت عادهتــا أقــل مــن كوأمــا إن 

ن احتملـــت أن الـــدم إن تصـــرب وال تغتســـل، وأمـــا أفعليهـــا أ�ـــام  عــــرشة أ�ـــام أو عـــىل رأس

 اسـتظهاراً  قـاء علـی التحـّيضبالأ�ـام فيجـب عليهـا  عــرشةىل ما بعد إسيستمر يف اخلروج 

، كــام يمكنهــا االســتظهار بــرتك ن تــأيت بــأعامل املستحاضــةأنهــا كيومــًا واحــدًا، وبعــدها يم

ن جتمــــع بــــني تــــروك احلــــائض وأعــــامل أحــــوط اســــتحبابًا هلــــا ، واألرشةـلعبــــادات إىل العــــا

                                                             
 . داخل الفرج.١

ــذير:. ٢ ار، بـل علــيهن االحتيــاط بــاجلمع بــني تــروك احلــائض كــصــح هبــا للبنــات االبهــذه الطريقــة ال نن حت

 ملستحاضة.وأعامل ا

 . مثل املضطربة واملبتدئة.٣



 
 ء اأ  ٩٠

ن قبــــل عادهتــــا كــــم خمــــتص بــــاملرأة التــــي مل تكــــىل اليــــوم العــــارش، وهــــذا احلإاملستحاضــــة 

  واال فيجب أن تتحيض أ�ام عادهتا والزائد استحاضة. ،مستمرة الدم

 إذا ظنّت أن الدم ليس بحيض ثم انكشف أنه حيض

نـه أشـف كت املرأة أن الدم ليس بحيض وأتت بعباداهتا ثم انذا ظنّ إ - ٨٨ؤال الس

 حيض، فام هو وظيفتها؟

  .)1(هاتـقضي�ام فعليها أن لو صامت تلك األاجلواب: 

                                                             
  ).٦١. إن كان الصيام يف شهر رمضان أو صيام نذر معني، كام تقدم يف املسأ�ة (١

هنــا كانـت حــائض، ففــي هــذه أمـثًال اعتقــدت يف شــهر رمضـان أهنــا طهــرت فصــلت وصـامت ثــم علمــت 

 الصورة ال جيب عليها قضاء الصالة ولكن جيب أن تقيض صيامها.



  غسل النفاس

  

دم تقذفـــه الـــرحم بـــالوالدة بعـــدها، علـــی نحـــو يعلـــم اســـتناد خـــروج دم النفـــاس: هـــو 

 خـروج أول جـزءالدم الذي خيـرج مـع  -حوط وجوبًا عىل األ -يلحق بهو ،)1(ليهاإالدم 

  نفساء. :يف حال النفاس ويقال للمرأة ،من الولد

 الدم اخلارج بعد االسقاط

 سقاط نفاس؟نها، فهل ما تراه من الدم بعد اإلسقطت املرأة جنيأذا إ -٨٩السؤال 

 -لقــة ن تــام اخلكــبــل حتــى لــو مل ي ،ون تــام اخللقــةكــاجلـواب: ال يشــرتط يف الولــد أن ي

  أ�ام نفاس.عـرشة ىل إن ما تراه من الدم فإ - أهنا ولدتعرفًا  اذا صدق عليهإفيام 

  ونه نفاسًا.كم عىل الدم بكعرفًا فال حي اعليه ت يف صدق الوالدةكما لو شأو

                                                             
ة التــي تلــد والدة قيــحــو. واأل١ عــامل املحرمــة عــىل النفســاء وتــأيت بــأعامل ـرصية أن تــرتك األط وجوبــًا للمــرأ

  املستحاضة.



 
 ء اأ  ٩٢

 الشك يف صدق الوالدة

إذا أسقطت املرأة جنينها يف مرحلة نشك فيها هل يصدق عـىل املـرأة  -٩٠ السؤال

ت أم ال يصدق، كام لو كان اجلنني بعمر شهر أو شهرين، فهل ترّتب هذه املرأة أهنا ولد

 أحكام النفاس عىل ما تراه من دم؟

، حتـى )١(اجلواب: األحـوط وجوبـًا أن جتمـع بـني تـروك النفسـاء وأعـامل املستحاضـة

  ترجع إىل حالتها الطبيعية يف رؤية الدم.

 حد النفاس

 ثره؟كما هو أقل النفاس وأ - ٩١السؤال 

ثــر مــن كون أكــنــه ال يكون حلظــة ولكــن أن يكلقليلــه فــيم حــدَّ  اجلـواب: دم النفــاس ال

  أ�ام. عـرشة

 ام النفساء؟كما هي أح - ٩٢السؤال 

  اجلواب: 

بــأي  )2(تابــة القـرآن واســم اجلاللــة بــل مطلـق أســامء اهللا احلســنىكحيـرم عليهــا مــسُّ  .١

  جزء من بدهنا.

  ا حيرم عىل احلائض.ل مكن جتتنب أاألحوط وجوبًا  .٢

  ل ما جيب عىل احلائض.كجيب عليها  .٣

  ال يصح طالقها. .٤

  فارة فيه.كذا جامعها زوجها فال إن كحيرم مقاربتها، ول .٥

                                                             
  أي تتجنب األعامل التي حترم عىل النفساء وتقوم بام جيب عىل املستحاضة.. ١

 الرمحن والرحيم.ك. ٢



 

٩٣  سا 

 زمان الغسل

 النفساء أن تغتسل؟ متى جيب عىل  - ٩٣السؤال 

اجلواب: جيب عليها االغتسال حينام تطهر من دم النفاس بحيـث اليبقـى الـدم حتـى 

  باطن الفرج.يف 

 أيام رشةعذا جتاوز الدم إ

 مها؟كة أيام فام هو حعـرشذا جتاوز دم النفاس عن إ - ٩٤السؤال 

ئـد كذا إاجلواب:  انت تلـك املـرأة ذات عـادة يف احلـيض، فبمقـدار عادهتـا نفـاس والزا
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ئـد استحاضـةعــرشن ذات عـادة يف احلـيض فنفاسـها كـن مل تإوأمـا  كـام يف  ،ة أ�ـام والزا
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 ء اأ  ٩٤

 ثركذا استمر الدم لشهر أو أإ

ىل شـهر أو إعادة يف حيضها ورأت الدم بعـد الـوالدة ان للمرأة كذا إ -٩٥السؤال 

 وظيفتها؟ يل مستمر، فام هكثر بشكأ

ة أ�ــام عـــرشاجلــواب: بمقــدار أ�ــام عادهتــا نفــاس، ومــا تــراه مــن الــدم بعــد النفــاس إىل 

 ):١٢٨(ل كام يف الشكصادف أ�ام عادهتا الوقتية،  وإناستحاضة 

 

 

 

  

  

الــدم أ�ــام عادهتــا فهــو حــيض ســواء صــادف ة أ�ــام االستحاضــة إن عـــرشيض ـوبعــد مــ

  ):١٢٩ل (كام يف الشكان بصفات احليض، ك

 

 

  

  ):١٣٠ل (كام يف الشك ،فات احليضن الدم بصكأو مل ي

 

 

 

  

ام كـ ،ن يف أ�ـام عادهتـاكـان بصـفات احلـيض ولـو مل يكن إونه حيضًا كم بكذلك حيكو
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٩٥  سا 

ام يف كـان بصـفات احلـيض فهـو استحاضـة، كـوال ن الـدم يف أ�ـام عادهتـا كوأما إن مل ي
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ة التــي لــيس هلــا عــادة عدديـة يف احلــيض لــ ىل شــهر إة دو رأت الــدم بعــد الــوالوأمـا املــرأ

ة الثانيـة استحاضـة، ثـم مـا عــرشوىل نفـاس، والة األعــرش�ـام السـتمر فاألل مكثر بشـكأو أ

  ):١٣٣ل (كام يف الشك ،ان بصفات احليض فهو حيضكتراه من الدم بعد ذلك إن 

 
 

 

 

 

  ):١٣٤ل (كام يف الشك ،ن بصفات احليض فهو استحاضة أ�ضاً كوأما إذ مل ي

  

 
 
 

  

  

ىل شــهر إة ديف احلــيض ورأت الـدم بعــد الـوال )1(ن ذات عــادة عدديـةكـذلك لــو مل تكـو
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 ء اأ  ٩٦

ين يومـًا مـن الـوالدة يف وقـت عادهتـا فهـو عــرشان الدم بعد كمر، فلو ل مستكثر بشكأو أ

 ):١٣٥ل (كام يف الشك ،ن بصفات احليضكحيض، ولو مل ي
 
 

 
 
 

 

 

 

ام يف كــن بصـفات احلـيض فهــو استحاضـة أ�ضـًا كـن يف أ�ـام عادهتــا ومل يكـوأمـا إن مل ي
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 )١٣٥الشكل(

 حيض نفاس استحاضة
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 نفاس استحاضة

 يوم الوالدة

 

أيام العادةأول   

 

أيام العادةأول   يوم الوالدة 



  غسل مس املیت

 

 امليت اذا أسقطت جنينها؟ م غسل مّس هل جيب عىل األ -٩٦السؤال 

ئطرت فذا توإامليت  جيب عليها غسل مّس  اجلواب:   التالية: الـرشا

  .له أربعة أشهر فصاعداً  تمَّ  ون اجلنني قدكأن ي .١

  ون قد برد جسمه.كأن ي .٢

  م.ون املامسة لظاهر بدن األكأن ت .٣

  ، إال إذا وجلته الروح.ان اجلنني لدون أربعة أشهر فال جيب عليها الغسلكن إوأما 





  ام األموات� أح 

 يف بطنها وجنينها حيٌّ األم ذا ماتت إ

 وجنينها حي يف رمحها؟األم ذا ماتت إية الـرشعلوظيفة ما هي ا -٩٧السؤال 

اجلــــــواب: جيــــــب تــــــأخري الــــــدفن لشـــــــق 

ام جيـــب خياطـــة كـــخـــراج اجلنـــني، إبطنهـــا و

بطنهــــا مــــن أجــــل الغســــل، واألفضــــل شــــق 

  بطنها من اجلانب األ�رس.

 املرأة املتوفاة ويلّ 

تغسيل  ىل وجوب االستئذان من ويل امليت لتجهيزه منإمع االلتفات  -٩٨السؤال 

فني والصالة عليه ودفنه، فلو ماتت امـرأة فممـن جيـب االسـتئذان؟ مـن كوحتنيط وت

 األب أو الزوج أو أوالدها؟

ن هلـــا زوج فيقـــدم ورثتهـــا مـــن الرجـــال عـــىل كـــاملـــرأة زوجهـــا، ولـــو مل ي اجلـــواب: ويلّ 

  النساء، فيجب االستئذان منهم.



 
 ء اأ  ١٠٠

 غسل امليت

 ان رجًال؟ك ذاإت ل املرأة امليهل جيوز أن تغّس  -٩٩السؤال 

م وباطـــــلكـــــاجلــــواب: تغســـــيل الرجـــــل املــــرأة و نعـــــم ، ذا تغســـــيل املـــــرأة الرجــــل حـــــرا

   تغسله.ن الأحوط استحبابًا ان األكن إتستطيع املرأة تغسيل زوجها، و

 ذا توفيتإغسل املرأة احلائض ت

توفيت املرأة يف حيضها فهل جيب تغسيلها من احليض قبـل إذا  - ١٠٠السؤال 

 غسل امليت؟

ذا ال جيـب تغسـيل كـماتـت وهـي حـائض وإذا اجلواب: ال جيب تغسيلها من احلـيض 

  في غسل امليت عن ذلك.كجنبًا، بل ي ماتإذا امليت من اجلنابة 

 فن املرأةك

 فن الرجل؟ك عنفن املرأة كهل خيتلف  -١٠١السؤال 

فـة فنيهام يف املقدار الواجب، نعـم يسـتحب للمـرأة مقنعـة ولفاكاجلواب: ال فرق بني 

  ىل ظهرها.إ لثدييها ُيشّدان هبا

 فن املرأة عىل زوجهاكهل 

 فن املرأة من نفقتها الواجبة عىل الزوج؟ك عّد هل تُ  -١٠٢السؤال 

مـــور ذا بقيـــة األكـــان هلـــا أمـــوال، وهكـــفـــن املـــرأة عـــىل زوجهـــا ولـــو كاجلـــواب: نعـــم، 

  افور وأمثاهلام.كالواجبة لتجهيز امليت من قبيل السدر وال



 
١٠١ ات أا 

  عزاء امليتخدش الوجه يف

 هل جيوز للمرأة أن ختدش وجهها يف املصاب؟ -١٠٣السؤال 

رضرًا  أوجـــب خــدش الوجـــه واجلســم أو رضب الـــنفس يف مــوت أحـــدٍ إذا اجلــواب: 

  حوط وجوبًا الرتك.فاأل إىل هذا احلدّ مل يصل إذا ًا به فال جيوز، وأما معتدّ 

ء ميـت حتـى أدمخدشت اإذا و فـارة كفعليهـا شـعرها ت ه أو جـزّ تـملرأة وجهها يف عزا

  سوهتم.كني أو كة مساعـرشوهي عتق رقبة أو اطعام  -حوط استحبابًا عىل األ -اليمني 





  التیمم

 التيمم مع طالء األظافر

 هل جيوز للمرأة أن تتيمم وعىل أظافرها طالء؟ -١٠٤السؤال 

ام جيـب رفـع احلاجـب عـن كـ، لف نزع اخلاتم من أجل التيممكاجلواب: جيب عىل امل

  طالء األظافر.كان عليهام يشء من اللواصق كام لو كفيه كبهته وظاهر ج

 التيمم بدالً عن غسل احليض

تيممت املرأة بدالً عن غسل احليض فهل جيب عليهـا الوضـوء إذا  -١٠٥السؤال 

 تفي بذلك التيمم؟كلصالهتا أم ت

للصـالة، ليـه إان التيمم بدالً عن غسل اجلنابة فـال جيـب ضـم الوضـوء كإذا اجلواب: 

فيجـــب الوضـــوء  -غســـل احلـــيضك -غســـال األخـــرىان التـــيمم بـــدالً عـــن األكـــإذا وأمـــا 

  ن من الوضوء، فيجب عليها أن تأيت بتيمٍم آخر بدالً عن الوضوء.كن مل تتمأ�ضًا، وإ





  ام الصالة� أح 

  

  ام الصالةكحأيف بيان  شـروعمقدمتان مهمتان قبل ال

ة ائـــثــر مــن مكالصــالة يف أ ريم عــنكــآن اللقــد حتــدث القــر :أمهيــة الصــالة: )وىلاأل(

  موردين منها:إىل تفي باالشارة كموضع، ون

ملقـام النبـوة والرسـالة واخلّلـة، وبعـدما ابـتاله  ×بعد أن اختـار اهللا تعـاىل إبـراهيم .١
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  َو ﴿لذّريته فقال: تلك املقامات حتى طلبها 
ْ

ـي ِمن
َّ

� رِّ
ُ

  ال﴿فجـاءه اجلـواب:  ﴾ ذ
ُ

نـال
َ

ـِدي ی
ْ

ھ
َ

 ع

 
َ

اِملني
َّ

تعـاىل  الـذي اختـاره اهللا ×بي اهللا إبراهيمنن أفي يف بيان عظمة الصالة ك، وي﴾الظ

م: يّ ملقام االمامة وطلبها لذر ـين َربِّ ﴿ته سأل اهللا تعـاىل يف جـوار بيـت اهللا احلـرا
ْ

قـَمي   اْجَعل
ُ

 م

الِة    َو  الصَّ
ْ

ي ِمن
َّ

� رِّ
ُ

  .﴾ذ

م قـال: ن ذرّ كذا بعــد أن أسـكـوه ر بيـت اهللا احلــرا ــا﴿يتــه بجــوا
َّ

  َر�
ِّ

ين
ِ

  إ
ُ

ت
ْ

ن
َ

ــک
ْ

س
َ

  أ
ْ

ــي ِمــن
َّ

� رِّ
ُ

  ذ

اٍد 
ِ

�  
ِ

ْ
ري

َ
  ذي غ

ٍ
ْرع

َ
  ز

َ
د

ْ
  ِعن

َ
ِتك

ْ َ
�  

ِ
م رَّ

َُ ْ
ا احمل

َّ
  ِلُیقیُموا َر�

َ
الة   .﴾الصَّ

نيــــة ســـورة املؤمنــــون، وقـــد ورد فيهــــا .٢ خصـــائص املــــؤمنني.  مـــن مجلــــة الســـور القرآ
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 ﴿وأول ميـزة ابتــدأت هبــا هــي قولــه تعــاىل: 
َ

ــذین
َّ
  ال

ْ ُ
   يف �

ْ
ِ ِ

  َصــال�
َ

ــُعون وآخــر خصيصــة  ﴾خاِش

  َو ﴿ختم هبا املميزات هي قوله تعاىل: 
َ

ذین
َّ
  ال

ْ ُ
�  

َ
�   

ْ
ِ ِ

وا�
َ

  َصل
َ

ون
ُ

�اِفظ
ُ

�﴾.  
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تفي بـــام روي عـــن كفـــأ -عــــرشأعنـــي روايـــات املعصـــومني األربعـــة  -وأمـــا مـــن الســـنة

أ�ه قال: (ما أعلم شيئًا بعد املعرفة أفضـل مـن هـذه الصـالة)، وعـدم  ×االمام الصادق
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الة   ر الصالة بعد االيامن بالغيب.كفقد ذ ﴾الصَّ

؛ وذلـك مـن الصـالة بـني العبـادات عبـادة أمجـع دفي يف عظمة الصالة أ�ـه ال توجـكوي

ن الصـــالة عبـــادة تشـــتمل عـــىل العبـــادة الفعليـــة والعبـــادة القوليـــة، وأمـــا العبـــادة الفعليـــة أل

وع والسجود والقيـام والقعـود، وأمـا العبـادة القوليـة كفاشتامهلا عىل أفعال عبادية من الر

بــــري كلتســــبيح والتل املعــــارف االهليــــة مــــن اكــــر ومــــا جيمــــع كفاشــــتامهلا عــــىل القــــراءة والــــذ

ربعـة ملعرفــة اهللا ســبحانه وتعــاىل، ويشــتمل ان األكــرل األكوالتحميـد والتهليــل التــي تشــ

ة املقــربني، حيـث ان عبــادة بعضـهم بالقيــام وبعضـهم بــالقعود كـعـىل مجيـع عبــادات املالئ

  وع وآخرين بالسجود.كوبعضهم بالر

ن أترسع يف صـالته، وـلـينبغي عىل املؤمن أن يواظب عـىل عـدم العجلـة وا :)الثانية(

                                                             
  أفضل من الصالة فان معناه أ�ه يعلم أ�ه ال يشء أفضل من الصالة. ال أعلم شيئاً  ×. فحينام يقول االمام١



 
١٠٧ ة أا 

راً هللا تعـاىل بخضـوع وخشـوع ووقـار، وأن يلتفـت أ�ـه خياطـب َمـْن، كون يف الصالة ذاكي

  مام عظمة اهللا جل وعال.أوأن يرى نفسه عدمًا 

ذلك ينبغـــي للمصـــيل أن يتـــوب ويســـتغفر اهللا تعـــاىل ويـــرتك الـــذنوب ا�انعـــة مـــن كـــو

مكــوالغيبـــة وأ ربكــاحلســـد والكقبــول الصــالة  رات واالمتنــاع مـــن كورشب املســـ ل احلــرا

  اة بل مجيع املعايص.كأداء اخلمس والز

الصــالة يف حالــة النعــاس كام جيــدر بــه أن يتجنــب االعــامل التــي تقلــل مــن الثــواب كــ -

  ىل السامء أ�ناء الصالة.إويف حالة مدافعة األخبثني، أو النظر 

ولــبس  لتختم بــالعقيقاكــام ينبغــي لــه االتيــان بــاالعامل التــي تزيــد يف أجــر الصــالة كــ -

  ر قبل الصالة.الثياب النظيفة، والتمشط واستعامل املسواك والتعطّ 

 قضاء الصالة عن األم

 ثـرية ومل تـوصِ كرمحة اهللا وعليها قضاء صـلوات إىل  امرأة انتقلت -١٠٦السؤال 

 رب أن يقيض عنها؟كبقضائها فهل جيب عىل االبن اال

  ان أحوط.كن إن األم، واجلواب: ال جيب عليه أن يقيض الصالة ع

 للحائض وقت صالة املغرب والعشاء

وظيفتهـا  يطهرت امرأة من احليض بعد منتصف الليل، فـام هـإذا  -١٠٧السؤال 

 صاليت املغرب والعشاء؟إىل  ية بالنسبةالـرشع



 
 ء اأ  ١٠٨

 )1(طلـــــوع الفجـــــر الصـــــادقإىل  ن وقـــــت صـــــاليت املغـــــرب والعشـــــاء يمتـــــدإاجلـــــواب: 

  نوٍم أو نسياٍن أو حيض أو غريها.ىل الشخص املضطر لإبالنسبة 

 سرت البدن يف الصالة

 ما الذي جيب عىل املرأة أن تسرته من بدهنا يف الصالة؟ -١٠٨السؤال 

امـــل بـــدهنا حتـــى الـــرأس والشــــعر، كاجلـــواب: جيـــب عـــىل املـــرأة يف الصـــالة أن تســــرت 

الــذي  حــوط اســتحبابًا أن تســرت بــاطن قــدميها، والجيــب عليهــا ســرت وجههــا باملقــدارواأل

ي كـــ، ول)2(ىل الســـاقنيإذا ظـــاهر قـــدميها كـــىل الزنـــدين وإذا يـــدهيا كـــيغســـل يف الوضـــوء و

تطمـــئن بأهنـــا ســـرتت املقـــدار الواجـــب جيـــب عليهـــا أن تســـرت مقـــدارًا زائـــدًا مـــن أطـــراف 

  الوجه ومن اليدين والقدمني.

 عدم مراعاة الساتر يف أثناء الصالة

ة أن مقـدارًا مـن بـدهنا أو شـعرها ذا علمـت املـرأة أثنـاء الصـالإ -١٠٩السـؤال 

 شوف فامذا جيب عليها؟كم

  دهتا.اوجوبًا أن تتم صالهتا ثم اع األحوطاجلواب: جيب عليها سرته فورًا، و

                                                             
 ذان الصبح.أ. ١

  ال فيجب سرت القدمني أ�ضًا.إ. طبعًا هذا يف صورة عدم وجود االجنبي (غري املحرم) و٢



 
١٠٩ ة أا 

 تنجس لباس املصيل بدم احليض

ان أقـل مـن الـدرهم فهـل كـذا أصاب دم احليض لباس املصيل وإ -١١٠السؤال 

 الصالة صحيحة؟

ن صـــالته إبـــرة فـــلبـــاس املصـــيل ولـــو بمقـــدار رأس إ يضذا أصـــاب دم احلـــإاجلـــواب: 

  حوط وجوبًا.ذا دم االستحاضة والنفاس عىل األكباطلة، وه

 ارتداء املرأة لباس الرجال

هل تستطيع املرأة أن ترتدي لباس الرجال  -١١١السؤال 

 يف الصالة؟

م عـىل لـبس املـرأة اللبـاس املخـتص بالرجـال اجلواب:  حـرا

الصـــالة  أ�نـــاء ، وســـرت العـــورة بـــه يفهلـــاه زّيـــًا تـــن جعلاألحـــوط إ

  .األحوطعىل  امبطل هل

 املسافة الفاصلة بني الرجل واملرأة يف الصالة

 ما هي املسافة التي جيب أن تفصل بني الرجل واملرأة يف الصالة؟ -١١٢السؤال 

 عره الصـــالة مـــكــن تكـــول، )1(اجلــواب: املقـــدار الواجــب مـــن الفصــل هـــو شـــرب واحــد

  رمة.كة املكال يف مإة أذرع [قرابة مخسة أمتار]، عـرشل من الفصل بمقدار أق

                                                             
 . أي جيب أن يتباعدا بمقدار شرب من كل اجلهات.١



 
 ء اأ  ١١٠

 قامة الصالةن إلكماأفضل األ

 ن للصالة؟كمافضل األأما هي  -١١٣السؤال 

ل للنســـــاء الصـــــالة فضـــــاجلـــــواب: األ

فضـــــــــــل يف الغـــــــــــرف يف البيـــــــــــت، بـــــــــــل األ

  سرت يف البيت.ان األكالداخلية وامل

 ذاناأل

 لصالة اجلامعة؟ هل جيوز للمرأة أن تؤذن -١١٤السؤال 

ون املــؤذن واملقــيم لصــالة اجلامعــة رجــًال، نعــم جيــوز للمــرأة أن كــاجلـواب: جيــب أن ي

  ون جمزيًا.كتؤذن وتقيم لصالة مجاعة النساء وي

 خفات يف الصالةاجلهر واإل

 ىل املرأة؟إخفات يف الصالة بالنسبة م اجلهر واإلكما هو ح -١١٥السؤال 

ء والرجــال يف قــراءة احلمــد والســورة يف صــاليت خفــات عــىل النســااجلــواب: جيــب اإل

  .الـعرصالظهر و

والعشــاء فــاملرأة خمــرية يف قــراءة احلمــد والســورة بــني  واملغــربوأمـا يف صــالة الصــبح 

جوبـًا حينئـٍذ أن ختفـت و األحوطان االجنبـي يسـمع صـوهتا فـكـذا إال إاجلهـر واالخفـات 

  يف القراءة.

لــو قــرأت بخضــوع يف القــول ورقــة بالصــوت  امكــ -  وأمــا يف صــورة حرمــة اســامع صــوهتا



 
١١١ ة أا 

  صالهتا. تن جهرت بطلإفال جيوز هلا أن جتهر بقرائتها، و -  ان االجنبي يسمعهاكو

عــة الثالثــة والرابعــة فيجــب االخفــات فــيهام كوأمــا قــراءة احلمــد أو التســبيحات يف الر

  للرجال والنساء.

 وعكالروضع اليدين يف 

 وع؟كرأة يدهيا أثناء الرأين ينبغي أن تضع امل -١١٦السؤال 

بتني، كىل الـرإصابع ع هو االنحناء بقدر تصل أطراف األوكاجلواب: الواجب يف الر

وع أن يضعن كن يستحب للنساء يف الركول ،بتني فمستحبكفني عىل الركما وضع الأو

  اخللف.إىل  بتنيك ُيرجعن الرن الأبتني وكأ�دهين عىل الفخذين فوق الر

 جودالسوضع املرفقني يف 

هـل عله بمرفقي يدهيا أثنـاء السـجود؟ ما الذي ينبغي للمرأة أن تف -١١٧السؤال 

 الرجال؟كرض رض أم ترفعهام عن األتضعهام عىل األ

ام كــرض أ�نــاء الســجود، أة أن تضــع مرفقيهــا وبطنهــا عــىل األالرجــال: يســتحب للمــر

  ن تضم أعضاء بدهنا أ�ناءه.أيستحب هلا 

 صالة احلامل

نظرًا إىل صعوبة الركوع والسجود بشكل كامل عـىل املـرأة احلامـل فـام  :١١٨ السؤال

 هي وظيفتها يف الصالة ؟



 
 ء اأ  ١١٢

  اجلواب: هلذه املسأ�ة عدة حاالت:

إذا مل يكـن حتّمـل تلـك الصـعوبة حرجّيـًا عليهـا ومل يكـن يف الســجود  احلالـة األوىل:

  شكل املتعارف.عليها وال عىل جنينها فعليها أن تصيل بال والركوع الكاملني رضرٌ 

ً هبـا أو بجنينهـا ـحرجّيـًا عليهـا أو مـ )١(رشعيـإذا كـان الركـوع الـ احلالة الثانيـة: رضا

  مع اإليامء بالرأس إىل الركوع. )٢(فاألحوط وجوبًا أن تركع بمقدار الركوع العريف

وأمــــا إذا مل يمكنهــــا االنحنــــاء بمقــــدار الركــــوع العــــريف أو مل يمكنهــــا االنحنــــاء أصــــًال 

وجوبــًا أن جتمــع بــني الصــالة مــن جلــوس مــع الركــوع والصــالة مــن قيــام مــع  فــاألحوط

  .)٣(للركوعاإليامء بالرأس 

إذا كان وضـع اجلبهـة عـىل األرض يف السـجود حرجّيـًا عليهـا أو كـان  احلالة الثالثة:

ً هبــا أو بجنينهــا فيجــب عليهــا أن تنحنــي باملقــدار املمكــن وأن ترفــع املســجد إىل  )٤(مّرضــا

ضــــع جبهتهــــا عليــــه بحيــــث يصــــدق عليهــــا أهنــــا ســــاجدة، وأمــــا بــــاقي أعضــــاء جبهتهــــا وت

الســـــجود مــــــن الكفــــــني والـــــركبتني وإهبــــــامي الــــــرجلني فتســـــجد عليهــــــا كــــــام يف الســــــجود 

  االختياري.

وأمــا إذا مل يمكنهــا االنحنــاء أصــًال أو أمكنهــا بمقــدار ال يصــدق معــه الســجود عرفــًا  

  فتومئ برأسها للسجود.

                                                             
  أطراف األصابع إىل الركبتني.الركوع الرشعي هو االنحناء بقصد اخلضوع قدر ما تصل . ١

ــًا انـــه ركـــوع وإن مل يكـــن بمقـــدار تصـــل أطــــراف . ٢ ــدار يصـــدق عليـــه عرفـ ــاء بمقـ الركـــوع العـــريف هـــو االنحنـ

  األصابع إىل الركبتني.

هــذا إذا كــان يمكنهــا االنحنــاء للركــوع مــن جلــوس وإال فتكتفــي بالصــالة مــن قيــام مــع اإليــامء بـــالرأس . ٣

  للركوع.

  يء مرتفع.ـأو غريها مما يصح السجود عليه عىل شأي تضع الرتبة . ٤



 
١١٣ ة أا 

مل يكن نفس السجود حرجّيًا عليها ولكن كان اجللـوس والقيـام  إذا احلالة الرابعة:

حرجّيًا عليها فيجب عليها اجللوس عىل كريس للسجود فتضع الرتبة عىل طاولة يكـون 

ارتفاعهـــا مســـاويًا للكـــريس تقريبـــًا وتســـجد عليهـــا، واألحـــوط وجوبـــًا يف هـــذه احلالـــة أن 

  تضع إهبامي رجليها عىل األرض إذا أمكن.

 افر صالة املس

 حكم سفر املرأة بدون إذن زوجها 

 هل ُيعدُّ سفر املرأة بدون إذن زوجها سفرًا حمّرمًا؟ : ١١٩سؤال 

فـإّن ســفرها  )١(اجلـواب: إذا ســافرت املـرأة بــدون إذن زوجهـا وبــدون مسـّوغ شـــرعي

مًا، وجيب أن تصيل متامًا.  ً حرا   ُيعّد سفرا

 حكم الزوجة يف وطن زوجها 

عدُّ وطنًا للزوج ويصيل فيها متامًا، هل تتبعه الزوجة يُ ن التي يف األماك :١٢٠سؤال 

 يف وجوب الصالة متامًا وصّحة الصوم؟ 

  اجلواب: وطن الزوج عىل قسمني: 

. مـــا يكــــون وطنـــًا لــــه بالفعـــل، أي يســــكن فيــــه فعـــًال وتعــــيش زوجتـــه معــــه يف ذلــــك ١

 املكان، وحكمها فيه الصالة متامًا وصّحة الصيام.

                                                             
ة أن تسافر فيها بدون إذن الزوج، مثل : السفر ألداء احلج الواجب عليها، فلـو . ١ رد جيوز للمرأ هناك موا

  وجب عليها احلج فعليها أن تسافر ألداء املناسك وإن مل يأذن زوجها. 



 
 ء اأ  ١١٤

نـــًا للــــزوج؛ ولكنـــه ال يســــكن فيـــه فعــــًال وال زوجتـــه تبعــــًا لـــه، وحكمهــــا . مـــا يكــــون وط٢

ً فيه؛ إال إذا كان وطنًا هلا ومل تعرض عنه.    الصالة قصـرا

: يف الفرتة الفاصلة ما بني العقـد والزفـاف تسـافر العـروس إىل وطـن ١٢١سؤال 

تاة ستسكن زوجها بشكل متكّرر، فمع االلتفات إىل تبعّية الزوجة لزوجها وأن هذه الف

يف وطن زوجها بعد الزفاف، هل جيري عىل وطن الزوج أحكام الوطنّية بالنسـبة إليهـا 

 من اآلن؟ 

اجلواب: ما دامت مل ُتزّف إىل زوجها ومل تنتقـل للسـكن معـه يف وطنـه فـال جيـري عـىل 

ً كلام ذهبت إليه.    وطنه أحكام الوطن بالنسبة إليها، فتصيل فيه قصـرا

 نها السابق إعراض الزوجة عن وط

إذا انتقلت املرأة بعد زواجها عن وطنها لتسكن مع زوجها يف وطنه أو  :١٢٢سؤال 

 يف بلٍد آخر، فام هو حكم صالهتا وصيامها يف وطنها األصيل (السابق)؟

 لـو كـام –اجلواب: إذا مل تعرض عن وطنهـا السـابق وكانـت ناويـة الرجـوع إىل وطنهـا 

 ذلــك حتتمـل كانـت أو – لسـكناه وحمـالً  لـه مقــّراً  سـابقال وطنهـا اختـاذ قاصـداً  زوجهـا كـان

  ًا، فتصيل فيه متامًا ويصح صومها فيه. عقالئيّ  احتامالً 

 حكم الزوجة واألوالد يف حمّل عمل األب 

ما حكم صالة وصيام الزوجة واألوالد إذا كانوا يرافقـون الـزوج يف  :١٢٣سؤال 

 حمل عمله؟ 



 
١١٥ ة أا 

  اجلواب: هلذه املسأ�ة حالتان: 

دهم عـىل مقـر عمـل رب األســرة بكيفّيـة ينطبـق عـىل مقـّر  الة األوىل:احل أن يكـون تـردُّ

عملـــه عنـــوان املقـــّر بالنســـبة إلـــيهم، ويف هـــذه احلالـــة جيـــب علـــيهم الصـــالة متامـــًا، ويصـــّح 

صـــيامهم فيـــه، كـــام لـــو كـــان األب يســـكن يف مقـــر العمـــل لســـنتني، ويســـكن فيـــه أســـبوعّيًا 

 كلام ذهب إىل مقّر العمل.  أربعة أ�ام، ويصطحب عياله معه

ــة: ــة الثاني أن ال يصــدق عــىل حمــّل عملــه عنــوان املقــّر بالنســبة إىل عيالــه، وهلــذه  احلال

 احلالة ثالث صور: 

، و يف هــــذه )١(أن يكـــون ســـفرهم ألجــــل العمـــل ومســـاعدة األب الصــــورة األوىل:

وصــــّح الصــــورة إذا تــــوّفرت فــــيهم شـــــرائط كثــــري الســــفر للعمــــل، وجــــب علــــيهم اإلمتــــام 

 صيامهم فيه. 

أن ال يكون سفرهم ألجل العمل؛ ولكن ينطبق علـيهم عنـوان كثـري  الصورة الثانية:

 ، فيتّمون صالهتم أ�ضًا ويصح صيامهم. )٢(السفر لغري العمل

ــة: أن ال يكــون سـفرهم للعمــل وأن ال ينطبــق علــيهم شـــرائط كثــري الســفر  الصــورة الثالث

 مقــــّر عمــــل األب ثالثــــة أ�ــــام يف األســــبوع فقــــط، أو لغــــري العمــــل، كــــام لــــو كــــانوا يســــكنون يف

 يومني، ويسكنون بقّية األ�ّام يف الوطن. 

  وحكمهم يف هذه الصورة القصـر، وال يصّح صيامهم فيه. 

                                                             
  . كام لو كانت الزوجة ترافق زوجها خلدمته. ١

فقـة الـزوج ملقـر عملـه ملـدة ال تقـل عـن سـنة، والبقـاء معـه يف مقـر عملـه أربعـة أ�ـام  . كام٢ لو كان بنـاؤهم مرا

  يف األسبوع عىل األقل. 



 
 ء اأ  ١١٦

 صالة اجلامعة

 مام مجاعة)؟إهل جيوز أن تؤمَّ املرأة اجلامعة (أن تصيل  -١٢٤السؤال 

 ةمـا إمامـة املـرأ أيف ا�ـأمومني رجـل، وان كـن إون االمـام رجـًال كـجيـب أن ي اجلـواب:

انـت كذا إره كـوأمـا يف الصـالة عـىل امليـت فـال ي لصـالة عـىل امليـت،ره يف غري اكللنساء في

  أوىل الناس به.

 مام اجلامعةإحمل وقوف 

 مام اجلامعة؟إانت هي كن إأين جيب أن تقف املرأة  -١٢٥السؤال 

ًا أن تقــــف يف وســــطهن يف نفـــــس حوط وجوبــــذا أّمــــت املــــرأة النســــاء فــــاألإاجلــــواب: 

  ال تتقدم بموقفها.ن الصف وأ

 صالة العيدين

 هل تستطيع النساء أن تشارك يف صالة العيد؟ -١٢٦السؤال 

ن هـذا االحتيـاط ال كـاستحبابًا أن ال خترج املرأة لصالة العيـد، ول األحوطاجلواب: 

  يشمل العجائز.

 صالة االستئجار

 رأة لقضاء الصالة عن امليت الرجل؟هل جيوز استئجار امل -١٢٧السؤال 

جـري أن ة واملرأة عن الرجـل، وجيـب عـىل األاجلواب: جيوز استئجار الرجل عن املرأ 

  ف نفسه يف اجلهر واالخفات.يلكيراعي ت



  ام الصیام� أح 

 تناول احلبوب

تناول حبوب منع احلمل يف هنار شـهر إىل اضطرت الصائمة إذا  - ١٢٨السؤال 

ان كـيـف مـا كسـاعة، و ١٢ل كتلك احلبوب البد من تناوهلا رمضان، باعتبار أن 

أفطـرت يف إذا  ليـفكحدى احلبتني يف وقت الصيام، فام هو التإسيقع وقت تناول 

 هذا احلال؟

ً عـــىل حيـــاة األخل كم (يشـــان احلمـــل هيـــدد حيـــاة األكـــن إاجلـــواب:  م) ومل توجـــد طـــرا

ال إو ،)1(أخـــذ تلـــك احلبـــوبال تنـــاول هـــذه احلبـــوب فيجـــوز حينئـــٍذ إطريقـــة ملنـــع احلمـــل 

م فاإل طعـــام ســـتني إ وهـــي ل يـــومكـــفـــارة عـــن كوجتـــب الوجيـــب قضـــاء الصـــوم فطـــار حـــرا

م أو صيام شهرين متتابعني.غر ٧٥٠ني كل مسكينًا لكمس   ا

                                                             
ت . ولكن األ١   ىل املغرب، وجيب القضاء فيام بعد.إحوط وجوبًا اجتناب بقية املفطرا



 
 ء اأ  ١١٨

 البقاء عىل حدث احليض

طهرت املرأة من احليض أو النفـاس قبـل أذان الصـبح يف شـهر إذا  -١٢٩السؤال 

 ليفها؟كرمضان، فام هو ت

ت االغتســــال كــــن ترإذان ونيــــة الصــــيام، وواب: جيــــب عليهــــا االغتســــال قبــــل األاجلــــ

يبطــل صــيامها يف شــهر  -وظيفتهــا التــيمم  تانــكفــيام لــو  -ت التــيمم عمــداً كــعمــدًا أو تر

  .، وجيب عليها القضاء والكفارةرمضان

وأمـــا إذا حصـــل النقـــاء يف وقـــت ال يســـع الغســـل وال التـــيمم أو مل تعلـــم بنقائهـــا حتـــى 

  لع الفجر صح صومها.ط

والنفـاس لـيس مـبطًال للصـيام، فالبقاء عىل حدث احلـيض  وأما يف غري شهر رمضان

  استحبابًا االغتسال. األحوطان كن إو

 رؤية دم احليض يف أثناء الصيام

رأت املرأة الصائمة دم احليض قبل ساعة مـن املغـرب، فـام هـو إذا  -١٣٠السؤال 

 م صيامها؟كح

ذان الصـــــبح أو رأت دم أملـــــرأة مـــــن احلـــــيض أو النفـــــاس بعـــــد طهـــــرت اإذا  اجلـــــواب:

  .)1(ن صيامها باطلأ�ناء النهار ولو قبيل املغرب فإ احليض أو النفاس

                                                             
ــا ١ املغــــرب (األذان) فالصــــيام غيــــاب قــــرص الشـــمس وبــــني  ن رأت دم احلــــيض أو النفــــاس فـــيام بــــنيإ. وأمـ

  حوط وجوبًا.باطل عىل األ



 
١١٩ أ ا 

 نسيان غسل احليض

نسيت املرأة غسل احلـيض أو النفـاس وبعـد مـرور عـدة أيـام إذا  -١٣١السؤال 

 م صيامها؟كرت، فام هو حكتذ

اســتحبابًا  األحـوطن صـيامها صـحيح، وصــامتها فـإاأل�ـام التـي إىل  اجلـواب: بالنسـبة

  .)1(اضيهن تقأ

 الصيام واالستحاضة

انـت استحاضـتها يف شـهر كن إهل تستطيع املستحاضة أن تصوم  -١٣٢السؤال 

 رمضان؟

ن فـــــإ )٢(غســـــال الواجبـــــة عليهـــــاثـــــرية وأ�ـــــت باألكانـــــت استحاضـــــتها كإذا  اجلـــــواب:

  فيصح صيامها ولو مل تغتسل. انت استحاضتها متوسطةكن إح، وأما حيصصيامها 
 

 : هل جيوز للمرأة املستحاضة أن تصوم قضاء؟١٣٣ السؤال

  اجلواب: ال يمكنها الصيام قضاء عىل األحوط وجوبًا.

 تحال يف حال الصيامكاال

 تحال يبطل الصيام؟كهل اال -١٣٤السؤال 

تحال ووضع الـدواء يف العـني كاجلواب: اال

  احللق.إىل  وصل طعمه أو رائحتهإذا  روهكم

                                                             
 . ولكن جيب أن تقيض صالهتا تلك الفرتة.١

 .٤٠. كام تقدم تفصيله يف املسأ�ة ٢



 
 ء اأ  ١٢٠

 فارة االفطارك

 م الزوجة؟كالصائمة فام هو ح تهزوججامع الرجل الصائم إذا  -١٣٥السؤال 

  عدة صور:  يف هذه املسأ�ةاجلواب: 

  الزوجني ففي هذه الصورة: اجلامع برضا من ونكأن ي وىل:الصورة األ

  ونان آثمني معًا.كي .١

  .اميبطل صيامه .٢

  املغرب، أي عليهام أن يتجنبا املفطرات.إىل  كوجوبًا عليهام االمسا األحوط .٣

مـا باالشـباع أو إ اً ينكفري عن صيامه، أي اطعام سـتني مسـكلٍّ منهام التكجيب عىل  .٤

  ني أو صيام شهرين متتابعني.كل مسكمن الطعام ل غرام ٧٥٠بدفع 

الرجـل زوجتـه عـىل اجلـامع ففـي هـذه الصـورة هنـاك ثـالث  رهكـأن يُ  الثانية:  الصورة

  الت:حا

ام لـو كـون هلـا أي اختيـار كـون اجبـار الرجـل لزوجتـه بنحـو اليكـأن ي وىل:احلالة األ

ن الرجــــل مــــأ�وم كــــربــــط يــــدهيا ورجليهــــا، ففــــي هــــذه احلالــــة يصــــح صــــيام الزوجــــة، ول

  فارة.كوصيامه باطل وعليه ال

ــة: ه الرجــل بنحـو يمكــون اكــأن ي احلالــة الثاني نهــا كنــه، ولكال متن لزوجتــه أن كــرا

  نَْته ففي هذه احلالة:كّ غضبه أو رضبه وأمثاهلا م خوفًا من

  الزوج مأ�وم وصيامه باطل.. ١



 
١٢١ أ ا 

  زوجته. فر عنكأن ي األحوطفارة عن نفسه وكجيب عىل الزوج أن يدفع ال. ٢

  ن صيامها باطل.كب اثًام ولكاملرأة مل ترت. ٣

ــة ــة الثالث هــذه  �نــاء ففــينهــا رضــت يف األكعــىل اجلــامع ولرهــت املــرأة كاُ إذا  :احلال

  فارة واحدة.كفارتني والزوجة كوجوبًا أن يدفع الزوج  األحوطاحلالة 

 ون الزوجةكالزوجة زوجها عىل اجلامع ففي هذه الصورة ت رهكأن ت الصورة الثالثة:

  فارة عن زوجها.كن الجيب عليها دفع الكمة وصيامها باطل ولآث

 قضاء الصيام عن األم

رب كصيامها فهل جيب عىل ولدها األ تـقيضتوفيت امرأة قبل أن إذا  -١٣٦السؤال 

 أن يقيض صيامها؟

  .استحباباً  ، وإن كان أحوطاجلواب: ال جيب

 صيام احلامل

 م صيام املرأة احلامل؟كما ح -١٣٧السؤال 

  اجلواب: يف هذه املسأ�ة أربع حاالت:

الـة ّرض هبـا وال بجنينهـا ففـي هـذه احلـأن تعلـم احلامـل أّن الصـيام ال يـ وىل:احلالة األ

  جيب عليها الصيام.



 
 ء اأ  ١٢٢

  ّرض بجنينها، ففي هذه احلالة:ـال يو هبا فقط ّرضاً ـون الصيام مكأن ي احلالة الثانية:

  تفطر وال تصوم. .١

  جيب عليها القضاء فيام بعد. .٢

  ًا من الطعام لفقري.دّ ل يوم مُ كاستحبابًا أن تدفع عن  األحوط .٣

ً هبكأال ي :احلالة الثالثة   بجنينها، ففي هذه احلالة: يـرضنه كولا ون الصيام مّرضا

  تفطر وال تصوم. .١

  جيب عليها القضاء فيام بعد. .٢

  ل يوم مدًا من الطعام لفقري.كجيب أن تدفع عن  .٣

ً هبـا وبجنينهـا أ�ضـًا، وحـون الصـيام مـكـن يأ احلالة الرابعة: م هـذه احلالـة هـو كـرضا

  م احلالة الثانية.كح

 صيام املرضعة

 م صيام املرأة املرضعة؟كا حم -١٣٨السؤال 

  اجلواب: هذه املسأ�ة فيها أربع حاالت:

ــة األ ال برضــيعها، ففــي هــذه و رض هبــاـأّن تعلــم املرضــعة أّن الصــيام ال يــ وىل:احلال

  احلالة جيب عليها الصيام.

ً هبا فقط دون رضيعها، ففي هذه احلالة:ـون الصيام مكن يأ الثانية:  احلالة   رضا



 
١٢٣ أ ا 

  وال تصوم. عليها أن تفطر .١

  جيب عليها القضاء فيام بعد. .٢

  ل يوم مدًا من الطعام لفقري.كاستحبابًا أن تدفع عن  األحوط .٣

ً برضيعها وال يـون الصيام مكأن ي احلالة الثالثة:   رض هبا، ففي هذه احلالة:ـرضا

  عليها أن تفطر وال تصوم. .١

  جيب عليها القضاء فيام بعد. .٢

  وم مدًا من الطعام لفقري.ل يكجيب أن تدفع عن  .٣

ً هبا وبرضيعها، وحـون الصيام مكأن ي احلالة الرابعة: م كم هذه احلالة هو حكرضا

  احلالة الثانية.

ن مـن كنـام هـو يف صـورة عـدم الـتمإالرابعـة إىل  م احلالـة الثانيـةكـر مـن حكـمـا ذ تنبيه:

مهـــــا كرضـــــاعه مـــــن طريـــــق آخـــــر فحإيّرس ـن تـــــارضـــــاع الولـــــد مـــــن طريـــــق آخـــــر، وإال فـــــإ

  وجوب الصيام.

 فدية التأخري

املرأة احلامـل أو املرضـعة صـيامها حتـى دخـول شـهر  مل تقضِ إذا  -١٣٩السؤال 

 ية؟الـرشعفام هو وظيفتها  التايلرمضان 

  اجلواب: فيها حالتان:



 
 ء اأ  ١٢٤

نها مل تفعل، ففي هذه احلالة جيب عليهـا كنها القضاء ولكان يمك وىل:احلالة األ

ّد مـن الطعــام إىل  أن تـدفع فديـة التــأخري - ء وجـوب القضـاإىل  مضـافاً  -  فقـري وهـو ُمـ

  ل يوم.كعن 

رضـاع ويف هـذه احلالـة ن مـن القضـاء بسـبب احلمـل أو اإلكأن ال تـتم احلالة الثانية:

  .)1(وجوبًا أن تدفع فدية التأخري األحوطجيب عليها القضاء و

 الصيام املستحب

 هل تستطيع املرأة أن تصوم مستحبًا؟ -١٤٠السؤال 

                                                             
  ات نظر اىل عدة مالحظات حول الكفارة والفدية:إلف. ١

  ماهلا.ها الواجبة عىل الزوج، بل جيب عليها يف تول: ال تعدُّ كفارة وفدية صيام الزوجة من نفقاأل

جبات الفورية، ولكن ال جيوز التهاون فيها.   الثاين: الكفارة والفدية ليستا من الوا

ا�ـال اىل دفـع  ئ دفـع القيمـة، ولكـن جيـزئطعـام يف الكفـارة والفديـة، وال جيـزالثالث: جيب دفع نفـس ال

ءالفق املكلف بأهنم يشرتون هبا طعامًا عنه ويوصلوهنا اىل  ويثقشخص أو مؤسسات يطمئن    .را

بع: هناك فرقان بني الكفارة والفدية:   الرا

كفـارة االفطـار عمـدًا يف شـهر رمضـان جيـب دفـع لكفارة اىل أشخاص متعددين فمثًال: يف جيب دفع ا -١

ام إىل أفطر يف قضاء صيام رمضان بعد الزوال عمدًا فيجب أن يدفع الطعإن شخصًا، أو  ٦٠الطعام اىل 

ء، بخالف الفدية فإ عـرشة   ويدفع الكل اىل فقري واحد.وإن كانت أل�ام متعددة يمكنه أن جيمعها  نهفقرا

ء وبني دفع ُمّد من الطعام لكل فقري، وال جيزُئ االشباع يف  -٢ يتخري املكلف يف الكفارة بني اشباع الفقرا

 الفدية بل جيب عليه دفع ُمدِّ من الطعام لفقري حتى حتسب فدية.



 
١٢٥ أ ا 

افيــًا حلــق الــزوج فــال جيــوز هلــا أن تصــوم، وأمــا ُمنان الصــيام املســتحب كــن إاجلـواب: 

  ذنه.إاستحبابًا أال تصوم بدون  األحوطمع عدم املنافاة حلق الزوج ف

 افكاالعت

 ذن زوجها؟إاف الزوجة بدون كهل يصح اعت -١٤١السؤال 

  ان منافيًا حلق زوجها.كإذا  اماف باطل فيكاجلواب: االعت





  ام ا��مس� ح أ

 وجوب اخلمس

 لفة أيضًا بدفع اخلمس؟كهل املرأة م -١٤٢سؤال ال

ل االنســـان عـــىل مـــاٍل وزاد عـــن مصـــارفه الســـنوية جيـــب عليـــه دفـــع حصـــإذا  اجلـــواب:

  ونه رجًال أو امرأة.كمخس الزائد بال فرق بني 

 السنة اخلمسية

 ون هلا سنة مخسية؟كهل جيب عىل املرأة أن ي -١٤٣السؤال 

ىض عليهـا سـنة مـن حـني حصـوهلا ـان هلا عمل ومدخول مستمر فإن مـكإذا  اجلواب:

تــب مــثًال)  جيــب عليهــا دفــع مخـــس  -ول ســنتها أنــه إحيــث  -عــىل املنفعــة (الــربح أو الرا

  .)1(الزائد عىل مرصوف سنتها

                                                             
ــا ســــنويًا حســــاب  . وعليـــه يكــــون رأس ســــنتها اخلمســـية١ ــو تــــاريخ حصـــوهلا عــــىل أول فائــــدة وجيـــب عليهــ هــ

 مواهلا يف ذلك التاريخ.أ



 
 ء اأ  ١٢٨

 ـيضن حصـلت عـىل فائـدة اتفاقـًا فبعـد مـن هلا عمل ومدخول مستمر فـإكمل يإذا  وأما

  .)1( تلك الفائدة جيب عليها دفع مخس الزائد عىل مرصوف سنتهاعام عىل حصوهلا عىل

 ةيع املرأة زوجها يف سنته اخلمسبتتهل 

اخلمسية فتشرتك معه يف  تههل جيب عىل املرأة أن تتبع زوجها يف سن -١٤٤السؤال 

 سنة مخسية واحدة؟

  اجلواب: ال جيب.

 اخلمس ليس من النفقة

ن متلك ماالً فهل جيـب عـىل كع اخلمس ومل توجب عىل املرأة دفإذا  -١٤٥السؤال 

 أن يدفع مخسها؟ ازوجه

ن دفع اخلمس ليس جزًء من النفقة التي جتب عـىل الـزوج، نعـم اجلواب: ال جيب، فإ

ن للزوج أن ُيمّلك زوجته مـاالً، ثـم تـدفع الزوجـة ذلـك ا�ـال بعنـوان اخلمـس، وال كيم

  ها.كدون متلييصح أن يدفع الزوج اخلمس املتعلق بامل زوجته من 

 الطعام واملنظفاتكمخس ما ُأِعدَّ للمؤنة 

الراتب) فمن الـذي جيـب كل من الزوج والزوجة مدخول (كان لكإذا  - ١٤٦السؤال 

 زادت عند رأس السنة؟إذا  الطعام واملنظفاتكعليه أن يدفع مخس املواد املعدة للرصف 

 

                                                             
 عل لكل ماٍل حتصل عليه سنة لوحده.جت. وعىل هذا ليس هلا سنة مخسية ويمكنها أن ١



 
١٢٩ أ ا 

مــوال عــىل مــن األ  ب مخــس تلــكاجلــواب: جيــ

انت الزوجة قـد اشـرتهتا كن فإ ها من ماله،اشرتا 

هلـــــا ومل هتبهـــــا لزوجهـــــا وزادت فيجـــــب  مـــــن أموا

ان الــــــزوج قــــــد كــــــ ذاإأن تــــــدفع مخســــــها، و اعليهـــــ

لــــــه أو اشــــــرتهتا الزوجــــــة مــــــن من أمــــــ اشــــــرتاها وا

ل زوجهــــا بــــإذن منــــه أمــــ دون مــــا لــــو وهبهــــا  -وا

  فاخلمس واجب عىل الزوج. -ذلك ا�ال 

 مخس اهلدية

الـزوج لزوجتـه أو التـي  س باهلـدايا التـي يعطيهـاهل يتعلق اخلم -١٤٧السؤال 

 خرون؟يعطيها اآل

ان للهديـة قيمـة معتـد هبـا عنـد كإذا  اجلواب:

رصوف سـنتها فيجـب عليهــا ـالنـاس وزاد عـن مـ

  مخسها.

 مخس املهر

 ه الزوجة؟ذهل يتعلق اخلمس باملهر الذي تأخ -١٤٨السؤال 

  اجلواب: ال مخس يف مهر الزوجة.



 
 ء اأ  ١٣٠

 )1(اجلهيزّية)مخس جهاز العروس (

هل يتعلق اخلمس باجلهيزية التي يعّدها األب البنته أو التي تشرتهيا  -١٤٩السؤال 

 البنت من أمواهلا؟

ان الشــــــخص يف بلــــــد يتعــــــارف كــــــإذا : اجلــــــواب

�ــــاث البيـــــت لـــــزواج أأهلهــــا عـــــىل هتيئــــة مقـــــدار مـــــن 

مــــن ابنــــتهم ســــنويًا فــــال يتعلــــق اخلمــــس بــــام يشــــرتيه 

  رشطني:ـة من أرباحها بيف أ�ناء السن�اث ذلك األ

ن ذلـــــــك الشـــــــخص مـــــــن هتيئـــــــة كأن ال يـــــــتم .١

اجلهيزيــــــة بغــــــري هــــــذه الطريقــــــة (أي تــــــدرجيًا خــــــالل 

  سنوات عدة).

  عطاء اجلهيزية منافيًا لشأ�ه.إون عدم كأن ي .٢

 مخس املجوهرات واحليل

 هل يتعلق اخلمس بمجوهرات وحيل النساء؟ - ١٥٠السؤال 

ت النســــاء اجلـــواب: ال مخـــس يف حــــيل وجمـــوهرا 

  التي تشرتهيا من أرباح السنة برشطني:

  ون مناسبًا لشأهنا.كأحدمها: أن ي

ون اســـتعملتها أ�نـــاء الســـنة حتـــى كـــثـــانيهام: أن ت

  تها بال استعامل.كلو استغنت عنها فيام بعد وتر

                                                             
ن هي ما يعّده األ. اجلهيزية املتعارفة يف بعض البل١  هل تدرجيًا من أ�اث البيت لزواج ابنتهم.دان كايرا



 
١٣١ أ ا 

 املجوهرات واحليل مخس ثمن

عـدة انت متلك مقدارًا من الذهب يناسب شأهنا وبعد ميض كامرأة  -١٥١السؤال 

 سنني باعتها، فهل يتعلق اخلمس بثمنها أو بارتفاع قيمتها؟

الـثمن يف أ�نـاء  تــرصفمل إذا  تعلـق اخلمـس بارتفـاع القيمـة  وجوبـاً  األحـوطاجلـواب: 

  السنة يف املؤونة.

ان الـــذهب هديـــة وصـــار مؤونـــة هلـــا يف الســـنة األوىل ثـــم باعتهـــا فـــال يتعلـــق كـــإذا  نعـــم

  الثمن يف مؤونة السنة. تـرصفمل اخلمس بارتفاع القيمة حتى لو 





  ة�ام الز� أح 

 اة الذهبكز

  الذهب؟ك كم سكذا ما حكواة بحيل النساء من الذهب؟ كهل تتعلق الز - ١٥٢السؤال 

 اة بــــــــذهبكـــــــاجلـــــــواب: ال تتعلـــــــق الز

ك الـــــــــذهب املتداولـــــــــة كالزينـــــــــة وال ســـــــــ

ك الذهبيـة كاة تتعلـق بالسـكبل الز ،اليوم

  نقود.كا انت شائعة ويتعامل هبكالتي 

 اة الفطرةكز

اة الفطرة عىل الزوج، فلو عىص الـزوج كوجوب زإىل  مع االلتفات -١٥٣السؤال 

 وظيفة املرأة؟ ياة فام هكومل يدفع الز

 األحوطوجبت فطرة شخص عىل غريه ومل خيرجها مـن وجبـت عليـه فـإذا  اجلواب:

ئط الوجوب.كاستحبابًا أن خيرجها هو إن    ان واجدًا لرشا





  الشراءالبیع و

 الرشاء من مال الزوج

وال زوجها شيئًا للمنـزل مـن مهل تستطيع الزوجة أن تشرتي من أ -١٥٤السؤال 

 جازته؟إدون 

  جازته.إاجلواب: ال جيوز، فال بد من 

 الرشاء من مال الولد

يف أموال ولدها الصغري أو تشرتي هبا  تـرصفم أن تهل تستطيع األ -١٥٥السؤال 

 شيئًا؟

جــازة إون كــام أ�ــه البــد أن تكــجــازة األب أو اجلــد لــألب، إال مــع إز اجلــواب: ال جيــو

ون كـــوجوبــًا أن ي األحـــوطاالب أو اجلــد لـــألب بنحــو ال يوجـــب رضرًا عــىل الولـــد، بــل 

  ملصلحة الولد.



 
 ء اأ  ١٣٦

 وال الشخصيةمالرشاء من األ

واالً مــأانــت املــرأة متلــك كإذا  -١٥٦الســؤال 

جـازة إشخصية فهـل تسـتطيع رشاء يشء مـن دون 

 وجها؟ز

  يف حد نفسه.جازة الزوج إاجلواب: ال يلزم 



  اهلبة واهلدیة

 ني الزوجنيب ةيف اهلبالرجوع 

م كـنها الرجوع؟ ومـا احلكوهبت الزوجة لزوجها شيئًا فهل يمإذا  -١٥٧السؤال 

 ان الواهب هو الزوج لزوجته؟كلو 

لٍّ مـنهام كـن لكونا أقرباء نسبيني (ذوي رحم) فيمكن مل يإاجلواب: الزوج والزوجة 

 الرجوع عن هبته لآلخر.
  

ترد يف املناسبات االجتامعية كالوالدات واألعـراس بعـض اهلـدايا  -١٥٨السؤال 

املالية والعينية، وبعض هذه اهلدايا ال يصلح إال للزوجة كاملالبس واملصـوغات، فهـل 

 جيوز للزوجة متلك ما ال يصلح إال هلا كاملالبس النسائية واملصوغات الذهبية؟

اجلـــواب: إذا حصـــل مـــن كـــون اهلديـــة ال تصـــلح إال هلـــا اطمئنـــان أهنـــا هلـــا يمكنهـــا أن 

   تتملكها.





  ام الزواج� أح 

 
 
 
 
 

 جازة األبإ

 جازة األب؟إهل تستطيع البنت أن تتزوج من أحد زواجًا دائًام بدون  - ١٥٩السؤال 

 وجوبًا أن تستأذن أ�اها أو جدها أل�يها. األحوطاجلواب: 
  

 األب؟  جازةإهل تستطيع البنت أن تتزوج زواجًا مؤقتًا من دون  -١٦٠السؤال 

ن تتمتـــع (تتــزوج بعقـــد أرادت أام لــو كـــطــر خان ســـمعتها يف كــن إاجلــواب: ال جيـــوز، 

بـــل ال جيـــوز  أن تســـتأذن مـــن أ�يهـــا أو جـــدها أل�يهـــا، -بنحـــو الفتـــوى  -منقطـــع) فيجـــب 

  رضر عليها. ب بعقد فيه خطر أوأ�ضًا حتى لو أذن األب أو اجلد لأل



 
 ء اأ  ١٤٠

 ويلالجازة إالزواج من دون 

أبيهـا أو جـدها ألبيهـا فـام هـي  جـازةإتزوجت فتـاة مـن دون إذا  -١٦١السؤال 

 ام املرتتبة عليها؟كحاأل

وجوبــــًا هــــو  األحوطز األب أو اجلـــد لــــألب العقــــد بعـــد وقوعــــه فـــمل ُجيــــإذا  اجلـــواب:

ن إن يطلــق الــزوج أ�ضــًا، ووجوبــًا أ األحوطان العقــد دائــًام فــكــن إن كــبطــالن العقــد، ول

ان قـد قارهبـا كـوجوبـًا أن هيبهـا الـزوج املـدة املتبقيـة، وأمـا لـو  األحوطان العقد مؤقتـًا فـك

بعـــد أن هيبهـــا الرجـــل املـــدة املتبقيـــة يف العقـــد  )1(فيجـــب عليهـــا االعتـــداد )والعيـــاذ بـــاهللا(

ال إخص آخــر العقــد الــدائم، والجيــوز هلــا أن تتــزوج مــن شــيف ن يطلقهــا أاملنقطــع وبعــد 

  بعد ميض العدة.

 هاياملتوفی أبوها وجّدها ألب زواج الفتاة

ان أبوهـا وجـدها كـإذا  جازة أحد يف الـزواجإإىل  هل حتتاج البنت -١٦٢السؤال 

 ألبيها متوفيني؟

ان أ�وهـا وجـدها كـإذا  جـازة أحـد آخـرإإىل  دةياجلواب: ال حتتـاج البنـت البالغـة الرشـ

  أل�يها متوفيني.

                                                             
قـــع بـــني العقـــد املنقطـــع الصـــحيح و وطء الشـــبهة . ب١ مالحظــة أن عقـــد البكـــر بـــدون إذن ولّيهـــا دائـــر يف الوا

ــًا  ـــدفــــاألحوط وجوبـــ ـــع هـــــذه  أن تعتــ ـــد املنقطــ ـــن العقـ ة عــ ـــرأ ــافًا  -املــ ــاملتني إمضـــ ـــتني كـــ ـــث  -ىل حيضــ بحيــ

 يفصلها عن آخر مجاع ثالثة أطهار.



 
١٤١ واج أا 

 السنّيالزواج من 

 : ما حكم زواج الفتاة الشيعية بالرجل السني؟١٦٣السؤال

  اجلواب: ال جيوز.

 ركالفتاة غري الب

ارهتـا بـدون كهل جيوز الزواج الدائم أو املنقطع مـع فتـاة زالـت ب -١٦٤السؤال 

 جازة أبيها؟إ

ان كــارهتــا قـد زالـت اثــر عمـل غـري اجلــامع مـن قبيـل القفــز مـن مكانـت بكن إاجلـواب: 

  وجوبًا استئذان األب أو اجلد لألب. األحوطر وكفهي بمنزلة البمرتفع 

  ذن الويل.إارة بسبب الزواج أو الوطئ شبهة أو الزنا فال يلزم كوأما إن زالت الب

 واجبات الزوجة

 ما هي وظائف الزوجة جتاه زوجها يف الزواج الدائم؟ -١٦٥السؤال 

وجيـب عليهـا متكينـه مـن وجهـا، ذن زإاجلواب: ال جيوز هلـا اخلـروج مـن املنـزل بـدون 

  وحيرم عليها منعه من مقاربتها بدون عذر رشعي.  ،ة يطلبهاشـروعأي لذة م

 استئذان الزوج يف فرتة العقد

: هل جيب عىل الزوجة استئذان الزوج يف اخلروج من املنزل يف الفـرتة ١٦٦ السؤال

 ؟والزفافالفاصلة ما بني العقد 



 
 ء اأ  ١٤٢

ن يف اخلــروج مــن املنــزل، ولكــن إذا أرادت الســفر اجلــواب: ال جيــب عليهــا االســتئذا

 فعليها االستئذان عىل األحوط وجوبًا.

 عمل الزوجة يف املنزل

العمـل يف  ىل الزوجـةع هل جيب - ١٦٧السؤال 

  املنزل من قبيل غسل املالبس والطبخ؟

اجلــــــواب: ال جيــــــب، وال حيــــــق للــــــزوج أن يلــــــزم 

  زوجته عىل العمل يف املنزل.

 وجهاحق الزوجة عىل ز

  ما هي حقوق الزوجة عىل زوجها يف الزواج الدائم؟ -١٦٨السؤال 

فتجــب عليــه النفقــة مــن  زوجهــا ية جتــاهالـــرشعقامــت الزوجــة بوظائفهــا إذا  اجلــواب:

رهـا ذا مل يوفإو، ناها وسـائر مـا حتتـاج إليـه بحسـب املتعـارفكالطعام واللباس ومنزل س

  أم ال. ناً كان متمك ءهلا سوا  ون مديوناً كي

انــت الزوجــة شــابة، كن إثــر مــن أربعــة أشــهر كام ال جيــوز للــزوج أن يــرتك مقاربتهــا أكــ

  وجوبًا. األحوطن شابة عىل كذا إن مل تكو

 ام الزواج املنقطعكأح

  ام الزوجة يف العقد املنقطع؟كما هي أح -١٦٩السؤال 

  اجلواب:

  اشرتطت.إذا  الإال حيق هلا النفقة  .١



 
١٤٣ واج أا 

  اشرتطت.إذا  الإال ترث من زوجها،  .٢

  القسمة هلا يف املبيت. .٣

ان خروجهـــا ســــببًا يف كـــإذا  الإذن زوجهـــا، إحيـــق هلـــا أن ختـــرج مـــن املنــــزل بـــدون  .٤

  ضياع حق زوجها فيحرم حينئذ اخلروج عليها.

 تعيني املهر

 م؟كمل يتم تعيني املهر يف العقد فام هو احلإذا  -١٧٠ السؤال

ذا جامعهــا جيــب عليــه إئم فالعقــد صــحيح، فــمل ُيعــني املهــر يف العقــد الــداإذا  اجلــواب:

  مهر أمثاهلا.

  مل يعني املهر.إذا فالعقد باطل  وأما يف العقد املنقطع

 املغاالة يف املهر

 ثري؟كال رشعي يف أخذ مهر كهل هناك اش -١٧١السؤال 

اجلـــــــواب: ال حـــــــّد للمهـــــــر مـــــــن حيـــــــث القلـــــــة 

اتفـــاق الطـــرفني، فـــاملهر حـــقٌّ إىل  ثـــرة ويرجـــعكوال

  جيب عىل الزوج أداؤه.للزوجة 

جـدر االعتـدال يف هـذا األمـر، وىل واألنعـم األ

ثـــــري، كون الشـــــاب عـــــاقًال وال يقبــــل بـــــاملهر الكــــفي

ً كــو ً حيـــث ورد يف كذا الفتــاة فــال تطلــب مهــرا ثــريا

  ة املرأة قّلة مهرها.كبعض الروايات أن من بر



 
 ء اأ  ١٤٤

  م زواجنا؟كح ل زوجي حني العقد بمهٍر ال يستطيع دفعه، فام هوبِ قَ  - ١٧٢السؤال 

  اجلواب: يتضح اجلواب عرب هذا التفصيل:

ن مل يقصــد إفــ ،تــارة يقصــد الــزوج عــدم دفــع املهــر وأخــرى ال يقصــد عــدم دفــع املهــر

  الزواج.صحة ال يف كشعدم دفع املهر فال إ

رشوطًا بقصــد ـون رضــا الزوجــة بالعقــد مــكــن قصــد عــدم دفــع املهــر فتــارة ال يإوأمــا 

  قد صحيحًا ويتعلق املهر بذمة الزوج.ون العكذلك يكدفع املهر ف

ًا بقصــد دفــع املهـــر فصــحة العقــد حينئـــذ مــــرشوطون رضـــا الزوجــة بالعقــد كــوتــارة ي

  ال.كشإحمل 

 العقد باهلاتف

  هل يصح اجراء عقد الزواج عرب االتصال اهلاتفي؟ -١٧٣السؤال 

  اجلواب: ال مانع منه.

 الزواج يف العدة

  مها؟كا برجل آخر، فام هو حامرأة تزوجت يف عدهت -١٧٤السؤال 

ان الرجــل واملــرأة أو أحــدمها يعلـم بعــدم انتهــاء عــدهتا وبحرمــة العقــد كــإذا  اجلـواب:

  ن تلك املرأة حترم عليه مؤبدًا ولو مل يدخل هبا.ا، فإعىل املرأة يف أ�ناء عدهت

م مل يعلــ وأن يعلــم بأهنــا يف العــدة كــدخــل هبــا فتحــرم عليــه مؤبــدًا حتـى لــو مل يإذا  وأمـا

 بحرمة العقد عىل املعتدة.



 
١٤٥ واج أا 

 الزنا يف العدة 

إذا زنا شخص بامرأة يف أثناء عدهتا فهل يمكنه أن يتزوجها فيام بعد  -١٧٥السؤال 

 م عليه مؤبدًا؟رأم حت

عـــىل األحـــوط  )١(رجعــي فتحـــرم عليـــه أ�ـــداً اجلــواب: إذا كانـــت املـــرأة يف عـــدة طـــالق 

طــع أو مــن الطـــالق البــائن أو كانـــت يف وجوبــًا، وأمــا إذا كانـــت يف عــدة مــن الـــزواج املنق

  عدة الوفاة فال حترم عليه.

ولكـن إذا زنـا هبـا يف العـدة وكـان قبـل ذلـك قـد عقـد عليهـا يف عـدهتا فتحـرم عليـه أ�ـدًا 

  بال فرق بني أقسام العدة.بنحو الفتوى 

 الزنا باملرأة املتزوجة والتحريم املؤبد

يسـتطيع أن يتـزوج هبـا زواجـًا زنا شخص بامرأة متزوجة فهل إذا  -١٧٦السؤال 

 دائًام أو منقطعًا بعد طالقها من زوجها؟

 األحــوطا باطــل عــىل ام أن عقــدمهكــوجوبــًا حرمتهــا عليــه مؤبــدًا،  األحــوطاجلــواب: 

  وجوبًا أن ينفصال بطالق. األحوطذا عقد عليها فإوجوبًا، ف

 الزواج باملرأة املتزوجة

 مها؟كن رجل آخر فام هو حتزوجت املرأة املتزوجة مإذا  -١٧٧السؤال 

                                                             
  .أي ال يمكنه أن يتزوج هبا إىل آخر عمره. ١



 
 ء اأ  ١٤٦

  دخل هبا بعد العقد فتحرم عليه مؤبدًا.إذا  اجلواب:

م كـــذا إمل يـــدخل هبـــا فـــإذا  وأمـــا ان يعلـــم بأهنـــا متزوجـــة وأن العقـــد مـــع املتزوجـــة حـــرا

  مل يدخل هبا ومل يعلم بذلك فال حترم عليه.إذا  وأما فتحرم عليه مؤبدًا أ�ضًا.

 الرشوط ضمن العقد

اشرتطت املرأة عىل زوجها أمرًا حمرمًا يف ضمن العقد مثل عـدم إذا  -١٧٨السؤال 

 رعايتها احلجاب فهل العقد صحيح؟

  ن العقد صحيح.كباطل، ول الـرشطاجلواب: 

اشرتطت املرأة عىل زوجها ضمن العقد أن ال يتـزوج عليهـا مـا إذا  -١٧٩السؤال 

 صحيح؟ الـرشطدامت موجودة، فهل 

يعنــــي  ،ال يف فــــرض املســــأ�ةكفــــاء بــــه حمــــل اشــــولــــزوم الو الـــــرشطاجلــــواب: صــــحة 

وجوبـًا أن الزوجـة ال تسـتطيع  األحـوط، والـرشطوجوبًا عىل الزوج أن يلتزم ب األحوط

م زوجها إ   .الـرشطالعمل هبذا بلزا

إىل  اشرتطت الزوجة عىل زوجهـا ضـمن العقـد أن ال يأخـذهاإذا  -١٨٠السؤال 

 صحيح؟ الـرشطمدينة أخرى، فهل 

م به. طالـرشاجلواب:    صحيح يف فرض املسأ�ة، وعىل الزوج االلتزا

هل تستطيع الزوجة أن تشرتط عىل زوجها ضمن العقد أنه يف ما لو  -١٨١السؤال 

أو السـفر الطويـل  السجنمور مثل االدمان أو قام ببعض األعامل أو حصول بعض األ

 يلة عنه يف طالق نفسها؟كون وكلعدة سنوات ت



 
١٤٧ واج أا 

ور، وال يســـتطيع الـــزوج أن يعزهلـــا عـــن كلفـــرض املـــذصـــحيح يف ا الــــرشطاجلـــواب: 

ورة تســـتطيع الزوجـــة أن تطلـــق نفســـها كمـــور املـــذالـــة، ويف حـــال حصـــول بعـــض األكالو

  الة عن زوجها، والطالق صحيح.كو

 النفقة

 ماذا تشمل النفقة الواجبة عىل الزوج لزوجته؟ -١٨٢السؤال 

اجلـــــــــواب: نفقـــــــــة الزوجـــــــــة الدائمـــــــــة 

نى كوالســـــــــ تشـــــــــمل الطعـــــــــام واللبـــــــــاس

والــــدواء وســــائر مــــا  العــــالجومصــــارف 

ذا إحتتاجــــــه املــــــرأة حســــــب املتعــــــارف، و

 األحوطرية فـثـكالعـالج انت مصـارف ك

  وجوبًا أن جيريا املصاحلة فيه.
  

هل جتـب نفقـة الزوجـة عـىل زوجهـا يف الفـرتة الفاصـلة بـني العقـد  - ١٨٣السؤال 

 والزواج؟

  اجلواب: ال جتب النفقة عىل الزوج.

والـه ممل ينفق الزوج عىل زوجتـه فهـل تسـتطيع أن تأخـذ مـن أإذا  -١٨٤السؤال 

 ذنه؟إلنفقتها بدون 

وجبــت نفقــة الزوجــة عــىل زوجهــا وامتنــع مــن االنفــاق عليهــا فتســتطيع إذا  اجلــواب:

وجوبــًا  األحــوطن كــبعــد مطالبتــه وامتناعــه مــن االنفــاق، ول إذنــهاألخــذ مــن مالــه بــدون 

  نًا.كان االستئذان ممكن إخذ األ ي يفالـرشعم كاالستئذان من احلا



 
 ء اأ  ١٤٨

لـــــــه وإو ـــــــاره عـــــــرب املتصـــــــدي لألإتيّرس ـمل يـــــــذا مل تســـــــتطع أن تأخـــــــذ مـــــــن أموا مـــــــور جب

، واضــطرت للعمـــل لتــأمني نفقتهــا ومعاشـــها فــال جيــب عليهـــا اطاعــة زوجهـــا )1(احلســبية

  حالة انشغاهلا بتأمني معاشها.

 يف أي صورة ال جتب نفقة الزوجة عىل زوجها؟ -١٨٥السؤال 

انــت متمـــردة عــىل زوجهـــا ومستعصــية عليـــه كانـــت ناشــزة، يعنـــي كإذا  اجلــواب: فــيام

  ية.الـرشعومتنعه من حقوقه 

 هل جتب نفقة املطلقة رجعيًا أثناء العدة عىل زوجها؟ -١٨٦السؤال 

  اجلواب: نعم جتب النفقة.

 احلجاب

 اهتا؟ية للحجاب التي جيب عىل النساء مراعالـرشعما هي احلدود  -١٨٧السؤال 

سرت شــــعرها وبــــدهنا عــــن ـتــــ أن جيــــب عــــىل املــــرأة -اجلــــواب: 

إذا  الإفــــني فغــــري واجــــب كغــــري حمارمهــــا، وأمــــا ســــرت الوجــــه وال

ذلك عــــــىل كـــــو ،لـــــيهام الرجـــــل بشـــــهوةإهتـــــام ونظـــــر قصـــــدت اراء

ن مل إليهــــا بلــــذة وإوجوبــــًا لــــو علمــــت أن النــــاظر ينظــــر  األحــــوط

  تقصد هي أن ينظر اليها.

أوجــب إذا  الإوالشــعر عــن غــري البــالغ  وال جيــب ســرت الــرأس - 

  وجوبًا حينئٍذ سرتمها. األحوطثارة شهوة ذلك الصبي فإ

لــو ذلك كـام لـو اسـتعملت مســاحيق التجميـل وكــ -ان عـىل وجــه املـرأة زينـة كـن إو -

                                                             
  وكيله.و املرجع. مثل ١



 
١٤٩ واج أا 

ليهـــا إفيجـــب عليهـــا أن تســـرت وجههـــا عـــن غـــري املحـــارم ولـــو مل ينظـــر  - بيهـــاحّفـــت حاج

  ليها.إنظر ن يُ أتقصد هي  االجنبي بقصد التلذذ ولو مل

 ذاإعـن غـري املحـارم، و - ن البـارزة كمـااألك - بـدهنا  نام جيب عىل املرأة أن تسرت مفاتك - 

  .)غري املحرم(ا عن األجنبي ملون فيجب عليها أن تسرتمه قناعان عليها لباس ملون أو ك

 احلجاب أمام اخلاطب

ام من تقّدم خلطبتهـا؟ وهـل : ما هي احلدود الرشعّية حلجاب املرأة أم١٨٨ السؤال

 جيوز هلا رشعًا أن تكشف عن مقدار من شعرها؟

اجلواب: ال جيب عليها أن تسرت عنه وجهها وشعرها ويدهيا إىل املعصم وساقيها، وجيوز 

  للخاطب النظر لغرض االطالع عىل مظهرها بدون قصد اللذة وخوف الوقوع يف احلرام.

وتضـع املسـاحيق (املاكيـاج) أمـام املتقـدم  : هل جيوز أن تتزين املرأة١٨٩ السؤال

 خلطبتها؟

  اجلواب: ال جيوز.

 سرت القدمني

 هل جيب سرت القدمني عن غري املحارم؟ -١٩٠السؤال 

  اجلواب: جيب سرت القدمني ظاهرمها وباطنهام عن غري املحارم.

 احلجاب أمام املحارم

لغني بلبـاس غـري خوهتـا البـاإتظهر بعض الفتيات البالغات أمـام  - ١٩١السؤال 

 اشف لّرسهتا، فهل هذا جائز رشعًا؟كمٍّ قصري وكحمتشم ب



 
 ء اأ  ١٥٠

ان كــن إان املحـرم ينظــر إليهـا بـال قصــد تلـذذ. وأمـا كـإذا  اجلـواب: ال جيـب السـرت فــيام

ليهــا فيجــب عليهــا ســرت إانــت تقصــد أن ينظــر كليهــا بقصــد التلــذذ والفتــاة إاملحــرم ينظــر 

وىل وجوبــًا أن تســرت بــدهنا، واأل األحوطليهــا فــإنظــر مل تقصــد البنــت أن يإذا  بــدهنا، وأمــا

  ل مفسدة حمتملة.كيفية تقي من كأن تلبس ب

 الرجالإىل  نظر املرأة

 أجسام الرجال غري املحارم؟إىل  م نظر النساءكما هو ح -١٩٢السؤال 

م  عــىل عــدم ســرتها، مثــل  الـــمترشعةال يف املواضــع التــي قامــت ســرية إاجلــواب: حــرا

هــــذه املواضــــع جـــائز بــــدون قصــــد إىل  واليـــدين والســــاقني، فنظــــر املـــرأة الـــرأس والوجــــه

م.   التلذذ واخلوف من الوقوع يف احلرا

 الطبيب األجنبي

 م مراجعة املرأة للطبيب غري املحرم؟كما هو ح -١٩٣السؤال 

اضـــــــطرت املـــــــرأة مـــــــن إذا  اجلـــــــواب:

مراجعــــــــــة الطبيـــــــــــب إىل  أجــــــــــل العـــــــــــالج

مس واضطر الطبيب أن ينظر اليها أو يل

  بدهنا للعالج فال بأس به.

ن مــن معاجلتهــا بــالنظر كــن متنــه إكول

  فقط فال جيوز له أن يلمس بدهنا.

  ن من معاجلتها باللمس فقط فال جيوز له أن ينظر اليها.كن متإو



 
١٥١ واج أا 

ن مـــن معاجلتهــا بلمســها بالقفـــازات فــال جيـــوز لــه أن يلمســـها كــن متإ ل حـــالكــوعــىل 

 بيده مبارشة
)1(.  

م مراجعة املرأة للطبيب الرجل غري املحرم إذا كـان أقـوى يف : ما حك١٩٤ السؤال

 تشخيص املرض وعالجه من الطبيبة ؟

  فال إشكال. الطبيب غري املحرم أحذق من الطبيبة إذا كاناجلواب: 

 ياجكاملا

 ياج يف الشوارع؟كما هو احلد اجلائز للام -١٩٥السؤال 

 يــاج والزينـة يف موضـع رؤيــةكاجلـواب: حيـرم وضـع ا�ا

  غري املحارم.

  

إىل  طالة االظافر وحف احلاجبني للنساء مع االلتفـاتإم كما هو ح -١٩٦السؤال 

 وهنا يف معرض رؤية االجانب؟ك

إىل  ن نظـــــراً كــــظــــافر وحـــــف احلــــاجبني للنســــاء، ولإطالــــة األال يف كاجلــــواب: ال اشــــ

ون يف معـرض كـن فعلـت ذلـك حتـى يإجانـب، وهنام من الزينة فيجـب سـرتها عـن األوك

  ؤية غري املحارم فهو غري جائز.ر

                                                             
ر ال فرق بني الطبي١  جانب.ب غري املحرم وغريه من الرجال األ. ومع عدم االضطرا
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 حلكال

 تحال خارج املنزل؟كهل جيوز للنساء اال -١٩٧السؤال 

  ان يراها غري املحارم فال جيوز.كن إاجلواب: 

 املحارم

 من هم حمارم املرأة؟ -١٩٨السؤال 

  اجلواب: املحارم عىل أقسام ثالثة:

  املحارم النسبيون وهم: ول:القسم األ

  ومهام عال. -طرف األب ومن طرف األم من  -األب واجلد  .١

٢. .   االبن وأوالد الولد وأوالد البنت ومهام نزلوا

ء  -األخ  .٣ وابــن األخ  -ان مــن األ�ــوين أو مــن األب فقــط أو مــن األم فقــط كــســوا

.   وابن األخت ومهام نزلوا

ء  -العـــم واخلــــال  .٤  -ان مــــن األ�ــــوين أو مـــن األب فقــــط أو مــــن األم فقــــط كـــســــوا

  وال األب واألم واجلد واجلدة ومهام علوا.أخوأعامم و

  املحارم السببيون: أي من حيرمون بسبب الزواج وهم: القسم الثاين:

  ومهام عال. -و أ�ًا ألمه أان أ�ًا أل�يه كسواء  -أب الزوج وجده  .١

  الدخول. بـرشطزوج األم،  .٢

  ن نزلت.إو احلفيدةزوج البنت، وزوج  .٣

  ن نزل.إج ويد الزوابن الزوج وحف. ٤
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فيحرم بسبب الرضاع ما حيرم بالنسب بـرشوٍط املحارم بالرضاع،  القسم الثالث:

  ستأيت.

د التالية ليسوا بمحارم:توضيحه فإ وبناء عىل ما تمّ    ن األفرا

.العم واخلال واخلالة والعمة وأحف ابن .١   ادهم مهام نزلوا

ذا ابـن عــم اجلــد واجلــدة كــب واألم وابــن خـاهلام وخــالتهام وعمــتهام، وابـن عــم األ .٢

.   وابن خاهلام وابن عمتهام وخالتهام، وأوالدهم مهام نزلوا

  م الزوج وزوج جدة الزوج.زوج أ .٣

  خت.زوج األ .٤

  أخ الزوج. .٥

  زوج العمة وزوج اخلالة. .٦

  عم الزوج وخاله. .٧

  الدخول. قبلم زوج األ .٨

  أب زوج األم. .٩

  يداته.زوج بنت الزوج، وأزواج حف .١٠

 ام الرضاعكأح

 أرضعت امرأة طفًال فبأي رشوط حيرم عليها؟إذا  -١٩٩السؤال 

  أرضعته برشوط ثامنية:إذا  اجلواب: حيرم عليها

  ون عمر الرضيع دون سنتني.كأن ي .١
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  ون الرضاع من الثدي.كأن ي .٢

  أن يرتضع لبن امرأة حية غري متوفاة. .٣

  .)1(من وطئ حرام ونكأن ال يوون اللبن ناشئًا من والدة كأن ي .٤

  ون اللبن خالصًا غري خملوط بشيئ آخر.كأن ي .٥

  ون اللبن لزوج واحد.كأن ي .٦

بي مــــن أن ال تتــــزوج بــــذلك الصــــ األحوطيء الولــــد اللــــبن، فلــــو قــــاءه فــــال يقــــأن  .٧

ز النظر.كحعدم ترتب أ األحوطن أام كانت حترم عليه بالرضاع، ك   ام الرضاع من جوا

  حدى احلاالت الثالثة:إع وفق ون مقدار الرضاكأن ي .٨

  ني:بـرشطأن يرتضع الولد يومًا وليلة رضاعًا مشبعًا  وىل:األ احلالة 

  : أن ال يرتضع يف اليوم والليلة من امرأة أخرى.األول الـرشط

ل مقــــدارًا قلــــيًال كــــأإذا  ل طعامــــًا يف اليــــوم والليلــــة، اال أ�ــــهكــــالثــــاين: أن ال يأ الـــــرشط

  بنرش احلرمة. يـرضل يف اليوم والليلة فال كأ�ه أ بحيث اليصدق عليه عرفاً 

  ني:بـرشطة رضعة مشبعة عـرشأن يرتضع الولد مخس احلالة الثانية: 

  ول: أن ال يفصل بني الرضعات باالرتضاع من امرأة أخرى.األ الـرشط

أخــذ إذا  ال أ�ـهإاملـة بـال فصــل وانقطـاع، كل مـرة رضــعة كـالثـاين: أن يرتضــع  الــرشط

�نـــــاء الرضـــــعة أو توقـــــف قلـــــيًال بحيـــــث ُعـــــدَّ املجمـــــوع مـــــن أول مـــــا بـــــدأ أســـــًا الرضـــــيع َنفَ 

  بنرش احلرمة. يـرضنه ال إرضعة واحدة بنظر العرف ف عالشبإىل  باالرتضاع

                                                             
ة حبوبـًا لتـبنا. و١ نرش احلرمـة، وكـذلك لـو كـان ـن ذلـك اللـبن ال يـثـدياها اللـبن فـإ درّ ء عليـه إذا أخـذت املـرأ

  ن ذلك اللبن ال يسبب احلرمة.إاللبن ناجتًا عن والدة من زنا ف
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بـت حلمـه واشـتّد عظمـه مـن نأن يرتضع مقـداراً يصـدق عليـه أ�ـه  احلالة الثالثة:

  ذلك اللبن.

 الرضاع املمنوع

 ضع املرأة ابن ابنتها؟هل جيوز أن تر -٢٠٠السؤال 

ن ابنتهــا حتــرم عــىل زوجهــا، إامًال فــكــأرضــعت املــرأة ولــد ابنتهــا رضــاعًا إذا  اجلــواب:

  ذا لو أرضعت ولدًا لزوج ابنتها من امرأة أخرى.كوه

ن زوجـة ولـدها التـي هـي ُامٌّ لـذلك الرضـيع ال إوأما لو أرضعت امـرأة ولـد ابنهـا فـ -

  حترم عىل زوجها.

ن تلــــك إب مــــن لـــبن األب فــــب ولــــد زوج ابنــــة ذلـــك األاألولـــو أرضــــعت زوجـــة  -

  ان الولد من تلك البنت أو من زوجة أخرى.كالبنت حترم عىل زوجها سواء 

  





  ام الطالق� أح 

 

 أقسام الطالق

 : أرجو أن تبينوا أقسام الطالق؟٢٠١ السؤال

  اجلواب: الطالق عىل قسمني:

للــــزوج أن يرجــــع زوجتــــه فيــــه  حيــــقاألول: الطــــالق الرجعــــي: وهــــو الطــــالق الــــذي 

  إىل زوجيته ما دامت يف العدة من دون عقد جديد.املطلقة 

 أن يرجـــع زوجتـــه بعـــده طـــالق الـــذي ال حيـــق للـــزوجالالثـــاين: الطـــالق البـــائن: وهـــو 

  عقد جديد، وهو عىل أقسام مخسة:إال بإىل زوجيته  املطلقة

 طالق الزوجة الصغرية غري البالغة تسعًا.. ١

 طالق اليائسة.. ٢

 طالق الزوجة غري املدخول هبا.. ٣

 طالق املطلقة ثالثًا ختللتها رجعتان، ولو كان الرجوع بعقد جديد.. ٤

  طالق اخللع واملباراة ما مل ترجعا يف البذل.. ٥
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 حكم املطلقة رجعيّاً 

 : ما حكم املرأة املطلقة رجعّيًا؟٢٠٢ السؤال

  عدة، وعليه:اجلواب: املطلقة رجعّيًا بحكم الزوجة ما دامت يف ال

ال جيــوز لزوجهـــا إخراجهـــا مــن بيـــت الطـــالق، إال إذا أ�ــت بفاحشـــة مبّينـــة كـــام إذا . ١

 إخراجها من املنزل. ئذكانت بذيئة اللسان أو زنت والعياذ باهللا فيجوز حين

حيــرم عليهــا اخلــروج مــن بيتــه بغــري إذنــه لغــري األعــامل الرضــورّية، وإذا اضــطّرت  .٢

وط أن ختــرج بعـد نصــف الليــل وترجــع قبــل الفجــر للخـروج مــن غــري إذنــه فــاألح

 إذا تأّدت الرضورة بذلك.

جيوز لزوجها الدخول عليها بغري إذن، وال جيـب عليهـا أن ترتـدي احلجـاب أمـام . ٣

 زوجها، بل يستحب هلا إظهار زينتها له لريغب يف الرجوع إليها.

 جتب نفقتها عىل زوجها وجتب عليها إطاعته.. ٤

 رجوع الزوج 

 : ما معنى الرجوع؟ يعني كيف يمكن للزوج أن يرجع لزوجته؟٢٠٣ الالسؤ

  اجلواب: يمكن للزوج أن يرجع إىل مطلقته ما دامت يف العدة بأحد أمور ثالثة:

أن يــتلفظ بأ�فــاظ دالــة عــىل الرجــوع قاصــدًا إرجاعهــا إىل زوجّيتــه، مثــل: رجعــت . ١

 بك وراجعتك وأرجعتك إىل نكاحي.

 حتّل لغري الزوج قاصدًا الرجوع، مثل اللمس والتقبيل.أن يقوم بأعامل ال . ٢

  اجلامع، ولو مل يكن بقصد الرجوع.. ٣

 
 



 
١٥٩ ق أا 

 التي جيب توفرها يف املرأة حتى يصح طالقها؟ الـرشائطما هي  -٢٠٤السؤال 

  اجلواب: البد من توفر رشطني:

  .)1(ون طاهرة من احليض والنفاسكأن ت .١

  .)2(يف ذلك الطهر جامعهاون كأن ال ي .٢

 الطالق يف احليض

ذبت املـرأة عـىل زوجهـا أو عـىل مـن جيـري صـيغة الطـالق كإذا  -٢٠٥السؤال 

 م طالقها؟كست بحائض فام هو حيوأخربهتم بأهنا ل

  .)3(اجلواب: الطالق باطل

 الطالق والعقد املنقطع

 طالق زوجها؟إىل  هل حتتاج املرأة التي تزوجت بعقد منقطع -٢٠٦السؤال 

هنــــا تنفصــــل عــــن ، فلــــو تزوجــــت ملــــدة شــــهر أو ســــنة فإق يف املتعــــةاجلــــواب: ال طــــال

شـهود إىل  وهبتـك املـدة، وال حتتـاج :أن يقـول الـزوجكـزوجها بامتام املدة أو هببتها املـدة 

  وهنا يف طهر من احليض والنفاس.كإىل  وال

                                                             
ذا كانــت غــري مــدخول هبــا، أو حــامًال مســتبينة احلمــل أو غائبــًا بحيــث اليعلــم بحاهلــا، وللمزيــد مــن . إال إ١

 من منهاج الصاحلني/ املعامالت. ١٤٢١التفصيل مراجعة املسأ�ة 

. إال إذا كانــت صـــغرية أو يائســة أو حـــامًال مســتبينة  احلمـــل أو غائبــًا بحيـــث كــان جـــاهًال بــذلک وللمزيـــد ٢

  .من منهاج الصاحلني / املعامالت ١٤٢٣مراجعة املسأ�ة 

  فال يصح طالقها يف الطهر التايل. -والعياذ باهللا  -وأما إذا جامع زوجته يف أ�ناء احليض 

رد املستثناة.٣  . اال إذا كانت من املوا



 
 ء اأ  ١٦٠

 )1(ام العدةكأح

 م هي مدة عدة الطالق؟ك -٢٠٧السؤال 

  ت:اجلواب: للمرأة املطلقة عدة حاال

  ها.يلعملت تسع سنني، فهذه ال عدة كون أكأن ال ت وىل:احلالة األ

  .عليهاملت ستني سنة قمرية، وهذه أ�ضًا ال عدة كاليائسة، اي أ احلالة الثانية:

ن زوجها مل يدخل هبا أصـًال، فهـذه كملت تسع سنني ولكون أكأن ت احلالة الثالثة:

  أ�ضًا ال عدة عليها.

ــة: ــة الرابع التــي حتــيض وحيضــها مســتقيم ومتعــارف، وقــد دخــل هبــا  املــرأة احلال

زوجها، ففي هذه الصورة جيب أن تصرب بعد الطـالق حتـى تـرى حيضـتني وتطهـر، فـاذا 

  رأت احليضة الثالثة فقد خرجت من العدة.

نهـا يف سـن مـن حتـيض، ففـي هـذه احلالـة كاملـرأة التـي ال حتـيض ول احلالة اخلامسة:

أي  -وجهــا طالقهـــا فيجــب عليــه أن يعتزهلــا ثالثــة أشـــهر هبــا وأراد ز انــت مــدخوالً كن إ

  ثم يطلقها، وعدهتا بعد الطالق ثالثة أشهر. -يرتك مجاعها 

إىل  وعـدهتا -ون محلهـا مـن زنـا كـأال ي بــرشط -املـرأة احلامـل  -: احلالة السادسـة

لهـا بعــد سـاعة مـن طالقهــا حـني وضـع محلهـا، أو اســقاط اجلنـني، وعليـه فــإذا وضـعت مح

  ت عدهتا.انقضفقد 

                                                             
ة فيها أن تصـرب وال تتـزوج بعـد الطـالق أو بعـد انقضـاء املـدة أو بعـ١ د . العدة هي فرتة زمنية جيب عىل املرأ

 هبتها املدة يف العقد املنقطع أو بعد وفاة الزوج.



 
١٦١ ق أا 

 مبدأ زمان عدة الطالق

 من أي زمان تبدأ عدة الطالق؟ -٢٠٨السؤال 

ة  ء علمـــت املـــرأ اجلـــواب: ابتـــداء عـــدة الطـــالق مـــن حـــني انتهـــاء صـــيغة الطـــالق ســـوا

  بطالقها أم مل تعلم.

ىض عليهـا مـدة طويلـة مل يقارهبـا فيهـا ـن مـكامرأة مدخول هبا ول -٢٠٩السؤال 

ان كـن إب عليها يف هذه احلالة االعتـداد بعـد الطـالق؟ وستة أشهر. فهل جيكزوجها 

جيب عليها االعتداد فهل تبدأ العدة من حني آخر مرة قارهبا فيها زوجها أو مـن حـني 

 اجراء صيغة الطالق؟

  العدة من حني الطالق. شـروعاجلواب: نعم جيب عليها العدة، وزمان 

 عدة العقد املنقطع

 ملنقطع؟م هي عدة العقد اك -٢١٠السؤال 

ن يائســة وقــد دخــل هبــا كــأمتــت تســع ســنني ومل تإذا  اجلــواب: إنــام جتــب العــدة عــىل املــرأة

انـت حتـيض فيجـب أن تعتـد بحيضـتني كن ت مدهتا أو وهبها زوجهـا مـدهتا فـإن أمتّ زوجها فإ

  .ن حامالً كمل تإذا  ن تعتد بخمسة وأربعني يومًا، هذاأض فيجب ين حتكن مل تإاملتني، وك

ن اسـتحبابًا أ األحـوطأن تضع محلها أو االسـقاط، وإىل  نت حامًال فعدهتااكوأما إن 

  يومًا. ٤٥تعتد بأ�عد األجلني من وضع احلمل ومن 

ن حيضها غري منتظم بـأن تـرى احلـيض يف فـرتات متباعـدة كانت حتيض ولكن إما أو

  املتني.كوجوبًا أن تعتد بحيضتني  األحوطل أربعة أشهر مرة فكأن تراه ك



 
 ء اأ  ١٦٢

 وفاةعدة ال

 ما هي عدة املرأة املتوىف عنها زوجها؟ -٢١١السؤال 

ن كــــة أ�ــــام إن مل تعـــــرشاجلــــواب: املــــرأة املتــــوىف عنهــــا زوجهــــا تعتــــد بأربعــــة أشــــهر و

بـــرية، يائســـة أو غــــري كانـــت صـــغرية أم كحـــامًال، ســـواء دخـــل هبـــا زوجهـــا أم ال، وســــواء 

ء    ان عقدها دائًام أو منقطعًا.كيائسة، وسوا

ن وضـعت محلهـا قبـل إأن تضـع محلهـا، وإىل  ت حـامًال فيجـب أن تعتـدانـكن إوأما  -

يض أربعـة أشــهر ـمــإىل  ربصـن تأة أ�ـام مــن وفـاة زوجهــا فيجـب عــرشأربعـة أشــهر و ّيض ـــم

  ة أ�ام.عـرشو

 متى تبدأ عدة الوفاة؟ -٢١٢السؤال 

  املرأة بوفاة زوجها. مِ لْ اجلواب: من حني عِ 

 يف عدة الوفاة؟ ماذا حيرم عىل املرأة -٢١٣السؤال 

حــل ووضـــع العطــور ولـــبس كاجلــواب: حيــرم عليهـــا الزينــة يف بــدهنا ولباســـها مثــل ال

  املالبس امللونة.

 عدة وطئ الشبهة

 ما هي عدة وطئ الشبهة؟ -٢١٤السؤال 

  اجلواب: عدة وطئ الشبهة هو نفس عدة الطالق.

الشـبهة علمت املرأة بحصول االشتباه بعد ميض مدة من وطـئ إذا  -٢١٥السؤال 

 فهل تعتد من حني علمها باالشتباه أم من حني الوطئ؟

  العلم بحصول االشتباه. اجلواب: تبدأ عدة وطئ الشبهة من حني الوطئ، ال من حني



 
١٦٣ ق أا 

 عدة الزنا

  ثم أرادت أن تتزوج فهل جيب أن تعتد؟ - والعياذ باهللا  - زنت امرأة إذا  - ٢١٦السؤال 

ن إنـه أن يقارهبـا، وكان هلا زوج فيمكن إيه فاجلواب: ال جيب، فالزنا ال عدة له، وعل

ن كـــنهــا أن تتــزوج مـــن نفــس الرجــل الــذي زنـــا هبــا ومــن غــريه، ولكن هلــا زوج فيمكــمل ي

  وجوبًا إن أرادت أن تتزوج من نفس الرجل الذي زنا هبا أن تعتد بحيضٍة. األحوط

 عدة الطالق أو الوفاة

م املـرأة؟ هـل تعتـد كفام هو حمات الزوج يف أثناء عدة الطالق إذا  -٢١٧السؤال 

  عدة الطالق أم الوفاة؟

ان الطـالق كـن إفيجب أن تعتد عـدة الوفـاة، وأمـا  )1(ان الطالق رجعياً كن إاجلواب: 

  .)3(امل عدة الطالقكإال إفال جيب عليها  )2(بائناً 

                                                             
 . العدة الرجعية هي العدة التي جيوز لزوجها الرجوع فيها.١

  ن يرجع فيها بدون عقد جديد مثل عدة طالق اخللع.العدة التي ال حيق فيها لزوجها أ يأ. ٢

  . للمزيد مراجعة الرسالة العملية.٣





  واملباراة طالق ا��لع

  

  : عىل أي طالق يقال طالق خلعي؟٢١٨ السؤال

وجهــا اجلــواب: يقــع الطــالق اخللعــي بقــول الــزوج: أ�ــت طــالق كراهـة الزوجــة لز. ١

عىل كذا، وفالنة طالقة عـىل كـذا، أو أ�ـت خمتَلَعـة عـىل كـذا، أو فالنـة خمَتَلعـة عـىل كـذا، إذا 

  :)١(توفرت الرشوط التالية

 إىل درجة اخلوف من عدم أداء حقوق الزوج الواجبة.. كراهة الزوجة لزوجها ١

 ا أو ماالً آخر مقابل طالقها.أن تبذل املرأة مهره. ٢

  عدم كراهة الزوج هلا.. ٣

  : ما املقصود بكراهة الزوجة لزوجها يف طالق اخللع؟٢١٩ السؤال

                                                             
طـالق مـن حضـور شـاهدين عـادلني وعـدم تعليـق الطـالق عـىل رشط  زيادة عىل الرشـوط العامـة يف كـل.  ١

ــاء زيـــد فأ�ـــت طـــالق، أو إذا  ــان مســـتقبًال كـــأن يقـــول: إذا جـ مشـــكوك احلصـــول أو معلـــوم احلصـــول إذا كـ

ــار  ـــن البلــــوغ والعقــــل واالختيــ ـــرتط يف كــــل مطلــــق مـ ـــا يشـ ــادة عــــىل مـ ــالق، وزيــ طلعــــت الشــــمس فأ�ــــت طــ

  لقة مما مّر بيانه. والقصد، وزيادة عىل ما يشرتط يف كل مط



 
 ء اأ  ١٦٦

هـــــة املـــــرأة لزوجهـــــا أن تكـــــره شخصـــــ أو تكـــــره أعاملـــــه  هاجلـــــواب: املقصـــــود مـــــن كرا

وســريته، كــأن تكــره وجهــه القبــيح مــثًال، أو أعاملــه وترصــفاته التــي تكــون خــالف رغبـــة 

م أو خـوف وم يول الزوجة، برشط أن تصل الكراهة إىل حّد اخلوف من الوقوع يف احلرا

  عدم أداء حقوق الزوج الواجبة.

وأمــا إذا كــان منشــأ وســبب كراهتهــا ظلمــه هلــا وعــدم أدائــه حقوقهــا كالنفقــة واملبيــت 

  واجلامع فال يصح البذل وال يصح الطالق اخللعي.

 طالة املباراة

 ق املباراة؟طال و: ما ه٢٢٠ السؤال

اجلواب: طالق املباراة يف ما إذا كانت الكراهة من الزوجني وبذلت الزوجة مهرهـا 

  أو ماالً آخر لزوجها ليطلقها .

 مقدار البذل

: هل للامل املبذول من الزوجة لزوجهـا يف اخللـع واملبـاراة تقـدير ٢٢١السؤال

؟  رشعي كّامً

ا يصــح متّلكـه، وجيــوز أن يكــون اجلـواب: لــيس لـه تقــدير معــني كـّامً فيصــح بــذل كـل مــ

  بمقدار املهر أو أقل أو أكثر، إال أ�ه يف املباراة ال جيوز أن يكون البذل أكثر من املهر.

  ولكن يشرتط يف البذل أمران:

  األول: أن يكون معلومًا قدرًا ووصفًا ولو يف اجلملة.



 
 واراة ا طق ١٦٧

ًء كـان الثاين: أن يكون بذل الزوجة باختيارها، فال يصح مع إكراههـا عـىل بـذهل ا سـوا

  كراه من الزوج أو من غريه.اإل

 رجوع الزوجة عن بذهلا

 : هل جيوز للمرأة املختلعة أو املبارأة أن ترجع يف بذهلا فيام لو ندمت؟٢٢٢ السؤال

  اجلواب: نعم جيوز هلا الرجوع ما دامت يف عدهتا.

 إعالم الزوج برجوعها يف البذل

بذهلا يف اخللع أو املبـارأة فهـل جيـب  : إذا أرادت الزوجة أن ترجع يف٢٢٣ السؤال

 عليها إعالم زوجها بذلك، أو يكفي أن ترتاجع يف نفسها؟

اجلواب: يتوقف حتقق الرجوع رشعًا عىل علم الزوج به، فلـو رجعـت دون أن يعلـم 

ً وال ترتتب عليه اآلثار رشعًا.   الزوج برجوعها كان لغوا

ة ـهاء عدهتا فام هي اآلثـار الرشعيـ: إذا رجعت املرأة عن بذهلا قبل انت٢٢٤ السؤال

 املرتتبة عليها؟ وما هي وظيفة زوجها؟

ل الطـالق اخللعـي إىل طــالق بــداجلـواب: إذا علـم الـزوج برجــوع زوجتـه عـن بـذهلا يت

ز  رجعي، ويرتتب عليه آثار الطالق الرجعي كافة مـن وجـوب النفقـة وأمثالـه ومـن جـوا

  إرجاعه هلا إىل زوجيته ما دامت يف العدة.





  ام النذر والیمني� أح 

 

 ذن زوجها؟إهل تستطيع املرأة أن تنذر بدون  - ٢٢٥السؤال 

ن إان الوفـاء بالنـذر منافيـًا حلـق الـزوج فـكـن منع الزوج زوجته من النـذر وإاجلواب: 

  .إذن الزوجن تنذر، بل نذرها باطل يف هذه الصورة بدون أالزوجة ال تستطيع 

اة كــــال يف غــــري احلــــج والزكزوجهــــا حمــــل اشــــ ذنإوصــــحة نــــذر املــــرأة يف ماهلــــا بــــدون 

  األب واألم وصلة الرحم.إىل  حسانواإل

 نذر الصيام وأيام العادة

ن صادف ذلك اليوم أيام عادهتـا، كامرأة نذرت صيام يوم معني ول -٢٢٦السؤال 

 وظيفتها؟ يفام ه

  ذلك اليوم. يضـتـقوجوبًا أن  األحوطاجلواب: 

شهر رجب كامًال من سنة معينة، فـام حكـم  امرأة نذرت أن تصوم -٢٢٧ السؤال

 أيام دورهتا الشهرية؟ هل جيب عليها القضاء أم تسقط عنها؟

  اجلواب: األحوط وجوبًا أن تـقـيض ما تركته أ�ام حيضها.
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 اليمني

 ذن زوجها؟إهل يصح اليمني (القسم) من املرأة بدون  -٢٢٨السؤال 

  باطل. ذن زوجهاإاجلواب: ال يصح، فيمني املرأة بدون 



  رثام اإل� أح 

 سهم الزوجة

 املرأة املتوىف عنها زوجها ما هو سهمها من مرياث زوجها؟ -٢٢٩السؤال 

ن إفســـهمها الربـــع، و -ال منهـــا وال مـــن غريهـــا  - ن لزوجهـــا ولـــدٌ كـــن مل يإاجلـــواب: 

  فسهمها الثمن. -سواء منها أو من غريها  -ان له ولد ك

 رث املرأة من األرايضإ

 هل ترث املرأة من أرايض زوجها؟ -٢٣٠السؤال 

ـــــــــرث الزوجـــــــــة مـــــــــن أرض الـــــــــدار  اجلـــــــــواب: ال ت

وأرض البســتان وغريهــا مــن األرايض، ال مــن العـــني 

  وال من القيمة.
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 رث الزوجة من البناء واألشجارإ

 بنية واألشجار؟ث الزوجة من األهل تر - ٢٣١السؤال 

اجلـــــواب: نعــــــم تــــــرث الزوجــــــة ممــــــا 

وأشـجار ثبت يف أرض البيت مـن بنـاء 

ن أراد بقيــــــــــــــة إن كــــــــــــــول ،ونحوذلــــــــــــــك

ــــــــ ة أن يــــــــدفعوا هلــــــــا قيمــــــــة البنــــــــاء الورث

ــــــــول، واأل شــــــــجار فيجــــــــب عليهــــــــا القب

شـــــــــجار والــــــــــزرع م األكـــــــــذلك حكـــــــــو

ض البســـــــــــــتان واأل�نيــــــــــــة املثبتــــــــــــة يف أر

  ي.ـراضواملزرعة وغريها من األ



  ام الدیة� أح 

 دية املرأة نصف دية الرجل

 ملرأة نصف دية الرجل؟ون دية اكيف أي املوارد ت -٢٣٢السؤال 

  اجلواب: دية املرأة نصف دية الرجل يف القتل.

ان أقــل مــن ثلــث ديــة كــن إفــ -رسه أو اجلــرح ـكــقطــع عضــو أو ك -وأمــا يف غــري القتــل 

ثـر فديـة كان بمقـدار الثلـث أو أكـن إن دية املـرأة تسـاوي ديـة الرجـل، وأمـا إقتل الرجل ف

  املرأة نصف دية الرجل.

 سقاط اجلننيإدية 

 سقاط اجلنني؟إما هي دية  -٢٣٣لسؤال ا

لكــل يـوم إلــی أن  )١(ط اجلنـني حــرام، ولـه ديــة ومقـدارها نصــف دينـارســقاإاجلـواب: 

  تلج فيه الروح.

                                                             
) املســكوك، ويســاوي ٢٤ذهب اخلــالص (عيــار مــن الــ يســاوي ثالثــة أربــاع املثقــال الصــرييف ر. وكــل دينــا١

م  م تقريبًا. ٤٥/٣بالغرا  غرا
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ً ومخســامئة دينــار كـان ذكــن إوأمـا ديتــه بعــد ولــوج الـروح فــأ�ف دينــار  ان أ�ثــى. كــن إرا

ً أو انثى فديته كونه ذكًا يف كوكان مشكن إو   دينارًا. ٧٥٠را

 ون دية اجلنني؟كت عىل َمن -٢٣٤السؤال 

م جنينهــا بتنــاول ن أســقطت األإســقاط اجلنــني، فــاجلــواب: الديــة عــىل مــن تصــّدى إل

  .اهبرضبواسطة االبرة مثًال فالدية علی من سقط اجلنني أن إحبوب فالدية عليها، و

 من الذي يستحق دية اجلنني؟ -٢٣٥السؤال 

طت جنينهـــا فيجـــب أن تـــدفع الديـــة لـــألب ســـقأانـــت األم هـــي التـــي كن إ -اجلـــواب: 

  ان األب متوىف فلبقية الورثة.كن إو

  ان األب هو املتصدي لالسقاط فيجب عليه أن يدفع الدية لألم.كوأما لو  -

  ان املسقط شخصًا آخر فيجب عليه دفع الدية لأل�وين.كن إوأما  -

ليــــه مــــن ســــقاط ال يــــرث مــــن الديــــة، ويرثهــــا مــــن يل مــــن بــــارش اإلكــــوبعبــــارة أخــــرى 

 -ســـــقاط بـــــارشا اإلولـــــو مل يُ  -ســـــقاط اجلنـــــني ان األ�ـــــوان راضـــــيني بإكـــــالطبقـــــات، ولـــــو 

  ب واألم.للطبقة التالية وأن ال يأخذها األعطاء الدية إوجوبًا  األحوطف



  املسائل الطبیة

 عضاءإهداء األ

هـداء إزوجها أن تسجل اسـمها يف ذن إهل تستطيع الزوجة بدون  -٢٣٦السؤال 

 حالة الوفاة الدماغية؟ عضاء يفاأل

احلفــاظ يف حالــة الوفــاة الدماغيــة، وجيــب  الشــخص عضــاءإهــداء أاجلــواب: ال جيــوز 

  بأي طريقة سواء أذن الزوج أم ال. علی حياته

  يالتلقيح الصناع

 : ما حكم تلقيح الزوجة بنطفة زوجها؟ ٢٣٧ السؤال

املبـــارش غــــري  اجلـــواب: جيـــوز تلقـــيح الزوجــــة بنطفـــة زوجهـــا، نعـــم الجيــــوز أن يكـــون

موجبــًا للنظــر إلــی العــورة أو مســها، وحكــم الولــد منــه حكــم ســائر ك الــزوج إذا كــان ذلــ

  أوالدمها بال فرق أصال.
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 زرع البويضة

بأخـذ  رص االطبـاء طريـق محلهـاـن للمرأة أن حتمل وحـكمل يمإذا  -٢٣٨السؤال 

 أخرى؟ امرأة منبويضة من امرأة أخرى، فهل جيوز هلذه املرأة أن تأخذ بويضة 

اجلواب: زرع بويضة امـرأة يف رحـم امـرأة أخـرى حتـى حتمـل عـن طريـق املقاربـة مـع 

م.   زوجها حرا

 زرع حيمن غري الزوج يف الرحم

 هل جيوز رشعًا زرع حيمن رجل يف رحم امرأة أجنبية ليست زوجة له؟ - ٢٣٩السؤال 

م.   اجلواب: حرا

 استئجار الرحم

زوجـة بحـيمن زوجهـا ثـم زراعـة م تلقـيح بويضـة الكـما هو ح - ٢٤٠السؤال 

 البويضة امللقحة يف رحم امرأة أجنبية؟

م.   اجلواب: حرا

 التعقيم

 هل جيوز أن تقوم املرأة بعمل بسبب هلا العقم بإذن زوجها؟ -٢٤١السؤال 

  .)1(اجلواب: حيرم عليها أن تسبب لنفسها بالعقم الدائم، سواء أذن الزوج أم ال

                                                             
  . نعم ال اشكال يف منع احلمل بشكل مؤقت بـرشطني:١

ً هبا رضرًا بالغًا (معتدًا به). -الف   أن ال يكون مرضا

  مل حمرم كنظر الطبيب لبدهنا أو عورهتا.ن ال يتوقف عىل عأ -ب



 

  مسائل متفرقة

 العزائية سرياتة يف املكاملشار

ة كم مشـاركما هو ح - ٢٤٢السؤال 

خلـف  نَّ كإذا  العزائيةاملسريات النساء يف 

ــاة  ــع مراع ــئ م ــني ببط ــال ويمش الرج

 احلجاب والعفاف؟

عــــــاة كاجلـــــواب: ال اشــــــ ال فيـــــه مــــــع مرا

  العفاف.

 أمر الزواج ليلتسه

 لة الزواج وحتصيل خاطب جيد؟كماذا توصون من عمل حلل مش -٢٤٣السؤال 

مـرة ثـم قولــوا  ١٤ | آل حممـدو صـالة الصـبح، ثـم صــلوا عـىل حممـدكعتـني كصـلوا رواب: اجلـ

ــــ(اللّ مــــرة  ١٠٠ وبعــــد ذلــــك  مــــرة، ١٤ | آل حممــــدو ِخــــْر يل واْخــــَرتْ يل) ثــــم صــــلوا عــــىل حممــــد مَّ ُه

  أمر الزواج.م يف ك�ام املختلفة حتى يفرج اهللا تعاىل عليرروا هذه الصالة والدعاء يف األك

 م الرقصكح

 م رقص النساء؟كما هو ح - ٢٤٤سؤال ال
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 األحــوطاجلــواب: حيــرم رقــص النســاء أمــام الرجــال ورقــص الرجــال أمــام النســاء، و

رقص النساء أمـام النسـاء ورقـص الرجـال أمـام الرجـال، واجلـائز هـو رقـص  كوجوبًا تر

  املرأة أمام زوجها فقط.

 عطر النساء

هـل جيـوز للمـرأة أن  -٢٤٥السؤال 

 رج املنزل؟تستعمل العطر خا

يفيــــــــة بحيــــــــث كان بكــــــــن إاجلـــــــواب: 

تصــــــــــل رائحــــــــــة العطــــــــــر لغــــــــــري املحــــــــــرم 

  ه.كوجوبًا تر األحوطف

 املحادثة الكتابية مع األجانب

: ما حكم املحادثة الكتابية بني املرأة والرجل غـري املحـرم سـواء عـرب ٢٤٦السؤال

 االنرتنت أو برامج الواصل االجتامعي كالواتس أب وأمثاهلا؟

  ام.اجلواب: حر

 عراسجمالس األ

يقاعهـا يف إعـىل م الرضب عىل الطاولة ورقص النسـاء كما هو ح - ٢٤٧السؤال 

 عراس التي ال يوجد فيها أي رجل حتى الصبي املميز؟األ

حــّد اللهـــو إىل  مل يصــلإذا  رضب عــىل الطاولــة يف حــّد نفســـهـاجلــواب: ال مــانع مــن الـــ

م عىل كواللعب، ول   وجوبًا. األحوطن الرقص حرا



 
١٧٩   

 مل النساءع

 هل جيوز خدمة النساء وعملهن خارج املنزل؟ -٢٤٨السؤال 

ية وعـــدم الــــرشعل املــوازين كـــاجلــواب: العمـــل يف حــّد نفســـه ال مــانع منـــه مـــع رعايــة 

  مزامحة حق الزوج وعدم منعه.

 قيادة النساء للسيارات

م قيادة النسـاء كما هو ح - ٢٤٩السؤال 

 للسيارات؟

ـــــــه مـــــــع رع ـــــــة اجلـــــــواب: ال مـــــــانع من ل كـــــــاي

  .احلجاب وأمثالهكية الـرشعاملوازين 
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  ٣٤  ............................................................  املندوبة لواتالص

  ٣٤  ............................................................  االستحاضة انتقال

  ٣٥  ....................................................  االستحاضة نوع تشخيص

  ٣٥  ..........................................................  االختبار إمكان عدم

  ٣٦  ..................................................................  الدم خروج



 
 ء اأ  ١٨٤

  ٣٦  .................................................................  الصوم حكم

  ٣٧  ...........................................................املصحف كتابة مّس 

  ٣٧  ...............................................................  املساجد دخول

  ٣٧  .................................................................  اآليات صالة

  ٣٨  .....................................................  اميالص و الصلوات قضاء

  ٣٨  ........................................... الدماء سائر من االستحاضة دم متييز

  ٣٩  ...............................................................  احليض غسل

  ٣٩  ...............................................................  احليض صفات

  ٣٩  ...................................................................  اليأس سن

  ٤٠  .............................................................  واملرضعة احلامل

  ٤٠  ...................................................................  احليض مدة

  ٤١  ................................................................. الدم استمرار

  ٤١  ..................................................................احليض بداية

  ٤١  ............................................................. أ�ام ثالثة حساب

  ٤٣  .......................................................  حيضتني بني الطهر أقل

  ٤٣  ............................................................  احليض أ�ناء النقاء

  ٤٤  ............................................. احليض دم من اجلرح دم تشخيص

  ٤٥  ..........................................  احليض من االستحاضة دم تشخيص

  ٤٥  ............................................  احليض دم من البكارة دم تشخيص

  ٤٦  ..........................................  )احلائض تروك( احلائض عىل حيرم ما

  ٤٦  ..................................................................  الُغسل زمان

  ٤٦  .....................................................  احلائض تروك هلا حيل متى

  ٤٧  ........................................................  اموالصي الصالة قضاء



 
١٨٥ ا 

  ٤٨  ................................................................  احلائض عبادة

  ٤٨  .......................................................  اخلضاب أو الشعر صبغ

ن قراءة   ٤٨  .................................................................. القرآ

  ٤٩  ................................................................  احلائض أقسام

  ٤٩  ................................................  والعددية الوقتية العادة ذات -١

  ٥١  ................................................  احليض صفاتب الدم يكن مل إذا

  ٥٣  ..................................  العادة أ�ام من أكثر احليض بصفات الدم رؤية

  ٦٧  .........................................................  الوقتية العادة ذات -٢

  ٧١  ........................................................  العددية العادة ذات -٣

  ٧٤  ...........................................................  العددّية العادة ذات

  ٧٦  ..................................................................  املضطربة -٤

  ٧٨  ....................................................................  املبتدئة -٥

  ٨٠  ....................................................................  الناسية -٦

  ٨٧  .................................................................... العادة تبدل

  ٨٧  ...............................................  واحد شهر يف ثانية مرة الدم ؤيةر

  ٨٩  ...............................................................  االستظهار مورد

  ٩٠  ............................  ضيح أ�ه انكشف ثم ضيبح سيل الدم أن ظنّت إذا

  ٩١  ...............................................................  النفاس غسل

  ٩١  ..................................................... االسقاط بعد اخلارج الدم

  ٩٢  .......................................................  الوالدة صدق يف الشك

  ٩٢  ...................................................................  النفاس حد

  ٩٣  ..................................................................  الغسل زمان



 
 ء اأ  ١٨٦

  ٩٣  ........................................................أ�ام عرشة الدم جتاوز إذا

  ٩٤  ...................................................  أكثر أو لشهر الدم استمر إذا

  ٩٧  ............................................................  امليت مس غسل

  ٩٩  ............................................................  األموات أحكام

  ٩٩  ............................................  بطنها يف حيٌّ  وجنينها األم ماتت إذا

  ٩٩  ..............................................................  املتوفاة املرأة ويلّ 

  ١٠٠ .................................................................  امليت غسل

  ١٠٠ ..............................................  توفيت إذا احلائض املرأة تغسل

  ١٠٠ ..................................................................  املرأة كفن

  ١٠٠ ...................................................  زوجها عىل املرأة كفن هل

ء يف الوجه خدش   ١٠١ .................................................  امليت عزا

  ١٠٣  ....................................................................  التيمم

  ١٠٣ .....................................................  األظافر طالء مع التيمم

  ١٠٣ ................................................  احليض غسل عن بدالً  التيمم

  ١٠٥  ............................................................  الصالة أحكام

  ١٠٧ .......................................................  األم عن الصالة قضاء

  ١٠٧ .......................................  للحائض والعشاء املغرب صالة وقت

  ١٠٨ ........................................................  الصالة يف البدن سرت

  ١٠٨ ........................................... الصالة أ�ناء يف الساتر مراعاة عدم

  ١٠٩ .............................................  احليض بدم املصيل لباس تنجس

  ١٠٩ ...................................................  الرجال لباس املرأة ارتداء

  ١٠٩ .................................  الصالة يف واملرأة الرجل بني الفاصلة املسافة



 
١٨٧ ا 

  ١١٠ ...............................................  الصالة إلقامة األماكن أفضل

  ١١٠ ......................................................................  األذان

  ١١٠ .................................................  الصالة يف واإلخفات اجلهر

  ١١١ .....................................................  الركوع يف نيديال وضع

  ١١١ ...................................................  السجود يف نياملرفق وضع

  ١١١ ...............................................................  احلامل صالة

  ١١٣ ...............................................................  املسافر صالة

  ١١٣ ...........................................  هازوج إذن بدون املرأة سفر حكم

  ١١٣ ...............................................  زوجها وطن يف الزوجة حكم

  ١١٤ ...........................................  السابق وطنها عن الزوجة إعراض

  ١١٤ ...................................  األب عمل حمّل  يف واألوالد الزوجة حكم

  ١١٦ ...............................................................  اجلامعة صالة

  ١١٦ .....................................................  اجلامعة إمام وقوف حمل

  ١١٦ ..............................................................  العيدين صالة

  ١١٦ ............................................................  االستئجار صالة

  ١١٧  ............................................................  الصيام أحكام

  ١١٧ ..............................................................  احلبوب تناول

  ١١٨ ....................................................  احليض حدث عىل البقاء

  ١١٨ .............................................. الصيام أ�ناء يف احليض دم رؤية

  ١١٩ .........................................................  احليض غسل نسيان

  ١١٩ .......................................................  واالستحاضة الصيام

  ١١٩ ....................................................  الصيام حال يف االكتحال

  ١٢٠ ..............................................................  االفطار كفارة



 
 ء اأ  ١٨٨

  ١٢١ .......................................................  األم عن الصيام قضاء

  ١٢١ ...............................................................  احلامل صيام

  ١٢٢ ..............................................................  املرضعة صيام

  ١٢٣ ................................................................  التأخري فدية

  ١٢٤ ...........................................................  املستحب الصيام

  ١٢٥ ..................................................................  االعتكاف

  ١٢٧  ...........................................................  اخلمس أحكام

  ١٢٧ .............................................................  اخلمس وجوب

  ١٢٧ .............................................................. خلمسيةا السنة

  ١٢٨ .......................................  اخلمسية سنته يف زوجها املرأة تتبع هل

  ١٢٨ ......................................................  النفقة من ليس اخلمس

  ١٢٨ ......................................واملنظفات كالطعام للمؤنة ُأِعدَّ  ما مخس

  ١٢٩ .................................................................  اهلدية مخس

  ١٢٩ ..................................................................  املهر مخس

  ١٣٠ .............................................  )اجلهيزّية( العروس جهاز مخس

  ١٣٠ ....................................................  واحليل املجوهرات مخس

  ١٣١ ...............................................  واحليل املجوهرات ثمن مخس

  ١٣٣  .............................................................  الزكاة أحكام

  ١٣٣ ................................................................  الذهب زكاة

  ١٣٣ ................................................................  الفطرة زكاة

ء البيع   ١٣٥  .............................................................  والرشا

ء   ١٣٥ .......................................................  الزوج مال من الرشا

ء   ١٣٥ ........................................................  الولد مال من الرشا



 
١٨٩ ا 

ء   ١٣٦ ................................................  الشخصية األموال من الرشا

  ١٣٧  ..............................................................  واهلدية اهلبة

  ١٣٧ ................................................  الزوجني بني اهلبة يف الرجوع

  ١٣٩  ............................................................  الزواج أحكام

  ١٣٩ ................................................................  األب إجازة

  ١٤٠ .................................................  الويل إجازة دون من الزواج

  ١٤٠ ......................................  أل�يها وجّدها أ�وها یاملتوف الفتاة زواج

  ١٤١ ...........................................................  السنّي من الزواج

  ١٤١ .............................................................  البكر غري الفتاة

  ١٤١ ............................................................  الزوجة واجبات

  ١٤١ ................................................  العقد فرتة يف الزوج استئذان

  ١٤٢ ......................................................  املنزل يف الزوجة عمل

  ١٤٢ .....................................................  زوجها عىل الزوجة حق

  ١٤٢ ......................................................  املنقطع الزواج أحكام

  ١٤٣ .................................................................  املهر نيتعي

  ١٤٣ .............................................................  املهر يف املغاالة

  ١٤٤ ...............................................................باهلاتف العقد

  ١٤٤ .............................................................  لعدةا يف الزواج

  ١٤٥ ...............................................................  العدة يف الزنا

  ١٤٥ ........................................  املؤبد والتحريم املتزوجة باملرأة الزنا

  ١٤٥ ......................................................  املتزوجة باملرأة الزواج

  ١٤٦ .......................................................  العقد ضمن الرشوط

  ١٤٧ ......................................................................  النفقة



 
 ء اأ  ١٩٠

  ١٤٨ ....................................................................احلجاب

  ١٤٩ .......................................................اخلاطب أمام احلجاب

  ١٤٩ ................................................................  القدمني سرت

  ١٤٩ .......................................................  املحارم أمام احلجاب

  ١٥٠ ........................................................  الرجال إىل املرأة نظر

  ١٥٠ ............................................................  األجنبي الطبيب

  ١٥١ ....................................................................  اجا�اكي

  ١٥٢ .....................................................................  الكحل

  ١٥٢ ....................................................................  املحارم

  ١٥٣ .............................................................  الرضاع أحكام

  ١٥٥ .............................................................  املمنوع الرضاع

  ١٥٧  ...........................................................  الطالق أحكام

  ١٥٧ ..............................................................  الطالق أقسام

  ١٥٨ .........................................................  رجعيّاً  املطلقة حكم

  ١٥٨ ...............................................................  الزوج رجوع

  ١٥٩ ..........................................................  احليض يف الطالق

  ١٥٩ ......................................................  املنقطع والعقد الطالق

  ١٦٠ ................................................................  العدة أحكام

  ١٦١ ......................................................  الطالق عدة زمان مبدأ

  ١٦١ ..........................................................  املنقطع العقد عدة

  ١٦٢ ..................................................................  الوفاة عدة

  ١٦٢ ...........................................................  الشبهة وطئ عدة

  ١٦٣ ................................................................... الزنا عدة



 
١٩١ ا 

  ١٦٣ .......................................................  الوفاة أو الطالق عدة

  ١٦٥  .....................................................  واملباراة اخللع طالق

  ١٦٦ ................................................................ املباراة طالة

  ١٦٦ ................................................................  البذل مقدار

  ١٦٧ .....................................................  بذهلا عن الزوجة رجوع

  ١٦٧ ..............................................البذل يف برجوعها الزوج إعالم

  ١٦٩  .....................................................  واليمني النذر أحكام

  ١٦٩ .....................................................  العادة وأ�ام الصيام نذر

  ١٧٠ ......................................................................  اليمني

  ١٧١  ............................................................  اإلرث أحكام

  ١٧١ ...............................................................  الزوجة سهم

  ١٧١ ..................................................... األرايض من املرأة إرث

  ١٧٢ ............................................  واألشجار البناء من الزوجة إرث

  ١٧٣  ..............................................................  الدية أحكام

  ١٧٣ ..................................................  الرجل دية نصف املرأة دية

  ١٧٣ ...........................................................  اجلنني إسقاط دية

  ١٧٥  ............................................................  الطبية املسائل

  ١٧٥ .............................................................  األعضاء إهداء

  ١٧٥ ...........................................................  الصناعي حيالتلق

  ١٧٦ ...............................................................  البويضة زرع

  ١٧٦ .............................................  الرحم يف الزوج غري حيمن زرع

  ١٧٦ .............................................................  الرحم استئجار



 
 ء اأ  ١٩٢

  ١٧٦ .....................................................................  التعقيم

  ١٧٧  ............................................................ متفرقة مسائل

ئية املسريات يف املشاركة   ١٧٧ ...............................................  العزا

  ١٧٧ .........................................................  الزواج أمر لتسهيل

  ١٧٧ ...............................................................  الرقص حكم

  ١٧٨ .................................................................  النساء عطر

  ١٧٨ ...............................................  األجانب مع الكتابية املحادثة

  ١٧٨ ............................................................  األعراس جمالس

  ١٧٩ ................................................................  النساء عمل

  ١٧٩ ......................................................  للسيارات النساء قيادة

  


