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 ُملخَُّص البحِث

رةوووعرعلقاووولضلرعل  ل وووبحر ر  وووب لرعل ل وووب ر رعلى وووور قوووةرتمووولقضرياووومعاص تقوووفكرةُوووبحث

رق  وول ث ر
ر ل ةقضووا  رعل ووم    رةووعرعلم اوولْ رقموولورةيةووثث رعلُسمووبي قعلتوولرل وولرةووعرع م معووارةوولرضيروومنث

ووب معاثققيكرنوول رةووعر موو  ر ةووبقارعلى وووورعلتع بضووير وولل م  رقمووبقمن رقةوولرضي م وون رقةوولررعلرع

ووووب معا ر وووو رحُوووو رةةووووثرعل ووووم روة ع رعل ىوووولةحرعلفعجىووووا ر قررضثفجىوووونرةووووع ع حُوووولكرعلرع

ق ر ر رعلوو ع حروضنوولةرعلمعذقووار قووةر لووأ ر قرةة وونرةووعر جوونرحوو   لقتووكعق  ر قرلتيفضوونرعل  ووكع

ووب معا رعل  لمووبحرل قجتوون ر قرةووعر جوونرتمسووم رعلمعاوونقر رموول رعلذووبقارةقبق ووار لَّ وول رعلرع قنوونه

ر لْرق ةلت   رةثرعلتبجمحر مم لققةقل  ار أيفعضرعلذق

ر

رعَّ ل رعلرب ماقر-علمانر–عل  لمبحرر–علمذقارر–عل كحرر–علتكعق رر–علُق لترعل ذتلحماورعل م ر
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 and the legal Effects 
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Abstract 

The basic purpose of this research is to handle one of the contemporary 

issues which occupy a great deal of women these days. It is the issue of 

preventing menstruation by means of medication and the legal effects inflicted. 

The research includes the following sections: the definition of menstruation, its 

conditions, what prevents it and what makes it due according to the legal 

provisions. After that, the research highlights the provisions of retarding 

menstruation so as to perform due acts of worship, for medication or to lengthen 

the prescribed period after divorce in order to get more alimony.  Moreover, 

menstruation may be retarded to allow the husband more time to have sexual 

intercourse with his wife, or else for birth control. All these purposes are 

associated with the legal effects in comparison with the statements of the jurists 

and their clues with specific reference to the most reliable ones. 

Key words: menstruation - medication – the prescribed period after divorce - 

alimony – sexual intercourse - offspring - legal effects. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقـــدمــة

كرق قةر لنر رهللر ةرعل لل مع رقعل ووع حرقعلاووع كر قةر مووبسرعل بيووقمعريوومك لرةث  ع عل  كث

رق  ىنر ج  معرق  كو

ةإ رة بةارةاوللنرعل م رةعر  س رعل   لترعلروب مالرل لرضتبتعر قم لرةلريرض  ووووووةرةعر

علقب  رقعلىقفغرقعلي قرقعل كحرقعييوووتىبعْ رق مبررع حُلكرنلل ووو حرقعل وووملكرقعل ا رقيبعْح

ُولكرعلتلرت تىبرةعر م رعلفعجىولترعل يقفةرةعرعل ُقذمعرة بةت تقبع ر وأ رر ول رقيوك لوأرةعرع ح

رعل ق ر للرولْر  اوعرةم لار وب رعلن نر ن رقةعرمل رع حُلكرعل   ارعلتلرت بتر رةم لا  سي ي
  

للاررر رملعرعل  وبرةثرتيف رعلم اوارعل ق لر  عل نلضرعلي ى لرتف ونرعليعرللةرعنترولسر ةقضارة ع

ُع ر رعل م رةةً لرقعيوووتن  ًل رقيكر  وووى ارمل رع ةقضار رةتملقضرنس مبرةعرعلماووولْلرللعررتت 

عتعننرنسمبرةعرعلماووولْرلتملقضرمل رع ةقضارًفًةلرةعرةذلجأحرعل م رل لر ر ةعر وووملكرقعجع ر قر

لرةعرةذولجوأحرعل م رل ولر رل سوارةعررتذفضوارلة ع رع تُولسرقعجوعر ر  ةعرةث معع ر قرًفةوً

 رعل ُ ر رل سولترعل موليووووأرقتارووووةرةفعترعلبةقوارق  فر لألرللعر  بترعلُتول ار رملعرلىمول

رتملقضرمل رع ةقضارق  ل ملرعلرب ماق

رعلى وور»ةةثرعل م ر ل ةقضارق  ل  رعلرب معا رة عيارةق معارةقل  ا«ق م اث رقيكري ع

رًقيكر تعر يارعلى ورللةورةقكةا رقت  مك رق   ارةىلحو رقًلت ا رقعلمتللارقعلتف ملت رى اث

رعلم فرعلتلللورعلى ور قةار  ر ضعقتنر للذ ل سرعل ق معا رقيكرجلْترًيعر

ر قًيورعل قكةا رقةم لر مل رًيارعلى وق

ر ل مًلورعلت  مك رق نرعل يللعرعَّتماو

ر ي ًحلقعل يقعرع قضورةلممارعل م رلمًارقع

رعل يقعرعلسلينورعل قل  ار معرعلت بضذلترعي ي حماق
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رعل يقعرعلسللوورع لذلظر عترعل قاق

رعل يقعرعلبع ثور نعرعل م ق

رى ورع قضورمبقطرعل م  رق نرعل يللعرعَّتماوعل 

ر  للر  رةبضق ْي ع رعل يقعرع قضور  رضُف رةكرعل م رًل ًجلرةعر ح رعةب حريرةي

ر ر رةعرعلبح ر اىعرعلفيةحقرضُف رعلككرعلال عل يقعرعلسلينور يع

برعلرب لرحقمقًار قر رحًُ لقعل يقعرعلسللوور  رضتقككرعلككرعلال  رةعرعلبح رةكحرعليه  

رضمقصرعلككر عر يقن رقيرض ضكر قةر نسب ق رعل يقعرعلبع ثور يع

رعل يقعرعلالةسور  رضُف رعلككر ر قع نق

رقةلرضفجىن رق نرعل يللعرعَّتماوعل ى ورعلسلينورةلرض مثرةمنرعل م ر

رعل يقعرع قضورةلرض مثرةمنرعل م ق

رعل يقعرعلسلينورةلرضفجىنرعل م ق

ر ر ل ةقضارق  ل  رعلرب ما رق نرعل يللعرعَّتماوعل ى ورعلسللوورةةثرعل م

رعل يقعرع قضورةربق مارعلتكعق ق

رعل يقعرعلسلينورةلممارةةثرعل م رلمًارقع ي ًحلق

رلرت مثر  قضرعل م قورع ةقضارعلتعل يقعرعلسللو

رعل يقعرعلبع ثورع  بع رعل  ت قارلكةثر  قضرعل م ق

رعل م روة ع رعل ىلةحرعلفعجىاقرعل يقعرعلالةسورحُ رعيت  لضر ةقضارلكةث

رعل يقعرعلالةسورعَّ ل رعلرب مارلكةثرعل م ر ل ةقضار قةرعل ىلةحرعلفعجىاق

رةة نر ل ةقضاقعل يقعرعلال ثورت ف ر  بعضرعل م ر  كر
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ب ّلق رعل يقعرعلسلةعورحُ رةةثرعل م ر ل ةقضار جنرح رعل ق ر رعلفطْرق  ب رعلرع

 ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةرعل ق لرق نرعل يقعرعلتليثورةةثرعل م ر

ر   ارةبقاو

رعلذبارع قضور ذقارعل  تكحق

رل ق قيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةرععلذبارعلسلينورحُ رةةثرعل م ر ل ةقضارلت

ر قةرعل ق قعلذبارعلسللوور  برةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار

رعل يقعرعل لمبورةةثرعل م ر ل ةقضارلقتكعق ق

رعل يقعرعل لة ر ربورةةثرعل م ر ل ةقضارل مثرعل  ن رق نرةب ل و

رعلذبارع قضورةمثرعل  نق

ق ب له رعلذبارعلسلينورةةثرعل م ر ل ةقضارل مثرعل  نرق  بث رعلرع

رعلالت اق

رت رعلتف نرللم لقعلمتللارقعلتف ملتورقةم لر م رعلمتللارعلتلر

رق ًمًبعرعلذ ل سرعل ق مارلقى وق

ر رنتل ارعلى ورعل م ارعل ق لر رنتل ارعلى فثرن لرضقلو رقيكريقُاث

رذق لْق قًيورحب ترة نرعلم عار معرعل

 ول مًولور نبتر رنونرةاووووألوار  ست ولر يفعضرع ل وارع    وا رق ضقوار لوأر ولنبريفضرعلسولمبضوار

رقعل ضكضاق

ك رق ر للسًلور نبتر ج  ع ةلارلق اووألارعلا ةما ر  ر ثتىثرعلكلمنر لل مليرووارقعوجل ار قم لرل رقث

ش رقل رل رتفجوكررحولضرعلفيفسر قةرعل موليرووووار رعل  وووولة رعل  ت وكحر  نبمولر قفضورقيوكر في

رعل مليرار رعل  لة رعل  ت كحرقع تب ار قةرعلكلمنريقاورضثمليشق
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ر لة رلُنرةلمعق ع ً لورق عق ارع يفعضرةعر ة لترعل 

رًلةًالور  قترعَّضلترعلقب  مارللةرةفع   لر رعل   يرعلربضيق

ارع حلةضورةعرةقعقضعرعلاومارعل  ت كح رةإ رنل رعل كضور رع ج  لورًبع ل و م معر قريولةيوً

نرقعل ُ ر ق رمنرةلر ةُعق حكم لرعيت بتر قمن رقل رنل ر ر مبم لرتتى ارمبيي

رعهللر قةريووومك لرة  كرق قةر لنرقعهللر يوووأضر  رضمذثر نرق  رضن ق لرلفج ن رق ووون  نرًلل وووً

رق  ىنرقيق ق

 ةقرض مةرة  كر  فر ُبر ىكرعل ىك   

 ةك سرعلذقنرعل قل    

 لمبحارقعل ب مارلقىممعر للقنقمارعلك عيلترعوي ةم  

 يا رعلربض ارعوي ةمارجلة ارع  مبرعلربضي  
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 املطلب األول: ماهية احليض ُلغًة واصطالًحا

 أوَّال: احليض لغة:

ل رةعريفل  ور ل رقة ماوً ماوً رحي رتي م ث رعل ب حث رضي م  رضثقلضورحل وا  عل م ورة وك رحلضي

حل وووارعلاوووع بحرل عرًب رةم لرةلْر ح بقرقضثقلضورحلضرعلاووومنث رل عرةلضرعلاووومنرقيووولضرةعر

رق(1)ةنت ثرع ةيل 

 ثانًيا: ماهية احليض اصطالًحا:

لرة فر نس رقةعرحموورعت وووولسرتمول ارعلذق ولْر رعلت ىمبر عرحوكرعل م ر ول تىول رنف ونر ةةوً

بةوارعلقبعْحرق  فمولرملرر-عل ب حر ونر رةوكحر  قلونرة فرحوكثر ُولكرعل ت ققوار ونرةعرحث لُعرع ح

ح رقع تالضرعل لل رةلرع حُلكرعل ات ار ل حكعثلرق  رل علارعلمنسرتىمحرعلكًفضر رعل  

ةونرعلذق ولْر وأ ونورق مولْر قةر لوأرل عريقمولورل ونرةعرر-(2)ةعةوارةت ووووقوار ونريرضىمحر لوأ ع حوكعثر بع

رق(3)ةل  مارمب مارت تكرةكحرة قفةا

ق ةلرل عريقملر أ نرةعرع  نلسرةإ ر ىل عترعلذق لْر رحك رةتقل  ارعل  مة رقعل ر ف رةم لر رننر

رعل تىف ارجلْتر قةرعلم فرعلتلللورةلمعرةعرةلعمعرع ل ا

ر قًيورةلمعرعل مذماور

بعحرعل كعضار ةنرمث مبق بع رعلاقم ار عرعلكعْرقعل  
رعل ب ح   ث

ر أ نورةكرضمذانر ح 

 

 ر1979ر-موووووور1399 ر  لرعل اوومعر ح كر عرةل س ر رووبرةع رعلذُبر2/124ضمسبورة ن رةقلضمسرعلقمار(ر1)

لق  ةارة  وكر عرة  وكر عرر1/4610عل بقسرةعرجفعمبرعلقولةفسركرمل ق  رتل رة  وكر ىوكرعلاوووو ر/قم ت 

  ىكرعلبع قرعل  بقسر لل  مك  ر ربرةع رعل كعضا رتح/رةن ف ارةعرعل  ققمعق

 رلق  ةار ح كر عرة  كر عرليوو ل منرعلي يلق  ر1/138ضمسبورحلموومارعلي يلق ر قةرةبعيلرعلذ حر(ر2)

 ك رتح/رة  كر ىكرعل  ض رعلاللك ق1997ر-مور1418ت رطقر قلةر روبرةع رعلُتعرعل ق مار مبق

 ق1/138ضمسبورحلممارعلي لق ر(ر3)
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 رقعلُ لضر عرعل  لكر(2) رقعلىل بتلر رعل ملضا(1)قملعرةلرةرووووةر قمنر ك رعلكضعرعل مملر رعلىملضا

رق(3) رمبحرةتحرعلقكضب

رق(4)رعلتىممع رعل ضق لر قملعرةلر نب

قرقمفرعًتمول ر(6) نم ر رعلم برعلذولل رق  بر عر(5)قمفرةولرع تاوووول رع عر ثنم ر رعلى برعلبعل 

رق(7)عوةلكرة  كر عرعلذانرعلىال   رقمفرةلرع تال ر لحعرعيًتمل رلت قمنرعل اتل 

رمبحرعلت بضيور

سرقم نرعلككرعل قمقلرقعل رعل  بع ر ُ لقةكورنللنمسرةًنرةمنر مبث

رضمذانور  رضاُىنرقضكة ن رقملعرل  لرضُف ر للبح ق

رعلب وولسر رًب ر وونرةك رقةوولرضاب رةعرعلاموسوةرر ح و رقةوولرضاب رةعرعلووك ب  قعلنبعحوولت 

رعل رُن رن لرضاب رةكرعييت ل ارقةلرتبع رعل ممبحرقعَّضااق

رعل ب حورعحتثب ر نر  لرضاب رةعر مبرعَّةةما رنل   عرق  فملق

 نرةكرضمذاووونرعلبح رلكعْرعلفيةح رقنلعرضاب ر نرعلككررًب ر نرعلمذلسلر رعلاوووقم ار عرعلكعْو

 

لإلةلكرة  فةر عر ح كر عرةفيةرعل مملر روووبرةع رعلُتعرعل ق مار مبقت رطقرر1/621علىملضارمبحرعل كعضار(ر1)

 كق2000ر-مورر1420 قلةر

 ة  فةرعلىل بتل ر ربرةع رعلذُبق  كر عر رلق  ةارة  كر عرة1/160عل ملضارمبحرعل كعضار(ر2)

 لإلةلكرة  كر عر ىكرعلفعحكرعلامفعيل ر ربرةع رعلذُب ر مبقتقر1/160مبحرةتحرعلقكضبر(ر3)

 رلإلةلكر س ل ر عر قلرعل ضق ل ر رووووووبرعل يى ارعلُىبيرع ةمبضا ر54/ر1تىممعرعل قلل رموبحرنم رعلكيلل ررر(ر4)

  رطقر قلةقوي ةلمو رت فضبرةع رعلُتلةرع1313طقر قلةر

 رلق  ةار ضعرعلكضعرل بعمم ر عرة  كرعل  بقسر ل عر نم  ر رووبر200/ر1على برعلبعل رمووبحرنم رعلكيلل ر(ر5)

 ةع رعلُتلةرعوي ةل رطقر ل ماق

 رلق  ةوار  بر عرل بعمم ر عر نم  ر رووووبرةع رعلُتوعرعل ق موا رطقر128/ر1علم برعلذولل رمووووبحرنم رعلوكيولل رر(ر6)

 ك رتح/ر ح كر  رق ملضاق2002ر-ورم1422 قلةر

لق  ةواريوليوووو ر عر ىوكرعهللرعلقف ف  رر1/13ضمسبور  مسرعلذق ولْر رت بضذولترع لذولظرعل توكعقلوار معرعلذق ولْر(ر7)

 كق2004ر-مور1424 ربرةع رعلُتعرعل ق ما رتح/رض مةرةبعة رطقر
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رةعرعلبح رلنبعحار قرةةلةنر للبح قعلال  ر

قعل مبورعحتب ر نر  لرتبع رعل ممبحريىنر قف  لرتاثريممع رةإ نريرضث تىبر رعلربا
رق(1)

ر ل ًملورةلمعرعل للُماور

ر ةونرعوةولكرًقمونر رعل ات ووووبر وأ ونورةكرن ووووث عرت  ونر بع ىونرةي ك حرًب ر مذاوووونرةعريث ذبحر قرنوث

لرةم  ر  فر ىكرعهللرعلابموولر رمووبحنر قةر(2) لةح بعحرعل ات ووبر ضاووً قرقملعرةلرةرووةر قمنرمووث

رق(3)ةات برًقمن

 رر(5)مون رق  فر ىوكرعهللرة  وكر قمشر رةمحرعلنق(4)ق  فر ىوكرعهللرعل يولةر رةفعموعرعلنقمون

 رقعل  يلينر رموووبحنر(7) رقع عر ل  ر رموووذلْرعلمقمن(6)نقمنق  فر ىكرعهللرعل ىك  ر رعلتل رقعو

 

 ق1/128 رعلم برعلذلل رر1/200علبعل رر رعلى برر1/160 رمبحرةتحرعلقكضبرر1/621ضمسبورعلىملضارمبحرعل كعضارر(رر1)

قمنر عرلي لقر عرةفيةرعلنمك  ر ربرةع رعل كضو رعلقلمبح رطقر قلةرر1/26عل ات برر(رر2) مور1426 رلإلةلكًر

 ك رتح/رة  كرجلةقر2005ر-

 رلإلةلكرة  كر عر ىكرعهللرعلابمل ر ربرةع رر203/ر1علربحرعلُىمبر قةرًقمنرعل  بقسر ربحرعلابملر(ر3)

 ل ا ر مبقتقرلقيىعلذُبر

 رلإلةلكرة  كر عرة  كر عر ىكرعلبح عرعليبع قال ر ربرر364/ر1ةفعمعرعلنقمنر رمبحرةات برًقمنرر(4)

 كق1992ر-مور1412ةع رعلذُب رطقر للسار

 رلق  ةارة  كر عر ح كر عرة  كر قمش ر ربرةع رعلذُب ر166 رر1/165ةمحرعلنقمنرمبحرةات برًقمنرر(رر5)

 كق1989ر-مور1409 مبقت ر

لق  ةارة  كر عرضفييرعل ىك   ر ربرةع رعلُتعرعل ق ما ررر537 رر536/رر1علتل رقعونقمنرل ات برًقمنرر(رر6)

 كق1994ر-مور1414طقر قلةر

 رلق  ةارة  كر عر ح كر عرة  كر عر ل   ر ربرةبن ر نمىفضنر159/ر1مذلْرعلمقمنر رحنرةقذنرًقمنر(ر7)

 كق2008ر-مور1429لةرلق ايفملترقًكةارعلتبعث رعلقلمبح رطقر ق
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لر ح وكرعلوك ةضبر رعلرووووبحرعلُىمبر قةرةات ووووبرًقمون(1) قةرًقمون  ر(2) رقمولعرةولر نب ر ضاووووً

رق(4) ر ي نرعل كع  ر رقعلُرملق (3)قعل لق ر رحلممتنر قةرعلربحرعل ممب

رمبحرعلتع بضيور

رةكورقمفرع  نق

ذبحرموولْر ذبحورعل ووه ذبح رن ووث قلمسر قةرموولْرةعر لفع رعلكةلْرعلقفضارنلل ووكضكرت قف ر ووث

رقعلا مذاق

ر قرنثك حور ا رعلُلسرملْرنك رلمسر قةر لفع رعلكةلْر ضًالق

 ةعرعل م ر قر رقملعرمفرعل رووو ف ر رعل لمعرةعر  رعل وووذبحرقعلُك حرحم ر  ت  لر رر

رة نرةًةلق بي ر مبمل رقل رل رتي

 رقير قارقيرةاوولةر ك  رقيرع ذاوولض رقيرجبحرقير  رًب ر مذاوونور  رير اووىعرقيةح

رةماب رةكرعييت ل ار ضًالق

ىثنرت  نر لةحورعحتبع ر  لرضاب رةعرعلك برةقمسر  م  رقة لرضاب رةعريىنر ووممبحر ةعريث

رق(5)قمارعلاى مع رةقمسر  م رييً لل رتىقغرتاثريممعر قرنىمبحر 

 ثالًثا: مذهب الشافعية:

ب رمووووث نر و و ث ةووي رعلو وب حر ر قيوولتررعحرعلو ومو وول ر ووأ وونو بع رجوىوقووارضاوب رةوعر ي ووووةر حو  ةك

 

لق  ةار ىكرعلىليلر عرضفيوير عر ح كرعل  يلينر روبرةع رعلُتعرر1/226موبحرعل  يلينر قةرةات وبرًقمنر(ر1)

 ك رتح/رة  كر ىكرعلا كر ةمعق2002ر-مور1422عل ق معا ر مبقت رطقر قلةر

 ُبق رلإلةلكر ح كرعلك ةضب رر ربرةع رعلذ167/ر1علربحرعلُىمبر قةرةات برًقمنر(ر2)

ر3) رعلاللأر يبةرعل اللأر( رعلاقفتل207/ر1 قما ر ح كر عرة  ك رلق  ةا رةع رر  ر رب ر لل لق   علر مب

 عل  ل سق

 رلق  ةار  لر ُبر عرحاووعر عر1/139 يوو نرعل كع  رلرووبحرل موولةرعلاووللأر رةلمعرلةلكرع ل ارةللأر(ر4)

  ىكرعهللرعلُرملق  ر ربرةع رعلذُب ر مبقت رطقر ل ماق

 ق208 ر1/207 ر قمارعلاللأر1/203حرعلابملرورمبضمسبر(5)
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رق(1)ةا ف ا

ةنر نرعل  ةار نبضلرع   ل   قملعر ضًالرةلر بع
رق(2)

علىمنبةلر رحلموومتنر قةرمووبحرر رق نب ر(4) رقعلمب رعلى ما(3)قمفرةلر نب ر ر يوومةرعل يللع

رق(5)ةم ارعلي ة

رف  لر قةريىمنرعل  اقق عةرةمنر   رمبعحرعل م ل ريمكور  كر ق

 رر(7) رقعلبةقلر ر  ولضوارعل  تول (6)قمفرةولر نب رعل  ةوارعلايموعر رمووووبحونر قةرعل م ول 

رق(9)بع رعلفمل  رقعلم بعق ر رعلا(8)قتل    لر ضًالرةعرمبعحرعل م ل رعلكةمب ر رعلمن رعلفمل 

 

 كق1995ر-مور1415 ر ربرةع رعلذُب ر مبقتر112/ر1حلممارعل  ةار ح كري ةارعلققمف لر(ر1)

 رلق  ةار نبضلر عرة  كر عر ح كرع   ووول   ر روووبرةع رعلذُبر31/ر1ةتحرعلفملةر روووبحر  ارعلي ةر(ر2)

 كق1994ر-مور1414لقيىل ارقعلمرب رطقر قلةر

 رلق  ةار نبضلرع   ل   ر روووبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقتر99/ر1 يمةرعل يللعر رمبحر قضرعليللعر(ر3)

 ك رطقر قلةر رتح/رة  كرة  كرتلةبق2000ر-مور1422

 رلق  ةار نبضلر عرة  كر عر ح كرع   وول   ر رووبرعل يى ارر212/ر1علمب رعلى مار رمووبحرعلى نارعلف ةضار(ر4)

 عل م ممارق

 رلق  ةاريقم ل ر عرة  كرعلىمنبةل رطقرة يذةر1/130لتنبضكرلمذثرعل ىمك رحلممار قةرمبحرعل م ارع(ر5)

 كق1950ر-مور1369عل قىل ر

 رلق  ةارة  كر عر ح كرعلايمع ر روبرةع رعلُتعر1/277ةمملرعل  تل رللةرة بةارة لينر لذلظرعل م ل ر(ر6)

 كق1994ر-مور1415عل ق ما رطقر قلةر

 رلق  ةارمو سرعلكضعر عرة  كر عر  لرعل ىلسرعلبةقل ر روبرةع ر1/323  تل رللةرموبحرعل م ل ر  لضارعل(ر7)

 كق1984ر-مور1414علذُبر مبقت رطقر ًمبحر

 رلق  ةارة  كر عرةفيوةرعلكةمب  ر رووووووبرةع رعل م ل  رجكح رطقر486/ر1علمن رعلفمل ر رموبحرعل م ل ر(ر8)

 كق2004ر-مور1425 قلةر

 رلق  ةارة  كرعل مب رعلم بعق  ر رووووووووبرةع رعل  بةارلقيىل ار30/ر1 ر قةرةتعرعل م ل رعلاووبع رعلفمل(ر9)

 قعلمرب ر مبقتق
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رمبحرعلت بضيور

رةكرجىقاور  رتقتامنرعليىلارعلاقم اق

قر ر ي ةر ح رعل ب حقعل ب حور  رضاب رةضاب رةعر ي ةر ح ر ب 
رعر  

ر ر قيلترةا ف اورعحتبع ر عرعلمذلسق

قيفل  ور  كر قف  لور  ر قف  لرتاووثريووممعريووفعْرنل ر للي عر رعلتاووثر قر ت لة ل رقمفر

رعلككرعلال  ريىنرعلتاثقعحتبع ر عر

رق(1)قيفلنور قةريىمنرعل  اورعحتبع ر عرةكرعييت ل ا

 احلنابلة:رابًعا: مذهب 

ةونرع عرعلمنول ر رةمت ةرعو عةعتر وأ ونورةكرمىم وارقجىقوا رتبًمونرعلبح رض تولةر  سةرل عر قموار  بع

رق(2) ر قيلترة قفةا

ل  رقمفرةلرع تاول ر(4) رقعلى قلر رعل يقث(3)قملعرةلرةروةر قمنرعلى فتلر رموبحرعل مت ةر ضاوً

 

 ق31/ر1 رةتحرعلفملةر1/277ضمسبورةمملرعل  تل ر(ر1)

يللا رطقر رلق  ةارة  كر عر ح كرعلذتفحلرعلر مبر ل عرعلمنل  ر رووبرةسياارعلب117/ر1ةمت ةرعو عةعتر(ر2)

 ك رتح/ر ىكرعهللر عر ىكرعل  اعرعلتبنلق1999ر-مور1419 قلةر

 رلق  ةارةم ف ر عرضف سرعلى فتل ر روووبر لل رعلُتع رطقر قلةر110/ر1ةيلل ر قللرعلم ةرلربحرعل مت ةر(ر3)

 كق1993ر-مور1414

تعرعويوووو ةلر مبقتر رلق  ةارة  وكر عر  لرعلذتحرعلى قل ر رووووبرعل 40ُ/ر1عل يقثر قةر  فعةرعل قمثر(ر4)

 ك رتح/رة  كر رمبق1981ر-ورم1401
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رق(3) قةرعل مت ةر رحلممتنر رقعلاقفتل(2) رقعلذفعلكرعل متاىلت(1) رعلبقضرعلمك 

رق عةرةمنر  ا  ريمكورضاب رةثرعل  ارةعر مبريىعرقيةحق

 رقع عر ىكر(5) رقعلى فتلر رنرولسرعلقملا(4)لبحمىلينر رةيللعر قللرعلم ةرعلقمكر نبملقملعر

رق(6)علقلة ر رنتلةر منرعل آ ة

رمبحرعلت بضيور

رجىنرعهللر ملتر ةكر قم لقر-قار  ورينمارقًقر-ةكرمىم ارقجىقاور ا رعلنم رقنابملر

 موارةمىوارعلفلوكررر-تبًمونرعلبح ور ذتحرعلبعْرقناووووبمولرةثرناووووبرعل ولْرقيووووُف  ولرةم  ولر

رقق للن رقةبج نرةعري ب ق

ض تلةر  سةورل عر قمار ر ضلكرة قفةا ر رعلمللعرةعرننرمووو بريوووتار ضلكر قريوووى ارل رل رتُعر

رق(7)عل ب حرحلةً رقيرةب ً ل

رةعريمكورضاب رةثرعل  ا رةمث تب ر نر عرةكرعييت ل اق ا  رق ةلرةلر عة ر 

 

 رلق  ةار ح كر عر ىكرعهللرعلى قلر روووبرةسيووواوووارعلاووو مكضا ر53/ر1علبقضرعلمك رموووبحرنل رعل ىتك ر(ر1)

 علبضلض رتح/ر ىكرعلبح عرحامعرة فضق

ةسيواوارعلبيوللار ر س ل ر عر ىكرعهللر عرجلةث ر روبر92/ر1علذفعلكرعل متاىلتر رموبحر ًبرعل ات وبعتر(ر2)

 ك رتح/ر ىكرعلا كر عر بجس ر ىكرعهللر عرة  كق2003ر-مور1424 قلةرر مبقت رطق

 رة  كر عر ح كرعلى فتلرعلرو مبر للاقفتل ر رووووووبر182 ر1/181حلمومارعلاقفتلر قةرةمت ةرعو عةعترر(ر3)

   كر ىكرعهللر للحقك رتح/رةقريلةلر عرة  كرعل ممب رةقرة2011ر-مور1432ةع رعلمفعة  ريف ضل رطقر قلةر

 رلق  ةارة وويذةرعلاوومفملرعلبحمىلين ر رووبرعل ُتعر229/ر1ةيللعر قللرعلم ةر رمووبحر لضارعل مت ةر(ر4)

 كرةةر ق1961عوي ةلر

لق  ةوارةم ووووف ر عرضف سرعلى فتل ر رووووبرةع رعلذُب ر مبقترر196/ر1نروووولسرعلقمولار عرةتعرعويمولارر(ر5)

 كق1902

 ىكرعلقلة ر عر  بر عر ىكرعلقلة ر روووبرةُتىارعلذ ح رر رلق  ةا104/ر1 منرعل آ ةر روووبحرةلمنرعل يللعر(ر6)

 ك رتح/رةقرة  كريقم ل رع مقبق1983ر-مور1403علُفضا رطقر قلةر

 ق110/ر1ضمسبورةيلل ر قللرعلم لرلربحرعل مت ةر(ر7)
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رق(1)ةعر مبريىعرعلفيةحورًب ر نرعلمذلس

 خامًسا: تعريف الظاهرية:

ةنر رعل  قةر أ نورعلككرع يفةرعلال برعلُبضنرعلبعل ا  بع
رق(2)

رمبحرعلت بضيور

رق(3)لرةإ نرلمسر  م علككرع يفةورضثاب  رع ح بر قرعل ذبحر قرعلُك حر قر ملً لر قرجذفةًر

علال بور  ر قمظ رضثقلضورلىعرًل بر  ور قمظ
رق(4)

 سادًسا: تعريف الزيدية:

ةنر رةات برع  مل ر أ نورع  يرعلال  رةعرعلبح ر رقيار رق(5) ةا فص بع

رمبحرعلت بضيور

ر}ع  يورلموووول حرللةرةولرقيثر رعلقب  رعلُبض ر ريفلونور أي أيلثف وي ضياوووو  ررقي ع  م ر ر ي رعل  ي   في رمث ن  يوث

رق(6{  يً ي

قللةرةولر نب ر مونرعلقموارن ولريولضرع  مب رقعل بق رق مبم ولورعل م ورجبضول رةكرعل ب حر ر

ر قيلترة قفةارةعر ح  لر  كر قف  لق

رقعلال  رةعرعلك برقعييت ل ا رقةكرعلقبقحرق  فم لقعلال  رةعرعلبح ورضاب رعلب لسر

رق(7) رقيارةا فصورضاب رعلمذلس

 

 ق229/ر1ضمسبورةيللعر قللرعلم ةرر(1)

 لذُبر مبقتق رلإلةلكر قلر عر ح كر عرح ك ر ربرةع رع380/ر1عل  قةر لَّ ل ر(ر2)

 عل بجثرعلال  ق(ر3)

  رعلُتلةرعل ب لقر رلق  ةار ل بر عر ىكرعل  مكرعل يب   ر ربرةع140/رر1ضمسبورعل مبةر رتبتمعرعل  بةرر(رر4)

 رلإلةلكر ح كر عرعل اومعرعل بتاول رةيىفارةثرعلاومنرعلنبع  رلق  ةارة  كر عر89/ر1ةات وبرع  مل ر(ر5)

 طقر قلةقر قلرعلرفنلين ر ربرةع رع عرح ك 

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر6)

 ق89/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر7)
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 ة بني التعريفات االصطالحيةني: املقارناملطلب الثا

ة لرمفرة قفكر  رعلت ل ضيرةىململر قةرعوضالحرةلر ةُعلر  رعلق كرنريرعل لممالرقمفرير

رق(1)ضت رلير تنمعرعل نل رقعيمتبع رقًذّلرعلكيلارق  فر لأرة لرضانر للذ  

رق ملْر قةر لأرةإ رعلملتبر رمل رعلت بضذلترضتاحرلنرعَّتلو

لرضق ووووكق رورعلذ قًير  ونرعلتذبض ر معرعل م رقعييووووت ول وووواررق ولْرض بةف رعل م رت بضذوً

رقعلمذلسق

 ول مًولورعلاووووىوعر رعًت سر ىول عترعلذق ولْر رحوكرعل م رمفر  رنونرةقمونرضولنبرعلذفع قرعلتلر

رض ق  ولر قرعلتلرضسم ولرةول يًول رقيوكرضولنبر مب رةول يًولر ًبر قرضاوللذونرةم ولرع تىب رةبيًول رق لوأرن ولر 

 رضبير  رعل لةنريكرت م رق  اوو  ريرضبع رعمووتبعطر   رع ق وولسر رةكرعل م  رةى اوو 

رحمًال رق  ا  رضبير  رعلككريىنرتاثريمفعترحم رق  ا  رضبع رةًةلرةليًكعق

 وللسًولورعتعذقوارعلت ول ضير قةر  رةكرعل م ر  ةوار قةر قفغرعل ب ح رق  ونريرض قوعرعلفيةح ر

راريرتُف رحمًالقجبعحار قرةةلةنر رعلبح  رق  رعييت ل رق  نريرضاب ر اىعرةعْرةع

 ع ً لور نبرت بضيرعل مذمارقعلرلة مارقعل مل قار  رةكرعل م رضاب رةعرعلبح ريرةعرعلذب  رر

ر رحمعرل رضت بضرت بضيرعل للُمارلللأق

ر قةر  رةكرعل م رةكرمىم وارقجىقوا  ةرت بضيرعلروووولة موارقعل مول قوار للمص  لورتذبع ق  نرررًلةاووووً

رضلنبر لأرت بضيرعل مذمارقعل للُماقضاب ر ر قيلترة قفةا ر رحمعرل ر

لورع تبضرعلُ لضر عرعل  لكر قةرت بضيرعل مذمار  لرمفرحل ووقنر  رلذظرعل وومبرةمنر يوولةيووً

للر  رعلال  ر رعل ومبرعيوت ل وارر عيوتك ع رقتُب لر  ريمكرعلبح رضاب رةكرعييوت ل وار ضاوً

لر تُب رلًبع رعييووت رقيكرًب ر للبح لر  نرةك ل ووالر  رعلاووقم ارةعرر بقرير ح  رق ضاووً

علكعْرضاب رعييوووت ل وووارن لرضابجنرعلبح  ريلضورقت بضذنر  رعيوووتك ع رقيرتُب رمفورةكرةعرر

رق(2)علبح ريرلفيةح

 

 ق99/ر1ضمسبورعلذتلقيرعلذق مارعلُىبير(ر1)

 ق160/ر1ضمسبورمبحرةتحرعلقكضبر(ر2)
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رق ةر قمنرع عر نم ور أ رةلرتبع رعل ب حريىنرتاثريممعرمفرةكرةالةق

لقل واريرتُف رلير قةر وذاريرتُف رحقيرضثقلضرلنورعيوت ل والر  رعييوت  قل لعريلضررماوً

ع  مب ورعييووت ل وواوريوومنرعلككر ر مبر قيلتنرعل  تلةحقرةق لعر نبرةلرضاب رةلرتبع رعل ووممبحر

رق(1) قفلنورق مبقرق  لعرضمكةثرةلر نب رعلُ لضر عرعل  لك

ضرللةرج لر أ رعلت بضيرل رضت بع ىقار لأرعلكك رق  ريوول ً لورع تبضر قةرت بضيرعل مذمار ضاووً

رعر  رلنر ةمًلرض تلةرعل ب حرةمنرن لر رت بضيرعلرلة مارقعل مل قاقًبقجنرمىم ل رقل رضىم

 لةمًلورع تبضر قةرت بضيرعل للُمارع عرةب ققرةقلضورض ت نر  رضُف ريفلنورةكرن ووووذبحر قر

منر ل ًذة ر ىونر نرنك ح ر أ نرت سمونرلقوككر  ولرمفرةعر ةبعة رعلكعًقوارت تون رقحمموولرضُف رةعرعلت س

ُوك حرةعرعلوككرع ح برعلقولينر حبير قةر  رةولرةفقرعل ووووذب علت بضي رقض ت ونرر وللوكًفضر حرقعل

  رضُف رةا ةرعلككر مك رل  لرمفرع ح برعلاللصرعل  بحرق مب رةعرع  ذبرقع نك ريرضا ةر

رق(2)ةًةل رةمُف رةعرترىمنرحقمقار أًبي

 كر قف  ل ر أ نر أ ريفل  ر رعلت بضير مكر  اوو  ور تليووً لورع تبضر قةرت بضيرعلروولة مارر

يرحلجارللمنلر  نرل  لرضُف ر  كرعلىقفغقرن لر  ريفل  ور قةريوووىمنرعل ووو اقريرحلجارللمنرليرر

رق(3)ةنبةرعوضالحلر  نرعيتثذمكرةعرعلت ىمبر رعلت بضيور للنىقا

ل علت بضيريموكورضاب رةثر قةرت بضيرعل مول قوارحموور نبقعر ررقمولعرعي تبعضرقع ةر ضاووووً

رل عر قماقرعل  اقرقيمكو

 لموووًبعورت بضيرعلسلمبضارقعل ضكضارل  لرمفرت بضيريل وووبلر    رل رضلنبقعرنلةارعلقمفةرعلتلر

رت م رةكرعل م رةعرعييت ل ارقعلمذلسق

ر ر قيلترة قفةاقق ملْر قةرملعرض ُعرت بضيرعل م ر أ نورةكرمىم ارضبًمنرعلبح ر

 

 ق200/ر1ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر1)

كيفيل ر ربرةع رر رلق  ةارة  كر عر ح كر عر بةارعل167/ر1ضمسبورحلممارعلكيفيلر قةرعلربحرعلُىمبر(ر2)

 علذُبقر

ةع ر ر رووبر223/ر1ضمسبورحلموومار ف رعلكضعر عر قلرعلرووىبعةقاوولر قةر  لضارعل  تل رللةرمووبحرعل م ل ر(ر3)

 كق1984ر-مور1404علذُب ر مبقت رطقر ًمبحر
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 أللفاظ ذات الصلةاملطلب الثالث: ا

 الطُّهر: -1

ًبعرقم ول ًحرةم  ولرقعلن ثر م ول  رقمفرةعر ولةر برمث   ب رقمي ث رضي ث ْث برعلروووول عليه برلموارةعرمي ي

رر ورل عرع قيثي با
لم  بترة لرموي رعل ب حثرقم ث

بت  ورمي ي ة رقمفرعلمقولْرةعرعلوك سرقعلمنسقرضثقولضث بث توينرقيي يي

بترعل ب حرق م لر قرقمي ث رعلي بي
رق  ت  رق مب قعلككث رةعرعل م   بتر  رع تاقيا  رمي ي

رعل  بضر  ر بضوارةعرعل مفة رق(1)قعل ب حرملمبحث

ل لرقير ذليووً قرقةمنريفل  ورةإ عر  ترعلمذاوولْرعلي برةق ر(2)قعليه برمووبً لورةلريرضُف رحماووً

ر رق قعا  رق(4)قرقيفل  ورق ينرعلي برعلذل نر معرعل ماتمعرً اار ربرضفًةل(3)ع    معر لةا 

رلعرةللي بر رعلربار ًصرةعرعلي بر رعلقماقةرمق ق

 القرء: -2

ْا رر-علقثبْور للاو رقعلذتحر عل م رقعلي برةً لقرقمفرةعرع  وكعةرقعلن ثر يبعْرقيبقْرق ييب

لفيارقعلي برلفيارةنل ع  ررق  قنرةعرعلفيارةقكرضُف رلق م رقلقي بلر  رعل م رضنلْر

رق(5)ضُف رع يبعْرحمًالرق م لً ع

 

مووو ر1414 رلإلةلكرة  كر عرةُبكر عرةمسف  ر ربرةع ر لة  ر مبقت رطقر للسار504/ر1ضمسبرلال رعل بةر(ر1)

 رلإلةلكرليووو ل منر عرح لةرعلنفمب  ر روووبرةع رعل ق رر727 ر726/ر2حرتل رعلقمارق ووو لحرعل ب مارعل ووو ل

 ك رتح/ر ح كر ىكرعلمذف ر يل ق1987ر-مور1407 ع  ارلق  ضمع ر مبقت رطقر

مو ر قً ر عرعل فيف ارعلذق مار1325 ر روبرةع ري لةعتر لل مك رر75/ر1ضمسبورةن ف ار يللنرع عر ل كضعر(ر2)

 ق292/ر18ضتما رعلُف

 ق624/ر1ضمسبورعلىملضارمبحرعل كعضار(ر3)

 ق40/ر1ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر4)

 ق407/ر1 رعل يقثر قةر  فعةرعل قمثر131 ر130/ر1ضمسبورلال رعل بةر(ر5)
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ارة  مل رة نرتمل ار معرعلذق لْرل موتبع ر رعيو رعلقبْ رةإ نرضقلضرةعرن كرعل بةرررعلروبق ةلر 

 رقعل مول قوار ر قعضوارقملر(2)قرق قةرمولعرةولل مذموا(1) قةرحوكريووووفعْر قةرعلوككرق قةرع م ول 

  ضبق ر  رعلقبْرعل م  رقتوأقلفعريفلونرت وللةورر(5) رقعل ضوكضوا(4)ا رقمفريفضرعلسولمبضور(3)عل ولموع

ع رل  ثرقي ْصر ييقعقيلتث ق بث ايريث ر ي ي ي   عع
اووو  ر  أي ذث عي لر أ رعل بعةرعل م لر  رعلقبْر رعَّضارتلمبر ر(6{) ضيتيبي ع ووو 

ت لكرننريبْرةم للر  رعلقبْريرضميى ر قةر  اووونرليرتنفً عرقل عرق وووذارع يبعْر أ  لرع م ل رر

علقوللقمعر ول م ول ر وللي برعلول ررر ةُعر  رتُف رعل وكحر قبلمعرق   ريبْ رق لوأري توكعةمولر موك

 قم لرعيو رعلقبْرليرتنفً ع رقعيو رعلس  ارتلمبر رننريبْررمثّققارةمن رقل عرنل رنللأرة رضميى 

 ق(8) رقيكرتأضكر لأر قفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»ة لرعل  حر ضلكر يبعلأ«(7)ةم ل

 

 رلق  ةار ل وبر عر ىكرعلاومكر  لرعل ُل كرعل يب    ر رووووووبرةع ر376/ر1ضمسبورعل مبةر رتبتمعرعل  بةر(ر1)

 عل ب لقعلُتلةر

 ق476/ر2ضمسبورعلم برعلذلل رر(2)

 ق279/ر9ضمسبورعو  لسر(ر3)

 ق29/ر10ضمسبورعل  قةر(ر4)

 ق423/ر1علنبع ررضمسبورعلامنرر(5)

  رةعريف حرعلىقبحق228عَّضاور(ر6)

معارقعلُتلةر(ر7) لةمعا ر رلإلةلكر نبضلرعلىمكضنل ر روبرةع رعلقق  رعلكع رعلرور703/ر2ضمسبورعلقىلةر رعلن ثر معرعلاوه

 رلإلةلكرة  كر عر109/ر3ك رتح/رة  كرةاوون ر كعضارعل نت كرق  لضارعل قت ووكر1994ر-موووووور1414طقر ل مار

 ربرةع رعل كضو رعلقلمبحق مك ر 

/ر1 ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر و م ن ر لةرل عرحل وار رمو بر  ثرحم رقةلرض وكقرعلماولْر رعل م ر(ر8)

 موق1422 ر ربرةع رمفقرعلمنلح رطقر قلةر72
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 رةللقبْرعلي بر مكم رقتأقلفعريفلنر(3) ما رقعل مل قار رعلبقعضارعلسل(2) رقعلرلة ما(1) ةلرعل للُما

َُ ُوُرَو   }وررت للة َ  َّ َثةََث َ  بََنُُسهَْْ  أ نرعل بعةر للقبْرعلي بلر  رملعرعلن ثرر( 4){َواْلُمَطلََّقاُت َيتََربَّصْْْ

ْريريبقْرعلي بلرق لووأر  رعلقبْرعلوول رمفرعل م رضثن ثر قةر يبعًوولصر ووللقبْرعلوول رمفر

 رقيكرتأضكر لأر مكم ر  كضور ىكرعهللر عر  بر  لرعهللر م  لر(5)قحُفعر لأر عرع عرع  ىل  

ل لرمق رعةب تنرقملرحلل رةليووتذتةر  بر  وولرعهللر منرعلمىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق رةم لرة قن ر

 (ق6م بترةقميقق لققق«رعل كضو)رةقلضور»ةب رةقمبعج  لرةإ ع

عريولضر قفل  ر ت برةعرج وارعل  مةرقحنت  رةعرج وارعل اوووو فارةاوووولقضوار قحنوارعل مذموارقةي

رق(7)ل نارعًَّبضعر قرةقل  ا

ُول رنولل قمقوارعلرووووب موا رقعل قمقوارر ةر قةر لوأر  رعلروووول اريرضاووووت  قونرلير رعل م  رة   

رق(8)علرب مارةقكةار قةرعل قمقارعلقمفضا

 حاضة:الستا -3

اوت لض رضقلضورعيوتث ماوارعل ب حرل عررعييوت ل واورعيوتذ لضرةع عل م رقعيو رعل ذ فضرةث

 

 نمىفضونر رلإلةولكر  بعكر عر ىوكرعهللرعلوكةمب  ر رووووبرةبن ر476/ر2ضمسبورعلروووولةونر رةقونرعوةولكرةوللوأر(ر1)

 كق2008ر-مور1429لق ايفملترقًكةارعلتبعث رطقر قلةر

 ق129/ر7ضمسبور  لضارعل  تل ر(ر2)

 ق279/ر9ضمسبورعو  لسر(ر3)

  رةعريف حرعلىقبحق228عَّضاورر(4)

 ق109/ر3 نت كرضمسبور كعضارعل(ر5)

ل} ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر وووو م ن ر لةريفضرعهللرت للةور(ر6) ضه ي
أي لهرٱ ضي َٰٓ

عرميقعقتث ثرلمعى  ررٱرل  ي عع   
ت  رل   كع عع رةيييق قثفمث ْي لم اووووي 

فع ر حيرٱقي يح وث  رقةاوق ر ر و م ن ر لةرت بض رم قرعل لل ر ممبر41/ر7 رةعريوف حرعلي ق ر1 رعَّضاور{ۖ  ل  كع

 ق1093/ر2لر  لم

 ق109/ر3ضمسبور كعضارعل نت كرر(7)

 ق423/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر8)

https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
https://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=2&aya_number=228
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رق(1)عيت بر  قضرةة لر  كر ضلكرحما لرعل  تلة

ق ةلر رعلرووباورةقكرًصرعييوو ر ككرةق رةكرةعرموواصرةق رموواص رقةبيفعر ممنرق معرةكر

 رق قةر(2)ل ووووار ح برير تعرةمونعل م  ر وأ رةكرعل م ر امعرقلونر عل وارنبض وا رقةكرعييووووت ور

رق(3)عر بةف ر قفل  وريم  رعلككر ر مبر قيلتنرعل  تلةحرل بضر قرةالةمل

 ر قرمفرعيوووو رل ولر قصر عر يونرعل م ر قر عةر قةر(4) قرمفرةكر بقرع ذنبرلمسرةعرعلبح 

تونر  وكرر ر قر  تونريىونرت ولكرعلي ب ر قر عةر قةرة بقة ول ر قر  تونريىونر قفغرتاووووثر قر  (5) نسب 

رق(6)لضلي ل

 النفاس: -4

علمذلسورعيو رةعرعلمذس رقمفرعلككرقةمنريفل  ورير ذسرلنريوللقار  وريرةكرلنرضنب رقيو لر

للر  رعلمذسرعلتلرملرعيووو رلن قارعل مفع ريفعة لر للككرقعلمذاووولْرةعرملع رقعلمذلسرر علككر ذاوووً

مسر ذاوار    كر عر  لررقيةحرعل ب حرل عرق و ارة لر ذاولْ رق رعل كضور  ر يو لْر مار  

رق(8)  رق  ارر(7) ُب

 

 رلإلةولكرةنوكرعلوكضعر  لرعلاوووو ولةعترعل ىول  ر عرة  وكر عر469/ر1علم ولضوار ر بضوعرعل وكضوورقع  برضمسبور(ر1)

 ك رتح/رتلمبر ح كرعل عق ق1979ر-مور1399ع  مب ر ربرعل ُتىارعل ق معا ر مبقت ر

 ق14/ر1  مسرعلذق لْررضمسبو(ر2)

 ق200/ر1ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر3)

مور1425  ةارحاومعر عر لةبرعلروب ى لل ر روبرعل ُتىارعل  وبضا رطقر قلةر رلق63/ر1ضمسبورةبعيلرعلذ حر(ر4)

 ر رووبرةع رعلقب  رقعل قفكرعويوو ةما رنبعتروول ر326/ر1ك رع  وونرلإلةلكرة  كر عرعل اووعرعلروومىلينر2005ر-

 ح/ر  فرعلفةلرع ةملينق لناتل  رت

 ق41/ر1ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر5)

 ق326/ر1ضمسبورعلىملضار(ر6)

 ق889/ر2 ًبجنرعوةلكرةاق ر ر  م ن ر لةرلحبعكرعلمذالْرقعيت ىلةرع تالل لرقنلعرعل لل رر(ر7)

 ق239/ر6ضمسبورلال رعل بةر(ر8)
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 ر قريىق لر(2) ر قرةلرًب رة  لر مكر  اوو  (1)ق ةلر رعلرووبارة فورعلككرعلال  ر قمعرعلفيةح

رق(3) مفكر قرضفةمعرةثر ةل حرةعرعل الضرق  ف 

 (4)املطلب الرابع: ركن احليض

ًونرر  رل عرًب رقت -عتذ رعلذق ولْر قةر  رعل م رل عر ب رةعرعلبح ر برعلوككرةعرعلذب رعلوكع

ا رقتتبتعر قمنر حُلةنرعلروب مارةعريوقفطرعل و حرةإ رحُ رعل م رضسىر-للةرعلذب رعلال  

معارقعل  قفضو(5)قعل فكرق  فم لرةعريللبرع حُلك رلرقعيتكلفعر قةر لأر للاه

رجفسررىال   ر  نر قغرع مار ضكر عر ل ا ر  ر اولْرضك ف ر لل  ول محر  ةلرعلاوماورة لر قع رعل

رق(6)لأرق ل ار قم ععلقمنرضمسب رللةرعلي ب رةقللاورةلرنل ارعلمالْرتتُقير 

ققجنرعلكيلاور  رملعرلموول حرةم لرللةر  رعل م ريرضسىارير س ف رعلككرقًبقجنرللةرعلذب رر

رق(7)علال  

 

 قر210/ر3ضمسبورعل ىافطر(ر1)

 قر511/ر1علمن رعلفمل ر ر375/ر1ضمسبورةفعمعرعلنقمنرر(2)

 ق218/ر1 رنرلسرعلقملار367/ر1ضمسبورعو  لسر(ر3)

رعلككرةعرة نرةا وووفص رقيرةرووولحار رعي وووي حقرقملعرةلر ىعر(ر4) بر نرعل مذمارمملرحموريللفعور نمنر بق ث

 ق200/ر1قع سبرعلى برعلبعل ر

ر-مووووووور1414ل  بةا ر مبقتر رلإلةلكرة  كر عر ح كرعلاوووبًاووول ر روووبرةع رع151/ر3ضمسبورعل ىاوووفطر(ر5)

 رلإلةلكر ىكرعلُبض ر عر260/ر2لفجم ر رعل  ض ر روبحرع127/ر1ك رحلمومارعلكيوفيلر قةرعلروبحرعلُىمبر1993

ة  كرعلبعة ل ر رووبرةع رعلذُب رت ذارعل ىمعر قةرمووبحرعلايمع رعل  بقةار  لموومارعلىمنبةلر قةرعلايمعر

ىمنبةل ر روبرةيىف ار  لةشرةمملرعل  تل رللةرموبحر رلإلةلكريوقم ل ر عرة  كر عر  برعل441/ر3 ر2/256

 رلق  ةارة  كر عر ووللحرعل سم مع ر روبر226/ر2 قةر عةرعل اووتقمثررعل م ل  ر رووبرةع رعلذُب رعلرووبحرعل  تث

 ةع رع عرعلنف  ق

 ق71/ر1 ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر  م ن ر لةورليىلضرعل  م رقلة ل  ر(ر6)

 ق151/ر3ضمسبورعل ىافطر(ر7)
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رق ةلرعل  قفضلرة عرقج معو

ضث ييةرلنرحُ رعلس ف رليرحكم لورعل م رل عرل رضس برة فر رة ك ن رقعلرووولْر رة ك نرير 

رق(1) لي ذ لضرناللبرعلمنليلت

رق(2)علسلينور  رعل م رحكث رقعل كثريرتق كرعلي ل حرةمنرلير س ف  رناللبرع حكعث

ة  كر عرعل اعرررق ةلرل عر حاار للىبق رقل رضس برعلكك رةإ رحُ رعل م رضسىار مكرعوةلك

لر  رعي تقلضر مكم رةعرعلبح رللةر(4)ةعرعل مل قا رقعل  ةارتقلرعلكضعر(3) ر مبر قعضارع  ووفض

ر رل ىلترحُ رعل م ق رعلذب رعلكعًنرنلسص

ق تىفعر قةرملعور  رعل ب حرل عرتف وووأترقق ووو ارعلُبيوووي ر  ر حاوووار م قضرعلككريىنر

رق(5) فكعلمبقة ر  ر ة تنر  كر بقةرعلر سرتقالرعل

للس ف رن ولر رعل ملرقعلىفضرقعلمولل رقمولعرةبةقةر قمونور وأ رعلمنوليوووواريرضسىوارل ولرحُ رلير ور

رعلال جارةعرعلىك ققيللبرعلمنليلتر

  

 

 ق226/ر2 رعلربحرعل  تثر27/ر1 رعيًتمل ر151/ر3ضمسبورعل ىافطرر(1)

 ق127/ر1علكيفيلرضمسبورحلممار(ر2)

 ق151/ر3ضمسبورعل ىافطرر(3)

 رلق  ةار قلر عريوقم ل رعل بةعق  ر روبرةع رلحملْر212/ر1ضمسبورعو  ولسر رة بةارعلبعجحرةعرعلا سر(ر4)

 علتبعثرعل ب ل رطقر ل ماق

 ق164/ر1ضارضمسبورعل مل(ر5)
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 املبحث األول: شروط احليض

رق نرعل يللعرعَّتماو

رعل يقعرع قضور  رضُف رةكرعل م رًل ًجلرةعر ح رعةب حريرةعْر  لق

رعلسلينور يرضُف رعلككرعلال  رةعرعلبح ر اىعرعلفيةحقعل يقعر

رعلبح رةكحرعلي برعلرب لرحقمقار قرحًُ لقرتقككرعلككرعلال  رةععل يقعرعلسللوور  رض

رعل يقعرعلبع ثور يرضمقصرعلككر عر يقنرقيرض ضكر قةر نسب ق

رعل يقعرعلالةسور  رضُف رعلككر ر قع نق

 خارًجا من رحم امرأة ال داء بهااملطلب األول: أن يكون دم احليض 

لرقتسىارلنر حُلكرعل م ررعموووتبطرعلذق لْر رعلككرعلال  رةعر ح رعل ب  حرحتةرضُف رحماوووً

ربقًملرقملومر

ر حكملور  رضُف رةكرعل م رًل ًجلرةعر ح رعةب حريرةعْر  لق

عتذ رعلذق لْر قةر  رةكرعل م رعلال  رةعر ح رعل ب حرعلىللماريرضُف ر اوىعرةعْرضقتاوووووولر

نر للبح ررًبقجن رةإ رنل ر اوووىعرةعْرضقتاووولرًبقجنرنللككرعلال  ر اوووىعرجبعحار قرةةلة

ةقمسر  م  رق قعقفعر لأور أ رةكرعل م رتقتاووومنرعليىلارعلاوووقم ا رقجىنرعهللر قمنر ملتر ةكرر

رقةالةقرقلمسر ككر قار

رق(1)ن لرعتذقفعر قةر  رعلال  رةعرعلك برلمسر  م 

قة نرعلا سر مم  ر رعلككرعلال  رةعر ح رعل ب حرعل لةنرمنرمفرةكر قارقةالةرة رضُف ر

 

لممم ل ر روبرعل ُتىارعل ق ما ر مبقت ر رلق  ةار ىكرعلمملر عرمللعرع42/ر1ضمسبورعلقىلةر رموبحرعلُتلةر(ر1)

 ر225/ر1 رعل ىكار رمبحرعل قمثر486/ر1 رعلمن رعلفمل رر166/ر1 رمبحرةمحرعلنقمنر200/ر1على برعلبعل ر

 رعلامنرر404/ر1ك رعل  قةر2003ر-مووور1423لبضلضرلق  ةارل بعمم ر عرة  كر عرةذقح ر ربر لل رعلُتعر ل

 ق90/ر1علنبع ر



  

  1667   
 

 باألدويِة وآثاُره الشَّرعيَّة دراسة فقهيَّة مقارنةدفُع احليِض 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ل ر كرمف م ارل عرتفعةبتر ق وولسرةكرعل م رقًب ر ر ضلكرعل لةحرقل رض ووى لرةكرجىقارقمىرحماووً

رعليق ؟رعًتقذفعر ر لأر قةريفلمعلرقم لور

 رر(1)علقفضرع قضورضبير  رعل لةنريرت م رقعلال  رةم لرةكرةاووولةرق قاقرقملعريفضرعل مذما

رق(5) رقعل ضكضا(4)بضامفريفضرعلسلم رق(3) رقعل مل قار رعل لمع(2)قعلرلة مار رعلقكض 

علقفضرعلسلينورضبير  رعل لةنرت م رقعلال  رةم لرةثرتفعةبرموووبقمنرةكرجىقارقمىم ا رقملعر

رق(8) رقعل مل قار ر قعضا(7) رقعلرلة مار رعلنكضك(6)يفضرعل للُما

ريىعرعيًت سور

ع رةإ نرًت طرع ةبضعلاىعر رعًت سرعلذق لْرمملرمفور ابرعلفيفسر قةر لأر للتنب ا رقع

ضُف رعلوككرعلول رتبع رعل ولةونرةكرحم لرق لوأرل عرنول واريفحرعل ب حرقعةبحرقعلنممعر ووووممًبع رةبحرر

قةبحرضُف رعلككرعلل رتبع رعل لةنرلاوو يرعلنممعرقةب وونرعلتل ثرلاوو ذ لرقةب وو لر رع نسبلرر

رق(9)ةمُف رةكر قارقةبضرقمفر رع نسبرةكر قا

 األدلة:

رضو  رقعلامارقعل  قفعلقفضرع قضر للقبعيتكضر   لةر

 

 ق180ر/1ضمسبورعل ملضار(ر1)

 ق577/ر2ضمسبورةتحرعل  ض ر ربحرعلفجم ر(ر2)

 رلق  ةارة  كر عرة  كرعل اتل رعلروومقميل ر رووووووووبرعلبلليووارعل لةار389/ر1ضمسبورمووبحر عةرعل اووتقمثر(ر3)

 كقر2007ر-مور1428لةرلقى فثرعل ق مارقعوةتلْر للبضلض رطقر ق

 ق404/ر1ضمسبورعل  قةر(ر4)

 ق89/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر5)

 ق168/ر1ضمسبورعلربحرعلُىمبرلقك ةضبرر(6)

 ق577/ر1ضمسبورةتحرعل  ض ر(ر7)

 ق389/ر1مبحر عةرعل اتقمثر(ر8)

 ق59/ر1ضمسبور كعضارعل نت كرق  لضارعل قت كر(ر9)
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  ةلرعلقب  ورةقفلنرٱٹٱُّٱحط مظ جع مع جغ مغ َّ)1(ق

رق(2)ققجنرعلكيلاورلفرنل ارعل لةنرت م رلن نر كت لر ل يبعْرل  لًيرلأل ن

ق ةولرعلاوووومواورةقفلونر ووووقةرعهللر قمونرقيووووق ور»يرتثفموأرحولةونرحتةرتاووووثرقيرحوللونرحتةر

رق(3)ت م «

قوار بعْحرعلبح  رةقفريقمولورعل ولةونرت م  رلىيققجونرعلوكيلواور  ونرج ونرعل م رةلمً ر قةر

رق(4)ةيلتن

ب  رةقمبعج  لر  رلميقق لر قيفلنر وقةرعهللر قمنرقيوق ر رحكضورع عر  بر  ولرعهللر م  لور»ةث

رق(5)ملمًبعر قرحلةً «

 

  رةعريف حرعلي قق4عَّضاورر(1)

ةُتىوارعلقولمبح ر رلإلةولكرةفة رعلوكضعر عر ىوكرعهللر عريوكعةوا ر رووووبر262/ر1ورعل مملر رووووبحرعلابيلرضمسب(ر2)

 كق1968ر-مور1388

 رر روبرةع رعلبيوللار486/ر3 ًبجنر  فرةعقة ريوقم ل ر عرع مو ورعلاوناوتلينر ريوممن ر لةر رقطْرعلاوىلضلر(ر3)

ق ًبضع رقة  كر عر ماوةرعلتبةل  ر لةورةلرك رتح/رمو معرع   لوقطر2009ر-مووووور1430عل ق ما رطقر قلةر

ك ر1998قيلضورقعل  نر قةرملعر مكر منرعل ق  ر ربرةع رعلمبة ر مبقتر ر133/رر4جلْر رنبعممارقطْرعلاىلضلر

مور1421 ر روبرةسيواوارعلبيوللا رطقر قلةر163/ر4ق ح كر عرحمىنر رعل اومك ر لةرةاومكر ىكرعهللر عرعل ىلسر

روقطرق ًبضع رق ىكرعهللر عر ىكرعلبح عرعلكع ةلر ريووممن ر لةر رعيووتىبعْرع ةاك رتح/رموو معرع   ل2001ر-

مووووو رق  فر ىكرعهللرعل لن ر رعل اوتك  ر قةر2013ر-مووووور1434 ر روبرةع رعلىروللب ر مبقت رطقر قلةر548/ر1

ر رقيووُار منرعللمىل ر رووبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطق213/ر2عل وو م مع ر لةورق ةلررحكضور ماووةر

 ك رتح/رة يذةر ىكرعلقلة قر1990ر-مورر1411 قلةر

 رلق  ةارضفيووير عرةفيووةر عرة  كرعل قيل ر310/ر1ضمسبورعل  ت ووبرةعرعل ات ووبرةعرةرووُنرعَّ ل ر(ر4)

 قر577/ر1 ربر لل رعلُتع ر مبقت رةتحرعل  ض ر

 رقعوةلكرةاوق ر ر41/ر7 ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر و م ن ر لةورل عرمققارعل لل رت تكر للأرعلي قر(ر5)

 ق1093/ر2مبر  لملر  م ن ر لةورت بض رم قرعل لل ر م
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رق(1)علي بر قً لر قمنققجنرعلكيلاور  نرج نرعل  نر قً لر قةر ككرعل م  رن لرج نر

رجف ورق ةلرعل  قفضرة عرق

 حكملور  رة رعلبح رضماوكر لل  نرةم تمثرًبق رةكرعل م لر  رعل م رضاب رةعر ي وةر

رق(2)علبح 

ر قةر  ونريرضنت ثر علسولينور  رعل  ونرةعرمىم تونرقمووووأ ونر  ونرضث بسر ول قيولارةكرعل م رةوكضع

رق(3)عل  نرقعل م 

رق(4)حمًالرنلَّضاارعلسللوور  نر ةعريرض تلةملرعل م رةمنر للىًل رةق رتُعرةلرتبع رةمن

 أدلة القول الثاني:

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للامارقعل  قفضور

ر ةلرعلاماور

ر

رق(5)ةقفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»ةكرعل م ر يفةرض بس«

رق(6)ققجنرعلكيلاور مق ر قةرعهللر قمنرقيق رقل رضذ نر معرعل لةنرقعل للن

 

 ق262/ر1ضمسبورعل مملر(ر1)

 ق577/ر1ضمسبورةتحرعل  ض ر(ر2)

 ق389/ر1ضمسبورمبحر عةرعل اتقمثر(ر3)

 ق262/ر1ضمسبورعل مملر(ر4)

عريلضرتتف وأرلُنر و حر(ر5)  معرعلماولللر رعل نتىةر رق ح كر عرمور225/ر1 ًبجنر  فرةعقةر ريوممن ر لةورةي

 ر روبرةُتىارعل يىف لترعويو ةما رحقع رطقر ل مار123/ر1 م رقعييوت ل وارةعرعلاومع ر لةورعلذبقر معرعل

ك رتح/ر ىكرعلذتلحر  فر كح رقة  كر عرحىل ر ر وو م ن ر لةورعل م رقعييووت ل ووار1986ر-موووووور1406

ك رق قلر عر  برعلكع ييملر ريووممن ر1988ر-موووووور1408 ر رووبرةسيوواووارعلبيووللا ر مبقت رطقر قلةر4/180

 ك رتح/رعلامكر ىكرعهللرملم ق1966ر-مور1386 ر ربرةع رعل  بةا ر مبقت ر206/ر1نتلةرعل م ر

 ق577/ر1ضمسبورةتحرعل  ض ر(ر6)
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نريرعل ولةونلر  رعل ولةونريرض تولةمولرعل م رةمورقضموليشور وأ رعوم قرممولرعل بعةر ونرعل وللونر

ل ر ةر قةر لوأر  رعييووووتوكيضرممولرة ول ضر  ولرمفر يفيرةمونر  وللىًول رةق رضُعرةولرتبع رةمونرحماووووً

ورع عر  بر  وووولرعهللر م  ولر  ونرمق رعةب تونرقملرحولل رةاووووأضر  برعلمىلرةيلوا رن ولر رحوكضور

رق(1)ق لرملمًبعر قرحلةً « قةرعهللر قمنرقيق رةقلضور»ةب رةقمبعج  لر  رلميق

رققجنرعلكيلاور  نرج نرعل  نر قً لر قةر ككرعل م  رن لرج نرعلي بر قً لر قمنق

رق(2)تاثرقيرحللنرحتةرتاتىب ر  ماا«رقيفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»يرتثفمأرحلةنرحتة

 ررققجونرعلوكيلواور  ونريول ونر معرعل ولةونرقعل وللونرةن ونر  ةوار بعْحرعلبح رقجفةرعل م 

رعل للنرةكضر قةر  نريرضنت ثرة نق

رق ةلرعل  قفضرة فور

رعل ووللوونرر لرنووكك   وونرةكر ر ضوولكرعل وولةحر  ووووذووارعل م رق قةريووك  رةنوول ر  رضُف رحماوووووً

رق(3)قعل ب ث

فيشور أ رعلقفضرل رعل لةنرت م رضسة رللةرعلتملي لر  رع  نر رعل م ر  نرمككررقيكر 

ًونرعلبح رييووووتقىولضرعلىفضاووووا رمول رعلىفضاووووار قرل رت ق رررل ولرتُف رةع عل قق وا رةوإ عرل رتوأت 

رق(4)ةلرتف نرللمنرعل ق رعل كضورض كك رقملع للبح  رةإ رننرةلر مةرةعًنرعلبح ر

 الرأي املختار:

قعلل ر ًتول  رةعرملعرمفرةلر معرللمونر  وووو ولةرعلقفضرع قضر أ رعل ولةنريرت م رلقفحرةلر

ر ونلرل رعلم ووووفصر ووووبض وار وأ رعل م ر   ةوار قةرًقفرعلبح رةعرعل  ونلرق  رعيووووتوكلفع

علك عيووولترعل ق مارعل كضسار  ىتار  رعلككر  ملْرعل  نرض ت نر  رضُف ر  ضًذلرضكضر قةرليوووقلطرر

 

 ق25يى رتابضننرصورر(1)

 ق31يى رتابضننرصور(ر2)

 ق577/ر1ضمسبورةتحرعل  ض ر(ر3)

ق ًبق  رطقرةع رعلمذللس ر رةقر  بريوقم ل رع موقبرر130/ر1مارة ل وبحرضمسبورة عيولترةق مار رياولضلرمى(ر4)

 كق2001ر-مور1421ع  ة  رطقر قلةر
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ًول  رعلبح  ر قرعحت ولضر  رضُف ر يووووىولةرت فةر ونر ر وكعضتون رعل   قرعحت ولضر  رضُف رح ً ر

فضرعلت لةر رعل  ىن ر قرقجفةررللةرعلن ل رعلتمليوووقلر مكرعل ب حلرنفجفةر قعلكرل  مار قرح ووور

ر قرقجفةرةرم ارةتقكةا رة ىقمعاص ةقعللي
رق(1)

 املطلب الثاني: أال يكون الدم اخلارج من الرحم بسبب الوالدة

عتذ رعلذق ولْر قةر  رعلوككرعلاول  ر اووووىوعرعلفيةحرةكر ذولسريرحم  رق قعقفعر لوأور وأ ر

كر ىعبر  ا  ر عرملعرعلربطر قفل  وررقي ر(2)عل م رعي رلككرًل  رةعرعلبح ريرض قعرعلفيةح

رق(4)قرةإ نرعحتبع ر  لرضمذانرعلبح ر للفيةحلر  ر للبح رةعْر اىعرعلفيةح(3)يرةعْر  ل

رق(5)نر  ا  ر قفل  ورةعر مبريىعرعلفيةح رق ىبر منر  ا  ر قفل  ورًب ر مذانق ىبر م

 املطلب الثالث

 الشرعي حقيقةً أو حكًماأن يتقدم الدم اخلارج من الرحم مدة الطهر 

عتذ رعلذق لْر قةر  نريرحكر نسبرعلي برعلرووب للر  نريكرض تكرلاوومارقيوومتمع رقيكريرضثبير

رق(6)عل م ر  ً  رة رض ُعرتقكضب 

 

 ق131/ر1عل بجثرعلال  ر(ر1)

 رلق  ةار385/ر1 رت ذارعل  تل ر رمووووبحرعل م ل ر267/ر1 رمووووبحرةمحرعلنقمنر180/ر1ضمسبورعل ملضار(ر2)

جحرةعرعلا سرك رعو  ولسر رة بةارعلبع1983ر-مووووور1357 ر ح كر عرة  كرعل مت ل ر روبرعل ُتىارعلتنل ضا

 ق95/ر1 رعلامنرعلنبع ر413/ر1 رعل  قلر358/ر1

 رلق  ةارة  كر عرةبعةب ر عر قلرعلروو مبر لل فلةرًاووبق ر29/ر1ضمسبورة  رعل ُلكرمووبحر ب رع حُلكر(ر3)

 طقرةع رلحملْرعلُتعرعل ب ماق

 ق229/ر1ضمسبورةيللعر قللرعلم ةر(ر4)

 ق204/ر1ضمسبورمبحرعلابملرر(5)

 رموبحرعل  ةارة  كر عر ىكرعهللر385/ر1 رت ذارعل  تل ر539/ر1 رعلتل رقعونقمنر180/ر1ملضارضمسبورعل ر(6)

 ر410/ر1ك رعل  قةر1993ر-مووووور1413 ر روبرةع رعل ىمُل  رطقر قلةر412 ر411/ر1عل  نرولر قةرعلابيلرر

 ق89/ر1علامنرعلنبع ر
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قة ونرعلا سر مم  ر ر يونرةوكحرعلي برعلرووووب لر معرحماووووتمع رقيوكرعًتقذفعر ر لوأر قةر

ر يفعضرقملو

 لرً اووار روووووووووبرضفًةل رقملعريفضرعلي بر معرعل ماووتمعر يقررعلقفضرع قضورضبير  ر ينرةكح

رق(4) رقعل مل قار ر قعضا(3) رقعلرلة ما(2) رقعل للُمار رعل ر ف (1)عل مذما

علقفضرعلسلينورضبير  ر ينرةكحرعلي برعلرب لر معرحماتمعر يق لر   ار رووووبرضفًةل رقملعريفضر

رق(5)ةلر قمنرج  ف رع   لةرعل مل قار رعلبقعضارعلسل ما رقمفرعل لمع رقمف

رق(6)علقفضرعلسللوورضبير  ر ينرةكحرعلي برعلرب لر معرحماتمعر يق لر ربحر ضلكر قمللم ل

رق(7)قملعريفضرعل للُمار ر قعضا رقمفريفضرعل ضكضا

رق(8)علقفضرعلبع ثورضبير  نريرحكر ينرعلي برعلرب لر معرعل ماتمعرقملعريفضرعلسلمبضا

ريىعرعلا سور

مملرضبجثرللةرعلقفضر تقكضبرةكحر ينرعل م رق نسب رق ينرةكحرعلي ب رقننررًت سيوووىعرعي

عرل رضقنر للأرعلتقكضبرقج نرعي تىل ر  وووذلترعلككرة فرًل  ر عرر  قةر  وووقنر ر لأ رق ةلرةي

رق(9)ملعرعلتقكضب

ر

 

 ق180/ر1ضمسبورعل ملضار(ر1)

 ق819/ر1رضمسبورعلرلةنر رةقنرعوةلكرةللأ(ر2)

 ق385/ر1ضمسبورت ذارعل  تل ر(ر3)

 ق358/ر1ضمسبورعو  لسر(ر4)

 ق239/ر1 رعل ىكار358/ر1ضمسبورعو  لسر(ر5)

 ق50/ر1ضمسبور كعضارعل نت كرر(6)

 ق89/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر7)

 ق410/ر1ضمسبورعل  قةر(ر8)

 ق90ر/1ضمسبورعلامنرعلنبع رر(9)
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رع ةلاور

رعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر قةرةلر مىفعرللمنر لل  قفض رقمفو

حرعويلةالر  رل كحرعلي برمووىً لر  كحرعويلةالر  رعل ب حر للي برت فةرأينرةكتىل ر ع قضورعي 

للةرةلريوق ر م لر لل م  رن لر  رعل اولةبر لويلةارض فةرللةرةلريوق ر منر للاوذب ر  ر ينرةكحر

 ق(1)عويلةارً اار ربرضفًةل رنلعر ينرةكحرعلي ب

اوقع لر  رعل قم ر  ُل ر    ار مبرةثررضفًةلرقضمليشور أ رع  ونرقمفرةكحرعويلةارً اوار روب

 ضلكرةأنسبرتنب ر قمنر حُلكرعويلةالرةلمقنريفلنر ووقةرعهللر قمنرقيووق ور»ضقم رعل  لجبر  ُار  كرر

ريالْر اُنر  ً ل«ق

عر يووق رعل قلكر  ُا رةليووتسمةر ووقةر ققجنرعلكيلاور  رعهللرحمعر قجعرعل نبحرحبكر قةرةي

رق(2)كحرعلاذب رة ثق ر  رةلر عةر قم لرةكحرعويلةاعهللر قمنرقيق رعلس ثرقج ق لرة

رق(3)علسلينور  نر ينرةلر ىارقجفة 

كرةعر ةف رعلماولْر رعلي بر ا سرملع رةقكرتبيرعل ب حرعلي بريول ار قر قضمليشور أ رعل رولمي

رق(4) نسبرقيكريلضرع ق ع لور مك لرعةب حرت م ر كقحرقتي بر كقح

ر ةلارعلقفضرعلسلينور

رينر ل  برقمفوعلقفضرعلسلرعيتكضر   لة

ق ر عر قلر عر  لرموللوعر  رعةب حرجولْتونرقيوكرمقق ولر قج  ول رة   وار   ولرحول ووووار رةولر ث

 

 رلإلةلكر  لر ُبر عرةاووو فةرعلُليووولين ر روووبرةع رعلُتعر40/ر1تبتمعرعلروووبعلثرضمسبور كعلثرعل ووومللثر ر(ر1)

 كق1986ر-مور1406عل ق ما رطقر ل مار

 رلإلةلكر قلر عرة  كرعلرو مبر لل لق ة  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت ر372/ر2ضمسبورعل لق رعلُىمبر(ر2)

  ح كر ىكرعل فجفةقك رتح/ر قلرة  كرة فض ر لةضر1999ر-مور1419طقر قلةر

 ق385/ر1ضمسبورت ذارعل  تل ر(ر3)

 رلإلةلكرة  كر عرضفيووويرعلُبةلين ر روووبرةع ر201/ر3ضمسبورعلُفنعرعلك  ر رموووبحر ووو محرعلىال  ر(ر4)

 كق1937ر-مور1356لحملْرعلتبعثرعل ب ل رطقر قلةر
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مووو بر  ثرحم رم بتر مكرننريبْرق وووقا رةقلضر قلرلروووبضحورينرةم ل رةقلضورل رجلْتر

لر عر  لرر ىممارةعر يل ار مق لرة عرضثب ووةرةضمنرق ةل تنرةروو كتر للأرقليرة لرنل  ا رةقلضر ق

ر ر  ور  ىاق(1)مللعوريللف 

مقا رقعلي بر   ار رووووبرضفًةلرةت م رققجنرعلكيلاور  رعحتاوووولةرعل م رمملرةقك ر مفكرقل

 قةرملعرضفًةلرقلمقار  رتي بر   ار رووبرضفًةل ر  رت م رضفًةلرقلمقار  رتي بر    ار رووبرضفًةلر  ر

رق(2)ت م رضفًةلرقلمقا

عل م رليرةلر ممتونرعلماوووولْرن ولريرحكر ينرعلي ب رقير ينررقضموليشور أ رملعرةىملر قةر  ن

رمفرمملق

رلوور ةلارعلقفضرعلسلر

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسللور لل  قفضرقمفور

رق(3)ل رعلتقكضبر ر ينرعلي برةىملر قةرتقكضبر نسبرعل م رقمفر ربرةمُف رعلي بر رًبع

ر رتقكضبر ينرعل م رق نسب رةلر رض قحرلقت اأر نرةُلعر ينرعلي بققيكر فيشر أ نرل رضأت 

ر ةلارعلقفضرعلبع ثور

رفضرقمفورعيتكضر   لةرعلقفضرعلبع ثر لل  ق

عرةثر  فكر قفيرعلملسر للأر   رعيوو رعلي بر ق رعهللر نر حُلًةلرقل رضقك ر يقنرقير نسب رحك 

عرير يقونرقير نسب ررة عريوك ر ر لوأرحوك ر ًولليررقعحتمولج  رللمون رقعلقموارل رتقوك رلونرحوك  عريوكر

 

 ق72/ر1 ار رم بر  ثرحم ر ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر  م ن ر لةورل عرحل(ر1)

 ق1/474ضمسبورعلربحرعل  تثر قةر عةرعل اتقمثر(ر2)

 ق90/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر3)
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رق(2()1)علُتلةرقعلاما

رعلب  رعل اتل ور

نرعلقللقف ر أ رعلي بر معرعل ماوتمعريرحكر يقنرلقفحرةلرقعلل ر ًتل  رةعرملعرمفرةلر معرللم

رةعرعلرول ارةلرضكضر قةرتقكضبر يقن رق  رعل رولمكرةعر ةف رعلماولْر  نريرر عيوتكلفعر نلر  نرل رضثبقي

رةعر لأر قر نسب رة لر معمتنرعلمالْر ر لأرمفرعل  تىبقض كر  ك رةقكرتبيرعلي بر ينر

 الدم عن أقله وال يزيد على أكثرهاملطلب الرابع: أال ينقص 

جوكر   ةولتونرعل  م حرلونر عريووووللبرعلوكةولْ رةوإ رحُ ر عتذ رعلذق ولْر قةر  رةكرعل م رةتةرقث

ل رةكرعل م رةإ نر يفةررعل م رضسىارلن رقعيتكلفعر قةر لأر قفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»ل عرن

ضث بسرةإ عرنل ر لأرةأةاُلر عرعل  ح«
رق(3)

 ةمموارلق م ريرضمقصر م ولرقيرض ضوكر قم ول رةوإ عر قصرر(4)  ر رع تىول رةوكحقة ونرعلم عار مم

ر م لرةضر قةر  نرلمسر  م  رقل عر عةرةقمسر  م ر ضًال رقملعرعلتمل ارةبة رللةريفلمعرقم لو

 

مور1426لإلةلكر ح كر عر ىكرعل قم ر عرتم ما ر رووبرةع رعلفةلْ رطقر ل مارر237/ر19ضمسبورةن فارعلذتلقير(ر1)

 كق2008ر-

لرن ولرلفرنول وار ولرلفرنول رعلي برحقمقوا ر ةوعرقمولعرعيًت سرعلفعيثرممولر معرعلذق ولْرةم(ر2) لرلفرنول رعلي برحُ وً

عل ب حر معرعل ماوووتمعرةرووومفلار ككرعييوووت ل وووالرةإ  لرملمبحرحًُ لقرقضمسبور ةرعل  تل ر قةرعلك رعل اتل ر

 كق1992ر-مور1412 رلق  ةارة  كر ةمعر عر  برع عر ل كضع رطقرةع رعلذُب ر مبقت رطقر ل مار1/204

 ق33بضننرصوريى رتا(ر3)

 رلإلةلكر ح وكر عر قلرعلبع  رعلن وووولص ر رووووبرةع رعلىرووووللبر472/ر1مووووبحرةات ووووبرعلي ولق ررضمسبور(ر4)

ك رتح/رةقر  و ارعهللرق ًبضع رعل  ف ار قةرةلمعر لل رر2010مووووو ر1431عويو ةما رةع رعلاوبع  رطقر قلةر

ا ررنذلضارر رلإلةلكر ىكرعلفملةر عر قلرعلىمكعة  ر ربرعل ُتىارعل187/ر1عل كضمار ُع علمىمنر رمبحرعلتمىمنررتنل ضار  

ك رتح/ر2009 رلق  ةوار ح وكر عرة  وكرعل  بقسر ول عرعلبة وا ر رووووبرةع رعلُتوعرعل ق موا رطقر قلةر152/ر2

 رلق  ةار ىكرعلبح عر عرل بعمم رعل قكيول ر روبرةع رعل كضور57/ر1ةنك رة  كريوبق  رعل كحرموبحرعل  كحر

 ق90/ر1بع ر رعلامنرعلن405/ر1  قةرك رعل2003ر-مور1424علقلمبحر
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ر م لرقيرض ضكر قم لق م رةكحر ةمماريرضمقصرعلقفضرع قضورضبير  رلق

رةوولر مووعرللموونرعل مذمووار رتوولمبرعلبقعضووا  رعل ووكحر-ر(2) رقعل ووللُمووار رعل روووو ف (1)قموولع

رق(6()5) رقعل ضكضا(4) رقعل مل قا(3)قمفريفضرعلرلة مار-قعييتىبعْ

رعلقفضرعلسلينورضبير  نريرع تىل رلق ةعر رعل م ق

رق(8)ضرعلسلمبضا رقمفريف(7)عل للُمارعر  لر  بع رقع عر مكرةعقملعريفضرع عرعلقلي رقع 

ريىعرعيًت سور

رل  لريلضرةعر لأرةلرتعر  ر ضبجثريوىعرعيًت سر معرعلذق لْرمملرللةرعلتنب ارقعل لةح رقنن 

بر  رضث بسر للتنب ارحكقةرمل رع موملْرر اوث علتنب ار قيذتنر قةر لألرقيًت سرعلماولْر ر لأر ي

رل  رةعر لأرليرملع ر نسبرعل رق(9)مالْرقيرةاتمكي

رع ةلاور

رللامارقعل  قفضوعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر 

 ةلرعلاوماورة م لرةلرق ةر وبضً لر رعلت كضكرلألينرقع نسبر ريفلنر وقةرعهللر قمنرقيوق ور» ينر

 

 ق147/ر3ضمسبورعل ىافطرلقابًالر(ر1)

 رلق  ةار  لرعل اوعرعل للُلر روبرةع رعلذُب ر188/ر1ضمسبورنذلضارعليللعرعلب لينرلبيوللار  لر ضكرعلقمبقعينر(ر2)

 مو ر مبقت رتح/رضفييرعلرمخرعلىقل لق1412

 ق384/ر1ضمسبورت ذارعل  تل ر(ر3)

 ق236/ر1كار رمبحرعل قمثرضمسبورعل ى(ر4)

 ق89/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع رر(5)

 قمسيْرل رضتذقفعرةم لر مم  ر رعل كحرعل ةممارلق م ق(ر6)

 ق188/ر1ضمسبورنذلضارعليللعرعلب لينر(ر7)

 ق405/ر1ضمسبورعل  قةرر(8)

 ق57/ر1ضمسبور كعضارعل نت كر(ر9)
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رق(1)عل م رلقنل ضارقعلىُبر   ار ضلك رق نسب ر ربحر ضلك«

ةمموارلق م رعل قوك حرةمونرعل وكحرلأليونرتولمبر رع تىول رعل وكحرعل ققجونرعلوكيلواور  رعل وكضوور

رق(2) نسبر  ربحر ضلك   ار ضلكرقع

رقيكر فيشرةعرقج معو

ق رةعرحوكضوور  لر ةولةوارقةمونرعل  ْر عرنسمبلرقمفر وووو مير  حوكم ولور  رمولعرعل وكضوور ث

ق رةعرحكضورقع قار ع ع يوقثرقةمنررعل كضو رقةُ فضرعلرولةلرل رضاو ثرةعر  لر ةلةا رن لر ث

رح لةر عرةم لضرةن فض رقةمنر ضًالرة  كر عر ح كر عر  سر  ميق

رةعرحوكضوور  لريوووو موكرعلاوك   رقةمونر  فرةعقةرعلما للريولضرع عرحىول ورنول رضاووووثرق ق  ي  ث

رةعرحوكضوور  سص رق ث ونر ولل اووووعر عرةضمول  ريولضرع عرر ق  ي عل وكضوو رقيولضر ح وكورنول رنولع ًولقرق ث

رق(3)علبجلضر ج ثر قةر  ذن ك ورل رج مثرةعرتُق ر ر

ىمشر رعل ماارقيتًللرقلُمنرعلسلينور  رعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق رل رضفي ارل ذلم ار مار  لرحث

 

عرعيوووو ون(ر1) رمولعرعل وكضوور عرر رقيولضورل ر189/ر1 ح وكرر ًبجونرعليىبعينر رعل  ن رع قيوووو  ر ولةورةي ضبق 

لر ر1415ةُ فضرليرعل  ْقر روووبرةع رعل بةمعر للقلمبح رر مووووووو رتح/رمل قر فض رن لر ًبجنرعليىبعينر ضاوووً

 ر روبرةُتىارع عرتم مارعلقلمبح رطقر ل ما رق ًبجنر129/ر8عل  ن رعلُىمب ر لةورةُ فضرعلرولةلر عر  لر ةلةار

لر  بر عر قلرعلك  ريلضر ح كر عرعل اوومعرعلىم قلورقيكر ق ر ر219/ر1ل م رع ييملر ريووممن رنتلةرع ضاووً

 ر روووبرةبن رعلى فثرقعلك عيووولترعويووو ةمار322/ر1 ينرعل م رق نسب ر حلةضور ووو لسقرعلاووومعرعلُىبير

 كق2011ر-مور1432قعل ب ما رتح/ر ىكرعهللر عر ىكرعل  اعرعلتبنل رطقر قلةر

لق  ةار ىكرعلبح عر عرة  كر عريوووقم ل  ر روووبرةع رر 78/ر1بحرةقتقةرع   برضمسبورةن ثرع   بر رمووور(ر2)

 ك رتح/رًقمنر  بع ق1998ر-مور1419علُتعرعل ق معا ر مبقت ر

 رلإلةلكر ىكرعهللر عرضفيوويرعل ضق ل ر رووبرةسيوواووارعلبضل  ر193/ر1ضمسبور  ووعرعلبعضار حلةضورعل كعضار(ر3)

 تح/رة  كر فعةاقرك 1997ر-مور1418قر قلةر مبقت رةع رعلقىقارعوي ةما رجكح رط
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رق(2()1)يلضرل لور»ل عر يىقارعل مااثرةك لرعل  ح رقل عر ة بترةل اقلر مأرعلككر  ر قل«

نرلق كحرعل ةمما رقةم لرةلر ق رن لرعيوووتكلفعر ل مًلور لل ذ فكرةعر حلةضور ًبير رع تىل رع ي

ىمشر  نريلضرل ولور»ةلتبنلرعل وووو حريك رع ضلكرعلتلررق ر   رمبينر ةعرحكضورةلم وار موار  لرحث

قرققجنرعلكيلاور  ر ينرةكحرعل م ر   ار ضلكلر  ر ينرةلرضثيق ر قمنرلذظر(3)نمارت مامعرةم ل«

رق(4) رقضفكع ضلكر  ث رةأةلرةلرةق رعلس ثرةإ  لرضقلضرلنورضفةل

رقيكر فيشرةعرقج معو

علمفكريكرض ىبر نر عرعلفيارينر قرنسبرن لريلضرعهللر حكم لور  رعل بعةر ل ضلكرع قيلتلر  ر

 ت للةور)رريقاكلكمك ىك يكملَّ)5(ق

قعلسلينور  رعلمىلر وووقةرعهللر قمنرقيوووق ر ةرعةب حرقعحكحرللةر لةت لرقعلسلمبر  ر لةت لرنل ار

رق(6)يتار قريى ا رةقمسرةمنرةلمنر قةر  رننرحم رعةب حرضُف رنللأ ضلًةلرةت كةحر رعلر ب رلةلرر

ىمشرقةمنر  نر ق رةعرحكضورةلم ار مار  لرحث ن لرعيوتكلفعر للسًلور قةرعلت كضكر رع ينر  لر ث

رق(7)يلضرل لور»ل عرنل رةكرعل م رةإ نر يفةرض بسرةإ عرنل رنللأرةأةاُلر عرعل  ح«

 

 ق69/ر1 ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر  م ن ر لةور انرةكرعل م ر(ر1)

 رلإلةولكر ح وكر عرعل اوووومعرعلىم قل رطقريق نل ر رووووبرجولة وار187/ر11ضمسبورة بةوارعلاوووومعرقعَّ ول ر(ر2)

 كق1991ر-مور1412علك عيلترعوي ةما رنبعترل رةع ريتمىا رطقر قلةر

 ق72/ر1علىال  ر ر  م ن ر لةورل عرحل ار رعلر بر  ثرحم ر ًبجنرعوةلكر(ر3)

 رلإلةولكرة  فةر عر ح وكرعل ممل ر رووووبرةع رلحمولْر300/ر3ضمسبور  وكحرعلقول  رمووووبحر وووو محرعلىاول  ر(ر4)

 علتبعثرعل ب ل ر مبقتق

  رةعريف حرمفةق8عَّضاور(ر5)

لبح عر عر جعرعل مىقل ر روووبرةُتىارلإلةلكر ىكرعرر 154/ر2ضمسبورةتحرعلىل  ر روووبحر ووو محرعلىال   رر(ر6)

 ك رتح/رة  فةرم ىل  رق ًبضعق1996ر-مور1417علمب لْرع  بضا رعل كضمارعل مف ح رطقر قلةر

 ق33يى رتابضننرصور(ر7)
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رق(1)قمعر للت كضكر مفكرقلمقافةحر رعلمفكرقعلقمقار مكرعلقللققجنرعلكيلاور  رمل رعل ذارةفج

رليشرةعرقج معوقضم

ر حكم لور  رقجفةرمل رعل ذار رعلمفكرقعلقمقاريرضمل رقجفةملر ر ينرةعرضفكرقلمقاق

علسولينور  رعل وكضوور رةن فارمبيونر مععر  رة بةوارعل م ريرتاقفرةعر ةبضعورلةولرعل ولةحرقلةلر

ربقرللةرعلت كضكر لل بحقعل ذا رقل رضتي

لر لل ذ فكرةعريفلنر وقةرعهللر قمنرقيوق ور»ق ةلر ق ول ر ن لرعيوتكلفعر قةرت كضكرع نسبر ضاوً

رق(2)ةضم علرةإ رلحكعمعرت ُورميبر  بملريرت قل«

ر قةر  ر نسب رً اووار رووبرضفًةلر مكرعلقللقمعرر ققجنرعلكيلاور  نر ىبر للأر عرعل م  رةكضع

رق(3)ضفًةل أ ر نسب رً اار ربر

رج معوقيكر فيشرةعرق

 حكم لورةلريللنرع عرةمك وريرضسىار عر يوووفضرعهللر وووقةرعهللر قمنرقيوووق ر فجنرةعرعلفجف  رر

رقيلضرع عرعلنف  ورملعريرضث بسقرقيلضرعلمفق ورملعرحكضور لمنريرض بسق

فاررعلسلينور  رعليىلارتتممبرةعر  وبرللةر  وب رةقكرضفجكر ينرةعر لأر قر نسبلرةفجعرعلبج

رق(4)نسبرةمنرللةرعلفجفةرينر ق

رق ةلرعل  قفضرة عرقج معو

ل رةفجوعرعلبجفارةمونرللةرعلفجفة رقيوكر ىوار  حوكم ولور  ر يونرعل م ر مبرة وكقةرمووووب وً

رق(5)علفجفةر رضفكرقلمقار مكرعلقللقمعر للأ

قضموليشور أ رعل م رضاتقير رعلماوووولْر للمسبرللةرعلىقوكلرةقوكرضُف ر يقونرضفًةلر موكر  اوووو  ر

 

 ق382/ر2ضمسبورعل ن فارلإلةلكرعلمفق ر(ر1)

 ق630/ر1عل كضور  لعرعلقذظرير  نرلنقرضمسبورعلىملضارمبحرعل كعضارر(2)

 ق134/ر2ضمسبورنذلضارعلمىمنر رمبحرعلتمىمنر(ر3)

 ق135/ر2ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر4)

 ضمسبورعل بجثرعلال  ق(ر5)
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ل رةل قلةرليوووملةرر تىل ر  ةمعرقيكرضُف ر  ل يقنر   رضفكر مكر   ر ًبر ل تىل ر  ةمعر ضاوووً

عل ُ رللةرةلرضقفلنرعلماووولْر رملعرةق رت كضك رقيكريلضرع ق ع لورل نرض بسرعةب حرتي بر رووومار

رق(1)قت م ر كقح

رلونر رعلقموار قير رعلرووووبا ررعلسولينور  رعل م رق ةر رعلرووووبارةيققًولرةعر مبرت وكضوكرقيرحوكع

رق(2)فارةمنرللةرعل ثبسرقعل لةحرن لر رعل ب رقعلقى رقعلتذبقرق مىل رملعةفجعرعلبج

قضمليروووأر أ رعل ثبسرقعل لةحرمملرضاتقير لًت سرعلماووولْلرةفجعرعلبجفارللم عر ر لأ ر

ىمشرللةر لةت لرةقلضرل لور»ةلتبنلرعل وو ح رقلللأر ةرعلمىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق رةلم ار مارحث

ر رةق رت كضكرلمفكر قر نسبق(3)مامعرةم ل«يك رع ضلكرعلتلرنمارت 

 أدلة القول الثاني:

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للمصرقعل  قفضو

  ةلرعلمصورةقفلنرٹٱُّٱ ٰى ريزيمينيىييي َّ)4(ق

رققجنرعلكيلارةعرقج معو

  ير حكم لورعيت ول  ر رعلنفعةر قةريوسعل  ر قةرعوًىل ر  نر  ي رق لأرضقتاولر  رننر

ريلكرعلكلمنر قمنقمفرحم رليرةلر

لريىنر  رضمقاولرقيتنرلم وحرلملرعي ت عضر قعلسلينور  نر ق رع ةبر ل ت عل عر روبطرنف  عرحماوً

ن وولرضووك لرعلقووللقف رر-ةعرج  موون رقلفرنوول ريرض ق رلير  ووكرةاوووولر   ووار ضوولكر قرضفكرقلمقووار

  كرةالرةكحر ضلكرعل ق ر   فلنرليررلُل رع ةبر ل ت عل عرةربقًملر  لريرمبض رللةر- للت كضك

رق(5)تقتامنرق لأر لمن

 

 ق409/ر1ضمسبورعل  قةر(ر1)

 ق405/ر1ضمسبورعل مملري عريكعةار(ر2)

 ق41يى رتابضننرصور(ر3)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاورر(4)

لةر عر قلرعلىمكعة  ر روبرةع رع عر187/ر1رضمسبورعوموبعسر قةر ُارةاوللنرعلا س(ر5)  رلق  ةار ىكرعلفمع

 ك رتح/رعل ىمعر عرملمبق1999ر-مور1420ح ك رطقر قلةر
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لريفلنر وووقةرعهللر قمنرقيوووق ور»ل عرنل رةكرعل م رةإ نر يوووفةرض بسرةأةاوووُلر عر ق ضاوووً

رق(1)عل  ح«

لر  نرض بسر قف نرقل ر ققجنرعلكيلاور  نرج نر ووقةرعهللر قمنرقيووق رعل  ةار قةرنف نرحماووً

رق(2)ض ققنر  كحرة  ف ح

رقملورقجف رر قفضرة عرق ةلرعل ر

 حكملور  نريرً سر  رعل ىتكلارتتب رعل وو حر مكر وضار قضرةكرتبع رة رترووأرمنرمفرعل س بر

ر رتب رعل  حر قر مب لر  ر لأرل ل ت لرقتب رعيحتملطرل لق

رق(3)علسلينور  نرةكرضاق ر نرةبضرعل  ح رةق رضُعر يقنرحكرة  ف رنللمذلس

 الرأي املختار:

مفرةلر معرللمنر  ووو لةرعلقفضرعلسلينرعلقللقف ر أ نريرع تىل رلق ةعر رعرل  رةعرملقعلل ر ًت

رعلم ووفصرعلفع ةحر ر رتفعمبي عل م  رق لأرلقفحرةلرعيووتكلفعر نرقيوو ةتنر عرعل  ل  وواقرق  ع

عل م رج قارلككرعل م ر  ةلترضت مّ ر  لر عريوووللبرعلكةلْرةق رت كضكر ةعر ينرعل م رر

ر قررعل م رضات قر نسب لرق  عر قير لًت سرعلماولْرق لًت سرعلى ة رة بة رللةر لةحرعلماولْرينع

ق سثبي رني

 أن يكون دم احليض يف أوانهاملطلب اخلامس: 

عّتذ رعلذق لْر قةر  رةكرعل م رل عر  تنرعل ممبحريىنر قفغريعرعلتلي ارل رضُعرحمًال رقل  لر

لضرتاوثريوممعرمفرةكرةاولةرقيرحريىنرعيوتُ مفرةكرعيوت ل وا رقيلضر  او  ورل رةلرتبع رعل وممب

ل رقل لعريلضرع  مب ورر ضثقلضرلنرعيوت ل والر  رعييوت ل واريرتُف رلير قةر وذاريرتُف رحماوً

 

 ق33يى رتابضننرصور(ر1)

 ق187/ر1 رعومبعسر قةر ُارةاللنرعلا سر405/ر1ضمسبورعل  قةر(ر2)

 ق187/ر1ضمسبورعومبعسر قةر ُارةاللنرعلا سر(ر3)
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 رقيكرعيوتكلفعر قةرملعر قفضر للروار  ولرعهللرر(1)عييوت ل واريوم  رعلككر ر مبر قيلتنرعل  تلةح

ضسىار رعلفجفةرقعل لةحر  سةرحم رقرق  نرل ر(2) م لورل عر قمارعلنل ضارتاووثريووممعرة لرعةب ح

رق(3)يىنرعيتُ لل ل

 

 

 

 

  

 

 ر235/ر1 رعل ىكار384/ر1 رت ذارعل  تل ر168/ر1 رعلروبحرعلُىمبرلقك ةضبر200/ر1لبعل رضمسبورعلى برع(ر1)

 ق9/ر1 رعلامنرعلنبع ر410/ر1عل  قةر

 ر417/ر3 قةرعلت قضار ًبجنرعوةلكرة  كر عر ماوووةرعلتبةل ر رعلنلةثرعل ووو مح ر لةورلنبع رعلمتم ارر(ر2)

بقت رتح/ر ح وكرموووولنبرق ًبضع رقعلىم قلر رعلاوووومعرق وووو  ونرع لىولين ر رووووبرةع رلحمولْرعلتبعثرعل ب ل ر م

رعلتلرقجكترعل ب حرحل ارةم لر عه  ق322/ر3علُىبي ر لةورعلا 

 ق235/ر1ضمسبورعل ىكار(ر3)
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 املبحث الثاني: ما َيمنع منه احليض وما ُيوجبه

رعل يقعرع قضورةلرضي مثرةمنرعل م ق

رعل يقعرعلسلينورةلرضفجىنرعل م ق

 املطلب األول: ما َيمنع منه احليض

ايرعلي ووول حرةوووعرق وووفْرق اووونرلووورر-1 ر ووو ع نر قرتوووم   رةووو رض وووحرلوووكقعكرضي موووثرعل وووم ث

  اووولضرعل وووارةإ  وولرتوووأتلر  وووللر  رعل ق وووفةرةم ووولرعلتمسمووويريررعل وول ثرةوووعر ووو تن رق ةووول

 رقتق ووكر قووةرة وو ملرتاووىحرقت قوونرقتُىووب رق وو حر رعلس مبضووار   وولرتنقووسر(1)علي وول ح

 رقحُووول رعلموووفق ر رعل ن وووفار وووعر(2)تماوووةرعل ووولةحةقوووكع ر ةعْرةوووبضرعل ووو حلرنووولرير

رق(3) ب رق  لرج ذبعل اعرعلى

لُووووعرعيووووت ىلةرعلتاووووىمحرير ووووأسر وووونرقل رنوووول رير  وووونرلوووونر قووووةرموووولعرعلفجوووونر

عل ا ووفص رقع قلوووةرةووولريللوونرعلن  وووف رةوووعرعلذق وولْرةوووعر وووككر وو ارعلف وووفْرةيقًقووول ر

رق(4)ق   لرتأ  رل ري كترعل ىلةح

عر جمىووارةوو رضنووعر قم وولرعلماوونرحتووةرتي ووبرةووعرعل ووم  رق ةوولر اوونرعلنمل ووارل وولرل 

 

 رلإلةلكر ح كر عرلة ضسرعل  بقسرر207/ر1 رعللًمبحر63 رر62/ر1ضمسبورةبعيلرعلذ حرموبحر ف رعوضاولحر(ر1)

 رةيللعر قلةر253/ر2ك رتح/رة  كرحنل رعل ن فار1994طقر قلةررر للقبع ر ر رووبرةع رعلمبةرعويوو ةل 

 ق92/ر1 رعلامنرعلنبع ر380/ر1 رعل  قةر240/ر1علم ةر

 ق278/ر4ضمسبورعل  م رعلىبملينر رعلذقنرعلم  لينر(ر2)

 قر254/ر2ضمسبورعل ن فار(ر3)

 قر254/ر2ضمسبورعل ن فار(ر4)
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ل ر حىوووا رر(1)لُموووارض موووثرعل ووم ر ووو ار اوونرعلنمل وووار ر حووكرعلقوووفلمعر مووكرعل للُووعري

رق(2)قمفر  حرعلفج معر مكرعل مل قا

حبةوووارعل ووو حرةب ووو لرق ذق ووولرلقفلووونر وووقةرعهللر قمووونرقيوووق ور»ل عر يىقوووارعل ماوووارر-2

رق(3) مأرعلككر  ر قل«ةك لرعل  حرقل عر ة بترةل اقلر

 ووبكر وو حرلرووُب رةم بةوول ر قووةرعل وولل  رن وولرتق رة مووةرعل وو حريوونفةرعلووت قحرقع

رق(4)علنمل حر ضًاللر  رعلي ل حرمبطرل  ارعل  ح رقعل م رضمل رعلي ل ح

يووقفطرةووبضرعل وو حرل ووككرت قوو ر  وونرعلفجووفةر  ووللر  رت ققوونرضاووتتىثرةللكتوون رر-3

رلقموولكرعل ووكثرةووثرعل نوو ر ووعر ة وون رقعلقاوولْرقموولرلةوولرع ةعْر قرعلقاوولْ  رقع ةعْرةمتوويص

قاووولْرلتاووول يرعلفعجىووولترنوووللأرةاوووً رةمووونريوووى ل نرق ةً ووولرلق وووب رعلووو  كر وووإل عكرعل

ً فً وووولرةووووم عر لةت وووولر نسووووب رةوووول تذةرعلفجووووفةري تذوووولْرةللكتوووونريرل ووووككر مقمت وووولر

رق(5)لقايلة

 

 رلإلةلكر قلر عريوووو موكرعلبجبعجل ر رووووبرةع رع عر177/ر1رضمسبورةم ول رعلت  وووومونرق توللارليولليرعلتوأقضنر(ر1)

 ك ر ربرةع رع عرح كقر2007ر-مور1428ح ك رطقر قلةر

 ق240/ر1ضمسبورةيللعر قللرعلم ةر(ر2)

 رقةاوق ر ر و م ن ر لةورعل اوت ل وارق اوق لر55/ر1 ًبجنرعلىال  ر ر و م ن ر لةور اونرعلككرر(3)

 ق262/ر1ق  ت لر

 ق254/ر2ضمسبورعل ن فار(ر4)

 رمووووبحرةمت ةرعو عةعتر254/ر2 رعل ن فار173/ر1 رمووووبحرةمحرعلنقمونر203/ر1ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر5)

 ق1/111
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4-رةسرعل   يرقح قنرلير م سرلقفلنرٱٹٱُّٱىميم جن حنخنَّ) 1(قرقلقفلنر قةرعهللر

  قمنرقيق ور»يرض سرعلقب  رليرملمب«)2()3(ق

يبعْحرعلقب  رلقفلونر قمونرعل وووو حرقعلاوووو كور»يرضقب رعل ولل رقيرعلنموعرمووووموًولرةعرر-5

رق(5()4)علقب  «

 

  رةعريف حرعلفعي اق79عَّضاور(ر1)

 رقعوةلكرةللأر عر  سر رعل فمأرةبيوً  ر لةور122/ر1 ًبجنر  فرةعقةر رعل بعيومن ر لةورجلةثرعل و حر(ر2)

 ر روبرةع رلحملْرعلتبعثرعل ب ل رة وب رتح/رة  فةرةسعةر ىكرعلىليلقر199/ر1لقب  رع ةبر للتف وسرل عرض سرع

ق رملعرعل كضورةاومًكعرقيرض وحقرعل فمأر ن لر ًبجنرة  كر عرليو لقرعلذلن لر رر 199/ر1يلضر  فرةعقةور ث

ًاووب ر مبقت ر ر رووبرةع ر67/ر5 ًىل رةُار ريكض رعلكمبرقحكضسنرةاوومًكع ر لةورةاوونكرعلن بع ارقةلرجلْرةمنر

 رق ىكرعهللرر251/ر2مووو رتح/ر ىكرعل قأرةممش رن لر ًبجنرعلمالللر رنتلةرعلكضلترةف فًير1414طقر ل مار

 ر رووبرةع رعلُتلةرعل ب ل ر مبقت رطقر214/ر2مك  ر لةوريرم قرلير ر ُلحرر عر ىكرعلبح عرعلكع ةلر رةاوور

 ر314 ر313/ر12  ن رعلُىمبر لةور ىكرعهللر عر  برموو رتح/رةفع ر ح كرق ًبضع رقعليىبعينر رعل1407 قلةر

عرحىل ر رقيلضورملعرحكضور و محرنىمبرةذاوبر رملعرعلىلة ررقع 552/ر1قعل لن ر رعل اوتك  رنتلةرعل نلحر

 ر  م ن ر لةور نبرنممارعل  يذةر قةرعهللر منرقيق  رقعلىم قلر رعلامعرعلُىبي ر لةور  لرعل ث كثر عرر

 ق347/ر3كع ييملر ريممن ر لةورعل فعيمار رقعل87/ر1عل   ير

 ق44/ر1ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر3)

علقب   رقيولضورير  بةونرليرةعرحوكضوور ًبجونرعلتبةول ر رعلاوووومع ر ولةورعلنموعرقعل ولل ر ض  ولريرضقب ر(ر4)

 ر رقعلىم قلر رعلاوومعرعلُىبي ر لةورعل لل ريرت سرعل  وو يرقيرتقب رعلقب 236/ر1ليوو ل منر عر مل ر

 ق10/ر1 رقعلكع ييملر رعلامع ر لةور رعلم لرلقنمعرقعل لل ر عريبعْحرعلقب  ر461/ر1

 رلإلةلكر قلر عرة  كرعل لق ة  ر رووبرةع رعلُتعر384/ر10 رعل لق رعلُىمبر204/ر1ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر5)

جفة رعل ىكارك رتح/ر قلرة  كرة فض ر لةضر ح كر ىكرعل ف1999ر-موووووور1410عل ق ما ر مبقت رطقر قلةر

 ق227/ر1
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 رقعلروووومخرتقلرعلوكضعرةعر(2) رلحوكيرعلبقعضتمعرقعلروووولة موار رعلقوكض ر(1)قجف رعل وللُموا

مثررر(4)ا رقعلسلمبض(3)عل مل قا عر أ رعلنمعرضقك ر قةريبعْحرعلقب  رل لرتلمًبع رقةبيفعر مم لرق معرعلنث

م ووارعلقب  ر ةيرللةرتاووووممثر جف رتبضووكرر ةثرجموول توونرقعل وولل ريرتقووك ر  قةر لووأ رةقفرةث

رق(5)ح فل للرعلق  رلير رحلضرع قيلارعل م رة رتقب ر مكم رلير  كرع تالل ل

لرعهللر م لر  رعلمىلر وووقةرعهللر قمنرقيوووق ريلضورةًفضرعل اووونكرل كضور للروووار  ووورر-6

رق(6)ل رعلىمفتر عرعل انكرةإينرير حنرعل انكرل لل رقيرجمع«»قج فعرم

رقعلنموعرة مفارةعرةًفضرعل اوووونوكرةُوللووأرر ق  رةولر  ولرةعرع  ير  قظرةعرعلنموع 

رق(7)عل لل لرق  رعل انكرةُل رعل  ح رة عرلمسرةعر منر ةعْرعل  حرة مفارةعرةًفلن

لرعليفعسرحفضرعلُ ىارة رضروبارلق لل رعليفعسلرل رضر-7 ق ة لرعلكًفضر رعل اونكرحللاوً

 

 ق5522/ر1ضمسبورعلتل رقعونقمنرر(1)

ُول رعل اوووو فة ر عرعوةولكرعلروووولة لر رعلقوكض قرعلىمول رر(ر2) ض مةر عر  لرعلامبر رلإلةولكر337/ر1قمفرةولرح

 ك رتح/ريلي رة  كرعلمف  ق2000ر-مور1421عل  بعين ر ربرةع رعل م ل  رجكح رطقر قلةر

 ق227/ر1ضمسبورعل ىكار(ر3)

 ق95/ر1ق قنرع عرح كرلقنفع ر أ نرة نرًمبرةمكقةرللم لرةأجف ر رة ق للرعل  قةرر(4)

 ق375/ر1 رةفعمعرعلنقمنر324/ر1ضمسبورمبحرعلتققمعرر(5)

 رق ىكرعهللر عرة  كر عرةلجنر رعلاوومع ر167/ر1ًبجنر  فرةعقةر رعلاوومع ر لةورعلنمعرضكًنرعل اوونكر (ر6)

 ر روبرةع رلحملْرعلُتعرعل ب ما رتح/رة  كرةسعةر ىكرعلىليل رقة  كر213/ر1 لةورةلرجلْر رعجتملةرعل لل ر

 ر رووبرعل ُتعر650/ر1كر عرليوو لقر عرً ض ار ر وو م ن ر لةورةلرجلْر رةًفضر ىمكرعل رووبنمعرعل اوون

ك رتح/رة  وكر  س ل رقعلىم قلر رعلاوووومعرعلُىبي ر ولةورةًفضر2003ر-موووووووور1424عويوووو ةل رطقر وللسوار

قريولضرعل ولةظر ىوكرعل سم ورةمونر ةقوار عرًقمذوارقضقولضورةقموار عرًقمذوارعل ولةب  رقضقولضر104/ر1عل اوووونوكرجمىًولر

ير منريووذمل رعلسف  رق ىكرعلفعحكر عر ضلة رقيلضر ح كورلنورعللمقل رقنممتنر  فرحاوول  رحكضسنر رعلُفةممع ر ق

 ق130/ر1ثر معرعلامارقعلُتلةرةلر  ضار نر أًيل رقيأضر منر  فرحلت رعلبع  رةقلضورممخقرضمسبورعلقىلةر رعلن 

قعونقمنرر رعلتل ر130/ر1 رعلقىلةر رعلن ثر معرعلامارقعلُتلةر152/ر3ضمسبورعل ىافطرلإلةلكرعلابًالر(ر7)

 ق384/ر1 رعل لق رعلُىمبر552/ر1
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قملريرت ووقل رقيفلنرر(1)ىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق ريلضور»عليفعسر وو ح«قمفرة مفالرق  رعلم

 رقعحتاوولةرعليفعسرموولةنرلذب وونر(2)ل للروواور»عة قلرةلرضذ نرعل ل ر مبر  ريرتيف ر للىما«

رق(3)ملةارل رضن ملر لأر عرةبضرنل ر قم لرق ذقنرحتةرلف

ق ذقنرل كضور للرووار  وولرعهللر م لورنملر سةبر قاوولْرعل ووفكرقيرررل ووفكرةب وونحبةارعر-8

رق(5()4) سةبر قالْرعل  ح

يرضنف رم قرعل ولل رل وكضوور ىوكرعهللر عر  برل ولرمق رعةب تونرقملرحولل  رةقولضرر-9

ب  رةقمبعج لرةكضرعل وكضور قةر(6)  ولر  رلم اووووُ ولرحتةرتي ب«علمىلر ووووقةرعهللر قمونرقيووووق ور»ةث

 

 ر روووبر149/ر24 ًبجنر ح كر عرحمىنر رعل اووومك ر لةورحكضور جنر ة  رعلمىلر وووقةرعهللر منرقيوووق ر(ر1)

ك رتح/رمو معرع   لوقط رق ح كر عرمو معرعلماولللر رعلاومعرر2001ر-مووووور1421للا رطقر قلةرةسيواوارعلبيور

ك ر2001ر-موووور1421 ر ربرةسياارعلبيللار مبقت رطقر قلةر132ر/4علُىبي ر لةورل لحارعلُ كر رعليفعسر

 رق ىوكر143/ر9تح/رحاووووعر ىوكرعل م   رقع عرحىول ر ر وووو م ون ر لةور نبرع ًىول ر رل لحارعلُ كرلقيوللير

قريلضرعوةلكر ح كر عرحنبرعل اق ينور495/ر5علب عقر عرم لكر رعل  مي ر لةورت قضارةلم ار  لرعهللر م لر

اووولللرق ح كرةعرمبض رع عرجبضا رقمل رعلبقعضار ووو م اقرقع سبورعلت مم ر رتقامصرتابضار حلةضور قع رعلم

 ك رتح/رةقرة  كرعلسلينق2007ر-ورم1428 ر ربرةع ر  فعْرعلاقي رطقر قلةر349/ر1مبحرعلفجم ر

 ق873/ر2 ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةورقجف رعوحبعكر(ر2)

 رلإلةلكرض مةر عرمبسر126/ر1 ر ق ارعليللىمعرق  كحرعل ذتمعر174نر رةمحرعلنقم644/ر1ضمسبورعلىملضار(ر3)

 رعل  ب ر رعلذقنرك رتح/ر ممبرعلرلقضش1991ر-موووور1412علمفق  ر ربرعل ُتعرعوي ةل ر مبقت رطقر للسار

 رعلامنرعلنبع ر95/ر1ك رعل  قةر1984ر-موووور1404 رلإلةلكر ىكرعلا كر عر ىكرعهللر عرتم ما رطقر ل مار25/ر1

 ق92/ر1

 ق265/ر1 ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةورقجفةريالْرعل فكر قةرعل لل ر(ر4)

 ر240/ر1يوللوعر قللرعلم ةر رة253/ر2 رعل ن فار207/ر1 رعلولًمبحر63 ر62/ر1ضمسبورةبعيلرعلذ حرر(5)

 ق93 ر92/ر1 رعلامنرعلنبع ر380/ر1عل  قةر

 رقةاووووق ر ر41/ر7 رت توكر وللوأرعلي قر ًبجونرعوةولكرعلىاول  ر ر وووو م ون ر ولةورل عرمققوارعل ولل(ر6)

 ق1093/ر2  م ن ر لةورت بض رم قرعل لل ر ممبر  لملر
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رق(1)م قرعل لل رت بض 

 لةت بض رقطْرعل لل ر رعلذب  رحتةرتي ب رقمفرلج لارير  عارةمن رة وك  ريفلنرت لر-10

 رقيفلنر وووقةرعهللر قمنر(2چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   چ 

رق(4()3)قيق ور»ع م فعرننرملْرليرعلمُلح«

رقعًتقذفعرمملر رةبقار   ا رقملو

 ساهلا.بعد انقطاع الدم وقبل اغتالفرع األول: وطء احلائض 

رقيكرعًتقذفعرةمنر قةريفلمعرقم لور

رر(5)علقفضرع قضورضبير  نرل عرع قيثرعلككرحنرقمسملرقل رل رتمتان رقملعرةلر معرللمنرعل مذما

رةم لرل عرع قيثرعلككر نسب ق

رق(6)عل للُماقمفريفضرع عر ُمبرةعر

 

ةار ىكرعلبح عر عرة  كر عريكعةا ر روووبرةع ر رلق  388/ر2ضمسبورعلروووبحرعلُىمبرةثرعل قمثرقعو  ووولسرر(ر1)

 ك رتح/ر ىكرعهللر عر ىكرعل  اعرعلتبنلق1995ر-مور1415منب رطقر قلةر

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر2)

 ر106/ر1 رعلذفعلوكرعل متاىولتر389/ر1 ر  ولضوارعل  تول ر550/ر1 رقعلتول رقعونقمونر645/ر1ضمسبورعلىمولضوار(ر3)

 ق92/ر1علنبع ر رعلامنر402/ر1عل  قةر

 ق346/ر1 ًبجنرعوةلكرةاق ر ر  م ن ر لةورع م فعرننرملْرليرعلمُلحر(ر4)

 رلق  ةارة  كر عر ىكرعهللر عرضف س ر روبر359/ر1نلةثرل اوللنرعل كق ار رعل59/ر1ضمسبورتىممعرعل قلل ر(ر5)

عرعلىولحسمع ر  برك رتح/رةن ف وارة2013ر-موووووووور1434ة  وكرعلى فثرعل ق موا رجولة وار كرعلقبي رطقر قلةر

ك رتح/ر2009 رلإلةلكر ىكرعلفعحكر عرلي ل منرعلبقضلين ر رووووبرةع رعلُتعرعل ق ما رطقر قلةر300/ر1عل لمعر

 ق92/ر1 رعلامنرعلنبع ر402/ر1 رعل  قةر243/ر1ةت لرعلامك رقعل مملررمل ق

تبعثرعل ب ل ر مبقت رتح/ر رلإلةولكر قلر عر  لر ُبرعل ب ممولين ر رووووبرةع رلحمولْرعل30/ر1ضمسبورعل وكعضوارر(6)

 م ضرضفييق
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بةارعلفطْرحتةرتمتان رقمف  ر(2) رقعلرلة ما(1)يفضرعل للُمار رعل ر ف رعلقفضرعلسلينورضبيرحث

رق(5) رقعل ضكضا(4) رقعلسلمبضا(3)قعل مل قا

 سبب اخلالف:

عر)ويووووىوعرعيًت سرممولرضبجثرللةرعيحت ولضرعلول ر ريفلون إ  ي ب  ير ةوي ر تييي ع وث مو  رحي ع 
رة  عع أ تثفمث ةوي

ر نث ث بي  قر(7)م ر كرعلي بر لل لْ رمنرعل بعةر نرعلي برعلل رمفرع قيلارةكرعل (6){ َللّاه  يةي

 األدلة: 

ر  }عيووتكضر  وو لةرعلقفضرع قضر قةرةلر مىفعرللمنر للقب   رقمفوريفلنرت للةور يي ررررقي عع بي ثفمث تيق 

ب  ير تعةرضيي  ث حي
رقر(8{)ر

ققجونرعلوكيلواورعلمولضوار رلذظر»حتة« رقةولر  وكرعلمولضوارضاولليرةولريىق ولرقليرل رتُعر ولضوا رقيوكر

رق(9) قيلارةة لرةم نرقمسمللر  رعلم لرع ت ار لضتنقجكترعلملضارل رملرع

رقيكر فيشرةعرقجف و

ب (ر للتروكضكرقة مل رعي تاولضر لل لْ رةُل رتقكضب رحتةرضي ثر ب ر حكملور  نريبئور)حتةرضي ع

 

 ق173/ر1 رعلربحرعلُىمبرلقك ةضبر550/ر1ضمسبورعلتل رقعونقمنر(ر1)

 ق337/ر1 رعلىمل رلق  بعينر331/ر1عل  تل رضمسبور  لضار(ر2)

 رلق  ةارةم وووف ر عرضف سرعلى فتل ر روووبرةع رعل سضك ر54/ر1ضمسبورعلبقضرعل ب ثرموووبحر عةرعل اوووتقمثرر(3)

 رلق  ةارل بعمم ر عرة  كر56/ر1يوللا رتح/ر ىكرعلقكقسرح كر لضب رةمل رعلاوىمنر رموبحرعلكلمنرةسيواوارعلب

 ك رتح/ر ممبرعلرلقضشق1988ر-مور1409 ةل رطقريل  ار عر فضل  ر ربرعل ُتعرعوي

 ق402/ر1ضمسبورعل  قةرر(4)

 ق92/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع رر(5)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر6)

 ق64/ر1بور كعضارعل نت كرضمس(ر7)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر8)

 ق147/ر1ضمسبورعلقىلةر رعلن ثر معرعلامارقعلُتلةر(ر9)
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ب ر لي تالض رق(1)قضي ع

ل(2{)ل تي بضعٱقض وعررلتف  معٱض وعررهللٱل ر}علسولينور  رعهللر قوعرعَّضوار قفلونور لر رةوكحوً رقحسو 

رق(3) قةرعلتي مب رق لأرضكضر قةر  نرةُتاع رقع قيلارعلككرلمسر  ُتاع

ر }علسللوور  نريكرضقثرعلت بض ر للرولْرقيرض قضر  قعلنرل قار ًبيرةلمنر لأريفلنرت للةورر ةي ي

نثر رلوي نه
كثر ة ع تي و  م بي ثر  ي و  لر ي جوً ق  ر ي حي

رتيمُ  تعة  ُولحرعل ق رت ونرلونرحتةرضيق(4){رحي ق ولرعل ق رقرقلمسر م

رق(5)ل امقارةم لقت تكرةمن رقل  لر لققرع

ر ةلارعلقفضرعلسلينور

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للقب  رقعل  قفضو

ب ضعيررل  عر } ةلرعلقب  رةقفلنرت للةور تييي   رعل  ث عه
ضث   رقي ع  معي رعلتعفع عه

عهلليرضث  
رق(6){ر

ب ر ولل ولْ رةوإ عررققجونرعلوكيلواور  رعل  مةر قةريبعْحرعلترووووكضوكرممولورق يرتقب فمعرحتةرضي ع

نر  رضبعةر ونررتي ب ر ون رقع ل  مةرلً عرضوكضر قةر  رعلي برع قضرمفرعلسولينرقمولعرمفرع ت برةعرعلتعذ وه

رق(7)لل لْعي تالضر 

رق ةلرعل  قفضرة فو

ل رضن رقمسملرةعريىنرع تاولل ل رنللتلرع قيثرةة لرةق رعل رووووووبحرر-   لرحلل رع قيثرةة لرر

رق(8)ةبققير

 

 ق122/ر1ضمسبورعلىمل رقعلت  منر(ر1)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر2)

 ق377/ر1ضمسبورعللًمبحرر(3)

  رةعريف حرعلىقبحق230عَّضاورر(4)

 ق598/ر1ضمسبورعييتلنل ر(ر5)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر6)

 ق123 ر122/ر1ضمسبورعلىمل رقعلت  منر(ر7)

 ق198 ر197/ر1ضمسبورعومبعسر(ر8)



  

  1691   
 

 باألدويِة وآثاُره الشَّرعيَّة دراسة فقهيَّة مقارنةدفُع احليِض 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 الرأي املختار:

قعلل ر ًتل  رةعرملعرمفرةلر معرللمنر  ووو لةرعلقفضرعلسلينور  نريرض نرلق ق رقطْرعةب تنر

قر ت بر رة مةرعلماونرر{ ةإ عرتي ب}عيوتكلفعر نلر  ريفلنرت للةورعل لل ريىنرع تاولل لرلقفحرةلرر

  وووممارعلتعذ هنرعلكعضر قةرةلرضُف ررر لل لْرةعرعل  مةرعلسلينرعلل رمفرع قيلارعلككلرلقت ىمبر رعَّضا

رقةور ُوف رةعرة وونر موبم   ُوقوذوموعرير قوةرةوولرض ر  رع ت وبرةعرعل و وولينرةعرة وونرعل و عرعل و وقوفك

رتةرضكضرعلكلمنر قةرً ةنقعل رتبنارض ل رللمنرح

 الفرع الثاني: مباشرة احلائض فيما بني السرة والركبة:

عل لل ر  لرةفقرعلاوووبحرقةلرةق رعلبنىا رعتذ رعلذق لْر قةرجفع ر  رضات تثرعلبجنر  قجتنر

عر قةر لأر  لر قع ر ىكرعهللر عريو كر  ولرعهللر منريلضوريوألار يوفضرعهللر وقةرعهللر قمنرقعيوتكلف

 رق ر قعضواور»لترووووكرر(1)قيووووق ر  ولرض ونرللرةعرعةب تلرقملرحولل رةقولضور»لوأرةولرةفقرعو ع «

رق(2) لرل ع ملر  رمأ أر أ  مل« قم

لرةأ عةركضور للروووار  ووولرن لرعيوووتكلفعر   عهللر م لريللاورنل ارلحكع لرل عرنل ارحللاوووً

تع   ي ر  رضىلمبمل  يفضرعهللر قةرعهللر قمنرقيق ر  رضىلمبملر ةبملر  رتي
رق(3)

 

 رقيلضورلمسر للقف  رق ح كر رعل اوومك ر لةورةاوومكر153/ر1 ًبجنر  فرةعقةر رعلاوومع ر لةور رعل ل ر(ر1)

 ق22/ر1  بر عرعلايلةر  لرعهللر منر

 ر قعضار  لرة وو عرعل مب  ر63/ر1 فمأ ر لةورةلرض نرلقبجنرةعرعةب تنرقملرحلل ر ًبجنرةللأر رعل(ر2)

 ر فعة رة  فةرًقمن رقعلكع ةلر رعلامع ر لةورةىلمبحرعل لل رمووووو رتح/ر رل1412 روووووبرةسياارعلبيللا رر

 ق191/ر1 رقعلىم قلر رعلامعرعلُىبي ر لةورلتمل رعل لل ر693/ر1

 رقةاوق ر ر و م ن ر لةورةىلموبحرعل لل ر242/ر1ةورةىلموبحرعل لل ر ًبجنرعلىال  ر ر و م ن ر ل(ر3)

 ق242/ر1ةفقرعو ع ر
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رق(2()1)ق ر قعضاورنل رضىلمبر الْ رةفقرعو ع 

  رحللن رقة نرعلا سر مم  ر رعيوت تلارعلبجنر  قجتنرعل لل رةم لر معرعلاوبحرقعلبنىار

رقيكرعًتقذفعر ر لأر قةريفلمعرقم لور

رعلقفضرع قضو

رضبير  نرض بكرةىلمبحرعل لل رةم لر معرعلابحرقعلبنىار  رحللنق

 رقعلروولة مار ر(4) ف  رقعل للُمار رعل روور(3)قملعرةلر معرللمنرعوةلكر  فرحممذارق  فرضفيووي

رق(6) رقعل ضكضا(5)عل لمع

رم لر معرعلابحرقعلبنىار  رحللنقلقبجنرةىلمبحر قجتنرعل لل رةعلقفضرعلسلينورضبير  نرضىلحر

 رقمفريفضر ث ووووىغرةعر(7)قمولعرةولر موعرللمونرعوةولكر  فرحممذوار ر قعضوا ررقة  وكر عرعل اووووع

 

 رقع عرحىل ر ر و م ن ر لةورق وير192/ر1 لةورض ومعرةم لرةق رعلن لارر ًبجنر  فرةعقةر رعلاومع ر(ر1)

ع ةلر ر رقعلك703/ر1 رقعلماوولللر رعلاوومع ر لةورةىلمووبحرعل لل ر201/ر4عيت ع رعلل رضاووت  نرعل لل ر

/ر1 رقعلىم قلر رعلاووومعرعلُىبي ر لةورعلبجنرض ووومعرةعرعل لل ر262/ر1علاووومع ر لةورةىلموووبحرعل لل ر

 ق313

 رلإلةولكرة  وكر ىوكرعلفمولةرعلىموكعة  ر186/ر1 رعل  ف وار قةرةولموعر ولل رعل وكضموار646/ر1سبورعلىمولضوارضم(ر2)

 رلق  ةارر278/ر1عرر رموبحرنتلةرعلتققمعر روبرعل ُتىارعلتنل ضار  ُا رتح/رح شر ىكرعل   ر ق وارعل اوتىم

ك رتح/ر ىكرعلقيمير2010ر-موور1431 ىكرعل  ض ر عرل بعمم رعل  بقسر ل عر  ضبح ر ربرةع رع عرح ك رطقر قلةر

 ق93/ر1 رعلامنرعلنبع ر395/ر1 رعل  قةر154/ر1 رق نرعلم لةار198/ر2 نلا رنذلضارعلمىمنر

 ق646/ر1ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر3)

 رلق  ةارة  كر عر ح كرةمل حر رووووووووبرةع رعل كضو رعلقلمبح ر211/ر1سبورعلك رعلس معرقعل ف ةرعل  معرضم(ر4)

 تح/ر ىكرعهللرعل مرلق قك ر2008ر-مور1442

 ق198/ر1ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر5)

 ق93/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع ر(ر6)

 ق646/ر1 رعلى برعلبعل ر159/ر8ضمسبورعل ىافطرر(7)
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رعلمفق ر رقحُوول رعلقوول وووولرحاوووومعر عرعلقووكض رقمف(1)عل ووللُمووا  رقمفريفضر(2)عًتموول رعوةوولك

رق(4) رقعلسلمبضا(3)عل مل قا

 ف:سبب االختال

يووىعرعيًت سرمملرضبجثرللةرتفعمبرع حلةضورعلفع ةحر ر لأ رقعيحت لضرعلل ر رةذ فكر

 ضارعل م لرق لأر  نرق ةر رع حلةضورعل وو لحر عر للرووارقةم ف ارق كريووق ار  نر ووقةرعهللرر

 رقق ةرةعرحكضور ل ار عريمسر عرعلمىلر وقةرعهللرر(5) قمنرقيوق رنل رضىلموبر اولْ رةفقرعو ع 

 ر عر للروا ر  ر يوفضرر(7) رق نبر  فرةعقة(6)  نريلضور»ع وم فعرننرمولْرليرعلمُلح«ريوق  قمنرق

عهللر ووقةرعهللر قمنرقيووق ريلضرل لرقملرحلل ور»عنرووذلرةال «ريللاورةُرووذارةف ووثرًك رر

رق ك  ر قةرةال رقحممار قمنرحتةرةةئرقققرعل كضوق

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  چت وللةورق ةولرعيحت ولضرعلول ر ر ضوارعل م رة فرتبةةريفلونر

قر معر  رض  نر قةر  فةنرليرةلرً وووو وووونرعلكلمنر قر  رضُف رةعر لةرعل لكر(8) چھھ   

رق(10) رقع  يرل  لرضُف ر رةف ثرعلكك(9) چۀ  ۀ  ہ چ  ضكر نرعلالصر كلمنريفلنور

 

 

 ق196/ر1رضمسبورعومبعس(ر1)

 ق198/ر2 رنذلضارعلمىمنر362 ر360/ر2ضمسبورعل ن فار(ر2)

 ق46/ر1ضمسبورعل كحرمبحرعل  كحرر(3)

 ق402/ر1ضمسبورعل  قةرر(4)

 ق55يى رتابضننرصورر(5)

 ق246/ر1 ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةورجفع ر انرعل لل رل قج لر(ر6)

 رقةمنر  ل حر عر  عةر عر ىكرعلبح عر عر ضلةر194/ر1يوومعر  لرةعقة ر لةورةلرض وومعرةم لرةق رعلن لار(ر7)

  عر ل   رقنق  ريرض تار  كضسنرن لريللنرم معرع   لوقطر رت قمقنرلامعر  لرةعقةق عر ىكرعهللر عر  بر

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر8)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر9)

 ق63 ر62/ر1ضمسبور كعضارعل نت كر(ر10)
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 األدلة:

رعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر للقب  رقعلامارقعل  قفضو

ر ةلرعلقب  ور

رق(1) چہ  ہ  ہ  ھھ    چةقفلنرت للةور

ققجونرعلوكيلواور  رعل ذ فكرةعرعَّضوارعل  فكرقيوكرًصر وللوكلمونرةمونرةولرةفقرعو ع ر وللاووووموا ر

رق(2)قتا مصرعلُتلةر للامار مكرع  فلممعرةر ف 

رق ةلرعلاماور

رة لر ىارةعر قعضلترتكضر قةرعل مثرقملو

ق رةعرحكضور للروار  ولرعهللر م لرر لرةأ عةرع لرل عرنل ارحيللاورنل ارلحك حكملورةلر ث للاوً

رق(3) يفضرعهللر قةرعهللر قمنرقيق ر  رضىلمبملر ةبملر  رتت  ر  رضىلمبمل

رق(4)ق ر قعضارةم ف اورنل رضىلمبرعل ب حرةعر اللنرةفقرعو ع 

علسلينورحكضور ىكرعهللر عري ك ريلضوريألار يفضرعهللر قةرعهللر قمنرقيق ر  لرض نرللرةعرر

رق(5)قلضور»لأرةلرةفقرعو ع «عةب تلرقملرحلل  رة

رققجنرعلكيلاور  رمل رعَّ ل رةل  ارل يت تلارل لرت ارعو ع ر كق رحللنق

رقيكر فيشرعييتكيضر  ل رعَّ ل رةعرقجف رقملور

ل رعَّ ول رعل بعةر  ولرييثرعلول ض وارلو رضتيبقرللةرعل ف ووووثرعل  سف  رة فرة ولر حوكمولور  رمور

رق(6)ةلرةمنرعلُبعما  لر منرلممب ريرللعتن رةملضار

 

 ةعريف حرعلىقبحق ر222عَّضاور(ر1)

 ق63/ر1ضمسبور كعضارعل نت كرر(2)

 ق55صوريى رتابضننر(ر3)

 ق55يى رتابضننرصور(ر4)

 ق54يى رتابضننرصور(ر5)

 ق596/ر1ضمسبورعييتلنل ر(ر6)
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علسلينور  رةىلموبحرعلمىلر وقةرعهللر قمنرقيوق رةفقرعو ع رة  فلار قةرعييوت ىلةرج ً لر معر

رق(1)يفلنر قةرعهللر قمنرقيق رقة قن

 رعلفع ةرممولر رعَّ ول رةسقضر قةر  رعل بعةر ونرعلذب ر  ممون رق قونر لوأر عرعلسوللووور  رعو ع

رقرر(2)علقما ر نرق ةر رع م ل 

رعل  قفضرة عرقجف رقملورررةلرق ر

رق(3) حكملور  نرة مةرض ّبكرعلفطْر رعلذب  رةفجعر  رض بكرةم لرةق نرنلوحبعك

ت تونرقير   مول رقيرةولرت وارعلبنىوارقضموليشر وأ رعوحبعكريرضىولحرةمونريرةولرةفقرعو ع رقيرةولرر

رةلةتبيلق

ة لرضقل  نلر  رع  يرض وومىنررعلسلينور  نرل لرةمثرعلفطْر رعلذب ر جنرع  ي رقجعر  رض مث

رق(4) مذانرةعر مبرعًتمل رعل ب ح للىًلرل عرنل رةكرعل م رضامنر

 عرعل  سف  رقملعريرقضمليشور أ رعل مثرل لرضقل ةرعلذب رل  لرمفر قةريوىمنرعلتم  رقعلى كر

رضذمكرعلفجفةق

 أدلة القول الثاني:

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للقب  رقعلامارقعل  قفضور

ر رتوو ووللووةو رةووقووفلوون رعلووقووب   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ةوول

 ق(5چھھ

ۀ  ۀ   چققجونرعلوكيلواور  رعَّضوارةعر ولةرعل ولكرعلول ر ث ضوكر ونرعلاولصر وكلمونريفلونرت وللةور

 

 ق363/ر2ضمسبورعل ن فار(ر1)

 ق363/ر2ضمسبورعل ن فار(ر2)

 ق196/ر1ضمسبورعومبعسر(ر3)

 ق196/ر1ضمسبورعومبعسر(ر4)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاورر(5)
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رق(1)قع  يرل  لرضُف ر رعلكك ر چہ

رق ةلرعلاماور

رق(3)ن لا«اور»ليرعل رق ر قعض(2)ةقفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»ع م فعرننرملْرليرعلمُلح«

رق ةلرعل  قفضرة فو

كرلأل يرةلًتصر نرنللفطْر رعلك ب ب    نرقطْرحث
رق(4)

 الرأي املختار:

قعلول ر ًتول  رةعرمولعرمفرةولر موعرللمونر  وووو ولةرعلقفضرعلسولينرةعرجفع رعييووووت تولار  ولر معر

بضحر رعلاوووبحرقعلبنىار  رحللنلرةلرةعكرض قأر ذاووونر عرعل ف وووثرعل  سف رلف قةرعلمصرعل ووور

 للرووار ر ةبرعلمىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق رل لر  رتملقلنرعلا بحرةعرعو لحا رقل لرق ةرةعرحكضور

 رةإ رملعرضكضر قةر  رعل م ريرر(5)عل انكرةقللاورلينرحلل رةقلضور»لماارحماتأر رضك «

ُ رلنر ر مبرةف و ن رقةلرق ةرةعر يفعلنر وقةرعهللر قمنرقيوق رق ة للنر ر  رعل ىلموب حريرتُف رحث

 ق لر قةرعييوووت ىلةرج ً لر معرع ةلار قرتث  نر قةرعًت سرعل لضررليرةفقرعو ع  رةم ُعرح

رن عريرض قأر ذانرلمقىارم فحر قرلققارة ضعق

 الفرع الثالث: ما جيب بوطء احلائض:

رتو ووللوةور رعلو ووللو رلوقوفلوون ر وقوةرتو وبضو رقطْ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چعتوذو رعلوذوقو وولْ

 

 ق63/ر1ضمسبور كعضارعل نت كر(ر1)

 ق51تابضننرصوريى ر(ر2)

 رقع عرةلجنر رعلاووومع ر لةورةلرجلْر ر345/ر5 ًبجنرعلماووولللر رعلاووومع ر ر لةورةلرضثملضرةعرعل لل ر(ر3)

 ق211/ر1ةسعنقارعل لل رقيس ملر

 ق361/ر2ضمسبورعل ن فار(ر4)

 ق243/ر1ةىلمبحرعل لل رةفقرعو ع رر ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةو(ر5)
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عرة نر لأر   رق تةر ُىمبحةضورعل  قرقلألحل(1) چھھ    رق(2)م ارعلفع ةحر ر لأ رق  رةي

نرقةاتولً ع رمونرضق ةونرنذول حر لر ولل م رقت بض و   وً
قة ونرعلا سر مم  رل عرقمو ولر ولةوًكعر ولل 

رلللأرعلذ نر قري؟رعًتقذفعر ر لأر قةريفلمعرقم لو

ر حر قمنققيرنذلرعلقفضرع قضورضبير  نريرضق ةنرليرعلتف ارقعييتمذل 

ريفضرعل مذمووا رقعل ووللُمووا(3)قموولع  ر(6) رق قعضووار عر ح ووكر(5) رقعلرووووولة مووار رعلنووكضووك(4) 

رق(7)قعلسلمبضا

رعلقفضرعلسلينورضبير  نرضق ةنرنذل ح رقملرعلت كقر كضمل ر قر  ذنق

رق(9) رقعل مل قار رعل لمع(8)قملعريفضرعلرلة مار رعلقكض 

ريىعرعيًت سور

ق رللةرعًت ملرضبجثريوىعرعيًت سرم ة  ر ر و ارع حلةضورعلفع ةحر ر لألرق لأر  نر ث

 ر(10) عرع عر ىلسر عرعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق ر رعلل رضأتلرعةب تنرقملرحلل رضت كقر كضمل 

 

 ىقبحق رةعريف حرعل222عَّضاور(ر1)

/ر1 رعل  قةر244/ر1 رعل مملر315/ر9 رعل لق ر145/ر1 ر يوو نرعل كع  ر159/ر10ضمسبورعل ىاووفطرر(2)

 ق92/ر1 رعلامنرعلنبع ر403

 ق132/ر1ضمسبورعلم برعلذلل ر(ر3)

 ق145/ر1ضمسبور ي نرعل كع  ر(ر4)

 ق493/ر1 رعلمن رعلفمل ر359/ر2فارضمسبورعل ن (ر5)

 ق351/ر1ضمسبورعو  لسر(ر6)

 ق403/ر1ضمسبورعل  قةر(ر7)

 ق359/ر2ضمسبرورعل ن فار(ر8)

 ق351/ر1ضمسبورعو  لسرر(9)

 رقعل ولن ر ر494/ر2 رق ح وكر رعل اووووموكر189/ر1 ًبجونر  فرةعقةر رعلاوووومع ر ولةور رلتمول رعل ولل ر(ر10)

علولمىل رقعليىبعينر ر رقيولضورمولعرحوكضوور وووو مح رققعةقونر278/ر1لرووووارعل اووووتوك   ر ولةورق ةولرحوكضوور ول
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لرةعرحكضورع عر ىلسور  نرل عرقمئر رعلككرة قمنر(1)ق ق ر منور  وووويرةضمل  ق ر ضاووووً  رقنلعر ث

لرر(2)ضمول ككرةم وووويرةع قيولارعلورةضمول  رقل رقمئر ر  رق ق ر رمولعرعل وكضووورضت ووووكقر اث اووووي

 رة عر وحر مك رمولْرةعرمل رع حلةضور ول رللةرعل  نر  ل رقةعرل رض وحر مك رمولْرر(3)ةضمل 

رق(4)ةم لر  نر قةرع  نرعلل رمفريقفطرعل ُ رحتةرضسىارعلكلمن

 األدلة: 

رعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر ل  برقعل  قفضور

عليىب ر عرةاوبققر  نريلضرل للروار  ولرعهللر م  لورلينر  ضكر  ر قع رع عرجبضبر ةلرع  برة لرر

 يألأر عرملْرق  لر يت مل رةقللاورل  لر  لر ةأرق  ارع مل رةقلضورةلرلقبجنرةعرعةب تنرقملر

رق(5)حلل  رةقللاورلنرننرملْرليرةبج ل

 

لر334/ر11عل  ن رعلُىمب ر لةور ُبةار عرع عر ىولسر  رقع عرةلجنر رعلاوووومع ر لةور رنذول حرةعر تةرحللاووووً

 ق181/ر1 رقعلمالللر رعلامعرعلُىبي ر لةورةلرضنعر قةرةعر تةرعةب تنر رحلضرحما لر314/ر1

ح كر رعل اوومك ر لةورةاوومكر ىكرعهللر عر ىلسر رق 190/ر1عقة ر لةورلتمل رعل لل رعلن لار ًبجنر  فرة(ر1)

  رقع عر  لرممىار رعل  مي ر لةورةعرضقثر قةرعةب حرقملرحلل ق138/ر5

 رقعل لن ر رعل اوتك   ر لةورق ةلرحكضور للروار190/ر1 ًبجنر  فرةعقةر رعلاومع ر لةورلتمل رعل لل رر(2)

ق ر رنذ رقعلى279/ر1 لرم قلر رعلاووومعرعلُىبي ر لةورةلر ث قريلضرعلىم قلر رة بةار335/ر1ل حرةعر تةرحللاوووً

 رقمولعرةفيفس رق قع رع عرجبضار عر ىوكرعلُبض ر عرةقاوووو ر عرع عر ىولس رلير  ونر154/ر10علاوووومعرقعَّ ول ر

  ة ن رق قع رع عر  لرةبةقضنر عر ىكرعلُبض رةن نرعلتذامبرل قا ق

 رقعلىم قلر رعلاومعرعلُىبي ر لةور رنذل حرةعر191/ر1عقةر رعلاومع ر لةور رلتمل رعل لل ر ًبجنر  فرةر(3)

ر-موور1436 رقعلكع ةلر رعلامع ر لةورةعريلضر قمنرعلُذل ح رطقرعل مبعين رطقر قلةر295/ر1 تةرعةب تنرحللًالر

 كق2015

 ق65/ر1ضمسبور كعضارعل نت كرر(4)

قققرللخريلضورعلرومخر ح كر رع عر رول ر عرةاوبقق ريلضور نىارللةر للروا ًبجنرعليىب ر إيوملة رةعرمبض(ر5)

 رلإلةلكرة  كر عرجبضبرعليىب  ر روووبر378/ر4موووولنبورليووووملة ر وووو محقرضمسبورجلةثرعلىمل ر رتأقضنرعلقب  ر

كرتح/ر ح كرملنبقرق ًبجنر ضًالرعوةلكرعلي لق رةعرمبض رع عر2000ر-مووور1420ةسياارعلبيللا رطقر قلةر
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رعل  قفضرة عرقجف رقملوررق ةل

رق(1) بةا رة رض نرةلضرعل اق رلير مص حكملور  رع  نر رةلضرعل اق رعل

رق(2)علسلينور  نرقطْرة بكرلأل يرةق رضت ق ر نرنذل حرنللفطْر رعلك ب

علسللوور  رنذل حرعلفطْرل  لرتنعر  لرت ق ر نرةعرلةاوولة ر ىلةحرنلل ارقعل ووملكرقلمسرةمنر

رق(3)ضت ق ر نرلةالةر ىلةحنذل حلرل عرل ر

ر ةلارعلقفضرعلسلينو

ر للامارقملوررعلقفضرعلسلينعيتكضر   لةر

ق رةعرحكضورةقاو رق مب ر عرع عر ىلسر عرعلمىلر وقةرعهللر قمنرقيوق ر رعلل ررر:أوال ةلر ث

رق(4)ضأتلرعةب تنرقملرحلل  ريلضور»ضت كقر كضمل ر قر  يرةضمل «

رققجنرعلكيلاور  رعل كضور بضحرةعرلضنلةرعلُذل حر قةرةعرقمئرعةب تنر رحلضرحما لق

رقجف رقملوقيكر فيشرةعر

ب وارللةرعهللرت وللةلرن ولر ةبرعلمىلر ووووقةرعهللر قمونر حوكمولور  رعل وكضوورة  ف ضر قةرعلموكةريث

رق(5)قيق ر لل كيار مكرنافسرعلر سرلتُف ريب نريرنذل ح

علسولينور  رعلُذول عتر رعلرووووبارةاقفموار ولل وووومولك ر قر  رضن ونرلق وووومولكر وكًيرن ولر رنذول حر

لروول ار  ووملكرقل رضن نرلنرقملعر ا سرةلرممل رةق رضاقينرعرعلم معرقنذل حرعلس ل رق  فم ل 

 

 رلإلةولكر ح وكر عرة  وكرعلي ولق  ر38/ر3ة ولينرعَّ ول رقة ر ولةورعل ولل رةولرض ونرل قج ولرةم ول رمووووبحر  لرةع

 مو رتح/رة  كر مب رعلمنل ق1399 ربرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةر

 ق597/ر1ضمسبورعييتلنل ر(ر1)

 ق359/ر2ضمسبورعل ن فار(ر2)

 ق315/ر9ضمسبورعل لق رعلُىمبر(ر3)

 ق61نرصوريى رتابضن(ر4)

 رلإلةلكر ح كر عرة  كرعلي لق  ر رووبرةسيوواووارعلبيووللا رطقر قلةر438/ر10ضمسبورمووبحرةرووُنرعَّ ل ر(ر5)

 ك رتح/رم معرع   لوقطق1994ر-مور1415
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رق(1) كًير عرعل ملكر مكرعل ف 

علسللوورةلريللنرعلروولة لر رعلل رضأتلرعةب تنرقملرحلل ورضاووتمذبرعهللرقيرض فةرحتةرتي بقر

ق رةمنرملْرقلفرنل ر ل تًلر ًل لر نلرلُمنريرضسىارةسقن قيكر ث
رق(2)

عرعلبقعضار  نرةفيفسرق مل ر لأرقعل وووو محرةق ةرةبةفً لرقةفيفًةل رعلبع ثور  رملعرعل كضور

رنلَّتلو

 ق رةعرمبض رموووو ىوار عرعل ُ ر عر ىوكرعل  موكر عر ىوكرعلبح عر عرةقاوووو ر عرع عررر- 

ر ىلسرةبةفً لرللةرعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق ق

لس رن لرقمل رعلبقعضار قعملر ذل ر عرةاوق رقيوقم ل ر عرحبةر عرمو ىارةفيفًةلر عرع عر ى

حذصر عر  برعل ف ولرقحنل ر عرةم لضرقج ل ار عرمو ىارةفيفًةلرر قعملرةاوق ر عرل بعمم رق

رق(3) قةرع عر ىلس

 ةر قةر لأر  ر ىكرعلبح عر عرة ك ر قير عرمووو ىار  نر جثر عر ة نر  كةلرنل رضبة ن ر

تبة ونرةقوكر قيرعلىم قلر رعلاوووومعرعلُىبيور عر ىوكرعلبح عر عرة وك وريمونرلروووو ىوارل وأرنموار

رق(4)ايلضورلينرنمارةنمفً لرق   

 ق رةعرمبض رج ول وار عرعل ُ ر عر تىوار عرةقاوووو ر عرع عر ىولسرةبةف ًولرللةرعلمىلرر-ة

ر قةرعهللر قمنرقيق ق

يولضرعلىم قلورق ر قعضوارموووو ىوار عرعل ُ رةيلوار قةر  رعل ُ رل رضاوووو  ونرةعرةقاوووو رل  ولر

رق(5)ي  نرةعر ىكرعل  مكر عر ىكرعلبح عر عرةقا 

لرةعرمبض ريتلةحر عرر-جوووووور ةقاوو ر عرع عر ىلسرةبةفً لرللةرعلمىلر ووقةرعهللر قمنر ق ر ضاووً

 

 ق439/ر10مبحرةرُنرعَّ ل ر(ر1)

 ق319/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر2)

 ق314/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر3)

 ق315/ر1معرعلُىبيرلقىم قلرضمسبورعلا(ر4)

 ق315/ر1علامعرعلُىبيرلقىم قلرضمسبر(ر5)
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رق(1)قيق  رقل رضا  نريتلةحرةعرةقا 

 قع رح لةر عرعلن كر عريتلةحر عرعل ُ رةبةفً لرللةرعلمىلر ووووقةرعهللر قمنرقيووووق  رق رر-ة

ىكرعهللرعلروقب رةفيفًةلرليرر قعضارمو ىار عرعل ُ رةيلار قةر  ر لأرةفيفس رقنللأر قع ر  فر 

رق(2)  نر يق ر ىكرعل  مكرةعرليملة 

بةفً لرللةرعلمىلر وقةرعهللرعلالةسور  رعل كضورعل بةفارةمنر و مي رةقكر ق ر عرةقاو رة

لرةعرمبض ر ىكرعل قأر عرحىمعر عريتلةحر  قمنرقيوق رقةقاو رلمسر للقف  رق ق رةبةفً لر ضاوً

عهللر قمنرقيووق  رقلفرل رضُعرةمنرلير ىكرعل قأر عرحىمعرر عرع عر ىلسرةبةفً لرللةرعلمىلر ووقةر

فسرقيرضثك يرةعرمف؟ررلُذةر نريووووقفًمل ر ةر قةر لأر  ر ىكرعل قأر عرحىمعر قع ر عرعل ُذ

رق(3) عر ضفةر عرًفطرقمفريلي 

ق ر عرع عر ىلسر  ووولرعهللر م  لر عرعلمىلر وووقةرعهللر قمنرررثانًيا: ن لرعيوووتكلفعر ل مًلر  لر ث

علول رضوأتلرعةب تونرقملرحولل رةقولضور»ل عرقيثرعلبجونر قةر مقونرةقمت ووووكقر م وووويرقيووووق ر ر

ر رقمفر بضحر ضًالر ر  رنذل حرةعر تةرعةب تنرقملرحلل رةقمت كقر م يرةضمل ق(4)ةضمل «

رةعرمبض ر قلر عر ل ارقً ومير عرةقاو  رقً وميرعلن   ر مبرقيكر ثفيشور أ نرةبق   

ر ن رق(5)ة تاٍّ

لر  لر عيوتكلفعر ررثالًثا: قع رع عرجبضار عر  لر ةمار ىكرعلُبض رعلى وب ر عرةقاو ر عرع عررضاوً

 ىلسر  ر يوفضرعهللر وقةرعهللر قمنرقيوق ريلضور»ل عر تةر حكن رعةب تنر رعلككرةقمت وكقر كضمل  رر

ر رقمفر بضحر ضًالر رلضنلةرعلُذل حق(6)يكر  ترعلي برةقمت كقر م يرةضمل «قل عرقمو ل رق

 

 ق315/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر1)

 ق315/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر2)

 ق316/ر9ضمسبورعل  قةر(ر3)

 ق61يى رتابضننرصور(ر4)

 ق316/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر5)

 ق61يى رتابضننرصور(ر6)
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ق ار عر ىكرعلُبض رةن نرعلتذاوومبرةعريفضرةقاوو رركضور قع رع عر  لرقيكر فيشور أ رعل  بث  ي

 عرةقا ر عرع عر ىلسر  رعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق ر ةب ر  رضت كقر كضمل رر(1)ن لر مكرعلىم قل

بر لأرةقاوو رةقلضورل ر رووم لر رعلككرةكضمل  رقل ر رووم لر  كرع قيلارعلككرر قر  وويرةضمل  رقةاوور

رضمل قيىنر  رتمتانرةم يرة

ق رةفيفًةلر قةرع عر ىولسرن ولر موكرعلىم قل  عرع عررر(2) ةر قةر لأر  رملعرعل وكضور قذسونر ث

ر ىلسريلضورل عر  ل  لر رعلككرةكضمل رقل عر  ل  لر رع قيلارعلككرةم يرةضمل ق

ق ر عر  بر عرعلايلةر  وولرعهللر منر  نرنل ارلنرعةب حرتُب رعلبجلضررا:رابًع عيووتكلفعر  لر ث

 لر  عةملرع تقارلنر لل ماووارةسعر   لرنل  ا رةأتلملرةفجكملر وولةيا رةأتةرعلمىلر ووقةررةُل رنق

رق(3)قمنرقيق رةأةب ر  رضت كقر ا الرةضمل عهللر 

قر(4)  مونرقمفرةمقيثر معر ىوكرعل  موكرق  برقيكر فيشور أ نرةعر قعضار ضكر عر ىوكرعل  موكر ع

رق(5) لقققرللةر  بر عرعلايلةرقمفرةبينن لر قع رلي لقرعل مسقلر عر قمار عرعلفلمكرع ق ع

 

 الرأي املختار:

قعلل ر ًتل  رةعرملعرمفرةلر معرللمنر   لةرعلقفضرع قضر  رةعرقمئرعةب تنرقملرحلل ر

رقعييتمذل رق لأرل لرضقلولمسر قمنرليرعلتف ار

  رع حولةضوورعلفع ةحر عرع عر ىولسر رع ةبر وللت ووووكقرةبةف  ولرقةفيفة ولرضبجثرللةرر-1

لونر  فرريولْرعل يول رق ىوكرعل  موكر عر ىوكرعلبح عرق ىوكرعلُبض رع عر  لر ةموارقةم  ر سب رنولعريول 

 

 ق317/ر1امعرعلُىبيرلقىم قلرعل(ر1)

 ق318/ر1علامعرعلُىبيرلقىم قلرر(2)

 ق62يى رتابضننرصور(ر3)

 ق316/ر1ضمسبورعلامعرعلُىبيرلقىم قلر(ر4)

 ق403/ر1ضمسبورعل  قةر لَّ ل ر(ر5)
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رق(1) ُبر عرلي لقرعلذقمن

عرل رضفجعرعلُذل ح ع وووويبعةرملعرعل كضور عرع عر ىلس رق  ررقيلضرع عر ىكرعلىبورحنارةي

رق(2)ةسقنريرتقفكر نرحنا

معرقير مب رلير كلمنريرةي عرةمن ر  رعللة ر بضوارقيرضنعر  رضروووومق لرموووولْرل اووووُر-2

ركرمملقق لأرة كق

  ونر قةرةبضر وووو وارعل وكضوورن ولريولضرعل ُ رقع عرعلقيول رة فرة  فضر قةرعلموكةرر-3

رمعرع ةلاقتقب ًلرللةرعهللرت للةرج ً لر 

 ما ُيوجبه احليض: املطلب الثاني

رل عرقجكرعل م ر ر قع نرةإ نرضفجعرع حُلكرعلتللماو

 البلوغ: -1

ذ رعلذق لْر قةر  رعل ب حرل عر  ترعلككرقل لرتاووثريووممعرة وول ًكعر قةرعلف وويرعلفع ةر رتع

لر و مً للر  نر ةعرت م رلنرعل ب ح رقيكرعيوتكلفعر قةرملعر  لر ق ر علم وفصرةإ نرض كرحماوً

رق(3) عر للرار  لرعهللر م لر   لريللاورل عر قمارعلنل ضارتاثريممعرة لرعةب ح

  بر  ووولرعهللر م  لرةبةفً لور»ل عر تةر قةرعلنل ضارتاوووثريوووممعرة لررقحكضور ىكرعهللر ع

رق(4)عةب ح«

 

 رلإلةلكر  بر عر قلر عر ح كرع عر92/ر3ضمسبورعلىك رعل ممبر رتابضارع حلةضورقعَّ ل ر رعلرووووبحرعلُىمبر(ر1)

 ك رتح/رة يذةر  فرعلمم ق2004ر-مور1425لقمربرقعلتف ضث ر للبضلض رطقر قلةرعل ققع ر ربرةع رعل نبحر

 ق322/ر1ضمسبورعييتلنل ر(ر2)

 ق45يى رتابضننرصور(ر3)

/ر2 ر317/ر1 ًبجونرعلوكضق لرموووومبةقضونر عرموووو بةع رةبةف ًولر رعلذبةقسر  وأ ف رعلايولةرحبسرع لير(ر4)

ق رليوملة رةنلممنقرق ًبجنر  فرعلذب ر ىكرعلبح عرع عرر ما رتح/رعلاو مكر اومفين  ر روبرةع رعلُتعرعل ق178

 رقيلضورةمنرةنلممن رةم  ور267/ر2علنف  ر رعلت قم ر رةاوللنرعلا سلرةاوألاورض وحرل  ر مارتاوثريوممعر

  ىكرعل قأ ريلضر  فر ح كر عر ك ورمفرةن فضر مبرة بقس ر ربرةع رعلُتعرعل ق ما رطقر قلةق
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ق ملْر قةرملعرةإ  لرل عرحل ووووارض ُ ر ىقف  لرلقفلنر ووووقةرعهللر قمنرقيووووق ور»يرضقىنرعهللر

 رةقكر قجعر قم لر  رتتاوتبر جنرعل م رةكضر  رعلتُقميرح ونرر(1) و حرحلل رلير ا ل «

رق(2) ن

 االغتسال: -2

 رعلذق ولْر قةر  رعل ب حرل عرع قيثر م ولرةكرعل م رةوإ ونرضق ة ولرعي تاوووولضرلقفلونرت وللةورذتع

إ  يع} ب  ير ةوي رعهللثر تييي ع نث ث بي ر يةي وث مو  رحي ع 
رة  عع أ تثفمث  رقلقفلونر ووووقةرعهللر قمونرقيووووق رلق ولل ور»  رر(3{)رةوي

رق(5()4)ع تاقلرق قل«

 :االسترباء -3

 رعوةلْرلقفلنر قةرعهللر قمنرر عرقجكرةإ نرضتقب ر نرعييتىبعْعتذ رعلذق لْر قةر  رةكرعل م رل

 

 رقعلتبةل ر ريوممن ر لةورةلرجلْريرتقىنر478/ر1ن ر لةورعل ب حرت وقلر ممبرً ل ر ًبجنر  فرةعقةر ريومم(ر1)

 رقيلضورحكضورحاووعقرقع عرً ض ار ر وو م ن ر لةور ذلريىفضر وو حرعل بحر215/ر2 وو حرعل ب حرلير ا ل رر

/ر4ل رت وووقلرعلىللمارةعر مبرً رقرقع عرحىل ر ر ووو م ن ر لةور نبرعل جبر عر  40/ر1عل ك نار ممبرً ل ر

 ق612

 رعو موولةر229/ر1 رعل مملر99/ر1 ر يوومةرعل يللعر349/ر1 رةفعمعرعلنقمنر153/ر3ضمسبورعل ىاووفطر(ر2)

 رلق  ةا/رة  كر عر ح كرةفيوةرعلروبضي ر روبرةسيواوارعلبيوللا رتح/ر ىكرعل  اوعر47/ر1للةريوىمنرعلبمولةرر

 ق89/ر1 رعلامنرعلنبع ر375ر/8ك رعل  قةر1998ر-مور1419علتبنل رطقر قلةر

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر3)

 رقةاووق ر ر وو م ن ر لةور72/ر1 ًبجنرعلىال  ر ر وو م ن ر لةورل عرحل ووار رموو بر  ثرحم ر(ر4)

 ق264/ر1عل ات ل ار اق لرق  ت لر

 رعل  قةر229/ر1ر رعل ممل204/ر2 رنذولضوارعلمىمونر367/ر1 رةفعموعرعلنقمونر135/ر1ضمسبورعلم برعلذولل رر(5)

 ق93/ر1علامنرعلنبع رر 391/ر1
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رق(2()1)قيق ر ريىلضلر قملسور» يريرتفمأرعل ىللةرحتةرضا ع رقيرحللنرحتةرتاتىب ر  ماا«

 االعتداد به: -4

رر  }لةورلقفلنرت لر- مكرةعرضبير  رعلقبْرمفرعل م -ضفجعرعل م رعي تكعةر نر لتث ييقعقي عل  ث قي

ر يرضيتيبير   عع
او  ر  أي ذث عي ر ع و  ْص ق بث ايريث  رةأقجعرعهللرت للةرعل كحر للقبقْرممل رقموبطر رعَّضارع ًبيرر(3){ ي ي

عل ل ل  }عي توكعةر ول موووو بر موكر وكةون رلقفلونرت وللةور عير قي اوووو 
عير ضيو 

م  ر ة  ر عل  ي   ُث  
لل  اووووي

ر   ع 
رل   ر ة 

ى تث  ر تي ععررع   تث ث كع
اثررةي و  بصررر ي ي وي رر }قضاووووتسمةرةعر لوأر وكحرعلفةولح رلقفلونرت وللةوررر (4){ر يموووو  ث ةعف  ي رضثتيفي ضعي

علوعل  قي

عًجل قي ر ي   ق ي ضيلي ث رقي ُث   م
عير ة  بصر ضيتيبي ع   اير يم  ث ر ي   ي ي   عع

ا  ًبعر  أي ذث ر  رق(6()5){قي ي

 

 رقعلتبةل ر ريوووممن ر لةورةلرجلْر رنبعمارقطْر486/ر3 ًبجنر  فرةعقةر ريوووممن ر لةور رقطْرعلاوووىلضلرر(ر1)

 رقيلضورقعل  نر قةرملعر مكر منرعل  نقرق ح كر رعل اوومك ر لةورةاوومكر ىكرعهللر عرعل ىلسرر133/ر4علاووىلضلرر

 رقعل لن ر رعل اوتك   ر لةورق ةلرحكضور ماوةر548/ر1بعْرع ةارلر ريوممن ر لةور رعيوتى رقعلكع ة163/ر4

  رقيُار منرعللمىلق513/ر2

 رلق  ةوا/رة  وكر عر قلر عرة  وكر656/ر1ضمسبورعلوك رعل اتول رمووووبحرتمفضبرع   وووول رقجولةثرعلى ول ر(ر2)

/ر4مبحرعلابملر ىكرعل م  رًقمن رر/ك رتح2002ر-مووور1423عل  مل ر روووبرةع رعلُتعرعل ق ما رطقر قلةر

 ق109/ر2 رعل  ب ر107/ر15 رنذلضارعلمىمنر140

  رةعريف حرعلىقبحق228عَّضاور(ر3)

  رةعريف حرعلي قق4عَّضاور(ر4)

  رةعريف حرعلىقبحق234عَّضاور(ر5)

 ق229/ر1 رعل مملر476/ر1ضمسبورعلم برعلذلل ر(ر6)
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 املبحث الثَّالث

 باألدويِة وآثاُره الشَّرعيَُّةَدْفُع احليِض 
رق نرعل يللعرعَّتماو

رورةربق مارعلتكعق قع قضرعل يقع

رعل يقعرعلسلينورةلممارةةثرعل م رلمًارقع ي ًحلق

رعل يقعرعلسللوورع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ق

رعل يقعرعلبع ثورع  بع رعل  ت قارلكةثر  قضرعل م ق

ر ةقضارلكةثرعل م روة ع رعل ىلةحرعلفعجىاقعل يقعرعلالةسورحُ رعيت  لضر

رةقضار قةرعل ىلةحرعلفعجىاقعلرب مارلكةثرعل م ر ل عل يقعرعلالةسورعَّ ل ر

رعل يقعرعلال ثورت ف ر  بعضرعل م ر  كرةة نر ل ةقضاق

ب لق رعل يقعرعلسلةعورحُ رةةثرعل م ر ل ةقضار جنرح رعل ق ر رعلفطْرق  ب رعلرع

لرق نرةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةرعل ق عل يقعرعلتليثورة

ر   ارةبقاو

رعلذبارع قضور ذقارعل  تكحق

رعلذبارعلسلينورحُ رةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةرعل ق ق

رةرعلمذقار قةرعل ق قعلذبارعلسللوور  برةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنل

رعل يقعرعل لمبورةةثرعل م ر ل ةقضارلقتكعق ق

رعل يقعرعل لة ر ربورةةثرعل م ر ل ةقضارل مثرعل  نلرق نرةب ل و

رعلذبارع قضورةمثرعل  نق

ق ب له رعل م ر ل ةقضارل مثرعل  نرق  بث رعلرع رعلذبارعلسلينورةةثث
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 املطلب األول

 مشروعية التداوي

ُولةرةولر  ةرعهللر مونرةعرعل  بك  رقيوكر(1)علتوكعق ر ةبرةرووووبقار ولتذولقرل عرل رضُعر ر لوأرع ت

ةضر قةرملعرعَّضلترعلفع ةحر للتبًمصرلق بض ر للذيبرت ُممًولرلنرةعرعل    رق  وًكعر  ولرضفجعرر

عررتذلي رعل قار قرعل    رقنلعرعلتبًمصرل عر نر ً ير ر  يوونر رعوحبعكرقمفر   رلق قارقيووى

ميًارلنر     
ض ومعرجاوك ررررلقىبْ رقنلعرعلتبًمصرلق بض ر لل كقضر عرعل لْرللةرعلتبعةرعليلمبرح 

رق(2) ً ي

قيكر ىار ريومار يوفضرعهللر وقةرعهللر قمنرقيوق ريفًيرن لر رحكضورةاوق رةعر قعضارجل بر عر

ُونرةعْرةقعْرةوإ عر  ووووموعر وكقعْرعلور كعْر بئر وإ  رر ىوكرعهللر  رعلمىلر ووووقةرعهللر قمونرقيووووق ريولضور»ل

رق(3)عهلل«

 قمنرقيوق ريلضور»ضلر ىلةرعهلل ررق رةاومكرعوةلكر ح كر عر يولةار عرموبضأر  رعلمىلر وقةرعهلل

رق(4)عْرليرق ثرلنرمذلْ«تكعققعرةإ رعهللرل رضاثرة

قيكر ىوارةعرة قونر ووووقةرعهللر قمونرقيووووق ر  نرتكعقي رةقوكر قيرعوةلكر ح وكر عر للرووووار  ر

بر  ب رقنل ارتقككر قمنرقةفةرعل بةرةعرننرر يوفضرعهللر وقةرعهللر قمنرقيوق رنل رضاوق ر مكر ً

 

 رعل  قةر217/ر2 رعل ىوكار934/ر3ر رعلمن رعلفمول 425ر/2 رةفعموعرعلنقمونر267/ر12ضمسبورعلىمولضوار(ر1)

 ق732/ر1 رعلامنرعلنبع ر66/ر6

 رةنقارت وووك ر عرعلبلليوووارعل لةاروةع عترعلى فثرعل ق مارر70 ر69/ر4ضمسبورةنقارعلى فثرعويووو ةمار(ر2)

 قcomقaliftaقwwwقعوةتلْرقعو ملةر للا فةضار

 ق1729ر/4قعيت ىلةرعلتكعق ر  محرعوةلكرةاق  ر لةورلُنرةعْرةقعْر(ر3)

 ق496/ر3ةامكرعوةلكر ح كر عرحمىن ر لةورةامكر يلةار عرمبضأر(ر4)
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رق(2()1)لنرع   لت رقنمار  للن لرلنرقجن رةُل ارتم ا

 نريكر ةبر نر وقةرعهللر قمنرقيوق رةعر  ول نرةبضرةعر مقنرق  و ل ن رقيكرة  ر  و ل نرةعر

ر  ك ر قةرمكضنر رعلتكعق رقعل   ق

ق رقل علارعل قن رقعل  مارةعرق رننر لأرتمىمنرةعرعلرووول ار قةرحبصرعلرووول ار قةرعلتكع

رق(3)نر قرعلال  ننرةلرضس  رعو ال رةعرعلكعً

قعلتكعق ر ةبريرضمل رعلتفننرن لريرضملةمنرةةثرعلنفارقعل يشرقعل برقعلىبةر أ وووكعةمل ر نر

يرتت رحقمقارعلتفحمكرلير  ىلمووبحرع يووىلةرعلتلر  ووى لرعهللرةقتاووملترل اووىىلت لريكً عرقمووبً ل ر

رق(4)لرضقكحر ر ذسرعلتفننرن لرضقكحر رع ةبرقعل ُ اق  رت يمق 

كعق رةمونرةلرضُف ر للذ ونلرق لأر تمولقضرع  لضارعل  ل وارل ولضرعل بض  ر قرت ولملرعلتوررقملع

ع ةقضوارقعل قوليمبرق مبر لوأرةعرعل  قمولترعلنبعحموا رقيوكرضُف ر وللتب رق لوأر وليةتمولار عرنونرر

رر ر ليةتملار عر م  ارق موب ارة ممار قرعيةتملار عرعلكقعْةلرض ضكرعل بضر قرضنقىنرللمنريوفعْرنل

رق(5) ذانرل عرنل رض ضكرةعرحكحرعل بض

ةعر  رعلق وكحرر12ر-ر7قمولعرةولريب  رةن ثرعلذقونرعويوووو ةلر رةق حرةست ب رعلاوووول ثرةعر

ركرحمورجلْرةمنو1992ةلضفرر14ر-ر9مو رعل فعة ر1412

رموأ نر رعلقب  رعلُبض رقعلاومارعل ي بحرعلقفلماررع  ونر رحُ رعلتكعق ر  نرةروبقارل لرق ةر 

 

 ق441/ر40ةامكرعوةلكر ح كر عرحمىن ر لةورةامكرعل كضقار مارعل كض ر(ر1)

ر ر ىكرعهللر عر ىكرعلبح عرعلىالك ر روبرةُتىارع يك  رةُا317/ر1ضمسبورتف محرع حُلكرةعر قفغرعل بعكر(رر2)

 كق2003ر-مور1423عل ُبةا رطقرًلةاار

 ق70/ر4ضمسبورةنقارعلى فثرعوي ةمارر(3)

 رلإلةلكرة  كر عر  لر ُبر عريم رعلنف ضا ر رووووووووووبرةسيووواوووار15/ر4ضمسبور عةرعل  لةر رمك رًمبرعل ىلةر(ر4)

 كق1994ر-مور1415علبيللا ر مبقت رطقريى ارق ربق ر

ق ع حرع قيولسرقعلروووووف رعويوووو ةموارر رمىثرق رووووب118 ر117ر/11ضمسبورعل فيووووف وارعلذق موارعلُفضتموار(ر5)

  للُفضاق
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رق(1)لربض ا رقل لرةمنرةعرحذظرعلمذسرعلل رمفر حكرعل قل كرعلُقمارةعرعقعل  قما

قةثرعيتذلقر قةرعل روبق ما رةإ رعلذق لْرةاتقذف ر رعل ُ رعل اوتذلةرةعرعل رووووووبق معارةلر

ر معرعو لحارقعييت ىلةرق ةاقمارعلتب رقعلفجفةق

عل مذلورقير وأسر ولل قمواررعل مذموارقعل وللُمواثرللةرل ولحتونلرق ر لوأرضقفضرعل مب ممولينةولموعر

رعلتوكعق جولضرضبضوكر  ولرعلتوكعق لر  ع قرقيرةبقر معرعلب   رةىولحر ولوج ولا رقيوكرق ةر وإ ولحتونرعل وكضووث

كرنللا برق  فمللر  رعييترذلْر لل  بكرحب رق(2)عكقعلمالْرلير  نريرضمىملر  رضات  نرعل  بع

رير وأسر ول تُولةرعلت ور للثا رقمفرة ولقلوارعل بضرل ولر رقضقفضرعلمذبعق رعل وللُلورقنولع

« رةإ  عضرعلكقعْرررعل وو محرةعريفلنر ووقة ًْ رلنرمووذل ر   ضي رليع ًْ رةع رعهلليرل رضثم ض  عهللر قمنرقيووق ور»ل ع

ضمليووعرننرةبضرر ةل حرجفع رعلتكعق  رقلُعريرضُف ر لأرليرةعرعل لل  ر أ فعارع ةبعض رقةلرر

رق(3)لو رضُف ر ب  ر نسبرةعر ذ ن

رللةرعق معرعلروولة رلُنرقعحكر  نبرعل فتقرر ماث عه يووت ىل نلرةمقفضرعلمفق رعلروولة لورضثاووت ي

ورقضاوت عرعونسل رةمنر رعل سلل رللةر مق ل رقعل بض رر-قعهللر  ق -يقاث قضاوت كرلنر للتف ا رق ة 

ر نيكق

رلنرعل وىبر قةرعل بض رقتب  ع  معرةلر ملق رقضاوت عرعلتكعق  رقضاوت عرلممب رررقضاوت عه

رقليرجل ترنل رةاقً ل رةإ رنل ر ةم لرلنريبع ار قرجفع ر قر  فم ل ر ملةتنرل  رق(4)عيتث ىعا 

 ةلرعل مل قارةقكرعًتقذفعرةم لر مم  ر رحُ رعلتكعق  رةلمعر  اوووث  رللةرل لحتن رق  اوووث  ر

 ن رق  او  رللةرقجف نلرضقفضرعوةلكرع عرةذقحورعلتكعق ررللةر ةاوقمعارتبنن رق  او  رللةرعيوت ىل

ر قمن رقعًتل رعلقل وولرقج ل ارة قن رقةىل نر ةاوون ر صع يمنورضنع ر عةر  اووث  ورل رح رقتبنث

 

 ق130/ر1ضمسبورتف محرع حُلكر(ر1)

 ق381/ر4ضمسبورعل كعضار رمبحر كعضارعل ىتك ر(ر2)

 رموو لةرعلكضعر ح كر عر ل  ر قر مم ر عر339/ر2ضمسبورعلذفعننرعلكقعينر قةر يووللارع عر  لر ضكرعلقمبقعينر(ر3)

 كق1995رر-مور1415علذُب رةقرطقرمذبعق  ر ربرةع ريلل ر عرة ملرعل

 ق96/ر2ضمسبور ق ارعليللىمعرق  كحرعل ذتمعر(ر4)
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كرةوأنفضرق مب رةعر ووووفترةق ولحرق مب  ر ققونرعلن ول وار ر لىول رع ثتثعر ر   بع ن رقض بكث ر ذ وث تثعع

ر ت بض  ول رق رعلتبضولقرق ررعلا ب رق ققونرعل بق  ر رةوكعقعحرعلوكه بر وللا ب رقضنف ر ىقعحتاع فض 

حرة ثرةقعْورير أس ر ةلرةثرعل لْرة  رل نرةق  رق قنرعلذاوونر رحروومرووارتثاووُبرتثاوو ي  رقتيبي

نر ث محرموب نرلكةثرر جلر ذ ث رةمن رق نبرج ل ار  رعلكقعْرعل او فكرل ر قعرةمنرعلاو ةا رق ث ةي قموكع

رةاوووق ارةلرمفر ًيبرةمنرنممب  رر عع
لرلقتقي رقضُب ر  رضاوووتي  ر ةم لرلممبرقيمنوريلر  رةمنرت بضاوووً

رق(1)عل ىلحا رق بحر رعل لمعر نفع   بق ح رق  رضأًلرةمنرةقعْرل رضىمعرةذبةعتنر

ق قلةرع يفعضرمملورمفرعلقفضر للتذ ووومن رل رع يوووىلةرعل  ضقارلقاوووب ر عر ك رعو اووول رل عر

نرلاوووب رعل يش رقعلاى رعل  ضنرلاوووب رعلنفا رةإ رتملقضرملعررنل ارةقيفً لر  لرنلل لْرعل  ض

ر  ف ر مكرًفسرعل فترضنعريحت لضرعل   ر تبننقق

ق ةولرل عر قوعر قةرتعر مونرعل  بةوار وللوأرع تذولارعل بض ر وللوكقعْ رق  ونرضاقصر وللوأرةعر

ر ةانقةب نرق  ذن رق  نرةمليعرلنرةثر ككرعحت لضرعل   ر تب رعلكقعْلرةإ رعلتكعق ر

 املطلب الثاني: ماهية دفع احليض لغًة واصطالًحا

 فِع ُلغًة:يفُ الدَّأوال: تعر

ر عرعلممب ر ةه ارقعلبع ا رقعل  ولجوع لميقوي ةح رة عرة ول مونورعل  ث وي رةت وك  ر رعلقموارضوأتلرل  ول ص ةثث علوكع

رر ثي رقتووكةع ةيثي  كي رةوول وو  نث ةي ووي نث رقةي ل رقةيعة ووي ةوول ووً
لرقة  ة  ووً نرةي رضووكة ووث نث قرةتقفضورةة ووي

حص ر قثفع قعلتعم  مووارقعو علووا

عةيثير م ر رقةعرة ل منرر(2)قتيكي لورعل  ي ر منرع  يرقعلرووبع ر قةرثث رةت ضاووً رللمنرمووموًل رقةةيثي نثرقةةثي قفضورةة ي

ح ر قثفع ي قويعور  علوينث ةي ًولرن ي ك  ةيثرةية ًول ر وللذتح رقةوي ميثي رضويك  عل سون رن ي
 رضقفضرع عرةول سورعلوكعضرقعلذولْرر(3)

ر ةة ثر ْي رعلرول رعهللثرقعل معر  ونرقعحكرةرو ف  رضكضر قةرتم مارعلرولْلرضقلضورةة اث ررنرةةً ل رقةعةثي

 

 ق217/ر2ضمسبورعل ىكار رمبحرعل قمثر(ر1)

 ر  لرعل اوووعر قلر عرليووو ل منرعل بيووولرع عريووومك  رتح/ر ىكر22/ر2ضمسبورعل  ُ رقعل  م رع  س ر(ر2)

 كق2000ر-مور1421ر ر مبقت رطقر قلةعل  مكرممكعق  ر ربرةع رعلُتعرعل ق ما

 ق533/ر20ضمسبورتل رعل بقسر(ر3)



  

  1711   
 

 باألدويِة وآثاُره الشَّرعيَّة دراسة فقهيَّة مقارنةدفُع احليِض 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ر مكريسعل نرللةر لأ ةعثورعلذقمبلر  رملعرضثكعةيثث كي رةةلً ل رقعل  ث ْي  منرعلاف
رق(1)

رثانًيا: تعريُف الدَّفِع اصطالًحا:

ر ةوووثي ريىووونرعلوووف قة رن ووولر  رعلبع
 ْ رعلرووول سث وووب  ووونر  وووفرعلىقووولْر رعلُقمعووولتر قفلووونورموووفر ي ةي  بع

وووك  ير ووولْر  وووكرق قة  رقل عر ث ووو)للة(رة ر ووبسرعلرو (ر و وووثي ةي لليوووا ر  وووفور)ةي ةي ثفعر {  مووول ورعو  ي ووولة  ةي

عل   ر ل ليوووم     ر وووفي ووو) ع(رة  مووول ورعل  لضوووا ريووولضرعهللرت وووللةور(2)ر}  ية  ر و وووك  ي ر } رقل عر ث ثث
عة  رعهلليرضثوووكي ل  ع

مثفعر ر ةي ضعي
رعلعل  ع  رق(4()3){ ي

رثالًثا: املراُد بدفِع احليِض اصطالًحا:

ر تمووولقضرع ةقضوووارعلتووولرت موووثر ووو قضرممووولرموووفور  رتقوووفكرعرعل ق وووفةر وووكةثرعل وووم  ل وووب حث

عل وووم ر رقيتووونرعل  تووولةرللوووةرقيوووار ًوووب ر قرةموووثرت لةضووونر ليوووت  لضرةووولرض قووو ر لوووألر

ر ووعرضثبعةق وولر ةعْرةمليووأرعل ووا  ون وولضر ووملكرموو بر ةاوول  ر قر ةً وولرلق ووب رقعل رووقعار  ع

رعلى وقرأتلر مل نر ر ملضل قر  فر لأرن لريمر (5) قرعل ث بحر)عليفعسرعلفعجع(

 

 ري عرةول س ر  لرعل اوووومعر ح وكر عرةول سر عر نبضولْرعلق قضملر288/ر2ضمسبورة ن رةقولضمسرعلقموار(ر1)

 علبع   رةبجثريل  ق

  رةعريف حرعلمالْق6عَّضاور(ر2)

  رةعريف حرعل اق38عَّضاور(ر3)

ضفةر عرةفيووووةرعل اوووومملرعلقبض موللُذف  رتح/ر وك ول رة قضش ر ر  لرعلىقولْر 450ضمسبورعلُقموعلترصور(ر4)

 ة  كرعل  ب  ر ربرةسياارعلبيللا ر مبقت رةق

 رعل   لة  ر ف حرةاوووق ر268ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلروووبض ارقعليعرصورر(5)

 ة ارعلُفضاقك ر ربرجل2018 ر112يلل  رةنقارعلربض ارقعلك  عيلترعوي ةمعا رعل كةر
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 املطلب الثالث: األدوية اليت متنع نزول احليض

تتمفارع ةقضوارعلتلرض مثر  ولرعل م  رقملرلةولر  رتُف ر ةقضوارمىم موار قر ةقضوارمىموالرق مول  ولر

رنللتلللو

رأوال: األدوية الطبيعية:

رقةعر م  لورعل فعةرعلُم مللما ضق كرمملر ل ةقضارعليىم ماورع ةقضارعلاللمارةعر

راألعشاب الطبيعية وهي: -أ

رشجر األراك: -1

قمبضقارعيوتاكعةنر أ رضت ر قثرً اوار  فعةرةمنر رةقكع رلتبرق  ويرةعرعل لْر  رت ىوارعل لْر

ر ريل ق ح رقضت رتملقضرنف معرةمنرضفةم لريىنر يىفارةعرةف كرعلكق حرعلر بضاق

رالربدقوش: -2

برعلوكق حةعر موووو برع  روووولةرعرض تىبرعلىبةيف   ً علروووو بضواريحتفعلونر قةرةبنىولتررلتلرتثس

 كضكحرتاوول كر قةرتمسم رةف كرعلكق حرعلروو بضارقتمسم رةاووتفيرمبةف رعلىبقينتمعرعلل رضس بر

ر قةرعلكق حرعلر بضا رقضت ر لأر عرمبض رتملقضرنف معرةعرةمقف نرضفةم لق

رالبقدونس: -3

 رتملقضر   ار نفعةررروو بضا رق لأر أ رضت رتأًمبرعلكق حرعلضاوول كرةمقفار ق عقرعلىقكق سر

رضفةم لريىنر يىفارةعرةف كرعلكق حق

رالعدس: -4

ض تىبرعل كسرةعر مو برعل ىفةرعلتلرت  نر قةرتأًمبرعلكق حرعلرو بضالرلللأرتثم وحرعل ب حثر

لريىونرةف وكرعلوكق حرعلروووو بضوار وأيووووىفار قرتمولقضرحذموارةعرحىفةرر  تمولقضرحاوووولْرعل وكسرضفةمو 

رق(1)عل كس

ر

 

 رةقريووىمبقرةلًف   ر رووبرةع رعل ق رلق  ضمع ر مبقترطقرًلةاووار220ضمسبورةفيووف ارعل ب حرعلي ىمعارصور(ر1)

 كق2005
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 واد طبيعية وهي:م -ب

رخل التفاح: -1

ًونرعلتذولحرع ليىم لرةثرنفةرةولْ رق لوأر تمولقلونرقمبضقتونر  رضت رة  ر  ثرة   رنىمبحرةعر

رضفةم لريىنرةف كرعلكق حرعلر بضار أيىفاق

رعصري الليمون: -2

ضاول كر  ومبرعلقم ف رعليىم لر رتأًمبرةف كرعلكق حرعلرو بضارقتققمنرن مارعلككرعلتلرتم ة لر

ل  رعل ب حرً ل للرلللأرتثم وووحرعل ب حرعلتلرتب عر رتأًمبرةق ت لر تملقضر  ووومبرعلقم ف رعلي

ضفةم لر قةرعلبض رقل كحر يىفاريىنر كْرعلكق حرعلر بضا
رق(1)

لير  رمول رعلف ووووذولتريرت وكرة وللوارنول ةقضوارعليىموا رقلُم ولرةذموكحرلتوأجمونرعل م رلذتبحر

رق(2)لمالْي مبحلرقل لعرضقنرعيت  لل لر معرع

رثانًيا: األدوية الطبية:

عترتوأ مبر قةرعلناوووو رعل ل رقملرقضق ووووكر  ولرع ةقضوارعلتلرت تف ر قةرةفعةرنم موللموار 

ر مذل و

رأحدهما: أقراص منع احليض:

قمووول رع يوووبعصرةُفع وووارةوووعرةن ف وووارةوووعرعل بةف ووولترةم ووولورمبةوووف رعلىبقجماوووتف ر

ع موولر رعلناووو رلفيووير  ووونرمووول رعلوول رضتوووكعًنرةووثرعل بةف ووولترعلتوولرضقوووفكرعلناووو ر إةب

علروو بضا رقل عرلوو رضووت ررعل بةف وولترقموولعرعل بةووف رتُووف ر اووىتنر للموواريىوونرةف ووكرعلووكق ح

تا وومعرعلىفضاووارضوووماذ رموولعرعل بةوووف رةتموو ضرعلوووكق حرعلروو بضا رقلُوووعر مووكرعيوووتاكعكر

موول رعل ىووفةرتقوووفكر إ قوولْر اووىارمبةوووف رعلىبقجماووتف ر للمًوول رق للتووولللرضووت رقيووير ووو قضر

رحر رةف كمل رق م رمل رعل ىفةرملوعلكق 

 

 ق1عل بجثرعلال  رصور(ر1)

بض ارقعلي ع  رصور(ر2)  ق265ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلرع
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 (:Norcept 200 mgحقن نوريسبت ) -1

رضت رعيتاكعة لريىنرةم لةرعلكق حرعلر بضار أ   ار ضلكرتقبضىًلققمل رعل قعر

 (:Cidelutnor 5 mg, 20 tabحبوب سيدولوت نور ) -2

لقل لريىنرقمل رعل ىفةرةعر مووو برعل ىفةرعل اوووتاكةارلتأًمبر  قضرعلكق حرعلرووو بضا رقضت رتم

فكرل كحرً اووار رووبررعلمةم لةرعلكق حرعلروو بضار  فعللرً اووار ضلك رق لأر تملقضرحىارقعحكحر 

رضفًةل رق  نبةرقييرتملقضرمل رعل ىفةرتم ضرعلكق رعلر بضار  كملر س  ار ضلكرتقبضىًلق

 (:Steronate 5 mgحبوب ستريونات ) -3

بضار ا اوووار ضلك رقضت رتملقل لرضفةم لر   ارقمل رعل ىفةرضت رعيوووتاكعة لريىنرةم لةرعلكق رعلرووو 

رىاقعصرحتةرتمت لرةكحرعلتأًمبرعل ملير يب

 (:Primolut-nor 30حبوب برميولوت نور ) -4

للوا رقلُعرير وكرةعرتمولقل ولر ول تسولكر رعل ف وكرر ت تىبرمول رعل ىفةرةعر نسبرعل ىفةرعَّةموارقعلذ وع

رثرةبعترضفةم لريىنرةف كرعلكق حر ا اار ضلكقعل  كةرحتةرتمت لرةتبحرعلتأًمب رقضت ر ًلملر  

قتقفكرمل رعل ىفةر اذ رعل بةف لترعل سىيارلم قضرعلكق حرعلروو بضارقع تذلارعل بةف لترعلتلرر

رق(1)تاىعر ككرحكق  ل

 الثاني: أقراص منع احلمل:

ق لأر عرمبض رعل  لةسار قةرمبةفينرع يووتبقجمعرقعلىبقجماووتمبق رةً لر رووُنرض لةظر

رع يبعصر ف ل و يل ارعلبح رق ككر  قضرعلكق حلرقمل رر قةر ىلت

رعلمفارع قضور يبعصرةمثرعل  نرعل بنىارةعرمبةفينرع يتبقجمعرقعلىبقجماتمبق ق

علمفارعلسلينور يبعصرةمثرعل  نر حلةضارعل بةف  رقملرت تف ر قةرمبةف رعلىبقجماووتمبق ر

رةق ق

 

ر1) رحووومووور( رةووونوووقوووا رضوووموووسوووبو رصو رر1لتوووأ رقةووول قررcn/Hoaltn/comقHayatouk ووو وووكمووول 

Tentent/2751575بض ارصور ر  ق265حُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلرع
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ر كرةعرتفعةبرمبقطرييت  لل لرقملورقمل رع ةقضارعليىمار عترعل بنىلترعلُم مللماري

رلف يرعلكقعْرقمبضقارعيتاكعةنقر-1 رعللملةرللةرعليىمعرعل اتصر فيارنلسص

رق(1)عيلت عكر تملقضرعلكقعْر رعلفيارعل  كةر-2

 املطلب الرابع

 األضرار احملتملة لدفع نزول احليض

ةثر لوأرتاتقيرةعررممول ر  ووووبع رة ت قوار رعيووووت  ولضرعل ب حر ةقضوارةمثرعل م  رلير   ول

رقةعر م رموول ررةقعْرًَّب رقةعرعةب  رقنسبًحرقتُبعً عل حر ًبي رقةعرةتبحرت وولملرع ةقضوواريقووًا

رع  بع رعل  ت قارةلرضقلو

عحت لضرع ووويبع لترعلكق حرعلرووو بضارق ككرع تسلة لرلكير   رعلماووولْر مكرعيوووت  لضرر-1

رعلكقعْق

  رعي ويبعةرعل  وىلرقعل او لرعحت لضرع ويبع لترمبةف مار رعلناو رتسة رللةر ر-2

رجلرلذتبحرة كقةحققتممبرة ع

عحت لضر  رتتاووووىعرمل رع ةقضارلكير   رعلماوووولْر رعل ووووكعارقعلمسمل رقعل منرلققلْررر-3

رقعلر ف ر حملً لر للكقع رمفعضرةتبحرتملقضرعلكقعْق

رق م رعلككرقعلتأ مبر قةرعلُىكقر-4 رعحت لضرعو ل ار  بضرعلاُب  

عو وووول وار  بضريووووبمول رعلبح ر قرعلسوك  ريحت ولضريووووتاوكعة ولر ُسبحرضسة رتُبع رعر-5

رقعلتأ مبر قةرعلققعرقعلبلتمعق

لير  رمل رعَّ ل رضققنرةم لر قرض م  لرل عرت رتملقل لرت ارلموبعسرعليىمعرعل اتصرقعيلت عكرر

ر للت قم لت رقتفعةبرمبقطرة ممارقملو

رىف معر قةرع نسبق  رضُف رعييت  لضرلذتبحرة كةحريرتتنلق رع يرر-1

 

ًوللوكرة  وكر227ضمسبورعيووووت  ولضرع ةقضوارعليىموارلتوأًمبرعل م ر ةعْرةبضاووووارعل ارصور(ر1)  رلقىولحسوا/رةمةر

  جعقر-كرم برةلضفر2015 ر39رب معا رعل كة قل ر  ورةمرف ر  نقارعلى فثرقعلك عيلترعلر
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توأنوكرةعر وككرقجفةرح ونرً ضرةتبحرعيووووت  ولضرعلوكقعْ رق وككرقجفةر  رع وووويبع ولتررعلر-2

رمبةف ما رقع تسلكرعلكق حرعلر بضار رةتبحرةلريىنرعيت  لضرعلكقعْق

رتات  نرعل ب حرمل رع ةقضارليرل لجار قر بق حرنأةعْرعل مليأرق  فملر-3 رق(1) يع

 املطلب اخلامس

 احليض إلدراك العبادة الواجبةة لدفع مال أدويحكم استع

ر قمنر  ووفصرعلرووبارعلرووبضيرقيفع ك رعلُقمار ةعرعل  قفكر  رعو ووبع ر للمذسريرض ن رةضع

علتلرت مثرل فقرعلاووووب ر وللمذس رق مولْر قةرمولعرةوإ ونريرً سر معرعلذق ولْر  ونريرضنف رلق ب حر

 ووب  ر قم لريووفعْرنل رقر قعر قةرعلسعرعيووت  لضرةقعْرض مثر  قضرعل م رل عرتمقعر ووب ث ر 

 بً عر ك م لر قر ذام ل
ر رقعيتكلفعر قةر لأر  لرضقلو(2)

رر}ل رعو ووووبع ر وللمذسرة بكلرلقفلونرت وللةورر-1 ا  ُوي قث رل ليةرعلتع   ُث   ض
ك  ضو 
أي ق قثفعر و  رتث يي  رققجونر(3){قي

رعلكيلاور  رعولقلْر للمذسرللةرعلت قُارضبجثرللةر ةبضعو

رعهللر نرعل ىكرل عرنل رتبننرةفجىًلر قرةقل  ًلرل   رعلىك ر قرعلبقحقرب رةلر ةب حكم لورت

رق(4)علسلينورة نرةلرمفريىعرةف نرللةرتقيرعلمذسر قرعلبقح

رر }قلقفلنرت للةور ُث   اي تثقثفعر ي ذث رتيق  يي ل يررعهلليررل  عرقي ُث  ررني مً لر   ح  رق(5){ر ي

ل ر قر  رضقتنرعل ىكر ذاوون رقضكًنر رقتنر  اوو  رققجنرعلكيلاور  رعهللر  ةر ىلةي ر  رض   اووً

ملعر وو مًلرة نرع ًيل رعلتلرتسة رللةرتقيرعلىك رنقم ل ر قرتقير اووفرةعر  اووللن ر قرت يمنر

 

 ق267 ر266ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثرعل م ر رعلربض ا رصور(ر1)

/ر1 رعو  ووولسر125/ر8 ر يووومةرعل يللعر366/ر1 رةفعمعرعلنقمنر304/ر1ضمسبورحلمووومارع عر ل كضعرر(ر2)

 ق383

  رةعريف حرعلىقبحق195عَّضاور(ر3)

 رلق  ةا/ر ىكرعلبح عر عر ل برعلا ك  ر رووووبر90/ر1امبرن كرعل مل رعلبح عر رتذرضمسبورتمامبرعلُبض ر(ر4)

 ك رتح/ر ىكرعلبح عر عرة  ق2000ر-مور1420ةسياارعلبيللا رطقر قلةر

  رةعريف حرعلمالْق29عَّضاور(ر5)
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رق(1)ةمذ ار قرعًت ل ل

رق(2)قلقفلنر قةرعهللر قمنرقيق ور»ير ب رقير بع «

ًْ ر قرقررققجنرعلكيلاور  رعل اووق رةم لر عرلل لقرعلاووب ر مذاوونر  لل لقرعلاووب ر للممبرع تكع

ر قةريىمنرعل قل قاق

علقفع كرعلذق مارعل قب حر أ رة ْرعل ذليوووكرةقككر قةرجقعرعل  وووللح رقعلتلرة ململر  نرر-2

رةةثرعل ذاوكحر مكرعلتاولق ر قر رحلضر ج ل رعل ذليوكر قةرر كي ك  ل عرت ل  وارةذاوكحرقة وق اريث

ةعرع تمللنر لل أةف عتلرقلللأريلضر وقةرعهللر قمنررموكعل  وللحلر  رع تملْرعلرول ار لل م ملتر 

رق(4()3)قيق ور»ل عر ةبتُ ر أةبرةأتفعرةمنرةلرعيتي ت  رقل عر  متُ ر عرملْرةلجتمىف «

ل رعل   فةر رعلرووووبض واورةةثرعلاووووب ر تب رعلفعجوعرل عرت معرتب رعلفعجوعرمبضقًولرلوكةثررر-3

لقتي ب رقتب رعلقملكر رعل وو حرلكةثرررلْعلاووب رنللذيبر ر ةاوول رلق بض  رقتب رعلماوونر لل 

رق(5)علاوب رقع ل ر قرعل بضرلت مممنرمبضًقلرلكةثرعلاب  رةُلعرممل

ل رملعرعلاووب رمملرلمسرةعرعلاووب رعلل ر   ر نرعلروول ارنللاووووووووب رعلل رضق  رعلنلينرر-4

 

 ق175/ر1ضمسبورتمامبرعلُبض رعلبح عر رتذامبرن كرعل مل ر(ر1)

موووو ر1408 ر ربرةسياارعلبيللا ر مبقت رطقر قلةر294/ر1 بع رعيمن ر لةورعو ًبجنر  فرةعقةر رعل ب(ر2)

اومكر ىكرعهللر عرعل ىلسر  رقةللأر عر  سر رعل فمأ ر55/ر5تح/رمو معرع   لوقط رق ح كر رعل اومك ر لةورةث

قعل لن رر 784/ر2 رقع عرةلجنر ريوممن ر لةورةعر مةر رحقنرةلرضاوبر نل  ر745/ر2 لةورعلقاولْر رعل بعة ر

 رقيلضورملعرحكضور و محرعويوملةر قةرموبطرةاوق ر66/ر2ل اوتك   ر لةورق ةلرحكضورة  بر عر عموكر رع

 رقعلكع ييملر ريوممن رنتلةرعلىمفار115/ر6قل رضابجل قرقعلىم قلر رعلاومعرعلُىبي ر لةورير وب رقير وبع ر

 ق77/ر3

 ق92/ر9قةرعهللر قمنرقيق رعر يفضرعهللر  ًبجنرعوةلكرعلىال  ر ر  م ن ر لةورعييتكعْر ام(ر3)

 ر قة/ر قةرج  ا رةذتلرعلكضل رعل  وبضاريول ًقل ر روبر338/ر1ضمسبورعل كًنرللةرة عيوارعل لعمعرعلذق مار(ر4)

 كق2001ر-مور1422ةع رعلا ك رعلقلمبح رطقر ل مار

 علُتعق  ر ربر لل ر رلإلةلك/ر ح كر عرلة ضسرعلقبع123/ر2ضمسبور  فعْرعلىبققر ر  فع رعلذبققر(ر5)
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رق(2()1)   ليىتن رقعلاب رعلل رضق  رعلالةعر ا ل رةلر تقذن

ل رعيووووت  ولضرعلكقعْرعل ىولحرلكةثرعل م رلمبضر مبرةرووووبقالرة رنوررن ولرعتذقفعر قةر  نرل ع

ضنف رنقيثرعلماوونلر  ر لأرةعرع يووىلةرعل ذاوومارللةريي ن رقعلماوونرةعرعل قل ووكرعلُقمارر

 ر قرعلت موونر وونرلتيفضوونر ووكحرتنووعر ذقت وولرةم وول رق  فر لووأرةعرع  بعضر مبر(3)لقرووووبض ووا

 

 رل ىكرعلبح عر عر وللحرعلقيمي ر روبر  لةحر243/ر1ضمسبورعلقفع كرقعلاوفع  رعلذق مارعل تاو مارلقتماومبر(ر1)

 كق2003ر-مور1423على ورعل ق لر للنلة ارعوي ةما رعل كضمارعل مف ح رعلا فةضا رطقر قلةر

رل مثرعل(ر2) ًْ نل ارة وول ار أحكرع ةبعضرعلتلرموواع وو لر م رل عرق ملْر قةر لأريرضنف رلق ب حر  رتأًلرةقع

رع مىلْرعل ل يف لرل لر رتملقضرملعرعلكقعْرةعر ب رةث قع  رقملو

رل عرنل ارة ل ار  بضرعلققعر قر م رعلككقر-1

قماقر-2 ُث ر ةبعضرعل

ىكقر-3 ُي ر ةبعضرعل

قر-4 ب   ُع رةبضرعلاه

رل عر قمارعلالةاارقعلس  معرة لرةفي لرةعرعل  بقر-5

رعو ل ار أ فعارةعرعلابمل رق ال اريبمل رعلسك قر-6

رعو ل ار نقيار قرعو ل ار تاسبرعلككقر-7

رعلتكًمعرق  ف لر  رع  بع رت ةعةر تأًمبرعلكق حرعلر بضاقر-8

ر  ريرضُف رعلكقعْريىىًلرلق ق رةسنرييثرع  ل معرق  ي ل ر قرعيتو لضرعلبح قر-9

كرتوأًمبر  قضرعل م ر ت  ر قة/رة  وكر ىوكرعلبح عرعل ىموك  ر257 ر256ضرعل قوليمبرعليىموا رصورمولقضمسبورت  وه

ك رقعيووووت  ولضرر2013   ول ر ىوكرعلبح عر   ول  رةنقوارجولة وارع  ىول  رعل نقوكرعلبع ث رعل وكةرعلاولةس ر ماوووول ر

قةولر  وكمول رل وكعةرعلىولحوو/رة  وكر   ول رعلى وكعين رةفيثرجولة وارعوض ول  رر3 ةقضوارلتوأًمبرعل م  رصر

www/jameatemanقorgق 

 رلإلةلك/ر ح وكر عر ىوكرعلبحم رعلكمقف  ر رووووبرةع رعلُتوعرعل وكضسوا رةُتىوار705/ر1ضمسبورحنوارعهللرعلىوللموارر(3)

 عل سمة رعلقلمبح رتح/ريمكريل  ق
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رق(1)عل ربق ا رق لأرل لرةمنرةعرةالةحرعلربا

 ونرعلا سر مم  ر رجفع رعيووووت  ولضر ةقضوارةىولحوارلوكةثرعل م رل وكحرة وكقةحرلمبضرقة

ةروووبقا رقعلاوووب ر رعيوووت  للنرة ت نرعلفيفا رق لأرنم فرلة ع ر وووملكرقعجع ر قرلة ع رر

رعل مليأرةثرعلبةقارق  فم ل رمنرضنف رعيت  لضرمل رع ةقضار قري؟

رعًتقذفعر ر لأر قةر   ار يفعض رقملو

قضورجفع رعيوووت  لضر ةقضارةىلحارلكةثرعل م رل كحرة كقةحرلمبضرةرووووووووووبقار علقفضرع

رق(4) رق   رعل مل قا(3) رقعلرلة ما(2)ةيقًقل رقملعرتلمبريفضرعل مذما

علقفضرعلسولينورجفع رعيووووت  ولضر ةقضوارةىولحوارلوكةثرعل م رل وكحرة وكقةحرلمبضرةرووووبقار

ر روبقطص رقملو

رعر قةرعلسعرعلاب رةعرعيت  للنقمق(ر  ريرضُف رةمنر بً عرةت قًقلر قرض1)

(ر  رضُف ر لأر إ  رعل ق رل رنل رلنرت قه ر نرنلل  توكحرعلفعجىوارعلمذقوا ر قرةلرلفرنل رممول ر2)

رعحت لضرةمثرعل م رمملرض مثرعل  نق

صرحل قق3) تا   ر(ر  رضُف ر لأر ليترل حرمىمعرةث

رق(5)(ر  ريرضقيثرعل م رييً لرةس ًكع4)

 

 ر يوووومةرعل يوللعر194/ر8 رعلمن رعلفمل ر366/ر1 رةفعمعرعلنقمونر304/ر1ضمسبورحلمووووموارع عر ل كضعرر(1)

 ق168/ر1ق نرعلم لةار ر383/ر1 رعو  لسر125/ر8

 ق510/ر3ضمسبورحلممارع عر ل كضعر(ر2)

 ق125/ر8 رعلمن رعلفمل ر11/ر3ضمسبورعل ن فار(ر3)

 ق62/ر1قمفريفضرع عر فضل  رضمسبورةمل رعلاىمنر رمبحرعلكلمنر(ر4)

ةر قل رةقر ىوكرعهللرعليمول رق ًبق  ر رووووبرةع رعلفمع رطقر2/ر9 رعلذقونرعل ماووووبر383/ر1ضمسبورعو  وووولسرر(5)

 ر155/ر11 رةتلقيرق يللنرعلرمخ/رة  كر عرل بعمم ر ضرعلرمخ ر168/ر1ك رق نرعلم لةار2011ر-مووور1435

ُوارعل ُبةوا رطقر قلةر موووووووو رعل قاصر1399ج ثرقتبتموعرة  وكر عر ىوكرعلبح ع ر رووووبرةيى وارعل ُفةوا رة

 موق1423ةر قل رلقرمخ/ر للحرعلذف ع  ر ربرةع رعل ل  ا رعلبضلض رعلا فةضا رطقر290/ر1علذق لر
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 رقمفرةلر ةتار نرةق رعوةتلْرر(3) رقعل مل قا(2) رقعل لق ة رةعرعلروولة ما(1)عل للُماقملعريفضر

 رعل ولل رعويوووو ةل رقمفريفضر  اوووولْرعلقنموارعلوكعل وارلقى فثرعل ق موارقعوةتولْ رقمفريفضر

رق(4)علن  ف رةعرعلذق لْرعل  ل بضع

رةربقاقرل كحرة كقةحرلمبضعلقفضرعلسللوور ككرجفع رعيت  لضر ةقضارةىلحارلكةثرعل م ر

رق(6) رق   رعل  ل بضع(5)قملعريفضرع عرعلقم رةعرعل مل قا

ريىعرعيًت سو

يووووىوعرعيًت سرممولورت ول ضرعل  ووووق وارعليول لوارةثرعل  ووووق وارعليىم موارلناوووو رعل ب حر

لمتاقصرةعرعلاو فكر كلمنر  رعل ب حريىنر  قضرعل م رترو بر أ بعضرعَّيكر رعلس برق يوذنرر

 

قمولعرً ةًولري عرةبحف ر رعمووووتبعمونر  رت ق ر  ونرضقيثر م ولرعلوككر  فر  ول موار ضولكر قر رووووبحر ةعْرعليفعسقر(ر1)

 ق1/168 رحلممارعلكيفيلر204/ر1 رمبحرعلابملر238/ر1 رمبحرعل  يلينر366/ر1ضمسبورةفعمعرعلنقمنر

 ق217/ر6ضمسبورعل لق رعلُىمبرر(2)

 رلق  ةا/رة ويذةر عريو كر274/ر1 رةيللعر قللرعلم ةر رموبحر لضارعل مت ةر383ر/1ضمسبورعو  ولسرر(ر3)

 ق222/ر1 رعل مملر218/ر8ك رنرلسرعلقملار1994ر-مور1415علبحمىلين ر ربرعل ُتعرعوي ةل رطقر ل مار

نقارعلف لرقةلر  كمل رتألميرل بعمم ر ىكرعلمذل رعلسلمب  رةر253ضمسبورعل اووووللنرعلي ىمعارعل  ل ووووبحرصور(ر4)

عويووو ةل ر روووبرق ع حرع قيلسرقعلرووووف رعويووو ةمار للُفضا رييلارعلرووووف رعلسقلةما رعو وووكع رعلالةسر

ك ر1981ر-موووور1401ك رةتلقيرةع رعوةتلْرعل  بضار تل ضخرعلسلةعرةعر  رعلق كحر2014ر-موووور1435قعلاى ف ر

ى فثرعل ق موارقعوةتولْ رعل ن ف ارع قلةرخ/رجلةرعل  ر قلرجلةرعل   رةتولقيرعلقنموارعلكعل وارلقعل ذتلرعلرووووم

 رج ثرقتبتموعر ح وكر ىوكرعلبع ق ر رووووبر لوليووووارلةع حرعلى فثرعل ق موارقعوةتولْ رعلبضولض رةتولقير191/ر11

لة رةتلقير ق لْرعلُفضار ر قةقرحالكرعلكضعر ذل ا ر ربرةُتىارة كضس رعلاذارعلمب ما رطقر ق510/ر2ضاألف أرر

تلْرقعلى فثرعلروب ما رق ع حرع قيلسرقعلرووف رعويو ةمار للُفضا رطقر قلةر ر ولة حر عرييلارعوة107/ر1

 كق1996ر-مور1417

 رلإلةلك/رة  كر عر  لر ُب رعل  بقسر ل عريم رعلنف ضا ر355/ر4ضمسبورل  كرعل في معر عر ةرعل لل معر(رر5)

  قمو رتح/رةر ف ر عرحامعر ضريق ل1433ا فةضا رطقر قلةر ربرةع رع عرعلنف  ر لل

 ق259ضمسبورت  كرتأًمبر  قضرعل م ر تملقضرعل قليمبرعليىما رصور(ر6)
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رق(1)مت لر ل ت للنلر م قضرعل م رقت لأ رقعلتلرتاتذرعلىيعرق  ف

 األدلة:

رأدلة القول األول:

رعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر ل  برقعل  قفضو

 ةلرع  بورة لر ق ر عرع عر  بر  ولرعهللر م  لر رعل ب حرتروبةرعلكقعْرلمقيثر م لرعل م رر

رق(2)ةق رضبر للأر أًيل

  ونرقع ةر رةةثريق ر سولمب  رليرضر قةرعلنفع رعل قضموليشر وأ ريفضرع عر  برقل رنول رضوك

عل م ر  كرح ووفلنر كلمنر  رعوةلكر ىكرعلب عقرعل ووملينر قع ر منرةقلضوريووونر عرعةب حرتيلقضر

رق(3)  لرعلكك رةأ عةتر  رتمذب رق  عةترمبةرةقعْرضقيثرعلككر م ل رةقلضورير أسر ن

يكر  ضرة س رعلككررر وووبً عريحت لضر  رضُف ققجنرعلكيلاور  ر ةثرعلككر  كرح وووفلنر ًير

رضُف رحنار قةرعل ك لقرة 

رلقيثر ًْ ر قةر لوأر  رع عر  بر جول رل عرتيولقضر  ولرعلوككرقملرتبضوكرعلمذبر  رتاووووتاوككرةقع ة    

رعلككرلتيفسرةثرعلبةقاريرعلنفع رعل يق ق

روأما املعقول فهو:

رق(4)ت بض  رقيرةلمنرممل) (ر  رع  نر رع مملْرعو لحارحتةرضبةرةلمنر قةرعل

قيكر فيشور أ رعو لحارمملرةقمكحر أ ريرضُف ر رعيوت  للنرة لق رموب لر قرقجفةرةاوبح ر

ل رض ت نرقيفارعلاوب رلى  رعلماولْلرق ملْر قمنرير كرلق ب حرةعرعيوترول حرمىمعرةاتصرحل قرر

رق(5)التنمعرملعرعلاب رعل  ت نرل ككرة بةارع  قعرةعرعلمالْر آ ل رمل رع ةقض

رةم  لرضُف ريوووىىًلرل مثرع ةقضارجلل رير)ة(رعيوووت  لضرمل  لر قةرعل  ض ر نلةثر  رن   مليوووً

 

 ق268ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلربض ا رصور(ر1)

 ق318/ر1 ًبجنر ىكرعلبع عقرعل ملينر رعل  مي ر لةورعلكقعْرضقيثرعل ماار(ر2)

عقر(ر3)  ق318/ر1ةث معير ىكرعلبع ع

 ق67/ر1مل رعلاىمنرضمسبورة(ر4)

  رلقى كعينق2ضمسبورعيت  لضر ةقضارلتأًمبرعل م  رصور(ر5)



 

1722 
 

 م2019 اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

رق(1)عل  ن

رقضمليشور أ رعل قمسرمملرضذل قرعل قمسر قمنرةعرقج معو

 حوكم ولور  رعلم ووووفصر ووووبض وار رجفع رعل  ض رقيرنوللوأر رعيووووت  ولضرةقعْرةىولحرل مثر

رعل م ق

للةرةمثرعل  نرررللةر وووب ر كين ر قرضسة ْرل مثرعل م ريكرضسة رعلسلينور  رعيوووت  لضرعلكقع

 تلًتلر رحلضرعيووت  للنر كق رعيووتروول حرعليىمعرعل اتصرعل ل ق ر قرتُبع  رلذتبعترمفضقا رقير

رنللأرعل  ضق

رأدلة القول الثاني:

عيووووتوكضر  وووو ولةرعلقفضرعلسولينر قةرجفع رتمولقضر ةقضوارل مثرعل م رل عرتفعةبترعلرووووبقطر

رعل  قفضو للمصرق

رق(2) قمنرقيق ور»ير ب رقير بع «رفلنر قةرعهلل ةلرعلمصورةق

ققجنرعلكيلاورعيوووت  لضرمل رع ةقضارل عر  ىار منرعلاىبحرقعيًت ووولصرقع ةل ار رعل  مار

ةعرع مىلْرعل ل يمعر ككر ب ملر قر ككرلً ل لر  بةف لترعلنا رققتللير  اللنرع يليمار

 ر قر فتللير  اوووللنر لر لل بةف لتر رعلناووور  ىتفعر وووب ملر قرلً لجل رعيوووت  لل ل ر ةلرل عر

رق(3)ع يليمارة رضنف رعيت  لل لرلكًفل لر رعلاب رعل م لر من

ر   ر موونر قيووكر فيشور  رتموولقضرموول رع ةقضوواريرضاقفرةعر ووووب رقل ريوونرن وولرضقفلوون

رق(4)عيًت لصرقعلاىبح

ع مىولْر وليووووتروووول حرعل ات وووومعرةعرقضنولةر قةرمولعور  رعلاووووب رقل رقجوك رةوإ ونرض قضر

ضقونر قرضموك ر قرض وككر  مووريرضس بر قةرمبةف ولترعلناوووو ر قرقتوللير  اووووللونرعل ول يمع ر قرر

رع يليمارة لرضن قنرجللً عرل ككر ب  رعلاب رعل  ت نق

 

 ق244/ر1ضمسبورعل ىكار رمبحرعل قمثر(ر1)

 ق82يى رتابضنن رصور(ر2)

 ق272 ر271ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلربض ارصور(ر3)

 ق272ضمسبورعل بجثرعلال   رصور(ر4)
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رق ةلرعل  قفضرة عرقجف  رقملو

رق(1) حكملورعلىبعْحرع  قما رل رع  نرعو لحا رقيرةلمنر قةرعلت بض رةثر ةعرعلاب 

عل ووم رل ووكحرة ووكقةحر ووكقعْرةىوولحرة ووق ارلق ووب حر ر ةعل وولرعل ىوولةحر ر رةمووثرعلسوولينور 

قلة ع رع قيوولترقع ةوولنعرعلذل ووقارةووثرعلموولس رقنوولعر ووككرعلقاوولْرقموولرة ووق ارة ققووار

 مقوومع رقعلاوووب ر رعيووت  لضرمووول رع ةقضوووارة ت وونلر  رعلاوووب ر اوووىلرضاتقوويرةوووعرعةوووب حر

قعل ةوول لرقموولعرةوولرنوول رضبع موونرقعل ُوول ررلضرقعلروواصللووةر ًووبي رةوو ر ووكرةووعرةبع وولحرعل وور

ر قةرعهللر قمنرقيق ر رةتمل  علمىله
رق(2)

كر قوووةرجقوووعر قيوووكر وووفيشور وووأ رعلاوووب رقل رنووول رة وووت ً  رةوووإ رة ْرعل ذليوووكرةقوووكع

رق(3)عل  للحرً فً لرق  رةمثر  قضرعل م رضاب رعلىك ر عرمىم تن

 وونرمووفرةووثرلم يوون ررحرلوومسر قووةقضنوولةر قووةرموولعور ووأ رتقووكض رعل ذليووكر قووةرعل  وولل

علتاوولق  رقمموولرعل  ووللحرتتووبجحر قووةرعل ذليووكر ليتروول حرع مىوولْرعل وول يمعرلق  وونر قووةر

ع  ووكعكرعلاووب رقل علووار  وول   رقل عر ج ووارعل  ووللحر قووةرعل ذليووكر ووكةثرعل ذليووكرقل علووار

  ل مووولرعلاووول حرتقوووككرعل  وووللح رق رمووولعرضقوووفضرعوةووولكر ووو رعلوووكضعر وووعر ىوووكرعلاووو كورل عر

كرق ةُووعرةةووثرعل ذاووكرقت  وومنرعل  ووللحرة قموولر لووأرقح ووقملرللحرقةذليوورعجت  ووارة وور

رق(4)عل  للح

 أدلة القول الثالث:

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسللور للقب  رقعلامارقعل  قفضو

ا} ةلرعلقب  ورةأقًيوريفلنرت للةور ُي قث رل ليةرعلتع   ُث   ض
ض ك 
ق قثفعر  أي رتث يي رق(5)}قي

 

  رلق ىمك ق261أًمبر  قضرعل م  رصورضمسبورت  كرت(ر1)

 ق272ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثرعل م ر رعلربض ا رصور(ر2)

 ق236ضمسبورعيت  لضر ةقضارلتأًمبرعل م ر ةعْرةبضاارعل ا رصور(ر3)

قيلسر ىكرعلاو كرل سلذن/ر  بر عر يو  رعل اوق ين ر روبرق ع حرع ضمسبورعلذفعلكرعلناولكر قةريفع كرع عر(ر4)

 ك رتح/رةقرة  كرض مةق2013ر-مور1434قعلروف رعوي ةما رييب رطقر قلةر

  رةعريف حرعلىقبحق195عَّضاور(ر5)
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يوكعكر قةرةولرضتبتوعر قمونرعلاووووب رقعل    رقعلم لرة ر عرعور  ةر ىولققجونرعلوكيلواور  رعهلل

رق(1)ضقتالرعلت بض  رقتملقضرةسنرمل رع ةقضارضذالرللةرعلتقيرقعل   رةم بك

قيكر فيشور  رعلاوب ر رمل رع ةقضارة ت نلر  رعلاوب رةم لر اوىلرةقكرتاووووووبرعةب حرةق ر

لرق ًبي رةإم قرعلاوب رمملرضبةر قمنر ككر ضقفلف رمل رع ةقضارر  ر   رع مىلْرعلكيا رً وف وً

يكرتاوىعر  وبعً عرةم لرنلعرقنلع رق للىًلرةلرضُف ر لأر قةريوىمنرعيحت لضريرعلقيث رةلل ذاوكحرر

ممولرل  رة ت قواريرةقيفار  ولرقعل قيفاريرضثتب ر ولل سمف  رقعل ت ق رةعرعل  ووووللحريرضثتب ر

عر  رعلاووب رةت ق  رريًت وولصرعل ل يمحلضرلًىل ر منرع لل  ت نرةعرعل ذليووك رعلق  رلير رر

ة ممولرض بكر قم لرتملقضرمل رع ةقضالر  رعلاوووب ريرضث عضر للاوووب  رقة ْرعل ذليوووكرةقككر قةرر

رق(2)ج مثرعل  للحر مكرعلتالق 

فلثنثرر} ل مًلوريفلنرت للةور يوث ةرعهللثرقي ي رل  يعريياوي مياص ة  س  رةث يي رقي عص
ة  س   ث

رل  ل ي لرني ةي ًبعر ي رضيررقي رعل ر ية  رلي ث ث ف ي رُث حث ميبي
ا 

ب م   ر ية  ع 
رق(3){ ة 

ققجونرعلوكيلواورعل م ر ةبريوكرنتىونرعهللر قةر مولتر ملر ةكرقياووووةر ونر قم ول رقمفرعل ولل ر

 يىم ت لرقةلرض قحرلىك  ل رقةمثرعل م رةعرعلم قضرةالليرل لرياةرعهللر ن رةاً ر عرةاللذتنر

رق(4)ليىم ارعل ب ح

رةمثرعل م ر ول ةقضواررنرعهللر قةر مولت رعل م ر ةبرنتىورقضموليشور وأ كه اووووقع  ر ةولر وي  ملر ةكرةث

اوقع رل ككرق قةرةلرضكضر قةرةم نر ل ةقضارييً لر قرةم نرل  وللحر ةالليرل لرياوةرعهللر نلرةممبرةث

رتب فر قةر  قلنر رقيارةلق

اووووقع رل عرنول رعل مثرةس ور ذتبحرة وكقةحرًكع ر ةولرةم ونرلق ةولرةاوللذتونرليىم وارعل ب ح رةوإ رمولعرةث

تروول حر منرعيًت وولصرعل ل يمعرة رضابجنر عرعليىم ارلمك حر لأرق قعضر  ل  رعلاوول حر ليوور

ر لل تل  ارعليىماق

 

 ق268ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م  رصور(ر1)

 ق261 ر260ضمسبورعل اللنرعليىمارعل  ل بح رصور(ر2)

  رةعريف حرع ح عةق36عَّضاور(ر3)

 ق260تأًمبر  قضرعل م  رصورضمسبورت  كر(ر4)
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 وأما السنة:

ة لر ىار رعلرووبض ارةعرحبةارلةًلضرعلاووب ر قةرعلمذسر قرعلممبر  ً ر قفلنر ووقةرعهللر قمنر

رق(1)قيق ور»ير ب رقير بع «

عل م رل ولر ووووب رقل ريونر موكر   ر مونرقضوارعلتلرتاووووت  ونرل مثرققجونرعلوكيلواور  رع ة

رق(2)عيًت لصرة لرةعًقار ر  فكرعلاب رعل م لر منر رعل كضو

قيكر فيشور أ رعيوت  لضرمل رع ةقضار مكرعل لجارللم لرق  وف حر لة حرعلفيفارنإة ع ر وملكر

عيوووت  لل لرضسة رللةرعل تبتىار قم لرة كقةحر قةرةبضر  رقعجعرق  ف رضن نرةعلبحرعلاوووب ر

ركع مبرعل  ةارل مثرعلاب ر ليترل حر منرعيًت لصرعل ل يمعق ب ريتال رعلت

ة ر قةر لأر  ر   ر اولْر منرعلاوقيرنعرضاوتاكةعر ةقضارةعرع  رولةرلقيثرعلككر  ملْر   

رعل اق

لرتذةر وب  رة رحب ر رعيوت  للنر قرةقملعرضكضر قةر  رعيوت  لضرعلكقعْرل مثرعل م رل عرع 

رق(3)لفرنل ر ب  ر لةً ع

رق ةلرعل  قفضورة عرقج معو

ب  رعلىوك ر عرمىم تونلر  رةعرمىم وارعل ب حر   ولرت م  ر  حوكم ولورعيووووت  ولضرمول رع ةقضوارضثا 

رق(4)ق رعل كضوور»ملعرملْرنتىنر قةر ملتر ملر ةك«

ب  رعلىك ر عرمى   ةار لأرم تنرلنر  ووبع  رق فعيىنرعلاووقىما رققةعرعل  قفكر  ر  رموولْرضثا 

 

 ق82يى رتابضنن رصور(ر1)

 ق264 رعل اللنرعليىمارعل  ل بح رصور269ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م  رصور(ر2)

قةلر  كمل رةقرر19 بضار رعل مسف رعلروب ل رصورضمسبورعيوتاكعكرعل قليمبرعليىمارق  بملر رتأًمبرعلكق حرعلرور(ر3)

 قnotent/uploadsرcoقRetwpرقIgijtihadnetعحكرة  كرعل متل رةذقحر ىكرعلف

 رقةاوووق ر ر ووو م ن ر لةور مل رقجف ر68/ر1 ًبجنرعلىال   ر لةورتقاووولرعل لل رعل مليوووأرنق لر(ر4)

 ق873/ر2عوحبعكر
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رق(1)ع تىل رعل لةحرعلر بضا

لرير اووووق رحوكقثرًقونر قرتوأ مبر تمنوارةم ونر ول ةقضوارلذتبحرة وكقةحلر  رةمثر قضموليشور وأ وع

عل م ر ووووف حر ولة حرعلفيفا رقتفيير لوأر قةرل  ر مونرعيًت وووولص رقمولعرضققونر  ووووبع  رر

رقضن ق لر رحُ رعل ككق

مثر قر ةبر اووووىللرقيوكرض وكثرليفضرةتبحرعل ر  ور  ةوار لوأرع تىول رعل ولةح رة ولعق ةولريفل

رعل كعقةار قةر لأرةق رل  رةعر منرعيًت لص رقملعر مبرةأ ق ر نرمملق

علسلينورةعرعل قب ر رعلروبض ار  رعلاوب ريرضث عضر  سقن رق قةرةبضرعلتاوقم ر أ رعيوتاكعكرمل ر

وووووب رعلل رت ضقنرل لرلير  ر وب رعيوتاكعة لرضب فر قةرعلاورع ةقضارض ضنر وبً عرقض ق رة وق ا ر

رق(2)يًت لصيللنر   ر منرع

قيكر فيشور أ رمل رعلقل كحرة ل  وووار قل كحرعل روووقارتنقعرعلتماووومبلر  رعل ب حر رً ضر

ي ووووكمولر ةعْر ىولةحرعل موليووووأرل عرةم وارةعرتمولقضرمول رع ةقضوارضفي  ولر رعل ب رقعل رووووقوارر

لج ر للةر  ريوووأرةت تل رللةر  رتىقةر رلحبعة لروي لرعلكك رقيكريرتُف ر ت ارعل مليحت لضر  رضثذي

لر رمولعرعل ةول رلقتقموكر وللى سولتر تت  ول رقيوكرتيفضر قم ولرعل وكح رقيوكرتذفت ولرعلبةقوارً ووووف ووووً

رق(3)قتبعًمصرعلاذبرقةكحرعويلةا

 الرأي املختار:

ر للنفع رل لرضقلورقعلل ر ًتل  رمفر للنفع ر للربقطرعلتلريلضر  لرعلقللقف 

ينرت تلجنرعلماووولْر رعلفعيثرعل  ث ل رعَّ رق ال وووار ر ر اوووفع ينرقموووبعلل رعلقفضر للنفع

لة ع رعلفعجىلترعلروب مارنبةاول رقلة ع رةمليوأرعل  بحرقعل ار قر مبم ل رنإة ع رع تُلسرر

رةملق ر ر   رع حمل  رق لأرل  تىل عترعَّتماو

لةرحبةول  ولرةعرع ةقضواروة ع ر وووومولكر ةاوووول رضسة رلر حوكمولور  رعل مثرةعرعيووووت  ولضرمول 

 

 ق269ضرعل م  رصورضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  ق(ر1)

 ق254 ر253ضمسبورعل اللنرعليىمارعل  ل بح رصور(ر2)

 ق18ضمسبورعيتاكعكرعل قليمبرعلي ىمعا رصور(ر3)
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منرةلرةمنرةعرع  سرقعل سع اار رعل ملكرةثرعلملسرقلة ع رعل قفعترقعلقملكررعل ملكرةثرعلملس رقة

ق  فم لرةعرعل روبق لترعلذل وقار رع قيلترعلذل وقا رةثر  نرضروبارل لرعلقاولْ رلير  نرضُذلرر

لرةعرلة ع رع تُلسررقنر قةرعلمذسرق مبم ل رن لر  رةم  ةلر رعلقاولْرقحكملرةعرعلفحروارقعلس

كرضفي  ولر رحب ري روووومولل ولر رعلموللوعر وأةف رةرووووبق وارةعرح ر ق  رقعلقمولكرةمولق ر رقيتونريور

 روووف رع يووبح ر قرعلابق رل  نرةعرةبقضرعلُذلضلت ر قرةعرع   لضرعل ىلحارلقماوولْ رق  فرر

ر لأق

عرعلبةقاريرض ُعرلقفعةنرعل ارقعلبةقالر  رتأًبملر علسلينورعًت سرعلسبقسرعَّ ر للماوووىار

ُول ر علتوأًبرعَّ ر جق ول رقمولعرضن ق ولر رحُ رعي وووويبع ر  رتيفسرةثرقجفةررعَّ رل وككرلة

ُوللميرعل وللموارعلتلر(1)عل ول  رقحمموولرضق ة ولرعلذوكضوار ىوك وار موكرةعرضقفضر وللوأ  رقةمونرةولرةمونرةعرعلت

ريكريرتقفير قم لرةلةض لق

لر ىكرعلبح عرحتةرملةارل لرحل وووا رة لعرق ةلرةلرق ةرةعرتأًبرعلاووومكحر للروووارةثر ًم 

ُول ر لوأر ر ةم ولر ا سرعلقفعةونرقعلى سولتر رقعي مولرعل  ول ووووبلر   ولرتاوووومبرة   فضر قةرلة

 اووفع  رقةفع مكرلقكًفضرقعلابق رةعر  ضرعل بكريرض ُعر  لضرعلتأًبرعل رووووووووبقاريل فً لرر

ُعع  سلترعلبيو مارعلتأًبر عرعل فع مكرر ولحعرعلقلةقار قرعل  قار قر  فم لرةعرعلىر م ل رة رضث 

ريقًذلقعل  كةحر

علسوللووور  رعلقفضر ولل مثر رحولضرعل ارةثرعلبةقوارضسة رللةرحبةول  ولرةعرعلت تثر وكًفضرر

عل اوووونوكرعل بعكرقعل وووو حرةمونرقعليفعسرحفضرعلُ ىوارنق ولرةًقوارقعلمسبرللم ولرقةنولق ت ولر

عر ةلنعر  مكح رق   لر رع   رع  قعررل رةثرع ًلر رعي تىل رلتمل  لرلق اووونكرةقعلك لْر مكم

تقفحرل لرةب وار ًبيرة لرضسة رللةرحبةل  لرةعرلة ع رع  قعرةعرعلامبعت ر نر   لرضُف ررير

عل ل رعلل رة  لريوووىىًلر ر   رع حمل رلىماووو لرلق مليوووأرقعل ىلةحرل للت لرعليل لار قم لرل لر

ارعلتُللمي رق رملعرةعرعل ب ررلةًلضرة لق رمووب لر قةرعلماووأ ر نر   لرنبمرتاروول رةع

رق(2)قم لرةكةف ل ر للرباقعل رقعا ر

  

 

 ق126/ر2ضمسبورعلم برعلذلل ر(ر1)

 ق255ضمسبورعل اللنرعليىمارعل  ل بح رصور(ر2)
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 املطلب السادس

 اآلثار الشرعية لدفع احليض باألدوية على العبادة الواجبة

عتذ رعلذق لْر قةر  رةكرعل م رل عرع قيثر   ةلتنرعلكعلعاري قيل نرنبوضارعلق ووارعلىماوولْر قر

  رتملقضر ةقضالرةإ نرض ُ ر ل قيل نرقت وومبرعل ب حرملمبًحر  كرعلنذفسرعلتلك رقنل ر لأرمىم م لرر

رق(1)عي تالض رقضق ة لر ةعْرعل ىلةعترةعر  حرق ملكرق  فم ل

رلوكةثرعل م رةول تذثرعل م ر ر قع ررقة ونرعلا سر مم   ًْ رةقع رتمولقلوارعل ب حث ةم ولرل ع

ر؟  قلن رة نرت مبر للأرملمبحرن لرلفرع قيثر  رتملقضرةقعْر قًير

رعًتقذفعر ر لأر قةر   ار يفعضو

 رقمفر حوكرعلقفلمعر موكرر(2)علقفضرع قضور   ولرمولمبحرقل ولرحُ رعليولمبعت رقمولعريفضرعل مذموا

 رقمفريفضرع عرر(5) رقمفر قعضوار  لرةعقةر عرعوةولكر ح وك(4) رقمفريفضرعلروووولة موا(3)عل وللُموا

رق(7) رق   رعل  ل بضع(6)تم ما

رق(8)كرعليلمبعت رقمفرعلقفضرعلسلينرلق للُماُف رملمبحرقيرتأًلر حُلعلقفضرعلسلينور   لريرت

 

/ر1 رمووووبحرةمت ةرعو عةعتر106/ر1 ر يوووومةرعل يوللوعر545/ر1 رعلتول رقعونقمونر364/ر1ضمسبورعلىمولضوار(ر1)

 ق391 ر390/ر1 رعل  قةر119

 ق304/ر1حلممارع عر ل كضعرضمسبور(ر2)

 ق168/ر1ضمسبورحلممارعلكيفيلر(ر3)

 ق191/ر1ضمسبور ق ارعليللىمعرق  كحرعل ذتمعر(ر4)

ذ حر رتألميورًللكرعلب لط رقيوومكر  ت رق ًبق  ر رووووووووبرةع رعل42/ر8ضمسبورعلنلةثرل قفكرعوةلكر ح كر(ر5)

 كق2009ر-مور1430لقى ورعل ق ل رعلذمفك رطقر قلةر

 ق24/ر34ن فارعلذتلقيرلإلةلك/ر ح كر عر ىكرعل قم ر عرتم مارضمسبورة(ر6)

 ر ربرةع رعلفمع رعلبضلض رج ثرقتبتمعرة  كر عر ىكرعل  ض ر206/ر11ضمسبورةتلقيرق يللنرع عر سم معرر(7)

  عر ىكرعهللق

 ق166/ر1 رةمحرعلنقمنرمبحرةات برًقمنر366/ر1ضمسبورةفعمعرعلنقمنر(ر8)
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ر  رعلووككرضبتذثرعلمفكرق  ف رة ُ ا   ووي
ق    وولرحُ رعل وولل  رقل رنوول رعلقفضرعلسووللوووورل ر ي

ريفضرع عرةبحف رةعرر ع تذوول وونرضاووووت بر  وول مووار قر رووووبحر ضوولكرة لر رحُ رعليوولمبعت رقموولع

 ق(1)عل للُما

راألدلَّة:

ر للقب   رقعلامعا رقعل  قفضوعلقفضرع قضرعيتكضر   لةر

ر} ةلرعلقب  ورةقفلنرت للةور ع  ر ي أيلثف يأي ضيا  رقي ن  ريث م   فيررعل  ي   رق(2){ر يً يرمث

ققجونرعلوكيلواور  ونرةتةرقجوكرمولعرع  ير ىوارحُ ون رقةتةرل رضفجوكرل رضسىوارحُ ون رقمولعر

ر قةر  رعل ُ رضكق رةثر قتنرقجفًةعرق كًةل رق(3)جل ص

 ق رةعرحوكضوورةولم وار موار  لرحىمشريوللواورضولر يووووفضرعهلل رلينرعةب حرمواورة ولرق ةولرعلاوووور

ر ا  ىيقوي عر يي  إ  ي  رةوي
ا  م اووووي لل  ي ر و  ليم سي رقي قا ب 

ر   لو أي لر ي  ثيووووت ولضرة ر م ب ر ةوأةارعل وووو ح؟ريولضور»يي رل  ع وي

رع م أ  لر ي
ق  ا  ل   رةي ت  عر ية  يبي إ  ي حي رةي لرعل ع ي

رةيكي   اث م اي ر ثرعل  ي كي ق رلكع ر ي رق(4)ل« ع

ى نرحماوت لرل ككرًبق رعلككرةم ُ رر عرتاوت  نرعلكقعْرةمبتذثرةةث لرل رتثق  ققجنرعلكيلاور  رةي

رق(5) ي بمل

رق ةلرعل  قفضورة عرقجف و

 حكملورعلقملسر قةرعلمقلْر ر ضلكرع قيلارعل م رةإ نرم ب رن لريللنرعوةلكرعلروولة لر ر حكر

 

 ق238/ر1 رمبحرعل  يلينر366ر/1ضمسبورةفعمعرعلنقمنر(ر1)

  رةعريف حرعلىقبحق222عَّضاور(ر2)

 ق11ضمسبورعيت  لضر ةقضارلتأًمبرعل م  رصور(ر3)

 قر262/رر1 رقةاق ر ر  م ن ر لةورعل ات ل ارق اق لرر55/رر1 ًبجنرعوةلكرعلىال   ر لةور انرعلككرر(رر4)

 ق277ضمسبورحُ رتملقضرع ةقضارعلتلرت مثر  قضرعل م رصور(ر5)
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لرق قةرملعرل عرنل ريرضاوت بر  قلنرمفعضر ضلكرعل م ر نر(2)تمع رق ح كر رلحكيرعلبقعض(1)يفلمن

ًولرةقعْر قر مب رحمموولرضُف رل ولر  رتيفسرقت ووووقلرقت ووووفكر ضولك رضمقيثر ر   ر ضولكرةوكتونر وأ

رق(3)عي قيلا

علسلينور   لرل عر ول تر ذاولْر ت كض لر قةر ذاو لر اوبةر قرموبةرةقعْرل رتق رعل و حر ر

ترحُ رعلمذاوووولْرعليى لرن لرلفرنل رعلت ك رةعر مبمللر  رقجفةرر ةعر ذليوووو ل ر  ر   لر ًل

ًولرحُ رعليولمبعتلرر(4)علوككرلمسر    ووووموارةعرج ت ول  رةمقولسر قمونرييثرعل م ر وكقعْرةوإ  ولرتوأ

 ق(5)  رةلر ًلتنرلمسر    مالر  رع  نرعل نرةلرل رضبةرعلت بض  رقل رضبة

رأدلة القول الثاني:

رل  قفضرقمفوعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر ل

رعل م ر ةبرنتىينرعهللر قةر ملتر ملر ةك رةق لر  رت قلرقتيفسرقت فكرحموريرةل ث رقير ل ع

ل رع ةقضارتُف رحىاوووارعلككر عرعلم قضر رت وووقلرقيرت وووفكرقيرتيفسرل عرقجكرعل ل ث رقم

إ  لرتذ نر قع نرعل ُتفةرلنلرقللعرةإ  لرتأًلرحُ ر  قلنرةم ل رةإ عر وقعار قر ولةار قرملةارة

 لوأر رعلفيوارعل  تولةرلم قضرعلوكك رقمولعرضوكضر قةر    رع تىبقعرمولعرعل مثرلم قضرعلوككر ر قع ونر

رق(6)ن كةن

سرعل كثر رعلنا رنللىفضرقعلملل  رةإ نريرض تىبرحكً لرقيكر فيشور أ رملعرةمقفضر ل  ىل

ر رق فضر قر ضحقةثرقجفةرعل كثر رعلنا رقع  ىلينرةمنرليرل عرًب رةمنرع  يرةعر لل

 

 رلإلةلك/رل بعمم ر عر قلرعلرمبع   ر رووبرةع رعلُتعرعل ق ما ر78/ر1ضمسبورعل  لةر رةقنرعوةلكرعلرلة لر(ر1)

 ق378/ر2عل ن فارمبحرعل  لةر

 ق241/ر1 رعل ىكار260/ر1ضمسبورعل مملر(ر2)

ق حرعلرع بضعا رصورضمسبورعيتاكعكرعل قلير(3)  ق25مبرعلي ىمعار رتأًمبرعلكع

 ق230 ر229/ر1 رعل ىكار191/ر1محر رةلمعرعوةلكرعلرلة ل رضمسبور ق ارعليللىمعرقمفرعل  (ر4)

ق حرعلرع بضعا رصور(ر5)  ق25ضمسبورعيتاكعكرعل قليمبرعلي ىمعار رتأًمبرعلكع

 ق227مبرعل م ر ةعْرةبضاارعل ا رصورضمسبورعيت  لضرع ةقضارعلي ىمعارلتأً(ر6)
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قنللأرع  ىلسرعلككريرضابرليرل عرًب  رحتةرقلفرع  ىسر رقيتنرعل  تلةرًبقجنرةمنلر  ر

ل رة وك ًولرةثرعي  ىولس رقعلول رضوكضر قةر لوأرعل وكثرل عرجولْرقيتونرقل رضاب رة رض وكرعو اوووور

بعمار  نر ووو ار ووو حرعل ليعرقعل ليعرةثرعلُبعمالر  نريرض كرة كً لرةثرعي  ىلس رق قارعلُ

رق(1)ضرمقنر عرعلارفار رعل  ح

رأدلة القول الثالث:

رعيتكضرع عرةبحف رعل للُلر قةرةلريللنر لل  قفضرقمفو

مفكرق  ف رةعرعلمفةمعر قرعلس  وار قرعلا اووووارليرل عر قغررل عرنول رل-ل رمولعرعي  ىولسرلقوككر

  رةُأ  لر وووقارق ووولةارل رضىقغر ينرعلي برةمُف ر رحُ رعل مر-علس ل ما رةإ نرضُف رمث ًبع

رق(2)قملةارةثرقجفةرعل م 

قضمليشور أ رملعرةىملر قةرت كضكر ينرعلي بر معرعل ماوتمع رقملرةاوألارً ةما رقعل اتل ر

عرةثر  فكر قفيرر ر يقونرحوك  ُولةًولرقل رضثقوك    ر ونر ح رعهللث ر يونرعلي بلر  رعيوووو رعلي بر قع ي   ونريرحوكع

عر يقنعلملسر للأرقعحتملج  رلن رقعلقم رحك  ارل رتثقك   
رق(3)

رالرأي املختار:

قعل اتل رةعرمل رع يفعضرمفرعلقفضرع قضر أ  لر رحُ رعليلمبعتر رةتبحرع  ىلسرعلككرحتةر

ًولرحُ رر ر ون رق   ولرلماووووار  ولل رحقمقوا رة رتوأ قل رنول ر ر قع ر  قلونلرلقفحرةولرعيووووتوكلفع

رب ماقعل م رليرل عرقجكرعلككرن لرمفرتلمبرعلم فصرعلر

 

 ر13 رعيووووت  وولضر ةقضووارلتووأًمبرعل م  رصور166/ر1 رةمحرعلنقموونر361/ر1ضمسبورةفعمووعرعلنقموونر(ر1)

 لقى كعينق

 ق168/ر1 رحلممارعلكيفيلر366/ر1ضمسبورةفعمعرعلنقمنر(ر2)

 ق237/ر19ضمسبورةن فارعلذتلقير(ر3)
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 املطلب السابع

 عه باألدويةظهور أعراض احليض بعد دف

رعل م ر عرقيتنرعل  تلة ر  رمب تر قم لر  بعضر  قضرعل م  ر رةةث  ْي ل عرتملقلارعل ب حرةقع

ن ولرلفرموووو بتر ولَّيكرعل  تولةحرعلتلرت وكثرلى  رعلماوووولْ رةوإ رع ةبرممولريرضاقفرةعر حفعضرر

رلق ب ح رقملو

رلحكعملو

لريووووفعْرم ر وللُقموارق  رضبتذثرعل  ًونرةمونر قرعلاول   رقلُم ولرتروووو برعل  ونرضىقةرجولةو  علوكع

ر لَّيكرعل  لحىارلم قضرعل م ر ر لةت لق

لرضسىوار س ف رعلوككرر قحُ رمول رعل وللواور  رحُ رعل م رن ولرمفرةقب رلوكيرعلذق ولْرعتذوليوً

ار قم ولر  ر اوووولْرر رق لوأرل ولر قع رعلىاول   ر  رع موار ضوكر عر ول ور(1)ق بق  رللةرعلذب رعلاول  

جفسرعلقمونرضمسبق رللةرعلي ب رةقوللواورةولرنول وارعلماوووولْرتتُقير لوأ ررضوك ف ر ولل  وووول محر رر

رق(2)ق ل ار قم ع

ققجنرعلكيلاور  رملعرلمل حرةم لرللةر  رعل م ريرضسىارلير س ف رعلككرقًبقجنرللةرعلذب رر

رق(3)علال  

 وك ونريرضث يةرلونرحُ رعلس ف رليرق  رعل م رل عرل رضس برة فر رة وك ون رقعلروووولْر رة

رق(4) ذ لضرناللبرعلمنليلت لي

رق(5)ق  رعل م رحكث رقعل كثريرتق كرعلي ل حرةمنرلير س ف  رناللبرع حكعث

ق ةلرلفر حاووار ل تقللنرةعرعلبح رللةرعلذب رعلكعًنر  كرةة ن رةإ رحُ رعل م رضسىار مكر

 

 ق226/ر2 رعلربحرعل  تثر256/ر2 رحلممارعلىمنبةلر260/ر2 رةتحرعل  ض ر151/ر3ضمسبورعل ىافطر(ر1)

 ق27صورريى رتابضنن (ر2)

 ق115/ر3ضمسبورعل ىافطر(ر3)

 ق266/ر2 رعلربحرعل  تثر27/ر1ضمسبورعيًتمل ر(ر4)

 ق127/ر1ضمسبورحلممارعلكيفيلر(ر5)
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لر  ر(2) رقعل  ةوارتقلرعلوكضعرةعرعل مول قوا(1)عوةولكرة  وكر عرعل اووووعر ر مبر قعضوارع  ووووفض

ر رل ىلترحُ رعل م ق رعي تقلضر مكم رةعرعلبح رللةرعلذب رعلكعًنرنلسص

لمنوليوووواريرضسىوارل ولرحُ رلير وللس ف  رن ولر رعلىفضرقعلمولل رلُعرمول رةبةقةر قمونور وأ رع

رقيللبرعلمنليلترعلال جارةعرعلىك ق

رعل للارعلسل ماو

رعل م ر  رتتمولقضرعل ب حرر رةةث  ْي قضم ضرعلوككر   ةولتونرعلسول توار رعلم ووووفصرق رقيتونرعل  تولةرةقع

لر(3)حُلةنرعلسل تارلنرمبً ل قرضتأًبر   رعلفيارقضم ض رق رمل رعل لضرضسىارل لرحُ رعل م ر أ

رعلككي رر
لقفلنر وقةرعهللر قمنرقيوق ور»ل عر يىقارعل ماوارةك لرعل و ح رقل عر ة بترةل اوقلر مأ 

رق(4)  ر ق ل«

 

 ق151/ر3ضمسبورعل ىافطر(ر1)

 ق212/ر1ضمسبورعو  لسرر(2)

 رعو مووولةرللةريوووىمنرعلبمووولةر386/ر1 رعل لق رر168/ر1 رحلمووومارعلكيوووفيلر64/ر1علبعل رضمسبورعلى بر(ر3)

 ق1/45

 ق69/ر1 ًبجنرعلىال  ر ر  م ن ر لةور انرةكرعل م ر(ر4)
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 املطلب الثامن

 حكم دفع احليض باألدوية ألجل حق الزوج يف الوطء وأثره الشرعي

ُولحرعل وووو محرع  ووووقمواو ُولكرعلم حونرعلفطْ رلير رحولضرريرً سر معرعلذق ولْر  رةعر ح

رعل م رقعلمذلسرقعوحبعكرقعلس ل رقيىنرعلتُذمبق

قج     ر }قةلمونرعل ونوريفلونرت وللةور بث ذث
رل  رمث   ضعي

ل  علوع ر)رقي لة سثف ي ر5حوي قية  ر ي لر(رل يع رةوي ر يق  عج      قي  ي  

ر معي
قثفة  رةي م بث ر ي إ  ع ث   رةوي ل ث ث   ر يض  وي ا  ُوي قي  قةر ذلرعلقفكر  عريرض ذظرةبجونر عر رةقوكرةلوعارعَّضوار(1){ةي

ر قةرحنرعلفطْ رق(2) قجتن رةكضع

 للفطْرقجىار قم لررقضتبتعر قةر لأر  نرل عرع تذارعل فع ثرعلروب مارلقفطْرقمللى لرعل ق 

رق(3)عوجل ا رلير مكرع تبعضر يىل نرعل ل  ا

 وللفطْ رة ونرق مولْر قةرةولرتقب رةعرقجفةرلجول وارعل ب حرللةرمقوعر قج ولر موكرعل يوللىوار

رضنف رلق ب حرةةثرعل م ر جنرح ر قج لر رعلفطْ ر قريرضنف ؟

 قر  رضُف ر لوأرلممبررقلقنفعةر قةرمولعرعلتاوووولوضرير وكر  رضذبقر معرحولجوار قج ولرلوللوأ 

رحلجاو

ةإ رنل رلممبرحلجالرنأ رتُف رمو فتنرتمكةثر  ىلموبت لرةم لرةفقرعلاوبحرقت ارعلبنىارحلضر

رقة  كر عرعل اووععل م  ر قر  لر جل  رر  ر(5) رق  ووىغرةعرعل للُما(4)عوةلكر  فرحممذار ر قعضاص

 

  رةعريف حرعل سةمف ق6 ر5عَّضتل ور(ر1)

ضارعلمىمنرر رنذل186/ر3 ر يومةرعل يللعر241/ر4 ر256/ر3 رةفعمعرعلنقمنر331/ر3ضمسبور كعلثرعل ومللثر(ر2)

 ق397/ر1لنبع ر رعلامنرع174/ر9 رعل  قةر13/ر7 ر244/ر6 رعل ىكار134/ر13مبحرعلتمىمنر

 ق331/ر3ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر3)

 ق646/ر1 رعلى برعلبعل ر57/ر1ضمسبورتىممعرعل قلل ر(ر4)

 ق196/ر1ضمسبورعومبعسر(ر5)
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 ر( 3) رقعلسلمبضا(2)ل قا رقمفريفضرعل م(1)قحُل رعلقل وولرحاوومعر عرعلقكض ر رةلمعرعلروولة ل

ةعرعييووووت تولار  ىولمووووبت ولرةم ولر معرعلاووووبحرقعلبنىوار  رحوللون رة رضنف رةةثرعل م رمموللر  رر

نر قلةرةعرةة ونرلبج ول رعل  ووووللحرعل ت ققوارةعر  قلونر ر قيولتونر قةررع تسولكرعل م ر ر قيولتور

رعحت لضرحكقثر ب رةة نق

رتوك فرللةر لوأ رنوأ رضُف ر لرل رنول رل ولجواص ُول ريرتقم رةمونرعل قجوا رق ةوع ةاوووولةًبعرلق  ونر رة

عرةعر وضار مقنرلير رققي ُع لرقيرضث  كرللم لرلير ر ضعلكرحماوو ل ر قرنل رة ىفيووً يارعل م ررضيقكث

قمو فتنريرتمكةثر أينرةعرعلفطْ رقنل رة تلًجلرلللأرجل رةةثرعل م ر روبقمنرعلتلرعموتبم لرر

أر وليووووت  ولضرحىفةرةمثرعل م رعل  تفضوار قةررةعر جول رةةثرعل م  رق اول ووووارل عرنول ر لور

رق(4)ةق رق علىبقجاتبمبةف ر

حرة كقةحر ر قةر لألرل عريقملر نفع رةةثرعل م رل كع ًْ ق رر-علبع  رعل اتل قمفر-ق مل رعل ع ةإ ع

رلونر نر ول ةقضوا  رةوإ ونرضُف ريوكرقمو ولر رمث بصرةوأ ق ص ة  و  ر  قضرعل م ر  وكرةي ر قجتوينر ر ةع  ئي
م  ل عرقي

رً لر للفطْرةمنقمب

ر قةريفضرعل ول  مع رةوإ ونرضُف رقعموًولر ر ًْ ق ةولرل عريقمولر  وككرجفع رةةثرعل م ر ول ةقضوار مول

رةعررحولضرعل م ر رةوكحر  قلون  رقضُف ر قمونرعييووووتمذول رقعلتعف والر مولْر قةرعلقفضرعل اتول ورل ع

رعييتمذل رقعلتعف اق رقمئر رعل م رلمسر قمنرليع

  

 

 ق362 ر360/ر2ضمسبورعل ن فار(ر1)

 ق46/ر1ضمسبورعل كحرمبحرعل  كحرر(2)

 ق395/ر1ضمسبورعل  قةر(ر3)

 ر يووووللوارةولجاووووتمبرلقىولحسوا/رت ولينر موار ىوكرعهللر139صورضمسبورةةثرعل م رقعيووووتن  ونرقع وووويبع ولتون رر(ر4)

 موق1429ر-مور1428علامممل رجلة ارعوةلكرة  كر عري فة رنقمعارعلربض ار
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 املطلب التاسع

 دفع احليض باألدوية لتطويل العدة باإلقراء إلجياب النفقة على الزوج

رق نر   ارةبقالرقملو

رعلذبارع قضور ذقارعل  تكحق

رعلسلينورحُ رةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةرعل ق قعلذبار

روضنلةرعلمذقار قةرعل ق قعلذبارعلسللوور  برةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضنرعل كحر لويبعْر

 الفرع األول: نفقة املعتدة

ر نول وارحولة ً ر قريرً سر معرعلذق ولْر رقجفةر ذقوارعل  توكحرةعرم قر ج لريووووفعْ

رلرقعيتكلفعر قةر لأر  لرضقلو(1)حللً ر

ر قةرقجفةر ذقت ولر رعل وكحرةعرعلي قرعلبج لريفلونرت وللةور لرعل ولةونورةقوكرةضع ر } ةوع رنثعع ل    قي

ر ثر نص رحي  
رقيت  عع قي ث رحي   تعةرضياي  عي رحي م   عع قي قثفعر ي

أي  ذ  رق(2){ةي

رق(3)ققجنرعلكيلاور  رعهللر قجعرل لرعلمذقار لل  ن

ُولحر مم  ولريولل  رق  رعلمذقوار ر ق ةولرعل وللونورةوكلمونرقجفةر ذقت ولر رعل وكحرعلبج مواور  رعلم

رق(4)ةعرحقفقرعلمُلحعل كحرح رةلللرةات  رل لر للمُلحلرقمل رعل كحرح ر

لر ريفلنرت للةورن لريرً سر مم  ر ر  رعل ىتفتارل لرعلمذقارل عرنل ارح رلةً لرلكًفل لر ضاوووً

 

لةرعلىمكعة  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما رطقر138/ر1 رعلتققمعر202/ر5ضمسبورعل ىاوفطر(ر1)  رلققل ولر ىكرعلفمع

 رلإلةلكرل بعمم ر عر قلرعلرمبع   ر208/ر1ل امل رعلتمىمنرك رتح/رة  كر عر فًمبرع2004ر-موووور1425 قلةر

 رةات وبر183/ر10 رعل  قةر49/ر7ك رق نرعلم لةار1983ر-مووووور1403 روبر لل رعلُتع ر مبقت رطقر قلةر

 ق433/ر1ع  مل ر

  رةعريف حرعلي قق6عَّضاور(ر2)

 ق202/ر5ضمسبورعل ىافطر(ر3)

 ق210/ر3ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر4)
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ر } عع قي ث رحي   تعةرضياي  عي رحي م   عع قي قثفعر ي
أي  ذ  رةي نص رحي  

ر ثقيت  رنثعع ل    رق(2()1) {قي

رل لرعلمذقار رعل كحر قري؟رقة نرعلا سر مم  ر رعل ىتفتارل عرنل ارحللً لرمنرتنع

رعًتقذفعر ر لأر قةريفلمعلرقم لو

رع قضوعلقفضر

رق(4) رق قعضار عر ح ك(3)ضبير  رعل ىتفتارل عرنل ارحللً رل لرعلمذقاقرقملعريفضرعل مذما

رعلقفضرعلسلينو

رق(6) رقعلرلة ما(5)ضبير  رعل ىتفتارل عرنل ارحللً رير ذقارل ل رقملعريفضرعل للُما

رق(9) رقعل ضكضا(8) رقعلسلمبضا(7)ار رعل لمعمل ققعل 

ريىعرعيًت سو

يًت سرمملورت ل ضرتلمبرعلُتلةرةثرحكضورةلم ار ماريمس ر ةلرتلمبرعلُتلةريووووىعرع

ر}ةقفلنرت للةور نث  
ك  ج  رقث ع 

رة  م تث   ُي ريوي م وث رحي ع 
رة  عع مثفمث

 ُ  رةأقجعرعهللرل لرعلاوُمة رققجفةر(10){يو 

رويُل ر رعلبج ما رق رعل لةن رق ر ذسرعل قجماقعلمذقارتل ثرلفجفةرع

رة مس لرقجىارعلاُمةر رعلربارقجىارعلمذقاقق للن قار

 

 ةعريف حرعلي ققر6ورعَّضا(ر1)

/ر10 رعل  قةر49/ر7 رق ونرعلم ولةوار208/ر1 رعلتمىمونر138/ر1 رعلتققمعر210/ر3ضمسبور وكعلثرعل ووووموللثر(ر2)

 ق433/ر1 رةات برع  مل ر183

 ق202/ر5افطرضمسبورعل ىر(3)

 ق361/ر9ضمسبورعو  لسر(ر4)

 ق174/ر5ضمسبورةمملرعل  تل ر(ر5)

 ق932/ر1ل كضمارضمسبورعل  ف ار رةلمعر لل رعر(6)

 ق361/ر9ضمسبورعو  لسر(ر7)

 ق74/ر10ضمسبورعل  قةر(ر8)

 ق433/ر1ضمسبورةات برع  مل ر(ر9)

  رةعريف حرعلي قق6عَّضاور(ر10)
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قعقيملر قجلر   ًولر ر  وكر يووووفضرعهللر ق ةولرحوكضوورةولم وار مواريمس رةوإ ونر ق ر   ولريوللواورمي

رق(1)قا قةرعهللر قمنرقيق  رةأتمارعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق رةق رضن نرللريُمةرقير ذ

لضور»ل  لرعلاوووُمةرقعلمذقارل عرق ر   رعلبقعضلتر  ر يوووفضرعهللر وووقةرعهللر قمنرقيوووق ري

رق(3()2)ل قج لر قم لرعلبج ا«

رع ةلاو

رعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر للقب   رقعلاما رقعل  قفضو

ر } ةلرعلقب  ورةقفلنرت للةور نث  
ك  ج  رقث ع 

رة  م تث   ُي ريي م وث رحي ع 
رة  عع مثفمث

 ُ رق{ي 

جنرعلكيلاور   لرةيققارة ىفيوووارل قنرتاوووت  رعلاوووُمةرةليوووت قارعلمذقارنللبج ما رقق

رق(4)قعل لةن رق ذسرعل قجما

ععر}قيكر فيشور أ رعهللرت للةريلضورر فمث ب جث رتثا  ر ة ع يي يي رقي   عع
رر  ثمثفت  اص روووي لح  ر  ذي معي

أ ت  ر ي رضي رل يع عي ج  بث ضيا 

ىيم مياصر ةه
ععر } رقيلضورر(5){  مثفمث

 ُ ع ر  ييوو 
م تث  ر ة  ُي ريووي م وث ع ر حي

نث  ر ة 
ك  ج  ر} رللةر  ريلضورر(6){قث ر ثقيت  رنثعع ل    قي

م   ععر قي قثفعر ي
أي  ذ  رةي نص تعة حي   ععر حي قي ث رحي   رق(7){ضياي  عي

 

 ق1120/ر2  م ن ر لةورعل يققار  ً لرير ذقارل ل ر ًبجنرةاق ر ر(ر1)

قعلوكع ييملر ريووووممون رنتولةورر 332/ر45 ًبجونر ح وكر رةاووووموك  ر ولةورقةعرحوكضوورةولم وار مواريمسر(ر2)

 رقيوووو موكر عرةم ووووف ر ريووووممون ر ولةورعل تفنر م ولر قج ولر ضعرت توك؟ر22/ر4علي قرقعلاقثرقعوض ْرق مب ر

 رقيولضورق ةولريفلونور»ل  ولرعلاووووُمةر474/ر7علُىبي ر ولةورعل ىتفتوارير ذقوارل ولر رقعلىم قلر رعلاوووومعر1/362

    بقسر رملعرعل كضو رقل رضبةرةعرقجنرضسىارةسقنققعلمذقارل عرنل ارلنر قم لر ج ا« رةقمسر

 ق114/ر3ضمسبور كعضارعل نت كرر(3)

 ق210/ر3ضمسبور كعلثرعل مللثر(ر4)

  رةعريف حرعلي قق1عَّضاور(ر5)

  رةعريف حرعلي قق6عَّضاورر(6)

  رةعريف حرعلي قق6عَّضاور(ر7)
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رق(1)ققجنرعلكيلاور  رعهللرت للةر قجعرعلاُمةر قةرعوم ق رقًصر للمذقارعل فعةن

 كحرة لرةعرحقفقررةةممعرنللمذقا رق ةلرعلاووُمةر رعلق  رعلاووُمةر رعل قجمارةعرحقفقرعَّ

رق(2)عهللرت للةرعلتلريرتاق ر ليتذلقر قةرعلمققا رةلةتبيل

رق ةلرعلاماو

ة لر ق رةعرحكضورةلم ار ماريمس رقةمنر  ر  بر عرعلايلةرل لر قمنر  رةلم ار ماريمسر

يلضر  بورير كارنتلةر  ملرر وقةرعهللر قمنرقيوق ريوُمةرقير ذقا يللاورةلرج نرللر يوفضرعهللر

رق(3)ىمملرلقفضرعةب حلرل ق لر قيار قر اماقيمار 

رق(4)ققجنرعلكيلاور  رملعر صر ر  رل لرعلمذقارقعلاُمة

قيوكر فيشور وأ ر  بر  بر  وووولرعهللر مونرةمقيثلر  ر قعضوارل بعمم رعلما لر عر  ب رقل ر

رلر  بر  لرعهللر منقضق  رل بعمم رعلما 

ُول وار  ولرتاوووو مونرعت وووونرة وكضوورةولق قةرةبضر  ونر م وار قلةرةمونلر  رعلاىبرةم ولرقع ةرة

رق(5) ًىب ر قرض  نريفضر  بر  لرعهللر منر قةر  نرل  لرنل رةمنر قةرعحتملط

رق ةلرعل  قفض رة فو

رق(6)   لرة تكحر عرم قرةفجعر  رتُف رل لرعلمذقارنللبج ما

رىتفتاققيرنللأرعل رقضمليشور أ رعلبج مار قجمت لريلل ا 

ر ةلارعلقفضرعلسلينو

رعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للقب   رقعلاما رقعل  قفضو

 

 ق308/ر11ضمسبور  برعل لمعر(ر1)

 ق248/ر11علرلة لرضمسبورعل لق ر رةقنر(ر2)

 ق1118/ر2 ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةورعل يققار  ً لرير ذقارل لر(ر3)

 ق690/ر5ضمسبورعلىملضارمبحرعل كعضار(ر4)

 ق22 ر21/ر6 رمبحرعل  نرلر466/ر11ضمسبورعل لق ر(ر5)

 ق690/ر5ضمسبورعلىملضارر(6)
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م   ععر} ةلرعلقب  ورةقفلنرت للةور قي قثفعر ي
أي  ذ  رةي نص رحي  

ر ثقيت  رنثعع ل    تعة قي ععر حي قي ث رحي   رق(1){ضياي  عي

ر ق ةريووووقفم ولر  وككرققجونرعلوكيلواور  ونرج ونر ذقوارعل ىتفتوارق مبمولرةرووووبقموار ولل  ون رةوكضع

رق(2)عل  ن

رق ةلرعلاماو

ة لر ق رةعرحكضورةلم ار ماريمسر   لريللاورمققملر قجلر  ً لر ر  كر يفضرعهللر قةر

عهللر قمنرقيوق ررعهللر قمنرقيوق  رةأتمارعلمىلر وقةرعهللر قمنرقيوق  رةق رضن نرللر يوفضرعهللر وقةر

رق(3)يُمةرقير ذقا

رق(4)يُمةر رعل ىتفتارعل للنرير ذقارل لرقيققجنرعلكيلاور  رعل كضور بضحر ر 

رق ةلرعل  قفضو

رة عرقجف لرقملو

رق(5) حكملور   لر قجمار علارةفجعر  رتاق رعلمذقار  قعل لرنللفةلح

رعلسلينور   لر للعرةفجعر  رتاق ر ذقت لرنممبرعل كًفضر  لق

رق(6)علسللوور  رعلمذقار رةقل قارعلت ُمع رةإ عر عضرعلت ُمعريقيارعلمذقا

 الرأي املختار:

قعلول ر ًتول  رةعرمولعرمفرةولر موعرللمونرعلن  ف رةعرةق ولْرعل وللُموارقعلروووولة موارقعل مول قوار

قعلسولمبضوارقعل ضوكضواور  رعل ىتفتوارير ذقوارل ولرل قعضر قجمت ول رة ر  برلقمُولحرنوللفةولحرق مبر

رعل كًفضر  لق

 

  رةعريف حرعلي قق6عَّضاور(ر1)

 ق465/ر11ضمسبورعل لق ر(ر2)

 ق103ضمسبوريى رتابضنن رصور(ر3)

 ق21/ر6ضمسبورمبحرعل  نرلر(ر4)

 ق465/ر6ضمسبورعل لق ر(ر5)

 ق22/ر6 رمبحرعل  نرلر466/ر6ضمسبورعل لق ر(ر6)



  

  1741   
 

 باألدويِة وآثاُره الشَّرعيَّة دراسة فقهيَّة مقارنةدفُع احليِض 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

لرهللق ةلرقجفةرعلاووُمةرل لرة رضق كرةمنرقجفةرعلمذقالر  رعلاووُ رت للة رمةرقجىارل لرحق 

ر ا سرعلمذقالر   لرةعرحقفقرعَّةةممع رةلةتبيلق

 الفرع الثاني

 حكم دفع احليض باألدوية لتطويل العدة باإلقراء إلجياب النفقة على الزوج

ُولح ول-ل عر  عةترعل يققوارعلتلرت توكر ولويبعْر ُول ر ةر  ةةثرحماوووو ولرلتيفضونرر-قل قج ولرلة

رملعريرضنف رمبً لرلآلتلوار قةر قج ل رةإ ر كت لروضنلةرعلمذق

(ر  رملعرل وبع ر لل ق  رقعلاوب رة قفكرعلت بض ر قً رقموبً للر  نر فارةعرعلسق  رليرةلر1)

ةضرعلرووووبار قةرل ولحتونر  ولضوارلق  ووووق وارعلتلرتب فر قةرعل ذاووووكح رق لوأرةسونرليولةوارعل وكقةرر

رق(1)ق  فمل رق لأرة قفكر رتذل منرعلربض ا

كرعهللرق يوفلن ر قرليوقلطرةلرةرعل منرعلعرةعر ل(ر  رم2) لتلرضتف ونر  لرللةرعيوت  ضرةلرحبع

 قجىنرعهلل رقيكرتالةبترع ةلارعلرب مار قةرةمثرملعرعلمفارةعرعل منرقعلتلرةم لوريفلنر قةرعهللرر

ىير لرةي قثفمي رةيني ي فكث رعلره ث م    ث قي ر ي ا  ةي ب  رحث فةي رعهللثرعل مي ث لتيني لققق« قمنرقيق ور»يي فمي ر كضوقعلر(2)ل ث

كرعهللر قم  رعلروووو فكر  عةقعرعيحتمولضر قةرعي تذولار  ولر قةر ققجونرعلوكيلواور  رعلم فةرل ولرحبع

قجنريرضقلضر رعلسلمبورل   رع تذ فعر للرو  رةن قف رقي وكقعر للأر  رض قضر منرعيو رعلرو   رر

ر س مونر  وكر لوأرلو رضُف رعي تذولار رعلسولمبر  معر رةور(3)عل  بك  رع تذ فع لرممولرل رمفرر رةُولع

ةنرعهللرق يوووفلنرةعر ًلرر عيوووت  ضرل لضرعل ق ر  ريوووىعرموووب ل رقل  لرمفرت لضنر قةرةلرحبع

ر ةفعضرعلملسر  رةافغرمب لق

 

  رلق  ةارة  كر عرلي ل منرعل م لين ر ربرةع رعل كضوق122/ر2علا كرمبحر قفغرعل بعكرضمسبوريىنر(ر1)

 ق82/ر3لعةرم  رعل متارقيرضىلارقةننر ًبجنرعلىال  ر ر  م ن ر لةوريرض(ر2)

 ق523/ر4ضمسبورل  كرعل في معر عر ةرعل لل معر(ر3)
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 الفرع الثالث

رأثر دفع احليض باألدوية لتطويل العدة باإلقراء إلجياب النفقة على الزوج

لكر ولةت ولرلتيفضر وللوأرعل وكحر قةر وأ ر ول وكتر معر ضوعرل عريولةوارعل ب حر وكةثرعل م ر ول ةقضوار

رعل ق رقتنعرل لر قمنرعلمذقا رقيكر ىار لأرةإ نرضتبتعر قمنرعَّ ل رعَّتماو

(رل فقرعو  ر رعلت لضنر قةرةلرحبكرعهللرق يووفلنلر  نرعيووت  ضرل لضرعل ق ر  ريووىعر1)

رضرعلملسر للىلمنقمب ل رقل  لرمفرت لضنر قةرةلرحبكرعهللرق يفلنرق ًلر ةفع

(ر  ر رحوللوارةةثرعل م ر ول ةقضوارممول رةوإ رعلمذقوارتُف رقعجىوارل ول رلُم ولرةقوك حر س  وار2)

رق(1)يبقْر قةر لةت لرعلتلرتأتم ل

ق ةلرعلقك رعل علكرةعرعل ةعر اووىعرةةثرعل م رة ر ذقارل لرقل ر ًلتنرقجعر قم لر ةرعلقك رر

مكمل رةإ رعيوووت قُتنرقجعر ةرةسقنرل رنل رةسقم ل رقليريم تنرعل علكرةعرعلمذقارلق ق رةلرةعكريللً لر 

ل رنل ريم م لرن لر ر  ل رعل تقذلت
رق(2)

اثر لأر   لرةلر علار رعل كح رق رعل  تكحرل لرعلمذقارةلرةعكرل قج لرح ر ُلح لقق قع

قر(رل عرع تذثرعل م رمملرل ل ضرعلكةثر ل ةقضا رةإ رعلتلرع تذثرحماو لرلاوىعرن بضر 3)

 رةت تكر نر  ولار قر مبم لرةعرع يوىلةرعل  قفةارلق ب حرةإ  لريرت عضر ر كحرحتةرض فةرعل م

ر قرتىقغريعرعوضلسرةت تكر نق

ر

 

/ر10 رعل  قةر111/ر8 رعل مملر39/ر15مىمونر رنذولضوارعل18/ر5 رعلتف وووومحر512/ر2ضمسبورعلم برعلذولل ر(ر1)

 ق424/ر1 رعلامنرعلنبع ر252

 ر283/ر1ع ًمول ر رحونر ولضوارعيًت وووول ر رنذولضوار219/ر6 رةفعموعرعلنقمونر40/ر13ضمسبورعل ىاووووفطر(ر2)

ك رتح/ر قلر1994لإلةلكرة  كر  فر ُبر عرة  كر عر ىكرعل سةعرعل  ومل ر روبرةع رعلامب ريوف ضل رطقر قلةر

 ق376/ر8 مك رقة  كرقمىلريقم ل  رعلربحرعل  تثر ىكرعل 
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 ر(5) رقعلسلمبضا(4) رقعل مل قا(3) رقعلروولة مار رعلنكضك(2) رقعل للُما(1)ل مذماقملعرةلريلضر نرع

رق(6)قعل ضكضا

رقعيتكلفعر قةر لأر للقب  رقعلاماو

عيرررلع َٰٓوؤِ ةٱقير} ةلرعلقب  ورةقفضرت للةورر ا 
عيررضيو 

م  رٱرة  عرل  ي   ُث  ررة 
ى تث  رٱرل   رر  اي ل  تي ععرر   تث ث كع

سياثررةي   قي  بصرر ي ر يم  ث

عيررلي  ررلع َٰٓؤِ ةٱقير ا  رق(7){ضي  

ققجنرعلكيلاور  رعهللرت للةرل رضن نرعي تكعةر للرووو ف رليرلقتلرل رت   رقعَّضاوووا رقمل ر

رق(8)عحكحرةم  للماار ف

رق مك ر قلرق ضكر  وولرعهللر م  لر ر لي
ت  تثذ  ق ةلرعلاووماورة لر ق ر  ر س ل ر  وولرعهللر منرعيوو 

ل ريكرمقق لرمققارقعحكح رقنل ارلنرةم لر ثممار وووممبحرتب ووو  ل رةتىل كرعةب حرحىل ر عرةمقل رقن

ر تب نرل عرةلت؟ر-حماث ل رق يلةارتا ار ربرم ًبعريرت م 

ربضل ؟قلرق ضكورةلرتةقلضر س ل رل 

ةقليور بير   لرل رةلتارق   ل رقل رةلترق  تنلر   لرلماوووارةعرعلقفع كرعل للرضواوووعرةعر

رعل للرل رض اعقعل  م  رقيرةعر

ر قع ت ارحىل رعلىمارةم لرة ل وووارحماوووتمع رقةلترحىل ريىنرع قاووولْرعلسللسارةف ع ي لر س ل ث

 

 ق511 ر510/ر3ضمسبور ةرعل  تل ر(ر1)

 رلق  ةارًقمنر عرليوو لق ر رووبرةبن ر18/ر5ي عرعل لجعرررضمسبورعلتف وومحر رمووبحرعل ات ووبرعلذب ل(ر2)

 ك رتح/ر ح كر عر ىكرعلُبض ر نمعق2008ر-مور1429 نمىفضنرلق ايفملترقًكةارعلتبعث رطقر قلةر

 ق39/ر15ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر3)

 ق317/ر1ضمسبورعو ملةرللةريىمنرعلبملةر(ر4)

 ق52/ر10ضمسبورعل  قةرر(5)

 ق424/ر1 رضمسبورعلامنرعلنبع(ر6)

  رةعريف حرعلي قق4عَّضاور(ر7)

 ق39/ر15ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر8)
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رق(1)  لرعهللر من

 ر ةب رة قفكرلق ب ح رة لرنلل ب و ارتمتسبرةسقنر ر  رع قيلارعل مررققجنرعلكيلاور  رةلرممل

رق(2) فةرعلككرقل رملض

لر  ولر ق ر عرة  وكر عرض مةر ع حىول  ر  رجوك رحىول ر عرةمقولرنول وار موك رعةب تول لررق ضاووووً

عةب حرةعر ملرملمو  رقعةب حرةعرع   ول  رق  نرمقع رع   ول ضارقملرتب وث رقنل ارل عر   و ار

ةُساريوماريرت م رة لترحىل ر مكر  سرعلاومارةف ع ي لر س ل  رقيلضرلق لمو ماورملعر   رع عر

رق(4()3)  أر قلر عر  لرمللع

 : دفع احليض باألدوية للتداوياملطلب العاشر

مقعرعلتكعق رقع ًلر أيووىل نرة لرضت لمل رعلملسرةعرع ةقضارعل ىلحارنتملقضرعل ىفةرقعو بر

لر  نرةعر(5)قعلاوو لةعترقع ةمل ر ووكرع ةبعضرعلتلرضقبرع مىلْر  ج لر ةبرةرووبقار ليتذلق

رع يىلةرعلنلل حرعلتلرجب ارق بسر ذ  لق

يكرض كثرلى  رعلمالْرعو ل ار حملً لر كعْرعلابمل ر تمنارعلم فر مبررق ملْر قةرملعرع  ن

عليىم لرلقا ضلرعلتلرلكض لرعلقك حر قةرعلم قر قرعي ترول رللةر ج عْر ًبيرةعرعلناو  ر قر تمنارر

رق(6)تيف رقع قالكر مبرمىم لر  انارعلنا 

 

 ق252/ر10ل مب ر ًبجنرع عرح كر رعل  قةر إيملة رةعرمبض ر ىكرعلب عقر عرة  بر عرع(ر1)

 ق111/ر8 رعل مملر39/ر15ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر2)

 رلإلةولكر  لر87/ر4عل متقةرمووووبحرعل فموأررر ًبجونرةوللوأر رعل فموأ ر ولةور رحُ رم قرعل بض  رقع سبو(ر3)

مووووو رن لر ًبجنرع عر  لرمومىار ر1332علفلمكريوقم ل ر عرًقيرعلىلجل ر روبرةيى ارعلاو لةح رة وب رطقر قلةر

 ق210/ر5ي ر لةورةلريللفعر رعلبجنرضيق رعةب تنرةمبتذثرحماث لرعل  م

 ق111/ر8ضمسبورعل مملر(ر4)

 رعلمن رعلفمول رمووووبحر425/ر2 رةفعموعرعلنقمونر471/ر1عل قف ررضمسبورةم وارعلاووووقف ر رمووووبحرت ذوا(ر5)

 ق732/ر1 رعلامنرعلنبع ر66/ر6 رعل  قةر217/ر2 رعل ىكارمبحرعل قمثر934/ر3عل م ل ر

ُولة تون رصور(ر6) /ر4/ر7 رةمس وارعل وووو وارعل ولل موا رتقبضبرةعرع ةول وار تول ضخر2ضمسبورعلفيولضوارةعرعلاووووبمول رقة

 قfinscappswhoinfرA58-16-arcwh58pdfكر2005
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ةبعضرعل  ىقموارن ولرض وكثر حمول ًولرلى  رعلماوووولْر  سرمووووكضوكر ر م رعلبح ر قر   رع 

ع ًبي رة لرضتيقعر حملً لرعل لجارللةرعلتكًنرعلنبعحل ر قرعل لجارللةرقييرعلم سرعلروكضك رر

قض ت كرملعر قةرةمثر  قضرعل م رًروومارع تروول رةبضرعلاووبمل ر مكرعو وول ار ن ر قرًروومارر

اررع تقلضر   رعل مُبق لترللةرعلنبقح رة نرضنف رةةثرعل م ر ل ةقضارقعل لضرمل رل  وووق 

رعل   ر قريرضنف ؟

 قًيورل عرنل رعيووت  لضرةةثرعل م ر ل ةقضارل   رع ةبعضرعلاووبمل مارعلتلرت وومعرعلبح رر

 قرع ج عْرع ًبيرةعرعلناوو  رةإ رعيووت  لضر ةقضارلكةثرعل م ريرتنف ريجت لارةذاووكتمعرر

رمملو

رلحكعم لورعو ل ار  بضرعلابمل ق

لرمووا وو لرع مى لْرعل ل يف رض تمثرةم لرتملقضر ةقضارةةثرعل م ررقع ًبيور  رممل ر ةبع ووً

ل لر رتملقضرملعرعلكقعْرقعل لضرمل رةعر وووب رة ق رقعلتلرةم لورعو ووول ار أ فعارةعرعلاوووبمل رر

ق ال واريوبمل رعلسك قرقيكريوم ر أ رةعرموبقطرةةثرعل م ر ل ةقضاور يرتُف رممل رل ول ار

رق(1) ى  رع ةبعضرعل  ةمارنللابمل رق  ف 

و وووول وار ى  رع ةبعضر ر م رعلبح  ر قر   رع ةبعضرعل  ىقموارع ًبي رقعلتلرق ةولرع

ت تول ر وللىًولرللةرةةثرعل م رًرووووموارع تقولضر   رعل مُبق ولترللةرعلنبقحر موكرلجبعْر   ر

رعل  قملترعلنبعحمار  م رعلبح ر قرعل  ىن ر قرقيير  ضيرمكضكر ر   رع حمل ق

ع رةة نرقعلتلرةم لور  رضُف ر لأر ليووتروول حرمىمعرةإ رةةثرعل م رل عرتفعةبترمووبقطرجف

ةتا وصرحل ق رق  ريرضقيثرعل م رييً لرةس ًكع رق  ريرضُف رةمنر وبً عرة قًقلر قرضمقعر قةرر

علسعرعلاووووب رةعرعيووووت  لض رق  رضُف رةة نرل كحرة كقةحلرةإ نرضنف رةلرةعكريكر ىار لأر مكرر

رعلنا رققتللير  اللنرع يليماقصر ربطر  ريرضاّنرةة نر  بةف لتر منرعيًت ل

  

 

 ةعرعلى وقر64ضمسبورصور(ر1)



 

1746 
 

 م2019 اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 املطلب احلادي عشر

 دفع احليض باألدوية ملنع احلمل

رق نرةب ل و

رعلذبارع قضورةمثرعل  نق

ق ب له رعلذبارعلسلينورةةثرعل م ر ل ةقضارل مثرعل  نرق  بث رعلرع

 الفرع األول: منع احلمل

تفعةبتر يووىلةرعلتمليوونرقع تذاريرً سر معرعلذق لْر رت بض رةلرضقيثرعلماوونر للُقمارل عر

ةفع  ونر رعل قجمع رق لوأرنوللا وووولْ ر قرييثرةولْرعلبجونر وكقعْ ر قر تمولقضر ةقضوارتسة رللةر

عل ق  ر قرييثرعل م ر للُقما رق  فر لألرل لر ر لأرةعرت ل ضرةقل ووكرعلرووبارعل ُم ر ر

 قمنرقيوق ور»ت قجفعررل قع رقلنسل رعلماون رن لر ىار رعل كضور ريفلنر وقةرعهللرعل  ر قةرع

رق(2()1)علفةقةرعلفلفةلرةإينرةُل بر ُ رع  ىملْ«

رق  ريي نرض ل ضر ةًبعر بق ض لرةعرعلابق عترعلرب مارقعلتلرةم لورحذظرعلمانق

ن لريرً سر مم  ر رجفع رعيووت  لضرقيووللنرة بقةارضبعةرةم لرعلفيفسر عرعل  نرةكحرةعر

ضرحمولحرع كر قر وووو ت ولرلقايب ر قرةولرل عرًمير قةررعل ةعرل عر ىوار  رعلف ووووثر قرعل  ونرضث ب ر

علب وووومثرةعرح ونرجوكضوك ر قرةولرل عرًمير قةرعلفلوكرعلاووووفْرلذاوووولةرعل ةع رق  فر لوأرةعرر

رق(3)ق لأرل ككرةملةلتنرل قل كرعلربا رقيملًيلر قةرعل  ضر مكرعل لجارع  بعضرعل ربق ا 

لرعلفيفسر عرعل  ونرةوكحرةعرقة ونرعلا سر مم  ر رعيووووت  ولضرقيووووللونرة بقةوارضبعةرةم ور

 

 رقعلىم قلر رعلاووومعرعلُىبي ر لةور191/ر2 ًبجنرعوةلكر ح كر رعل اووومك ر لةورةاووومكر  سر عرةللأر(ر1)

 ق27/ر5ت ىلةرعلت ق ر للفةقة رقعليىبعينر رعل  ن رع قي  ر لةورةعرعي نرة  كرعي

 رعلمب رعلى مار ر117/ر1 رعلذفعننرعلكقعينر347/ر1ر رموبحرعلابمولر قةرًقمنر243/ر15ضمسبورعل ىاوفطر(ر2)

علاوومنرر ر225/ر9 رعل  قةر161/ر10 رعلرووبحرعل  تثر218/ر1 رنروولسرعلقملار92/ر4مووبحرعلى نارعلف ةضار

 ق381/ر1علنبع ر

 ق298/ر7 رعل مملر91 ر90/ر13 رنذلضارعلمىمنر361/ر3 رمبحرةمحرعلنقمنر175/ر3ضمسبور ةرعل  تل ر(ر3)
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عل ةع رقلمسرل لر  ل ر وووول حرةثريك حرعل قجمعر قةرعو نلة رقلمسرممل رةلرض مثرةعرعل  ن رر

 لأرن لر رعل  ضر عرعلماووولْر ل تىل ر  رع  ووونر رعل  ضرة نرضىلحرلق قجمعرقعل لضرمل رة نر

رعو لحار قريرضىلحر ل تىل ر  رع  نر رعل  ضريرضىلح؟

رر لأر قةر يفعضلرقملوعًتقذفعر 

علقفضرع قضورضبير  رعيوت  لضرقيوللنرة بقةارلقفيفسر عرعل  نرةكحرةعرعل ةعرضنف ر إ  ر

رعل قجارن لر رعل  ضق

 رقمفريفضر(3) رقمفريفضرعلروووولة موار رتولمبرعل ولموع(2) رقعل وللُموا(1)قمولعريفضرعل مذموا

رق(4)عل ضكضا

لقفيفسر عرعل  نرةكحرعل ةعرضنف رةيقًقلرعلقفضرعلسلينورضبير  رعيوووت  لضرقيوووللنرة بقةارر

رقضُب رن لر رعل  ضق

رق(6) رقمفريفضر مكرعل مل قا(5)قملعريفضرعلرلة مار رع  ح

لضرقيووووللونرة بقةوارلقفيفسر عرعل  ونرةوكحرةعرعل ةعرضىولحرعلقفضرعلسوللووورضبير  رعيووووت  ور

ر إ   لرقضُب ق

رق(8) رقمفريفضرعل مل قار رعل لمع(7)قمفر قعضار عرةللأ

علقفضرعلبع ثورضبير  رعيووووت  ولضرقيووووللنرة بقةارلقفيفسر عرعل  ونرةكحرةعرعل ةعريرضىولحر

 

 ق214/ر2لم برعلذلل رضمسبورع(ر1)

 ق334/ر1ضمسبورعلرلةنر رةقنرعوةلكرةللأر(ر2)

 ق91 ر90/ر13ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر3)

 ق381/ر1ضمسبورعلامنرعلنبع رر(4)

 ق92 ر91/ر13ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر5)

 ق348/ر8ضمسبورعو  لسر(ر6)

 ق334/ر1ضمسبورعلرلةنر(ر7)

 ق348/ر8ضمسبورعو  لسر(ر8)
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رةيقًقلق

رق(2) رقمفريفضرعلسلمبضا(1)قمفريفضر مكرعل مل قا

ريىعرعيًت سو

لر رع ةلا رل رق ةر يووىعرعيًت سرمفرةلرق ةر ر  وونرعلذبارمملرقمفرعل  ضلر  رةمنرت ل  ووً

حكضورجلعةار مارقمع رقةمنر  رعلمىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق ريلضر ررفةمنرةلرضكضر قةرعل مثرقم

رق(3)عل  ضور»ل نرعلف ةرعلاذل«

قةلرق ةر رل لحتنرةيقًقلرن لر رحكضورجل بورنملر   ضر قةر  كرعلمىلر وقةرعهللر قمنرقيوق رر

منرقيوق ررققرقق ةر رحكضور ىكرعهللر عر  بر  ولرعهللر م  لر  رعلمىلر وقةرعهللر (4)قعلقب  رضم ض

رق(5)  ةر عرعل  ضر عرعل بحرلير إ   ل

ة عر ول رللةرحكضورجلعةاريلضر لل مثرةيقًقلر قر للُبعما رقةعر ول رللةرحكضورجل بر  لحر

ر قرل رتوأ   رقةعر وووول رللةرحوكضوور ىوكرعهللر عر  بر  وووولرعهللر م  ولريولضر رعل قجواث ا  ةيققًولر ي   وي

ر للنفع رةثرل   لق

 األدلة:

رضورعيتكضر   لةرعلقفضرع قضر للقب   رقعلامارقعل  قفضوع ق ةلارعلقفضر

 

 ق348/ر8 لسرضمسبورعو (ر1)

 ق225/ر9ضمسبورعل  قةر(ر2)

 ق1069/ر2 ًبجنرةاق ر ر  م ن ر لةورض بكرةعرعلب ل ارةلرض بكرةعرعلفيةحرر(ر3)

 ق1065 رقةاق ر ر  م ن ر لةورحُ رعل  ضر33/ر7  م ن ر لةورعل  ضرر ًبجنرعلىال  ر (ر4)

/ر1عرةلجنر ريووووممن ر لةورعل  ضر رقع 265/ر1 ًبجنر ح كر رعل اوووومك ر لةورةاوووومكر  بر عرعلايلةر(ر5)

 ريلضر رة وووىلحرعل جلجاورملعر إيوووملةر ووو مير87/ر4 رقعليىبعينر رع قيووو  ر لةورةعرعيووو نرمللعرر260

 رلق  ةار ح كر عر  لر ُبرعلىف ومب  ر111/ر2ل م اقرقضمسبورة وىلحرعل جلجار ر قعلكرع عرةلجنررلاو يرع عر

 تح/رة  كرعل متقةقمور1403 ربرةع رعل ب ما ر مبقت رطقر ل مار
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لرعلقب  ورةقفلنرت للةور ُث  ر} ةع رعهللثرلي تيعي لرني ع  تيمثفعرةي رقي عع قمث بث
رق(1){ يلم 

رققجنرعلكيلاور  رعل  مةورع تمفعرةلرنتعرعهللرلُ رةعرعلفلكق

معاورة لرق ةر رعل  ضرةعرحكضورجل بر  لرعهللر من لرعلاه   نريلضورنملر   ضر قةر  كرعلمىلرررق ةع

رق(2) قةرعهللر قمنرقيق رقعلقب  رضم ض

ققجنرعلكيلاور  رعل كضورضكضر سلمب ر قةرعلنفع رةيقًقلر رعل  ض رةُلعرعيووت  لضرقيووللنر

رة بقةارلقفيفسر عرعل  نرةكحرةعرعل ةعق

قةم ولور وأ رحوكضوورجول برض ول  وووونرع حولةضوورعلوكعلوار قةرت ولملر يووووىولةرعلفلوك رقضموليشورر

رق(3)»تملن فعرتُسبقع«

ن ولرعيووووتوكلفعر ول مًولور  ولر ق ر عر ىوكرعهللر عر  بر  وووولرعهللر م  ولر  رعلمىلر ووووقةرعهللر قمونر

رقيق ر  ةر عرعل  ضر عرعل بحرلير إ   لق

علنفع رعل يق ر رحكضورجل بر  ووولرعهللررققجنرعلكيلاور  رعل كضورضكضر سلمب ر قةرتقممك

ر بحق منر رعل  ضر قةرل  رعل

قضمليشور أ رعل كضور وو ميرلاوو يرع عرل م ا رقيلضرعلكع ييملورتذبةر نرليوو لقرعليىلا ر

 عرع عرل م وا ر عرج ذبر عر  م وا ر عرعل مب  ر عرح  ح ر عر ىوكرعهللر عر  برةعر  مونرققم ر

رق(4)ةبيً  رقلمسرةمنور عر  منةمن رقعل فعةر عرح  ح ر عر  بر

لرعل  قفضورة عرقج معو رق ةع

لرةمن حك رق(5)م لور  نرلمسرلق ق ر  رض م  لرةعرعلفلكلر  رل لرحق 

رلقروو فحرقت  وومً رلقفلكلر كلمنر  رعل ب حرتثامعبر رعلنعرر ًْ علسلينور  رعلفطْرح رعل بحرياوول

 

  رةعريف حرعلىقبحق187عَّضاور(ر1)

 ق114يى رتابضنن رصور(ر2)

 ق173/ر6  لرم ض ر لةورعلمُلحرقةاقنر ًبجنر ىكرعلب عقر رعل  ميرةبيً رةعرمبض ري مكر عر(ر3)

 ق113يى رتابضننرصور(ر4)

 ق251/ر4ضمسبور  عرعلبعضار حلةضورعل كعضار(ر5)
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رق رةُلعرةلرممل(1)قعل ما رة ر كرةعرل   لر رعل  ض

ر ةلارعلقفضرعلسلينو

رفضوعيتكضر   لةرعلقفضرعلسلينر للاما رقعل  ق

معاورةسلمبرًىبرجل بر  لرعهللر منورنملر   ضققق لرعلاه  ةع
رعل كضوقر(3()2)

رقضمليشور  لر فيشر نر   لةرعلقفضرع قضق

لرعل  قفضلرة فور  رحق ولر رعلفطْرير رعو  عضر وكلمونرع قيولارمقى ولر رعل موار تممموعر ق ةوع

رق(4)عل رذا

رحتةريرضذفترعل ات  ر لل قكقرقضمليشور أ رعل مارضثُتذةرةم لر للف فضرللم ل

ر ةلارعلقفضرعلسللوو

لر   ضقققرعيووووتوكضر  وووو ولةرعلقفضرعلسوللوور قةرل ولحوارعل  ضر  وكضوورجول بر عر ىوكرعهللورنمور

رعل كضوق

رةُلعرةلرمملرةعرعيت  لضرقيللنرة بقةارلتىل كرةتبعترعل  نق

ةرعهللر قمنرقيووق رق ةلرعمووتبعطرل   لرةق كضور ىكرعهللر عر  بر  وولرعهللر م  لر  رعلمىلر ووق

رق(5)  ةر عرعل  ضر عرعل بحرلير إ   ل

رل فمفْحر رحلضرعل  ضقق ةلرعلكلمنر قةرعلُبعماورةأل رةمنرتققمنرعلمانرقييثرعلقلحر عرع

ر قةرت لملر يىلةرعلفلك رةقلضور»تملن فعرتُسبقع« رق(6)ق  رعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق رحوع

 

 ق175/ر3 رحلممارع عر ل كضعر276/ر2 رعلم برعلذلل ر276ر/2ضمسبورعلى برعلبعل ر(ر1)

 ق113يى رتابضنن رصور(ر2)

 ق92/ر13ضمسبورنذلضارعلمىمنر(ر3)

 ق92/ر13منرضمسبورنذلضارعلمى(ر4)

 ق114يى رتابضنن رصور(ر5)

 ق114يى رتابضنن رصور(ر6)
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رق(1)ارلتىل كرةتبعترعل  نرةكحرةعرعل ةعةُلعرةلرمملر رعيت  لضرقيللنرة بقة

ر ةلارعلقفضرعلبع ثو

معا رقمفو رعيتكضر   لةرعلقفضرعلبع ثر للاه

ةلر ق رةعرحكضورجلعةار مارقمعر  رعلمىلر ووقةرعهللر قمنرقيووق ريووونر عرعل  ض رةقلضور

رق(2)» لأرعلف ةرعلاذل«

ر رةُلعرةلرمملق(3)ققجنرعلكيلاور  رعل كضورةضر قةرةمثرعل  ض

رقضمليشور أ نرض ُعرح قنر قةرعلُبعمارج ً لر معرع ةلاق

 الرأي املختار:

 معرللمنرعلقللقف ر لل مث رلير  نرض ُعرح نرعلم وفصرعلفع ةحررقعلل ر ًتل  رةعرملعرمفرةلرر

 لل مثر قةرعلُبعمالر  رحكضورجلعةار رعل مثرلمسر وووبضً لر رعل مث رل ريرضق كرةعرتاووو متنرر

ربض رعلترىمنر  رضُف رحبعًةلقق ًةعرًذم لر قةرم

ضوورعل تذ ر قم ولرق ةولرحوكضوورجول بر عر ىوكرعهللورنمولر   ضقققرعل وكضوو رةوإ ونرض ول  وووونرع حولة

رعلكع مارللةرتُسمبرعلمان رن لرض ل  نرع حلةضورعل بض ارعل ل  ارلنق

رن لرض ل  نريل كحرةن ثر قم لرقملر  رعلمانرةعرعلابق ضلترعلتلرضنعرعل ذلظر قم لق

حوكضوور ىوكرعهللر عر  بر رعلم لر عرعل  ضر عرعل بحرلير وإ   ول رةوإ رعلوكع ييملريولضوررق ةول

رعليىلار عرع عرل م ا رققم رةمنر ضًال رةقكرًللذنر ىكرعهللر عرقمعقتذبةر نرلي لقر

رقيلضرعللمىلورعل كضور  ميق

ارعل مثرق مولْر قةر لوأرضتاووووحر  رتمسم رعلماوووونرلممبرحولجوارضنف رةثرعلُبعموا رقمولعر رحوللور

علذبة ريرعلن ل للر  رعل ىلحر للروووواصريكرضُف رةيقف ًلر للُنر  نرةُ نر ةبر ووووبق  ر

 

 ق298/ر7ضمسبورعل مملر(ر1)

 ق113يى رتابضنن رصورر(ر2)

 ق225ر/9ضمسبورعل  قةر(ر3)
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ر  لةسار قةرعلمانققمفرعل

 الفرُع الثَّاِني

 َدْفُع احليِض باألدويِة ملنِع احَلْمِل وأثُرُه الشَّرعيُّ

ةثرمفضرع  ووونر  رةمثرعل  نر كةثرعل م ر ل ةقضارضاوووتق كرعيوووت  لضرةقعْرةةثرعل م ر

عل ةول رلتىول وكرعلذتبعتر معرعل  ون رقع  وووونر رجفع رةةثرعل م ر ول ةقضوار  ونرجولل ر رووووبقطلرر

رقملو

 قًيو  ريرتُف رعل ب حرة وول ار أحكرع ةبعضرعلتلرمووا وو لرع مىلْرعل ل يف رل لر رتملقضر

رملعرعلكقعْرةعرةبضرة ق رقعل لضرمل لرقملو

رلككقل عرنل ارة ل ار  بضرعلققعر قر م رعر-1

قةقر-2 ُث ر ةبعضرعل

ى كقر-3 ُي ر ةبعضرعل

قر-4 ب   ُع رةبضرعلاه

ر لقل عر قمارً ًالرق   معرة لرةفير-5

رعو ل ار أ فعارةعرعلابمل  رق ال اريبمل رعلسك قر-6

ر قرتاسهبرعلككقر-7 رعو ل ار نقياص

رعلتكًمعرق  ف لر  رع  بع رت ةعةر تأًمبرعلكق حرعلر بضاقر-8

رق(1)قعْريىىًلرلق ق رةسنرييثرع  ل معرق  ي لر قرعيتو لضرعلبح  يرضُف رعلكر-9

 ليووتروول حرمىمعرةتا ووصرحل ق رق  رضمقعر قةرعلسعر قرن لر  نرضرووتبطور  رضُف ر لأر

لرةس وًكع رق  رضُف ر لوأرلذتبحرة وكقةحرق  رضُف ر لوأر وإ  ر ضتمقعر  ونريرضقيثرعل م ريي وً

رعل ق ق

عرنل ارعل ب حرة ول ار أحكرع ةبعضرعلتلرموا و لرع مىلْرق ملْر قةر لأ رةإ نر رحلضرةلرل 

 

كرتأًمبر  قضرعل م ر تملقضرعل قليمبرعلي ىمعا رصور(ر1)  ق257ر-ر56ضمسبورت  ه
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لضرقجفةملرعيووووت  ولضر ةقضارةةثرعل م  رةإ نريررعل تا وووو ووووف رعل ول يف  رقعلتلرض تمثر رحور

رضنف رلق ب حرقعل لضرمل رعيت  لضر ةقضارةةثرعل م رل مثرعل  نرلت ق ر ب ملق

ْرعل ل يف  رةإ نرير كرةعرل  رق ةلرل عرنل ار مبرة ول ار أحكرع ةبعضرعلتلرموا و لرع مىل

ةس وًكع رق  رضُف ر لوأرلذتبحرعل ق  رق  رضمقوعر قةرعلسعر قرضتمقعر  ونريرضقيثرعل م ريي ًولر

ة كقةحرير ةمًلرمفضً  رةإ رتفعةبترمل رعلروبقطرجل رعيوت  لضرةلرضكةثرعل م رةثرعلُبعمارل لر

ريى ر رحُ رعل  ض رقليرة ق
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 اخلامتة

لرلفج نرعلُبض  رق  ر رًتلكرملعرعلى و  رةإ رملعرج ًكعرل قنٍّ رق يووأضرعهللر  رضن قنرًلل ووً

ارعل ا رق مع رق  رضُف ر ًًبعر رعلك ملرقعًَّبحقضمذثر نر لةع

رق قةرعهللر قةريمك لرة  كرق لنرق  ىنرقيق ق

 ةقرض مةرة  كر  فر ُبر ىكرعل ىك   

 ةك سرعلذقنرعل قل    

  ب مارلقىممعر للقلمبحنقمارعلك عيلترعوي ةمارقعل  

ر
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 النتائج والتوصيَّات

رعلمتللارعلتللماو  كرلت لكرملعرعلى ور اتيمثر  ر تف نرللةر

رعل م رةكرمىم ارضبًمنرعلبح ر ر قيلترة قفةاقر-1

رضسىارحُ رعل م رلقككرعلال  رةعرعلذب رعلال  قر-2

 مثرةمونرةعرل عرتفعةبترمووووبقطرعل م ر ىوار حُولةون رقل عرقجوكرعل م ر ىوارةولرضر-3

رعل ىلةعترق مبمل رق ىارةلرضفجىنر ضًالرةعر قفغرق مب ق

رعةب تنرعل لل ريىنرع تالل لقيرض نرلق ق رقطْرر-4

رضنف رعييت تلار لل ب حر  لر معرعلابحرقعلبنىار  رحللنرحلضرعل م قر-5

نثرقملرحلل رلمسر قمنرليرعلتف ارقعييتمذل قر-6 رعةب تي ئي
م  عرقي رةي

رعرل ذظرع  ذسر مكرت قه رعل   قعلتكعق رضنر-7

رةةثرعل م رجلل رل عرتفعةبترمبقطرجفع  قر-8

رضم ضرةكر قةرعل لل ر  كرعيت  لضرعلكقعْرة لرملمبرقل لر حُلكرعليلمبعتقرل عرل ر-9

ت ف ر  بعضرعل م رةعر يكرق  فمولر رحولضرةةثرعل م ر ول ةقضواريرضسىوار ونرحُ رر-10

رعلككر   ةلتنقرعل م رةلرةعكرل رض لحىنر  قض

ل  تولة ر قرت ف ر  بعضرعل م رق  قضرعلوككر  وكرتمولقضر ةقضوارةةثرعل م ر رقيتونرعر-11

ر مكرتأًب ر   رعلفيارضسىارلنرحُ رعل م ق

 ةقضوارةةثرعل م ر رحولضرحولجوارعل ق رللةرعلفطْرل رنول وارحولجوارعل ق رللةرعلفطْررر-12

لرة رضنف رتملقضر ةقضارةةثرعل م  رقل رتمكةثر  ىلموووبت لرةفقرعلاوووبحرقت ارعلبنىار  رحللن

ُول ريرتقم رةمونرعل قجوارق  ف رنول رتمولقل ولرل ولجوارتوك فرلوللوأرنُف ونرةاوووولةًبعرلق   ونر رة

رقم فتنريرتمكةثر أينرةعرعلفطْ رقنل رة تلًجلرللةر لأرجل رةةثرعل م ر ل ةقضار ربقمنق

رار رعل كحقعل يققارعلبج مارحللً ر قرحلةً رضسىارل لرح رعلمذقر-13

رعل ىتفتارير ذقارل لر رعل كحقر-14

رنرعل كحر لويبعْروضنلةرعلمذقار قةر قج لقيرضنف رةةثرعل م ر ل ةقضارلتيفضر-15
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ل فقرعو  ر قةرعل ب حر رحوولضرتموولقضر ةقضووارلووكةثرعل م رلتيفضوونرعل ووكحر وولويبعْررر-16

علقك رعل علكر قةر ةعرعل كحرعل قب ررر ةهرر-قعل لضرمل -وضنلةرعلمذقار قةرعل ق  رقضنعر قم لرر

رمبً لق

ضرمول ريرت عضر ر وكحرحتةرض فةرعل م  ر قرع تذولارعل م ر ول ةقضوار عرعل ب حرقعل ولر-17

رتىقغريعرعوضلسق

لرة ةمًولرنوللاووووبمول رر-18 يرضنف رتمولقضرع ةقضوارلوكةثرعل م ر رحولضرةبضرعل ب حرةب ووووً

رق ةبعضرعلققعرق  فم لق

ر ةبعضرعلممبرعل  ةمارضنف رة  لرتملقضر ةقضارةةثرعل م ر ربقمنقعو ل ار ى  رعر-19

رتبعترعل  نر  رحلجارضنف رةثرعلُبعماقةمثرعل  نرقتىل كرةر-20

تمولقضر ةقضوارةةثرعل م رل مثرعل  ونر رحولضرقجفةر ةبعضرة ةمواريرضنف  رق رحولضرر-21

رع ةبعضرعلممبرعل  ةمارضنف ر ربقطرعلنفع ق

على ور أ رترووُنرمموار ق مارةعرنىل رع مىلْرعل ل يمعرلقتروولق رةثررر ق وولر ر  لضار-22

ارمموارنىل رعل ق لْر ل   مب رقةعر مبم رة عرم ر قةر ق ر عيووخر رعلقاوولضلرعلتلرتروومنرعل لةع

ر ر ةعرعلملس رقل لرت ق ر لل نلضرعليىللر  رعلم اووارعل ق مار رعل نلضرعليىلر رتيف رةاووت بٍّ

ر  ب لرعل ل بق

كرق لنرق ي ىنرقيقع ققرر ر قعةرعهللثر قةريمّك لرة  ع
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 الِعلميَُّة للبحِثالفهاِرُس 

 أوًلا: فهارس اآليات القرآنيَّة.

 ثانًيا: فهارس األحاديِث واآلثار.

 ثالًثا: فهارس املصادر واملراجع.

 رابًعا: فهارس املوضوعات.
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 أوًلا: فهارس اآليات القرآنية

 عل ذ ا علاف ح  ي  لر ارعَّضووووووووووووووور ك

رر} 1 يي ررقي ا  ُي قث رل ليةرعلتع   ُث   ض
ض ك 
ق قثفعر  أي   1716 علىقبح 195 {تث

ر} 2 ن  فيرريث  علىقبح 222 { يً يرمث
1658،1657 ،

1680،1693 ،

1695،1696 1728،1729 

 1690 1689 علىقبح 222 {ب فمعقيرتق} 3

 علىقبح 222 { ةإ عرتي ب} 4
1689،1690،1691،1704 

 1690 علىقبح 222 {لتف  معٱض عررهللٱل ر} 5

 1705 1661 علىقبح 228 { أ ذا عرضتب  عر يقق الٱق} 6

 1749 علىقبح 187 {تمفع اقر  ربقمعر لَّة} 7

 1690 علىقبح 230 {ةعر  كرة رت نرلن} 8

 1705 علىقبح 234 {ةمُ ر ضتفةفللضعراق} 9

عةةل} 10 ل  رللم  رة فَٰٓ  1711 علمالْ 6 { ةف 

عتققير} 11  1716 علمالْ 29 {  ذاُ رتقفَٰٓ

 1678 مفة 8 { م  رة بقةلرلمسرضأتم  رك يرضف} 12

ةثرهللٱل ر} 13 عْرللضعٱ عررضك   1711 عل ا 38 { ةمفَٰٓ

ذوسوف رلذوبقج و رم رلوولضعٱق} 14 ليررح 

ج    ر قة َٰٓر م  رةقُارةلر قرق   { ض  

 1734 عل سةمف  6 ر5

 1685 علفعي ا 79 { ي بق لٱليرر  ۥيرض ان} 15

 1724 ع ح عة 36 {ةماقيةسرةعقةلرنل رل س} 16

رع جق عر  رضاووو رح لض ٱ  ق قل ا} 17

 {ح ق ع

 1668 علي ق 4
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 علي ق 6 {نح رقل رنعر قل ا} 18
1736،1737،1738 

رةعريووووُمت رحموورةعرُمفمع يوووور} 19

 {كن جق

 1738 علي ق 6

 1738 علي ق 1 { مفت عرةعربجفمعيرتا} 20

 1705 1743 علي ق 4 {ر  م لٱةعررعضوارل َِٰٓٔلٱق} 21

ر
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 ثانًيا: فهارس األحاديث واآلثار

 عل ذ ا مبسرعل كضور قرع  ب ك

 1729 1678 »ل عر يىقارعل مااثرةك لرعل  ح« 1

 1717 »ل عر ةبتُ ر أةبققق« 2

 1703 1682 »ل عر قمارعلنل ضارتاثريممعرة لرعةب ح« 3

 1717 ةأتفعرةمنرةلرعيتي ت «»ل عر ةبتُ ر أةبر 4

 1696 1693 1688 »ع م فعرننرملْرليرعلمُلح« 5

 1676 » ينرعل م رلقنل ضارقعلىُبر   ار ضلك« 6

 1689 ل  لر  لر ةأ 7

 1393 »عنرذلرةال « 8

 1705 » يريرتفمأرعل ىللةرحتةرضا ع« 9

 1729 لينرعةب حر ثيت لضرة ر م ب 10

 1687   ح«»عليفعسر 11

 1704 »  رع تاقلرق قل« 12

 رر1675 1669 »ةكرعل م ر يفةرض بس« 13

1685 1678 

 1751 1748 » لأرعلف ةرعلاذل« 14

قعقيملر قجلر  ً ل 15  1740 1738 مي

 1694 1691 نل ارلحكع لقققق 16

 1694 1693 1692 نل رضىلمبرعل ب حرةعر اللن 17

 1707 نل رضاق ر مكر ًبر  ب  18

 1678  سةبر قالْرعل فكرنمل 19
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 عل ذ ا مبسرعل كضور قرع  ب ك

 1749 1748 نملر   ضر قةر  كرعلمىلر قةرعهللر قمنرقيق  20

 1717،1722،1725 »ير ب رقير بع « 21

 1685 »يرضقب رعل لل رقيرعلنمعققق« 22

 1704 »يرضقىنرعهللر  حرحلل رلير ا ل « 23

 1685 «علقب  رليرملمب»يرض سر 24

 1691 »لتركر قم لرل ع مل« 25

 1692 1694 1691 »لأرةلرةفقرعو ع « 26

 1707 »لُنرةعْرةقعْ« 27

 1699 لنرننرملْرليرةبج ل 28

 1696 »لماارحماتأر رضك « 29

 1732 1664 ةلرنل ارعلمالْرتتُقير لأ 30

 1721 عل ب حرتربةرعلكقعْ 31

ب  ر 32  1662 1687 1668 ةقمبعج  ل«»ةث

 1750 1749 1748   ةر عرعل  ضر عرعل بحرلير إ   ل 33

 1679 »ق ةلر ق ل رةضم ع« 34

 1686 »قج فعرمل رعلىمفت« 35

 1743 قيرةعرعل للرل رض اع 36

 1707 »ضلر ىلةرعهلل رتكعققع« 37

لرةضمل  38  1702 1698 ضت كقر اث اي

 1697،1699،1702 ضت كقر كضمل  39

 1701 1699 1702 1698 ةضمل «ر»ضت كقر م ي 40
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 ثالًثا: فهارس املصادر واملراجع

 ( القرآن الكريم.1)
ر(رة لة رعلتذامبرق قفكرعلقب  و2)

تماومبرعلُبض رعلبح عر رتذاومبرن كرعل مل  رلق  ةار ىكرعلبح عر عر ل وبرعلاو ك  ر روبررر-1

رقك رتح/ر ىكرعلبح عر عرة  2000ر-مور1420ةسياارعلبيللا رطقر قلةر

جلةثرعلىمل ر عرتأقضنر  رعلقب  رلإلةلكرة  كر عرجبضبرعليىب  ر روبرةسيواوارعلبيوللا رطقرر-2

رك رتح/ر ح كرملنبق2000ر-مور1420 قلةر

ر(رة لة رعل كضورق قفةنو3)

 يل رقة  كرررعييوتلنل رلإلةلكرضفيوير عر ىكرعهللر عرة  كر عر ىكرعلىب رتح/ريولل رة  كر-1

ركق2000ر-مور1421ل ق ما ر مبقت رطقر قلةر قلرة فض ر ربرةع رعلُتعرع

علىك رعل ممبر رتابضارع حلةضورقعَّ ل ر رعلروووبحرعلُىمب رلإلةلكر  بر عر قلر عر ح كر عررر-2

ك رتح/رة يذةرر2004ر-مور1425عل ققع ر ربرةع رعل نبحرلقمربرقعلتف ضث رعلبضلض رطقر قلةر

ر  فرعلمم ق

كرعلبح عر عرعلنف   ر رووبرةع رعلُتعرعل ق ما رطقرعلت قم ر رةاووللنرعلا س رلإلةلكر ىر-3

ر قلةق

علت مم ر رتقامصرتابضار حلةضورموبحرعلفجم  رلإلةلكر ح كر عرحنبرعل اوق ين ر روبرةع ررر-4

رك رتح/رةقرة  كرعلسلينق2007ر-مور1428  فعْرعلاقي رطقر قلةر

 ربرةُتىارع يك  رةُارر قفغرعل بعك ر ىكرعهللر عر ىكرعلبح عرعلىالك رتف محرع حُلكرةعرر-5

ركق2003ر-مور1423عل ُبةا رطقرًلةاار

علنلةثرعل و محرعل اومكرعل ات وبرةعر ةف ر يوفضرعهللر وقةرعهللر قمنرقيوق رقيوممنرق ضعلةن رر-6

 عرررعل  بقسر  وووو محرعلىاول   رلإلةولكرة  وكر عرليوووو ول مونرعلىاول   رتح/رة  وكر عر ممب

رقمو1422 ل ب ر ربرةع رمفقرعلمنلح رطقر قلةر
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 عةرعل  ولةر رموك رًمبرعل ىولة رلإلةولكرة  وكر عر  لر ُبر عريم رعلنف ضوا ر رووووبرةسيوووواوووواررر-7

ركق1994ر-مور1415علبيللا ر مبقت رطقريى ارق ربق ر

يووىنرعلاوو كرمووبحر قفغرعل بعكرلإلةلكرة  كر عرليوو ل منر عر وو حرعل ووم لين ر رووبرةع ررر-8

ر كضوقعل

 ر رووووبرةع رلحملْرعلُتعرعل ب ما رةم وووونر ماووووةرريوووومعرع عرةلجن رة  كر عرض ضكرعلق قضملر-9

رعل قىل رعلقلمبح رتح/رة  كرةسعةر ىكرعلىليلق

يومعر  لرةعقة ريوقم ل ر عرع مو ورعلاوناوتلين رتح/رمو معرع   لوقط رقة  كرنلةن رر-10

ركق2009ر-مور1430 ربرةع رعلبيللارعل لل ما رطقر قلةر

رووول ر فعةرة بقس ر روووبرةع رعلمبةرريووومعرعلتبةل  رة  كر عر ماوووةرعلتبةل  رتح/ر ر-11

ركق1998عوي ةل ر مبقتر

ر رووووبرةع رعل  بةوا ر مبقت رطقر قلةرر-12 ر  بر عريووووقم ول رعلوكع ييمل  يوووومعرعلوكع ييمل 

رمو رتح/رعلامكر ىكرعهللرملم ق1408

ح/رحاومعريولل ر يوك ر روبرةع رعلىروللب ريومعرعلكع ةل ر ىكرعهللر عر ىكرعلبح عرعلكع ةل رتر-13

ركق2013ر-مور1434 مبقتر

يوومعريوو مكر عرةم ووف  رتح/رحىمعرعلبح عرع  س ل رمىثرق رووبرعلكع رعلاووقذمار لل مك رر-14

ركق1982ر-مور1403طقر قلةر

علامعرعلُىبيرلإلةلكر ح كر عرعل امعر عر قلرعلىم قل رتح/رة  كر ىكرعلقلة ر يل ر ربررر-15

ركق2003ر-مور1424 ق ما ر مبقت رطقر ل مارةع رعلُتعرعل

لاوومعرعلُىبيرلإلةلكر ح كر عرموو معر عر قلرعلماووللل رتح/رحاوومعر ىكرعل م  رمووقىل ررعر-16

ركق2001ر-مور1421 ربرةسياارعلبيللا ر مبقت رطقر قلةر

مووبحرةرووُنرعَّ ل  رلإلةلكر ح كر عرة  كرعلي لق  ر رووبرةسيوواووارعلبيووللا رطقر قلةرر-17

رك رتح/رم معرع   لوقطق1994ر-مور1415

  رلإلةلكر ح كر عرة  كرعلي لق  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقرموبحرة لينرعَّ لر-18
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رمو رتح/رة  كر مب رعلمنل ق1398 قلةر

 ووو محرع عرحىل  رة  كر عرحىل رعلت م ل رتح/رمووو معرع   لوقط ر روووبرةسيووواووواررر-19

ركق1993ر-مور1414علبيللا ر مبقت رطقر ل مار

ر-موور1424عل ُتعرعوي ةل رطقر للسارر  محرعوةلكرة  كر عرلي لقر عرً ض ا ر ربرر-20

رك رتح/رة  كر  س لق2003

  كحرعلقل  ر رووووبحر وووو محرعلىال   رلإلةلكرة  فةر عر ح كرعل مممعر رووووبرةع رلحملْرر-21

رعلتبعثرعل ب ل ر مبقتق

 جع ر روووبرةُتىارعلمب لْرررةتحرعلىل  ر روووبحر ووو محرعلىال   رلإلةلكر ىكرعلبح عر عر-22

رك رتح/رة  فةرم ىل  رق ًبق ق1996ر-مور1417مف ح رطقر قلةرع  بضا رعل كضمارعل 

علذبةقسر  أ ف رعلايلة رلإلةلكرعلكضق لرمومبةقضنر عرمو بةع  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما رر-23

رتح/رعلامكر امفينق

يوويرعلُبةلين ر رووبرةع ررعلُفنعرعلك  ر رمووبحر وو محرعلىال   رلإلةلكرة  كر عرضفر-24

ركق1937ر-مور1356 قلةررلحملْرعلتبعثرعل ب ل رطق

عل نتىةرةعرعلاومع رلإلةلكر ح كر عرمو معرعلماوللل ر روبرةُتىارعل يىف لترعويو ةما ررر-25

رك رتح/ر ىكرعلذتلحر  فر كحق1986رر-مو1406حقع رطقر ل مار

مووووو رتح/ر1408مبقت رطقر قلةررعل بعيمنر  لرةعقةرعلاناتلين ر ربرةسياارعلبيللا ر ر-26

رم معرع   لوقطق

عل اووتك  رلإلةلكرة  كر ىكرعهللرعل لن  رتح/رة وويذةر ىكرعلقلة ر يل ر رووبرةع رعلُتعررر-27

ركق1990ر-مور1411عل ق ما رطقر قلةر

عل اوومكرعل وو محرعل ات ووبر مقنرعل كضر عرعل كضرللةر يووفضرعهللر ووقةرعهللر قمنرقيووق ررر-28

ةع رلحمولْرعلتبعثررعل نول رعلمماوووول ف   رتح/رة  وكرةسعةر ىوكرعلىوليل ر رووووبرلإلةولكرة  وكر عر

رعل ب ل ر مبقتق

ك رتح/رر2001رر-مووور1421عل امكرلإلةلكر ح كر عرحمىن ر ربرةسياارعلبيللا رطقر قلةررر-29
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رم معرع   لوقطق

ركق1999ر-مور1419عل امكرلإلةلكريقم ل ر عرةعقةرعليمللال ر ربرةع رمنب رطقر قلةرر-30

 عر  لر ُبرعلىف وووومب  ر رووووبرةع رررة ووووىولحرعل جولجوار ر قعلوكرع عرةولجون رلق  ةوار ح وكر-31

رمو رتح/رة  كرعل متقةق1403عل ب ما ر مبقت رطقر ل مار

عقر عرم ولكرعل ووووم ولين رتح/رة  وكرحىموعرعلبح عرع  س ل ررر-32 عل  ث وووومعيرلإلةلكر ىوكرعلبع ع

رقمو1403 ربرعل نقسرعل ق لر لل مك رطقر ل مار

لرموومىا ر رووبرةُتىارعلبمووك رعلبضلض رطقر قلةرعل  ث وومعيرلإلةلكر ىكرعهللر عر  لر ُبر عر  ر-33

رموق1409

ة لل رعلاوووومعرمووووبحريوووومعر  لرةعقةرلإلةلكر  لريووووقم ل رعلايل ل رطقرعل يى ارعل ق ما رر-34

ركق1932ر-مور1351حقع رطقر قلةر

مو رر1415عليىبعين ر ربرةع رعل بةمع رعلقلمبح رعل  ن رع قي  رلإلةلكريقم ل ر عر ح كرر-35

رتح/رمل قر فضق

عل  ن رعلُىمبرلإلةولكريووووقم ول ر عر ح وكر عر ضفةرعليىبعين رتح/ر ح وكر ىوكرعل نمووكررر-36

رعلاقذل ر ربرةُتىارع عرتم ما رعلقلمبح رطقر ل ماق

معريق نل ررة بةارعلاووومعرقعَّ ل رلإلةلكر ح كر عرعل اووومعرعلىم قل رتح/ر ىكرعل  يلر ةر-37

 رقةع ريتمىار ىمبقترق ًبق  رطقر قلةر رووبرجلة ارعلك عيوولترعويوو ةمعا رنبعتروول ر لناووتل 

ركق1991ر-مور1412

عل متقةرمووبحرعل فمأ رلإلةلكر  لرعلفلمكريووقم ل ر عرًقيرعلىلجل ر رووبرةيى ارعلاوو لةح ررر-38

رموق1332ة ب رطقر قلةر

ْرعلتبعثرعل ب ل ر مبقت ر قعضوار  فرة وووو وعرعل فموأرلإلةولكرةوللوأر عر  س ر رووووبرةع رلحمولر-39

رمو رتح/ر رل ر فعةق1412علبيللارعل مب  ر ربرةسياار

  ووعرعلبعضار حلةضورعل كعضا رلق  ةار ىكرعهللر عرضفيوويرعل ضق ل ر رووبرةسيوواووارعلبضل  رر-40

رك رتح/رة  كر فعةاق1997ر-مور1418 مبقت رةع رعلقىقارعوي ةما رجكح رطقر قلةر
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رعلذقنرقع  فضو(رة لة ر4)

رة لة رعلذقنرعل مذلور- 

عل اتل رلق  ةار ىكرعهللر عرة  فةر عرةفةقةرعل ف ووووقل رت قم /رعلروووومخررعيًتمل رلت قمنرر-1

ر-مووووور1356ة  فةر  فرةيمقا ر روبرةيى ارعل قىل رعلقلمبح رت وفضبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقتر

ركق1937

برةع رعلقب  رقعل قفكرعويوو ةما رنبعتروول ررع  وون رلإلةلكرة  كر عرعل اووعرعلروومىلين ر روورر-2

رعلفةلرع ةملينق لناتل  رتح/ر  فر

  مسرعلذق لْر رت بضذلترع لذلظرعل تكعقلار معرعلذق لْ رلق  ةاريليو ر عر ىكرعهللرعلقف ف  ررر-3

ركق2004ر-مور1424 ربرةع رعلُتعرعل ق ما رتح/رض مةرةبعة ر

ةار ضعرعلكضعرل بعمم ر عرة  كرعل  بقسر ل عر نم  ررعلى برعلبعل رموووب رنم رعلكيلل  رلق  ر-4

رعلُتلةرعوي ةل رطقر ل ماق ربرةع ر

 كعلثرعل وومللثر رتبتمعرعلرووبعلثرلإلةلكر  ْرعلكضعر  لر ُبر عرةاوو فةرعلُليوولين ر رووبرةع ررر-5

رموق1406علُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر ل مار

 ح كر عرةفيوووةر ك رعلكضعرعل ممل ر روووبرةع رعلُتعررعلىملضارموووبحرعل كعضارلإلةلكرة  فةر عرر-6

ركق2000ر-مور1420 قلةرعل ق ما ر مبقت رطقر

تىممعرعل قلل رموبحرنم رعلكيلل رلق  ةار س ل ر عر قلر عرة نعرةابرعلكضعرعل ضق ل ر روبررر-7

موو رت فضبرةع رعلُتلةرعوي ةل رطقر1313عل يى ارعلُىبيرع ةمبضار فيق رعلقلمبح رطقر قلةر

ر ل ماق

 ىكرعهللر لضب ر رووبرةع رعلىرووللبررت ذارعل قف رلق  ةارة  كر عر  لر ُبر عر ىكرعلقلة  رتح/ر-8

رعوي ةما ر مبقتق

حلمومارعلي لق ر قةرةبعيلرعلذ ح رلق  ةار ح كر عرة  كر عرليو ل منرعلي لق  ر روبررر-9

رعل  ض رعلاللك قرك رتح/رة  كر ىك1997ر-مور1418ةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةر

ةبعةب ر عر قلرعلر مبر   ًابق ر ربررة  رعل ُلكرمبحر ب رع حُلكرلق  ةارة  كر عرر-10

رةع رلحملْرعلُتعرعل ب معاق
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علوك رعل اتول رمووووبحرتمفضبرع   وووول رقجولةثرعلى ول رلق  ةوارة  وكر عر قلر عرة  وكررر-11

ر-موووووور1423 ما رطقر قلةررعل  ووملرعل  بقسر   ْرعلكضعرعل  ووُذل ر رووبرةع رعلُتعرعل ق

رك رتح/ر ىكرعل م  رًقمنق2002

 قةرعلك رعل اتل رعل  بقسر  لممارع عر ل كضعرلق  ةارة  كر ةمعر  ب رطقرر ةرعل  تل ر-12

ركق1992ر-مور1412ةع رعلذُب ر مبقت رطقر ل مار

رمبحرةتحرعلقكضب رلإلةلكرة  كر عر ىكرعلفعحكرعلامفعيل ر ربرةع رعلذُب ر مبقتقر-13

للن ولص رتح/ررموبحرةات وبرعلي لق رلإلةلكر ح كر عر قلر  فر ُبرعلبع  رعل  بقسر ر-14

ك رتح/رةقرر2010ر-مووور1431يللكر ُكع  ر ربرةع رعلىرللبرعوي ةما رقةع رعلابع  رطقر قلةر

ر   ارعهللرق ًبضعق

رعل ملضارمبحرعل كعضارلق  ةارة  كر عرة  كر عرة  فةرعلىل بتل ر ربرةع رعلذُبقر-15

 عر  لرض مةرعل ممنل رررعلقىلةر رعلن ثر معرعلاومارقعلُتلةرلق  ةار نبضلر  فرة  كر قلر-16

ركق1994ر-مور1414تح/رة  كرةانر ىكرعل  ض  ر ربرةع رعلقق  رقعلكع رعلرلةما رطقر ل مار

علقىولةر رمووووبحرعلُتولةرلق  ةوار ىوكرعلمملر عرموللوعر عرح ولةحرعلممم ل رتح/رة  وكررر-17

ر ىكرعل  مك ر ربرعل ُتىارعل ق ما ر مبقتقة ملرعلكضعر

مورر1414 عر ح كر عريو نرعلاوبًاول رطقرةع رعل  بةا ر مبقت رعل ىاوفطرلإلةلكرة  كرر-18

ركق1993ر-

ةن ثرع   بر رموبحرةقتقةرع   برلق  ةار ىكرعلبح عر عرة  كر عريوقم ل رعل  بقسرر-19

ر كعةلة ر ربرةع رلحملْرعلتبعثرعل ب لق

رموق1328 يللنرعوةلكرة  كر عرعلامكر ل كضع ر ربرةع ري لةعتر لل مكرةن ف ارر-20

عل  م رعلىبمولينر رعلذقونرعلم  ولينرلق  ةوار بمول رعلوكضعرة  فةر عر ح وكر عر ىوكرعل  ض رر-21

مورر1424علمنل   رتح/ر ىكرعلُبض ريولةحرعلنمك  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةر

ركق2004ر-

ةرح رلق  ةارحاووومعر عر  ل رعلروووب ى لل ر روووبرعل ُتىارعل  وووبضا رطقر قلةبعيلرعلذ ر-22

ركق2005ر-مور1425
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عل  ت ووبرةعرعل ات ووبرةعرةرووُنرعَّ ل  رلق  ةارضفيووير عرةفيووةرعل قيل ر رووبر لكرر-23

رعلُتع ر مبقتق

ةم ارعلاوووقف ر رموووبحرت ذارعل قف رلإلةلكرة  فةر عر ح كر عرةفيوووةرعل  بقسر ىك ررر-24

يوو ةما رييب رل ممل رتح/ر ح كر ىكرعلبع قرعلُىماوول رطقرق ع حرع قيلسرقعلروووف رعوعلكضعرع

ركق2007ر-مور1428طقر قلةر

علم برعلذلل رموبحرنم رعلكيلل  رلق  ةار  بر عرل بعمم ر عر نم  ر روبرةع رعلُتعرعل ق ما رر-25

رك رتح/ر ح كر  قر ملضاق2002ر-مور1422طقر قلةر

رعل ىتك رلإلةلكر قلر عر  لر ُبر عر ىكرعلنقمنرعل ب مملين رتح/رم ضعل كعضارمووبحر كعضارر-26

رضفيي رطقرةسياارعلبيللا ر ربرةع رلحملْرعلتبعثرعل ب ل ر مبقتق

رة لة رعلذقنرعل للُلور-ة

ل موولةرعلاووللأرللةر مووبسرعل اووللأر رةقنرعوةلكرةللأرلإلةلكر ىكرعلبح عر عرة  كر عررر-1

ر يذةرعلىلةرعل قىل رطقر للساق اُبرعلىمكعة  ر ربرةُتىارة

ةلمعرلةلكرع ل ارةللأرلق  ةار  لر ُبر عرحاوعرررر يو نرعل كع  رموبحرل مولةرعلاوللأر ر-2

رعلُرملق  ر ربرةع رعلذُب ر مبقت رطقر ل ماق

عوموبعسر قةر ُارةاوللنرعلا س رلق  ةار ىكرعلفملةرعلىمكعة  ر روبرةع رع عرح ك رطقرر-3

رح/رعل ىمعر عرملمبقك رت1999ر-مور1420 قلةر

ل ووولق ر قةرعلروووبحرعل وووممبرلإلةلكر قمارعلاوووللأر يبةرعل اوووللأرعل  بقسر  لمووومارعر-4

رعلك ةضب رتألميرعل  ةار ح كر عرة  فةرعلاقفتلرعلر مبر لل لق  ر ربرةع رعل  ل سق

علىمل رقعلت  وومنرقعلرووبحرقعلتفجمنرقعلت قمنرل اووللنرعل اووتابجارلإلةلكر ح كر عرة  كررر-5

رل ماق عر مك رتح/رةقرة  كرحنلرق ًبق  ر ربرةع رعلمبةرعوي ةل ر مبقت رطقر 

علتل رقعونقمنرل ات ووبرًقمنرلق  ةارة  كر عرضفيووير عر  لرعلقليوو رعل ىك   رطقرةع ررر-6

ركق1994ر-مور1419علُتعرعل ق ما رطقر قلةر

ر-مووووووور1425طقر قلةررعلتققمع رلققل ووولر ىكرعلفملةرعلىمكعة  ر روووبرةع رعلُتعرعل ق ما رر-7
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رك رتح/رة  كر عر فًمبرعل املق2004

عل ات وبرعلذب لري عرعل لجع رلق  ةارًقمنر عرليو لق ر روبرةبن ررعلتف ومحر رموبحر-8

رك رتح/ر ح كر ىكرعلُبض ق2008ر-مور1429 نمىفضنرلق ايفملترقًكةارعلتبعث رطقر قلةر

ضفيوويرعلت م ل ر رووبرة  كرعلى فثرررعلنلةثرل اووللنرعل كق ارلإلةلكرة  كر عر ىكرعهللر عر-9

ار كرعلقبي رتف ضثرةع رعلذُبرلقيىل ارقعلمرووب رطقر قلةرعل ق مارقلحملْرعلتبعثرعويوو ةل رجلة 

رك رتح/رةن ف ارةعرعلىلحسمعق2013ر-مور1434

حلمومارعلكيوفيلر قةرعلروبحرعلُىمبرلإلةلكرة  فةر عر ح كر عر بةارعلكيوفيل ر روبرةع ررر-10

رعلذُبق

علقولمبح ررعلس معرقعل ف ةرعل  مع رلق  ةوارة  وكر عر ح وكرةمول ح ر رووووبرةع رعل وكضوو رعلوك رر-11

رك رتح/ر ىكرعهللرعل مرلق ق2008ر-مور1429

ك رر1994عللًمبح رلإلةلكر ح كر عرلة ضسرعلقبع  ر روووبرةع رعلمبةرعويووو ةل رطقر قلةرر-12

رتح/رة  كرحنلق

 ىكرعل  ض ر عر ح كرعلقبموول رتح/ر ىكرررر ق ووارعل اووتىمعر رمووبحرنتلةرعلتققمعرلق  ةار-13

ركق2010ر-مور1431قر قلةرعلقيمير نلغ ر ربرةع رع عرح ك رط

علروووولةنر رةقنرعوةلكرةللأرلق  ةار  بعكر عر ىكرعهللر عر ىكرعل  ض رعلكةمب  ر رووووبرةبن رر-14

ركق2008ر-مور1429 نمىفضنرلق ايفملترقًكةارعلتبعث رطقر قلةر

ات ووبرًقمنرلق  ةار ىكرعلىليلر عرضفيووير عر ح كرعل  يلين رتح/ررمووبحرعل  يلينر قةرةر-15

ركق2002ر-مور1422علا كر ةمع ر ربرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةررة  كر ىك

علروبحرعلُىمبر قةر يبةرعل اوللأرللةرةلمعرعوةلكرةللأرلإلةلكر ح كرعلك ةضب ر روبرةع ررر-16

رعلذُبق

نلرلإلةلكرة  كر عر ىكرعهللرعلابمووول ر روووبرةع رعلذُبررعلروووبحرعلُىمبر قةرةات وووبرًقمر-17

رلقيىل ا ر مبقتق

رعلربحرعلُىمبر قةرةات برًقمن رلإلةلكر ح كرعلك ةضب ر ربرةع رعلذُبقر-18
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موذلْرعلمقمنر رحنرةقذنرًقمن رلق  ةارة  كر عر ح كر عرة  كر عر ل   ر روبرةبن رر-19

ركق2008ر-مور1429قر قلةر نمىفضنرلق ايفملترقًكةارعلتبعث رعلقلمبح رط

رعلوكقعينر قةر يووووللوارع عر  لر ضوكرعلر-20 قمبقعينرلق  ةوار ح وكر عر مم ر عريوووولل ررعلذفعنون

رعلمذبعق  ر ربرةع رعلذُبق

نذولضوارعليوللوعرعلب ولين رلإلةولكر قلر  فرعل اووووعرعل وللُل ر رووووبرةع رعلذُب ر مبقت رتح/ررر-21

ركق1994ر-مور1414ضفييرعلرمخ ر

لكرًقمنر عرليوو لقر عرةفيووةرعلنممك  ر رووبرةع رعل كضو رعلقلمبح رطقرعل ات ووب رلإلةر-22

رك رتح/رة  كرجلةق2005ر-مور1426 قلةر

لةر عر قلرعلىموكعة  ر رووووبرعل ُتىوارر-23 عل  ف وار قةرةولموعرعل ولل رعل وكضموا رلإلةولكر ىوكرعلفموع

رعلتنل ضا رتح/رح شر ىكرعلالل ق

بحرعل كق ارقحنرةرووُ ت لرلإلةلكر قلر عررةملمارعلت  وومنرق تللارليلليرعلتأقضنر رموورر-24

ر-مووووور1428علكةململ ر روبرةع رع عرح ك ر مبقت رطقر قلةريو مكرعلبجبعجل رتح/ر  فرعلذاونر

ركق2007

ةمحرعلنقمونرمووووبحرةات ووووبرًقمونرلق  ةوارة  وكر عر ح وكر عرة  وكر قمش ر رووووبرةع ررر-25

رعلذُب ر مبقتق

  وكر عرة  وكر عر ىوكرعلبح عررةفعموعرعلنقمونر رمووووبحرةات ووووبرًقمونرلق  ةوارةر-26

ركق2002ر-مور1412طقر للساررعليبع قالرعل  بقسر لل يلة ر ربرةع رعلذُب 

رة لة رعلذقنرعلرلة لور- 

 يوومةرعل يللعر رمووبحر قضرعليللعرلق  ةار نبضلر عرة  كر عر نبضلرع   وول   ر رووبرر-1

رةع رعلُتلةرعوي ةلق

ةولكر ىوكرعلفعحوكر عرليوووو ول مونرعلبقضولين رتح/رر  برعل ولموعر رةبقارعل ولموعرعلروووولة لرلإلر-2

ركق2009لُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةرمل قرةت لرعلامك ر ربرةع رع

علتنبضكرلمذثرعل ىمكلرحلموومار قةرمووبحرعل م ا رلق  ةاريووقم ل ر عرة  كرعلىمنبةل رطقرر-3
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ركق1950ر-مور1369ة يذةرعل قىلر

ت ذوارعل ىموعر قةرمووووبحرعلايموع رلإلةولكريووووقم ول ر عرة  وكرعلىمنبةل رةيىف وار  ولةشرر-4

رةمملرعل  تل  ر ربرةع رعلذُبق

 ذوارعل  تول ر رمووووبحرعل م ول رلإلةولكر ح وكر عرة  وكر عر قلرعل مت ل ر رووووبرعل ُتىوارتر-5

رعلتنل ضارعلُىبي رة بق

لر عرة  كر عر ح كرع   وول   ر رووبررحلموومارعل  ةار ح كريوو ةارعلققمف ل رلق  ةار نبضر-6

ركق1994ر-مور1414ةع رعلذُبرلقيىل ارقعلمرب رطقر قلةر

 عر قلرعلروىبعةقاولر قةر  لضارعل  تل رللةرموبحرعل م ل  ر روبررحلمومارعل  ةار ف رعلكضعرر-7

ركق1984ر-مور1404ةع رعلذُب ر مبقت رطقر ًمبحر

ةولكر قلر عرة  وكر عرحىموعرعل ولق ة  رعل ولق رعلُىمبر رةقونرةولموعرعوةولكرعلروووولة لرلإلر-8

ةضرك رتح/رة  كر قلرة فض ر ل1999ر-مور1419 ربرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةرر

ر ح كر ىكرعل فجفةق

 ق وارعليللىمعرق  كحرعل ذتمعرلإلةلكرض مةر عرموبسرعلكضعرعلمفق  رتح/ر ممبرعلرولقضش رر-9

رك رتح/ر ممبرعلرلقضشق1991ر-مور1412 ربرعل ُتعرعوي ةل ر مبقت رطقر للسار

علاووووبع رعلفمول ر قةرةتعرعل م ول  رلق  ةوارة  وكرعل مب رعلم بعق  ر رووووبرةع رعل  بةوارر-10

رقيىل ارقعلمرب ر مبقتقل

ةتحرعلفملةر روبحرةم ارعلي ةرلق  ةار نبضلر عرة  كر عر ح كر عر نبضلرع   ول   ررر-11

ركق1994ر-مور1414 ربرةع رعلذُبر

ملةر تف وومحرةم ارعلي ةرعل  بقسر  لموومارعلن نرلق  ةاريووقم ل ر عررةتفحلترعلفر-12

ر  بر عرةم ف رعل  بقسر للن ن ر ربرةع رعلذُبق

عل  ض رمووبحرعلفجم رعل  بقسر للرووبحرعلُىمبرلإلةلكر ىكرعلُبض ر عرة  كر عر ىكرعلُبض ررر-13

 ق ما رطقر قلةرعلبعة ل رتح/ر قلرة  كر فض ر لةضر ح كر ىكرعل فجفة ر روبرةع رعلُتعرعل

ركق1997ر-مور1417
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 ر رووبررعلمب رعلى مار رمووبحرعلى نارعلف ةضا رلق  ةار نبضلر عرة  كر عر ح كرع   وول  ر-14

رعل يى ارعل م مماق

نذلضارع ًمل ر رحنر لضارعيًت وول رلق  ةارة  كر عر ىكرعل سةعرعل  وومل رتح/ر قلررر-15

ركق1994 رطقر قلةر ىكرعل  مك رقة  كرقمىل رط/رةع رعلامب رةةر 

نذولضوارعلمىمونرمووووبحرعلتمىمونرلق  ةوار ح وكر عرة  وكر عر قلرعل  بقسر ول عرعلبة وا رتح/رر-16

ك رتح/رةنك رة  كرر2009يووبق  ر رووبرةع رعلُتعرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةررةنك رة  كر

ريبق ق

رعل ن فارمبحرعل  لةرلإلةلكرض مةر عرمبسرعلكضعرعلمفق  ر ربرةع رعلذُبقر-17

مملرعل  تل رللةرة بةار لذلظرعل م ل رلق  ةارة  كر عر ح كرعلايمعرعلروب ممل ر روبررةر-18

ركق1994ر-مور1415ةع رعلُتعرعل ق ما رطقر قلةر

ةم ل رعليللىمعرق  كحرعل ذتمعر رعلذقنرلإلةلكرض مةر عرمووبسرعلكضعرعلمفق  رتح/ر فضررر-19

ركق2005ر-مور1425يلي ر ح ك ر ربرةع رعلذُب رطقر قلةر

عل  لةر رةقنرعوةلكرعلرولة لرلإلةلكرل بعمم ر عرضفيويرعلرومبع   رتح/ر لةضر ح كر ىكررر-20

ركق1997ر-مور1418ةع رعلُتعرعل ق ما رطقر قلةرعلبحم  رق قلرة  كر فض ر ربر

علمن رعلفمول ر رمووووبحرعل م ول رلق  ةوارة  وكر عرةفيووووةر عر ماووووةرع ةمب  رطقرةع ررر-21

ركق2004ر-مور1425قلةرعل م ل  رجكح رطقر 

  لضارعل  تل رللةرموبحرعل م ل رلق  ةارمو سرعلكضعرة  كر عر  لرعل ىلسرعلبةقل ر روبررر-22

ركق1984ر-مور1404ت رطقر ًمبحرةع رعلذُب ر مبق

رة لة رعلذقنرعل مىقلور-ة

عو مولةرللةريوىمنرعلبمولة رلق  ةارة  كر عر ح كرعلروبضي ر روبرةسيواوارعلبيوللا رتح/ررر-1

ركق1998ر-مور1419  اعرعلتبنل رطقر قلةر ىكرعل

رعو  ووولسر رة بةارعلبعجحرةعرعلا سرلق  ةار قلر عريوووقم ل رعل بةعق  رطقرةع رلحملْر-2

رعلتبعثرعل ب ل رطقر ل ماق
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ةيلل ر قللرعلم ةرلروبحرعل مت ةرعل  بقسر روبحرةمت ةرعو عةعترلق  ةارةم وف ر عرضف سررر-3

ركق1992ر-ورم1414على فتل ر ربر لل رعلُتعر

حلموومارعلاقفينر قةرةمت ةرعو عةعت رلق  ةارة  كر عر ح كرعلروو مبر للاقفين ر رووبرةع ررر-4

ك رتح/رةقريلةلر عرة  كرعل ممب رةقرة  كر ىكرر2011ر-مووور1432علمفعة  ريف ضل رطقر قلةر

رعهللرعل ممبق

ىكرعلقكقسررعلبقضرعل ب ثرمووبحر عةرعل اووتقمثرلق  ةارةم ووف ر عرضف سرعلى فتل رتح/ر ر-5

رة  كر لضب ر ربرةع رعلذسعة رةسياارعلبيللاق

 ربرةسياارعلا مكضا ررعلبقضرعلمك رمبحرنل رعل ىتك  رلق  ةار ح كر عر ىكرعهللرعلى قل رر-6

رعلبضلض رتح/ر ىكرعلبح عرحامعرة فضق

موووبحر عةرعل اوووتقمث رلق  ةارة  كر عرة  كرعلرووومقميل ر روووبرعلبلليوووارعل لةارلقى فثررر-7

ركق2007ر-مور1438لْ رعلبضلض رطقر قلةرقعوةت

مووووبحرعل  نروووولر قةرةات ووووبرعلابيلرلق  ةارة  كر عر ىكرعهللرعل  نروووول ر رووووبرةع ررر-8

ركق1993ر-مور1412 رطقر قلةرعل ىمُل 

رعلربحرعل  تثر قةر عةرعل اتقمث رلق  ةارة  كر عر للحرعل مس مع ر ربرةع رع عرعلنف  قر-9

عل قمثرقعو  وولس رلق  ةار ىكرعلبح عر عرة  كر عر ح كر عريكعةا ررعلرووبحرعلُىمبرةثرر-10

رك رتح/ر ىكرعل  اعرعلتبنلق1995ر-مور1415 ربرةع رمنب رطقر قلةر

عل كحرمووبحرعل  كحرلق  ةار ىكرعلبح عر عرل بعمم ر عر ح كر  لْرعلكضعرعل قكيوول ر رووبررر-11

ركق2002ر-مور1424ةع رعل كضور للقلمبحر

ر-مووووور1432ب ر ىكرعهللر عرة  كرعليمل  رق ًبق  ر روبرةع رعلفمع رطقر قلةررعلذقنرعل ماورر-12

ركق2011

ار س ل ر عر ىكرعهللر عرجلةث ر رووبررعلذفعلكرعل متاىلتر رمووبحر ًبرعل ات ووبعت رلق  ةر-13

ك رتح/ر ىكرعلاو كر عر بجسر ضر ىكرر2003ر-مووووور1424ةسيواوارعلبيوللا ر مبقت رطقر قلةر

ر كر عر ل برعلىربقعلُبض  ر ىكرعهللر عرة 

رنرلسرعلقملار عرةتعرعويملارلق  ةارةم ف ر عرضف سرعلى فتل ر ربرةع رعلُتعرعل ق ماقر-14
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مثرلق  ةوارل بعمم ر عرة  وكر عر ىوكرعهللر عرةذقح ر رووووبرةع رعلُتوعررعل ىوكار رمووووبحرعل قر-15

ركق1997ر-مور1418عل ق ما ر مبقت رطقر قلةر

مورر1426كر عر ىكرعل قم ر عرتم ما ر روبرةع رعلفةلْ رطقر ل ماررةن فارعلذتلقي رلإلةلكر ح ر-16

ركق2008ر-

ركق1984ر-مور1404ا رطقر ل مارعل  ب ر رعلذقن رلإلةلكر ىكرعلا كر عر ىكرعهللر عرتم مر-17

عل يقثر قةر  فعةرعل قمث رلق  ةارة  كر عر  لرعلذتحرعلى قل ر روبرعل ُتعرعويو ةل ررر-18

ر رتح/رة  كر رمبق1981ر-مور1401 مبقت ر

عل قاصرعلذق ل رلقرمخر للحرعلذف ع  ر ربرةع رعل ل  ا رعلبضلض رعلا فةضا رطقر قلةرر-19

رموق1423

م ةر رموووبحر لضارعل مت ةرلق  ةارة ووويذةر عريووو كر عر ىك رعلاووومفملررةيللعر قللرعلر-20

ركق1994ر-مور1415عل ر ف ر للبحمىلين ر ربرعل ُتعرعوي ةل رطقر ل مار

ر-موووووور1388عل مملرمووبحرعلابيلرلإلةلكر ىكرعهللر عر ح كر عريكعةا ر رووبرةُتىارعلقلمبحرر-21

ركق1968

كرعهللر عر ح وكر عريوكعةوا رتح/رة  فةرع   ولوقط ررعل قمثر رةقونرعوةولكر ح وكرلإلةولكر ىورر-22

ركق2000ر-مور1421 ربرةُتىارعلافع  رلقتف ضث رجكح رطقر قلةر

لق  ةوارل بعمم ر عرة  وكر عريوووولل رعلىقم ل رتح/ر ممبرررةمول رعلاووووىمونر رمووووبحرعلوكلمونر-23

ركق1989ر-مور1409علرلقضش رطقرعل ُتعرعوي ةل رطقريل  ار

لق  ةارة  كر عر ح كرعلذتفحلرعلروووو مبر ل عر لجل ر رووووبرةسيوووواوووواررةمت ةرعو عةعت رر-24

رك رتح/ر ىكرعهللر عر ىكرعل  اعرعلتبنلق1999ر-مور1419علبيللا رطقر قلةر

نرعل آ ةر رووبحر قضرعليللع رلق  ةار ىكرعلقلة ر عر  بر عر ىكرعلقلة  ر رووبرةُتىار مر-25

ر  كريقم ل رع مقبقك رتح/رةقرة1983ر-مور1403علذ ح رعلُفضا رطقر قلةر

رة لة رعلذقنرعلسلمب ور-مو

رعل  قةر لَّ ل رلإلةلكر قلر عر ح كر عرح كرعلسلمب  ر ربرةع رعلذُب ر مبقتقر-1
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رة لة رعلذقنرعل ضك ور-ق

ةات وبرع  مل  رلإلةلكر ح كر عرعل اومعرعل بتاوة رةيىفارةثرعلاومنرعلنبع رعل تكة ررر-1

رقلرعلرفنلين ر ربرةع رع عرح ك رطقر قلةق قةرحكعل رع  مل  رلإلةلكرة  كر عر 

رة لة رعلذقنرعل قل  ور- 

 عر مووكرعل ذمك ر رووبرر كعضارعل نت كرق  لضارعل قت ووكرلإلةلكرة  كر عر ح كر عرة  كر-1

رةع رعل كضو رعلقلمبحق

رعل فيف ارعلذق مارعلُفضتما رل كع رق ع حرع قيلسرقعلروف رعوي ةمار للُفضاقر-2

رنتعرع  فضور-ح

ل  كرعل في معر عر ةرعل لل مع ري عريم رعلنف ضا ر رووبرةع رع عرعلنف   ر للاوو فةضارر-1

رقمو رتح/رةر ف ر عرحاعر ضريق ل 1433طقر قلةر

علذفعلكرعلناوولكر قةريفع كرع عر ىكرعلاوو ك رل سلذنر  بر عر يوو  رعل اووق ين ر رووبرر-2

رك رتح/رةقرة  كرض مةق2013ر-مور1434ق ع حرع قيلسرقعلروف رعوي ةما رييبرطقر قلةر

ر(رة لة رعلقماو5)

رلق  ةووارة  ووكر عرة  ووكر عر ىووكرعلب عقرر-1 رعلقوولةفس  عل  بقسرتوول رعل بقسرةعرجفعمب

ر لل  مك  ر ربرةع رعل كعضا رتح/رةن ف ارةعرعل  ققمعق

عل وو لحرتل رعلقمارق وو لحرعل ب ما رلإلةلكرليوو ل منر عرح لةرعلنفمب  ر رووبرةع رعل ق ررر-2

رك رتح/ر ح كر ىكرعلمذف ر يل ق1987ر-مور1407مع ر مبقت رطقر ع  ارلق  ض

معلت ر  لرعلىقلْر ضفةر عرةفيووةرعل اوومملر-3 علُذفةل ر رووبرةسيوواووارعلبيووللا ر مبقت ررعلُق 

رتح/ر ك ل رة قضش رة  كرعل  ب ق

رلاووول رعل بةرلإلةلكرة  كر عرةُبكر عر قلر عرةمسف  ر روووبرةع ر ووولة  ر مبقت رطقر للسار-4

رموق1414

عل  ُ رقعل  م رع  س رلإلةلكر  لرعل اوعر قلر عرليو ل منر عريومك  رتح/ر ىكرعل  مكررر-5

ركق2000ر-مور1421عرعل ق ما ر مبقت رطقر قلةرممكعق  ر ربرةع رعلُت
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ة ن رةقولضمسرعلقموارلق  ةوار ح وكر عرةول سر عر نبضولرعلق قضمل رتح/ر ىوكرعلاوووو كرة  وكررر-6

ركق1979ر-مور1399مل ق  ر ربرةع رعلذُبر

عل مبةر رتبتموعرعل  بة رلق  ةوار ول ووووبر عر ىوكرعل  موكرعل يب   ر رووووبرةع رعلُتولةرر-7

رعل ب لق

 ر بضوعرعل وكضوورقع  ب رلإلةولكرةنوكرعلوكضعر  لرعلاوووو ولةعترعل ىول  ر عرة  وكر عرررعلم ولضوار-8

رك رتح/رتلمبر ح كرعل عق ق1979ر-مور1399ع  مب ر ربرعل ُتىارعل ق ما ر مبقتر

ر(رعل  لة رعل كضساو6)

ر(قhttps/esteshary.com ةقضارلتم ضنرعلكق حرعلر بضا ر)ر-1

مولر-2  رتوأًمبرعلوكق حرعلروووو بضوار رعل مسف رعلرووووب ل رةقرةذقحررررعيووووتاوكعكرعل قوليمبرعليىموارق  بث

ر(قigijtihad net. Retwp.co notent/up loads ىكعلفعحكرة  كرعل متل ر)

  رل وكعةرعلىولحوو/رة  وكر   ول رعلى وكعين رةفيثرجولة وارعيووووت  ولضر ةقضوارلتوأًمبرعل مر-3

رعوض ل ق

ةبضاووارعل ا رلقىلحسارةمةرًللكرة  كر قل ررعيووت  لضرع ةقضارعليىمارلتأًمبرعل م ر ةعْرر-4

ر جعقر-كرم برةلضفر2015( ر39  ورةمرف ر  نقارعلى فثرقعلك عيلترعلرب ما رعل كةر)

هللر عر ىكرعلبح عرعلىالك ر رووبرةُتىارع يك  رةُارتف محرع حُلكرةعر قفغرعل بعك ر ىكرعر-5

ركق2003ر-مور1423عل ُبةا رطقرًلةاار

ل م ر تملقضرعل قليمبرعليىما ر قرةقر ىكرعلبح عرح ك رمولة ل رق   ل رت  كرتأًمبر  قضرعر-6

 ىوكرعلبح عر   ول  ر رووووبرةنقوارجولة وارع  ىول  رعل نقوكرعلبع ث رعل وكةرعلاولةسر رووووب ر ماوووول رر

ر(ق.www/jameateman.org)ك ر2013

ًوللوكرعلب ولط ريووووموكر  ت رق ًبق  ر رووووبرةع رعلذ حر-7 ررعلنولةثرل قفكرعوةولكر ح وك رعلىولحوور

ركق2010ر-مور1430لقى ورعل ق ل رعلذمفك رطقر قلةر

حُ رتمولقضرع ةقضوارعلتلرت مثر  قضرعل م ر رعلرووووبض وارقعليوع رعل   ولة  ر ف حرةاووووق ررر-8

( ر روبرجلة ارعلُفضا رر112( ر كةر)33لترعويو ةما رةنقكر)يولل  رةنقارعلروبض ارقعلك عيور
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رةنقسرعلمربرعل ق لق

ة ل ووبح رلق  ةار  بريووقم ل رع مووقبر ر رووبرةع رعلمذللس رة عيوولترةق مار رياوولضلرمىماررر-9

ركق2001ر-مور1421ع  ة  رطقر قلةر

مل ر يللارةلجاتمب رةةثرعل م رقعيتن  نرقع يبع لتن رل كعةرةقرت لينر مار ىكرعهللرعلامر-10

ركق1429ر-مور1428جلة ارعوةلكرة  كر عري فةرعوي ةما رنقمارعلربض ار

لوكعل وارلقى فثرعل ق موارقعوةتولْ رعل ن ف وارع قلة رج ثرقتبتموعر ح وكررةتولقيرعلقنموارعر-11

ر ىكعلبع ق ر ربر لليارلةع حرعلى فثرعل ق مارقعوةتلْ رعلبضلضق

ا رعل ذتل/رعلروووومخرجولةرعل  ر قلرجولةرعل   رعلسولةعرةعر  رةتولقيرةع رعوةتولْرعل  ووووبضورر-12

ركق1981ر-مور1401علق كحر

ارعوةتولْرقعلى فثرعلرووووب موا رق ع حرع قيولسر وللُفضوا رطقرةتولقير ق ولْرعلُفضوا رييولر-13

ركق1996ر-مور1417 قلةر

ركعهللقةتلقيرق يللنرع عر سم مع ر ربرةع رعلفمع رج ثرقتبتمعرة  كر عر ىكرعل  ض ر عر ىرر-14

ةتولقيرق يووووللونرعلروووومخ/رة  وكر عرل بعمم ر ضرعلروووومخ رج ثرقتبتموعرة  وكر عر ىوكررر-15

رموق1399ةا رةُارعل ُبةا رطقر قلةرعلبح ع ر ربرةيى ارعل ُف

رةتلقيرضاألف أ رةقرحامعر ذلين ر ربرةُتىار لةضس رعلاذارعلمب ما رطقر قلةقر-16

ر(قHayatouk.cn/Hoaltn/com. Tentent/2751575ةنقارحملتأر ر)ر-17

عل اوووللنرعليىمارعل  ل وووبح رل بعمم ر ىكرعلمذل رعلسلمب  رةنقارعلف لرعويووو ةل ر روووبررر-18

ركق2014( ر75ق ع حرع قيلس رعلُفضا رعل كةر)

ةفيوف ارعل ب حرعليىما رةقريوىمبقرةلًف   ر رووووووبرةع رعل ق رلق  ضمع ر مبقترطقرًلةاوارر-19

ركق2005

ر(قhttps/esteshary.comةفيثرعيترل   ر)ر-20

ُولة تون رةفيثرةمس وارعل وووو وارعل ولل موا رتقبضبرةعرع ةول وار تول ضخر-21 ررعلفيولضوارةعرعلاووووبمول رقة

ر(قA58-16-arcwh58pdf fins cappswhoinfك(ر)2005/ر4/ر7)
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 رابًعا: فهارس املوضوعات

 عل ذ ا عل ف وووووووووووووووووووووووفا

 1645 عل قكةا

 1649 علت  مك

 1650 ةلممارعل م رلمًارقع ي ًحلعل يقعرع قضور

 1658 عل يقعرعلسلينورعل قل  ار معرعلتذبض لترعي ي حما

 1660 عل يقعرعلسللوورع لذلظر عترعل قا

 1664 عل يقعرعلبع ثور نعرعل م 

 1666 عل ى ورع قضورمبقطرعل م 

 1666 عل يقعرع قضور  رضُف رةكرعل م رًل ًجلرةعر ح رعةب حريرةعْر  ل

رضُف رعلككرعلال  رةعرعلبح ر اىعرعلفيةح  1671 عل يقعرعلسلينور يع

يتقدم الدم اخلارج من الرحم مدة الطُّْهر الرشعي حقيقًة أو املطلب الثالث: أن 

 حكًم 

1671 

رضمقصرعلككر عر يقن رقيرض ضكر قةر نسب   1675 عل يقعرعلبع ثور يع

 1682 عل يقعرعلالةسور  رضُف رعلككر ر قع ن

 1683 عل ى ورعلسلينورةلرض مثرةمنرعل م رقةلرضفجىن

 1683 عل م عل يقعرع قضورةلرض مثرةمنر

 1703 عل يقعرعلسلينورةلرضفجىنرعل م 

 1706 عل ى ورعلسللوورةةثرعل م ر ل ةقضارق  ل  رعلرب ما

 1707 عل يقعرع قضورةربق مارعلتكعق 
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  عل ف وووووووووووووووووووووووفا

 1710 يقعرعلسلينورةلممارةةثرعل م رلمًارقع ي ًحلعل 

 1712 ت مثر  قضرعل م عل يقعرعلسللوورع ةقضارعلتلر

 1715 عل يقعرعلبع ثورع  بع رعل  ت قارلكةثر  قضرعل م 

 1716 عل يقعرعلالةسورحُ رعيت  لضر ةقضارلكةثرعل م روة ع رعل ىلةحرعلفعجىا

 1728 لكةثرعل م ر قةرعل ىلةحعل يقعرعلالةسورعَّ ل رعلرب مار

 1732  ل ةقضاعل يقعرعلال ثورت ف ر  بعضرعل م ر  كرةة نر

عل يقوعرعلسولةعورحُ رةةثرعل م ر ول ةقضوار جونرح رعل ق ر رعلفطْرق  ب ر

 علرب ل

1734 

عل يقوعرعلتوليووووثورةةثرعل م ر ول ةقضوارلتيفضونرعل وكحر ولويبعْروضنولةرعلمذقوارر

 ةبقاو قةرعل ق لرق نر   ار

1736 

 1736 علذبارع قضور ذقارعل  تكح

عل م ر ول ةقضوارلتيفضونرعل وكحر ولويبعْروضنولةرعلمذقواررعلذبارعلسولينورحُ رةةثر

  قةرعل ق 

1741 

علذبارعلسوللووور  برةةثرعل م ر ول ةقضوارلتيفضونرعل وكحر ولويبعْروضنولةرعلمذقوارر

  قةرعل ق 

1742 

 1744 لقتكعق عل يقعرعل لمبورةةثرعل م ر ل ةقضار

 1746 عل  ن رق نرةب ل وعل يقعرعل لة ر ربورةةثرعل م ر ل ةقضارل مثر

 1746 علذبارع قضورةمثرعل  ن

رق  بث رعلرب ل رعل  ن  ر ل ةقضارل مث  رعل م    1752 علذبارعلسلينورةةثث
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 1754 علالت ا

 1755 علمعتللارقعلتعف معلت

رعل ق معارلقى و سث  1757 علذ ل  

 1758 ًيورة ل سرعَّضلترعلقب  معا قعر

 1760 ع حلةضورقعَّ ل  ل مًلورة ل سر

 1762  للسًلورة ل سرعل  لة رقعل بعجث

 1778  ع ً لورة ل سرعل ف ف لت

 

 


