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ّ 
ق بني عريب وأعجمي وال ّ، مل يفرًجاء اإلسالم دينا للبرشية مجعاء
ق الوصول إىل اهلدف املنشود ية طرّبني ذكر وأنثى، جاء لريسم للبرشي

ان وقيمه وأخالقه ليصل وهو الرقي بمدركات اإلنسمن اخللق أال 
 .من خالهلا إىل كامل جمتمعه من مجيع جوانبه

القوانني التي  هي إال منظومة متكاملة من ماة ّفاألحكام الديني
 .مع خالقه ومع نفسه ومع جمتمعهوارتباطه م حياة اإلنسان ّتنظ

ًص بالرجل بل تشمل املرأة أيضاتال ختوأكثر هذه األحكام  ّ. 
 والزكاة واحرتام حقوق اآلخرين والبيع ّجفالصالة والصوم واحل

 هبا الرجل دون املرأة، فاملرأة ّال خيتصمن األحكام والنكاح وغريها 
إذا بلغت وجب عليها ما وجب عىل الرجل، وجاز هلا ما جاز له من 

ملزمة بام  وفةَّ هلا الترصف فيه؛ إذ تكون مكلّفات فيام يصحّترصلا
 .جاءت به الرشيعة

ّإال أن ّك أحكاما خاص هناّ  اقتضتها طبيعة - دون الرجل– ة باملرأةً
 .قة املرأة وتكوينها اجلسامينخل

ا ـاء التي تراهـاء يف خصوص الدمـا جـم كامـن تلك األحـوم
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 إذ اقتضت خلقة املرأة أن تكون  هلا تلك - البحثّحمل وهو -املرأة 
محل مجاع و وما يرتبط به من ]اجلنيس [لوضعها التناسيلًالدماء تنظيام 

 هدف الرشيعة هو تنظيم ّنإوحيث . اتّها من املتغريوغري وإنجاب
أحكام تلك  الدماء وأحكام  هلا من بيانّ البد  فكان،حياة اإلنسان

متناسبة مع فجاءت تلك األحكام . ك الدماء رؤيتها لتلالاملرأة ح
اصلة بني ، فحالة حالةته حاالنة أحكام ّ، مبيذلك الوضع اخلاص

ًقسام قسام أقسامه ً. 
ما يرتبط  بحث نسعى جاهدين لبيان وتوضيحفيام ييل من الو
سنذكر ما يرتبط والدماء من خالل تعريفها وبيان صفاهتا، كام بتلك 

 آية اهللا السيد كامل وفق آراء سامحةّبشكل مفصل  هبا من أحكام
 ).دام ظله(احليدري 

لة بعض ن هذه الرساّ أن نضمارتأينا ذلكلكنّا وقبل البدء يف 
 بام نحن فيه من البحث، ومن تلك  مسيس ارتباطاهلاملباحث التي 
 . وبحث بلوغ املرأة التكليفاألبحاث بحث

ّال مبيّ مفصسلُ لبحث الغ- ضمن تلك البحوث–عرض تكام سن  ننيً
 . مما يعود للقارئ بالنفع والفائدة ما يرتبط بهّ وكلأقسامه وأحكامه
 دليل ملن يريد خريهذه الرسالة  القدير أن تكون َّسائلني العيل
 . العونّ، ومنه نستمد املجالّاملعرفة احلقة يف هذاالوصول إىل 



 
 أقسام األغسال  •
 الغسل  وط  •

ü  املغتسلرشوط  
ü رشوط ماء الغسل  
ü الرتتيب يف الغسل  

  صور الغسل ا    •
  األ ور ال   ب  را تها عند الغسل •
  وضوء أثناء الغسل  صدور ما يوجب ا •
  صدور ما يوجب الغسل أثناء الغسل •
   بعض أح م ا لل   الغسل •





 
 

 
 ٍةّوبكيفي )واجلسد والرقبة الرأس( البدنّكل َغسل  هو :سلُالغ
 .ةّمستحب وةواجب :غسال عىل قسمنيواأل. ًالحقا تأيت

 
  غسال ا واجبةاأل: لّاألو

 :غسال،  تنقسم إىل قسمنيأة ّوهي ست
 ٍ آخر، بالقيام بواج أجل من بجي وهو ما : الواجب لغريه-١

 .ِّالتي متهد لهات ّقدمامل بوصفه من
ــواع ــىل أن ــو ع ــة: وه ــسل اجلناب ــسل احلــيض،  ،ُغ ــُوغ  سلُوغ

 .ّامليتّ مس سلُوغ النفاس، سلُوغ االستحاضة،
ّ مثال واجب ألجل الصالة التي ال تصحاجلنابة سلُغف من غري  ً

 . طهارة
ُوكل واحد من األنواع اخلمسة للغسل الواجب لغريه، له سبب  ّ

ً فغسل احليض مثال سببه - كام هو واضح من التسمية-يوجبه  ُ
ّاحليض، وهذه األسباب املوجبة للغسل يسمى واحدها يف اصطالح  ُ
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ًسل رافعا هلذا احلدث، يف قبال ُالفقهاء باحلدث األكرب، ويعترب الغ
 .صغر الذي حيتاج إىل الوضوء فقط لرفعهاحلدث األ

ال ألمر  وجوبه ّنإف  فقط؛األموات سلُغ وهو: لنفسه واجب ال-٢
 .آخر، بل من أجل نفسه

  ةّغسال ا ستحباأل: ا ا 
 ًرشعا، دةاملحد ّاخلاصة مواقعها أو ،أوقاهتا هلا ،كثريةهي و
 .ٍّحلج أو ٍلعمرة حراماإل أراد ملن سلُوالغ ،اجلمعة يوم يف سلُكالغ

 .ً تعترب طهارة ونظافة رشعا-ً كانت أو مستحبةً واجبة-غسالواأل
  فروع و سائل

ّعد كلُيهل  :١ ؤالالس   وطهارة؟ً غسل عبادةّ
 أو ًباووج  عليه الرشيعة اإلسالميةّتنص مل ٍسلُغّكل  :اجلواب
 اغتسل  فإذا.ًرشعا له أثر وال ،ًطهارة وال ًعبادة ّ يعدال ،ًاستحبابا
َسال مل يُغ ناإلنسا  ذلك ّيصح ال -ًاستحباباًوجوبا أو  - د يف الرشيعةِرً
 .ًرشعا الطهارة به تقع أي ال يكون عبادة وال الغسل،

 بني الغسل والوضوء، وهو أن ّ جوهريٌضح لنا فرقّومن هنا يت
ة القربة ّأ بنيّ الظروف واملواقع، فمتى توضّ يف كلّالوضوء مستحب

ًه واعترب متطهرا وضوؤّصح  إال مع ّه ال يصحّن، بخالف الغسل فإّ
 .وجود سبب له
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 دثـاحل من الطهارةفيها  طرتشالعبادات التي ي :٢ ؤالالس
 الطهارة ً أيضاهاـ فيطرتشيل ـه - كالصالة - وءـالوضب ،غرـاألص

 ؟بالغسل  ،األكرب دثـاحل نـم
  . نعم يشرتط ذلك:اجلواب

 حتى األصغر باحلدث ثِاملحد عىل حيرم ماّكل هل  :٣ ؤالالس
 ةحرم ك،يغتسل حتى األكرب باحلدث ثِاملحد ًأيضا عىل حيرم ،أّوضتي

 ؟الرشيف املصحف كتابة ّمس
األحداث  بعض بسبب حترم إضافية أشياء وهناك نعم، :اجلواب

 . يأيت احلديث عنها يف فصوهلا–وغريمها كاجلنابة واحليض –الكبرية 
تكفي وجتزي عن ل ه -ً أو مستحبةً واجبة- غسالاأل :٤ ؤالالس
 ؟الوضوء

 ُاألصغر ُاحلدثّ فإذا صدر من املكلف  تكفي،، نعم:اجلواب
 سلُللغ ُاملوجب األكرب ُواحلدث ً كالبول مثال،للوضوء ُاملوجب
 وكذلك ،فقط وال حيتاج إىل الوضوء معه يغتسل أن يكفي كاجلنابة،

ّإذا اغتسل غسال مستحب  .الوضوء عن يجيز يكفي وفإنهًا ً
 مورد واحد - إجزاء الغسل عن الوضوء-ستثنى من هذا ُولكن ي

 فهو ال ،طة الذي يقع قبل صالة الفجرّوهو غسل االستحاضة املتوس
 .ه من هذه الرسالةّ يأيت يف حملٍجيزي وال يكفي عن الوضوء، عىل تفصيل
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 أجنب كمن - الغسل أسباب دتّتعد إذاما هو احلكم  :٥ ؤالالس
 ؟ - فتجنب زوجها ويقارهبا حيضها من قىتن كاملرأة أو ،ًتاّمي ّومس

 أو ،أغسال من عليه ماّ كل به يقصد واحد سلُغ يكفي :اجلواب
ًمعينا ًواحداًيقصد غسال   .الباقي عن فيكفيه كغسل اجلنابة ّ

 
ًواجبا كان أم مستحبا  -سل ُللغ رها لكي ّ من توفّرشوط البد -ً

 ُيرتبط بامء الغسل،ما منها  و،ُاملغتسليرتبط بما منها ًيكون صحيحا، 
 . من اإلجيازٍنذكرها فيام ييل بيشء ُومنها ما يرتبط بنفس الغسل،

ً 
  طهارة ا دن: لّاألو

 نجاسة سواء كانت ناشئة من سبب الغسل أو من يشء ّمن أي
 .آخر

   انتفاء ا  ر وا رج: ا ا 
ّأي أن يكون املغتسل يف حالة صح  به الغسل ّ ال يرضية بحيثُ

ًرضرا خطريا ً. 
 ما املراد من الرضر اخلطري؟ :١السؤال 
  هو الرضر الذي جيتنب عنه العقالء عادة، والذي حيرم :اجلواب

 .عىل اإلنسان أن يوقع نفسه فيه
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 يتطهر؟ب له هذا الرضر، فكيف ّ إذا كان الغسل يسب:٢السؤال 
 .ّ  جيب عليه التيمم:اجلواب

ب له هذا الرضر ومع ذلك ّسل يسبُ إذا كان الغ:٣السؤال 
 سله؟ُاغتسل، فام حكم غ

 .سله يف هذه احلالةُ يبطل غ:اجلواب
 بأن يصاب ،ًب له رضرا غري خطريّسل يسبُإذا كان الغ :٤السؤال 

 ّيرتك الغسل ويتيمم؟أن ًيسرية مثال، فهل جيوز له بحمى 
 . جيب عليه أن يغتسل:اجلواب
  القر ة نية: ا الث
اإلتيان بالفعل من أجل اهللا سبحانه وتعاىل، فهي  :معناهاو

الباعث نحو الفعل، سواء كانت هذه النية بسبب اخلوف من عقاب 
ًا له وإيامناّ يف ثوابه، أو حبًاهللا تعاىل، أو رغبة ة ّوني. ّ بأنه أهل ألن يطاعً

 . عبادةُالقربة رشط يف العبادات، والغسل
 ف؟ّكيف  ينوي املكل :٥السؤال 
هللا ا من أجلل معّستحرض يف نفسه أنه يقوم هبذا الأن ي :اجلواب
 .تعاىلسبحانه و

ُ الغسل قصد الوجوب أو ّ يف نية القربة يفهل يشرتط :٦السؤال 
 االستحباب؟
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سله من أجل اهللا ُ ذلك، بل يكفي أن يكون غ يشرتطال: اجلواب
 .ًا إليهّتعاىل وتقرب
ُهل جيب استمرار نية القربة إىل حني االنتهاء من الغسل؟ :٧السؤال  ّ 
 .ةّنعم، جيب استمرار الني: اجلواب
ُف الغسل ثم رشد ذهنه يف أمور أخرى ّإذا نوى املكل :٨السؤال 

 ة؟ّسل، فهل يقدح ذلك يف استمرار النيُغري الغ
ة ما دامت ثابتة يف نفسه ّ ال يقدح ذلك يف استمرار الني:اجلواب

 .إين أغتسل قربة هللا: ماذا تفعل؟ ألجاب: بحيث لو سأله شخص
  تفر ع

ّالرياء مرض بني هو اإلتيان بالفعل من أجل : ياءة القربة، والرّ
 عبادة يأيت ّكسب ثناء الناس وإعجاهبم، وهو حرام يف العبادات، فأي

هبا اإلنسان هبذا الدافع تكون باطلة، سواء جاء بالفعل من أجل 
 .واملرائي آثم. ًالناس وحدهم، أو من أجلهم ومن أجل اهللا معا

 .ًسله باطالُ غكان ًف رياءّفلو اغتسل املكل
نسان بالزهو وهو أن يشعر اإل –ّهل يرض العجب  :٩ال السؤ

ّواملنّة عىل اهللا سبحانه وتعاىل وأنه أد ّى لربه كامل حقهّ  يف ة القربةّ بني-ّ
 ؟الغسل

ّل العجب الغسل، لكنه يقلِبطُال ي: اجلواب  .ل من ثوابهُ
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النظافة والتربيد ورفع الكسل وما ّهل يرض قصد  :١٠السؤال 
 ّشاهبها يف نية القربة؟

ّال ترض مثل هذه األمور يف ني: اجلواب سل ُة القربة، وال يبطل الغّ
ُمع قصدها ما دام السبب والباعث الرئييس للغسل هو اإلخالص هللا 

 .سبحانه وتعاىل
  ا با ة :ا رابع

 ُغسلال أفعال بنفسه غتسلامل ويامرس يزاول أن :هنا هبا واملراد
 العجز معّ إال ذلك  منٍيشء يف غريه يستنيب أن له جيوز وال بالكامل،

 .واالضطرار
 بيده املاء َإبريق هُغري َيمسك أن التي ال جتوز االستنابة من وليس
 الغري ويعترب ،جائز هذاّ فإن تسل به،فيغ  عىل املغتسلمنه املاء َّويصب

 .يف عرصنا احلارض) وشالد( كام يف املاء أنبوب بمثابة هنا
 ،ونحوه ٍملرضيغسله غريه  أن إىل كلفامل ّاضطر إذا :١١ سؤالال

 فامذا يصنع؟
 .فيغسله الغري ُف الغسل،ّ املكلينوي أن جيب: اجلواب

سل بنفسه، ُن من مبارشة الغّف ال يتمكّإذا كان املكل :١٢السؤال 
 م، فامذا يفعل؟ّ التيمتمكن من يهولكنّ

 . جيوز له االنتقال إىل التيمم:اجلواب
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ً 
ّ يتم إال ال ّ، أي أنهمائية طهارة سلُالغبام أن  ر ّ من توفّ، فالبدباملاءّ

ًة يف املاء لكي يكون الغسل به صحيحا، وهيّرشوط خاص ُ: 
  اإلطالق :األول

 ُغسلّيصح ال ال، وًمطلقاُتعمل يف الغسل املاء املس يكون أنّفالبد 
 . )١(الورد كامء املضاف باملاء

 اآلخر ويف مطلق ماء أحدمها يف: إناءان عنده كان من :١٣السؤال 
 ،بينهام زِّيمي ومل تشاهبا ولكنّهام طاهر،  وكالمها-ًمثال – الورد ماء
 ام يغتسل؟ّفبأهي

 وبذلك ،بالثاين غسلال رّيكرّ ثم بأحدمها ًالّأو غتسلي :اجلواب
 .ُغسله ّبصحة يعلم

                                                             
ّ أي إضافة، ّ هو ما يصح إطالق لفظ املاء عليه من دون حاجة إىل:املاء املطلق )١(

ّكامء املطر وماء البحر وماء النهر وماء اآلبار والعيون واملاء املقطر، وهو الذي 
 .ّجيري يف األنابيب واحلاممات والفنادق واملساجد ونحوها

ّهو ما ال يصح إطالق لفظ املاء عليه إال باإلضافة والتقييد، وهو : املاء املضافو ّ
 عن وضعه الطبيعي وسلب عنه اسم إما ماء مطلق خالطه جسم آخر فأخرجه

ّاملاء، فلم يعد ماء حقيقة، كالشاي وماء الورد، وإما ماء اعترص من بعض  ً
 .األجسام كامء الليمون وماء الرمان وماء العنب
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  الطهارة :ا ا 
 ُغسلّيصح ال ال، وًطاهراُاملاء املستعمل يف الغسل  يكونأن ّفالبد 

 .النجس باملاء
 اآلخر ويف طاهر ماء أحدمها يف: إناءان عنده كان من :١٤السؤال 

 ام يغتسل؟ّفبأهي ،بينهام زِّيمي ومل شاهبات ولكنّهام ،نجس ماء
ّيرتكهام معا ويتيمم إذا تضيق عليه وقت عبادة واجبة: اجلواب ّ ً. 

الوضوء هل يمكن يف املاء املستعمل يف رفع اخلبث و :١٥السؤال 
 ُاستعامله يف الغسل مرة ثانية؟

 .لّستعامل األونعم، يمكن ذلك إذا مل  يتنجس من اال: اجلواب
  )١(اإلباحة: ا الث

ًفالبد أن يكون املاء املستعمل يف الغسل مباحا  ً ملكا للمغتسل أو –ّ
 .موافقته بدون لغريا بامء ُالغسلّيصح  ال و-ًملكا لغريه يأذن باستعامله

 هل يشرتط يف املوافقة أن تكون رصحية؟ :١٦السؤال 
فيها الرصاحة، بل يمكن أن يستكشفها  ال يشرتط :اجلواب

 عىل إذنه يف ّف من حال صاحب املاء، بأن تكون حالته تدلّاملكل
 .فّالترص

                                                             
 .املراد من اإلباحة هنا ما يقابل الغصبية )١(
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 فهل ،ف يف رضا صاحب املاء وعدمهّ املكلّولو شك :١٧السؤال 
 ُجيوز له الغسل بذلك املاء؟

 .سلهُ غّال جيوز له ذلك، وإن استعمله فال يصح: اجلواب
 

سل الرتتيبي، إذ يشرتط الرتتيب يف ُ بالغّوهذا الرشط خاص
ُالغسل بني الرأس والرقبة من جهة وبني سائر البدن من جهة أخرى، 

 .م الرأس والرقبة عىل سائر والبدنّفيقد
  فروع
ّ أنه األثناء يف أو االنرصاف بعد علمّثم ف، ّاملكل اغتسل إذا  :لّاألو

 عىل والرقبة الرأس مّيقد فلم ًرشعا، املطلوب الرتتيب عىل يغسل مل
 بدونّ كله بدنه عىل املاء ّصب بأن اجلسد، ضمن يف سلهامَغ بل ،اجلسد

 فامذا يصنع؟ ذلك، مالحظة
 عليه بجيو والرقبة، للرأس سلَغ من منه وقع بام يكتفي: اجلواب

 ).البدن من والرقبة الرأس عدا ما اجلسد (جسده غسل يعيدأن 
 تركّ أنه االنرصافبعد  علمّ ثم ،تيبرتال عىل اغتسل إذا: الثاين

  يصنع؟ فامذا ،أعضائه من ٍعضو غسل
 ،منهام ًءاجز أو الرقبة أو الرأس هو العضو هذا كانن إ: اجلواب

 العضو كان وإن .جسده غسل ذلك بعد ويعيد ،يغسله أن عليه وجب
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 سائر غسل عدُي ومل سلهغ عىل اقترص ،والرجل كاليد سداجل يف
 . األعضاء

 يف الرتتيب الحظ هل هّأن يفّ وشك ّاملكلف، اغتسل إذا: الثالث
  ؟ يصنعفامذا ،جلسدا عىل والرقبة الرأس مّوقد غسله

 .يعيده وال ًصحيحا سلهُغ يعترب: اجلواب
 غسل هل هّأن ّشك يف تهاءاالن وبعد ّاملكلف، اغتسل إذا: الرابع

  ، فام هو حكمه؟منهام جزء غسل ّشك يف أو ،رقبته أو رأسه
 .يعيده وال صحيح سلهُغ :اجلواب
 من والرقبة الرأس سوى ما أي - جسده يغسل كان إذا: اخلامس

 فامذا يفعل؟ الرقبة، أو الرأس سلَغ يفّ وشك - البدن
 .ّيتم غسله وال يعيد غسل الرأس والرقبة: اجلواب
 سلَبغ يبدأ أن قبل منهام ٍجزء أو والرقبة الرأس سلَغ ّشك يف وإذا
 ، فكيف يصنع؟اجلسد

 .سلهَغ ّشك يف ما يغسل أن عليه جيب :اجلواب
 ّشك يفّ ثم ،جسده إىل وانحدر ،ورقبته رأسه غسل إذا:السادس

 عضو ّ أيأو الصدر أو كاليد - جسده من العضو هذا غسل هل أنه
 ، فامذا يفعل؟ - اجلسد من آخر

 وال ،ويغسله املشكوك لعضوا إىل يرجع أن عليه ب جي:اجلواب
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 سلُالغ من تهاءاالن بعد ّالشك لديه حصل سواء عداه، ما سلَغ يعيد
 .األثناء يف أو

 من األيمن اجلانب يف املشكوك العضو يكون أن بني فرق وال
 .األيرس أو البدن
 

 ،ّاملستحبة واألغسال لغريه الواجب سلُالغ من اخلمسة األنواع
 واملستحاضة ،نقت إذا واحلائض، فاجلنب .سلُالغ كيفية يف فقّتتّكلها 
 إذا واإلنسان ،نفاسها انتهى إذا والنفساء ،الدم باستمرار ابتليت إذا
 األغسال من غريه أو ٍمجعة سلُبغ عّتطو إذا عّواملتطو ،ًتاّمي ّمس

 .واحد نحو عىل سلونتيغ هؤالءّ كل ،ّاملستحبة
ًخاصة كيفية له ّنإف ؛األموات سلُغ ًمجيعا ذلك عن زّويتمي  ،به ّ
 هبا زّيتمي التي الكيفية تاركني ّالعامة، سلُالغ كيفية هنا نرشح وسوف

 . بحثهّحمل إىل األموات سلُغ
 

 .وارمتاس ترتيب: صورتان الرشعي سلُللغ
  ال ت  سل ُالغ: األو 
 عَتد وال ء،بأية صورة تشا والرقبة الرأس عىل املاء ّتصب أنهو 
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 اجلانب َمتّقد شئتن إ ّاتفق، امكيف البدن سائر عىلّ ثم ،ًشيئا منهام
ً معا عليهام ت املاءَصبب شئت وإن األيرس، َمتّقد شئت وإن األيمن،
 البرشة وغسل ُاستيعاب كامل البدن بالغسل، وجيب ،ًواحدة ًدفعة

 .ًمعا والشعر
ًشيئا  أو رأسك تغسل أن يمكنك بل ،سلَالغ يف التتابع جيب وال

 الفاصل طال ولو أخرى ٍساعة يف وتكمل ،ٍساعة يف رأسك من
 .الزمني
  االرتما  سلُغال: ةا اني

ًكثريا  املاء كان سواء ،املاء يف بدنه مجيع اجلنب يرمسأن : وكيفيته 
 ًكثيفا الشعر كان وإذا ،كامل البدن يستوعب بحيث ًأو قليال،
 يف ارمتاسه ّالكل عند إىل املاء بوصول يعلم حتى بيده قهّفر ،ًومرتاكام

 ،االرمتاسة بتلك ًعادة املاء إليه يصل ال البدن من موضع ّوأي .املاء
 .ملحوظ فاصل وبال الفور عىل غسله جيب

أن  يكفي وال االرمتاس، عملية بابتداء االرمتايس يف ّالنية وتبدأ
 .فقط البدن متام تغطية عند تكون

 
 :التالية األمورً معا واالرمتايس الرتتيبي سلُالغ يف الحظُي أن جيب

 وذلك ؛البدن إىل املاء إيصال عند سلُللغ ًقاصدا يكون أن ً:الّأو
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 إذا يكفي وال سل،ُالغ ّبنية املاء يف البدن بإدخال أو ،عليه املاء بإسالة
 .املاء يف وهو كهّحتر  أناملاء داخل يف البدن أو العضو كان

 يغتسل أن وأراد املاء وغمره بركة أو حوض يف بدنه غمس فمن
 هكذا وهو سلُالغ ينوي أن يمكنه فال الربكة أو احلوض بذلك

 :عليه ّيتعني بل جسده، بتحريك ويكتفي
 - بدنه ًشيئا من خيرج فعليه أن االرمتايس سلُالغ أراد إذا -١

 .سلُغال بقصد ًثانية ًةّمر املاء ىلإ  ويعود- ًمثال وعينيه كجبهته
 أن ورقبته رأسه غسل عند عليه ّيتعني الرتتيبي الغسل أراد إذا -٢
 سلَغ وعند سل،ُالغ بقصد املاء يف يغمسهامّ ثم ورقبته رأسه كامل خيرج
 .سلُالغ بقصد فيه يغمسهّ ثم املاء من ًكامال خيرجه أن جسده سائر

 حاجز ّفكل. ومانع حاجز بدون سلاملغت بدن ّيمس املاء أن :ًاثاني
ُلغسل عليه، أو مانع حييط بالبرشة أو يلصق هبا، ال جيوز االكتفاء با

 .ر، والعصابة التي تعصب هبا اجلروحورب هبا الكسعدا اجلبرية  التي جت
إذا كان هذا احلاجز دواء لطخ به موضع من بدنه، فام  :١٨السؤال 
 هو حكمه؟

إذا كان ذلك العضو بحاجة إىل ذلك الدواء يمكن : واباجل
 .للشخص أن يغتسل ويمسح عىل ذلك املوضع

ُن وجب عليه الغسل يشء َن بدن مِ مٍإذا التصق بجزء :١٩السؤال 
 زالته، فام هو احلكم؟إّمن األصباغ أو القري وتعذرت 
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 .ّمميجيب عليه أن يت: اجلواب
  ذلك الصبغ أو القري عىل أحد مواضع التيمم، فامذا يفعل؟وإذا كان
 .م ويغتسلّجيب عليه أن يتيم :اجلواب

ّإذا التصقت عني نجاسة ببدن املغتسل، وشكلت  :٢٠السؤال 
 كام لو اختلط الدواء عىل اجلرح -ًحاجزا عن وصول املاء إىل البرشة

ّ واحدا بنحو يتجمد مع الزمن يف مكان ًبالدم اخلارج منه وصارا شيئا ً
ي إزالته إىل رضر ّرت إزالته بعد الشفاء حيث تؤدّوتعذ -اجلرح
 فام احلكم هنا؟. معترب

م وجب عليه ّإن كان هذا احلاجز عىل غري أعضاء التيم: اجلواب
ًم والغسل معا، ولكنه ّم وجب التيمّم، وإن كان عىل أعضاء التيمّالتيم

ًالنجس مبارشة، وإنام يضع عليه شيئا طاهرا بقدره ال يغسل احلاجز  ً
 .ويمسح عليه يف غسله

ّنعم، إذا كان هذا الدم املختلط بالدواء قد حتول من الدم إىل يشء 
ًآخر وأصبح جزءا من جلد اإلنسان عرفا  . جرى عليه حكم البرشة،ً

 .املغتسل بدن عىل وجيري يستويل جتعله ٍبدرجة املاء يكون أن :ًثالثا
  روعف

 كان ًطويال الشعر غسل جيب ،ً معاواالرمتاس الرتتيب يف :األول
 .دلاجل من حتته ما غسل جيب كام ،ًرقيقا أم ًكثيفا ،ًقصريا أم
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 كباطن ،ظاهره من ال اجلسم باطن من ّيعد ما غسل جيب ال: الثاين
 .الشفتني ومطبق ،نفاأل

 معّ إال رالظاه أو نالباط من أنه ّيشك يف ماجيب غسل  ال :الثالث
 لهّتبد ّوالشك يف االحتامل طرأّ ثم الظاهر من كانّ بأنه السابق العلم
 .الباطن إىل ّوحتوله

 ومن ،ًعمال وأحسن االرمتايس من خري الرتتيبي سلُالغ :الرابع
 .االرمتايس إىل عنه يعدل أن فله ،به وابتدأ الرتتيبي سلُالغ عىل عزم

 
 قائم وهو ونحوه كالبول الوضوء يوجب ما ِ املغتسلمن صلح إذا
 اخلمسة األنواع من غريمها أو احليض من أو اجلنابة من سلُالغ بعملية
  يصنع؟ ذافام ،الغسل من الواجبة

 مما اغريمهاحليض أو  أو اجلنابة بذلك وترتفع ،سلُالغ ُّتمُي: اجلواب
 عليه فيجب ،الوضوء نعوال يكفي  جيزي ال ولكنّه ،الغسل أوجب

 .ّيتوضأأن 
 الغسل من الوضوء يوجب ما صدور بعد لِاملغتس عدل وإذا
ّ كل ًأيضا يف الوضوء عن وأجزأه ،ذلك له جاز االرمتايس إىل الرتتيبي
 .الوضوء عن ًجمزيا فيه الغسل كان ٍحالة
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 سل،ُالغ بعملية قائم ووه سل،ُالغ يوجبف ما ّحصل من املكل إذا
  احلكم؟ هو فام

 لو كام - األول املوجب نوع من الثاين املوجب كانن إ: اجلواب
 . جديد من فعليه أن يعيد الغسل – ثانية جنبأو اجلنابة من يغتسل كان

 كام  - النوع يف األول ًخمتلفا عن املوجب الثاين املوجب كانوإن 
ًمستمرا الغسلّ أن يتم فله - ةاجلناب سلُغ أثناء يف ّامليتّ مس لو  عىل ّ
ًاملطلوب منه رشعا هو  ّأن يف واالحتامل الرجاء وجه عىل ولكن ،ّنيته

ّعىل أساس احتامل أن إعادته مطلوبة  الغسل عيديّ ثم ُإمتام الغسل،
 .ٍجديد ٍسلُغب يأيتو سلُالغ يقطعأن ًأيضا  وله ًرشعا،
 اجلديد سلُبالغ ينوي أن له جاز ًارمتاسيا كان الغسل اجلديد نإف

 .األمرين كال أو ّامليتّ مس أو اجلنابة
 .ًرشعا تهّ يف ذمّامع اخلروج نوى ًكان ترتيبياوإن 
  فروع
 ،بدنه من خرآ ٍجزء عىل أو ساتر عورته وعىل اغتسل من :لّاألو
 يمنع وال حيجب ال دام ما سلُالغ ّصح منه ،ًوباصمغ الساتر هذا وكان
 .للغصب يأثم ولكنّه) اجللد ظاهرأي  (رشةالب عىل املاء إسالة من

 ًماء به  وأمحى-ًمثال – ًكهربائيا ًموقدا أو ًوقودا غصب من :الثاين
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ُصح غ ،به واغتسل ًمباحا  .الغصب لفعل ًثامآ كان وإن سله،ّ
 قصده من وكان التجارية، ماتّاحلام إحدى يف اغتسل من :الثالث

 ٍمال من يعطيه أو م،ّاحلام لصاحب العوض يعطي ال أن البداية منذ
 فهل ،بالتأجيل مّاحلام صاحب خيرب أن دون ٍحني بعديعطيه  أو حرام،

  يبطل؟ أو الغسل ّيصح منه
 .سلُغال  منهّصحي: اجلواب

 
 هل أنه يف ّاملكلفّ وشك سلُالغ يوجب ما حصل إذا: لّاألو
  ؟، فامذا يصنعال أو اغتسل

 .يغتسل أن عليه ب جي:اجلواب
 من سلُالغ بقصد مّاحلام دخل قدّ بأنه علم من القبيل هذا ومن
: أنه ّالشك يف له حدث ٍبأمد منه خرج أن بعد هولكن ،غريها أو اجلنابة
 ٍلسبب سلُالغ عن انرصف أو ،يغتسل فلم عنه سها أم اغتسل، هل
 الةاحل هذه مثل ففي؟  -ًمثال  - مّاحلام إىل الدخول عند طرأ له قد كان
 . اجلنب حكم عىل ٍباق ألنه يغتسل، أن عليه جيب

 علم بل ،األساس من العضو سلَغ يف ًاّشاك يكن مل إذا: الثاين
 :ًمثال – وفساده غسله ّصحة ّشك يف ولكنّه ّاملعني، العضو بغسل
  فامذا يفعل؟- مضاف أو نجس بامء سلهَغّ أنه احتمل
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 هذا له حصل سواء اإلعادة، جتب وال غسله صحيح  :اجلواب
 سلَغ من االنتقال بعد أثنائه يف أو سل،ُالغ من االنرصاف ّالشك بعد

 ذلك سلَغ من الفراغ ّبمجرد أو آخر، عضو سلَغ إىل العضو ذلك
 .آخر عضوَغسل  إىل االنتقال وقبل العضو

 
 ما يوضع عىل اجلرح أو القرح ألجل إصالحه، ّ هي كل:واجلبرية

 .اح واخلرق ونحومهابال فرق بني األلو
ّهو الغسل الذي حتل فيه اجلبرية عىل برشة  :وغسل اجلبرية ُ

ّاملغتسل حمل  .ًدال من غسل ما ختفيه من البرشة البرشة، فيمسح عليها بُ
ّهذا إذا كان الغسل االعتيادي يسب  ًاب للمريض أو الكسري رضرُ

 .، وإال وجب عليه أن يغتسل بالطريقة االعتياديةًاأو حرج
 :التالية النقاط ضمنسل اجلبرية ُأحكام غبعض  إىل هنا رينشو

 الذي ّللمكلف سمحُي قرح، وأ جرح وجود حاالت يف: ًأوال
 اجلرح أطراف بغسل ويكتفي ،يغتسل أن سلُالغ سبب له حصل
 . مّيتيم بأن له سمحُي كام  -ً هذا إذا كان مكشوفا – والقرح
 ويمسح يغتسل ،ريةبجب املريض العضو ّشد الذي الكسري: ًثانيا
  .اجلبرية عىل

 عليه جيب ،الكرسّ حمل عىل ًجبرية يضع مل الذي الكسري: ًثالثا
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 .الناقص سلُبالغ منه ىكتفُي وال ،ّالتيمم
ّكل ذلك إذا كان الغسل بالصورة االعتيادية غري ميسور للمكلف ٍّ ُ .

ٍذا تيرس له ذلك بدون رضر أو حرّوأما إ ج، وجب عليه أن يغتسل ّ
 .يقة االعتياديةبالطر

   وط ا ب ة
ّ اجلبرية بديال رشعا عن البرشة، البد أن تتوفر فيها لكي تكون ً ً

 :بعض الرشوط، وهي
 .ّطهارة ظاهرها، وال ترض نجاسة باطنها .١
أن ال تزيد عن موضع اجلرح أو القرح أو الكرس بمقدار غري  .٢
 .مألوف
 .ّأن تكون مباحة، فال يصح املسح عىل اجلبرية املغصوبة .٣

 ّهل يشرتط يف اجلبرية أن تكونه مما تصح الصالة فيه؟ :٢١السؤال 
- كانت اجلبرية من ذهب فإن ال يشرتط ذلك يف اجلبرية، :اجلواب

ُبالغسل، لكن ّ ترض ملأو من جلد مما ال يؤكل حلمه  -بالنسبة للرجل
 . طاهرة وغري مغصوبةبرشط أن تكون

  الصالة هبذه اجلبرية؟ازجومعنى هذا وهل 
ًمعتدا به ًب رضرا ّ إذا كان تبديلها ال يسب:اجلواب فال جتوز الصالة ّ

ّهبا، وإنام جيب تبديلها بام يصح الصالة به ّ. 



 
   وط ا  يف •
 األن  بلوغ  •
  عالمات بلوغ ا رأة •
  بلوغ ا رأةّسن األقوال    •

 
 





 
 

 
ّترشيف من اهللا عز وجل لإلنسان وتكريم له؛ ألنه : التكليف ّ ّ

ّيرمز إىل ما ميز اهللا به اإلنسان من عقل وقدرة عىل بناء نفسه والتحك م ّ
 بخالف غريه من الكائنات ،ّيف غرائزه، والقابلية لتحمل املسؤولية

 .احلية
لك مرضاته فه به اهللا سبحانه وتعاىل نال بذّى اإلنسان ما كلّفإن أد

 .فه به نال سخطه والعقاب الشديدّ ما كلِّ وإن مل يؤد،والثواب اجلزيل

 
ّفا باألحكام الرشعية البد من توفر بعض ّلكي يكون اإلنسان مكل ً

 :يوه. الرشوط فيه، هذه الرشوط مشرتكة بني الرجل واملرأة
  ا لوغ: ًأوال

فغري البالغ ليس . لغّ إال إذا ب لإلنسانه التكليفّإذ ال يتوج
 عىل األخرويعدم ترتب العقاب : ّبمكلف، وعدم التكليف يعني

 ّالصالة فال يعدب غري البالغ ِمل يأتترك فعل مأمور به يف الرشيعة، فلو 
ّآثام وال يستحق  . العقاب عىل ذلك الرتكً
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ّ حمدد سيأيت بيانه يف حملّوللبلوغ تقدير رشعي  .ه من هذه الرسالةّ
  عقلال: ًثانيا

ونقصد به أن يكون لدى اإلنسان من الرشد ما يدرك به كونه 
ّ ويشعر بأن تلك التكاليف -ًتركا وأً فعال –ًملزما بالتكاليف الرشعية 

 .ملقاة عىل عاتقه
ف، وكذا األبله الذي ال يدرك الواضحات ّفاملجنون غري مكل

 .لقصور عقله
  القدرة: ًثا ا

ً فعال أو – التكاليف الرشعيةونقصد هبا القابلية عىل االلتزام ب
 .-ًتركا

ًفمن عجز عن الطاعة، كان معذورا وسقط عنه التكليف، سواء 
ًكان ذلك التكليف أمرا وإلزاما بيشء وقد عجز عنه  كاملريض يعجز (ً

ً، أو هنيا وحتريام ليشء وقد عجز عن اجتنابه )عن القيام يف الصالة ً
 ).كالغريق يعجز عن اجتناب اخلطر(وتركه 



  
 

 
  لغة -١

 :وردت يف كتب اللغة تعاريف متعددة للبلوغ، منها
ًبلغ فالن يبلغ بلوغا وبالغا إذا : يقال ، الوصول إىل اليشء.١ ً ٌ

 .)١(أدرك: بلغ الغالموكذلك التبليغ، اإليصال، :  واإلبالغ،وصل إليه
 وكذلك ليفنه بلغ وقت الكتاب عليه والتك كأاحتلم: بلغ الغالم .٢

 .)٢(بلغت اجلارية
َ بلوغا من باب قعدّ بلغ الصبي،الوصول:  البلوغ.٣ َ احتلم : ً

 .)٣(ولزمه التكليف، فهو بالغ واجلارية بالغ
  ًفسلجيا -٢

 يمكنه فيهااجلسامين سان مرحلة من النمو وهو وصول اإلن
 .التناسل والتزاوج مع اجلنس اآلخر

                                                             
 .بلغ: ، مادة١٣١٦، ص٤اجلوهري، الصحاح، ج )١(
  .بلغ: ، مادة٤، ص٦، تاج العروس، جبلغ: مادة، ٤٨٦ لسان العرب، ج، ص)٢(
 .٧، ص٥الطرحيي، جممع البحرين، ج) ٣(
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٣-   ً  
ّبلوغ، إال أهنا مجيعا تؤداختلفت تعريفات الفقهاء لل ً ي نفس ّ

  .ًاملعنى، وهو وصول اإلنسان مرحلة يكون فيها قادرا عىل النكاح
 :ومن هذه التعاريف

 . )١( هو أهلية اإلنسان لتوليد املثل أو معنى مالزم له-١
ّ عبارة عن وصول اإلنسان كغريه من احليوان إىل حد إمكان تكون -٢

ل كامل ّقدرته عىل إنزال املاء الدافق، وهو أوك شهوته وّاملني يف بدنه، وحتر
ّنوعه جسام وروحا، وهو احلد ً  .)٢( الفاصل بني طفولته ورجولتهً

 هو الكامل الطبيعي لإلنسان، أي بلوغ احللم والوصول إىل -٣
وهو حالة انتقال األطفال من عامل الصباوة   النكاح وتوليد املثلّحد

 .)٣( الكامل والرجولةّوالطفولة إىل حد
 

  ًفسلجيا
 لبلوغ األنثى هي] ًفسلجيا [ًعتمد علمياُي العالمة الوحيدة التي

، فإذا حاضت األنثى )الطمث(ى يف اصطالحهم ّ أو ما يسماحليض
                                                             

 .٣٦٤، ص٣جامع املدارك، ج، أمحد، اخلونساري) ١(
 .٥٥عيل، الفقه املأثور، ص، املشكيني) ٢(
 .٣٥-٣٤، ص١القول الرشيد يف االجتهاد والتقليد، ج، املرعيش) ٣(
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ا وصلت مرحلة البلوغ التي تستطيع فيها أن ّ عالمة عىل أهن ذلكّدُع
 . تتناسل وتتزاوج مع اجلنس اآلخر

ًة مثال ّ، فاملناطق احلاراملناطق اجلغرافية باختالف البلوغ وخيتلف
ًهناك دورا فاعال للتغذيةتبلغ فيها الفتيات قبل املناطق الباردة، كام أن  ً 

 .البلوغر ّم وتأخّتقديف وغريها من العوامل والوراثة 
ّ فال يمكن حتديد عمر خاص هلذه املرحلة، إال أن ،وعىل هذا

 ).١٥-٩ ( سنيفتبلغ الغالب يف الفتيات أن 
 :ات، منهاّة تغريّويالحظ عىل الفتاة يف مرحلة البلوغ عد

 الواضح يف منطقة ّكربوز األثداء، والنمو: ات جسميةّتغري. ١
 .احلوض، وبروز الشعر حتت اإلبط ويف منطقة العانة

يف هذه املرحلة تبدأ الفتاة تشعر بأنوثتها، : غريات نفسيةت. ٢
تبدأ باالهتامم بمظهرها فاهتم، وّترصد الكبار يف ّول أن تقلتحاف

ذلك من  وغري . مات خجل النساء تظهر عليهاوبنظافتها، وتبدأ عال
 .اتّالتغري

  ً عيا
 :عالمات، وهذه العالمات هي -ً رشعا–لبلوغ املرأة 

ّخروج بعض الرطوبات املصحوبة برعشة ولذة تشبه رعشة . ١
ة النوم أو يف اليقظة، ّالرجل ولذته من األنثى، سواء كان ذلك يف حال
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 .ّالة مجاع واتصال جنيس أو بدونهيف ح
 الشعر أينبات الشعر اخلشن عىل العانة، وال اعتبار بالزغب ـ . ٢

 .وهناية البطنالناعم ـ والعانة تقع ما بني العورة 
ُ تكمل األنثى تسع ذلك بأنّإكامل مرحلة معينة من العمر، و. ٣

ّ من فقهاء اإلمامية، إال أن بعضهم  وهو رأي املشهور.)١(سنني قمرية ّ
 .قد خالف ذلك، وسيأيت بيان ذلك فيام ييل من البحث

 .كاحليض واحلمل: ومن الفقهاء من ذكر عالمات أخرى للبلوغ
نا يف بحثنا هذا من عالمات البلوغ إال عالمة العمر ّوال هيم

تها ّبالنسبة للمرأة، نحاول هنا ذكر األقوال فيها مستعرضني أدل
 .عض من مناقشاهتاوب

                                                             
والسنة . م، وآخرها شهر ذي احلجةّر حمرالسنة القمرية هي التي مبدؤها شه )١(

ًثني عرش يوما تقريباا من السنة امليالدية بّالقمرية أقل  نيفإن تسع سن هذا وعىل. ً
 .يوم) ١٠٥ ( ميالدية بحوايلني تسع سنّأقل منقمرية 



 
 

 
• 

وهو رأي املشهور، إذ اعتربوا سن البلوغ بالنسبة للمرأة إكامهلا 
 .ة واإلمجاعتسع سنني قمرية، وقد استندوا يف ذلك لدليلني، مها السنّ

 
 :ثبات ذلك عىل طوائفوالروايات التي استندوا إليها إل

ّة   أن حد ا لوغ   األن  هو ّا روايات ا ال :الطائفة األو  ّ

  . سع س  
 :وهذه الروايات كثرية، نحاول ذكر بعضها هنا

  ا رواية األو 
عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عبد 

 سألت أبا جعفر: العزيز العبدي، عن محزة بن محران، عن محران، قال
فاجلارية متى جتب عليها احلدود التامة، وتؤخذ هبا : قلت...  ×

ّإن ا ار ة ل ست مثل الغالم، إن ا ار ة إذا تزوجت «: ويؤخذ هلا؟ قال ّ ّ

ُودخل بها و ا  سع س  ، ذهب عنها ا تم، ودفع  ا ما ا، وجاز أ رها   
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 .)١(» وأخذ  ا و هاّا  اء وا يع، وأقيمت عليها ا دود ا امة،
  داللة ا رواية

 عىل ّيذهب القائلون هبذا الرأي إىل أن ظاهر هذه الرواية دال
 . واضح يف إكامهلا التسع<و ا  سع س  >: × قوله ّاملطلوب، فإن

ًوما ذكر يف الرواية من التزويج والدخول هبا ليسا رشطا للبلوغ، 
ّوإنام ذكرا ألهنام عالمة للتحق ّ وما يؤيد .  من بلوغها التسعدّق والتأكّ

 .ذلك الروايات التي حترم الدخول باجلارية قبل بلوغها التسع
تقييد التسع بالزواج والدخول هبا مل : ّويمكن أن تناقش بأن

د من البلوغ، وإنام مها داخالن يف مالك ّق والتأكّيقصد به التحق
لبنت  اي هامّ موضوع التكليف، وإنبمفردهاليست التسع ف. التكليف

 ّ فالرواية ال تدل.» هبا زوجهادخل«أو » ّتزوجت«تسع والتي بلغت ال
 ّام يتمّبلوغ املرأة إنّأن  تشري إىل ّوإنام، بلوغ املرأة بإكامل التسععىل 

ّنا من النموّمعيًا ّ حدبوصوهلا قابلة للتزويج   اجلسدي تكون فيهً
ملرأة  ذلك  التسع كان هو العمر الذي تصل فيه اوإكامل. والدخول هبا

 . يف ذلك الزمانّاحلد
  ا رواية ا انية

عن احلسن بن حمبوب، عن أيب أيوب اخلزاز، عن حممد بن حييى 
                                                             

 .٢، احلديث٤، باب٤٣، ص١وسائل الشيعة، ج )١(



 ٤٧ ...............................................................................  املرأةّ سن بلوغيف األقوال

أفتقام عليها احلدود :... × قلت أليب جعفر: عن يزيد الكنايس، قال
 ومل تدرك مدرك ،ام هلا تسع سننيّوتؤخذ هبا، وهي يف تلك احلال إن

ذا دخلت   زوجها و ا  سع س   ذهب نعم، إ«: النساء يف احليض؟ قال
ّعنها ا تم، ودفع إ ها ما ا، وأقيمت ا دود ا ام ُ  .)١(»ة عليها و اُ

  داللة ا رواية
واالستدالل هبا عىل ما ذهب إليه املشهور كاالستدالل بالرواية 

 .السابقة
 .ًواملناقشة فيها كاملناقشة السابقة أيضا

  ا رواية ا ا ة
 اع اللؤلؤ، عن عبدّ احلسن بن سامعة، عن آدم بيوبإسناده، عن

إذا بلغ الغالم ثالث ع ة سنة «:  قال×اهللا  اهللا بن سنان، عن أيب عبد
كتبت   ا سنة و تبت عليه ا س ئة وعوقب، و ذا بلغت ا ار ة  سع 

 .)٢(» وذ ك أنها  يض ل سع س  ،س   فكذ ك
  ا روايةداللة 

 .املرأة بإكامل تسع سننيالظاهر من الرواية أن بلوغ 
                                                             

 .٩، احلديث٦، الباب٢٧٨، ص٢٠وسائل الشيعة، ج )١(
 .١٢، احلديث٤٤، الباب٣٦٥، ص١٩ املصدر السابق، ج)٢(



 ٤٨..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

ورود التعليل باحليض يف هذه الرواية معناه أن : واملناقشة فيها
َ، فإن مل تر احليض ّ السنلغ بالتسع ألهنا ترى احليض يف هذهالبنت تب

 . ال إكامهلا التسعفليست ببالغة، أي أن عالمة البلوغ هي احليض
  ا رواية ا رابعة

إذا بلغت «: × اهللا  أبو عبدقال: حممد بن عيل بن احلسني، قال
فع إ ها ما ا، وجاز أ رها   ما ا، وأقيمت ا دود ُا ار ة  سع س  ، د

 .)١(»ّا امة  ا وعليها
  داللة ا رواية

 .ظاهر الرواية بلوغ املرأة بإكامهلا تسع سنني
ا ّ أهنّة الداللة عىل املطلوب، إالّأن الرواية تام: واملناقشة فيها

إضافة إىل إمكان . مةّيود الواردة يف الروايات الثالث املتقددة بالقّمقي
مل جتعل وحدها ) تسع سنوات(اخلدش بداللة الرواية، وذلك أن 

ّموضوعا إلقامة احلدود كاملة، وإنام ذكر قيد دفع أمواهلا هلا وصح ة ً
 ّق يف سنّمعامالهتا، وهذان القيدان مالزمان للرشد، الذي ال يتحق

 .يف السنوات الالحقة هلذا العمر، وإنام ةسعاالت
  ا رواية ا ا سة
عن أبيه، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حممد : ويف اخلصال

                                                             
 .٤، احلديث٤٥، الباب٣٦٧، ص١٩املصدر السابق، ج )١(



 ٤٩ ............................................................................... املرأة بلوغ ّسن يف األقوال

ّحد بلوغ «: ، قال× اهللا بن أيب عمري، عن غري واحد، عن أيب عبد

 .)١(»ا رأة  سع س  
 . عىل املرادّظاهر الرواية دال: داللة الرواية
ة   عدم جواز ن اح ا رأة قبل ّا الا روايات : الطائفة ا انية
  .إكما ا  سع س  

 :والتي منها
 حممد بن يعقوب، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حممد بن .١

ّحييى، عن أمحد بن حممد مجيعا، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن  ً
ّإذا تزوج ا رجل ا ار ة و  صغ ة «:  قال×احللبي، عن أيب عبداهللا 

 .)٢(» ي    ا  سع س  ّل بها ح فال يدخ
 وعن محيد بن زياد، عن احلسن بن حممد بن سامعة، عن .٢

 ×ى بن بكر، عن زرارة، عن أيب جعفرصفوان بن حييى، عن موس
ّال يدخل با ار ة ح «: قال  .)٣(» يأ   ا  سع س   أو ع  س  ُ

 با عبدسمعت أ:  قال...وعنه، عن زكريا املؤمن :  قال الكليني.٣
                                                             

 .١٠، احلديث٤٥، الباب١٠٤، ص٢٠املصدر السابق ، ج )١(
 .١، احلديث٤٥، الباب ١٠١، ص٢٠املصدر السابق، ج )٢(

 .٢املصدر السابق، احلديث  )٣(



 ٥٠..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

ّحد : ’ هللا قال رسول ا:انطلق فقل  لقا >:  يقول ملوىل له×اهللا 

 .)١(»ا رأة أن يدخل بها   زوجها ابنة  سع س  
اد، ّد بن خالد، عن ابن أيب عمري، عن محّ وبإسناده، عن حمم.٤
من وطأ ا رأته قبل  سع س   «:  قال×اهللا  لبي، عن أيب عبدعن احل

 .)٢(»منفأصابها عيب، فهو ضا
اد، عن احللبي، عن ّ حممد بن عيل بن احلسني، بإسناده عن مح.٥
 من دخل با رأة قبل أن تبلغ  سع س  ، فأصابها ّإن«: ×اهللا  أيب عبد

 .)٣(»عيب، فهو ضامن
 وبإسناده، عن احلسن بن حمبوب، عن أيب أيوب، عن محران، .٦

ًئل عن رجل تزوج جارية بكُس: ، قال×اهللا  عن أيب عبد ًرا مل تدرك، ّ
ّفلام دخل هبا افتضها فأفضاها؟ فقال إن  ن دخل بها ح  دخل بها «: ّ

و ا  سع س   فال  ء عليه، و ن  نت  م تبلغ  سع س  ، أو  ن  ا 
ّأقل من ذ ك بقليل ح  دخل بها فافتضها ّه قد أفسدها وعطلها   ّ فإن،ّ

 .)٤(»األزواج، فع  اإلمام أن يغرم ديتها
                                                             

 .٣، احلديث ١٠٢املصدر السابق، ص )١(
 .٥، احلديث١٠٣املصدر السابق، ص )٢(
  .٨املصدر نفسه، احلديث )٣(

 .٩املصدر نفسه، احلديث  )٤(



 ٥١ ............................................................................... املرأة بلوغ ّسن يف األقوال

ّايات السابقة مجيعا تدلالرو  عىل عدم جواز الدخول باملرأة قبل ً
 .أن تبلغ تسع سنني

 .وقد أمجع الفقهاء عىل أن الدخول باملرأة ال جيوز قبل أن تبلغ
 ذلك اإلمجاع نحصل عىل نتيجة مفادها إىل هذه الروايات ّفبضم
  . البلوغ هو تسع سننيّأن سن

قة ألقل من  سع ال ّ أن ا طلة  ّا روايات ا ال: الطائفة ا ا ة
  .ة  اّعد

 :ومنها
عن صفوان، عن  ّد بن احلسني بن أيب اخلطاب،ّ عن حممعنه،. ١

ٌثالث  : يقول×ُسمعت أبا عبد اهللا: اج، قالّعبد الرمحن بن احلج

ّي وجن     حال، ال  ي ست من ا حيض ومثلها ال  يض :  قلت.َ
 سنة فقد ي ست من ا حيض إذا بلغت س  : ومتى تكون كذلك؟ قال

ومتى تكون : ُ قلت. يض، وال   م  ض ومثلها ال  يض ومثلها ال
 فإنها ال  يض ومثلها ال  يض،  ،ما  م تبلغ  سع س  : كذلك؟ قال

َوال   م يدخل بها ُ>)١(. 
ٌة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أيب نجران، عن ّ عد.٢

                                                             
 .٨٩، احلديث ٤٦٩، ص٧الطويس، حممد بن احلسن، هتذيب األحكام، ج) ١(



 ٥٢..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

: ×قال أبو عبد اهللا >: اج، قالّ احلجصفوان، عن عبد الرمحن بن
ّثالث ي وجن     حال : ُقلت:  قال.ال   م  ض ومثلها ال  يض: َ

 .)١(<...  من  سع س  ّإذا أ   ا أقل: ّوما حدها؟ قال
 احليض ال ّ املرأة التي مل تبلغ سنّن عىل أنّوهاتان الروايتان تدال

قابلية املرأة ألن حتيض هو تسع ق فيه ّة هلا، وأن العمر الذي تتحقّعد
 . البلوغ بالنسبة للمرأةّفهو سن. سنني

 
ّويدل عىل بلوغ «: بقوله) مفتاح الكرامة(عاه صاحب ّفقد اد

األنثى بالتسع، اإلمجاعات من رصيح وظاهر، وهي ثامنية معتضدة بام 
 .)٢(»سمعته من الشهرات

عىل >: يف جواهره، حيث قالوكذلك ما قاله صاحب اجلواهر 
ً عليه املذهب، خالفا ّاملشهور بني األصحاب، بل هو الذي استقر

َّللشيخ يف صوم املبسوط، وابن محزة يف مخس الوسيلة فبالعرش، إال أن  ّ
الشيخ قد رجع عنه يف كتاب احلجر فوافق املشهور، وكذا الثاين يف 

جوع املخالف ٍوعىل كل حال فيمكن بعد ر... كتاب النكاح منها 
                                                             

 . ٤، احلديث٨٥، ص٦الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ١(
 .٤٢٤، ص١٢العاميل، مفتاح الكرامة، ج )٢(



 ٥٣ ............................................................................... املرأة بلوغ ّسن يف األقوال

دعوى حتصيل اإلمجاع، كام وقع من بعضهم، بل يف الرسائر بعد أن 
وهو : (حكى عن صوم املبسوط ما سمعت، وعن هنايته التسع قال
ّالصحيح الظاهر من املذهب، ألنه ال خالف بينهم أن حد  بلوغ املرأة ََّّ

ّتسع سنني، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الويص إليها، وهو بلوغها 
 للبعل ّ أن تعقد عىل نفسها عقدة النكاح وحيلّالوقت الذي يصح

 .)١(<)الدخول هبا بغري خالف بني الشيعة اإلثني عرشية

• 
 :وقد ذكر هذا الرأي مجلة من قدماء الفقهاء، منهم

وأما البلوغ، فهو «: قال ، حيث)املبسوط( يف الشيخ الطويس .١
ّالعبادات الرشعية، وحده هو االحتالم يف الرجال، رشط يف وجوب 

واحليض يف النساء، أو اإلنبات أو اإلشعار، أو يكمل له مخس عرشة 
ّام يستحب أخذه به ّا قبل ذلك فإنّسنة، واملرأة تبلغ عرش سنني، فأم

ّعىل وجه التمرين له والتعليم، ويستحب أخذه بذلك إذا أطاقه، وحد  ّ ُ
  .)٢(»ًذلك بتسع سنني فصاعدا

وبلوغ الرجل حيصل بأحد ثالثة «: )الوسيلة(ابن محزة يف  .٢

                                                             
 .٣٩-٣٨، ص٢٦ حممد حسن، جواهر الكالم، جالنجفي، )١(
 .٢٦٦، ص١ ج:املبسوط) ٢(



 ٥٤..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

االحتالم، واإلنبات، ومتام مخس عرشة سنة، وبلوغ املرأة بأحد : أشياء
َاحليض، ومتام عرش سنني، واحلبل عالمة البلوغ: شيئني َ«)١(. 

  بلوغ املرأةّلنكاح من نفس الكتاب ذكر أن سن اولكنه يف مباحث
، أو بلوغها تسع بلوغ املرأة يعرف باحليض >:  قال، حيثتسع سنني

 .)٢(<ًسنني فصاعدا
وبلوغ املرأة والرجل  «:)اجلامع للرشائع(ّابن سعيد احليل يف  .٣

 .)٣(»غ عرش سننيّ وإنبات العانة، وختتص املرأة باحليض وبلوباالحتالم
ملرأة  بلوغ اّ احلجر من نفس الكتاب اعترب سنولكنه يف مباحث

وهو إنبات ، بلوغالا فيام سبق ما هو وقد بينّ >: ، حيث قالتسع سنني
يض واحلمل وبلوغ واالحتالم يف الرجل واملرأة ، واحل،  ...العانة

 .)٤(<يف املرأة تسع سنني 
ّذهب صاحب اجلواهر إىل أن الشيخ الطويس وابن محزة قد و

تيات إىل اعتبار التسع ّعدال عن سن العرش سنوات يف بلوغ الف
 .)٥( بلوغ هلنّكسنت سنوا

                                                             
 .١٣٧مبحث اخلمس، ص )١(
 .٣٠١ص )٢(
 .١٥٣ّاحليل، ابن سعيد، اجلامع للرشائع، ص )٣(
 .٣٦٠ص )٤(
 .٣٦٦، ص٢٦النجفي، حممد حسن، جواهر الكالم، ج )٥(



 ٥٥ ............................................................................... املرأة بلوغ ّسن يف األقوال

• 
متنوعة، فمنها ودة ّة التي أوردها القائلون هبذا القول متعدّواألدل

ة التي ّائي، وغري ذلك من األدلما هو قرآين، ومنها ما هو رو
 ً. إمجاالهاعرضسنست
  ا  ل القرآ : ًأوال

 :، وهي القول أصحاب هذاّن اآليات استدلهناك جمموعة م
ْوا تلوا ا تا  ح  إذا بلغوا ا  ح فإن آ ستم منهم {: قو  تعا . ١ ُْ ُ ْْ ِ ْ ْ َُ َ

ِ ِ
َ ََ ََ  َ َ َ َ َ ْ ُ َ

ْرشدا فاد عوا إ هم أ وا هم ُْ ْ َُ ََ َ ِ ْ
َ
ِ
َ ًْ ْ   ).٦: النساء( }ُ
 اآلية عىل أن رفع احلجر عن الصغار ودفع أمواهلم إليهم ّتدل

 :مرشوط برشطني، مها
 .لنكاح ابلوغ. ١
 .الرشد. ٢

ومعنى ذلك أن دفع األموال إليهم غري جائز ما مل يبلغوا مرحلة 
ّ البلوغ ليس نكاحا، وإنّوسن. النكاح ام هو عالمة عىل االستعداد ً

 سنة، ة يف املرأة هو ثالث عرش-ً روائيا–ن منه ّوالقابلية، والقدر املتيق
أما .  أمواهلا هلا سنة وكانت رشيدة أمكن دفعة عرشثت هلا ثالّفإذا مت

 .ذلك فال جيوز إعطاؤها األموالها أقل من إذا كان سنّ
طفال من م ا لم فل ستأذنوا كما استأذن {: قو  تعا . ٢ َو ذا بلغ االَ َ َْ َْ َ َْ َْ ََ َ َُ َِ ِْ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ

ِ َ



 ٥٦..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

ْا ين من  بلهم ِ ِ
ْ َ ِ َ ِ   )٥٩: ا ور (} 
 مرحلة إىل اآلية عىل أن انتقال اإلنسان من مرحلة الطفولة ّتدل

ُن من احللم ّ باالحتالم، والقدر املتيقّالبلوغ والتكليف الرشعي إنام يتم ُ
 .يف املرأة من ناحية العمر هو ثالث عرشة سنة

َّوال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى {:  قوله تعاىل.٣ ََ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ َِ ِ َ ْ
ُيبلغ أشده َّْ َِ َ ُ  ).٣٤: اإلرساء (}َ

يبلغ ( عىل تفسري ّام يتمّل هبذه اآلية عىل املطلوب إنواالستدال
، ×باالحتالم، فقد ورد عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا ) هّأشد
ّانقطاع يتم ا  يم االحتالم، وهو أشده، و ن احتلم و م يؤ س منه «: قال ُ

ّرشد و ن سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه و ه ما  ُ ً ًوورد أيضا عن . )١(»ً
َّحتى إذا { ... سأ  أ >: ، قال× بن سنان عن أيب عبد اهللا عبد اهللا َ

ُبلغ أشده َّ ََ  .)٢(»..االحتالم: ، قال}ُ
  ا روا ا  ل : ا ا 

 : أصحاب هذا القول بحديثني، مهاّاستدل
رفع القلم >: ’ رسول اهللا ، وهو قولحديث رفع القلم: لّألوا

 ح  يفيق، وعن ا ائم ح  عن ا ص  ح   تلم، وعن ا جنون: عن ثالثة

                                                             
 .٩، ح٤٤، الباب٣٦٣، ص١٩، جوسائل الشيعة) ١(
 .٨السابق، حاملصدر  )٢(



 ٥٧ ............................................................................... املرأة بلوغ ّسن يف األقوال

 .)١(<ي تبه
وهذا احلديث مشهور، رواه الفريقان، وقال بعضهم أنه جممع 

 .عليه
حممد بن احلسن، بإسناده عن :  عن:موثقة عامر الساباطي: الثاين

محد بن احلسن بن ن حمبوب، عن حممد بن احلسني، عن أحممد بن عيل ب
عن عامر عيل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، 

سألته عن الغالم متى جتب >:، قال×الساباطي، عن أيب عبد اهللا 
إذا أ  عليه ثالث ع ة سنة، فإن احتلم قبل ذ ك : عليه الصالة؟ قال

 إن أ   ا ذلكفقد وجبت عليه ا صالة وجرى عليه القلم، وا ار ة مثل 
ثالث ع ة سنة أو حاضت قبل ذ ك، فقد وجبت عليها ا صالة وجرى 

 .)٢(<يها القلمعل
 وال الثالثة؟ق بني هذه األٍهل هناك تنافف ،عىل ما تقدمًء انب

البلوغ  ّنس  قد يقال أنه ال تنايف الحتامل أن يكون:واجلواب
خيتلف باختالف املناطق اجلغرافية، كام أرشنا، فيكون للزمان واملكان 
مدخلية يف احلكم الرشعي، وهذا ما سنوكل حتقيقه إىل دراسات 

 .صية أعمق إن شاء اهللا تعاىلّختص
                                                             

 .٣٢٤، ص٣، جالرسائراحليل، ابن إدريس،  )١(
 .١٢، احلديث٤، أبواب مقدمة العبادات، الباب٤٦، ص١وسائل الشيعة، ج )٢(





 
 تمهيد •
  ا ائض وأح مها •
  االستحاضة وأح مها •
  ا فاس وأح مه •
  
  





 
 

 
 :الدم الذي تراه املرأة من املوضع املعروف عىل أقسام

ً الدم اخلارج بسبب جرح أو قرح سواء كان ناجتا عن :األول
 .عملية جراحية أو غريها

 . بسبب افتضاض بكارهتا دم البكارة، وهو الدم الذي ينزل:الثاين
العادة  – الدم الذي تراه بشكل دوري يف كل شهر :الثالث
 ).احلائض(ى املرأة التي تراه بـَّى دم احليض، وتسمَّ ويسم-الشهرية

مة، ويسمى ّ الدم النازل بغري أحد األسباب الثالثة املتقد:الرابع
 ).املستحاضة(ى املرأة التي تراه بـّبدم االستحاضة، وتسم

ى ّى دم النفاس، وتسمّ الدم النازل بعد الوالدة، ويسم:امساخل
 ).النفساء(املرأة التي تراه بـ

 من هذه الدماء صفاته ورشائطه وأقسامه وأحكامه، ّولكل
نحاول يف هذه الرسالة ذكر ما يرتبط باألقسام الثالثة األخرية بشكل 

ى ملن يقرأ هذه الرسالة فهم املسائل اّمبس البتالئية ط سلس؛ كي يتسنّ
 .التي اكتنفت مثل هذه األبحاث





 
  تعر ف ا يض •
  صفات دم ا يض •
   وط دم ا يض •
  أقسام ا ائض •
  كيفية تمي  دم ا يض عن غ ه •
  أح م ا ائض •
  غسل ا ائض •
  استفتاءات   ا يض •





 
 

 
 
 .فيه ي احلوض الجتامع املاء ّ اجتامع الدم ، وبه سمهو :لغة

إذا سال دمها :  وحتيضت ً وحميضاًوحاضت املرأة حتيض حيضا
 فإذا سال الدم من غري عرق احليض فهي ،يف أوقات معلومة

 .)١(ام حيضها تنتظر انقطاعهّقعدت يف أي: ضت املرأةّوحتي .مستحاضة 
هو الدم الذي تعتاد املرأة البالغة أن  تقذفه يف دورة شهرية  :ًا ًفقه

 .وباستمرار
ّإيضاحا هلذا األمر البدو :ًجيافسل ن ّمة تتضمّ لنا من ذكر مقدً

ًرشحا مبسطا للجهاز التناسيل االنثوي، من خالل بيان أقسامه  ً
 :ووظائف كل قسم منها، وهو كالتايل

 
 :ن اجلهاز التناسيل األنثوي من ثالثة أقسام، هيّيتكو

                                                             
 .٢٠١، ص٤جممع البحرين، ج، الدين فخرالطرحيي،  )١(
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  ا بيضان: ًالّأو
ن يف شكلهام اللوزة، ويقعان يف اجلزء األسفل من ومها يشبها

 .جتويف اجلسم وعىل جانبي الرحم
 .داخلية وخارجية: ن املبيض من منطقتنيّيتكو

ة لعملية ّ مبيض هي إنتاج البيوض الناضجة واملستعدّوظيفة كل
 . قناة البيضإىلاإلخصاب وإرساهلا 

  )قناتا فا وب(قناتا ا يض : ًثانيا
 من املنطقة قرب انّسم، ويمتد١٢اة حوايل يبلغ طول كل قن

 الرحم، إىل الرحم، وظيفتهام نقل البيوض من املبيض إىلاملبيض  
 . أن عملية التخصيب بني البيضة والنطفة حتدث فيهامإىلإضافة 

دة بزوائد ّتها مزوّتكون بداية قناة البيض قمعية الشكل، وحاف
ر املبيض فهو عضيل ا جداّأم. طويلة شبيهة باألهداب تدعى اخلمل

 .صاتهّ الرحم بواسطة تقلإىليساعد عىل دفع البيوض 
  ا رحم: ًثا ا

 هرمي، قاعدته لألعىل،  شكلوذف، ّوهو تركيب عضيل جمو
صل بجانبيه من جهته ّته لألسفل، يقع بني املثانة واملستقيم، يتّوقم

 قة باملهبل الذي ينتهيّصل من جهته الضيّالعريضة قناتا البيض، ويت
 .ق بعنق الرحمّى جزء الرحم الضيّيسم. بالفرج
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يميض فيه  الوعاء الذي وظيفة الرحم األساسية تكمن يف كونه
؛ إذ تنتقل البيضة املخصبة من قناة  ما قبل الوالدةاجلنني مرحلة

ن اجلنني ّالبيض إىل الرحم، فتلتصق بجداره الداخيل، فتنمو لتكو
طوال فرتة احلمل رحم من الكسجني وواأل  الغذاء ّالذي يستمد

 ل عن عملية الوالدةؤو املسوهو كذلك . ىف احلياةه استمرارضامن ل
 .ووضع اجلنني

 : طبقاتن من ثالثّأما جدار الرحم فيتكو
ك ّنة من نسيج طالئي ورابط مفكّطبقة مكو: طبقة داخلية، وهي

 .وأوعية دموعية وغدد رمحية خماطية، وتدعى بطانة الرحم
 .طبقة عضلية سميكة، تدعى عضل الرحم: وطبقة وسطية، وهي
نة من نسيج رابط، تدعى ّطبقة رقيقة مكو: وطبقة خارجية، وهي

 .ظهارة الرحم
  ا ورة ا يضية وا يض

 املراهقة ّ سنإىل مرحلة البلوغ اجلنيس أو إىلعندما تصل املرأة 
ات دورية، منها ما ّحتدث عندها تغري)  سنة١٤-١٢ما بني : أي(

 . نة الرحم ومنها ما حيدث يف املبيضنيحيدث يف بطا
ات الرحم بزيادة سمك بطانة الرحم بصورة تدرجيية ّتبدأ تغري

 إفرازهاع الغدد الرمحية وزيادة ّوزيادة األوعية الدموية فيها وتوس
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ً يف هذه الفرتة متهيئا - بوضعه اجلديد-فيكون الرحم . املخاطي
 .بةّالستقبال البيضة املخص

غريات مع التغريات التي حتدث يف املبيضني، حيث ترتافق هذه الت
ُ قناة البيض لتكمل إىلجهة ّتنمو البيضة داخل املبيض ثم خترج مت

يف اليوم  - عملية التبويض–حتدث هذه العملية وعملية نموها هناك، 
 .)١()احليضية( من الدورة الشهرية ١٦ إىل ١٢

املنوية لغرض يف هذه املرحلة تنتظر البيضة الناضجة احليوانات 
 الرحم إىلبة ّهت البيضة املخصّاإلخصاب، فإن حصل اإلخصاب اجت

ًا يف هذه املرحلة الستقباهلا وزرعها فيه لتنمو ّالذي يكون مستعد
 .وتكرب

 إىلأما إذا مل حيدث اإلخصاب فإن البيضة تتحلل وتتلف منطلقة 
انته باالنسالخ الرحم الذي يستشعر بعدم ختصيبها، فتبدأ بط

ق األوعية الدموية والغدد الرمحية فتطرح ّتتمزضمحالل، حيث واال
يضة مع ما انسلخ من بطانة  خماطية، لتخرج البّما فيها من دم ومواد
.  خارج جسم املرأة عن طريق املهبلإىلخماطية  ّالرحم من دم ومواد

 ).احليض(ويسمى الدم اخلارج هبذه العملية بـ 
                                                             

ّيف االصطالح الطبي هي الفرتة املمتدة ) احليضية(واملقصود من الدورة الشهرية  )١( ّ
 .اية احليض التايلمن هناية حيض إىل هن



 ٦٩ .................................................................................................... احليض

 .أيام) ٥-٤(يستغرق احليض حوايل 
الشهرية ل أيام الدورة ّل للحيض هو أوّويعترب اليوم األو

 .ًيوما) ٢٨( التي تستغرق عادة )احليضية(

 
 :زه عن غريه من الدماء، وهيّصفات متي -ً رشعا-لدم احليض 

 . أن يكون أسود أو أمحر-١
 .ًاّ أن يكون حار-٢
 . أن خيرج بدفق وحرقة-٣

ًليال عىل كون الدم النازل وقد جعل الشارع هذه الصفات د
 .ًحيضا

 مع توفر –فمتى ما رأت املرأة الدم اخلارج منها هبذه الصفات 
 .ً اعتربت ذلك الدم حيضا-ة لدم احليض ّالرشوط العام

ّوال يشرتط أن جتتمع كل هذه الصفات يف دم احليض، بل يكفي وجود 
 .بعضها ولو واحدة

 
ًملوضع اخلاص حيضا  ترتتب عليه العتبار الدم اخلارج من ا ّ

ّ البد من توفر رشوط حمددة،األحكام الرشعية  :، هي فيهّ
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ة، وأن ال يتجاوز ّ أن تكون املرأة قد أكملت تسع سنني قمريّفالبد

 .)١( اليأس، وهو مخسني سنةّها سنسنّ
 ال يعترب وعليه فالدم الذي تراه البنت قبل أن تكمل تسع سنني

وكذلك الدم الذي . ًحيضا وإن كان ذلك الدم بصفات دم احليض
 . اليأسّتراه املرأة التي دخلت سن

ّإذا رأت الدم وهي ال تعلم بأهنا أكملت تسع سنني  :٢٢السؤال 
 أم ال، فامذا تفعل؟

ّ إن حصل هلا االطمئنان من خالل رؤية الدم بأهنا :اجلواب
ّ ألن الطبيعي يف البنت أن ال ترى الدم قبل إكامهلا -لت تسع سنني أكم

 .ً اعتربت ذلك الدم حيضا-تسع سنني
 .وإن مل حيصل ذلك االطمئنان فال تعتربه من احليض

ّإذا كانت ال تعلم أهنا بلغت سن :٢٣السؤال   اليأس أم ال، فامذا ّ
 تفعل؟

 .ري يائس، وتعمل كعملها السابق تعترب نفسها غ:اجلواب
                                                             

ّوكذا يذهب السيد الصدر إىل عدم الفرق بني القرشية وغريها يف اعتبار سن ) ١( ّ ّ
املنهاج، ) (حكم القرشية حكم غريها عىل األظهر( .اليأس إكامل اخلمسني سنة

 ).٩٣، ص١ج
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ّ 
  ّأقل ا دة) ١(

وال يراد . ًا خالهلاّ أن يكون الدم مستمرّوهي ثالثة أيام، فالبد
ّباأليام الثالثة هنا األيام العرفية املتكونة من  ّساعة، وإنام يراد ) ٧٢(ّ
ر األول والليلة الواقعة هبا ثالثة هنارات مع الليلة الواقعة بعد النها

 .بعد النهار الثاين
 ما حكم الدم إذا انقطع قبل اكتامل ثالثة أيام؟ :٢٤السؤال 
 .ام هو دم استحاضةّ هذا الدم دم حيض، وإنّال يعد: اجلواب
 ف الدم لفرتات وجيزة  يف احتسابّر توقّهل يؤث :٢٥السؤال 
 األيام الثالثة؟
ّ ال يؤثر إذا مل يتجاوز ما هو املتعارف عند النساء من :اجلواب

 .ف دم العادةّتوق
فكيف حتسب لو رأت الدم يف أول هنار السبت،  :٢٦السؤال 
 ؟األيام الثالثة
 الدم إىل غروب يوم االثنني، فيكون ّ أن يستمرّ البد:اجلواب

سبت وهنار األحد والليلة الواقعة بينهام وهنار االثنني حيضها هنار ال
 .والليلة الواقعة بينه وبني هنار األحد

 وإذا رأت الدم ليل اجلمعة؟ :٢٧السؤال  
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 .نفس اجلواب السابق : اجلواب
م فمتى تنتهي األياإذا رأت الدم ظهر السبت،  :٢٨السؤال 

 ؟الثالثة املطلوبة العتبار الدم النازل دم حيض
 . أن يستمر الدم إىل ظهر هنار الثالثاءّالبد: اجلواب

  ّأ   ا دة) ٢(
وهي عرشة أيام، حيث يشرتط يف احليض أن ال يتجاوز عرشة 

 .أيام
 ما املقصود من األيام العرشة؟ :٢٩السؤال 
ات والليايل التسع الواقعة بني النهار هي عرشة هنار: اجلواب

 .ل والنهار األخريّاألو
 الدم بصفات دم احليض أكثر من عرشة ّإذا  استمر :٣٠السؤال 

 ًأيام، فهل يعترب هذا حيضا؟
 .يعترب بعضه حيض والبعض اآلخر  استحاضة: اجلواب

 –يأيت بيانه أما كيفية متييز دم احليض عن دم االستحاضة فس
 .احلائض من خالل بيان أقسام -ًحقاال

 ؟ جتاوز الدم عرشة أيام هناما املراد من  :٣١السؤال 
 :له معنيان: اجلواب
إىل هناية اليوم العارش ويدخل ّأن يستمر الدم بال انقطاع : لّاألو
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 .اليوم احلادي عرش
 ثم ينقطع، - عن ثالثة أيامّ ال تقل–أن ترى الدم فرتة : الثاين

 .وقبل أن متىض عرشة أيام عىل االنقطاع تراه مرة أخرى
إذا رأت الدم ثالثة أيام بصفات احليض  ثم انقطع  :٣٢السؤال 

عرشة أيام ثم عاد ثالثة أيام، هل يصدق عليه أنه دم  جتاوز عرشة 
 أيام؟

 ًاني حيض كل من الدمّام يعدّوإن ال يصدق عليه ذلك،: اجلواب
 .ًمنفصال

ّ 
حيث يشرتط يف اعتبار . وهي عرشة أيام تفصل بني حيض وآخر

ًالدم النازل حيضا أن يكون احليض السابق قد انقطع قبل عرشة أيام 
 .من نزول هذا الدم

 الطهر؟ما املقصود من  :٣٣السؤال 
 .هو السالمة والنقاء من دم احليض: اجلواب
، رأة حيضها، وكان هناك دم استحاضةإذا أهنت امل  :٣٤السؤال 

 هل تعترب املرأة نفسها طاهرة من احليض؟
 .نعم: اجلواب
سعة ً، ثم رأت دما بعد تإذا نقت املرأة من احليض :٣٥السؤال 
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ًأيام، فهل يعترب هذا الدم حيضا جديدا؟ ً 
 .ً جديداًحيضاال يعترب هذا الدم : اجلواب

 
ال يكفي يف إجراء حكم احلائض عىل املرأة حترك الدم من : ولاأل

 من خروج ّبل البد. الرحم إىل فضاء الفرج وعدم اخلروج من الفرج
 .الدم منه

 ومل حترك الدم من الرحم إىل فضاء الفرج الداخيلإذا  :٣٦السؤال 
 ثبت للمرأة أحكام احلائض؟خيرج منه لفرتة طويلة، فهل ت

 .ال تثبت هلا أحكام احلائض: اجلواب
إذا خرج الدم من الفرج ثم انقطع وبقي يف فضاء  :٣٧السؤال 

 الفرج، فهل يعترب ذلك من احليض؟
وقت خروج الدم بداية احليض، ويثبت للمرأة يعترب : اجلواب

 .حكم احلائض
إذا خرج الدم من الفرج ثم انقطع وبقي يف فضاء  :٣٨السؤال 

 الفرج الداخيل ملدة ثالثة أيام، فهل يعترب هذا من احليض؟
 .نعم، يعترب من احليض: اجلواب

 خروج دم احليض - ً يف اعتبار املرأة حائضا-ال يشرتط : الثاين
 .ًمن املوضع املخصوص، بل تعترب حائضا وإن خرج من غري املوضع



 ٧٥ ............................................................................................  احلائضأقسام

 
 

 
 :عليها إىل قسمني، مها  الدمًتنقسم احلائض تبعا لنزول

ة، ّوقتي: ، وهي ثالثة أقسام)١(املرأة التي هلا عادة شهرية: األول
 .ةّة وعدديّة، وقتيّعددي

مضطربة، : هلا عادة شهرية، وهي قسامناملرأة التي ليس : والثاين
 .ومبتدئة

 .ّفيام ييل نحاول أن نفصل الكالم يف كل قسم منهام
• 

 :حاالت وتنقسم إىل ثالث
  ذات العادة العددية: األو 

ّوهي التي تنتظم عادهتا من حيث عدد أيام نزول دم احليض وال 
 بنفس  متتاليتنيّوله، أي أهنا ترى حيضتنيتنتظم من حيث زمان نز

ة يف ّولكنها تراه مر. ة مخسة أيامّ مرّعدد األيام، كالتي ترى الدم كل
                                                             

ٍتصري املرأة ذات عادة بتكرر احليض مرتني متواليتني من غري فصل بينهام بحيضة  )١( ٍٍ ّ ّ
 .خمالفة
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 . أول الشهر، ومرة يف آخر الشهر ومرة ثالثة يف وسط الشهر
 .وتسمى مثل هذه منتظمة العدد مضطربة الوقت

 ولكنه مل يكن ،الدم ثالثة أيامرأة مثل هذه املإذا رأت  :٣٩السؤال 
 بصفات دم احليض، فام حكم ذلك الدم؟

 .دم حيضذلك ال يعترب  :اجلواب
إذا جتاوز دم احليض أيام عادهتا ولكنه مل يتجاوز  :٤٠السؤال 

 عرشة أيام، فامذا تصنع؟
 . ما تراه من الدم فهو حيضّكل: اجلواب
إذا رأت ذات العادة العددية الدم بصفة دم احليض  :٤١السؤال 

 األيام ّعرشة أيام، فأياجلميع ت صفته، ومل يتجاوز ّثالثة أيام ثم تغري
 ًجتعلها حيضا هلا؟

 . ما تراه من الدم فهو حيضّكل: اجلواب
رشة أيام، فامذا إذا جتاوز دم ذات العادة العددية ع :٤٢السؤال 

 تصنع؟
 لدم، جتعل حيضها بعدد أيام عادهتا من بداية رؤيتها ل:اجلواب

 .والباقي استحاضة
إذا كانت عادهتا العددية مخسة أيام، ورأت الدم من : مثال ذلك

اليوم األول من الشهر إىل اليوم احلادي عرش منه، يف مثل هذه احلالة 
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وهي عدد أيام ( اليوم اخلامس تعترب حيضها من اليوم األول إىل هناية
 .، ويكون الباقي استحاضة)عادهتا

إذا نسيت ذات العادة العددية عدد أيام عادهتا، فامذا  :٤٣السؤال 
 تفعل؟

تأخذ بأكرب االحتامالت، فإذا كانت ال تدري أن أيام : اجلواب
 .معادهتا مخسة أيام أو ستة، جتعل أيام حيضها ستة أيا

  ذات العادة ا وقتية: ةا اني
، أي أهنا ترى ًا  وال تنتظم عددًاقتوهي التي تنتظم عادهتا و

ل شهر ّ أوّيف كلحيضتني متامثلتني يف الوقت فقط، كالتي حتيض 
 . يف شهر ثالثة أيام ويف آخر أربعة ويف آخر مخسةًمثال، ولكنها ترى

ٍّوكذلك حتصل العادة الوقتية بانتظام فاصل زمني ٍ ٍ معني بني ِ ّ
ً ولو مل تكن متطابقة بلحاظ أيام الشهر، كام إذا كان من ،احليضات

ًعادة املرأة أن ترى الدم بعد ميض مخسة عرش يوما من النقاء مثال ً ِّ. 
 .ومثل هذه تسمى منتظمة الوقت مضطربة العدد

رأة دم كيف يثبت أن الدم الذي تراه مثل هذه امل :٤٤السؤال 
 حيض؟

 :يثبت بأمرين:  اجلواب
 .إذا كان الدم النازل بصفات دم احليض -١
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 وإن مل يكن بصفات إذا كان نزول الدم يف وقت عادهتا الشهرية -٢
 .دم احليض

إذا نزل الدم عىل ذات العادة الوقتية يف وقت عادهتا  :٤٥السؤال 
 ذا تصنع؟ّولكنه استمر أكثر من عرشة أيام، فام

تستطيع أن جتعل حيضها ستة أيام أو سبعة، والباقي : اجلواب
 .استحاضة

 ويف مثل هذه احلالة هل هناك ضابط لالختيار بني األكثر واألقل؟
 .ّال ضابط لذلك، وإنام االختيار للمرأة: اجلواب

زل  ونت ذات العادة الوقتية وقت عادهتايإذا نس :٤٦السؤال 
 ، فكيف تصنع؟عليها دم بصفات دم احليض وجتاوز عرشة أيام

 إذا علمت أن موعدها الشهري يصادف بعض أيام :اجلواب
د تلك األيام بالضبط، جيب عليها أن حتتاط، ّالدم، وال تستطيع أن حتد

 وعليها أن .ّي ما تكلف به املستحاضةّترتك ما ترتكه احلائض، وتؤدف
 .تقيض ما تركته من عبادة

ّأما إذا مل تكن تعلم بأن موعدها الشهري يصادف يف بعض أيام 
 .ة أيام أو سبعة والباقي استحاضةّالدم، جعلت حيضها ست

إذا رأت ذات العادة الوقتية الدم قبل عادهتا بيوم أو  :٤٧السؤال 
 يومني واستمر هبا، فامذا تصنع؟
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ء كان بصفات دم احليض أم مل سواًتعترب اجلميع حيضا : اجلواب
 .عرشة أياماجلميع إذا مل يتجاوز يكن، 

 ّإذا رأت الدم ثالثة أيام بصفات دم احليض واستمر :٤٨السؤال 
 هبا ومل يتجاوز عرشة أيام، فام تصنع؟

ً تعترب اجلميع حيضا وإن كان بعد األيام الثالثة بغري صفات دم :اجلواب
 .احليض
  ذات العادة ا وقتية والعددية: ةا ا 

ًتني متامثلتني وقتا وعددا، ومتتابعتني ّوهي التي ترى الدم مر ً
 .ّبحيث ال تتخلل بينهام حيضة ختتلف عنهام يف العدد وال يف الوقت

ل  ّ، ثم تراه يف أول الشهر مخسة أيامّ أن ترى الدم يف أو:مثال ذلك
 .ًمخسة أيام أيضاالشهر التايل 

كيف يثبت أن الدم الذي تراه مثل هذه املرأة دم  :٤٩ؤال الس
 حيض؟

 :يثبت بأمرين:  اجلواب
 .إذا كان الدم النازل بصفات دم احليض -١
 .إذا كان نزول الدم يف أيام عادهتا الشهرية -٢

م ويف أول إذا رأت الدم يف أول هذا الشهر ثالثة أيا :٥٠السؤال 
الشهر الثاين أربعة، أو رأت الدم ثالثة أيام يف أول هذا الشهر وثالثة 
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 مثل هذه املرأة ذات  عادة ّيف وسط الشهر الثاين أو آخره، فهل  تعد
 وقتية وعددية أم ال؟

 .ّال تعد مثل هذه ذات عادة وقتية وعددية: اجلواب
عرشة أيام، ذات العادة الوقتية العددية إذا جتاوز دم  :٥١السؤال 
 فامذا تصنع؟
ّجتعل أيام عادهتا فقط حيضا حت: اجلواب ى وإن كان الدم يف تلك ً

األيام عىل غري صفات دم احليض، وما زاد عىل عادهتا فهو استحاضة 
 .وإن كان بصفات دم احليض

 وعددها  أول يوم من الشهر عادهتا الشهرية وقتامرأة: ومثاله
 ّرأت الدم بغري صفات احليض أول يوم من الشهر واستمر مخسة أيام،

ّة أيام، ثم تغري فأصبح بصفة دم احليض ّهبا عىل هذه الصفة ست ّ
مثل هذه املرأة جتعل أيام عادهتا .  عىل هذا احلال مخسة أيامّواستمر
 . والباقي استحاضة-من اليوم األول إىل اليوم اخلامس:  أي-ًحيضا 

إذا بدأ نزول الدم قبل موعد عادهتا الشهرية أو  :٥٢السؤال 
 أزيد من عرشة أيام، فامذا تصنع؟اجلميع بعدها وكان 
 .نفس اجلواب السابق: اجلواب
إذا نزل عليها الدم يف غري وقت عادهتا وجتاوز عرشة  :٥٣السؤال 

 أيام، فكيف تصنع؟
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 .جتعل احليض بعدد أيام عادهتا والباقي استحاضة: اجلواب
إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم يف بعض  :٥٤السؤال 

 أيام  عادهتا ويف غري أيامها وجتاوز الدم عرشة أيام، فام هو حكمها؟
 . جتعل حيضها من يوم  رؤية الدم بعدد أيام عادهتا:اجلواب
 امرأة موعدها أول الشهر وعادهتا سبعة أيام، فرأت :كومثال ذل

جتعل حيضها  ّالدم يف اليوم الرابع واستمر هبا أسبوعني، فمثل هذه
من اليوم الرابع إىل هناية : بعدد أيام عادهتا من يوم نزول  الدم، أي

 . من الشهراليوم العارش
أليام وعىل هذا فهل جيب عليها أن تقيض ما تركته من العبادة يف ا

 السبعة؟
 . ال جيب عليها القضاء:اجلواب
 
 أو ًمعا، والعدد الوقت  تنسى أن ّإما والعددية الوقتية العادة ذات
 .فقط الوقت أو فقط، العدد تنسى

  ًًت  دتها وقتا وعددايمن  س
 :وهلا صورتان

 : وهذه هلا فرضان عادهتا، أليام ة الدمبمصادف تعلم ال أن :األوىل
 جتاوز سواء ،ً حيضاّ يعدفال احليض بصفةالدم  يكن مل إن :لّاألو
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 .ال أم العرشة
 فإن رؤيته، بمجرد ًفتعتربه حيضا ة دم احليضبصف كان إذا :الثاين
 . حيض فهو ٍأيام ثالثة ّاستمر

 فامذا تفعل؟بغري صفة احليض،  الثالثة بعد الدم أصبح وإذا
 .إن مل يتجاوز اجلميع عرشة أيام فاجلميع حيض :باجلوا
  عرشة أيام- ما كان بصفة احليض وغريه-  اجلميعجتاوز وإن
 والباقي ًحيضا فجعلته عادهتا عدد حمتمالت أكرب إىل رجعت

 .استحاضة
 : وهذه هلا فرضانعادهتا، أليام الدم بمصادفة تعلم أن :الثانية
 :هاهنا صورعرشة أيام، ف تجاوز بأن الدم يإذا مل تكن تعلم :األول

، تعترب كل فرتة احليض اتبصف ّذا استمر الدم ثالثة أيامإ -١
 .ًنزول الدم حيضا

يف هذه الصورة جيب  كل الدم بغري صفات احليض، كان  إذا- ٢
 .عليها ترك ما ترتكه احلائض وفعل ما تفعله املستحاضة

 اآلخر ًإذا كان الدم خمتلفا بعضه بصفات احليض والبعض -٣
 :بصفات غريه، يف هذه الصورة حالتان

، تعترب اجلميع دم احليض اتبصف ّذا استمر الدم ثالثة أيامإ) أ
 .ًحيض وإن كان ما بعد األيام الثالثة فاقدا لصفات احليض
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ّإذا مل يستمر الدم بصفات احليض ثالثة أيام، يف هذه الصورة ) ب
ي وما ّك احلائض وتؤدترتك ترو: حتتاط يف مجيع أيام نزول الدم، أي

 .يه املستحاضةّتؤد
 عرشة أيام، فيجب عليها الدم بتجاوز  إذا كانت تعلم:الثاين 

 )يه املستحاضةّي ما تؤدّترتك ما ترتكه احلائض، وتؤد: أي (االحتياط
كان  أو هلا، ًفاقدا ّكله أو احليض، بصفة ّكله الدم كان سواء ،اجلميعيف 

 .ًخمتلفا
  ًت  دتها عددايمن  س

 يفمن الدم  تراه  ماّوهي ناسية العدد فقط ذاكرة للوقت، فكل
، وجتعل عدد ال أم احليض بصفة كان سواء ًحيضا، يكون  عادهتاوقت

 .بأكرب عدد حتتمله لعادهتا أيام حيضها
 :أما ما زاد عىل العدد الذي حتتمله أليام عادهتا،  ففيه صورتان

 .ًام، كان اجلميع حيضا إذا مل يتجاوز مجيع الدم عرشة أي:األوىل
 إذا جتاوز العرشة، تعترب الزائد عىل العدد الذي حتتمله :الثانية
 .استحاضة
  ًت  دتها وقتايمن  س
 :وهنا صورتان ،العدد ّتذكر مع فقط الوقت ناسية وهي
، فاعتبار الدم عادهتا لوقت الدم بمصادفة تعلم مل إن :األوىل
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احليض، وهاهنا النازل دم حيض مرشوط بأن يكون بصفات 
 :فرضان
 .ًاعتربت اجلميع حيضا ، أيامعرشة الدم يتجاوز مل إذا: لّاألو
 .عادهتا عدد إىل رجعت  العرشةجتاوزإذا : الثاين
 :، فهاهنا فرضانعادهتا لوقت الدم بمصادفة علمت إذا :الثانية
ترتك ما : أي(اط  فعليها أن حتت العرشة، الدم جتاوز إذا :لّاألو

 الوقت ناسية يف ّمر كام) يه املستحاضةّي ما تؤدّض وتؤدترتكه احلائ
 .والعدد

 : الدم عرشة أياميتجاوز مل إذا :الثاين
 . جيب عليها االحتياطاحليض، بصفة يكن ملإذا   ) أ

 .، فهو حيضاحليض بصفة ّكله إذا كان ) ب
تعترب مجيع ما تراه من  بصفة احليض، ٍأيام ثالثة ًمستمرا إذا كان ) ج

  .ًاحيض الدم
• 

 :وهي قسامن كام أسلفنا
  ا بتدئة: لّاألو

 .ةّل مرّوهي التي ترى الدم ألو
 هذه املرأة أن الدم النازل دم حيض؟كيف تعرف مثل  :٥٥السؤال 
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 عن ثالثة ّ إذا كان بصفة دم احليض فهو حيض إذا مل يقل:اجلواب
 . العرشةومل يتجاوز

ام، فام ّوإذا رأت مثل هذه املرأة الدم وجتاوز عرشة أي :٥٦السؤال 
 حكمها؟

 :هلا حالتان: اجلواب
يف مثل هذه احلالة . بصفة دم احليضه ّكل إذا كان الدم :األوىل

، والباقي ّترجع إىل عادة أقارهبا فتجعل احليض بعدد عادهتن
 .استحاضة

 كام لو - ر عليها الرجوع إىل عادة قريباهتاّإذا تعذ :٥٧السؤال 
 فكيف - ّكانت بعيدة عن أقارهبا أو أن قريباهتا خمتلفات يف عادهتن

 تصنع؟
ة أو سبعة أيام، واالختيار ّتستطيع أن جتعل حيضها ست: اجلواب

 .ة والسبع عائد هلاّبني الست
يف فرتة بصفة احليض : أي(ًلفا يف لونه أن يكون الدم خمت :الثانية

ويف أخرى بغري صفة احليض، أو يف  فرتة من الزمن بصفة احليض 
بدرجة شديدة، ويف  فرتة أخرى بصفة احليض ولكنه بدرجة 

:  أي(ً، يف مثل هذه احلالة جتعل األقرب إىل احليض حيضا )١()ّأخف
                                                             

كام لو كان يف فرتة شديد احلمرة إىل درجة تبلغ السواد، ويف فرتة أخرى أمحر ) ١(
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يض وما كان بغري صفة احل) ًجتعل ما هو بصفة احليض حيضا
ًأو جتعل ما كان بصفة دم احليض بدرجة شديدة حيضا . استحاضة

 .ّوما كان بدرجة أخف استحاضة
 وهل هناك استثناء من هذه القاعدة؟

 :نعم، يستثنى مما سبق صورتان، مها: اجلواب
 أو ّ إذا كانت فرتة نزول الدم األقرب إىل صفة احليض أقل-١

حيضها من بداية رؤية الدم ام، يف هذه الصورة جتعل ّأكثر من عرشة أي
 .ة أو سبعة أيام والباقي  استحاضةّإىل ست
 إذا رأت املرأة الدم األقرب إىل صفة دم احليض يف فرتتني -٢

الدمني منفصلتني، يفصل بينهام دم ليس بصفة احليض، وال تزيد مدة 
ة ّالواجدين لصفة دم احليض عىل عرشة أيام، ولكن لو أضفنا إليها مد

ام،  يف هذه ّة أكثر من عرشة أيّليس بصفة احليض تكون املدالدم الذي 
: أي(ام، وحتتاط فيام زاد عىل العرشة ّالصورة جتعل حيضها عرشة أي

وتقيض ما تركته ). يه املستحاضةّي ما تؤدّترتك تروك احلائض وتؤد
 .من عبادة يف األيام السابقة

ل ّ، ثم حتوإذا رأت املرأة الدم بصفة احليض مخسة أيام: مثال ذلك
 .  عاد بصفة احليض مخسة أيام أخرىّام، ثمّالدم إىل أصفر مخسة أي

                                                                                                                                             
 .ّبدرجة أقل
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  ا ضطر ة: ا ا 
ّوهي التي ال تنتظم هلا عادة ال عددا وال وقتا، كمن ترى الدم مر ً ة ً

 . يف آخره، ومرة ثالثة يف وسطهة مخسةّل الشهر، ومرّام يف أوّأربعة أي
دم  هذه املرأة أن الدم النازل عليها كيف تعرف :٥٨السؤال 

 حيض؟
 .إذا كان الدم بصفات دم احليض فهو حيض: اجلواب
ام، ّإذا حاضت مثل هذه املرأة وجتاوز دمها عرشة أي :٥٩السؤال 
 فامذا تفعل؟
 :هنا حالتان: اجلواب
احليض، وبلون ة نزوله بصفات دم ّ إذا كان الدم طيلة مد:األوىل

واحد، يف هذه احلالة تستطيع أن جتعل حيضها منذ بداية رؤية الدم إىل 
 . والباقي استحاضة-حسب اختيارها -ة أو سبعة أيام ّست

يف احلالة الثانية  ّتقدمة، والذي ئنفس احلالة الثانية يف املبتد :الثانية
 .)٥٧(من املبتدئة بعد املسألة 
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، فهنا  أو ال الدم النازل كونه دم حيضت املرأة يفّإذا شك

 :حاالت
ًإذا كان شكها ناشئا من احتامل كون الدم النازل بسبب : األوىل ّ

 .جرح أو قرح، فال تعترب ذلك الدم دم حيض أو  استحاضة
ً إذا كان شكها ناشئا من احتامل كون الدم النازل دم بكارة:الثانية ّ. 

ل قطنة يف املوضع يف مثل هذه احلالة عىل املرأة أن تدخ
ّ، ثم خترج )ًنصف يوم مثال(املخصوص، وترتكها لفرتة من الزمن 

 . تلك القطنة ببطء
ها َّفإن رأت الدم بشكل مستدير عىل أطراف القطنة ومل يغمرها كل

 .أو يغمر أكثرها فذلك الدم دم بكارة
ّوإن رأت ذلك الدم قد غطى القطنة بالكامل أو غطى أكثرها فهو  ّ

 .دم حيض
ّإذا شكت املرأة ومل تفحص وختترب بالقطنة، وتعب :٦٠لسؤال ا دت ّ

 ببعض العبادات كالصالة والصوم، فام حكم تلك العبادات؟
ّتبطل عبادهتا، إال أن يكون هلا علم بأن عبادهتا جاءت : اجلواب
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 .ها من احليضّيف وقت خلو
ّا شكت املرأة ومل تفحص بالقطنة لعدم قدرهتا عىل إذ :٦١السؤال 

 الفحص، فامذا تفعل؟
 وتصوم، ّه غري احلائض فتصيل أن تفعل ما تفعلعليها: اجلواب

 كتابة ّ ما ترتكه احلائض، فال متكث يف املسجد، وال متسوترتك
املصحف وغريها من األمور التي حيرم عىل احلائض فعلها، والتي 

  .  يف هذه الرسالةًسيأيت بياهنا الحقا
 دم مرأة يف الدم النازل أهو دم حيض أّ إذا شكت امل:الثالثة

 :استحاضة، يف مثل هذه احلالة يمكنها أن تعتمد عىل إحدى طريقتني
عنى االحتياط هنا أن  أن حتتاط إن استطاعت، وم:الطريقة األوىل

رتكه احلائض، وتلتزم باإلتيان باألمور الواجبة عىل ترتك ما ت
 .ُالغسل والصالة، فإن انقطع الدم اغتسلت وأستحاضة كالوضوء امل

 : أن تعتمد يف التمييز عىل أحد طريقني:الطريقة الثانية
 لدم احليض صفات ّنإ أن تعتمد عىل صفات الدم، حيث -١
فإن كان الدم النازل بتلك .  يعرف هبا-ً ذكرناها سابقا-نة ّمعي

 .الصفات فهو حيض
إذا رأت الدم بصفات دم احليض يف غري وقت عادهتا  :٦٢السؤال 

 ّوشكت به أهو دم حيض أو دم استحاضة، فامذا؟
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ّاعتربت ذلك الدم حيضا إذا استمر: اجلواب  ثالثة أيام بتلك ً
 .الصفات

 لونه إىل ّ كام لو تغري-ت صفات ذلك الدم ّإذا تغري :٦٣السؤال 
  بعد إمتام األيام الثالثة، فامذا تصنع؟-صفر األ

 . عىل عمل احلائضّتستمر: اجلواب
وإذا انقطع الدم عنها قبل إكامل ثالثة أيام، فامذا  :٦٤السؤال 

 تصنع؟
تعترب ذلك الدم دم استحاضة، وجيب عليها أن تعمل : اجلواب

 .دة خالل فرتة نزول الدمبعمل املستحاضة، وتقيض ما تركته من عبا
ت صفات دم احليض قبل إكامل ثالثة أيام، ّ تغريوإذا :٦٥السؤال 
 فامذا تصنع؟
 .نفس اجلواب السابق: اجلواب

 أن تعتمد يف متييز ذلك الدم عىل العادة الشهرية هلا إن كانت -٢
 .ذات عادة

وإن مل تكن له  دم حيضفإذا رأت املرأة الدم يف وقت عادهتا فهو 
 .صفات دم احليض

وإذا رأت املرأة الدم ومل تكن له صفات دم احليض قبل عادهتا 
ًبيوم أو يومني اعتربته حيضا أيضا ً. 
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الواجد لصفة  الدم انقطع عنهاكانت ذات عادة وإذا  :٦٦السؤال 
 قبل ميض ثالثة أيام، فامذا تصنع؟احليض 

تعترب ذلك الدم دم استحاضة، وعليها أن تقيض ما تركته : اجلواب
 .من العبادة يف فرتة نزول الدم

منتظمة، ولكنها نسيت وقتية إذا كانت للمرأة عادة  :٦٧السؤال 
ّموعدها، وشكت يف الدم النازل عليها أهو دم حيض أم دم 

 استحاضة، فامذا تفعل؟
. ً صفات دم احليض تعترب نفسها حائضاإذا كان للدم: اجلواب

ا ال تعلم ّوإذا مل يكن ذلك الدم بتلك الصفات فهو دم استحاضة، ألهن
 .موعد جميء عادهتا

إذا كانت املرأة تعلم بأن عادهتا الشهرية إما يف  :٦٨السؤال 
مل  ًالنصف األول من األسبوع أو يف النصف الثاين منه، ورأت دما

ّتكن له صفات دم احليض، وكانت عىل يقني أن ذلك الدم يستمر  ّ
 ًأسبوعا أو أكثر، فامذا تفعل؟

جيب عليها أن ترتك ما ترتكه احلائض، وتفعل ما تفعله : اجلواب
 .ّاملستحاضة، وذلك طوال مدة نزول الدم

ية كل شهر تبدأ يف بداإذا كان للمرأة عادة شهرية  :٦٩السؤال 
 مخسة أيام، ورأت الدم يف اليوم الثاين من الشهر ّرقمري وتستم
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ً هبا إىل اليوم اخلامس منه، فهل يعترب هذا حيضا أم يشرتط فيه ّواستمر
  إىل مخسة أيام؟ّأن يبدأ من بداية دورهتا ويستمر

ة عادهتا، بل يكفي أن ّ طوال مدّر ال يشرتط أن يستم:اجلواب
رتة الدورة، فلو رأت الدم من اليوم الثاين ًيكون واقعا ضمن ف

 .لدورهتا إىل اليوم اخلامس منها كان ذلك الدم دم حيض
 ّإذا كانت للمرأة عادة وقتية ترى الدم يف بداية كل :٧٠السؤال 

 ثالثة أيام وتارة أخرى أكثر من ثالثة ّشهر، ولكن الدم تارة يستمر
ام جتعلها ّ األيّدم بغري صفات دم احليض، فأيأيام، فإذا رأت ال

 ًحيضا؟
 .ًجتعل األيام الثالثة األوىل من الشهر حيضا: اجلواب

إذا رأت املرأة الدم بغري صفات احليض يف أيام  :٧١السؤال 
 نزول الدم إىل انتهاء أيام العادة ولكن بصفات دم ّالعادة، واستمر
 سب حيضها؟احليض، فكيف حت

 .ً الدم حيضاَّ تعترب كل:اجلواب
لو رأت املرأة الدم بصفات دم احليض قبل دورهتا  :٧٢السؤال 

  ذلك الدم إىل أيام العادة، فامذا تصنع؟ّام واستمرّبأي
 .ً حيضاَّ تعترب الكل:اجلواب

ز ّي أن متاّهل هناك قاعدة عامة يمكن من خالهل: قد يسأل سائل
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ه دم حيض أو دم ّ بأن- الذي ال يتجاوز عرشة أيام- املرأة الدم النازل
 استحاضة؟
نعم، إذا كان الدم بصفة دم احليض فهو حيض، وإذا  : اجلواب

عادهتا ، وإذا رأت الدم قبل ا فهو دم حيضرأت الدم يف أيام عادهت
كن  وإن مل يام عادهتا فهو حيض كذلكّ إىل أيّبيوم أو يومني واستمر

 .أما إذا مل يكن كذلك فهو دم استحاضة. بصفات دم احليض

 
ّإذا احتملت احلائض خالل عرشة أيام من حني بداية نزول الدم 

وطريقة الفحص . دّأن الدم قد انقطع، فيجب عليها أن تفحص وتتأك
، )١(خترجها ّ ثمةّدمهي أن تدخل قطنة يف املوضع املخصوص وترتكها 

فإن كانت القطنة نظيفة وخالية من الدم فهذا معناه أن حيضها قد 
 .ٍانتهى فيجب عليها الغسل وتعمل عمل الطاهرة حينئذ

 :ّوإن خرجت القطنة ملوثة، فهنا حاالت ثالث
، ومل يتجاوز الدم ّ إذا كانت للمرأة عادة شهرية مستقرة:األوىل

ً نفسها حائضايف مثل هذه احلالة تعتربأيام عادهتا،  ً. 
                                                             

أن تلصق بطنها بحائط أو نحوه، وترفع إحدى : وكيفية إدخال القطنة هي )١(
 .رجليها ثم تدخل القطنة
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حتيض ّهرية مستقرة كام لو كانت إذا مل تكن للمرأة عادة ش: الثانية
 .ًة تسعة أيام، يف مثل هذه احلالة تعترب نفسها حائضاّة سبعة أيام ومرّمر

ّإذا كانت للمرأة عادة شهرية مستقرة أقل: الثالثة  من عرشة أيام ّ
ة عادهتا، يف ّانتهاء مدثة بعد ّ القطنة ملوًلو كانت أسبوعا، ورأتكام 

 :مثل هذه احلالة  عندنا احتامالن
ّاتصل هذه املرأة مستحاضة قبل وقت عادهتا و أن تكون :لّاألو

 أيام عادهتا دم عادهتا بدم االستحاضة، يف مثل هذه احلالة تعترب
 .ًحيضا، والباقي استحاضة

جع طاهرة قبل أيام عادهتا، يف مثل هذه احلالة ترأن تكون  :الثاين
هنا ا إىل تقديرها وختمينها الشخيص، واملرأة يف حتديد أيام حيضه

 :فرضان
َّ إن كانت جتزم بأن الدم سيتجاوز عرشة أيام، اعتربت أيام -١

 .ًعادهتا حيضا، والباقي استحاضة
إذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل أن يتجاوز عرشة أيام، فعليها  -٢

ًأن تضيف يوما واحدا عىل عادهتا، فت ًعترب نفسها حائضا، وبعدها ً
 .تعمل عمل املستحاضة

 ما يتبقى من األيام العرشة إىل ّكام جيوز هلا أن تضيف يومني أو كل
 .ة العرشة أيامّأيام عادهتا، فتعمل عمل  احلائض طوال مد
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 ولكنهاإذا فحصت املرأة وظهرت القطنة نظيفة،  :٧٣السؤال 
 فامذا تصنع؟ ام العرشة،ّل الدم يف أثناء األيتتوقع نزوكانت 

 لذلك أثر ة أخرى فالّإذا كانت واثقة من نزول الدم مر: اجلواب
 .ًاالنقطاع، وتعترب حاهلا حائضا فيه

ة أخرى فيجب عليها أن ّوإذا مل تكن واثقة من نزول الدم مر
 . مل ينزل الدم بعد ذلك فعبادهتا صحيحةفإن .ّتغتسل وتصيل

ّعل إن رأت الدم بعدما اغتسلت وصلت قبل ميض عرشة وماذا تف
 أيام؟

ً نفسها حائضا طوال عادت إىل حكم احليض، واعتربت: اجلواب
 .ةّهذه املد

لو رأت املرأة دم احليض أربعة أيام، وبعدها انقطع  :ومثال ذلك
ّالدم، فاغتسلت وصلت يومني، ثم رأت الدم ثالثة أيام، يف مثل هذه 

ًيام التسعة كلها حيضااحلالة تعترب األ أما غسلها وصالهتا يف يومي . ّ
جيب عليها أن تغتسل من جديد و. ًغري صحيحني رشعا فانقطاع الدم

 .عند انقطاع الدم بعد األيام التسعة
ل بني ّإن النقاء املتخل:مفادهاالتي فقهية القاعدة وهذا هو معنى ال

ًدمني، يعترب مع الدمني حيضا واحدا مستمرا إذا  ً مل يتجاوز املجموع ًّ
 .امّعرشة أي



 ٩٦..................................................................النساءأحكام خمتارات من 

 ً الفحص واالختبار واجبا عىل املرأة؟ّهل يعد :٧٤السؤال 
 . وقت حتتمل فيه النقاءّ نعم، هو واجب يف كل:اجلواب
 فهل ا، الدم انقطع عنهّ املرأة عىل يقني بأنتإذا كان :٧٥السؤال 
 لفحص؟جيب عليها ا 
 .ّ ال جيب عليها الفحص، وكان هلا أن تغتسل وتصيل:اجلواب

ّإذا اغتسلت املرأة غسل احليض وصلت من دون  :٧٦السؤال 
فحص واختبار عىل أمل أن الدم انقطع، وهي ال تدري أنه انقطع 

 ًفعال أو ال، فامذا تصنع؟
ن قد انقطع عنها حني  الدم كاّ بعد ذلك أندتّا تأك إذ:اجلواب
  .باطلسلها ُن ذلك فغّسلها صحيح، وإن مل تتيقُاغتسلت فغ
 -تملت انقطاع احليض التي اح-ر عىل املرأة ّإذا تعذ :٧٧السؤال 

 الفحص واالختبار، فام هو حكمها؟
جتمع بني أحكام احلائض واملستحاضة، أي ترتك ما : اجلواب

 .فعل ما تفعله املستحاضةترتكه احلائض وت

 
ما ذكر من أحكام احليض ينطبق عىل غري احلامل، أما احلامل فهي 

ّفإن رأت الدم وعلمت بأنه دم حيض عملت عمل . ًقد حتيض أيضا
 .احلائض
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ِإذا رأت احلامل  الدم ومل تدر أهو دم حيض أم  :٧٨السؤال 
 ، فامذا تصنع؟استحاضة

 : هنا صورتان:اجلواب
ام العادة أو قبلها ّإذا كان الدم بصفات دم احليض، ويف أي: األوىل

ّبيوم أو يومني، تعترب الدم حيضا من بداية رؤيته، وتتأك د من كونه دم ً
 .ّحيض إذا استمر ثالثة أيام

 ،إذا كان الدم بصفات دم احليض ولكنه يف غري أيام العادة: الثانية
 كان يف أيام العادة ولكن بغري صفات دم احليض، يف هذه احلالة أو

يه ّي ما تؤدّكه  احلائض وتؤدرتترتك ما ت: أي(جيب عليها أن حتتاط 
 ).املستحاضة

م بيانه يف ّ ملا تقد.ًا فسلجيا فال يمكن اجتامع احليض واحلملّأم
 . من هذه الرسالةّحمله

 
 يف الدم من تراه ملا الرشعي احلكم ىلع فّلتعرل للمرأة ًمساعدة

 قّونطب ،االتبعض احل ييل فيام نستعرض ،السابقة دالقواع ضوء
 احلكم تطبيق بكيفية خربة لدهيا لتكون ؛قواعد من ّتقدم ما عليها

 :الرشعي
 ثالثة احليض بصفة الدم - مرأة ّأي - املرأة رأت إذا :احلالة األوىل
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 بنفس رأتهّ ثم ،أيام عرشة عنها قطعانّ ثم ،عرشة إىل ًفصاعدا أيام
 ،ًحيضا الدمني منّ كل كان ،العرشة إىل ًفصاعدا أيام ثالثة الصفة
 .ٍونقاء ٍطهر فرتة بينهام الواقعة والفرتة

 احليض بصفة الدم - امرأة ّ أي- املرأة رأت إذا :احلالة الثانية
 ،ًأيضا احليض بصفة أخرى ّمرة وعاد ،أيام بضعة انقطعّ ثم ،أيام ثالثة

 ،معها لّاألو الدم ابتداء من امّأي عرشة تتجاوز أن قبل وانقطع
 القصرية االنقطاع فرتة فيها بام ،حيض أيامّ كلها األيام هذه اعتربت
 .الدمني بني الواقعة

ّ ثم احليض بصفة الدم - امرأة ّ أي- املرأة رأت إذا :احلالة الثالثة
 أو يومني أو يوم بعد احليض بصفة وعاد ،أيام ثالثة اكتامل قبل انقطع
 لّ األوّألن ؛لّاألو دون ًحيضا الثاين الدم كان  ثالثة أيام،ّ واستمرأكثر
 وهو احليض لدم ّالعامة الرشوط من الثاين الرشط فيه ّيتوفر مل

 .استمرار نزول الدم بصفة احليض ثالثة أيام
 يضاحل بصفة الدم - امرأة ّ أي- املرأة رأت إذا :احلالة الرابعة

 ،أكثر أو يومني أو ًيوما أصفر إىل الدم ّحتولّ ثم ،أكثر أو أيام ثالثة
 رؤية ابتداء من أيام عرشة يتجاوز ومل احليض صفة إىل ذلك بعد وعاد
ًالكل حيضا جعلت ،الدم ّ. 

 العادة ذات باستثناءّ أي امرأة، – املرأة رأت إذا :احلالة اخلامسة
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 وهذا .مستحاضة تكون بل ،ًضاحي تعتربه فال ،أصفر ًدما - الوقتية
 ّاستمر ولو .أصفرً دما رأت إذا العددية العادة ذات عىل ينطبق احلكم
 .ًحيضا ال استحاضة تعتربه فإهنا ،عادهتا أيام بعدد

 موعدها غري يف أصفر دم من تراه فام :الوقتية العادة ّوأما ذات
 كام ،ًحيضا تربيع ،رّاملقر موعدها يف تراه  وما.تعتربه استحاضة ،رّاملقر
 .ّتقدم

 اللون أصفرً دما العادة أيام غري يف املرأة رأت إذا :سةداساحلالة ال
 أو أيام ثالثة بصفة احليض ّواستمر ،احليض بصفة أمحر أصبحّثم 
 ،أصفر فيها الدم كان التي األيام يف ًمستحاضة نفسها جعلت ،أكثر

 . احليض بصفة تواجده حني من ًحيضا الدم واعتربت
 أيام يف الدم ترى قد :والعددية الوقتية العادة ذات :ةسابعالة الاحل
 .العدد تستكمل أن قبل وينقطع عادهتا

 عادهتا وعدد ،الشهر أول عادهتا وقت كان امرأة :ذلك مثال
 وبعد ،أيام مخسة انقطعّ ثم ،أيام مخسة الشهر أول الدم فرأت ،ًأسبوعا
 الثاين الدم تعترب أن مكني فهل ،ًأسبوعا احليض بصفةً دما رأت ذلك
 عدد عادهتا؟ مع يتطابق ألنه األول ًبدال عن ،ًحيضا

 وتعترب ،أصفر كان ولو ًحيضا األول الدم تعترب بل ،ال: اجلواب
 .احليض بصفة كان ولو ًاستحاضة الثاين
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 بثالثة موعدها قبلً دما الوقتية العادة ذات رأت إذا :ةثامناحلالة ال
 ال املجموع وكان ،بعدها ما ىلإو العادة أيام إىل ّواستمر ،أكثر أو أيام
 بدون ٌحيض العادة موعد قبل يومني منذ فهو ،أيام عرشة عىل يزيد
يومني من  قبل  الدممن كان وما أصفر، أو أمحر كان  سواء،ّشك
 يكن مل إذا استحاضة ويعترب ،احليض بصفة كان إذا ًحيضا يعترب عادهتا
 .شاكلته وعىل بصفته

 قبلً دما والعددية الوقتية العادةذات  رأت إذا :ةتاسعالاحلالة 
 وجتاوز ،بأيام عادهتا انتهاء بعد ما إىل ّواستمر ،بأيام الشهري موعدها
 ،ًحيضا العادة أيام يف الذي الدم جعلت ،ابتدائه حني من أيام عرشة
 يف تركته ما تقيض ا أهنبمعنى استحاضة، عنه ّتأخر أو ّتقدم مما وغريه
 .رةّاملتأخ أو ّاملتقدمة ةالفرت

 احليض بصفةً دما العددية العادة ذات رأت إذا :ةعارشاحلالة ال
 حني من أيام عرشة وجتاوز ًفرتة عادّ ثم ،وانقطع ثالثة أيام أو أكثر

 :حاالت فهنا ،األول الدم ابتداء
 ،األول الدم لفرتة ًمساويا عادهتا أيام عدد يكونأن : األوىل
 .والباقي استحاضة ًحيضا  األولفتجعل

 فتجعل ،األول الدم  من فرتةّأقل عادهتا أيام عدد يكون أن :الثانية
 .استحاضة والباقي ،األول الدم فرتة من عادهتا أيام عدد بقدر احليض
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 وفرتة األول الدم لفرتة ًمساويا عادهتا أيام عدد يكونأن : الثالثة
 .األوىل احلالة حكم هو وحكمها ،االنقطاع

 الثالثة احلالة يف ذكرنا مما أزيد عادهتا أيام عدد يكون أن: الرابعة
 وتعترب ،ًحيضا األول الدم جتعل ،ذلك من أكثر  أو ًمثال يومني أو بيوم
 ؛الثاين الدم من يومني أو يوم ميض إىل رؤيته حني من ًحائضا نفسها
 .عادهتا أيام مع يتطابق لكي
 إذاً معا والوقتية لعدديةا العادة ذات يف ًجتري هذه احلاالت أيضا و
 موعدها غري يف -ّاملتقدم النحو عىل - احليض بصفة الدم رأت

 .الشهري
 

  تروك ا ائض: ًأوال
 منها كذلك، ّ وال تصح،ال جتب عىل احلائض الكثري من العبادات

 :وهذه العبادات هي
 .الصالة اليومية -١
 .صالة اآليات -٢
 .الصالة املنذورة -٣
 .نصيام شهر رمضا -٤
 .الصيام املنذور -٥
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  ما  رم   ا ائض فعله ً:ثانيا
 :حيرم عىل احلائض أمور، وهي

ّ مس كتابة القرآن الكريم حتى احلرف  الواحد منه، بل :األول
وال . ا وشعرها وال بيشء من جسمهاحتى احلركة والسكون، ال بيده

 .حلفرّفرق يف حرمة املس بني أن تكون الكتابة بالقلم أو بالطباعة أو با
ّهل جيوز مس الورق واجللد وأسامء السور   :٧٩السؤال 

 املوضوعة يف أول الصفحة وأرقامها، وأرقام األجزاء واألحزاب؟
 .نعم، جيوز ذلك: اجلواب
ّهل جيوز للحائض مس لفظ اجلاللة أو مس كتابة  :٨٠السؤال  ّ

 القرآن كام لو كانت يف رسالة أو بطاقة هتنئة أو نقش آية قرآنية يف غري
 خاتم؟

 .نعم، جيوز هلا ذلك: اجلواب
 ؟^ ّهل جيوز للحائض مس أسامء األنبياء واألئمة :٨١السؤال 
 .نعم، جيوز هلا ذلك: اجلواب

: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهذه اآليات هي: الثاين
لت، ّمن سورة فص) ٣٧(من سورة السجدة، واآلية ) ١٥(اآلية 

 .من سورة العلق) ١٩(من سورة النجم، واآلية ) ٦٢(واآلية 
هل جيوز للحائض أن تقرأ من القرآن غري اآليات  :٨٢السؤال 
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 السابقة؟
نعم، جيوز هلا ذلك، ولكن يكره قراءة أكثر من سبع : اجلواب

 .آيات
التواجد يف املساجد، فال جيوز للحائض  دخول املسجد : الثالث

 :إال يف حالتني
أن يكون للمسجد بابان، تدخل من أحدمها وخترج من : األوىل

 .اآلخر مبارشة بدون  مكث
 أن تدخل إىل املسجد ألخذ يشء فيه، كام لو كان هلا كتاب :الثانية

 .يف املسجد، فتدخل لتأخذه وخترج بدون مكث
، فهل جيوز  :٨٣السؤال  ًلو كان املسجد خرابا أو مهجورا ً ً

 للحائض التواجد فيه؟
 .ال جيوز هلا ذلك: اجلواب
إذا جهلنا أو شككنا أن هذا البناء هل هو جزء من  :٨٤السؤال 

 املسجد أو ال، فامذا نفعل؟
 البلد الذي فيه املسجد، نتبع هنا عمل املسلمني من أهل: اجلواب

 .فإن كانوا يعتربونه من املسجد فهو مسجد
املسجد احلرام :  التواجد يف احلرمني الرشيفني ومها:الرابع

 ،، فال جيوز للحائض املكث فيهام)صىل اهللا عليه وآله( ومسجد النبي
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  .دخوهلام ألخذ يشء منهاموال فيهام، وال املرور 
فال . معصوم يف العتبات املقدسةدخول القرب الرشيف لل: اخلامس

جيوز للحائض أن تدخل إىل موضع القرب، وجيوز هلا دخول األروقة 
 .وغريها

 بمن علمت ّاملحرمات عىل احلائض، هل ختتص :٨٥السؤال 
 ت فيه؟ّباحليض أم تشمل من جهلته أو شك

 . بحالة العلم باحليضّختتص: اجلواب
، فامذا ت ببقائهّ وشكًوإذا كانت عاملة باحليض مسبقا :٨٦السؤال 

 تفعل؟
ن أهنا ّماته حتى تتيقّتبني عىل بقاء احليض وبقاء حمر: اجلواب

 .اغتسلت وتطهرت من احليض
صال ّ  اجلامع، حيرم عىل احلائض وعىل زوجها االت:السادس

 .اجلنيس باجلامع
هل جيوز للزوج االستمتاع بزوجته بغري اجلامع يف  :٨٧السؤال 
 فرتة حيضها؟
يشء  ّيأب يستمتع أن له يكرهولكن . نعم،  جيوز له ذلك: اجلواب

 ).البطن وسط يف املعهود الصغري التجويف وهي (هتاّورس ركبتها بني
 فرتة ته يفجامع زوجارة عىل من ّب الكفّهل ترتت :٨٨السؤال 
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 احليض؟
 ال كفارة عىل من يقارب زوجته وهي حائض، وإن كان :اجلواب

ّآثام، وإنام عليه أن يتوب ً. 
 للزوج أن جيامع زوجته التي انقطع دم ّمتى حيل :٨٩السؤال 
 احليض عنها؟
جيوز له ذلك إذا نقت من الدم واغتسلت الغسل : اجلواب

 .خمرج الدم فقطالرشعي أو غسلت 
إذا عىص الزوج وجامع زوجته قبل أن تغتسل أو  :٩٠السؤال 

 ب عليهام؟ّتغسل خمرج الدم، فامذا يرتت
 .عليهام اإلثم، وال كفارة عىل الزوج: اجلواب
 هذه األحكام باحلاالت التي تعلم فيها ّهل ختتص :٩١السؤال 

ًأة بأهنا حائض أم تشمل حالة اجلهل أيضا؟املر ّ 
 . ال تشمل هذه األحكام حالة اجلهل بكوهنا حائض:اجلواب

  أح م أخرى  لحائض: ًثا ا
 :نذكرها فيام ييل

 ما فاهتا من الصيام َّ عىل احلائض أن تقيض بعد طهارهتا كل-١
 .وم شهر رمضان أو صوم النذرالواجب، سواء كان ص

ائض أن تقيض الصلوات اليومية والصالة  ال جيب عىل احل-٢
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 .املنذورة وصالة اآليات
 : يف حاالت، هيّ طالق احلائض باطل، إال-٣
 .ًأن تكون حامال) أ

 .ًأن تكون غري مدخوال هبا) ب
ًأن يكون زوجها غائبا عنها جاهال بحاهلا، أو كانت حال ) ج ً

 .غيبته خالية من احليض
ائض وأراد تطليقها، فعليه أما إذا غاب الزوج عن زوجته وهي ح
 .ّاالنتظار إىل أن يعلم بخلوها من احليض

ّإذا طلق الرجل زوجته باعتقاد أهنا خالية من احليض  :٩٢السؤال 
 ّفانكشف أهنا حائض، فام هو احلكم؟

 .طالقها باطل: اجلواب
ا حائض، فظهر أهنا طاهرة، فام هو ّقها عىل أهنّإذا طل :٩٣السؤال 
 احلكم؟

 : يف مثل هذه احلالة هناك فروض، وهي:اجلواب
ّإذا كان الزوج عىل يقني بأهنا حائض، وبأن طالق مثلها ال : األول ّ

ّلعلمه بأنه ال يصح) الطالق(ّأثر له، وإنام قال كلمة  ، فالطالق باطل ّ
 . الطالق يفّوإن وقع يف طهر، ألنه ال قصد له

 .ًإذا كان جاهال باحليض فالطالق باطل: ثاينال
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ّإذا كان عاملا باحليض ولكنه جاهل بأن الطهارة من : الثالث ً
 .ّاحليض رشط يف صحة الطالق، فالطالق صحيح

 االغسال املستحبة - يف فرتة احليض - من احلائض ّ تصح-٤
 .وكذلك الوضوء

 هللا تعاىل، ًباّأ تقرّ للحائض يف أوقات الصالة أن تتوضّ يستحب-٥
 .ح بحمدهّ القبلة، وتذكر اهللا وتسبًوجتلس بقدر صالهتا، مستقبلة

 
الكثري من ة ّ يف نفسه، ورشط لصحّغسل احلائض مستحب

ا يف بحث  ذكرهّمروكيفيته . ّ كالصالة والصوم واحلجالعبادات
 .ُالغسل

  ُ من ا ائض بال غسلّاأل ور ال  ال تصح
ًداء وقضاء، ويف ركعاهتا االحتياطية  الصلوات اليومية أ-١ ً

وكذلك يشرتط الغسل يف . ى بعد الصالةّة التي تؤدّوأجزائها املنسي
 .ةّة الصالة املستحبّصح
 . صيام شهر رمضان-٢
 .ّ الطواف الواجب واملستحب-٣
 . صالة الطواف-٤
 . االعتكاف-٥
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 آخر ًالُ غسُ عليها باإلضافة إىل غسل احليضّ إذا علمت أن:لّاألو

ًكغسل مس امليت مثال، فكيف تغتسل؟ ّ 
ُحدا، وتقصد به إما غسل احليضًتغتسل غسال وا: اجلواب ّ ، أو ً

ُغسل مس امليت، أو تقصدمها معا بغسل واحد ًُ ّ. 
ًوإذا اغتسلت ومل تقصد شيئا منهام، فام حكم  :٩٤السؤال 

 غسلها؟
 .ًيعترب غسلها باطال: اجلواب

، وال تدري أهو غسل احليض أم ً إذا علمت أن عليها غسال:لثاينا
 ًغسل اجلنابة مثال، فامذا تصنع؟

ّتغتسل غسال واحدا وتقصد به ما يف ذم: اجلواب ً  .تهاً
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 قطعي إىل ّاألدوية التي تؤد تناول للمرأة وزجي هل :٩٥السؤال 
 ة العادة الشهرية؟ّل مديقلاحليض أو ت
 .نعم، جيوز استعامل تلك األدوية :اجلواب
 ؟عباداهتا حكم فام ،اّدواء مب عادهتا املرأة قطعت إذا :٩٦السؤال 
 . عباداهتاّتطهر من احليض، وتصح :اجلواب
ة تناول دواء  حيضها بواسطتقديم لمرأةل جيوز هل :٩٧السؤال 

 ا؟ّم
 .نعم، جيوز هلا ذلك :اجلواب
ل، هل ّاملرأة التي هلا عادة إذا رأت الدم يف اليوم األو :٩٨السؤال 

ا يقطع الدم عنها، وعىل فرض اجلواز فام حكم ّجيوز هلا تناول دواء م
 ل؟ّدم اليوم األو
 من ثالثة أيام ّ ألقلاع الدمجيوز هلا ذلك، ويف حال انقط :اجلواب

 . بل دم استحاضة،دم حيضّ يعد الف
تناولت امرأة الدواء للحيلولة دون نزول دم  :٩٩السؤال 

ولكنها رأت بقعة من الدم يف أيام عادهتا، فام هو حكم هذا  احليض،
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 ؟الدم
 ام متوالية فليس هوّ هذا الدم لثالثة أيّإذا مل يستمر :اجلواب

 .بحيض
 وقتية: من ةّاملستقر عادهتا ّتبدلت إذا املرأة حكم ما :١٠٠السؤال 

 ًفجأة؟ مضطربة إىل عددية، أو ،وقتية ، أوعددية
 .ا فيام سبقوقد تقدم منّ. تعمل عمل املضطربة :اجلواب
ن حتيض، ما هو املرأة التي ال حتيض وهي يف سن م :١٠١السؤال 
 حكمها؟

 . الدم فهي طاهرةما مل تر :اجلواب
ً التي ترى دما بغري صفات احليض، ثم ترى املرأة :١٠٢السؤال 

 ماذا تصنع؟ ،ًبعد فرتة وجيزة دما بصفات احليض
إذا كانت ذات عادة ومل يتجاوز الدم عرشة أيام اعتربت  :اجلواب

غري ذات العادة فالدم الذي ال تكون له صفات  يفًاجلميع حيضا، أما 
 .ليس بحيضفدم احليض 

 العادة أثناء القرآن أو كربالء تربة محل يف هل :١٠٣السؤال 
 ال؟ أم إشكال الشهرية

 . ال إشكال يف ذلك:اجلواب
 الشهرية، هل جيب التي متوت يف أيام عادهتا رأةملا :١٠٤السؤال 
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 تغسيلها غسل احليض قبل غسل امليت أم ال؟
 .تّيكفيها غسل املي :اجلواب
ً ومل جتد ماء لتغتسل به، ،إذا نقت املرأة من حيضها :١٠٥السؤال 

 فهل جيوز هلا أن تتيمم؟
 .ق وقتهاّ إذا تضيللصالة التيمم عليها جيب :اجلواب

 امرأة عادهتا الشهرية سبعة أيام، قامت برتكيب :١٠٦السؤال 
ة تزيد عىل عرشة أيام، ّلولب ملنع احلمل، فأصبح الدم ينزل عليها ملد

 فامذا تصنع؟
 وجب والوقت العدد أو العدد مستقيمة اعادهت كانت إذا :اجلواب

 حسب أيام السبعة وهي اعادهت بمقدار أن جتعل حيضها يهاعل
 وتروك الطاهرة بأعامل بالقيام العرشة إىل االحتياط جيب ثم ،الفرض
 والعارش والتاسع الثامن اليوم يف هاعلي جيب ّ أنهيعنيوهذا  احلائض،
 املساجد ودخول ن،آالقر ّمس وترك الرجاء، بنية والصيام الصالة

 فهو العرشة عىل زاد ما وأما. وغري ذلك مما حيرم عىل احلائض
 .)١(استحاضة
 من خيوطع م ةلزج إفرازاتًحيانا أمن املرأة  تنزل :١٠٧ل السؤا

                                                             
 عادهتا، جتعل حيضها بعدد أيام: أجاب السيد اخلامنئي عىل استفتاء بنفس املعنى) ١(

 .والباقي استحاضة
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 ؟الدمهذا  حكم ماًمصحوبا بأمل يف الظهر،  الدم
 أيام ثالثة ّواستمر العادة أيام يف الدم هذا كان إن :اجلواب
أو كان   العادة أيام يف يكن مل وإذا. احليض حكم عليه جرى متواصلة

 .االستحاضة حكم عليه جرى أيام، ثالثةة لكنه مل يستمر يف أيام العاد
 جيوز وطء املرأة من دبرها أيام حيضها؟ هل :١٠٨السؤال 
 يف حال  األحوالّكليف  الدبر من املرأة إتيان جيوز ال :اجلواب

 .احليض أو غريه
 جاءها ،أيام ستة عادهتا، ةّعددي عادة ذات امرأة :١٠٩السؤال 

 انقطع ثم انقطاع، دونًيوما  عرش ثالثة ّواستمر دم بصفات احليضال
 من أكثر إىل ّواستمر ،ًأيضا احليض بصفات الدم جاءها ثم ،أيام أربعة
 أكثر فرتة يف احليض فرتة حتسب وكيف ل؟ّاألو الدم حكم فام ،شهر
 شهر؟ من

 الباقي و ًحيضا ادهتاع جتعل: املفروضة الصورة يف :اجلواب
 واجدا كان الذي باملقدار ًحيضا الثاين الدم جتعل وكذا استحاضة
 كانت فإن العرشة جتاوز و هلا الواجد الدم ّاستمر إذا نعم للصفات،

ّ إالو استحاضة، الباقي و حيضا عادهتا أيام جتعل ّعددية عادة ذات
 .استحاضة عليها زاد ما و حيضا العرشة فتجعل

ّ، إال أهنا يف هذا رأة ترى الدم مخسة أيام يف الشهر ام:١١٠السؤال 
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 الشهر رأته سبعة أيام، فام حكم الدم الزائد عىل اخلمسة؟
 .ًه حيضاّ كلّ إذا مل يتجاوز الدم عرشة أيام يعد:اجلواب
 ،احليض دم نزول لّأو يف والصوم الصالة حكم ما :١١١السؤال 

 ؟مع عدم وصوله إىل القطنة
 فضاء إىلً املرأة حائضا ما مل ينزل الدم من الرحم ّ ال تعد:اجلواب

 .صالهتا وصيامها صحيحان عىل الفرض املذكوراملوضع املعروف، و
، ترى قبل عادهتا بيومني ةعددي ةعاد ذات  امرأة:١١٢السؤال 

 ل؟ّنقطع، ثم تأيت عادهتا، فام حكم الدم األوالدم بلون فاتح، ثم ي
 .ل استحاضةّ الدم األو:اجلواب

 ثم ، من احليضبطهارهتا زوجها أعلمت امرأة :١١٣السؤال 
جتب  فهل طاهرة، تكن مل اّبأهن نتّوتيق املجامعة أثناء الدم رأت

 الكفارة عليها؟
 .نهام مّارة عىل أيّب الكفجت ال :اجلواب
 إجراء صيغة عقد النكاح عىل احلائض؟ جيوز هل :١١٤السؤال 
 . نعم، جيوز ذلك:اجلواب

هل جيوز للحائض قراءة القرآن والدعاء  :١١٥السؤال 
 والتسبيح؟
 نعم، جيوز هلا ذلك، إال قراءة آية السجدة من سور :اجلواب
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من ) ٣٧(من سورة السجدة، واآلية ) ١٥(اآلية : العزائم، وهي
من سورة ) ١٩(من سورة النجم، واآلية ) ٦٢(سورة فصلت، واآلية 

 .مة عىل احلائضّن قراءهتا حمرإالعلق؛ إذ 
 جرت العادة عىل نقش لفظ اجلاللة عىل بعض :١١٦السؤال 

حائض أن هل جيوز للاملجوهرات الذهبية التي تتزين هبا النساء، ف
 ؟ن بمثل هذه املجوهراتّتتزي

 . نعم، جيوز هلا ذلك:اجلواب
مخسة أيام، رأت الدم بعدد الشهرية  عادهتا امرأة :١١٧السؤال 

أيام عادهتا، ثم انقطع عنها واغتسلت، وبعد ثالثة أيام رأت الدم مرة 
 ، فامذا تصنع؟ً هبا بعدد أيام عادهتا أيضاّأخرى واستمر
ّل حيضا هلا ألنّ يف مفروض  السؤال جتعل الدم األو:اجلواب ه ً

 .بعدد أيام عادهتا، وما بعده استحاضة
ً امرأة حامل يف شهرها الرابع ترى دما بلون أصفر :١١٨السؤال 

 ، ما هو حكم هذا  الدم؟ّبشكل مستمرو
 فرتة احلمل دم استحاضة،  الدم هبذه الصفات يفّ يعد:اجلواب

وعليها أن تفحص لتعرف أهو من االستحاضة الكثرية أو املتوسطة 
 .الغسل أم الوضوء: أو القليلة لتعرف ما هو الواجب عليها

استعملت حبوب  ، أيامأربعة عادهتا الشهرية امرأة :١١٩السؤال 
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زول  دم احليض، وبعد أن إىل منع نبدورها ي ّالتي تؤدومنع احلمل 
الدم بغري صفات احليض توقفت عن تناول تلك احلبوب نزل عليها 

 تفاصلثامنية أيام، ويف الشهر الثاين نزل عليها الدم بنفس ال ّواستمر
 فام هو حكمها؟. والفرتة السابقتني

  . إذا مل يكن الدم بصفات دم احليض فليس بحيض:اجلواب
 يمنها سائل بلون بنّ نزلغري ذات عادة، ي امرأة :١٢٠السؤال 

  ؟ يف شهر رمضانوصيامها صالهتا حكم امف ،أيام ةّعدل ّويستمر
ا غري ذات عادة، فام كان بغري صفات احليض ّ بام أهن:اجلواب

 . هلذه املرأة أن تعمل عمل املستحاضةّفليس بحيض، والبد
إذا طهرت املرأة من احليض قبل الفجر يف شهر  :١٢١السؤال 

  رمضان، فامذا جيب عليها؟
عليها أن تغتسل لصيام شهر رمضان، فإن مل  جيب : اجلواب
ّدا وأصبحت عىل حيضها وجب عليها القضاء والكفّتغتسل تعم   .ارةً

بل امرأة صائمة يف شهر رمضان، نزل عليها الدم ق :١٢٢السؤال 
 ًموعد اإلفطار بوقت قصري جدا، فام حكم صوم ذلك اليوم؟

 .ه بطل صوم ذلك اليوم وعليها قضاؤ:اجلواب
 امرأة أجرت عملية جراحية لرفع الرحم، ترى :١٢٣السؤال 

 بعض األحيان الدم بصفات دم احليض، فام حكم هذا الدم؟
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ات دم احليض فله حكم ً إذا كان هذا الدم واجدا لصف:اجلواب
 .احليض

 معها يومني ّحات صفراء، تستمرّ امرأة ترى ترش:١٢٤السؤال 
أو ثالثة أيام، ثم ترى الدم بصفات دم احليض، فام حكم تلك 

 حات؟ّالرتش
 دم تراه ّ إن كانت ذات عادة وقتية أو عددية وقتية، فكل:اجلواب

أو ثالثة وإن مل يكن بصفات دم احليض فهو قبل عادهتا بيوم أو يومني 
ّصال بأيّحيض، إن كان مت  .ام عادهتاً

 ما مل يكن بصفات دم احليض ّا إذا  كانت ذات عادة عددية فكلّأم
 .فليس بحيض

  غسل اجلنابة من احلائض؟ّ هل يصح:١٢٥السؤال 
 . منهاّ نعم، يصح:اجلواب
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 . من احليض، وسبقت اإلشارة إىل معناه يف باب احليض:لغةيف ال

ً دم تراه املرأة ومل يكن حيضا وال نفاسا وال دم ُّ فهو كل:ًأما فقهيا ً
 .و قرحبكارة وال دم جرح أ

 
ة ّدم االستحاضة يف الغالب أصفر، بارد، رقيق، خيرج بفتور بال قو

 .ولذع
 .وقد يكون يف بعض األحيان بصفات دم احليض

هل يشرتط يف دم االستحاضة رشوط دم احليض  :١٢٦السؤال 
 السابقة الذكر؟

فال يشرتط . الستحاضةال تشرتط رشوط دم احليض يف ا: اجلواب
ّ ألن األنثى قد تراه قبل سن،ّ معنيّفيه سن وال .  التاسعة وبعد اخلمسنيّ

 . يشرتط أن يفصل بني استحاضة وأخرى عرشة أيام من  الطهر
ّ لقليله فأنه قد ينزل يوما أو بعض يوم، وال حدّوال حد  ألكثره ً

 . أو سننيًا شهورّكذلك ألنه قد يستمر
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ًأعطى الشارع مقياسا يمكن للمرأة من خالله معرفة نوع 

 قسم من هذه ّلكلأعطى ، وثالثة أقسامها عىل إذ جعلضتها، استحا
نعم، هناك أحكام يشرتك فيها مجيع هذه . ة بهّاألقسام أحكامه اخلاص

 .األقسام
 املخصوص عىل املوضعأن تضع املرأة قطنة : أما املقياس فهو

ات احلاصلة يف القطنة تنقسم ّويف ضوء التغريوترتكها بعض الوقت، 
 :إىلاملستحاضة 

  )القليلة(ا صغرى : القسم األول
ًوهي ما يكون الدم فيها قليال بحيث ال يسيل من القطنة وال 

 .يغمسها
  أح مها

ّ أن تبدل القطنة أو تطه-١  .ر ظاهر الفرجّرها وتطهِّ
 .ةّ صالة، واجبة كانت أم مستحبّأ لكلّ أن تتوض-٢
د الوضوء لركعات االحتياط واألجزاء ّ ال جيب عليها أن جتد-٣

 .املنسية من الصالة، وال لسجود السهو
 .ّ ال جيوز هلا أن  تصيل صالتني بوضوء واحد-٤
 . االستحاضة ال جيب عليها غسل-٥
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  )ّا توسطة(ا وسطى : القسم ا ا 
غري أن  ولكن من ،ّها أو جلهاّوهي التي يغمر فيها الدم القطنة كل

 .يسيل منها
  أح مها

 أو ِّتبدل القطنة واملنديل الذي تستعمله النساء يف وقتنا احلارض -١
 .ّتطهرمها

 .ر املوضع املخصوصّتطه -٢
 . يوم قبل صالة الفجرّ كلٌ واحدٌجيب عليها غسل -٣
 .الوضوء لصالة الفجر سواء قبل الغسل أو بعده -٤
 . صالةّالوضوء لكل -٥
 .ضوء واحد صالتني بوّال جيوز هلا أن تصيل -٦

إذا أصبحت املرأة مستحاضة باالستحاضة  :١٢٧السؤال 
 -الوسطى قبل الفجر أو بعده، ومل تغتسل لصالة الصبح لسبب ما 

  فامذا تفعل؟-ًكام لو كانت نائمة مثال
 ّأ لكلّوتتوض، جيب عليها أن تغتسل لصالة الظهرين: اجلواب

 .صالة
ّإذا صلت املرأة صالة الصبح ثم :١٢٨السؤال   استحاضت ّ

 باالستحاضة الوسطى، فامذا تفعل؟
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ّجيب  عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصيل الظهر : اجلواب
 ّأ لكلّوتتوض. ُوالعرص، وال تعيد الغسل لصاليت املغرب والعشاء

 .صالة
 رأة بالوسطى بعد صاليتإذا استحاضت امل :١٢٩السؤال 

 الظهرين، فامذا تصنع؟
 . صالةّأ لكلّاليت املغرب والعشاء، وتتوضتغتسل لص: اجلواب
ت االستحاضة الوسطى إىل اليوم الثاين، ّإذا استمر :١٣٠السؤال 
 فامذا تفعل؟
 جيب عليها أن تغتسل قبل صالة الصبح من اليوم الثاين، :اجلواب

ًل قد اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغرباّ كانت يف اليوم األوسواء ً ً. 
  )ا كث ة(ا ك ى : القسم ا الث

وهي التي ينفذ فيها الدم من القطنة ويسيل إىل اخلرقة أو الفخذين 
 . جزء من بدهنا أو ثوهباّأو إىل أي
  أح مها

 .رمهاّ أو تطهِّتبدل القطنة واملنديل -١
 .ر املوضع املخصوصّتطه -٢
واحد لصالة الفجر، وآخر تصيل به صاليت : سالأغل ثالثة تغتس -٣

 .الظهر والعرص، وثالث تصيل به صاليت املغرب والعشاء
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 .ال حتتاج إىل وضوء مع الغسل -٤
إذا اغتسلت املستحاضة الكربى لصالة الظهرين  :١٣١السؤال 

ينهام لعذر أو بغري ّأو العشائني، ولكنها فرقت بني الصالتني ومل جتمع ب
 عذر، فامذا تفعل؟

 .)العرص أو العشاء( جيب عليها أن تغتسل للصالة الثانية :اجلواب
 

 كالبول –يعترب دم االستحاضة من األحداث الرشعية : ًالّأو
التي يبطل بحدوثها الوضوء، فلو كانت املرأة عىل  والغائط وغريمها

 االستحاضة ولو بواسطة القطنة، بطل وضوء وخرج منها دم
 .هاؤوضو
 ولو رج دم االستحاضة من املوضع املخصوصإذا مل خي: ًثانيا 

ّبواسطة القطنة، فال أثر لذلك الدم ولو حترك من مكانه إىل فضاء ذلك 
 .املكان املخصوص

ة منه، جيب ّإذا انقطع دم االستحاضة وأصبحت املرأة نقي: ًثالثا
ً بحسب ما كان واجبا عليها من –ُلغسل أو الوضوء عليها أن تتطهر با
 .ّ وتصيل-عملية التطهري

إذا انقطع الدم أثناء عملية الطهارة، أو أثناء الصالة أو : ًرابعا
سع للطهارة والصالة، فيجب عليها أن تعيد ّبعدها، وهناك وقت يت
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 .الطهارة والصالة
ي للطهارة ّإذا علمت بأن الدم ينقطع عنها يف وقت يكف: ًخامسا

 .الوقت فتسارع إىل إليهاموالصالة، فعليها أن تنتظر إىل أن حيني ذلك 
ّوإذا قامت بعملية التطهري املخصوصة هلا وصلت  :١٣٢السؤال 

 قبل ذلك الوقت، فام هو حكم صالهتا؟
 .صالهتا باطلة: اجلواب

ِّلوقت عمدا ومل تصلذلك اتت ّإذا فو :١٣٣السؤال  ، فام هو ً
 ؟حكم صالهتا بعد ذلك الوقت

 . صالهتا صحيحة ولكنها آثمة:اجلواب
 وإذا نسيت ذلك الوقت فامذا تفعل؟ :١٣٤السؤال 
ي عملية التطهري املخصوصة هلا ّجيب عليها أن تؤد: اجلواب

 .ّوتصيل
 الدم ينقطع يف وقت يكفي ّنإذا مل تكن املرأة تعلم بأ: ًسادسا

ًللطهارة والصالة فصلت وفقا حلالتها كمستحاضة، ثم انقطع الدم  ّ
، يف مثل هذه احلالة جيب عليها أن  والصالةنة تكفي للطهارةّلفرتة معي

ّر عملية التطهري الواجبة عليها سابقا وتصيلّتتطه ً. 
ًمدا ً سهوا أو ع- بجميع أقسامها-إذا تركت املستحاضة : ًسابعا

ّاالختبار بالقطنة ثم أدت أية عبادة، فال تصح  عبادهتا تلك، إال إذا ّ
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 .ً ما فعلته هو املطلوب منها رشعاّنت أنّتيق
ّة منه وأدت ما عليها إذا انقطع دم االستحاضة ونظفت املرأ: ًثامنا

ّي الصالة فورا، وهلا أن تؤجّجيوز هلا أن تؤدمن طهارة،  لها إىل آخر ً
 .الوقت

ّإذا حتولت االستحاضة من قسم إىل آخر أشد منه : ًتاسعا  لتزايد –ّ
ل  عملية الطهارة ّي من وقت التحوّ فيجب عليها أن تؤد-الدم

 .ّاخلاصة بحالتها اجلديدة
امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صالة : ومثال ذلك

ّالصبح، ثم عند الغروب حتولت استحاضتها إىل كربى، يف مثل هذه  ّ
 .جيب عليها أن تغتسل لصاليت املغرب والعشاءاحلالة 

ّإذا حتولت االستحاضة من قسم إىل قسم أدنى منه، : ًعارشا
ًفيجب عليها أن تؤدي أوال عملية التطهري الواجبة عليها وفقا حلالتها  ً ّ

ًالسابقة، ثم تعمل ما جيب عليها وفقا حلالتها اجلديدة ّ. 
ت نفسها عند مستحاضة باستحاضة كربى، اخترب: ومثال ذلك

لت إىل صغرى، يف مثل هذه احلالة ّ قد حتوالظهر فوجدت استحاضتها
ُجيب عليها أن تغتسل وتصيل الظهر والعرص، وال حتتاج إىل غسل  ّ

 .  صالةّلصلواهتا الالحقة، بل تكتفي بالوضوء لكل
جيوز للمرأة املستحاضة بأقسامها الثالثة أن تدخل : حادي عرش
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ّواء أدت عملية التطهري  الواجبة عليها املساجد ومتكث فيها س
لصالهتا اليومية أم ال، وكذا جيوز هلا أن تقرأ سور العزائم وآيات 

 .السجدة منها
ّال جيوز للمرأة املستحاضة بأقسامها الثالثة أن متس : ثاين عرش

ي ما جيب عليها من عملية ّكتابة املصحف الرشيف قبل أن تؤد
 هبا جاز هلا ّ جيوز هلا أن تصيلٍهارة بوجهّفإن أدت عملية الط. التطهري

 .ّأن متس الكتابة
طالق املستحاضة بأقسامها الثالثة جائز وصحيح،  : ثالث عرش

 .بخالف طالق احلائض
املستحاضة باالستحاضة الصغرى جيوز لزوجها : رابع عرش
 . حالّجمامعتها عىل كل

امعتها ا املستحاضة بالوسطى أو بالكربى فال جيوز لزوجها جمّأم
 .ُقبل أن تغتسل الغسل الواجب عليها

ّجيب عىل املستحاضة حني الصالة أن تتحفظ : خامس عرش
 احلرص عىل حبس الدم وعدم جتاوزه ّبخرقة ونحوها، وحترص كل

 .إىل اخلارج
 إن كان حبس الدم يؤدي إىل رضر، فامذا تفعل؟ :١٣٥السؤال 
 .حلبسال جيب عليها ا: اجلواب
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ًإذا تركت التحفظ عمدا وجتاوز الدم  :١٣٦السؤال   إىل خارج -ّ
 حني الصالة، فامذا تفعل؟ -املوضع املخصوص 

ّأما يف . ُيف االستحاضة الكربى جيب عليها إعادة الغسل: اجلواب
 .سطة والصغرى فيجب عليها جتديد الوضوء للصالةّاالستحاضة املتو

 
ت ما ّ الصوم من املستحاضة بالصغرى والوسطى سواء أدّيصح

 .هاّأم مل تؤد) وضوء أو غسل(عليها من عملية تطهري 
 ما عليها من ّ صوم املستحاضة بالكربى وإن مل تؤدّوكذا يصح
ُوهي غسل لصالة الفجر وغسل لصاليت الظهر (عملية  تطهري  ُ

 ).ُوالعرص، وغسل لصاليت املغرب والعشاء

 
 الغسل عليها جيب هل الكثرية، االستحاضة ذات :١٣٧السؤال 

 بعد والصالة الوقت دخول قبل الغسل تستطيع أهنا أم الوقت؟ داخل
 ؟هدخول

 .الوقت داخل الغسل جيب :اجلواب
 الكثرية ستحاضةاال غسل مع الوضوء جيب هل :١٣٨السؤال 

 طة؟ّواملتوس
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 . فقطاملتوسطة الستحاضة صالة يف اّلكل الوضوء جيب :اجلواب
 ّويستمر ،ترى الدم يف كل شهر يومني فقط امرأة :١٣٩السؤال 

 ينقطع، ثم للدم ًقليال ًأثرا فيه تشاهد حيث السابع، اليوم حتى الطهر
 ّوصلت اغتسلت أهنا ًعلام يض،احل وأ االستحاضة حكم هلا فهل
 ارة؟ّكفيف هذا الوقت  زوجها مع املقاربة يف وهل اليومني؟ خالل

 .ارةّكف وال احليض، دون املستحاضة حكم هلا: جواب
 املرض، بداعي ما ًنوعا االستحاضة ةّمد تطول قد :١٤٠السؤال 

 ،سل ثالثة أغسال يف اليوم أن تغت-ة أو حرجّ ملشق-وال تستطيع املرأة 
 ذلك؟ حكم فام

 ّفإن وإال واحلرج، العرس معه قّيتحق ال ٍّحد إىل تغتسل :اجلواب
ُ بدال عن الغسلمّتيمت عليها أن ً. 

هنا ّهل حتدث االستحاضة قبل بلوغ الفتاة أم أ :١٤١السؤال 
 ّحتدث ملن بلغت خاصة؟

قبل ث االستحاضة، وإنام حتدث  حلدوّال عمر معني :اجلواب
 .البلوغ وبعده
 هذاحكم  ما التاسعة، ّسن قبل ًدما الفتاة رأت إذا :١٤٢السؤال 

 الدم؟
 .استحاضة هذا الدم دم :اجلواب
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 يف ّوتشك املرأة تراها التي الصفراء البقع حكم ما :١٤٣السؤال 
 أخرى؟ حاتّترش من وأ ًحيضا كوهنا

 كانت وإن استحاضة، فهي عادهتا أيام غري يف كانت إن :اجلواب
ة لدم ّ إن توفرت فيها الرشوط العاماحليض بحكم فهي عادهتا أيام يف

 .احليض
 غسل اغتسلت إذا املستحاضة تكليف ما :١٤٤السؤال 
 طة؟ّاملتوس أو الكثرية عن للغسل تعيينها دون االستحاضة
 .فقط االستحاضة غسل ةّني وتكفي ذلك، يف إشكال ال :اجلواب

أن تقيض ما عليها من  مستحاضةلل جيوز هل :١٤٥السؤال 
 الصالة والصوم يف أيام استحاضتها؟

 نعم، جيوز هلا ذلك برشط أن تعمل بوظيفتها من :اجلواب
ة األدائية، ثم أعادت تلك الوضوء واألغسال حسب حالتها للصال

وكذا إذا كان القضاء قبل دخول وقت . األعامل للصالة القضائية
الصالة األدائية وعملت بوظيفتها للصالة القضائية، ثم أعادت 

  .للصالة األدائية
ها ملا  من املستحاضة النوافل بعد أدائّ هل تصح:١٤٦السؤال 

 وضوء؟جيب عليها من غسل أو 
  . منها ذلكّ نعم، يصح:اجلواب
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 وضعامل  لوضع القطنة عىلاملعتربة ةّاملد هي ما :١٤٧السؤال 
 هي؟ قسم ّأي من وأهنا االستحاضة درجة ملعرفة

 . تكفي الدقيقة والدقيقتني ونحومها :اجلواب
 واالستحاضة، فكانت  امرأة مل تكن بني احليض:١٤٨السؤال 

 ارة عىل ذلك؟ّر يف فرتة االستحاضة، هل جيب عليها الكفطفت
 إن كانت تعتقد أن هلا اإلفطار يف حالتها تلك، فليس :اجلواب

نعم، جيب أن تقيض صالهتا . ارةّعليها سوى قضاء صومها بال كف
 .الفائتة تلك األيام التي كانت جتهل حكمها

ء  ما حكم املرأة التي مل تكن تعلم بلزوم الوضو:١٤٩السؤال 
ت الظهرين بوضوء واحد ّللكل فريضة يف االستحاضة، وقد ص
 ًة من الزمن جهال باحلكم؟ّوالعشاءين بوضوء واحد جتمع بينهام مد

تها ّلّة التي تعلم أهنا صّ تقيض العرص والعشاء يف املد:اجلواب
 .نّتيق تكتفي بالقدر املّكذلك، ومع الشك

 كونه من اجلرح أو االستحاضة، إذا اشتبه الدم بني :١٥٠السؤال 
 فام هي وظيفتها؟

  . حمكومة بالطهارة، إال إذا كانت مستحاضة قبل ذلك:اجلواب



 
  تعر ف ا فاس •
   ط دم ا فاس •
  كيف   سب ا رأة عدد أيام نفاسها •
 ّا يض إن استمر بعد ا والدة كيفية تمي  دم  •
  استفتاءات   ا فاس •

 
 





 
 

 
فمتى . هو والدة املرأة): بكرس النون(ِّالنفاس  :يف اللغةتعريفه 

 .هي نفساء، ووليدها منفوس: ولدت املرأة قيل
ًأما فقهيا  .هو الدم الذي يقذفه رحم املرأة بسبب الوالدةف :ّ
ًإذا ولدت املرأة ومل تر الدم إطالقا، فام هو  :١٥١السؤال  َ
 حكمها؟

 .ال نفاس هلا:اجلواب
ٍ لكنه كان بسبب غري ،إذا ولدت املرأة ورأت الدم :١٥٢السؤال 

 ًالوالدة كاملرض مثال، فام هو حكمها؟
ال نفاس هلذه املرأة، حتى وإن خرج ذلك الدم من : اجلواب

 .الرحم
 ّهل يتحقق النفاس بإسقاط املرأة جلنينها؟ :١٥٣ل السؤا

ّنعم، يتحقق بذلك النفاس كام يتحقق بالوالدة، فإذا أسقطت : اجلواب ّ
 .ب اإلسقاط جرت عليها أحكام النفساءاملرأة جنينها ورأت الدم بسب

 الطلق وقبل الوالدة، هل الدم الذي تراه املرأة حني :١٥٤السؤال 
 ًيعترب نفاسا؟
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ّال يعترب ذلك الدم نفاسا، سواء ات: اجلواب صل بدم الوالدة أم ً
 .انفصل عنه

 الدم الذي تراه احلامل قبل الطلق، ما هو حكمه؟ :١٥٥السؤال 
م ذكره يف باب ّجتري عليه أحكام دم احلامل، الذي تقد: اجلواب

 .احليض
 سواء نزل الدم أم مل فالنفاس هو الفرتة الالحقة للوالدة: ًاّا طبيّأم

ينصح األطباء بعدم وًينزل، ومدهتا أربعون يوما من يوم الوالدة، 
ّمقاربة املرأة جنسيا يف هذه الفرتة ملا هلذه املقاربة من تأثريات صح ية ً

 .عىل كال الطرفني

 
م النفاس هو أن أكثره عرشة أيام ابتداء من الرشط األسايس لد

 .رؤية الدم، ال من تاريخ الوالدة
ّحد معني ألوال   .ً أيضاق بالقطرةّتحق أن ييمكن، بل هّقلّ

َإذا مضت عرشة أيام من تاريخ الوالدة ومل تر يف  :١٥٦السؤال 
 ًهذه العرشة دما، فام هو حكمها؟

 .املرأة ال نفاس هلا، وإن رأت الدم بعد العرشة مثل هذه :اجلواب
 َإذا مل تر املرأة الدم إال يف اليوم السابع من والدهتا :١٥٧السؤال 

 ، فامذا تصنع؟ هبا الدم إىل عرشة أيامّواستمر
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فيكون  .نفاسها من يوم رؤية الدم إىل عرشة أيامجتعل : اجلواب
 ولكن. بع للوالدة إىل اليوم السابع عرش منهانفاسها من اليوم السا

 .برشط أن يكون الدم الذي تراه بسبب الوالدة ال بسبب آخر
إذا رأت الدم بعد الوالدة بال فاصل، ثم انقطع  :١٥٨السؤال 

ّيوما أو يومني، وعاد مر  عرشة أيام عىل الوالدة، ّة أخرى قبل ميضً
 فامذا تصنع؟

ً وما بينهام نفاسا واحدانيتعترب ا لدم: باجلوا ً. 
أمني، وبني الوالدتني فاصل قصري، وإذا ولدت ت :١٥٩السؤال 

وكانت قد رأت الدم عند والدة األول ثم انقطع، ورأته عند والدة 
 ل بني الدمني؟ّالثاين، فام حكم الزمن املتخل

ً يعد طهرا ال نفاسا، حتى وإن ل بني الدمنيّالزمن املتخل: اجلواب ً ّ
 ولد ّفيكون للمرأة يف هذه احلالة نفاسان، لكل. كان بمقدار حلظة

 . عن اآلخرّنفاس مستقل
هل يشرتط أن يفصل بني دم احليض الذي تراه  :١٦٠السؤال 

 ودم النفاس - عىل القول باجتامع احلمل واحليض–املرأة قبل الوالدة 
 ة أيام؟عرش

ّال يشرتط ذلك بني احليض والنفاس، ألن العرشة رشط : اجلواب
 .للطهر بني حيضتني
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 :املرجع يف ذلك هو كون املرأة ذات عادة أو ال، وكام ييل

 
 :وفيها صور

 دم النفاس ّ من عرشة أيام واستمرّ إذا كانت عادهتا أقل:األوىل
 :وجتاوز عدد أيام عادهتا، فهنا حالتان

ّإن كانت عىل يقني بأن الدم يستمر حتى يتجاوز عرش أيام من )  أ ّ
ابتداء رؤية الدم، جعلت نفاسها بعدد أيام عادهتا، وما زاد عىل أيام 

 .عادهتا فهو استحاضة
ّهنا الدم قبل أن يتجاوز عرشة أيام، فإإن كانت تأمل انقطاع ) ب

 ها وجتعل- حسب اختيارها- أو يومني ًاام عادهتا يومّضيف إىل أيت
 .ًنفاسا هلا، برشط أن ال يزيد املجموع عىل عرشة أيام

 هبا الدم بعد الوالدة وجتاوز عرشة أيام، ّإذا استمر :١٦١السؤال 
 فامذا تصنع؟
 :، مهاهاهنا فرضان: اجلواب

ًددية، جتعل أيام عادهتا نفاسا والباقي   كانت ذات عادة عذاإ) أ
 .ّاستحاضة، أي أهنا تقيض ما تركته من العبادة بعد عدد أيام عادهتا

إذا مل تكن ذات عادة عددية، جتعل نفاسها عرشة أيام وما ) ب
 .بعدها استحاضة
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 هبا الدم بعد الوالدة، ّتمر إذا كانت عادهتا عرشة أيام، واس:الثانية
 :فهنا فرضان
أن ال يتجاوز الدم عرشة أيام، ويف هذه احلالة تعترب فرتة : لاألو

 .ًرؤية الدم نفاسا
ًإذا جتاوز الدم عرشة أيام، فأهنا جتعل العرشة نفاسا، وما : لثاينا ّ
 . استحاضةابعده

نسيتها وال  اه ولكنّ،إذا كانت املرأة ذات عادة :١٦٢السؤال 
 ؟تصنعذا ر العدد، فامّتتذك

 تفرض أكرب االحتامالت لعادهتا، وتطبق عليها األحكام :اجلواب
ّة، فأهنا جتعلها ّ يف أن عادهتا مخسة أيام أو ستّفإن كانت تشك. السابقة

 .)١(ق عليها ما سبقّة، وتطبّست

 
 هبا الدم، ّإذا مل تكن املرأة ذات عادة عددية وبعد الوالدة استمر

 :فهنا حالتان، مها
ّ يتجاوز الدم بعد الوالدة عرشة أيام، فأهنا جتعل إذا مل :األوىل

 .ًاجلميع نفاسا
                                                             

 ).ذات العادة العددية(ّأي ما مر من أحكام يف  )١(
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جتاوز الدم عرشة أيام، جتعل نفاسها عرشة أيام، وما إن : الثانية
 .زاد عليها استحاضة

 
نفساء وجتاوز عرشة أيام وعملت عمل  الدم بالّإذا استمر

ّاملستحاضة، إال أنه استمر ملدة طويلة، فكيف متي ّ ز دم احليض عن ّّ
 غريه؟

 :هنا حالتان: اجلواب
ّ إذا كانت ذات عادة وقتية، فأهنا تبقى عىل االستحاضة، :األوىل

 :إال يف موردين، مها
 يكن ًتعتربه حيضا ولو ملعادهتا  الدم يف أيام إذا رأت: األول

 .بصفات دم احليض
ًزا ّ الدم يف غري أيام عادهتا بصفة دم احليض متميإذا رأت: الثاين

عن غريه من حيث اللون والشدة، يف مثل هذه احلالة جتمع بني تروك 
 .احلائض وواجبات املستحاضة

 : إذا مل تكن ذات عادة وقتية، وهنا فروض:الثانية
ًان واجدا لرشوطه ّإن متيز بعض الدم بصفة احليض وك: األول

ًالعامة من العدد وغريها، اعتربته حيضا ّ. 
ً الدم فاقدا لصفة دم احليض بقيت عىل ّإن كان كل: الثاين
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 .استحاضتها
إن كان كل الدم بصفة احليض، فيكون حكمها حكم : الثالث

ّ شهر ستة أو سبعة أيام حسب ّاملضطربة، وهو أن جتعل حيضها كل
 .يام من الشهر تعترب نفسها مستحاضةاختيارها، ويف غري هذه األ

 
النفساء كاحلائض، جيب عليها أن ختترب نفسها بالقطنة يف  :األول

 . يف أحكام احليضّ وقت حتتمل فيه انقطاع الدم عنها، كام مرّكل
متى انقطع الدم عن النفساء ونقت، اغتسلت وانتهى : الثاين

 . من يومّالدة بيوم أو أقلبذلك نفاسها، وإن كان انقطاعه بعد الو
ُالغسل من النفاس كالغ: الثالث ، سل من احليض واالستحاضةُ
  .من هذه الرسالةة ّ باب أحكام الغسل العام يفمت كيفيتهّوقد تقد

 
 .متّأحكام النفساء كأحكام احلائض التي تقد

 
التي تلد بعملية قيرصية، هل يعترب الدم  أةرامل :١٦٣السؤال 

 اخلارج منها من املوضع اخلاص دم نفاس؟
ّ الدم الذي خيرج من الرحم بسبب الوالدة يعد دم :اجلواب

 .نفاس
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يف   الدم اخلارج بعد إسقاط املرأة جلنينهاّهل يعد :١٦٤السؤال 
  ًنفاسا؟ من احلمل الشهر األول 

ام حيضها فهو حمكوم ّنعم، إذا صادف أي. ليس دم نفاس :باجلوا
 .باحليض، وكذا إذا كان بصفات احليض ورشائطه

 قبل - الدم الذي ينزل من املرأة حال الطلق :١٦٥السؤال 
  ما هو حكمه؟-الوالدة

سبق الوالدة دم نفاس، وعليها يترب الدم الذي  ال يع:اجلواب
 .وضع والصالة ما مل تلدتطهري امل

  متى جيب الغسل عىل النفساء؟:١٦٦السؤال 
 متى انقطع الدم عن النفساء ونقت، اغتسلت وانتهى :اجلواب

 من يوم، إن ّبذلك نفاسها، وإن كان انقطاعه بعد الوالدة بيوم أو أقل
 . كان هذا االنقطاع قبل عرشة أيام من نزول الدم

ا تغتسل بعد انتهاء ّ فأهن، الدم ألكثر من عرشة أيامّا استمرأما إذ
 .العرشة مبارشة

ًما حكم املرأة التي ولدت ومل تر دما حتى اليوم  :١٦٧السؤال 
 ؟ولكنها رأته يف اليوم احلادي عرشالعارش، 

 مثل هذه املرأة ال نفاس هلا، وما تراه بعد عرشة أيام من :اجلواب
 . استحاضةّالوالدة يعد



 
 

 
اجلوهري، إسامعيل، الصحاح، دار العلم للماليني، بريوت،  .١

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧لبنان، الطبعة الرابعة، 
، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران، الرسائر، ابن إدريس، ّاحليل .٢

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية، 
 العلمية، قم، إيران، ، ابن سعيد، اجلامع للرشائع، املطبعةّاحليل .٣

 .هـ١٤٠٥
، دار املرتىض،  العبادات- ةّالفقهياحليدري، كامل، الفتاوى  .٤

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
جامع املدارك، مكتبة الصدوق، طهران،  ،أمحد، سارياخلون .٥

 . هـ١٤٠٥إيران، الطبعة الثانية، 
كر، بريوت، لبنان،  الدين، تاج العروس، دار الفّالزبيدي، حمب .٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، مطبعة طراوت، طهران،  .٧

 .هـ ش١٣٦٢إيران، الطبعة الثانية، 
الطويس، ابن محزة، الوسيلة، مطبعة اخليام، قم، إيران، الطبعة  .٨



 ١٤٢................................................................النساءأحكام خمتارات من 

 .هـ١٤١٨األوىل، 
الطويس، حممد بن احلسن، املبسوط، املطبعة احليدرية، طهران،  .٩

 .هـ ش١٣٨٧ان، إير
الطويس، حممد بن احلسن، هتذيب األحكام، دار الكتب  .١٠

 .هـ ش١٣٦٥اإلسالمية، طهران، إيران، الطبعة الرابعة، 
العاميل، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت  .١١

 .هـ١٤١٤ إلحياء  الرتاث، قم، إيران، الطبعة الثانية، ^
 مؤسسة النرش العاميل، حييى بن سعيد، مفتاح الكرامة، .١٢

 .هـ١٤٢٦اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف، دار الكتب اإلسالمية،  .١٣

 . هـ ش١٣٦٧طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 
حممد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، نرش أدب احلوزة،  .١٤

 .هـ١٤٠٥قم، إيران، 
 يف االجتهاد والتقليد، القول الرشيد، شهاب الدين، املرعيش .١٥

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢مطبعة ستاره، قم، إيران، الطبعة األوىل، 
النجفي، حممد حسن، جواهر الكالم، دار الكتب اإلسالمية،  .١٦

  .هـ ش١٣٩٤طهران، إيران، الطبعة السادسة، 

 



 
 

 

 ).دتفسري سورة احلم: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
أصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّاملفرسين
 .النظرية واملعطيات: تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١. (طالل احلسن: بقلم. معرفة اهللا.  ٥-٤
الراسخون يف العلم؛ مدخل لدراسة ماهية علم املعصوم وحدوده . ٦

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. ومنابع إهلامه
 ).٢-١. (خليل رزق: بقلم. عاد؛ رؤية قرآنيةامل. ٨ -٧
جواد : بقلم.  بحوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته...التوحيد. ١٠-٩

 ).٢-١. (عيل كسار
 .جواد عيل كسار: بحث حول اإلمامة؛ حوار بقلم. ١١
 . الشفاعة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا. ١٢
ّرية ومسالكه العملية رؤى يف مرتكزاته النظ،العرفان الشيعي. ١٣ ّ .

 .الشيخ خليل رزق: بقلم



 ١٤٤................................................................النساءأحكام خمتارات من 

ّحممد : بقلم. العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين. ١٤
 .القايض

 .حممود اجليايش: بقلم.  رؤية قرآنية،ّيوسف الصديق. ١٥
فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل . ١٦

 .الشيخ عيل العبادي: بقلم.  الرشائع
 ).٤-١. ()رشح احللقة الثانية(الدروس . ٢٠-١٧
الشيخ حممود نعمة : بقلم. ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّاجليايش
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّاجليايش حممود : بقلم. ّ
: بقلم.  قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية،فلسفة صدر املتأهلني. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق
ّ املثل اإلهلية.٢٤ ُ الشيخ : بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون.. ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 : الرسائل التاليةضمن) يف ظالل العقيدة واألخالق. (٢٦

 .ّحممد جواد الزبيدي: بقلم. مفهوم الشفاعة يف القرآن* 
 .ثارهادراسة يف رشوطها وآ.. التوبة * 
 .ّالشيخ حممد جواد الزبيدي: بقلم. مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق* 
 . ّمقدمة يف علم األخالق* 



 ١٤٥ ........................................................................  صدر للسيد كامل احليدريما

 : مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني، ويشمل الرسائل التالية.٢٧
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة * 
 .ايانفس األمر  ومالك الصدق  يف القض* 
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي* 
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن* 
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر* 
 .عبد اهللا األسعد: بقلم. بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٨
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ّالتفقه يف الدين. ٢٩
: بقلم. ره األربعةرحالت السالك يف أسفا.. ّمن اخللق إىل احلق . ٣٠

 .الشيخ طالل احلسن
ّ اإلهليات باملعنى ، املرحلة الثانية عرش،رشح هناية احلكمة. ٣٢-٣١

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي: بقلم. ّاألخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٣
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق : بقلم. رشح بداية احلكمة. ٣٥-٣٤
 .دراسة يف اآلثار االجتامعيةالتقوى يف القرآن؛ . ٣٦
 .حممود نعمة اجليايش: بقلم. عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٧
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف الفقه . ٣٨

 . الشيخ خليل رزق: بقلم. اإلسالمي
 . طالل احلسن.املنهج التفسريي عند العالمة احليدري، بقلم د. ٣٩



 ١٤٦................................................................النساءأحكام خمتارات من 

 . طالل احلسن:لفقهي عند العالمة احليدري، بقلماملنهج ا. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١

 العرش والكريس يف القرآن الكريم* 
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه* 
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية* 
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم* 
  اإلمكان واالمتناعرؤية اهللا بني* 
 صيانة القرآن من التحريف* 
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور عيل العيل: بقلم. ّ
 .حممود اجليايش: بقلم. اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٥
 ).٢-١(دروس يف احلكمة املتعالية . ٤٧-٤٦
. ّحوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة املعصومنيعلم اإلمام؛ ب. ٤٨

 .الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
إعداد الدكتور . كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج.  ٥٠-٤٩

 .ّمحيد جميد هدو
 .بقلم عيل محود العبادي. الوالية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٣-٥٢

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي: بقلم). ّاألعم



 ١٤٧ ........................................................................ احليدري كامل للسيد صدر ما

 ، رشح املرحلة احلادية عرش من كتابالعقل والعاقل واملعقول. ٥٤
 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. هناية احلكمة

 بقلم ، اجلزء األول،ـ املعاد رشح كتاب األسفار العقلية األربعة. ٥٥
 .عبد اهللا األسعد

القسم ّ الثالثة، للشهيد حممد باقر الصدر، رشح احللقة. ٥٨-٥٦
 ).٣-١. (، بقلم الشيخ حيدر اليعقويبّاألول

األصول العملية، الشيخ : رشح احللقة الثالثة، القسم الثاين. ٦٤-٥٨
 ).٦ -١(عيل العبادي 

ّرشح كتاب املنطق للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر. ٦٩ -٦٥ ّ+ ،
 ).٥-١. (بقلم الشيخ نجاح النويني

ّرشح احللقة األوىل، للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد حممد . ٧٠ ّ
 .، بقلم الشيخ سعد الغنامي+باقر الصدر

 .بقلم الشيخ عيل محود العبادي دروس يف علم اإلمام،. ٧١
 .دروس يف التوحيد، بقلم الشيخ عيل محود العبادي. ٧٢
 .عيل املدن: بقلم. معامل اإلسالم األموي. ٧٣
 ).٣-١(طالل احلسن . د: نطق فهم القرآن، بقلمم. ٧٦-٧٤
 .السلطة، وصناعة الوضع والتأويل، عيل املدن. ٧٧
 .الفتاوى الفقهية، الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات. ٧٨
 .الشيخ ميثاق العرس: موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها، بقلم. ٧٩



 ١٤٨................................................................النساءأحكام خمتارات من 

 .ميثاق العرس: ممنكر الرضوري، حقيقته رشوطه حكمه، بقل. ٨٠
 .ميثاق العرس: هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟بقلم. ٨١
 . كتاب الزكاة-بحوث فقهية. ٨٢
 . مخس أرباح املكاسب-بحوث فقهية. ٨٣
 .ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة . ٨٤
 .مدخل إىل اإلمامة. ٨٥
 .القرآنمفهوم الشفاعة يف . ٨٦
. املرشوع املرجعي وآفاق املستقبل لدى السيد كامل احليدري. ٨٧
 ).جمموعة من الباحثني(

  :بحوث ودراسات يف طور اإلعداد للطباعة
: ّرشح احللقة الثالثة، القسم األول، الشيخ حيدر اليعقويب. ٩١-٨٨

 .٧ و ٦ و ٥ و ٤: األجزاء
زء الثالث، الشيخ ّرشح األسفار، اإلهليات باملعنى األعم، اجل. ٩٢

 .قيرص التميمي
 .رشح األسفار، املعاد، اجلزء الثاين،  الشيخ عبد اهللا األسعد. ٩٣
 .الشيخ نجاح النويني) ٤-١(ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة . ٩٧-٩٤
 .ّ املكاسب املحرمة-بحوث فقهية. ٩٨

 


