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فقه املرأة املسلمة

 طبقاً لفتاو
سماحة المرجع الديني الكبير  

دار اهلالل





املقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.
متيـز الفقه اإلسـالمي بالشـمولية لـكل مـا يرتبط بشـؤون املجتمع 
ومكوناته وأفراده، سواء من خالل أحكامه التأسيسية أم من خالل امضائه 
للامرسـات الفردية ـ املبتنية عىل الفطرة السـليمة التي فطر اهللا تعاىل الناس 

عليها ـ والسلوك االجتامعي الذي يصبّ يف صالح املجتمع وكامله.
وكان البد من انسجام املنظومة الترشيعية اإلسالمية مع واقع التكوين 
اإلنساين بمشرتكاته ومميزاته بنفس النسبة التي متثلها يف الواقع املوضوعي، 
وعىل هذا األساس تعامل الترشيع مع مشرتكات وفوارق الذكورة واألنوثة، 
فجاءت أغلب الترشيعات موحدة لتمأل املساحة املشرتكة األوسع اجلامعة 
هلذيـن الصنفني يف إطار احلقـوق والكرامة اإلنسـانية وكذلك االلتزامات 
واالسـتحقاقات اإليامنية، كـام كان للفوارق اجلانبية بـني الصنفني حصتها 

من الترشيع الذي متيز به كل صنف عن اآلخر.
ونظراً لتميز مدرسـة أهل البيت  الفقهية من خالل تبنيها لفتح 
باب االجتهاد بمرونة وشفافية حفظت هلا حيويتها وقدرهتا عىل التأقلم مع 
تغـري الظروف وتنـوع املجتمعات وتوايل العصور املختلفـة رغم التصاقها 

بسمه تعاىل
 متـت مراجعـة هـذا الكتـاب وتطبيقـه وفـق فتاو
سامحة املرجع الديني الكبري السيد احلكيم (دام ظله).



بجذور الترشيع األصيلة النابعة من املصادر املعتمدة.
ارتأينا مجع اخلصائص الفقهية باملرأة املسلمة يف أبواب الفقه املختلفة 
طبقاً لفتاو سـامحة املرجع الديني الكبري السـيد حممد سـعيد الطباطبائي 
احلكيـم (دام ظلـه) ضمـن هذا الكتاب الـذي نقدمهـ  باعتـزازـ  لألخوات 
الكريـامت هبدف اإلفادة والتيسـري حتت عنوان (فقه املرأة املسـلمة) حيث 
سـعينا جاهدين أن حيوي بني طياته جممل األحكام الفقهية للمرأة، ليكون 

باكورة سلسلة «عناوين فقهية خمتارة».
داعني الباري تعاىل ان يتقبل هذا اجلهد املبارك وينفع به املرأة املسلمة 

يف كل مكان. إنه سميع جميب.

٦............................................................................. فقه املرأة املسلمة 

مكتب 
سامحة املرجع الديني الكبري

السيد احلكيم (مد ظله)



التقليد 
س١ ـ ما هو التقليد؟ ومتى بدأ؟

ج١ـ  التقليد هو رجوع اجلاهل للعامل يف جمال علمه وهي مسألة فطرية 
غري حمدودة بزمن. و ربام كانت موجودة حتى يف عرص األئمة  يف رجوع 
مجهـور الشـيعة إىل خيار الـرواة وثقاهتـم يف أخذ األحـكام وفهمها منهم.

؟ س٢ ـ كيف يتحقق التقليد عمالً وفعالً
ج٢ ـ يتحقق التقليد بالرجوع للمجتهد والعمل عىل طبق فتاواه ولو 

يف مسألة واحدة وال يكفي جمرد اقتناء الرسالة العملية.
س٣ ـ إذا أرادت املـرأة أن تقلـد عاملـاً وجدته أنه 
األعلم، فهل جيب توفر رسـالته العملية يف دارها 

أو يف املسجد؟
ج٣ـ  املهـم يف املقـام هـو االطالع عىل فتاو املرجـع ليعمل عليها، 
سـواء كان االطالع بالرجوع للرسالة العملية املطابقة لفتاواه أم بنقل الثقة 

لفتاواه أم من سؤاله باملبارشة كتابة أو مشافهة.
س٤ ـ هل جيب عىل املرأة أن تقلد؟

ج٤ـ  نعم، جيب عىل املرأة أن تقلد يف مجيع عباداهتا ومعامالهتا وسائر 
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أفعاهلا وتروكها ـ ما مل تصل إىل مرتبة االجتهاد الفقهي ـ أو حتتاط يف أفعاهلا 
بـأن تتحفـظ عـىل التكليف يف مـورد احتامله. فـإن أفتى بعـض املجتهدين 

بحرمة التدخني ـ مثالً ـ وأفتى بعضهم بحليته، تركت التدخني.
س٥ ـ     متى تبلغ املرأة ومتى يصح منها التقليد؟
َيِّزة وجيب عليها التقليد  ج٥ ـ يصـح منها التقليد متى مـا أصبحت ممُ

عند بلوغها وذلك بإكامهلا تسع سنني قمريّة.
س٦ ـ إذا بلغـت املرأة مرتبـة االجتهاد فهل جيوز 

هلا التقليد؟
، ال تقلد بل تعمل وفق اجتهادها. ج٦ ـ كالّ

س٧ ـ ما هي رشوط تقليد املجتهد ليكون تقليده 
مربئاً للذمة؟

ج٧ ـ يشرتط فيه:
 . ١ ـ الذكورة عىل األحوط وجوباً

٢ ـ طهارة املولد عىل األحوط وجوباً .
٣ ـ العقل.

.٤ـ  اإليامن: وهو االعتقاد بإمامة األئمة االثني عرش من أهل البيت
٥ ـ العدالة بمرتبة عالية، بأن يكون عىل مرتبة من التقو متنعه عادةً 
مـن خمالفة التكليـف الرشعي ومن الوقوع يف املعصيـة وإن كانت صغرية، 
بحيـث لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشـيطان ـ نادراً ـ فوقع يف املعصية 



ألرسع للتوبة وأناب هللا تعاىل.
وأمـا العدالـة املعتربة يف غـري املقلَّد كإمام اجلامعة والشـاهد، فيكفي 
فيهـا التقو املانعة مـن ارتكاب املعصية الكبـرية، وال يقدح فيها ارتكاب 

املعصية الصغرية من دون إرصار واستهوان.
٦ ـ األعلميّـة: واألعلم هو األقدر عىل اسـتنباط األحكام الرشعية، 
بمعنـى انه إذا اختلف املجتهدون يف الفتـو، فإن كان أحدهم متفوقاً عىل 
اآلخريـن بمرتبـة معتد هبا وجـب اختياره، ومـع عدمه فاألحـوط وجوباً 
العمـل بأحـوط األقـوال، ومـع تعذر ذلـك أو تعـرسه ـ كام هـو الغالب ـ 
فالـالزم اختيار األعلـم ولو بمرتبـة ضعيفة، ومع التسـاوي بينهام يرتجح 

األورع، ومع عدمه يتخري بني املجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.
س٨ ـ هل جيب عىل املرأة الفحص عن األعلم؟

ج٨ ـ نعم جيب، ولو من خالل من تثق به.
س٩ ـ كيـف يثبت أن املجتهد املعني هو األعلم؟
ج٩ ـ يثبـت ذلـك بالعلـم النـايشء من املخالطـة واالختبـار أو من 
الشـياع عنـد أهل اخلـربة أو غريمها ومع عدمـه يكفي فيه شـهادة الثقة من 
أهل اخلربة، إذا اسـتندت إىل االختبـار ونحوه مما يلحق باحلس، وال يكفي 

استنادها للحدس والتخمني، ومع اختالف أهل اخلربة تسقط شهادهتم.
س١٠ ـ من هم أهل اخلربة؟

ج١٠ـ  أهـل اخلـربة هـم طلبـة العلوم الدينيـة من ذوي املسـتويات 
العاليـة الذيـن هلـم إملـام بمسـتو الفقهـاء العلمـي نتيجة االطـالع عىل 

التقليد....................................................................................... ٩
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إفاداهتـم، وآرائهم العلمية، من طريق التتلمـذ عليهم أو تداول املعلومات 
معهـم أو االطـالع عىل كتاباهتـم أو نحو ذلك مع قدرهتم عـىل املقارنة بني 

الفقهاء ومتييز درجاهتم يف العلم وتفضيل بعضهم عىل بعض.
ة مـن بلوغها  س١١ـ  إذا مضـت عـىل الفتـاة مـدّ
ت بعدهـا يف أن أعامهلـا كانـت عـن تقليد  وشـكّ

صحيح أو ال فام هو حكمها؟
ج١١ـ  جيـوز هلـا البناء عـىل الصحة يف أعامهلا السـابقة وأما الالحقة 

فيجب عليها االعتامد عىل احلجة الرشعية يف صحتها.
س١٢ ـ هـل جيـب عـىل املـرأة أن تتعلم مسـائل 

الشك والسهو التي هي معرض ابتالئها؟
ج١٢ ـ نعم، جيب.

س١٣ ـ إذا كانـت فتـو املجتهـد الـذي تقلـده 
ده الزوج،  الزوجة خمالفة لفتو املجتهد الذي يقلّ

فان؟ فكيف يترصّ
ج١٣ـ  جيـب عـىل كل منهام أن ال خيالف فتـو مرجع تقليده ما دام 
تقليده له وفق الضوابط الرشعية. ويفرتض أن يتفقا فيام بينهام بام ال يوجب 

إحراج اآلخر ومضايقته.
س١٤ ـ إذا كانت البنـت تقلّد جمتهداً معيناً تابعةً 

بذلك ألبوهيا، فهل يصح منها هذا التقليد؟
ج١٤ـ  إذا كان ذلك ثقة منها باألبوين وقام األبوان بالفحص عن املجتهد 
اجلامـع لرشائط التقليد وفق الضوابط الرشعية صح منها تقليدها املذكور.



الطهارة
أحكام اخللوة

س١٥ ـ ما هي عورة املرأة؟
ج ١٥ـ  هي القبل والدبر ،  وجيب سرتها عن كل ناظر مميز من الذكور 
و االناث عدا الزوج. كام جيب عليها سـرت جسمها ما عدا الوجه والكفني، 
وكذلـك القدمـان عىل األحوط وجوباً عـن كل أجنبي بالغ عـدا املحارم.

س١٦ ـ هل جيوز النظر لعورة الطفل؟
ج١٦ـ  جيـوز النظـر إليها ما مل يبلغ مرتبـة يقبح عرفاً يف حقه أن ينظر 

إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم الكبري.
س١٧ ـ هل جيوز كشف العورة عند االضطرار؟
ج١٧ ـ إذا اضطـرت املـرأة لكشـف العـورة للغري أما  للتـداوي أو 
غـريه فالالزم ترجيح املرأة عىل الرجل مع اإلمكان. وكذا فيام لو اضطرت 
ـ  كالطبيبة ـ   للنظر إىل عورة الغري، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة املرأة عىل 

الرجل مع اإلمكان.
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االسترباء
س١٨ ـ ما هو االسترباء؟ وما فائدته؟

ج١٨ ـ االسـترباء: هو عملية التأكد من خلو جمر البول من البول، 
وفائدته احلكم بطهارة البلل املشبته اخلارج منها بعد تطهري موضع البول. 

س١٩ ـ  هل جيب عىل املرأة االسترباء؟
ج١٩ ـ ال اسـترباء عىل املرأة ، والبلل اخلارج منها حمكوم بالطهارة، 
وال جيب الوضوء منه إالّ أن تعلم باشتامله عىل البول. واألوىل هلا أن تصرب 

قليالً وتتنحنح ثم تعرص موضع البول عرضاً تم تطهره بعد ذلك.
س٢٠ ـ ما حكم املاء الذي يتم به التطهري؟

ى ماء االستنجاء) عىل قسمني: ج٢٠ـ  املاء الذي يتم به التطهري (ويسمّ
، واملتصل هبذه املياه  رّ األول: املـاء الكثري كـامء النهر والبحر وماء الكُ
كميـاه األنابيب فتبقى طاهرة بعد تطهري النجاسـة هبـا ما مل تتغري بأوصاف 
النجاسـة مـن اللـون والطعـم والرائحـة. ومثلهـا مـاء املطر أثنـاء هطول 

األمطار. 
الثـاين: املـاء القليل مثل مـاء اإلبريق ونحـوه فانه إذا تـم التطهري به 
فام يتسـاقط منه ينجس لكنه ال ينجس ما يالقيه من األجسـام ونحوها إذا 

اجتمعت أربعة رشوط ويف غري ذلك يتنجس ما يالقيه، والرشوط هي:



األول: عدم تعدي النجاسـة املغسـولة به عن موضـع الغائط املعتاد 
عنـد االسـتنجاء. وال بـأس بالتعـدي القليل الـذي يلزم مـن االنتقال من 

موضع التخيل ملوضع االستنجاء.
الثاين: عدم تغريه بالنجاسة املغسولة به.

الثالث: عدم محله لعني النجاسـة بوجه غري متعارف من الكثرة. وال 
بأس بحمله ألجزاء صغرية متميزة بالنحو املتعارف يف االستنجاء.

الرابع: أن ال تصيبه نجاسة من اخلارج. بل األحوط وجوباً اشرتاط أن ال 
تصيبه نجاسة من الداخل، كالدم اخلارج مع الغائط املغسول حال االستنجاء.

نعم، ال بأس بإصابة اليد الغاسـلة له املتنجسة بمالقاة النجاسة حني 
االسـتنجاء، كـام ال بأس بام يتعـارف من إصابته لبعض أجـزاء الطعام غري 

املهضوم اخلارج مع الغائط واملتنجس به.

١٣ ................................................................................... الطهارة 
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الوضوء
أعضاء الوضوء

س٢١ ـ هـل جتـب إزالـة األصباغ التـي تضعها 
النساء عادةً عىل أظافرهن أو الدهن الذي يوضع 

سل؟ للتداوي قبل الوضوء او الغُ
ج٢١ـ  نعـم جتـب إزالة الصبغ أو الدهن ونحومهـا مما يوضع للزينة 
أو التداوي أو غريمها إن كان له جرم يمنع من وصول املاء إىل البرشة. وإن 
مل يكـن كذلـك للطافته ورقتـه أو لنفوذ املـاء فيه فال جيب إزالتـه، بل حيتزأ 

بالغسل أو املسح مع بقائه.
سـل إزالة  س٢٢ ـ هـل يلـزم عند الوضـوء والغُ

األوساخ حتت األظافر؟
ج٢٢ ـ إن كان قليالً باملقدار املتعارف او كثرياً ولكن مل يكن له جرم 
او نفـذ املـاء فيه فال جيب إزالتـه وإن كانت إزالتـه أوىل. وإن كان كثرياً وله 

جرم مانع من وصول املاء للجلد فتلزم إزالته.
س٢٣ ـ مـا حكـم صبـغ الشـعر أو مـا يسـمى 

(بامليش) بالنسبة للمرأة؟
ج٢٣ـ  جيـوز الصبـغ املذكـور وليس هو حمرماً وال يكـون حاجباً يف 

. الوضوء عادةً



س٢٤ ـ هـل يعترب الوشـم املتعـارف عند بعض 
النسـاء بالرسـم عىل بعض أعضاء اجلسم حاجباً 

م؟ يمنع من صحة الوضوء أو الغسل أو التيمّ
. د لون ـ كام هو املتعارف ـ فال يكون حاجباً ج٢٤ ـ اذا كان جمرّ

س٢٥ ـ الثقبـة يف األنـف عند بعض النسـاء هل 
جيب غسل باطنها عند الوضوء؟

ج٢٥ـ  ال جيب غسل باطن الثقبة يف األنف إالّ املواضع الظاهرة التي 
سل. يصلها املاء بإجرائه وبإمرار اليد عليه من دون عناية. وكذا ثقبة األذن يف الغُ

س٢٦ـ       بعض النساء تطيل أظافرهن أكثر من احلالة 
الطبيعية، فهل يؤثر عىل صحة وضوئهن وغسلهن؟
ج٢٦ ـ جيـب عليهن ايصال املاء إىل ظاهر البرشة واألظافر وال جيب 

إيصاله إىل باطنها املغطي للّحم.
س٢٧ ـ هل جيزيء املسـح بالنسـبة ملقدم الرأس 
عىل الشـعر الطويل عند النسـاء الذي خيرج بمده 

عن حدّ املقدم؟
ج٢٧ ـ جيب املسـح عىل الشـعر النابت يف مقـدم الرأس غري اخلارج 

م الرأس واملسح عليه. عن حده ولو من خالل تفريق الشعر يف مقدّ
 س٢٨ ـ هل جيب غسـل الشعر النابت يف اليدين 

مع البرشة؟ اخلفيف والكثيف؟
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ج٢٨ ـ إذا كان الشـعر ال يسـرت البرشة ـ كالشعرات املتفرقة والشعر 
الرقيقـ  مل جيب غسله ووجب غسل البرشة، وإذا كان ساتراً للبرشة كاحلاجبني 
كفى غسـل ظاهر الشعر يف الشـعر ومل جيب التخليل والبحث عن البرشة.



اجلنابة
س٢٩ ـ ما هو سبب اجلنابة عند املرأة ؟

ج٢٩ ـ سبب اجلنابة عند املرأة أمران:
بِل املرأة عند بلوغ الشهوة ذروهتا ـ عىل  ١ ـ السـائل الذي خيرج من قُ
األحـوط وجوبـاً ـ، وأما ما تراه املـرأة من البلل بمالعبـةٍ أو نحوها بدون 

بلوغ الشهوة ذروهتا فال أثر له.
بُل، وعـىل األحوط  ٢ ـ اجلـامع: ويتحقـق بدخـول احلشـفة(١) يف القُ

وجوباً حتقق اجلنابة أيضاً بدخول احلشفة يف الدبر.
س٣٠ـ  وإذا حتقـق الدخـول يف الدبـر فامذا تفعل 

إذا أرادت الصالة؟
ج٣٠ ـ األحوط وجوباً هلا أن تغتسل وتتوضأ لتصح منها الصالة.

س٣١ ـ هـل أن املرأة خيرج منها املني سـواء عند 
املجامعة أو غري املجامعة؟ 

ج٣١ـ  نعم، قد خيرج منها املني عند املجامعة وبدوهنا وذلك عند بلوغ 
الشهوة الذروة، إالّ أن منيها ليس من سنخ مني الرجل بل هو سائل ينزل منها 
عند بلوغ الشهوة الذورة مصاحباً لتقلصات تشبه حالة الدفق عند الرجل.

(١) احلشفة: تعني رأس العضو التناسيل الذكري.
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س٣٢ـ  مـا حكمها لو خرج منها سـائل من دون 
مجاع وقد بلغت الشهوة الذروة؟

ج٣٢ـ  األحـوط وجوبـاً ترتيب آثار اجلنابة عليه فالبد هلا من اجلمع 
بني الغسل والوضوء، وتطهري ما يالقيه من البدن أو اللباس.



 احليض
س٣٣ ـ ما هو دم احليض؟

ج٣٣ـ  هـو دم خاص يقذفـه الرحم بمقتىض طبيعة املرأة ويمكن أن 
تراه يف الفرتة ما بعد امتامها تسـع سـنني قمرية وما قبل بلوغ سن اليأس(١)، 
والبـدّ فيه من النزول لظاهر الفرج، وال يكفي النزول من الرحم إىل باطن 

الفرج، ويتصف بكونه شديد احلمرة حاراً خيرج بلذعة ودفع.
س٣٤ـ  وهل هذا يعني أن املرأة قبل بلوغ تسع سنني 
وبعد سن اليأس ال يكون الدم اخلارج منها دم حيض.
ج٣٤ـ  نعم وال ترتتب عليه أحكام احليض إالّ إذا علمت أنه دم حيض.
س٣٥ ـ إذا افتضـت البكـر فسـال منهـا دم كثري 
وتـردد بـني أن يكـون مـن دم البـكارة أو مـن دم 

احليض أو منهام معاً فامذا تفعل؟
ة قليلة ثم خترجها برفق، فإن كانت مطوقة  ج٣٥ـ  تدخل قطنة وترتكها مدّ
بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من احليض.

س٣٦ ـ ما هو أقل عدد أيام احليض؟

(١) سن اليأس يف احلالة الطبيعية مخسون سنة، وللقرشيةـ  وهي التي يعود نسبها إىل قريشـ  ستون سنة قمرية.
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ج٣٦ ـ أقـل احليـض ثالثة أيام إالّ يف احلامل وسـيأيت بيانـه، واملراد 
باليوم هنا ما يعم الليل أي أربع وعرشون ساعة، ال خصوص بياض النهار.

س٣٧ ـ ما هو أكثر عدد أيام احليض؟
ة بـني أول احليض  ج٣٧ـ  اكثـر احليـض عرشة أيـام، وهي أطول مدّ
وآخـره، غايته أن احليض قد يسـتوعبها، وقد يتفـرق فيها، وإن كان الالزم 

بلوغ جمموعه ثالثة أيام فأكثر.
س٣٨ ـ هـل هـذا يعنـي أن األيـام الثالثـة جيب 

التوايل فيها؟
ج٣٨ ـ ال يعتـرب التـوايل يف أيّام احليض، بل يكفـي أن يكون بمقدار 
ثالثـة أيام (أقل احليض)، حتى لـو كانت متفرقة، ولكن البد من اجتامعها 

يف ضمن عرشة أيام. 
س٣٩ ـ مـاذا تصنـع املرأة لو رأت الـدم يف اليوم 

األول وهي ال تعلم أنه يستمر أو ينقطع؟
ج٣٩ـ  حتكم عليه بأنه دم حيض حتى إذا مل يكن بصفات دم احليض.
فرتبـت  األول  اليـوم  يف  الـدم  رأت  إذا  ـ  س٤٠ 

أحكام احليض ثم انقطع فيام بعد فامذا تصنع؟
ج٤٠ ـ ينكشف انه دم استحاضة فيجري عليه أحكامها.

س٤١ ـ إذا مل تكتمل الثالثة أيام يف ضمن العرشة 
فامذا تصنع؟



ج٤١ ـ ينكشـف عندئـذٍ أهنـا مسـتحاضة فيجب عليهـا قضاء مجيع 
الصلوات والصيام التي تركتها خالل فرتة وجود الدم يف املدة املذكورة.
س٤٢ ـ ما هي فرتة أقل الطهر بني حيضتني؟

ج٤٢ـ  أقـل الطهـر بني حيضتني عرشة أيام، فـكل دم تراه املرأة قبل 
إكامل عرشة أيام من احليض السابق فهو ليس من احليض.

س٤٣ ـ مـا حكـم الـدم الذي تـراه املـرأة ما بني 
الثالثة أيام والعرشة؟

ج٤٣ـ  كل دم تـراه املـرأة حتكـم عليـه بأنـه حيـض إذا مل ينقص عن 
الثالثة أيام ومل يزد عىل العرشة، وكان بينه وبني احليض السـابق عرشة أيام 

عىل األقل، سواء كان بصفات احليض املتقدمة أم ال.
س٤٤ ـ متى تصري املرأة ذات عادة؟

ج٤٤ـ  تصري املرأة ذات عادة باتفاق احليض مرتني متواليتني يف العدد 
والوقـت أو يف أحدمهـا، فإن اتفقا يف الوقت والعـدد فهي ذات عادة وقتية 

وعددية، ومثاهلا: كام لو رأت الدم يف أول كل من الشهرين سبعة أيام. 
وإن اتفقـا يف الوقـت دون العـدد فهـي ذات عادة وقتيـة ال عددية، 
ومثاهلا: لو رأت الدم يف أول الشهر األول مخسة أيام، ويف أول الشهر الثاين 

سبعة أيام.
وإن اتفقا يف العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، ومثاهلا: 
لو رأت الدم يف أول الشهر األول مخسة أيام، ويف وسط الشهر الثاين مخسة 

أيام. علامً أن املراد بالشهر هو اهلاليل.
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س٤٥ـ  إذا كانـت املـرأة ذات عـادة عدديـة فهل 
جيـب عليهـا بمجـرد رؤيـة الـدم يف اليـوم األول 

ترتيب أحكام احليض؟
ج٤٥ـ  إذا كان جامعـاً لـرشوط احليـض مثـل أن ال يقـل عـن أقـل 
احليض وأن يفصل بينه وبني احليض السـابق أقل الطهر وهو عرشة أيام أو 

أكثر وجب عليها ترتيب أحكام احليض عليه.
س٤٦ ـ إذا انقطـع الدم عنـد ذات العادة العددية 

قبل امتام أقل احليض فام هو حكمها؟
ج٤٦ـ  ال فرق بينها وبني سـائر النسـاء يف هذه املسـألة فيجب عليها 
قضـاء ما تركته مـن صالة وصيام وتبـنيّ أن ذلك الدم اسـتحاضة وجتري 

عليه أحكامها.
س٤٧ ـ لو اسـتمر  الدم عند ذات العادة العددية 
وجتاوز أيام عادهتا ضمن عرشة أيام فامذا تصنع؟

ج٤٧ـ  جاز هلا أن تعترب الدم الزائد عىل أيام عادهتا دم استحاضة، وجيوز 
هلا االسـتظهار يوماً او يومني أو أكثر اىل متام العرشة بل يسـتحب هلا ذلك.

س٤٨ ـ ما املقصود من االستظهار؟
ج٤٨ ـ االستظهار هو العمل بأعامل احلائض فيام إذا جتاوز دمها أيام 
عادهتـا ويتحقـق بيوم أو يومني أو ثالثة أو أكثـر إىل متام العرشة يف فروض 

املسائل السابقة.
س٤٩ ـ لو استظهرت فيام زاد عىل أيام عادهتا إىل 



حـد ال يبلغ عرشة أيام ثم انقطـع الدم عند بلوغه 
عرشة أيام فامذا يكون حكمها؟

ج٤٩ ـ إذا كانـت قـد صامـت وصلت بعـد فرتة االسـتظهار وقبل 
العرشة صح منها الصوم والصالة.

س٥٠ـ  ومـاذا لـو اسـتظهرت يومـاً او يومني أو 
أكثـر اىل متـام العرشة ثم اسـتمر هبا الـدم وجتاوز 

عرشة أيام؟
ج٥٠ ـ تكون عادهتا حينئذٍ عرشة أيام كاملة ال خصوص أيام عادهتا 
العدديـة التي اعتادت عليها، وجيب عليها قضاء الصوم دون الصالة، ألن 

احلائض ال ترشع يف حقها الصالة ال أداء وال قضاء.
س٥١ـ  لـو اقترصت يف التحيض عىل أيام عادهتا 
ومل تستظهر فيام زاد عىل أيام العادة وعملت بأعامل 
املستحاضة ثم انقطع الدم عند بلوغ عرشة أيام أو 

قبل العرشة فام حكمها؟
ج٥١ ـ يكون حيضها بقدر أيام عادهتا وتصح منها الصالة والصوم 

فيام زاد عىل أيام العادة.
س٥٢ ـ ومـاذا تصنـع ـ يف السـؤال السـابق ـ لو 

جتاوز الدم العرشة؟
ج٥٢ـ  يكـون حيضها بقدر أيـام عادهتا إذا كانت ذات عادة عددية. 
والزائد وإن جتاوز العرشة أيام حتكم عليه بأنه دم استحاضة. لكن يستحب 
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هلـا االسـتظهار بمعنى أن تبقى عىل التحيض يومـاً أو يومني أو ثالثة خمرية 
بينها بل أن تستظهر حتى تتم هلا عرشة أيام من حني رؤية الدم، فإن استمر 

بعد ميض مدة االستظهار التي اختارهتا تعمل أعامل املستحاضة.
العدديـة  العـادة  ذات  غـري  حكـم  مـا  ـ  س٥٣ 

إذا رأت الدم؟
د رؤية الدم.   ج٥٣ـ  تبني عىل أنه حيض وتلتزم بأعامل احلائض بمجرّ

إذا كان جامعاً لرشائط احليض املتقدمة يف جواب سؤال ٤٣.
س٥٤ ـ وماذا تصنع لو اسـتمر هبا الدم ثم انقطع 

قبل بلوغه عرشة أيام؟
ج٥٤ ـ جيب عليها ترتيب أحكام احليض يف طول فرتة استمرار الدم 
وتعترب نفسها قد طهرت عند انقطاع الدم إذا استربأت وخرجت القطنة نقية.
س٥٥ـ  وكم تكون عادهتا لو جتاوز الدم العرشة أيام؟
ج٥٥ ـ تكون عادهتا عرشة أيام، وتعمل أعامل املسـتحاضة يف الزائد 

عىل العرشة.
س٥٦ ـ هل جيتمع احليض مع احلمل؟

ج٥٦ ـ نعـم احليـض جيتمع مع احلمـل حتى مع اسـتبانته وظهوره. 
وهي حاالت نادرة كام أكدّ ذلك الطب احلديث.

س٥٧ ـ هل يشـرتط يف حيض احلامل بلوغ الدم 
ثالثة أيام؟ 



ج٥٧ ـ ال يشرتط ذلك، بل يكفي بلوغه يوماً واحداً أو يومني. نعم، 
ال يكفي ما دون اليوم الواحد.

س٥٨ ـ قـد تـر املـرأة سـائالً أصفر قريبـاً من 
االمحرار، فام هو هذا السائل؟

ج٥٨ ـ املراد بالصفرة هي السـائل املختلط بالدم الذي يكون بسبب 
قلـة الدم أمحر محـرة خفيفة كالصفرة. أما السـائل األصفـر الذي ال تكون 

صفرته من الدم فهو طاهر وال يرتتب عليه يشء.
س٥٩ ـ ما حكم هذه الصفرة؟

ج ٥٩ـ الصفرة السابقة لدم احليض بيومني فام دون وكذلك املتأخرة 
ها بأهنا حيـض. إذا مل يتجاوز املجموع  عنـه بيومني فـام دون حيكم عليها كلّ

العرشة أيّام، أما ما زاد عىل العرشة فهو استحاضة.
س٦٠ـ  هل إن احلكم خيتلف فيام إذا اتصلت الصفرة 
بدم احليض أو انفصلت عند تأخرها عن دم احليض؟

ج٦٠ـ  نعم خيتلف، فعند اتصاهلا به حيكم عليها بأهنا حيض، أما عند 
ها من احليض. انفصاهلا عنه يف ضمن عرشة أيام فاألحوط وجوباً عدّ

س٦١ـ  مـا احلكـم فيـام لـو تقدمـت الصفـرة أو 
تأخرت بأكثر من يومني عن دم احليض؟

ج٦١ ـ إذا كانـت يف ضمن عرشة أيّام فاألحوط وجوباً اعتبارها من 
احليض، وإن تقدمت أو تأخرت بأكثر من ذلك فليست بحيض.
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س٦٢ـ  إذا كانت الصفرة يف أيام العادة الوقتية أو 
قبلها بيومني فام هو احلكم؟

ج٦٢ ـ حيكم عليها بأهنا حيض سواء اتصلت بدم أم مل تتصل برشط 
توفر  أقل احليض فيها وحدها أو مع الدم، أي بلوغ املجموع ثالثة أيام سواء 
. أما يف ما عدا ذلك فال تكون  كانت كلها صفرة أو بعضها صفرة وبعضها دماً
الصفرة بحكم احليض سـواء مل تكن للمرأة عادة أصالً أم كانت ذات عادة 
. وتقدمـت الصفرة أكثر من يومني أو تأخرت الصفرة عن العادة ولو قليالً

ـنْ انقطع عنها دم احليض عن  س٦٣ـ  مـا حكم مَ
اخلـروج للظاهر واحتملت بقـاءه يف باطن الفرج 

(املهبل)؟
ج٦٣ ـ وجب الفحص واالسترباء، وذلك بأن تدخل قطنة يف باطن 
الفـرج، فإن خرجت ملوثـةً بالدم بقيت عىل التحيـض، وإن خرجت نقيّة 

بَنَتْ عىل الطهر. 
س٦٤ـ  ماذا تصنع لو خرجت القطنة نقية ولكنها 
احتملـت بقاء يشء من دم احليض حمتبسـاً داخل 

الرحم؟
ج٦٤ـ  تقوم وتلصق بطنها عىل حائط وترفع رجلها وتدخل القطنة، 

فان خرجت ملوثة فهي حائض وإالّ فهي طاهر.
؟ س٦٥ـ  هل جيب عليها املبادرة إىل االسترباء ليالً
ج٦٥ ـ كال، حيق هلا أن ترتكه إىل النهار ولكنها تبني عىل أهنا حائض 

قبل االسترباء.



س٦٦ـ  مـا حكـم الدم الذي تـراه البنت يف بداية 
دورهتـا والـذي يكون بلـون دم االسـتحاضة، ما 
حكم الصالة به وصيام ذلك اليوم إذا سـقط الدم 

قبل اإلفطار بدقائق؟
ج٦٦ـ  يعترب الدم املذكور من دم احليض، ويبطل صوم اليوم املذكور 

إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس.
س٦٧ـ  املـرأة التي تتنـاول الدواء املانع من نزول 
دم احليض قد ينزل منها دم متقطع يف موعد دورهتا 
مـن دون أن يكـون بصفـات احليض علـامً أهنا لو 
تركت الدواء املذكـور لنزل دم احليض بعد ثالثة 

أيام من تركه، فام حكم الدم املتقطع املذكور؟
ج٦٧ـ  الـدم املتقطـع املذكـور إن تم به مع غريه ثالثـة أيام يف ضمن 

عرشة فهو حيض وإالّ فهو استحاضة.
س٦٨ ـ املرأة التي تضع مانع احلمل الذي يسبب 
النـزف يف غري عادهتا ما حكمها من حيث الصالة 

والغسل؟
ج٦٨ـ  إذا كان بني نزول الدم املذكور وانتهاء عادهتا عرشة أيام فأكثر 
فالـالزم عليهـا البناء عىل كونه دم حيض مع اجتامع بقية رشوطه، وإن كان 

أقل من عرشة فتبني عىل أنه استحاضة وجتري عليه أحكامها.
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يف أحكام احليض
س٦٩ ـ مـا هي األمور التي حترم بسـبب احليض 

أو اجلنابة؟
ج٦٩ ـ حترم بسبب احليض أو اجلنابة األمور التالية:

١ ـ قراءة آية السـجدة من سـور العزائم األربع وهي (أمل السـجدة) 
و(حم السجدة) و(النجم) و(العلق).

٢ ـ مـس كتابة املصحـف الرشيف وأبعاضه. وكذلـك لفظ اجلاللة 
. وباقي أسامء اهللا تعاىل وصفاته عىل األحوط وجوباً

٣ ـ املكـث يف املسـاجد وكذلك الدخول لوضـع يشء ما واألحوط 
وجوباً عدم املكث يف مشاهد النبي واألئمة ، وجيوز االجتياز فيها 
ويف املسـاجد عدا املسجد احلرام ومسجد النبي  فانه ال جيوز فيهام حتى 

جمرد املرور واالجتياز. 
س٧٠ ـ هل جيوز للحائض واجلنب قراءة سـور 

العزائم ما عدا آيات السجود؟
ج٧٠ ـ نعم جيوز عىل كراهة.

القرآنيـة التـي تكتـب يف غـري  اآليـات  س٧١ ـ 
املصحـف ككتـب التفسـري واملجـالت واجلرائد 



هل جيوز للحائض أو اجلنب مس كتابتها؟
ج٧١ ـ األحوط وجوباً عدم مس مثل ذلك.

س٧٢ ـ هـل جيوز للحائض واجلنب مس أسـامء 
األنبياء واألئمة (صلوات اهللا عليهم)؟

ج٧٢ ـ نعم جيوز.
س٧٣ ـ هـل جيـوز للحائـض واجلنـب اجتيـاز 
املساجد بالدخول من باب واخلروج من باب آخر؟

. ج٧٣ ـ نعم جيوز إالّ يف املسجد احلرام ومسجد النبي
س٧٤ ـ هـل جيـوز للحائـض واجلنـب الدخول 
واملكث يف األروقة املحيطة بقبور األئمة؟

ج٧٤ ـ نعم جيوز.
س٧٥ ـ هل جيوز وطء الزوجة احلائض يف القبل 

بر؟ أو الدُ
بـل، كام حيرم عليهـا التمكني من  ج٧٥ ـ حيـرم وطء احلائـض يف القُ
. فإذا طهرت حلّ وطؤها  بر عىل األحوط وجوباً ذلـك، وكذا الوطء يف الدُ

وإن مل تغتسل، لكنه يكره قبل الغسل.
س٧٦ـ  هـل جيـب عـىل الـزوج الكفـارة بـوطء 

زوجته احلائض؟
ج٧٦ـ  ال جيـب عـىل الـزوج الكفـارة بـوطء زوجته احلائـض، نعم 
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٣٠........................................................................... فقه املرأة املسلمة 

يستحب الكفارة مع تعمده. واألشهر أهنا يف أول احليض دينار ويف وسطه 
نصـف دينـار ويف آخره ربع دينار، والدينار يسـاوي أربعـة غرامات وربع 

. ويكفي دفع قيمته. غرام ذهباً تقريباً
س٧٧ـ  هل جيوز االستمتاع باحلائض بغري الوطء؟
ج٧٧ ـ جيـوز ذلـك، ويكره االسـتمتاع بموضع املئـزر، وهو ما بني 

ة والركبة. الرسّ
س٧٨ ـ هل جيوز طالق احلائض؟

ج٧٨ ـ ال جيـوز طالق احلائـض وال ظهارها، عـىل تفصيل يذكر يف 
بحث الطالق والظهار.

س٧٩ ـ   مـا هـو حكم احلائض جتاه مـا فاهتا من 
الصالة والصيام الواجب يف شـهر رمضان خالل 

فرتة احليض؟
ج٧٩ ـ جيب عىل احلائض قضاء ما فاهتا من صوم شهر رمضان، وال 
جيـب عليها قضاء الصالة املؤقتة التي اسـتغرق احليـض وقتها، فإذا كانت 
ة من الزوال إىل الغروب مثالً مل جيب عليها قضاء الظهرين.  حائضاً يف متام املدّ
س٨٠ ـ ومـاذا تصنع املرأة لو جاءها احليض بعد 

دخول وقت الصالة؟
ج٨٠ ـ تقـيض تلك الصالة إذا كانت طاهـرة من بداية دخول وقت 
الصـالة  إىل هنايـة وقتها الفضييل فـإذا مرَّ عليها وقـت فضيلة صالة الظهر 
وهـي طاهـر ثم جاء احليـض بعد خروج وقـت الفضيلة فاهنـا جيب عليها 



قضـاء صالة الظهر بعـد أن تطهر، بل األحوط وجوباً قضـاء الصالة التي 
حاضت بعد ما مىض من وقتها بمقدار أدائها. 

س٨١ ـ هل هذا يعني أن املرأة لو جاءها احليض 
بعد دخول وقت الصالة مبارشة ال تقيض؟

ج٨١ ـ نعـم إذا حاضـت قبـل أن يمـرّ مـن وقتهـا بمقـدار أدائهـا 
مل جيب قضاؤها.

س٨٢ ـ ومـا حكمهـا لو طهـرت يف وقت صالة 
الظهر؟

ج٨٢ ـ إذا طهـرت قبل انتهاء الوقـت الفضييل وجب عليها أداؤها، 
وإن طهرت بعد انتهاء الوقت الفضييل هلا مل جيب أداؤها.

س٨٣ـ  وهل احلكم نفسـه بالنسبة لصالة العرص 
واملغرب والعشاء والفجر؟

، بـل األحـوط وجوباً إذا طهـرت قبل الغروب ان تصيل  ج٨٣ـ  كالّ
صالة العرص وإذا طهرت قبيل الفجر أن تؤدي صاليت املغرب والعشاء أو 

قبيل طلوع الشمس فتصيل صالة الفجر.
س٨٤ ـ هل جيوز وطء املرأة قبل الغسل؟

ج٨٤ ـ إذا طهـرت املـرأة من احليـض جاز وطؤها، وإن مل تغتسـل، 
سـل ختـف الكراهة بالتيمـم، واألحوط وجوباً  لكنـه مكروه ولو تعذر الغُ

تطهري فرجها قبل الوطء.
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س٨٥ ـ إذا كان وطء احلائـض بعـد نقائها وقبل 
الغسـل جائزاً فهل هـذا يعني جـواز قراءهتا قبل 
الغسـل آيات العزائم ومس كتابـة القرآن الكريم 

أو غري ذلك مما هي ممنوعة عنه أيام حيضها؟
. ج٨٥ ـ كال ال جيوز كل ذلك، فالبد أن تغتسل أوالً

س٨٦ ـ كيف تغتسل املرأة من احليض؟
ج٨٦ ـ غسـل احليـض كغسـل اجلنابـة يف الكيفية، ويشـرتك معه يف 
األحكام املتقدمة. وهو جيزئ عن غسل اجلنابة فيام لو اجتمعا. نعم يستحب 

عند إرادة غسل احليض الوضوء قبله.



االستحاضة
س٨٧ ـ ما هو دم االستحاضة؟

ج٨٧ ـ كل دم خيـرج مـن الرحم ال حيكم عليـه بأنه حيض أو نفاس 
فهو حمكوم بأنه دم استحاضة وهو موجب للحدث.

س٨٨ـ  هل هناك مراتب لالستحاضة؟ وما هي؟
ج٨٨ ـ نعم، هلا ثالث مراتب:

األوىل: القليلـة، وهـي التـي يلطخ فيهـا الدم القطنـةـ  التي تدخلها 
داخل الفرج ـ من دون أن ينفذ فيها وخيرج من اجلانب اآلخر.

الثانية: املتوسطة، وهي التي ينفذ دمها يف القطنةـ  التي تدخلها داخل 
الفرجـ  وخيرج للجانب اآلخر من غري أن يسيل عنها. وال أثر لتلطخ اخلرقة 

بالدم ملجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.
الثالثة: الكثرية، وهي التي ينفذ دمها يف القطنة، ويسيل منها لقوة دفع 

الدم، بل األحوط وجوباً االكتفاء فيها بسيالن الدم لعدم وضع القطنة.
س٨٩ ـ ما حكم االستحاضة القليلة؟

ج٨٩ ـ حكـم القليلـة وجـوب الوضوء لـكل صـالة فريضة كانت 
أو نافلـة، دون األجزاء املنسـية وصالة االحتياط وسـجود السـهو املتصل 
عدّ مـن توابعهـا عرفاً وجتتـزئ بوضوء صالهتـا. وأما مع  بالصـالة فاهنـا تُُ
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الفصل املعتدّ به فاألحوط وجوباً الوضوء لسجود السهو، وال جيب تبديل 
. القطنة أو تطهريها لكل صالة، وإن كان أحوط استحباباً

س٩٠ ـ ما حكم االستحاضة املتوسطة؟
ج٩٠ ـ حكم املتوسطة  امران..

األول: غسـل واحد لليوم، فـإن كانت يف أوله لزم إيقاعه قبل صالة 
الصبح، وان حدثت يف أثنائه لزم إيقاعه ملا بعد ذلك من الصلوات.

سـل، كصالة الظهر لو  الثـاين: الوضوء لكل صـالة منفصلة عن الغُ
اغتسـلت لصالة الصبح، وكذا صالة الصبح لو اغتسلت هلا ومل تبادر  بعد 

سل فال جيب الوضوء هلا. سل. وأما الصالة املتصلة بالغُ الغُ
س٩١ ـ ما حكم االستحاضة الكثرية؟ 

ج٩١ ـ حكم الكثرية ثالثة أغسال: 
سل لصالة الصبح تبادر إليها. األول: الغُ

سل. سل للظهرين جتمع بينهام وتبادر إليهام بعد الغُ الثاين: الغُ
سل للعشائني كذلك. الثالث: الغُ

قـت بني الصالتني  سـل والصـالة أعادته، وإن فرّ قت بني الغُ فـإن فرّ
أعادتـه للثانية، وال جيب الوضوء لـكل صالة بل ال جيوز إذا أخلّ الوضوء 
باملـواالة العرفيـة بـني الغسـل والصـالة أو بـني الصالتني. نعـم، ال بأس 
بالوضوء قبل الغسل ألنه من آدابه، كام تقدم. وجيب عليها يف كل احلاالت 

سل حتى تفرغ من الصالة. التحفّظ من خروج الدم بعد الغُ



س٩٢ ـ وهل جيب عليها تبديل اخلرقة أو القطنة 
بني الصالتني؟

ج٩٢ ـ ال جيـب عليها تبديل القطنة أو اخلرقة بني الصالتني بل يلزم 
جتنب ذلك إذا أخلّ ذلك باملواالة املعتربة أو كان سبباً يف زيادة خروج الدم.
هـذا والظاهـر أن هلـا اجلمع بني صالتني بغسـل واحـدٍ حتى يف غري 
اليوميـة، وإن كان األحـوط وجوباً االقتصـار عىل الصلـوات املضيَّقة من 

الفرائض أو النوافل.
س٩٣ ـ ما حكم الصفرة التي تراها املرأة ؟ والتي 

ال حيكم عليها أهنا من احليض؟
ج٩٣ ـ ما تقدم من أقسام االستحاضة إنام هو يف الدم، وأما الصفرة 
التـي ال يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صالة مهام كثرت. 
هذا إذا كانت الصفرة ناشـئة من وجود مقدار قليل من الدم، وأما السـائل 

األصفر اخلايل من الدم فهو طاهر وال يرتتب عليه يشء.
س٩٤ـ  هل تتوقف صحة الصوم من املستحاضة 

عىل القيام بوظائفها املتقدمة للصالة؟
ج٩٤ ـ ال تتوقـف عـىل ذلك، بل يصح منها مـع التفريط بالوظائف 
املذكورة. وكذا قراءة العزائم، ودخول املسـاجد، وإن كان األحوط وجوباً 
عـدم دخول الكعبة الرشيفة هلا حتى مـع القيام بوظيفتها،  بل الظاهر عدم 
جـواز مـسّ املصحف هلـا، وأما لـو اضطرت لـه ـ ولو لتوقـف رفع هتك 
ـه، ألجل تطهـريه مثـالً ـ كان عليهـا جتديـد الوظائف  املصحـف عـىل مسّ

املتقدمة له مع تيرسها، ومع تعذرها فاألحوط وجوباً االنتقال للتيمم.
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س ٩٥ ـ امـرأة ال حتيـض لكنهـا يف كل شـهرين 
تر مرة واحدة ليوم أو يومني بعض الرتشـحات 

الدموية والبقع فام هي وظيفتها؟
ج ٩٥ ـ جيري عليها حكم املستحاضة.

س ٩٦ ـ كيـف تغتسـل املسـتحاضة وهل جيزئ 
غسلها عن الوضوء وغسل اجلنابة؟

ج٩٦ ـ غسـل االسـتحاضة كغسـل اجلنابـة واحليـض يف الكيفيـة، 
وجيزئ عن الوضوء وعن غسليهام وعن غريمها من األغسال كام جتزئ عنه 
بقية األغسال، وكذا جيزئ اإلتيان بغسل واحد بنيّة اجلميع، فيام لو تعددت 

أسباب الغسل كاجلنابة واحليض.
س٩٧ـ  هل يمكن للمستحاضة أن تستعمل خرقة 
نظيفـة أو قطعة من النسـيج املسـمى (كلينكس) 

لغرض معرفة نوع استحاضتها؟
فيـه،  الـدم  نفـوذ  يف  كالقطـن  يكـون  مـا  كل  جيزهيـا  ج٩٧ـ 
كـ«الشاش»املسـتعمل لربط اجلروح يف املستشفيات ومثله املناديل الورقية 

املعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع اجليد غري السميك املضغوط.



النفاس
س٩٨ ـ ما هو دم النفاس؟

ج٩٨ ـ دم النفـاس دم يقذفه الرحم بوضع احلمل سـواء خرج أثناء 
الـوالدة بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها، وإن اسـتند 

إليها، بل حيكم عليه بأحكام االستحاضة.
س٩٩ ـ والدم الذي خيرج مع السقط؟ 

ج٩٩ ـ يشكل صدق النفاس عىل ما خيرج بالسقط إذا مل يصدق عليه 
الولد، مثل ما خيرج عند إلقاء املضغة أو العلقة أو النطفة، واألحوط وجوباً 

القيام معه بأعامل املستحاضة أيضاً والعمل باالحتياط.
س١٠٠ ـ ما حدّ قليل النفاس؟

ج١٠٠ـ  ال حـدّ لقليـل النفاس، بل قد ال يكون للمرأة نفاس كام إذا 
مل ترَ دماً عند الوالدة.

س١٠١ ـ مـا حكـم النفسـاء إذا اسـتمر هبا الدم 
فزاد عىل العرشة؟

ية تنفّست بقدر عادهتا واستظهرت  ج١٠١ـ  ان كانت ذات عادة عددّ
بيوم أو يومني إىل متام العرشة ثم تعمل أعامل املستحاضة، واألحوط وجوباً 

هلا عدم ترك االستظهار ولو بيوم.

٣٧ ................................................................................... الطهارة 
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ـت إىل العرشة ثـم عملت أعامل  ية تنفسّ وإن مل تكـن ذات عـادة عددّ
املسـتحاضة، وإن كان األحـوط وجوبـاً هلا القيام برتوك النفسـاء إىل ثامنية 

. عرش يوماً أيضاً
س١٠٢ـ  هل هذا يعني أنه ال فرق يف حكم النفاس 
يف السؤال املتقدم بني ذات العادة العددية وغريها؟
ج١٠٢ـ  هنـاك فـرق وهـو أن ذات العـادة العددية كأن تكون سـتة 
أيام مثالً حيق هلا أن تعترب نفاسـها سـتة أيام وتسـتظهر بيوم عىل األقل عىل 
األحـوط وجوبـاً وهلا ان تسـتظهر بأكثر من يوم إىل متام العرشة ثم تغتسـل 
للنفـاس وحتكم عـىل األيام التالية بعد االسـتظهار أهنا اسـتحاضة. وإن مل 
تكـن ذات عـادة عددية تنفسـت إىل العرشة ثم عملت أعامل املسـتحاضة، 

. وإن كان األحوط وجوباً هلا القيام برتوك النفساء إىل ثامنية عرش يوماً
س١٠٣ ـ من أين يبدأ حساب العرشة؟

ج١٠٣ ـ مبـدأ احلسـاب من حني متام الـوالدة، ال من حني البدء هبا 
وإن كان الدم اخلارج بظهور أول جزء من الولد نفاساً أيضاً كام سبق.

س١٠٤ـ  إذا مل ترَ النفساء الدم أصالً حتى مضت 
عرشة أيام ثم رأته بعدها فامذا تفعل؟

ج١٠٤ ـ حتكـم عىل الـدم اخلارج بعد عرشة أيام مـن والدهتا أنه دم 
حيض إن كان واجداً لرشوطه وإالّ فهو دم استحاضة.

س١٠٥ـ  يف حالة تقطع اجلنني إىل قطع، متى يبدأ 
نفاس املرأة ؟



ج١٠٥ـ  إذا تقطـع الولد كان مبدأ احلسـاب خـروج آخر قطعة منه، 
وان وجب ترتيب أثر النفاس عىل الولد اخلارج من أول ظهور جزء منه.

س١٠٦ ـ إذا رأت النفسـاء الـدم ثـم انقطع قبل 
العرشة ثم عاد فام حكمها؟

ج١٠٦ـ  إذا رأت الـدم ثـم انقطـع ثـم عاد قبل مـيض عادهتا أو قبل 
العرشة فالنقاء املتخلل بني الدمني بحكم الطهر.

س١٠٧ ـ هل جيب عىل النفسـاء االسـترباء عند 
انقطاع الدم، وكيف؟

ج١٠٧ ـ جيب عليها االسترباء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال 
القطنة نظري ما سبق يف مباحث احليض.

س١٠٨ ـ ماذا حيرم عىل النفساء؟
بالطهـارة  املرشوطـة  العبـادات  النفسـاء  عـىل  حيـرم  ـ  ج١٠٨ 

كالصالة والطواف.
وحيـرم وطؤهـا حال النفاس، مـن دون أن جتب الكفـارة به. ويكره 

سل. وطؤها بعد النفاس قبل الغُ
كـام ال يصح طالقها، وال ظهارهـا، عىل نحو ما تقدم يف احليض. بل 
األحوط وجوباً مشـاركتها للحائض يف األحكام حتى املكروهات، بل هو 

األظهر يف أكثر تلك األحكام.
س١٠٩ ـ هـل جيـب عليهـا الغسـل بعـد احلكم 

٣٩ ................................................................................... الطهارة 
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بطهرها من النفاس؟
ج١٠٩ ـ نعـم، جيـب عليهـا ذلـك، وهو يشـارك غسـل احليض يف 

الكيفية واألحكام.
س١١٠ ـ وهل تقيض الصالة والصوم؟ 

ج١١٠ ـ تقيض الصوم وال تقيض الصالة. نعم، لو خرج دم النفاس 
بعـد دخول وقـت صالة الظهـر مثالً ومرّت فـرتة تكفي أداءهـا ومل تصلّ 

الظهر فعليها القضاء بعد غسل النفاس.

العفو عن النجاسة يف الصالة
س١١١ـ  إذا نزل دم احليض أو النفاس عىل الثوب 

دون الدرهم فهل هو معفو عنه يف الصالة؟
، وكذا دم النفاس عىل  ج١١١ـ  ال عفو عن دم احليض وإن كان قليالً
. وأما دم االسـتحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه  األحوط وجوباً

إذا كان دون الدرهم، وإن كان األحوط استحباباً االجتناب عنه.
س١١٢ـ  ما هي الرشوط الواجب توفرها يف ثوب 
األم املربيّة لطفلها حتى يكون معفواً عن نجاسته؟

ج١١٢ ـ ثوب األم املربيّة لطفلها، معفوٌّ عنه برشوط:
األول: أن تكون نجاسـته ببوله، دون غـريه مما خيرج منه، فضالً عن 

النجاسة األجنبية عنه.



الثـاين: أن ال يكون هلـا إالّ ثوب واحد، واألحـوط وجوباً أن تكون 
بحيث يصعب عليها حتصيل غريه وإن مل يبلغ مرتبة احلرج.

سـله  . واألحوط وجوباً أن يكون غَ الثالث: أن تغسـله يف اليـوم مرةً
بحيـث تقدر عىل حفـظ طهارته ألكثر من صالة مع عـدم لزوم احلرج من 

سله يف النهار. ذلك، كام أن األحوط وجوباً أن يكون غَ
س١١٣ـ  هـل يلحق باألم غريها ممن يريب الطفل 

من النساء أو الرجال؟
،  ال يلحق هبا. ج١١٣ ـ كالّ

س١١٤ ـ إذا كان عندها ثياب متعددة وحتتاج إىل 
لبسها مجيعاً لربد أو نحوه، فهل هي بحكم الثوب 

الواحد؟
ج١١٤ ـ نعم هي بحكم الثوب الواحد. 

س١١٥ ـ هل يعفى عن نجاسة بدن األم من بول 
ولدها، أو البد من التطهري للصالة؟
ج١١٥ ـ ال يعفى عن ذلك، والبد من التطهري للصالة.

٤١ ................................................................................... الطهارة 





الصالة
س١١٦ـ  ما الذي جيب عىل املرأة سرته يف الصالة؟
ج١١٦ ـ جيب عليها سرت مجيع بدهنا عدا الوجه والكفني والقدمني.

س١١٧ـ  ما هو املراد بالوجه يف املرأة يف خصوص 
الصالة؟

ج١١٧ـ  املـراد بالوجـه يف املرأة ، طوالً من قصاص الشـعر إىل حتت 
احلنك املسـامت للرقبة، وعرضاً ما بني األذنني، وجيب عليها سـرت الشـعر 

حتى املنسدل عىل األحوط وجوباً، وكذا العنق.
س١١٨ـ  ما هو حكم صالة الرجل واملرأة يف مكان 
واحـد، متقدمـة عليه وحماذيـة له ومتأخـرة عنه؟ 
ج١١٨ـ  ال بأس بذلك. نعم هو مكروه، بل األحوط استحباباً تركه، 
إالّ أن يتقدم الرجل ولو بصدرهـ  بحيث إذا سجد حياذي رأسها ركبتيهـ  أو 
يكون بينهام حائل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصرياً ال يمنع من املشـاهدة 
ـ أو يكون بينهام مسافة عرشة أذرع بذراع اليد ـ تقارب مخسة أمتار ـ ودون 
ذلك يف الكراهة أن يكون بينهام ما ال يتخطىـ  ويقارب املرت والربعـ  ودون 

ذلك أن يكون بينهام قدر عظم الذراع، ودون ذلك أن يكون بينهام شرب.
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س١١٩ ـ أهيـام أفضـل صالة املـرأة يف بيتها أو يف 
املسجد؟

ج١١٩ ـ صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد.
س١٢٠ـ  هل للمرأة أن جتتزئ عن األذان بالتكبري؟
ج١٢٠ـ  نعـم، للمـرأة أن جتتـزئ عـن األذان بالتكبري والشـهادتني 
، بل بالشـهادتني فقـط، كام جتتزئ عـن اإلقامة بالتكبري وشـهادة  مـرةً مـرةً
أن ال إله إالّ اهللا وأن حممداً عبده ورسـوله. بل لو سـمعت األذان اجتزأت 

بالشهادتني.
س١٢١ ـ هـل جيب عـىل املرأة اجلهـر يف الصالة 

اجلهرية؟
ج١٢١ ـ ال جيب عليها ذلك، بل تتخري بني اجلهر واإلخفات. 

الكسـوف  أو  اخلسـوف  حـدث  إذا  ـ  س١٢٢ 
وكانـت املرأة حائضاً أو نفسـاء فهـل جيب عليها 

بعد أن تطهر  قضاء صالة اآليات؟
ج١٢٢ ـ كال، ال جيب.

س١٢٣ ـ وماذا لو كانت املرأة مستحاضة؟
ج١٢٣ ـ املستحاضة ال تسقط عنها الصالة أداءً سواء كانت الصالة 

يومية أم صالة آيات.
س١٢٤ ـ ما هي مستحبات ومكروهات الصالة 



التي ختص املراة؟
ج١٢٤ ـ يسـتحب للمـرأة وضـع اليدين بعـد الركبتـني عند اهلوي 
للسجود، وعدم جتافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها باألرض، وتضم 

أعضاءها عند السجود، وعندما تنهض تنهض معتدلة.

مسائل متفرقة
س١٢٥ ـ هـل مـن األفضـل للمـرأة أن تصـيلَ 
النوافـل أو تقـوم بأعـامل البيت؟ وهـل أن عمل 

املرأة عبادة هلا؟
ج١٢٥ ـ لكل منهام فضله، ولكن ورد أن جهاد املرأة حسـن التبعل. 

وإذا أمكنها اجلمع بينهام فهو أفضل.
س١٢٦ ـ اشـرتطتم يف وجـوب قـرص الصـالة 
الرباعيـة أن يكون اإلنسـان قاصداً للسـفر وقطع 
املسـافة فهـل جيـب عـىل الزوجـة يف سـفرها مع 

زوجها أن تستقل يف قصد السفر؟
ج١٢٦ـ  كال، ال جيـب عليهـا ذلـك، بـل يكفي تبعيتهـا لزوجها إذا 

كانت عازمة عىل عدم مفارقة الزوج وعاملةً بقصده للسفر وقطع املسافة.

٤٥ .................................................................................... الصالة 
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صالة اجلامعة
صـالة  تصـيل  أن  للمـرأة  جيـوز  هـل  ـ  س١٢٧ 

الفريضة مجاعةً خلف الرجل؟
ج١٢٧ ـ نعم، جيوز.

س١٢٨ـ  إذا ارادت الزوجة أن تصيل مجاعة خلف 
زوجهـا، فهل تقـف إىل جنبه متأخـرة عنه قليالً؟

ج١٢٨ ـ كال، بل تقف خلفه.
س١٢٩ ـ هـل جيوز إمامة املرأة للنسـاء يف صالة 

اجلامعة؟
ج١٢٩ـ  نعـم جيـوز إمامـة املرأة للنسـاء. وحينئذٍ تقوم وسـطهن يف 

الصف وال تربز عنهن.
س١٣٠ ـ هـل يصح ان تأتم النسـاء بالرجال إذا 

كان بينهام حائل مثل الستائر؟
ج١٣٠ ـ نعـم، يصـح وال يمنـع وجـود احلائـل من صـالة اجلامعة 

بالنسبة هلن.



الصوم
س١٣١ـ  لو تعمدت املرأة البقاء عىل اجلنابة حتى 

طلع الفجر فام حكمها؟
ج١٣١ ـ تكـون قد أفطرت ذلك اليوم وعليها القضاء والكفارة. إذا 

كانت تعتقد أنه مفطر وإالّ مل جتب الكفارة.
س١٣٢ ـ وهل احلكم كذلك بالنسـبة للحائض 

والنفساء؟
. ج١٣٢ ـ نعم، عليهام القضاء والكفارة عىل األحوط وجوباً

س١٣٣ ـ لـو مل تتعمـد احلائض والنفسـاء البقاء 
عىل احلدث، ولكنهام تساحمتا وتساهلتا يف الغسل 

حتى طلع الفجر فام هو حكمهام؟
ج١٣٣ ـ جيب عليهام القضاء دون الكفارة.

س١٣٤ ـ إذا نسـيت احلائض والنفسـاء الغسـل 
يوماً أو أياماً فام حكم صومهام؟

ج١٣٤ ـ إذا نسـيت احلائض أو النفسـاء الغسـل بطـل صومهام عىل 
األحوط وجوباً  ويلزمهام القضاء دون الكفارة.
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س١٣٥ ـ لـو نامـت املـرأة املجنبـة يف ليل شـهر 
رمضـان وكانـت حتتمل االسـتيقاظ قبـل الفجر 
لبهـا النـوم حتـى طلـع  وعازمـة عـىل الغسـل فغَ

الفجر، فام حكمها؟ 
ج١٣٥ ـ  ال يبطل صومها وجيب عليها الغسل ألجل الصالة.

س١٣٦ـ  وما حكمها لو استيقظت قبل الفجر ومل 
تغتسل ثم نامت ثانية وغلبها النوم حتى طلع الفجر؟

ج١٣٦ ـ بطل صومها وعليها القضاء دون الكفارة.
س١٣٧ ـ وهـل يبطل صوم احلائض أو النفسـاء 
لو نامت ثم اسـتيقظت قبل الفجر ومل تغتسـل ثم 

نامت ثانية حتى طلع الفجر؟
ج١٣٧ ـ كال، ال يبطـل صومهـا مهـام تعـدد النوم ما دامـت حمتملة 
لالستيقاظ وعازمة عىل الغسل قبل الفجر. فان احلكم السابق خمتص باجلنب.

س١٣٨ ـ هـل جتـب عـىل الزوجـة الكفـارة لـو 
أجربها وأكرههـا زوجها الصائم عىل اجلامع هنار 

شهر رمضان؟
ج١٣٨ـ  كال، ال جتـب عليهـا الكفـارة ويكون عىل الـزوج كفارتان 

وتعزيران ـ مخسون سوطاً ـ.
س١٣٩ـ  وهل خيتلف احلكم بني الزوجة الدائمة 

واملنقطعة؟



ج١٣٩ـ   كال، ال خيتلـف ففـي احلالتـني تكـون كفارهتـا عىل الزوج 
إضافة إىل الكفارة التي عليه.

س١٤٠ ـ وهل جيب عىل الزوجة الصائمة متكني 
زوجها من نفسها إذا كان مفطراً لعذر رشعي؟

ج١٤٠ـ  كال، ال جيب عليها التمكني بل ال جيوز هلا ذلك وحيرم عليه 
إكراهها عىل اجلامع.

س١٤١ ـ وهـل يتحمل كفارهتـا لو أكرهها عىل 
اجلامع يف السؤال السابق أو هي تتحمل الكفارة؟

ج١٤١ ـ كال، ليس عليها كفارة، وال هو يتحمل كفارهتا.
س١٤٢ ـ هـل جيوز للزوجة أن تأخذ من زوجها 

الكفارة التي عليه بسبب اإلفطار العمدي؟
ج١٤٢ ـ إذا كانت الزوجة فقرية فان بذل هلا نفقتها مل جيز أخذها من 

الكفارة ـ سواء كان الزوج غنياً أم فقرياً ـ.
وكذا احلكم إذا مل يبذل هلا نفقتها ولكنها كانت قادرة عىل أخذها منه 
من دون حمذور، إالّ أن حتتاج إىل نفقة غري الزمة عىل الزوج فيجوز أخذها 

من الكفارة.
س١٤٣ ـ لـو فاجأ املرأة دم احليض أو النفاس يف 
أثناء هنار شهر رمضان؟ فهل يصح منها الصوم؟
ج١٤٣ ـ يشرتط يف صحة الصوم اخللّو من احليض والنفاس يف متام 

٤٩ .................................................................................... الصوم 
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النهار فال يصح الصوم من املرأة إذا فاجأها احليض أو النفاس يف النهار.
س١٤٤ـ  إذا طهـرت من احليـض والنفاس أثناء 

النهار، فام هو احلكم؟
ج١٤٤ ـ ال يصح منها الصوم.

س١٤٥ ـ إذا كان الصـوم جمهـداً للمـرأة احلامل 
املقرب من دون أن يرضّ هبا أو بحملها فهل يسوغ 

هلا اإلفطار؟
ج١٤٥ ـ احلامـل املقـرب إذا كان الصـوم جمهـداً هلا ـ بسـبب طبيعة 
احلمـلـ  مـن دون أن يـرضّ هبا أو بحملها، فانه يسـوغ هلـا اإلفطار وعليها 
الفديـة عـن كل يوم بمـدّ  حوايل  (٨٧٠ غم) من الطعام مـع القضاء،  فإن 

.طت يف القضاء يف أثناء السنة وجب عليها فدية أخر فرّ
س١٤٦ ـ لـو أرضّ الصـوم باحلامـل أو بحملها، 

فامذا تفعل؟
ج١٤٦ ـ إذا أرضّ الصـوم باحلامل أو بحملهـا وجب عليها اإلفطار 
والقضاء يف أثناء السـنة من دون فدية، فإن مل تقضِ يف السـنة وجبت عليها 

الفدية، من غري فرق بني احلامل املقرب وغريها.
س١٤٧ـ  لو أرضّ الصوم بلبن املرضعة، فام حكمها؟

ج١٤٧ ـ إذا أرضّ الصـوم بلبن املرضعة بحيـث يقل جداً، أو ينقطع 
وال يعـود بعـدـ  كام هو الغالبـ  فانه جيوز هلا اإلفطار، وجتب عليها الفدية 
 .والقضاء، فإن مل تقضِ حتى جاء رمضان اآلخر وجبت عليها فدية أخر



م  هـذا كله إذا حلَّ هلـا الصوم، لعدم لزوم حمذور من قلـة اللبن، أما إذا حرُ
ر عليها  عليهـا الصوم ـ وذلك إذا مل يمكن أن يسـتغني عنها رضيعها وتعذّ
اجلمع بني الرضاع والصوم، إما ألنه يرضّ هبا، أو ألنه يرضّ بلبنها مؤقتاً فيرضّ 
. برضيعها ـ فليس عليها إالّ القضاء، وال جتب عليها الفدية إالّ إذا مل تقضِ

س١٤٨ ـ هل جيوز للزوجة الصوم املستحب إذا 
تناىف مع حقّ الزوج اجلنيس؟

ج١٤٨ ـ  كال، ال جيوز.
س١٤٩ ـ لو كان الزوجان مسافرين يف هنار شهر 
رمضان فهل يتحتم عىل الزوجة متكني زوجها إذا 

طلب منها ذلك؟
ج١٤٩ ـ  نعم.

.
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الزكاة
س١٥٠ ـ هل جيوز للزوجة أخذ الزكاة؟

ج١٥٠ ـ جيوز للزوجة أخذ الزكاة إذا مل يكن الزوج باذالً لنفقتها ومل 
تقدر عىل إجباره بوجه غري حرجي، أما إذا كان باذالً هلا أو كانت قادرة عىل 

إجباره وبوجه غري حرجي فال جيوز هلا أخذ الزكاة. 
نعـم جيوز هلا أخـذ الزكاة إذا كانت بحاجة اىل نفقـة زائدة عن النفقة 

الواجبة عىل الزوج وتوفرت فيها رشوط املستحقني األخر كالفقر.
عنهـا  طعـت  وقُ الزوجـة  نشـزت  إذا  ـ  س١٥١ 

النفقة، فهل حيل هلا األخذ من الزكاة؟
ج١٥١ ـ ال حيلّ هلا ذلك بمقدار النفقة الواجبة.

س١٥٢ ـ هل جيـوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها 
إذا كان مستحقاً لذلك.

ج١٥٢ـ  جيوز للزوجة دفع زكاهتا لزوجها املستحق ولو كان لإلنفاق 
عليها.





اخلمس
س١٥٣ ـ  هـل جيب اخلمس يف احليل واألسـورة 

واخلواتم التي تتزين هبا املرأة؟ 
ج١٥٣ ـ ال جيب فيها اخلمس إذا اسـتعملت قبل حلول رأس السنة 

بالنحو املتعارف حتى لو تمّ االستغناء عنها بعد ذلك.
س١٥٤ ـ  لـو أهد املكلـف قبل يوم من حلول 
رأس سـنته إىل زوجتـه أو ابنتـه أو قريبـه هديـة 
حقيقيـة ال صوريـة قصـد التخلص مـن اخلمس 
وهـو مطمئـن بـأن زوجتـه أو مـن اسـتلم اهلدية 
سـيعيدها إليه ثانية بعد رأس سنته من دون اتفاق 

بينهام عىل ذلك فام حكمه؟ 
ج١٥٤ـ  إذا كان اإلهـداء معـدوداً من مصارفـه ومؤنه عرفاً، لكونه 

من شؤونه احلياتية سقط اخلمس عن اهلدية.
يف  أو  احلكومـي  املوظـف  رواتـب  ـ  س١٥٥ 
الـرشكات األهليـة إذا مل يسـتلمه بيده بـل حولته 
الرشكـة إىل رصيده يف البنـك احلكومي أو األهيل 

فهل جيب عليه اخلمس إذا حال احلول؟ 



ج١٥٥ ـ الراتب احلكومي إذا مل يستلمه بيده ومل جير عليه الوظيفة يف 
جمهول املالك ال يكون ربحاً وال جيب فيه اخلمس سواء حولته احلكومة إىل 

رصيد يف بنك حكومي أو أهيل أم مل حتوله.
أما رواتب الرشكات األهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه، فيجب فيه 
اخلمـس برشوطـه وال يرض بذلك حتويله إىل رصيد يف البنك احلكومي، بل 
إن مل يكـن التحويـل بإذنه مل تـربأ ذمة الرشكة منـه، وإن كان التحويل بإذنه 

كان مضيعاً له يف غري املؤنة، فال يسقط مخسه عن ذمته.
س١٥٦ ـ املهـر الغائـب بحسـب فتو سـامحة 
السـيد احلكيـم وجوب اخلمـس فيه إذا مـر عليه 
سـنة، واملعروف حالياً أن املرأة ال تسـتلم الغائب 
من زوجها بل تربئ ذمته إذا مرت سنني طويلة من 

دون خالفات بينهم فهل جيب عليها اخلمس؟ 
ج١٥٦ ـ إ ذا بلـغ املتعـارف املذكـور حداً يوجب الـرضورة العرفية 

إلبراء الذمة من املال خرج عن كونه فائدة جيب فيها اخلمس.
س١٥٧ ـ مؤمـن بنـى بيتـاً ووهبـه لزوجتـه مـن 
دون أن يدفـع اخلمـس أو تدفع هـي اخلمس فإذا 
أرادت احلج دون أن تدفع اخلمس الواجب عليها 
مـن جهة البيت فهل يف صحة حجها إشـكال مع 
العلـم أهنـا وزوجهـا وأوالدهـم يسـكنون ذلك 

البيت وليس لدهيم غريه؟
ج١٥٧ ـ جيـب عـىل الزوج دفـع اخلمس إذا كان البيـت خارجاً عن 

٥٦........................................................................... فقه املرأة املسلمة 



مؤنتـه حـني متليكها، كام جيـب عليها دفع اخلمس بعد متليكـه هلا إذا مل يكن 
مؤنـة هلا أما إذا كان من املؤنة فال جيـب فيه اخلمس وإذا وجب فيه اخلمس 
ومل تدفعه يصح منها احلج إذا كانت مستطيعة للحج من غري مقدار اخلمس 

الذي وجب عليها.
س١٥٨ـ  هل جيوز إعطاء العلوية إذا كان زوجها 

عامياً من حق السادة؟
ج١٥٨ ـ نعم جيوز إذا كانت فقرية وال يسد زوجها حاجتها.

س١٥٩ـ  إذا كانـت علويـة متزوجـة وهلـا أوالد 
ولكن الزوج غري علوي وهو فقري هل جيوز إعطاء 
حق السـادة إىل العلوية بعنـوان أهنا فقرية وبعدها 

جيوز هلا أن ترصف عىل أوالدها وزوجها؟ 
ج١٥٩ ـ إذا كان الـزوج عاجـزاً عن النفقة عليهـم وكانوا يف حاجة 

النفاقها عليهم فال بأس بدفع سهم السادة هلا.
س ١٦٠ ـ  إذا كانـت علويـة وعندهـا أيتـام من 
زوج غـري علـوي هـل جيـوز إعطاؤهـا مـن حق 

السادة حتى ترصف عىل أوالدها؟ 
ج١٦٠ ـ نعم جيوز إعطاؤها من السهم املذكور.

اخلمس .................................................................................... ٥٧





األمر باملعروف
 والنهي عن املنكر

مجلة من املحرمات
الغناء

س١٦١ـ  هل للمرأة يف األعراس الرقص والغناء 
املتعارفان عند أهل الفسوق؟ 

ج١٦١ـ  جيـوز للمـرأة  الغناء  يف خصوص جملس الزفاف برشطني:
األول: أن ال يسمع صوهتا األجنبي. 

الثاين: أن ال تقارنه املوسيقى أو حمرم آخر. وكذلك الرقص فانه جيوز 
هبذيـن الرشطني، لكن األحـوط وجوباً فيه اجتناب ما يكون منه عىل غرار 

ايقاع موسيقي منظم، كام أنه ال خيتص  بمجالس الزفاف واألعراس.
يف  النسـاء  غنـاء  جـواز  خيتـص  هـل  س١٦٢ـ 
األعـراس بمجلـس الزفـاف أو يعـم غـريه مـن 

جمالس األعراس؟
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ج١٦٢ ـ الدليل املجوز خيتص بزف العرائس، وال يعم غري ذلك من 
املجالس التي تعقد بمناسبة الزواج.

س١٦٣ـ  هـل جيـوز للزوجـة أن ترقـص وتغني 
لزوجها فقط، وهل جيوز للزوج أن يرقص ويغني 

لزوجته فقط؟ 
ج١٦٣ـ  حيرم الغناء من كل منهام. واألحوط وجوباً ترك الرقص إذا 

م. وجيوز إذا مل يكن كذلك. كان عىل غرار إيقاع موسيقي منظّ
س١٦٤ـ  هـل جيوز للنسـاء الرضب عىل األواين 
يف  األغـاين  أو  القصائـد  قـراءة  عنـد  ونحوهـا 
األعراس وهل جيوز الـرضب املذكور عند قراءة 

القصائد يف غري األعراس؟ 
ج١٦٤ ـ الـرضب عـىل األواين كالرضب عىل الطبـول إن ابتنى عىل 

التلذذ والتلهي هبا ـ كام يف األعراس ـ حرم. 
س١٦٥ ـ هل رقص النساء مع النساء جائز؟ 

ج١٦٥ـ  نعم. لكن األحوط وجوباً ترك ما يكون منه عىل غرار إيقاع 
موسيقي منظم، كام يلزم اجتناب كل ما يكون يف معرض اإلثارة والفتنة.

س١٦٦ ـ عـىل ضوء ما تقدم هل يمكن اعتبار ما 
ييل جلواز الغناء والرقص للنساء؟

أ ـ عدم دخول أي ذكر مميز أو بالغ؟ 



ج١٦٦ /أ ـ نعـم يشـرتط إذا كان دخوهلـم موجبـاً حلصـول احلرام 
كالنظر لألجنبية أو هتييج شهوة الرجل أو املرأة .

ب ـ عدم استخدام أدوات اللهو والغناء؟ 
ج١٦٦ /ب ـ نعم يشرتط عدم استخدامها بالنحو املتقدم.

ج ـ عدم سامع األجنبي للصوت؟ 
ج١٦٦ /جـ ـ  نعم يشرتط إذا كان الصوت والسامع مثرياً للشهوة.

د ـ عدم التكلم بالباطل؟ 
ج١٦٦ /د  ـ إذا كان املـراد بالباطـل الكذب ونحـوه من املحرمات 
فعدمه رشط، وإذا كان املراد مثل املدح والفخر ونحومها فعدمه ليس برشط.

هـ ـ عدم ظهور العورة؟ 
ج١٦٦ /هـ ـ نعم هذا رشط بمعنى أن هذا بنفسه حمرم مع الغناء او 

الرقص وبدونه.
و ـ أن ال توجد هناك فتنة؟ 

ج١٦٦ /و ـ نعم هذا رشط.
زـ  عـدم نظر النسـاء لبعضهن البعض نظر ريبة؟ 

. م مطلقاً ج١٦٦ /ز ـ نعم هذا معترب أيضاً، ألن النظر بريبة حمرّ
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احلج 
رشوط وجوب حج اإلسالم

س١٦٧ـ  هل جيب عىل املرأة أن تصطحب املحرم 
معها يف سفر احلج؟

ج١٦٧ ـ ال يشـرتط يف وجوب احلج عـىل املرأة وال يف صحة حجها  
مصاحبـة املحـرم هلا إذا تيرس هلا احلفاظ عىل نفسـها وعفافها وكرامتها وما 

تم به من شؤوهنا. هيُ
س١٦٨ ـ هل يشـرتط يف وجوب احلج عىل املرأة 

إذن الزوج؟
ج١٦٨ ـ إذا اسـتطاعت للحج وجب عليها احلج بال حاجة اىل إذن 

. الزوج وال جيوز له منعها من احلج حينئذٍ

أنواع احلج إمجاالً
س١٦٩ ـ متى جيب عىل املكلف احلج؟ 

ج١٦٩ـ  جيب عىل املكلف احلج إذا حتققت منه االستطاعة وتسمى تلك 
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احلجة التي وجبت عليه بحجة اإلسالم. وهذا ال خيتلف فيه الرجل واملرأة.
س١٧٠ ـ وهـل خيتلـف احلـال بـني القريب عن 

املسجد احلرام والبعيد عنه؟
ج١٧٠ ـ نعم، خيتلف فهناك ثالثة أنواع للحج.
س١٧١ ـ ما هي أنواع احلج؟

ج١٧١ ـ أنواع احلج هي:
١ ـ حج التمتع: وهو وظيفة من كان منزله بعيداً عن املسـجد احلرام 

بمسافة تقارب االثنني والتسعني كيلو مرتاً فأكثر.
٢ ـ حج اإلفراد: وهو وظيفة من كان منزله يبعد عن املسـجد احلرام 

بمسافة دون مسافة حج التمتع.
٣ ـ حج القران: وهو مثل حج اإلفراد ويتخري املكلف بينهام.

س١٧٢ ـ وهـل هـذا يعني أن املكلـف إذا كانت 
حجته حجة اإلسالم البد أن يراعي رشط املسافة 

بني منزله واملسجد احلرام.
ج١٧٢ ـ نعم ويتخري بني هذه األنواع الثالثة لو مل تكن حجته حجة 

اإلسالم. وإن كان االفضل التمتع.
س١٧٣ـ  هل جيب عىل املرأة التي ختشى أن يفاجئها 
احليـض ويصعب عليها انتظار الطهر يف مكة بعد 
الوقوفـني أن تقدم طـواف احلج قبـل الوقوفني؟



ج١٧٣ ـ جيـوز هلـا أن تقـدم طواف احلج وسـعيه، بـل حتى طواف 
النسـاء لكن تعيد طواف النسـاء فقـط بعد الوقوفني عـىل األحوط وجوباً 

بنفسها مع اإلمكان وإالّ فتستنيب فيه. 
س١٧٤ ـ بعـض النسـاء وألجـل التخلـص ممـا 
يسـببه احليض من املشـاكل يف الطـواف والصالة 
أثناء احلج يسـتخدمن أقراصاً طبية لتأخري العادة 
الشـهرية وانقطاع الدم ومع ذلك يشاهدن يف أيام 
العادة بعض البقع قليلة فاحتة اللون فهل يعترب هذا 
الدم بمنزلة دم االستحاضة أو دم القرح واجلروح 

ويف أي صورة يرض بصحة الطواف؟
ج١٧٤ـ  إذا بلغ جمموعه ثالثة أيامـ  ولو متقطعة يف ضمن عرشة أيام 
ـ فهو حيض، وإذا مل يبلغ ثالثة أيام فهو اسـتحاضة إالّ أن تقطع بكونه من 
دم احليض فتتحيض حني رؤية الدم ال غري  وتبني عىل الطهر وقت النقاء.

احلج النيايب
ـ ما هي رشوط النائب يف احلج عن امليت؟ س١٧٥ـ 

ج ١٧٥ ــ  يشرتط يف النائب أُمور..
األول: العقـل، فـال جيتزأ بعمل املجنـون، وإن حتقق منـه القصد يف 
اجلملة. نعم، إذا مل يبلغ الضعف العقيل يف الشخص مرتبة اجلنون أجزأ عمله.

الثاين: اإلسالم.

٦٥ ...................................................................................... احلج 
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الثالـث: اإليـامن، فال جيتزأ بعمل املخالـف وإن كان عمله مطابقاً ملا 
عليه أهل احلق، بل يشـكل االجتزاء بعمل املسـتضعف، غري املقر بالوالية 

وال اجلاحد هلا، فاألحوط وجوباً عدم االجتزاء بعمله.
ــ هـل جيوز للمـرأة النيابة عـن الرجل  س١٧٦ـ 

وبالعكس؟
ج ١٧٦ ـــ ال يشـرتط يف النائـب املامثلـة للمنـوب عنـه يف الذكورة 
واألنوثـة، فيجوز نيابة الرجل عن املرأة واملـرأة عن الرجل. نعم، األفضل 
نيابة الرجل خصوصاً عن الرجل، بل يكره نيابة املرأة وال سيام عن الرجل، 

وخصوصاً إذا كانت رصورة.



النكاح 
العالقة بني اجلنسني وبني أفراد اجلنس الواحد

التربج
س١٧٧ـ هـل التربّج أمام الرجـال األجانب من 

املعايص وموجب للفسق؟ 
ج١٧٧ ـ نعم، إنه من املعايص وموجب للفسق. وعىل املرأة املسلمة 

االلتزام بحجاهبا.
س-١٧٨ هـل أن عـدم التـزام املـرأة باحلجـاب 
وظهورها سافرة أمام األجانب يعد من الكبائر؟

ج١٧٨ـ  نعم، ظاهر بعض النصوص الواردة أنه من الذنوب الكبائر. 
س١٧٩ـ  ماذا جيب عىل املرأة أن تسرت من جسدها 

أمام غري املحرم من الرجال؟
ج١٧٩ـ  جيـب عىل املرأة سـرت مجيع بدهنا عـدا الوجه والكفني. وأما 

القدمان فاألحوط وجوباً سرتمها.



٦٨........................................................................... فقه املرأة املسلمة 

س١٨٠ ـ إذا كان سرت زينة الوجه بالنسبة للمرأة 
داعيـا إىل جعلهـا موضع سـخرية أو حـرج فهل 

جيوز هلا مع ذلك كشفه؟
غ كشـف الزينة، ويمكنها  ج١٨٠ـ  جمرد سـخرية الفاسـقني ال يسـوّ

إزالة الزينة «املكياج» من وجهها ليجوز هلا كشفه.
س١٨١ ـ لـو كان املتعـارف يف بلد ما عدم سـرت 

القدمني، فهل يعترب ذلك مسوغاً جلوازه؟
ج١٨١ ـ ال يعترب ذلك مسوغا. 

س١٨٢ ـ مـاذا جيـب عـىل املـرأة إذا أجـربت يف 
وظيفتها عىل خلع حجاهبا؟

ج١٨٢ ـ ليس هلا أن تعمل عمال  تضطر فيه إىل معصية اهللا (سبحانه 
 َ تَّقِ اهللاَّ نْ يَ مَ وتعاىل) سـواء بالنسبة إىل احلجاب أم غريه، وقد قال تعاىل: ﴿وَ

 .﴾ بُ تَسِ ْ يْثُ ال حيَ نْ حَ هُ مِ قْ زُ يَرْ جاً * وَ رَ ْ هُ خمَ لْ لَ عَ ْ جيَ
س١٨٣ـ  مـا حكـم املـرأة املتحجبة التي تسـكن 
يف بيت يضم عائلـة زوجها وحتس باحلرج عندما 

متارس حجاهبا يف ذلك البيت؟ 
ج١٨٣ ـ هذا ال يصل إىل درجة احلرج الذي جيوز هلا فيه أن تتساهل 

يف حجاهبا ودينها. 
س١٨٤ ـ هل جيوز للفتاة أن ختلع حجاهبا بحجة 
أهنا ضمن جمموعة من السافرات لئال تعد متميزة 



بينهن يف نظر الرجال؟ 
ج١٨٤ـ  ال جيـوز هلـا ذلـك بـل ال جيـوز أن ختـرج معهـن إذا كانت 
تشـعر باالضطرار خللع احلجاب. ويمكنها مناقشة املوضوع مع صديقاهتا 

بالتفاهم واحلوار. 
س١٨٥ ـ هـل جيـب عـىل املـرأة التـي ال يرغب 
يف نكاحهـا لكـرب سـنها أن تسـرت نفسـها باملقدار 
الرشعـي الواجب عىل املرأة، عنـد وجود الرجل 

األجنبي؟
ج١٨٥ ـ ال جيب عليها سـرت الرأس والذراعني، وال جيوز هلا التزين 

بام حيرم من الزينة عىل سائر النساء.
س١٨٦ ـ هل جيوز للمرأة املحجبة أن تضع أمحر 
الشـفاه ونحوه من املكياج املتعـارف عىل وجهها 

أمام األجانب؟
ج١٨٦ ـ ال جيوز.

س١٨٧ـ  إذا كان اخلامر «احلجاب» ذا زينة وألوان 
جذابة، فهل يعترب حجاباً رشعياً؟

ج-١٨٧ األحوط وجوباً تركه إذا كان مثرياً للرجال. وذلك بسـبب 
اإلثارة املذكورة وإن كان حجاباً ساتراً يف نفسه.

س١٨٨ ـ هـل جيـوز للمـرأة أن تلبـس النظـارة 
للزينة وتظهر هبا أمام األجانب؟
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٧٠........................................................................... فقه املرأة املسلمة 

ج١٨٨ ـ ال جيوزهلا ذلك 
س١٨٩ ـ حاليـا يمكـن إلصـاق عدسـات عـىل 
حدقة العني بألوان شتى، فهل جيوز للمرأة  وضع 

العدسات الالصقة لغرض التجميل؟
ج١٨٩ ـ إذا عـدت زينـة هلا فاألحوط وجوباً عـدم اخلروج هبا أمام 

الرجال األجانب. 
س١٩٠ـ  هل جيوز إظهار الوجه بعد إزالة الشعر 

عنه وعن احلاجبني؟ 
رم غريه كاملكياج.  ج١٩٠ ـ نعم جيوز ذلك ما مل يشتمل عىل حمّ

س١٩١ـ  هـل جيب عىل املرأة سـرت زينتها فيام إذا 
وضعتهـا بشـكل قبيـح ولكـن تعد وفـق عادات 
جمتمعهم ومراسـيمه زينة يف حني ال يراها البعض 

اآلخر زينة قط بل يراها قبيحة؟ 
ج١٩١ ـ ليسـت الزينة بالقبح واجلامل، لـد البعض فكل ما يطلق 

عليه زينة عرفاً جيب سرته عن األجنبي. 
س١٩٢ ـ مـا حكـم جتمـل املرأة لغـري زوجها يف 
بعض املجالس النسـوية كمجالس األعراس وما 

إىل ذلك؟ 
ج١٩٢ ـ جيوز ذلك ما دام بني النساء.  



س١٩٣ـ  هل يعدّ لبس املرأة للنظارات الطبية  من 
الزينة املحرمة (بمعنى حرمة اإلبداء لغري املحارم)؟ 
وكذلـك العدسـات الالصقـة الطبيـة وغريهـا؟ 

 ج١٩٣ ـ كالّ بل جيوز لبسها. 
س١٩٤ ـ مـا حكم لبس الذهب بالنسـبة للمرأة 
إذا كان غري مثري للشـهوة لعدم كثرته، كأن تلبس 

قالدة أو خاتم وما شابه ذلك؟
ج١٩٤ ـ تتجنب إظهارها أمام األجانب إالّ السوار واخلاتم. 

س١٩٥ ـ هـل حيـل زينة الثياب الظاهرة، سـواء 
كانـت بمثل التلوين والتطريـز أم بكيفية اخلياطة 

والتفصيل؟
ج١٩٥ ـ جيـوز ذلـك عىل كراهـة، إال مـا كان مظنة اإلثـارة والفتنة 
فاألحـوط وجوباً جتنبـه. كام أن األحـوط وجوباً هلا عدم اسـتعامل الطيب 

بحيث يشمه األجنبي.
س١٩٦ـ هل جيب التسرت ممن ال رغبة له يف النساء؟
ج١٩٦ـ  ال جيب ذلك، واألحوط وجوباً االقتصار عىل من استمر عىل 

ذلك من طفولته لنقص يف إدراكه ولبالهته، دون مثل الشيخ واملريض.
س١٩٧ ـ من هم املحارم الذين ال جيب عىل املرأة 

التسرت عنهم؟

النكاح..................................................................................... ٧١



٧٢........................................................................... فقه املرأة املسلمة 

ج١٩٧ ـ هم كل من: 
م كاألب  ١ـ الذيـن حيرم نكاحهم للمرأة بالنسـب أو الرضـاع املحرّ

والولد واألخ والعم.
٢ـ  الذين حيرم نكاحهم للمرأة بالسبب وهم الذين حيرم نكاحهم هلا 
مؤبداً بسبب عقد النكاح الصحيح كالزوج وأبيه وابنه وزوج البنت وزوج 

األم املدخول هبا.
هتا  س١٩٨ـ  إذا طلقت الزوجة وبعد االنتهاء من عدّ
تزوجت برجل آخـر فأنجبت منه بنتاً، فهل جيوز 
للزوج األول الذي طلقها الزواج من هذه البنت؟

ج١٩٨ ـ كال، ال جيوز.
س١٩٩ ـ تعارف يف بعض املجتمعات أن ترضع 

ة ابن بنتها فامذا يرتتب عىل ذلك؟ اجلدّ
ج١٩٩ـ  إذا كان الرضـاع تامـاً جامعاً للرشائط حرمت أمّ هذا الولد 
اً ملا   عـىل أبيه مؤبداً وجيب عليهام االنفصال. وينبغي تنبّه العوائل لذلك جتنبّ

يرتتب عليه من أثر سلبي عىل الزوجني.
س٢٠٠ـ  إذا كانت املرأة متكشفة بحيث إذا هنيت 
ال تنتهي وال تتسـرت علـامً أن بعضهن يفعلن ذلك 
العتقادهن احللّ ال من باب التسامح والعصيان،  

فهل جيوز النظر إليها؟
ج٢٠٠ ـ جيوز النظر العادي يف كال الفرضني. من دون إثارة.



س٢٠١ ـ ولـو كان تكشـفها غفلـة عـن وجـود 
بّهت السترتت؟ الناظر بحيث لو نُ

ج٢٠١ـ  يف هذه احلالة ال جيوز النظر إليها إذا كانت مسلمة، بل حتى 
. إذا كانت كافرة عىل األحوط وجوباً

س٢٠٢ـ  هل حيرم النظر لصورة املرأة غري املحجبة 
يف التلفاز والصورة الفوتوغرافية ونحوها؟

ج٢٠٢ ـ الظاهر جواز النظر إليها. وإن كان األحوط استحباباً تركه 
إذا مل تتعمـد املـرأة بذل الصورة بل حيرم إذا كانـت مؤمنة وكان النظر هتكاً 
هلا وتوهيناً عرفاً، كام قد يكون ذلك فيام إذا كانت مصونةً يف نفسها وكانت 

فة هلا. الصورة معرّ
س٢٠٣ ـ هل جيوز نظر املرأة للرجل األجنبي؟

ج٢٠٣ ـ جيـوز ذلـك باملقـدار املتعـارف الـذي حتتـاج إليـه طبيعـة 
االختالط، واألحوط وجوباً أن ال متأل نظرها منه .

س٢٠٤ ـ هـل حيرم عـىل كل من الرجـل واملرأة 
األجنبيـني مـس أحدمها اآلخـر، مثـل املصافحة 

وغريها؟
ج٢٠٤ ـ نعـم حيرم ذلك، وال فـرق فيه بني ما حيل النظر له من املرأة 

كالوجه والكفني وغريه.
س٢٠٥ ـ يف بعـض األوسـاط واألعـراف تعترب 
املصافحـة مـن مجلـة آداب املعـارشة فهل تسـوغ 
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٧٤........................................................................... فقه املرأة املسلمة 

املصافحة يف هذه األوساط؟
ج٢٠٥ ـ كال، ال يسـوغ ذلـك، فـإن يف اجلـري عىل تلـك األعراف 
تضييعـاً لتعاليم الدين وطمسـاً ملعاملـه وانصهاراً بتقاليد دخيلـة وتبعيّة له، 
بـل يلزم اإلرصار عىل تطبيق احلكـم الرشعي والعمل عليه بلطف ووداعة 
وأدب، حتى يشيع ويعرف حاله عىل حقيقته، ويصري التزام املسلم به عالمة 
عىل قوة شخصيته ومتسكه بدينه  واعتزازه بمبدئه، وتساحمه فيه عالمة عىل 

ضعف شخصيته وحتلله. 
س٢٠٦ ـ تعتـرب املصافحـة مـن وسـائل التحيـة 
والسـالم يف البلدان الغربية، وقد يؤدي تركها إىل 
الطـرد أو احلرمان مـن فرص العمل أو الدراسـة 
أحيانـا، فهـل جيـوز للرجـل مصافحة املـرأة؟ أو 
املرأة مصافحة الرجل يف احلاالت االضطرارية؟

ج٢٠٦ ـ إذا كانت املصافحة املذكورة لدفع رضر من قتل أو سـجن 
أو ترشيد فال مانع منه، وإالّ كانت من بيع الدين بالدنيا. 

س٢٠٧ ـ مـا حكم مصافحة املـرأة لألجنبي من 
خالل القفازات؟

ج٢٠٧ ـ األفضل ترك هذا األمر إال عند الرضورة. 
س٢٠٨ـ  هـل جيـوز أن متس يد املرأة يد السـائق 

أثناء إعطاء األجرة للسائق؟
ج٢٠٨ـ  إن كان املسّ عفوياً، فال إشكال يف ذلك، وإن كان عمداً فال جيوز.



س٢٠٩ ـ هل جيب سـرت الشـعر املقطوع؟ وهل 
جيوز النظر إليه؟

ج٢٠٩ ـ جيوز النظر إليه وال جيب سرته يف هذه احلالة.
س٢١٠ ـ هـل االختالط العائيل مـن االضطرار 

املسوغ للنظر أو املس املحرمني؟
مان حتى  ج٢١٠ ـ كال، ليـس من ذلك، وال جيوز النظر واملس املحرّ
مع اجتامع العوائل يف بيت واحد أو لتآلفهام وكثرة االجتامع والتزاور بينهام. 
ومـا تعـارف ـ نتيجة ذلـك ـ من التسـامح يف احلجاب والنظـر بني الرجل 
وزوجـة أخيـه أو أخت زوجتـه أو بنت عمـه أو نحوهم مـن األقارب بل 

األصدقاء ال مسوغ له. 
ومـن الغريـب تعارف ذلـك بني بعـض العوائـل املعروفـة بالتدين 
وااللتـزام واالحتشـام. واألنكـى مـن ذلـك واألمـىض رفـع احلواجز يف 
مناسـبات األفراح واألعراس حيث يستخف الفرح أهله فيدخل الشباب 
وهم يف أوج حيويتهم ونشاطهم عىل النساء املتربجات بمالبسهن الفاضحة 
وزينتهـن الصارخـة عىل أتم الوجوه وأدعاها للفتنـة واإلثارة، تغاضياً عن 
مقتضيـات الغـرية والعفـة، وخروجاً عن قوانـني الرشع الرشيـف، ونبذاً 
لتعاليـم الديـن احلنيـف، كفراً لنعمـة اهللا تعـاىل بمعصيته وانتهـاك حرمته 
وتعدي حدوده يف موقف هو أدعى لشكره تعاىل بطاعته واخلضوع إلرادته 
والوقـوف عنـد أمره وهنيه، اسـتيجاباً لرمحته واسـتزادة مـن نعمته كام قال 
مْ  نَّكُ يدَ زِ مْ ألَ تُ رْ ـكَ ئِنْ شَ مْ لَ كُ بُّ نَ رَ ذَّ ـأَ إِذْ تَ جلت أسـامؤه وعظمـت آالؤه: ﴿وَ

﴾ (إبراهيم:٧). يدٌ دِ ايبِ لَشَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ ئِنْ كَ لَ وَ

النكاح..................................................................................... ٧٥
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 س٢١١ـ  هـل جيـوز للرجل سـامع صوت املرأة 
األجنبية، وبالعكس؟ 

ج٢١١ـ  نعم جيوز ذلك، إالّ انه ال بدّ من عدم التلذذ اجلنيس بالسامع.
س٢١٢ ـ مـا  حكم املرأة التي تعطل نفسـها عن 

الزواج؟
ج٢١٢ ـ يكره هلا ذلك.

زينتهـا  تعطيـل  للمـرأة  جيـوز  وهـل  ـ  س٢١٣ 
لزوجها؟

ج٢١٣ ـ يكره هلا ذلك، حتى إذا كانت مسنّة.
زواج  يف  التعجيـل  يسـتحب  هـل  ـ  س٢١٤ 

البنت؟
ج٢١٤ـ  نعم يستحب. لكن يلزم عىل الويل مراعاة مصلحتها يف زواجها.
س٢١٥ ـ هل جيوز للمرأة االمتناع عن احلمل؟ 

ج٢١٥ ـ ال جيـوز للمـرأة االمتنـاع عـن احلمل بام ينـايف حق الزوج 
يف االسـتمتاع ـ كالعـزل وعدم التمكني من الـوطء يف الوقت الذي يتوقع 
فيه قابلية البويضة لإلخصاب ـ إالّ برضا الزوج أو باشـرتاط ذلك عليه يف 
عقـد النكاح أو غريه من العقود الالزمة، وأما بالطرق األخر غري املنافية 
لالسـتمتاع فاألحوط وجوباً اسـتئذان الزوج يف ذلك، إالّ أن يكون احلمل 

مرضاً هبا فال جيب استئذان الزوج حينئذ.



س٢١٦ ـ هل هناك مورد جيوز فيه اإلجهاض؟
ج٢١٦ ـ جيوز اإلجهاض عندما يدور األمر بني اإلجهاض أو موت 
. وكذلك جيـوز إذا دار األمر بني حيـاة اجلنني وحياة أمه  األم واجلنـني معـاً

وكانت حياة األم هي األهم.
س٢١٧ ـ هل جيوز عقد الرحم إذا كان الزوجان 

معاً ال يريدان اإلنجاب؟
ج٢١٧ـ  إذا كان عقـد الرحـم موجباً للعقم الدائم فاألحوط وجوباً 

تركه وأما إذا كان موجباً ملنع احلمل مؤقتاً ولفرتة معينة فال بأس به.
س٢١٨ ـ هل جيوز استعامل اللولب؟

ج٢١٨ـ  إذا مل يعلم بكونه يقتل البويضة بعد تلقيحها فهو جائز يف نفسه.
س٢١٩ـ  املرأة املصابة بالعقم هل جيوز هلا العالج 
منه وإن أد إىل التكشف أمام الطبيبة أو الطبيب؟
ج٢١٩ ـ الظاهر جواز التكشـف املذكور من أجل التداوي يف املقام 

وغريه، وخصوصاً إذا كان حتمل العقم حرجياً كام هو الغالب.
س٢٢٠ ـ ما حكم الزوجة التي ترغب يف عرض 
نفسـها عىل طبيبة للعالج من حالة عدم اإلنجاب 

ولكن زوجها يمنعها من ذلك؟
ج٢٢٠ ـ إذا كان عـدم اإلنجـاب موجبـاً للحـرج عليهـا فيجوز هلا 

العالج وال حيق لزوجها منعها.
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س٢٢١ ـ هل جيوز للنساء النظر إىل بدن الرجال 
لغرض زرق اإلبر أو سـائر األعـامل الطبية بدون 

قصد اللذة؟
ج٢٢١ ـ األحـوط وجوباً ترك إمعـان النظر إىل األجنبي إالّ يف حال 

الرضورة كام حيرم مس بدنه إالّ يف حال الرضورة. 
س٢٢٢ـ  هل جيوز للمراة مراجعة طبيب األسنان؟
ج٢٢٢ـ  جيوز ذلك مع االضطرار إىل العالج وعدم وجود طبيبة يف ذلك. 
س٢٢٣ـ  بعض النساء والفتيات املؤمنات يعانني 
من تساقط شعورهن تساقطاً غري طبيعي  فهل جيوز 
هلن عرض أنفسـهن عـىل الطبيب املختص بذلك 
مع العلم بأنه سيكشـف عىل شـعورهن للعالج؟ 
ج٢٢٣ ـ إذا كان حتمـل هذه احلالة حرجيـاً عليهن جاز هلن مراجعة 

الطبيب وكشف شعورهن أمامه مع عدم إمكان مراجعة الطبيبات.  
س٢٢٤ ـ طبيبة األمراض النسـائية قد تضطر إىل 
إبراز يدهـا إىل املرفق أمام الرجال قبل كل عملية 

وذلك لغرض التعقيم فام حكمها؟
ج٢٢٤ ـ جيب عليها التسـرت عنهم مهـام أمكنها ذلك ولو بأن تطلب 
منهـم عدم النظر إليها عند كشـف يدهيـا. أو ختتار الوقـت أو املكان الذي 
ليس فيه رجال او تعتزل ناحية لكشـف يدهيا فإن ذلك واجب عليها. وإذا 

مل يمكنها ذلك وخافت عىل املريض جاز هلا كشف يدهيا.  



س٢٢٥ـ  مـا هو حكـم النظر إىل عورة املرأة عند 
الـوالدة من الطبيـب أو الطبيبـة أو الطاقم الطبي 

أثناء تدريبه؟ 
ج٢٢٥ ـ ال جيـوز ملن يامرس الطبابة أو حتى لطالب الطب النظر إىل 
عـورة املرأة للتدريب نعـم إذا توقفت عىل ذلك الثقافة الطبية بحيث يكون 

فيها حفظ األنفس جاز ذلك بمقدار الرضورة.  
س٢٢٦ ـ هل يتحتم عـىل الرجل املريض رفض 

ملس املمرضة جلسده؟
ج٢٢٦ـ  يمكنـه أن يطلب قيـام أحد املمرضني باألعامل املذكورة أو 
يطلـب من املمرضة أن تلبس قفازا أو تضع حاجـزا كاملنديل ليحول ذلك 

دون ملس جسده وإذا بلغ األمر حدّ الرضورة فال بأس. 
س٢٢٧ـ  أحيانا تدعو احلاجة املرضية إىل اللمس 
املبـارش وال يوجد املمـرض أو يكون طلبه حمرجاً 
غ، املعنـى العادي الذي  (ال يقصـد باحلرج املسـوّ
يفهمـه الناس وهـو اخلجل أو احليـاء من املوقف 
مثال وإنام املراد به يف الرشع املشـقة الشـديدة التي 
ال يتحملها العقالء عادة) أو تكون املمرضة ارفق 

باملريض من املمرض؟
ج٢٢٧ـ  إذا دعت الرضورة للفحص أو العالج وتوقف عىل اللمس 
املبارش جاز ذلك يف مفروض السؤال مع االقتصار فيه عىل مقدار الرضورة. 
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س٢٢٨ ـ قـد يكـون اجلـرح يف منطقـة العـورة 
وحيتاج إىل التضميد فام العمل؟

ج٢٢٨ ـ عىل املريض أن يطلب من املمرض أن يلبس قفازاً أو يضع 
حائـال ليحول دون ملس العـورة، وإن مل يتيرس ذلك جاز اللمس بمقدار ما 

تدعو إليه رضورة التضميد.
س٢٢٩ ـ ما حكم عالج املرأة عند الرجل؟ 

ج٢٢٩ ـ إذا مل تكن هناك رضورة فال جيوز العالج إذا اسـتلزم املس 
أو النظر املحرمني، وإذا كان احتامل احلاجة للعالج معتداً به بحيث يتحقق 

اخلوف من الرضر جاز ذلك.  
س٢٣٠ـ  هـل جيـوز للمرأة أن ترتـدي القميص 
والتنورة مع الربطة كحجاب رشعي، وما حكمه 

لو كان مربزاً للصدر والوركني؟ 
ج٢٣٠ ـ إذا كان احلجـاب املذكـور حمققاً لسـرت ما جيب سـرته جاز 
االقتصار عليه إال أن يكون مثرياً وموجباً للفتنة فاألحوط وجوباً جتنبه حينئذ.
س٢٣١ ـ أهيـام أفضـل للمرأة زيارهتـا من البيت 
أو التواجـد يف األرضحـة املقدسـة وخصوصاً يف 

زماننا هذا؟ 
ج٢٣١ـ  األفضـل تواجدهـا يف األرضحـة املقدسـة مـع احلـذر من 

االختالط بالرجال والتربج أمامهم.
س٢٣٢ـ  مـا حكـم صبـغ الشـعر أو مـا يسـمى 



(بامليش) بالنسبة للمرأة؟
ج٢٣٢ـ  جيـوز الصبـغ املذكـور وليـس هـو حمرمـاً وال حاجبـاً يف   

. الوضوء عادةً
س٢٣٣ـ  هـل جيوز للمرأة تعلم سـياقة السـيارة 

وقيادهتا؟ 
ج٢٣٣ ـ نعم جيوز إذا مل يسـتلزم حمرماً آخر كالتكشـف أمام الرجال 

. باملقدار الزائد عن املرخص فيه رشعاً
س٢٣٤ـ  عمل الرجل مع املرأة يف األماكن املختلطة 
كالرشكات والوزارات يؤدي يف كثري من األحيان 
إىل املحادثـة واملجامـالت, فهـل يف هذا إشـكال؟
ج٢٣٤ ـ جيوز يف حدّ نفسه، ولكن االختالط بني اجلنسني قد جيرّ إىل 
مات فالالزم احلذر واجتناب كلّ ما يثري الغرائز أو االنجرار  كثري من املحرّ

اىل املفاسد والوقوع يف احلرام. 
س٢٣٥ـ  هـل جيوز للبنـت الضحك أو احلديث 

بصورة عادية مع أبناء العم واخلال؟
 ج٢٣٥ ـ ال جيوز، إذا كان مما يرتتب عليه اإلثارة والتلذذ. وجيوز يف 

غري ذلك.  
س٢٣٦ ـ هل جيوز للمرأة معانقة وتقبيل املرأة يف 

الشارع العام؟
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ج٢٣٦ـ  جيوز ذلك إذا مل يرمها األجانب بنحو يوجب اإلثارة والتلذذ.
س٢٣٧ ـ هل جيوز للرجل النظر إىل شـعر وبدن 

املجنونة أو مصافحتها وكذا العكس؟ 
ج٢٣٧ـ  ال جيـوز اللمـس، وجيـوز النظـر بال ريبـة إذا كانت ممن إذا 

هنيت ال تنتهي.
س٢٣٨ ـ يشـاهد يف التلفزيـون املصارعـة احلرة 
ويظهر من املصارعني بعض أجسادهم فهل جيوز 

للمرأة النظر؟ 
ج٢٣٨ ـ ال بأس بالنظر بال ريبة وإثارة للشهوة اجلنسية.

س٢٣٩ـ  هل جيوز للمرأة النظر إىل صور الشهداء 
أو الرواديد أو الرياضيني أو غريهم من الرجال؟ 
ج٢٣٩ ـ جيوز للنسـاء النظر إىل صور الرجال ما مل يكن بتلذذ، سواء 
كانت تعرف الرجل أم ال تعرفه، وسواء كان الرجل من املحارم أم غريهم، 

ويلزم اجتناب كل ما يوجب اإلثارة والفتنة.
س٢٤٠ـ  هـل جيوز للمرأة النظر إىل ما ال يسـرته 

الرجل من جسمه يف األماكن العامة؟ 
ج٢٤٠ـ  نعم جيوز النظرـ  بدون تلذذـ   باملقدار املتعارف الذي حتتاج 

إليه طبيعة االختالط واألحوط وجوباً عدم التحديق والتمعن يف النظر.
س٢٤١ ـ هـل جيـوز للمـرأة أن تنظـر إىل ما بني 



الركبة والرسة من امرأة أخر ـ ما عدا العورة؟
ج٢٤١ ـ يباح للمرأة أن تنظر إىل جسـد األنثى  ما عدا العورة، ما مل 

يكن النظر إليها بتلذذ أو ريبة، فيحرم كذلك. 
س٢٤٢ ـ هـل جيـوز للمرأة النظـر ملباريات كرة 
القـدم أو املالكمـة ونحوهـا باعتبـار أن أجسـام 

الالعبني مكشوفة؟ 
ج٢٤٢ ـ نعم جيوز عىل النحو املتقدم يف جواب السؤال السابق، وإذا 
كان العرض يف التلفزيون فال إشـكال يف جواز النظر ولو مع التحديق، إال 

مع الريبة والتلذذ .
س٢٤٣ ـ هـل جيوز النظـر إىل أجنبية يف صورهتا 
إذا كانـت يف الصـورة (الفوتوغرافيـة) غري بالغة 
وبغـري سـرت كامـل، وهي خـارج الصـورة باتت 

بالغة حمافظة عىل سرتها؟
ج٢٤٣ ـ إذا مل يكن فيه هتك هلا وال كان مثريا للشهوة فال بأس. 

س٢٤٤ ـ هل جيوز إعطاء الرجال األجانب فيلم 
حيتوي عىل صور نساء حمجبات يف حالة التكشف 

للتحميض؟
ج٢٤٤ ـ  جيوز ذلك إالّ إذا أوجب هتكاً للمؤمنات.  

س٢٤٥ ـ هـل جيـوز للمـرأة التقاط صـور هلا يف 
حفـالت الزفاف؟ وعىل فرض اجلواز، فهل جيب 
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عليها يف ذلك مراعاة احلجاب الكامل؟
ج٢٤٥ـ  جيوز التقاط الصور وال جيب مراعاة احلجاب إالّ مع وجود 

الرجال األجانب أو حتقق اهلتك ببذل الصورة من دون حجاب. 
س٢٤٦ـ  ما حكم التقاط صور للمرأة غري املحجبة 
بني حمارمها؟ وما هو احلكم مع احتامل أن يشاهد 
الصورالرجـل األجنبـي أثنـاء غسـلها وطبعها؟

ج٢٤٦ ـ إذا كان املصـور الـذي ينظـر إليهـا ويلتقـط صورهتـا مـن 
حمارمها، فال بأس يف التقاط صورهتا، وال بأس أيضاً يف غسلها وطبعها من 

جانب املحارم أو األجنبي الذي ال يعرفها، وبحيث ال يوجب هتكها.  
الصـور  إىل  ينظـر  الرجـال  بعـض  ـ  س٢٤٧ 
الفوتوغرافيـة وفيها الصـور للمرأة األجنبية فهل 
جيـوز لـه إن كان ال يعرفها. وهل حيـق له إن كان 
يعرفهـا علـامً أهنا حتدث لـه شـهوة يف واحدة وال 

حتدث يف أخر؟
ج٢٤٧ـ  ال جيـوز النظر بشـهوة عىل األحـوط وجوباً، وجيوز بدوهنا 

إال إذا كان ذلك موجباً هلتكها لتسرتها واحتشامها ونحو ذلك فيحرم.
س٢٤٨ ـ هـل جيوز النظر إىل األفالم التي تصور 
عملية االتصـال اجلنيس وهل جيـوز للزوج ذلك 
إذا أراد أن جيامـع زوجته وهل جيوز النظر إىل فلم 

مع االطمئنان بعدم حصول إثارة جنسية له؟ 



. ج٢٤٨ ـ ال جيوز النظر إليها بشهوة عىل األحوط وجوباً
س٢٤٩ ـ هـل جيـوز النظـر إىل الرجـل واملـرأة 

عاريني متاماً حينام يكون ذلك بداع علمي؟ 
ج٢٤٩ـ جيوز ذلك إذا مل يكن بشهوة، مع مراعاة تقديم نظر الطبيب 

والطبيبة اىل من يامثله مع اإلمكان.
س٢٥٠ ـ مـا حكـم مصافحة النسـاء الكبريات 

واملسنات من غري املحارم؟ 
ج٢٥٠ـ  ال جيوز ملس املرأة إذا مل تكن من غري املحارم باملصافحة وغريها.

الغـرب  بـالد  يف  املوجـود  الشـخص  ـ  س٢٥١ 
غري اإلسـالمية هل جيـوز أن ينظـر إىل املبتذالت 

الكاشفات عن أعضائهن؟ 
ج٢٥١ ـ حيـرم النظر مع التلذذ وجيوز بال تلذذ لكن األحوط وجوباً 

عدم اإلمعان يف النظر.
يتعـرض  قـد  املستشـفيات  بعـض  يف  س٢٥٢ـ 
املريـض ملالمسـة املمرضـات أثناء أخـذ النبض 

وقياس الضغط فام هو احلكم؟ 
ج٢٥٢ ـ إذا بلغ األمر حد الرضورة فال بأس وإال فال جيوز.

س٢٥٣ـ  املرأة تكون يف ساحة بيتها، وتكون بيوت 
اجلريان سطوحها أو شبابيكها مرشفة عىل بيتها، فهل 
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جيب عليها أن تلتزم بالسرت الكامل، كام لو كانت 
خـارج البيت مع عدم العلم بوجود الناظر إليها؟

ج٢٥٣ ـ مـع وجود الناظر جيب عليها أن تلتزم بالسـرت الكامل، كام 
لو كانت خارج البيت.  

س٢٥٤ـ هل جيوز رسم نساء عاريات عن طريق 
ختيلهن ومن دون جتسيم؟ 

ج٢٥٤ ـ ال جيوز الرسم سواء بالتجسيم أم بدونه. 
س٢٥٥ ـ هـل جيوز للنسـاء احلضـور يف جمالس 
األجنبـي  الرجـل  فيهـا  يوجـد  التـي  العـرس 

(العريس)؟ 
ج٢٥٥ ـ جيوز احلضور يف نفسه ويلزم جتنب الوقوع يف احلرام.  

س٢٥٦ ـ هـل جيوز لالم ان تـرتك ابنتها من دون 
حجاب بدعو أهنا تريد اقتناعها بنفسها؟ 

ج٢٥٦ ـ جيـب عـىل األم هنـي ابنتها عـن املنكر وإلزامهـا باحلجاب 
الواجـب، ولـو باحلـوار واالقناع أو التشـجيع عـىل ذلكـ  طبقـاً لضوابط 

النهي عن املنكر ـ . 
س٢٥٧ ـ هـل جيـوز للمـرأة أن تلبـس اخلاتـم 
الذهبـي يف يدهـا عندمـا خترج مـن البيـت ويراه 

الرجال األجانب؟ 



ج٢٥٧ ـ نعم جيوز.
س٢٥٨ ـ مـاذا تقصدون من الريبـة يف قولكم ال 

جيوز النظر إىل األجنبية املتهتكة بريبة؟ 
ج٢٥٨ ـ املراد بالريبة التلذذ اجلنيس.

س٢٥٩ ـ هـل أن زوج األخـت أو أخـو الـزوج 
أجنبيان جيب تسرت املرأة منهام؟ 

ج٢٥٩ـ نعم إهنام أجنبيان بالنسبة إىل املرأة فيجب عليها احلجاب منهام.
س٢٦٠ ـ هل جيب عىل املرأة التسـرت أمام الصبي 

املميز وما هو حد التمييز؟ 
ج٢٦٠ ـ ال جيب التسرت عن الصبي املميز حتى يبلغ، فإذا بلغ وجب 

التسرت عنه.
س٢٦١ ـ هل جيوز لآلبـاء أو األمهات النظر إىل 

عورات أبنائهم وبناهتم غري البالغني؟ 
ج٢٦١ـ  جيوز النظر لعورة الطفل إالّ إذا بلغ مرتبة يقبح عرفاً يف حقه 
النظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم البالغ.
س٢٦٢ـ  هل جيوز للمرأة النظر إىل الصبي املميز؟

ج٢٦٢ ـ يباح للمرأة أن تنظر إىل الصبي قبل بلوغه ما مل يكن نظرها 
إليه بتلذذ وريبة. 
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س٢٦٣ـ  هـل جيـب عىل املرأة أن تسـرت شـعرها 
وبدهنـا من املجنـون إذا كان ممـن ال حيتمل إفاقته 
ثم هل جيب عليها التسرت ممن حيتمل إفاقته أحياناً 

ولو إفاقةً جزئية؟ 
ج٢٦٣ ـ حيـرم عليهـا التكشـف أمام املجنـون مطلقاً وجيـب عليها 

التسرت منه.

من أحكام اللباس
س٢٦٤ ـ هـل حيرم عىل املرأة أن تتشـبه بالرجال 
يف اللباس، ويف شـعر الرأس، بنحو يشـابه شـعر 
الرجـل يف قصها له، وهل جيوز للرجل أن يتشـبه 

باملرأة يف اللباس أو يف شعر الرأس؟
ه الرجـال بالنسـاء بقصد التخنث وال تشـبّه  ج٢٦٤ ـ ال جيـوز تشـبّ
ر واالسـرتجال، سواءً كان باللباس أم بالزينة  النسـاء بالرجال بقصد التذكّ

أم الكالم أم بغري ذلك.
س٢٦٥ـ ما حكم لبس الثياب الضيقة للنساء؟ 

ج٢٦٥ ـ ال بأس به إذا مل يكن مؤدياً إلثارة الشهوة هلا أو لغريها.
س٢٦٦ـ هل جيوز لبس املرأة للبنطلون واخلروج 

به يف الشوارع واألسواق؟
امً ملفاتن بدهنا، وموجبا إلثارة الفتنة عىل  ج٢٦٦ـ ال جيوز إذا كان جمسِّ



. وعىل كل حال يفرتض باملرأة املسـلمة االهتامم باحلشـمة  األحوط وجوباً
الالئقة هبا، ولو بلبس احلجاب أو «البالطو» عىل البنطلون.

س٢٦٧ ـ ما حكم ارتداء األزياء املثرية؟ 
ج٢٦٧ـ  األحـوط وجوبـاً اجتناب األزياء التـي تكون مظنة اإلثارة 

والفتنة.  
س٢٦٨ ـ هل جيوز للنسـاء أن يلبسـن البنطلون 

أمام املحارم، إذا كان يظهر تفاصيل اجلسد؟
 ج٢٦٨ ـ األحوط وجوباً اجتناب ما كان مظنة اإلثارة والفتنة. 

س٢٦٩ ـ ترتدي بعض النساء اليوم يف جمتمعاتنا 
املالبـس القصـرية التـي تصـل ملـا فـوق الركبة، 
واملالبـس ذات اجليـب الواسـع يف بيتهـا وأمـام 
حمارمهـا.. وقـد يظهر بعض حماسـنها من الصدر 

وغريه، ما حكم ذلك؟ 
 ج٢٦٩ ـ األحـوط وجوبـاً تـرك لبسـها إذا كانت موجبـة الفتتاهنم 

ووقوعهم يف النظر بشهوة.  
س٢٧٠ ـ ظهر يف بالدنا ما يسمى بـ«البالطو» أي 
عباءة الكتـف، وكانت يف بداية ظهورها واسـعة 
وغـري ملفتة، ولكن اآلن أصبحت غالبية الفتيات 
يفصلوهنا خمرصة فتكون مفصلة للجسـم ومربزة 

ملفاتن الفتاة، فام حكم لبس هذه العباءة؟ 
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ج٢٧٠ ـ األحـوط وجوباً ترك ارتداء اللباس إذا كان موجباً لإلثارة 
والفتنة. وهنيب بالبنت املسلمة أن تراعي احلشمة يف سلوكها ومالبسها.

س٢٧١ـ  ما حكم لبس «البالطو»إذا كان شفافاً؟ 
ج٢٧١ـ  ال جيوز ارتداء اللباس إذا كان حاكيا عن ما حتته من اجلسم. 

كام ان األحوط وجوباً ترك اللباس املثري للفتنة.  
س٢٧٢ـ  يعمـل يف أسـفل «البالطـو» نقوشـات 
ملفتة بحيث يكتب عليه اسمها باحلروف املقطعة 

وغري ذلك فام حكم لبسه؟ 
ج٢٧٢ـ األحـوط وجوبـاً تـرك ارتداء اللبـاس إذا كان مثـرياً ملفتاً 

للرجال بزينته. 
س٢٧٣ ـ ما حكم الفتاة املتجاهرة بالسـفور؟ أو 
قـد يكـون عليها حجاب ولكن ليـس عىل الوجه 
الصحيـح كأن يكون قصريا ال يغطي متام الشـعر 

أو يكون شفافا؟ 
ج٢٧٣ـ تعترب عاصية فيجب هنيها عن املنكر طبقا للمراتب والرشوط 

املذكورة يف باب النهي عن املنكر.  
س٢٧٤ ـ هل جيوز للمرأة الشـابة لبس جوراب 
بلون البرشة إذا كان جيمل الساق وما إىل ذلك؟

ج٢٧٤ـ جيـوز هلا ذلك، ولكنه إذا عدّ من الزينة يف امللبس لزم سـرته 
عن األجانب. 



س٢٧٥ ـ ما حكم اجلواريب الشفافة؟ 
ج٢٧٥ ـ حيرم كشـف الساقني لألجانب كام ان األحوط وجوباً سرت 

القدمني بحيث ال تظهر البرشة.  
س٢٧٦ ـ هـل جيوز للمـرأة أن تلبس حذاء ذات 
صوت عايل بحيث يسمعه األجنبي عند املسري؟

ج٢٧٦ ـ األحوط وجوباً تركه إذا كان موجباً لإلثارة والتلذذ. 
س٢٧٧ـ  املرأة التي تقوم بتحسني وجهها(كلقط 
حاجبيهـا) ال بنيـة التظاهر إذا كانـت متزوجة أو 

غري متزوجة فام هو احلكم؟ 
ج٢٧٧ ـ ال بأس بذلك من دون تزيني وجهها باملكياج.

س٢٧٨ /أ: هـل جيـوز للمـرأة إيقاع نفسـها يف 
باألجنبـي  لاللتصـاق  موجبـاً  كان  إذا  الزحـام 

واالرتطام به يف حرم األئمة  وغريه؟ 
بـ  وهـل جيوز ذهاهبا إىل املسـاجد ألداء الصالة 

مجاعة؟ 
ج ـ وهـل جيـوز ذهاهبـا إىل األسـواق للتبضع أو 

االطالع عىل ما يف السوق؟ 
ج٢٧٨/ أ ـ األوىل يف احلالـة املذكـورة أداء الزيـارة خـارج منطقـة 
الزحـام. وإذا كان االلتصـاق معرضـاً للفتنة فاألحوط وجوبـاً تركه، وإذا 
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علم بوقوع الفساد فيه حرم.
ب ـ نعم جيوز ذهاهبا إىل املسجد ألداء صالة اجلامعة.

ج ـ نعـم جيـوز ذهاهبا إىل األسـواق للتبضع ونحوه، لكـن ينبغي هلا 
االهتـامم بعفتهـا وحجاهبـا واالقتصـار عىل مقـدار احلاجة والـرضورة يف 

احلديث مع الرجال.
س٢٧٩ ـ مـا حكـم خـروج املرأة للمشـاركة يف 

تشييع اجلنائز أو وراء املواكب احلسينية؟
ج٢٧٩ ـ جيوز ذلك يف حدِّ نفسه. 

س٢٨٠ ـ مـا حكـم ذهـاب املـرأة إىل اخلياط مع 
العلـم بـأن اخليـاط رجـل أجنبـي ومـع مراعـاة 
احلجـاب اإلسـالمي بحيث يتم إعطـاؤه القياس  

عىل فستان مستقل ال عىل اجلسم؟
ج٢٨٠ـ جيـوز هلـا ذلـك يف نفسـه إالّ ان يرتتّب عليـه حمذور رشعي 

كإثارة الشهوة أو التشجيع عىل الفساد، ويكره اخللوة بينهام. 
س٢٨١ ـ ومـا رأيكـم يف جـواز تعلـم املـرأة يف 
الكليات أو اجلامعات مع العلم بوجود االختالط؟ 
ج٢٨١ ـ يكره االختالط وجيوز التعلّم يف نفسه، ولكن الالزم احلذر 

من الوقوع يف احلرام.  
س٢٨٢ـ هـل جيـوز للمـرأة املسـلمة االلتحـاق 



بالكليـات املختلطة يف الغـرب، رغم وجود حتلل 
يف سلوك بعض الطالب والطالبات هناك؟ 

ج٢٨٢ـ  ال جيوز عقالً االختالط إذا كان سبباً للفتنة والفساد، وجيوز 
عىل كراهة مع األمن من ذلك.  

املجتمعـات  بعـض  يف  املـرأة  عمـل  ـ  س٢٨٣ 
يفرض عليهـا نوعاً مـن املجامالت كاالبتسـامة 
الرسـمية التي تقتضيهـا آداب الوظيفة، فهل هذا 

يعترب حراما؟ 
ج٢٨٣ ـ املجامـالت واآلداب جائزة يف حدّ نفسـها، ويلزم اجتناب 

كل ما يوجب اإلثارة والفتنة.
س٢٨٤ ـ ما هـو حكم املرأة التي تلبس أو تتزين 
بلبس احليل أمام الرجل األجنبي مع االلتزام الكامل 
باحلجاب علـامً أهنا ال تتزين بقصد إظهار الزينة؟ 
ج٢٨٤ ـ حيـرم عىل املرأة إظهار زينتهـا للرجل األجنبي عدا الكحل 

واخلاتم والسوار.
س٢٨٥ ـ هـل جيوز للمرأة أن تتطيب وتتعطر يف 

حال خروجها من املنزل؟
ج٢٨٥ ـ األحوط وجوباً ترك التعطر بحيث يشمه األجنبي.

س٢٨٦ ـ هـل جيوز اسـتعامل احلناء عىل األظافر 
بالنسبة للنساء، وما حكمه إذا كان ملفتاً للنظر؟ 
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ج٢٨٦ـ ال جيوز ذلك إال أن تسرت كفيها أمام األجانب.
س٢٨٧ ـ هل جيوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة 
عنـد الرجل األجنبي بحيث يذهبان معاً منفردين 

يف األماكن املخصصة للتدريب؟ 
ج٢٨٧ ـ إذا أد ذلـك إىل الفتنـة والريبة كام هـو الغالب فهو حرام 

وإال فهو جائز.
س٢٨٨ ـ هـل يعترب من اخللـوة ركوب املرأة مع 
الرجـل يف املصعـد الكهربائـي، وقد تكـون فرتة 

الصعود باملصعد أقل من دقيقة؟
ج٢٨٨ ـ نعم.فيكـره، ويلـزم اجتنابـه إذا مل يؤمـن مـن الوقـوع يف 

احلرام.
س٢٨٩ ـ لو افرتضنا أن الواجب يف اإلسـالم أن 
تسرت املرأة مجيع بدهنا بضمنه الوجه والكفان، فهل 
جيوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها إذا اضطرت 
إىل العمـل خارج البيت بحيث تقع يف احلرج عند 

سرتها وجهها وكفيها؟ 
ج٢٨٩ـ  نعم جيوز ذلك مع الرضورة للعمل خارج البيت وال يكفي 

يف الرضورة التوظيف ونحوه. هذا بناء عىل االفرتاض املذكور.
 س٢٩٠ ـ إذا أزالت البنت بكارهتا بإصبعها مثالً 

فهل تعترب ثيباً؟ 



ج٢٩٠ـ ال جيـري عليها حكم الثيب، بل البد فيه من زواج صحيح 
مستتبع للدخول.

س٢٩١ ـ هـل جيـوز تصوير النسـاء للنسـاء من 
دون حجاب يف احلفالت واملجالس العامة؟ 

ج٢٩١ ـ ال بأس بالتصوير إذا مل يطلع عليه إال النساء، وال جيوز بذل 
الصورة للرجل األجنبي إذا كان هتكاً ملن يف الصورة لتسرتها واحتشامها، 
، بسـبب ما فيـه من اهلتك  كـام حيرم عـىل الرجل النظـر اىل الصـورة حينئذٍ

للمؤمنة املحتشمة (صاحبة الصورة).
س٢٩٢ ـ هـل جيوز للرجل النظـر إىل املرأة التي 

يريد الزواج منها؟ 
ج٢٩٢ ـ جيـوز للرجـل أن ينظـر إىل املـرأة التي يريد الـزواج منها ، 
واألحـوط وجوباً االقتصار عىل ما يتعارف كشـفه عند لبـس ثياب البيت 

كالعضدين والرأس وقسم من الصدر، دون ما يتعارف سرته هبا. 
س٢٩٣ ـ هل يشرتط إذهنا يف النظر؟ 

ج٢٩٣ ـ ال يشرتط إذهنا يف ذلك.  
س٢٩٤ـ  هـل جيوز ملن يريـد الزواج أن ينظر ملن 

يريد الزواج منها أكثر من مرة؟ 
ج٢٩٤ ـ جيـوز لـه أن ينظر إليهـا أكثر من مـرة إذا مل حيصل الغرض 

املطلوب بالنظر السابق.  
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س٢٩٥ ـ هـل خيتـص جـواز النظـر بمـن يريـد 
التزويج هبا باخلصوص؟ 

ج٢٩٥ ـ نعم، خيتص جواز النظر بمن يريد التزويج هبا. 
س٢٩٦ـ  مـا حكـم النظـر إىل املخطوبنيـ  أعني 
التـي مل يكتـب العقد بينهام ـ؟ ومـا حكم احتفاظ 

كل منهام بصورة اآلخر؟
 ج٢٩٦ـ  إذا أجريـت صيغـة العقد فهام زوجـان وان مل يكتب العقد 
رسـمياً، وأمـا قبل الصيغـة فهام أجنبيان جيـب عليهام رعاية أحكام السـرت 

وحرمة النظر واللمس، وأما االحتفاظ بالصورة فال حيرم يف حد ذاته.  
س٢٩٧ـ هـل جيـوز النظـر إىل اخلطيبـة مـن غري 

حجاب أكثر من مرة؟ 
ج٢٩٧ ـ جيـوز لـه أن ينظر إليهـا أكثر من مـرة إذا مل حيصل الغرض 
املطلوب بالنظر السابق، واألحوط وجوباً االقتصار عىل ما يتعارف كشفه. 
س٢٩٨ـ  هل جيوز إتيان املرأة من الدبر مع رضاها، 
وما احلكم يف عدم رضاها ولكن أجربها الزوج؟ 
ج٢٩٨ ـ يكـره الوطء برضا املرأة وحيـرم بغري رضاها، لكن لو فعل 

. كان معتدياً عليها ومل يكن زانياً
س٢٩٩ ـ ما حكم وطأ الزوجة دبراً يف أيام العادة 
وغريهـا وهل هلا االمتناع عـىل الفرضني ـ اجلواز 

وعدمه ـ وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟ 



ج٢٩٩ـ  يكره وطؤها يف الدبر إذا كانت طاهراً، واألحوط وجوباً تركه إذا 
. وال جيوز وطؤها يف الدبر إال برضاها فإذا امتنعت مل تسقط نفقتها. كانت حائضاً

س٣٠٠ـ ماذا جيب عىل الزوجة للزوج فيام خيص 
جانب االستمتاعات اجلنسية؟

ج٣٠٠ـ  جيـب عـىل الزوجـة متكـني الـزوج مـن الوطء وغـريه من 
االسـتمتاعات يف أي وقـت شـاء، وعـىل أي حـال كانـت. وحيـرم عليهـا 
االمتناع من ذلك مغاضبة أو لالنشغال عنه أو خلوف احلمل أو لغري ذلك، 
بل يستحب هلا التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه، نعم إذا 

كانت خافت عىل نفسها الرضر جاز هلا االمتناع مما ختاف منه. 
س٣٠١ ـ ما املراد من الباكر؟ 

ج٣٠١ ـ املـراد مـن الباكر غـري املتزوجة زواجاً يسـتتبع الدخول يف 
القبل، سـواء مل تتـزوج وبقيت بكارهتا أم ذهبت مـن دون دخول أو بوطء 

حمرم و لو من شبهة، أم تزوجت ومل تذهب بكارهتا.
س٣٠٢ ـ هل جيوز للزوجة فسخ النكاح يف حالة 

جنون الزوج؟
ج٣٠٢ ـ للزوجة اخليار يف فسخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد أو 

بعده ولو بعد الوطء. 
س٣٠٣ـ هل للزوجة فسخ النكاح يف حال عجز 

الزوج عن الوطء؟
ج٣٠٣ ـ للزوجة اخليار يف فسـخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء 
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لعنن أو سـحر  أو لكونه ممسـوحاً أو جمبوباً أو نحو ذلك، و إن وطأها مرةً 
واحدةّ فال خيار، وكذا إذا كان قادراً عىل وطء غريها من النساء، فإنه ال خيار 
هلا مادام قادراً عىل غريها، فإذا جتدد له العجز عن غريها أيضاً ثبت اخليار هلا.
س٣٠٤ ـ هـل للزوجة املبادرة للفسـخ مع عجز 

الزوج عن الوطء؟ 
ج٣٠٤ـ  ليس للزوجة املبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء بل 
ترافعه للحاكم فيؤجله سنة، فإن قدر عىل وطئها أو وطء غريها فال خيار، 

وإالّ كان هلا اخليار.
س٣٠٥ـ  هـل يسـوغ للزوجة فسـخ النـكاح إذا 

كان الزوج خصياً حني العقد عليها؟
ج٣٠٥ ـ نعم هلا اخليار يف ذلك.

س٣٠٦ـ  إذا تزوجت املرأة الرجل عىل أنه من قبيلة 
خاصة فبان من غريها فهل هلا اخليار يف فسخ العقد؟

ج٣٠٦ ـ نعم جاز هلا ذلك، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.
س٣٠٧ ـ هل يصح الزواج من املرأة املريضة ولو 

مع عدم الدخول؟
ج٣٠٧ ـ نعم يصح.

س٣٠٨ ـ هـل جيب عـىل الزوج الوفـاء برشوط 
الزوجة إذا رشطت عليه رشوطاً مثل أن ال يطأها 



وأن ال خيرجها من بلدها أو من بيتها؟
ج٣٠٨ ـ عىل الزوج الوفاء بذلك، إالّ أن تتنازل عن رشوطها.

س٣٠٩ ـ إذا اشـرتطت الزوجـة عـىل الـزوج يف 
عقـد النكاح أن ال يتـزوج عليها فهل جيب الوفاء 

هبذا الرشط؟
ج٣٠٩ ـ جيـب الوفـاء هبذا الرشط، بل لو تـزوج بطل زواجه إالّ أن 

ترىض به ولو بعد ذلك.
س٣١٠ ـ إذا اشـرتطت الزوجـة عـىل الـزوج يف 
عقـد النكاح أو يف عقد آخر أن يطلقها يف حاالت 
خاصـة، مثـل املرض أو السـفر أو غريمهـا، فهل 

ينفذ الرشط وجيب الوفاء به؟
ج٣١٠ ـ نعـم ينفذ الرشط وجيب الوفاء به،وكذا لو اشـرتطت عليه 

أن ال يطلقها فإنه ال يصح منه الطالق حينئذ.
س٣١١ـ  إذا اشـرتطت الزوجـة عـىل الـزوج أن 
يوكلها عىل طالق نفسـها يف أي وقت شاءت، أو 
يف حـال خـاص مثل املرض أو السـفر الطويل أو 
السجن أو غري ذلك، فهل جيب عليه أن يوكلها؟

ج٣١١ ـ نعـم جيب عليه التوكيل إذا كان الرشط يف ضمن عقد الزم 
ـ مثل عقد الزواج ـ وقد وافق عليه.
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س٣١٢ ـ إذا اشـرتطت عليـه مـع التوكيل أن ال 
يعزهلا؟

ج٣١٢ ـ ال يصح له عزهلا.
س٣١٣ ـ وهـل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح 
مرشوطاً بعدم العزل كأن تقول له: زوجتك نفيس 
وجعلت نفيس وكيلة عنك يف طالقي منك وأن ال 

تعزلني ثم يقول الرجل: قبلت.
ج٣١٣ـ  نعم يصح ذلك وتصري املرأة زوجة له ووكيلة عنه بال حاجة 

. وعليه يصح طالقها لنفسها. للتوكيل ثانياً
س٣١٤ـ  وإذا اشرتطت عليه أن يكون بيدها الطالق 
ـ بحيـث يكـون الطالق وعدمه منوطـاً هبا ال به؟
ج٣١٤ـ  ال جيوز هلا أن تشرتط الرشط املذكور وهو حمكوم بالبطالن، 
ألن الطالق بيد الزوج رشعاً وإنام جاز يف الفروض السـابقة فألهنا تقوم به 

. باعتبارها وكيلة عنه، ففي احلقيقة هو املطلّق  ـ بواسطتها ـ ال هي ابتداءً
س٣١٥ ـ هل متلك املرأة املهر بالعقد؟

ج٣١٥ ـ نعم متلكه.
س٣١٦ـ  إطالق املهر والعقد هل يقتيض التعجيل 

وهل هلا حينئذ املطالبة به كامالً؟
. بل هلا االمتناع عن تسليم نفسها  ج٣١٦ـ  نعم هلا املطالبة باملهر كامالً



. لكن لـو دخل الزوج هبا  حتى تقبضه سـواء كان الـزوج مورساً أم معرساً
قبل التسليم مل يكن هلا االمتناع بعد ذلك من أجل أن تستلمه، فلو امتنعت 
. نعم جيب عىل الزوج حينئذ تسـليمه مـع مطالبتها به  حينئـذ كانـت ناشـزاً

وقدرته عليه، كسائر الديون.
س٣١٧ـ  هـل يثبت للمرأة شـئ من املهر بالعقد 

الفاسد من دون وطء؟
ج٣١٧ـ  ال يثبـت للمـرأة شـئ من املهر يف هذه احلالـة، نعم يف عقد 
الفضـويل من دون وطء حيتمل ثبوت نصف املهر املسـمى عىل الفضويل ال 

عىل الزوج والالزم االحتياط.
س٣١٨ ـ كم تستحق الزوجة الدائمة عىل الزوج 

املبيت عندها؟
ج٣١٨ـ  تستحق ليلة من كل أربع ليايل،  سواء كان عنده غريها ام مل يكن.

س٣١٩ ـ والزوجة املتمتّع هبا؟
ج٣١٩ ـ ال تستحق ذلك.

س٣٢٠ ـ ما هو حق الزوجة من الوطء؟
بـل يف كل أربعة  ج٣٢٠ـ  تسـتحق الزوجـة من الـزوج الوطء يف القُ
أشـهر، ومـن دون فرق بني الشـابة وغريهـا، والظاهر عدم كفاية مسـمى 

الوطء، بل ما يتعارف اإلتيان به إلشباع احلاجة اجلنسية.
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س٣٢١ـ  ماذا جيب عىل الزوجة من االستمتاعات 
بحق الزوج؟

ج٣٢١ـ  جيب عىل الزوجة التمكني من االستمتاعاتـ  عدا الوطء يف 
الدبرـ  وإزالة املنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزيّن بام هييئوه الزوج هلا ويطلبه منها.
مـن اخلـروج  للزوجـة  جيـوز  هـل  ـ  س٣٢٢ 

 منزل الزوج؟ 
ج٣٢٢ ـ حيـر م عـىل الزوجـة اخلروج من منـزل زوجيتهـا إالّ بإذن 
زوجهـا أو بإحراز رضاه إالّ أن تضطر لذلـك للتداوي أو نحوه مما تترضر 
برتكـه أو يتوقـف عليـه أداء واجب كحجة اإلسـالم، أما لـو أخرجها من 
منـزل زوجيتها فذهبـت إىل منزل آخر فالظاهر جـواز خروجها حينئذ من 

ذلك املنزل اآلخر بغري إذنه.
س٣٢٣ـ  لـو أمر الزوج زوجته بعدم اخلروج من 
بيته ورفض ذلك أبوها فأي األمرين هو املقدم؟

ج٣٢٣ ـ طاعة الزوج مقدمة يف هذا الفرض.
س٣٢٤ـ  هل جيوز للزوجة التربع لزوجها بالكلية؟
ج٣٢٤ ـ نعـم، جيوز إنقاذاً للمؤمن إذا مل يسـتلزم خطراً عىل املتربع، 

ويالحظ أن يكون ذلك برضاها من دون إجبار أو اكراه.
س٣٢٥ ـ هل جيوز للزوجة أن تعمل؟

ج٣٢٥ ـ للزوجة أن تعمل ما شاءت من غري أذن الزوج يف بيتها من 



األعـامل التي تتكسـب هبا وغريهـا ما مل يناف حق الزوج يف االسـتمتاع أو 
ي عىل ملكه. وكذا خارج البيت إذا ريض بخروجها من البيت. يوجب التعدّ
س٣٢٦ ـ بامذا تعظون الزوج والزوجة يف مسائل 

الزوجية والعالقة بني االثنني؟
ج٣٢٦ ـ  ننصح الرجل باحلكمة وسـعة الصدر واستيعاب املشاكل 
والرتوي يف حلها والصرب عىل األذ، والتسـامح عن اخلطأ وغفران الزلل 
وجتنـب الغضـب والضجـر واللجاجـة و احلـرص ونحومها من وسـائل 
الشـيطان الرجيم مسـتعيناً باهللا تعـاىل ومعتمداً منه التوفيق والتسـديد، كام 
ينبغي للمرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسـؤوليتها وال تنسى ان جهادها 
الذي أراده اهللا تعاىل منها حسـن التبعـل وحماولة إرضاء الزوج والتجاوب 
معـه، فإنه أعظـم حقاً عليها مـن كل أحد،  وما جعل اهللا سـبحانه كالً من 
به بأدبه إالّ حفاظاً عىل اجلوانب امللقاة عىل عاتقهام،  الزوجـني يف موقعه وأدَّ
واحلذر من نزغات الشـيطان الرجيم وتسـويالت النفس األمارة بالسـوء، 
ـورة الغضب واالنفعال، حيث قد يصالن بذلك إىل  وجتنب االندفاع يف سَ

ما ال حتمد عقباه وال يمكن تالفيه، واهللا سبحانه من وراء القصد.
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التلقيح وأطفال األنابيب
س٣٢٧ ـ هـل جيـوز تلقيـح بويضة املـرأة بنطفة 

زوجها؟
ج٣٢٧ ـ نعم جيوز ذلك.

س٣٢٨ ـ هـل هناك فرق بـني تلقيحها يف الرحم 
ـ بطريـق الوطء أو بإدخال املنـي من دون وطء ـ 

وتلقيحها خارج الرحم.
ج٣٢٨ـ  كال ال يوجد فرق. وتتجنب التكشف أما األجنبي كالطبيب.
س٣٢٩ـ  وهل جيوز تلقيحها بنطفة رجل أجنبي؟

. ال جيـوز إذا كان التلقيـح داخل الرحـم بإدخال املني  ج٣٢٩ ـ كالّ
فيـه أو عـن طريق الوطء املحرم. كام ان األحوط وجوبـاً تركه أيضاً خارج 
الرحـم سـواء اُريد إرجاع البويضـة بعد تلقيحها إىل الرحـم أم مل يُرد ذلك 

وإنام اُريد هلا أن تبقى ملقحة خارج الرحم.
س٣٣٠ ـ هـل يمكن حضن املرأة بويضة ملقحة 
بنطفة غري زوجها سواء كانت البويضة هلا أم لغريها.

ج٣٣٠ ـ األحوط وجوباً عدم حضن املرأة هذه البويضة.



س٣٣١ـ  وهل جيوز حضنها لبويضة ملقحة بنطفة 
زوجها سواء كانت البويضة هلا أم لغريها؟

ج٣٣١ ـ نعـم جيوز ذلك، كام لو كان للرجل زوجتان فاسـتخرجت 
.بويضة أحدمها ولقحت بحيمنه ثم أودعت رحم األخر

س٣٣٢ ـ هـل جيـوز بيـع بويضات املـرأة ألجل 
االستفادة منها يف جتارب طبية؟

ج٣٣٢ ـ جيوز برشط أن ال يتم كشف العورة املحرم. 
س٣٣٣ ـ إذا أوىص الـزوج بتلقيـح زوجتـه بعد 
وفاته بسـائله املنـوي املحفوظ يف املخترب فام حكم 

الزوجة يف ذلك؟
ج٣٣٣ ـ جيب عليها الرفض، وهذه الوصية غري نافذة؛ ألن الزوجة 

بموت زوجها خترج عن عصمته.
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أحكام احلضانة
س٣٣٤ـ  هل تسقط حضانة األم يف حال طلبها أجراً 
زائداً عىل الرضاع فبادر األب باسرتضاع غريها.

ج٣٣٤ ـ يف هذه الصورة تسقط حضانة األم.
س٣٣٥ـ  إذا سافرت األم سفراً طويالً فهل تنتقل 

حضانتها لطفلها إىل جدة الطفل ألمه؟
ج٣٣٥ ـ كال، بل يكون األب هو املختص واملسؤول عن حضانته.
س٣٣٦ـ  هل يسقط حق احلضانة بإسقاط األم له؟

ج٣٣٦ ـ نعم يسقط بإسقاطه من قبل األم.
س٣٣٧ ـ هـل هلـا إسـقاطه دفعـة أو تدرجيـاً أي 

دة؟ مدة فمّ
ج٣٣٧ ـ نعم يمكنها ذلك.

س٣٣٨ ـ وهـل تسـقط واليـة األب وحضانتـه 
للطفل بإسقاطها؟

ج٣٣٨ ـ والية األب وحضانته ال تقبل اإلسقاط.



س٣٣٩ ـ هل تسـتحق األم األجرة عىل احلضانة 
زائداً عىل أجرة الرضاع؟

ج٣٣٩ ـ كال، ال تستحق ذلك.
س٣٤٠ـ  هل حيق لألب انتزاع الصبي من األم يف 

حال مطالبتها باألجرة؟
ج٣٤٠ـ  نعم جيوز له ذلك ويدفعه لغريها ولو بأجرة. كام جيوز لألب 

أن يستأجر األم حينئذ بام يتفقان عليه فتستحق األجر.
م للطفل لو  س٣٤١ ـ هل يسـقط حق حضانة األُ

لقت؟ طُ
ج٣٤١ـ  كال. ال يسقط بل يبقى مستمراً طوال مدة الرضاع ما مل تتزوج.

نفقة الزوجة
س٣٤٢ ـ هـل جتب النفقة عىل الزوجة حتى وإن 

كانت صغرية يف السن؟
ج٣٤٢ ـ نعـم جتب النفقة يف هذه احلالة، إالّ إذا ابتنى الزواج هبا عىل 
عـدم اإلنفـاق عليها ما دامت صغـرية غري قابلة لالسـتمتاع أو للوطء بأن 
اخـذ ذلـك رشطاً يف العقد رصحياً أو ضمنا ًمسـتفاداً من شـاهد احلال ولو 

بسبب تعارف ذلك.
س٣٤٣ـ  هل يشرتط يف استحقاق الزوجة للنفقة 

أن تكون فقرية؟
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ج٣٤٣ ـ كال، ال يشـرتط يف وجـوب نفقة الزوجـة فقرها، بل جيب 
اإلنفاق عليها وإن كانت غنية.

س٣٤٤ـ  متى يسقط وجوب النفقة عىل الزوجة؟
ج٣٤٤ ـ يسقط بنشوزها عىل الزوج، وذلك بأحد أمرين: 

األول: إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكني واالسـتمتاعات 
والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه املنفرات أو خانته يف ماله أو عرضه.

الثاين: إذا خرجت عن بيت الزوجية بغري إذن منه.
س٣٤٥ ـ هـل جيـوز للزوجـة اخلـروج من بيت 
الزوجية بغري إذن الزوج إذا كان ذلك لرضورة؟

ج٣٤٥ ـ نعم، جيوز وال تسقط نفقتها بذلك.
س٣٤٦ ـ إذا كانـت للزوجـة حاجات رضورية 
بالنسبة هلا ولكنها غري واجبة عىل الزوج، فامذا تفعل؟

ج٣٤٦ ـ إذا توقـف سـد حاجاهتـا التي تترضر برتكهـا عىل اخلروج 
مـن البيت والعمل واالسـرتفاد جاز هلا ذلك وحتاول جاهـدة أن ال يكون 

خروجها منافياً حلق الزوج.
س٣٤٧ ـ وهـل جيـوز للزوج يف السـؤال املتقدم 

منع الزوجة من اخلروج للعمل؟
ج٣٤٧ـ  كال، ال حيـق لـه ذلـك إالّ إذا تـربع هلـا بسـد حاجاهتا التي 

تترضر برتكها.



س٣٤٨ ـ هـل خيتلف حال نفقة الزوجة بالزواج 
الدائم عنه بالزواج املنقطع بالنسبة لنشوزها؟

ج٣٤٨ ـ نعـم، خيتلف فالزوجة بالزواج املنقطع ليس هلا عىل الزوج 
نفقة نشزت أم مل تنشز.

س٣٤٩ ـ هـل جتـب النفقـة عىل الـزوج لزوجته 
التي طلقها طالقاً رجعياً؟

ج٣٤٩ ـ نعم، جتب ما دامت يف العدة.
س٣٥٠ ـ وهل املطلقة بالطالق البائن كذلك؟

ج٣٥٠ ـ كال، ال جتب عىل الزوج النفقة للمطلقة بالطالق البائن إالّ 
إذا كانت حامالً منه.

س٣٥١ـ  ما هو مقدار النفقة التي جتب عىل الزوج؟
ج٣٥١ ـ النفقـة الواجبـة هي الطعـام مطبوخـاً ـ إن احتاج إىل طبخ 
ـ والـرشاب، والكسـوة خميطةـ  إن احتاجـت إىل خياطة بالوجه املتعارفـ  
والسكن حيث يسكن الزوج عىل حد طاقته وقدرته مفروشاً باملقدار املتعارف.

س٣٥٢ ـ إذا امتنـع الـزوج عـن إعطـاء الزوجة 
نفقتها الواجبة، فامذا تفعل؟

مطالبـة  الرشعـي  احلاكـم  إىل  أمرهـا  ترفـع  أن  هلـا  جـاز  ـ  ج٣٥٢ 
بالنفقة أو الطالق.

النكاح................................................................................... ١٠٩
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نفقة األرحام
س٤٤٦ـ  هل نفقة األقارب كالوالدين أو األوالد 

مقدمة عىل نفقة الزوجة أو العكس؟
ج٤٤٦ ـ نفقة الزوجة مقدمة عىل نفقة األقارب.

س٤٤٧ ـ هل يف نفقة األقارب تفصيل؟
ج ٤٤٧ ـ نعـم، نفقـة األقرب منهم مقدمة عىل نفقـة األبعد، فالولد 
مقـدم عىل ولـد الولد، فإن تسـاووا وعجز عـن اإلنفاق عليهـم نفقةً تامة 
ختـري بـني أن ينفق عـىل بعضهم نفقة تامـة ويرتك اآلخـر، وأن ينفق عليهم 
مجيعـاً بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع، إالّ أن ال ينتفع بعضهم بالتوزيع 
فيتعني األول، وإذا كان بعضهم واجب النفقة عىل غريه أيضاً ومل يكن الغري 
ممتنعـاً عنها فاألحوط وجوباً إيكاله لذلك الغري واإلنفاق عىل اآلخر الذي

 ال يوجد من ينفق عليه.



الطالق
س٣٥٣ ـ ما هو الطالق؟

ج٣٥٣ ـ إجيـاب ال حيتـاج إىل قبول يتضمن تفريـق الزوجني بالعقد 
الدائم وهو بيد الزوج.

قـد وانقطعـت  س٣٥٤ـ  لـو سـافر الـزوج ثـم فُ
أخباره ومل يعرف مصريه  وأرادت الزوجة التفريق 

فكيف يتم ذلك؟
ج٣٥٤ إذا أنفـق ويل الـزوج عىل الزوجة مـن ماله أو من مال الزوج 

وجب عليها االنتظار إىل أن تعلم حياة زوجها أو موته.
س٣٥٥ ـ وماذا لو مل يتحقق اإلنفاق؟

ج٣٥٥ ترفع أمرها إىل احلاكم الرشعي فيؤجلها إىل ميض أربع سنني.
س٣٥٦ وماذا تصنع لو انقضت السـنني األربع؟
ج٣٥٦ـ  البد أوالً من الفحص عنه يف هذه املدة يف البلد الذي فقد فيه 
وإن مل يعلم له بلد خاص فقد فيه يفحص عنه يف البلد الذي حيتمل وجوده فيه.
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س٣٥٧ ـ لـو علـم بعـد الفحـص أنه حـي فامذا 
تصنع الزوجة؟

ج٣٥٧ ـ جيب عليها االنتظار.
س٣٥٨ ـ وماذا لو علم أنه ميت؟

ة الوفاة من تأريخ علمها بموته. ج٣٥٨ ـ تعتدّ عدّ
س٣٥٩ ـ ومـاذا لـو مل يعلـم حالـه بالفحـص يف 

السنني األربع؟
ج٣٥٩ ـ أمر احلاكم الرشعي ويل الزوج أن يطلق الزوجة.

س٣٦٠ ـ مـاذا تصنـع الزوجة لـو مل يكن للزوج 
ويل أو كان له ويل ولكنه أبى أن يطلقها؟

ج٣٦٠ ـ يطلقها احلاكم الرشعي بعد طلبها منه.
س٣٦١ـ  وهل تعتد حينئذٍ عدة الوفاة أو الطالق؟

ج٣٦١ ـ تعتد ـ بعد أن يطلقها ويل الزوج أو احلاكم الرشعي ـ بقدر 
عدة الوفاة وبعد انقضائها حيق هلا أن تتزوج.

س٣٦٢ ـ وهل جيب عليها احلداد؟
ج٣٦٢ ـ كال، ال جيب عليها احلداد. والطالق املذكور طالق رجعي 

فلو تبني حياة الزوج ورجع يف أثناء العدة كان له الرجوع هبا.
س٣٦٣ ـ هل يرشع الطالق لو مل يمكن الفحص 

عن الزوج؟



ج٣٦٣ ـ كال، وجيب عىل الزوجة االنتظار.
س٣٦٤ـ     لو تم الفحص من الزوجة أو من غريها قبل 
أن ترفع أمرها للحاكم الرشعي فهل يكفي ذلك؟
ج٣٦٤ ـ إذا علم احلاكم الرشعي باسـتيعاب الفحص وعدم القدرة 

عىل الفحص زيادةً عليه فيمكنه االكتفاء به.
س٣٦٥ ـ هل يصح إيقاع الطالق من غري الزوج 

مع وجود الزوج؟
ج٣٦٥ ـ نعم يصح إذا أذن له الزوج أو وكله يف ذلك.

س٣٦٦ـ  لو كانت الزوجة هي الوكيلة يف الطالق 
فهل ينفذ طالقها لنفسها؟

ج٣٦٦ ـ نعم ينفذ طالقها بالرشوط املعتربة يف الطالق.
س٣٦٧ ـ وهـل حيـق للزوجـة أن تشـرتط عـىل 
الـزوج يف عقـد النـكاح أن تكون هـي الوكيلة يف 

الطالق وليس له عزهلا؟
ج٣٦٧ ـ نعـم، ويكون الطالق بيدها وليس له عزهلا عن الوكالة إذا 

اشرتطت ذلك.
س٣٦٨ ـ ما هي صيغة الطالق؟

ج٣٦٨ ـ أن يقول املنشئ للطالق: (فالنة طالق) أو (زوجتي طالق) 
أو خياطـب الزوجـة فيقـول هلا: (أنت طالـق) وغري ذلك ممـا يعني الزوجة 

املطلقة وحيافظ عىل اهليئة املذكورة.

الطالق.................................................................................. ١١٣
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س٣٦٩ـ  لـو قـال الـزوج للزوجـة: (أنت طالق 
) فهل تبني منه؟ ثالثاً

. ج٣٦٩ كال، ال تبني منه بل وال يعترب ذلك طالقاً عىل األحوط وجوباً
س٣٧٠ ـ هـل حيتاج إىل التوكيـل يف الطالق فيام 

لو تعذر الطالق باللغة العربية؟
ج٣٧٠ ـ العربية رشط مع التمكن، فإن تعذرت أجزأ بأي لغة كانت 

وال حاجة إىل التوكيل.
س٣٧١ ـ وهل هناك رشوط أُخر للطالق؟

ج٣٧١ نعم. وهي:
١ ـ  البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ الرشد.

٤ ـ عدم اإلكراه.
٥ ـ القصد إىل إنشاء الطالق بالصيغة.

٦ ـ أن ال يكون معلقاً عىل أمر آخر.
٧ ـ اإلشهاد.

٨ ـ تعيني الزوجة.
ة  ٩ـ  أن تكـون الزوجـة يف طهر مل جيامعها فيـه. بل الظاهر عدم صحّ
هر. طالقها يف النقاء املتخلّل بني الدمّني يف احليض الواحد وإن كان بحكم الطّ



س٣٧٢ ـ وهل ينخرم ويُلغى هذا الرشط األخري 
يف بعض املوارد؟

ج٣٧٢ ـ نعم ينخرم وال يعد رشطاً لصحة الطالق يف املوارد اآلتية:
. ١ـ   أن تكون الزوجة صغرية مل تبلغ سن احليضـ  تسع سنني قمريّةـ 
٢ ـ أن تكون قد بلغت سن اليأس وهو ستون سنة قمرية يف القرشية 

ومخسون سنة قمرية يف غريها.
٣ ـ احلامل حتى لو مل يظهر محلها.

٤ ـ غري املدخول هبا قبالً وال دبراً فإنه يصح طالقها حال احليض.
س٣٧٣ ـ ذكرتم يف رشوط الطالق اإلشهاد فامذا 

يعني؟
ج٣٧٣ ـ اإلشـهاد هو: شـهادة رجلني عادلني حـني الطالق بحيث 
يسـمعان إنشـاء الصيغة إذا كان باللفظ ويريان ذلك إذا كان باإلشـارة كام 

يف األخرس.
س٣٧٤ ـ هل يصح الطالق باهلاتف؟

ج٣٧٤ـ  نعم، يصح إذا سمع الشاهدان العادالن صوت املطلِّق بنفسه.
س٣٧٥ـ  لـو حصـل الطالق وشـهد الشـاهدان 
العـادالن وعلـم بـه النـاس ومل تعلـم بـه الزوجة

فهل يصح؟
ج٣٧٥ ـ نعم يصح.

الطالق.................................................................................. ١١٥
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س٣٧٦ ـ هـل يصـح طـالق املخالـف لزوجتـه 
املؤمنـة إذا توفرت الرشوط عـىل مذهبه ومل تتوفر 

عىل مذهبنا؟
نه  ج٣٧٦ ـ ال يصـح ذلك واقعاً بمعنـى أن الزوجة من حقها أن متكّ

من نفسها لو أراد ذلك.
س٣٧٧ ـ هل يمكن إلزامه بام صح عنده؟

موهم بام  ج٣٧٧ ـ نعـم يصـح اعتامداً عـىل قاعدة اإللـزام وهـي ألزِ
ألزموا به أنفسهم.

س٣٧٨ ـ وماذا يرتتب عىل ذلك؟
ج٣٧٨ ـ حيـق للزوجـة املؤمنة بعد انقضاء عدهتا منـه أن تتزوج من 

غريه ويصح زواجها.
س٣٧٩ ـ إذا استبرص الزوج املخالف الذي طلق 

زوجته املؤمنة فامذا يرتتب عىل ذلك؟
هتا فال سبيل له عليها،  جت بعد انقضاء عدّ ج٣٧٩ـ  إذا كانت قد تزوّ

. وإن مل تتزوج كانت زوجته، ألنه قد تقدم عدم صحة الطالق واقعاً
س٣٨٠ ـ هل حيـق ملن طلّق زوجته الرجوع قبل 

ة؟ دّ انقضاء العِ
. ج٣٨٠ ـ نعم إذا كان الطالق رجعياً

س٣٨١ ـ  وهل هناك قسم آخر للطالق؟



ج٣٨١ ـ نعم، فالطالق قسامن رجعي وبائن.
س٣٨٢ ـ  ما هو الطالق البائن؟

ج٣٨٢ ـ هـو الـذي ختـرج بـه الزوجـة عن عصمـة الـزوج بمجرد 
حصوله وال حيق له الرجوع يف العدة.

س٣٨٣ ـ متى يكون الطالق بائناً؟
ج٣٨٣ ـ  يكون الطالق بائناً يف املوارد اآلتية:

١ ـ إذا طلّق زوجته الصغرية قبل أن تبلغ تسع سنني قمرية.
٢ ـ إذا طلقها بعد بلوغ سن اليأس وهو يف القرشية ستون سنة قمرية 

ويف غريها مخسون سنة قمرية.
. ٣ ـ إذا طلقها ومل يدخل هبا قبالً وال دبراً

٤ ـ إذا طلقها طالق اخللع أو املباراة.
ة الطـالق الثالـث، وكان قـد ختللّ بـني الطلقات  ٥ ـ إذا طلـق احلـرّ

الثالث رجوع منه بزوجته.
س٣٨٤ ـ لـو قـال الزوج لزوجتـه: (أنت طالق، 

أنت طالق، أنت طالق) فهل تبني منه؟
ج٣٨٤ ـ كال، ألنه مل يتخلل بينها رجوع فيكون طالقاً واحداً؟

)؟ س٣٨٥ ـ وماذا لو قال هلا: (أنت طالق ثالثاً
. ج٣٨٥ ـ تقدم أن ذلك ال يعد طالقاً واحداً عىل األحوط وجوباً

الطالق.................................................................................. ١١٧
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س٣٨٦ـ  وهل يشرتط يف حتقق الرجوع املواقعة؟
ج٣٨٦ـ  كال، فيصح إنشاء الطالق، ثم الرجوع، ثم إنشاؤه،  ثم الرجوع، 
. ويكون طالقاً بائناً حتى لو تم ذلك كله وهي يف طهر واحد. ثم إنشاؤه ثالثاً
س٣٨٧ ـ وهـل يمكـن للـزوج الـزواج بزوجته 

التي بانت منه بالطالق الثالث؟
ج٣٨٧ ـ ال حيـق لـه ذلك إالّ أن تتزوج غريه ثـم يطلقها ثم تعتد منه 

وحينئذٍ حيق للزوج األول الزواج هبا بعد عدهتا من الثاين بعقد جديد.
س٣٨٨ـ  وهـل هناك رشط يف الزوج الثاين الذي 
حيلل للزوج األول الرجوع لزوجته التي بانت منه؟
ج٣٨٨ـ  نعم يشرتط يف الزوج الثاين أن يكون بالغاً وأن يدخل هبا وأن 
. بُل عىل األحوط وجوباً، ويشرتط يف الزواج أن يكون دائامً يكون الدخول يف القُ

س٣٨٩ـ  كيـف يتحقـق الرجـوع بعـد الطـالق 
األول أو الثاين؟

ج٣٨٩ـ  يتحقق بالقول والفعل كأن يقول هلا: (أنت زوجتي) قاصداً 
الرجـوع أو يقـول هلـا: (رددتـك) أو (رجعت بـك) أو غري ذلـك مما يدل 

عىل الرجوع.
س٣٩٠ ـ وكيف يتحقق الرجوع بالفعل؟

ج٣٩٠ ـ يتحقـق باملواقعة أو التقبيل أو أي فعل من الزوج يقصد به 
معاملته هلا عىل أهنا زوجة.



س٣٩١ـ  وهل يشرتط يف الرجوع بالقول املبارشة 
من الزوج؟

ج٣٩١ ـ كال، بل حيق له التوكيل يف ذلك.
س٣٩٢ ـ اشـرتطتم يف صحـة الطالق اإلشـهاد 

فهل هو رشط يف الرجوع؟
ج٣٩٢ ـ كال، ليس هو رشطاً ولكنه مستحب.

س٣٩٣ ـ لـو رجـع الـزوج وأشـهد عـىل ذلـك 
ولكنه أمر الشهود بالكتامن ومل تَعلم الزوجة حتى 

خرجت العدة، فهل يعترب ذلك رجوعاً؟
، فالالزم فيه  ج٣٩٣ ـ ال يعتـرب ذلـك رجوعاً عـىل األحوط وجوبـاً

االحتياط.

الطالق.................................................................................. ١١٩
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ة دّ أحكام العِ
ة عىل املرأة؟ دّ س٣٩٤ ـ متى جتب العِ

ج٣٩٤ ـ جتب بأحد أمور:
١ ـ وفاة الزوج.

٢ ـ خروجها عن الزوجية مع حياة الزوج.
٣ ـ حصول وطء الشبهة.

س٣٩٥ ـ ومتى خترج املرأة عن الزوجية؟
ج٣٩٥ـ  خترج بالطالق يف الزواج الدائم وبانقضاء املدة أو هبتها هلا يف 
الزواج املنقطع وبفسخ النكاح بأحد العيوب املوجبة للفسخ، وكذلك خترج 
. املرأة عن الزوجية ببطالن النكاح بسبب من أسباب البطالن كاالرتداد مثالً
س٣٩٦ ـ هـل جتـب عـدة الوفـاة عـىل الزوجـة 

الصغرية غري البالغة؟
ج٣٩٦ ـ عـدة الوفاة تثبت مطلقاً سـواء كان الزوجان صغريين معاً 

أم كبريين معاً أم خمتلفني.
س٣٩٧ـ  وهل جتب عدة الوفاة عند عدم الدخول؟

ج٣٩٧ ـ نعم. جتب.



س٣٩٨ ـ وهل يشرتط اإلسالم يف وجوهبا؟
ج٣٩٨ـ  كال، سـواء كانـا مسـلمني معـاً أم كافريـن معـاً أم خمتلفني 

كالزوجة الكتابية.
س٣٩٩ ـ وهل يفهم مما تقدم أن عدة الوفاة جتب 

عىل الزوجة بمجرد وفاة الزوج؟
ج٣٩٩ـ  مبدأ عدة الوفاة عىل املرأة من حني يبلغها خرب وفاة زوجها، 
ال من حني نفس الوفاة، من غري فرق بني الغائب واحلارض، حتى لو كانت 
املـدة بني الوفـاة وحصول اخلـرب قريبة كثالثـة أيام أو أربعـة عىل األحوط 
. كـام أن األحوط وجوباً العمـوم ملن ال جيب عليهـا احلداد كاألمة  وجوبـاً

والصغرية.
س٤٠٠ ـ  هـل أن قاعـدة اإللـزام ـ أي إلزام غري 
اإلماميـني بأحـكام خمالفـةـ  ثابتة عندكـم بطريق 
معترب أو ال وهل هناك قواعد بديلة هلا إذا مل تثبت 

عندكم بطريق معترب؟ 
ج٤٠٠ ـ  نعم هي ثابتة عندنا.

س٤٠١ ـــ  ذكرتـم يف عـدة املطلقـة الكافـرة أن 
االحـوط وجوبـاً أن تكـون ثالثـة قـروء مـع أن 
هناك رواية صحيحة السـند بأن عدهتا عدة االمة، 
وبرغـم أن مورد الرواية كون الـزوج نرصانياً إال 
أنَّ التعليـل بأهنـم مماليـك لالمام(عليه السـالم) 

يكشف عن عموم احلكم؟ 
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ج٤٠١ـ  إنـام توقفنـا عـن التعدي عن مـورد الروايـة املذكورة، الن 
التعليـل تعبـدي ال حقيقـي، حيـث ال اشـكال يف عمـوم جريـان أحـكام 
املامليك عليهم. عىل أن املحقق (قدس رسه) قد رمى الرواية بالشذوذ، ويف 
، بل ظاهر اجلميع أو رصحيهم خالفها) حتى  اجلواهر: (مل نتحقق هبا عامالً
أنه اسـتنكر عـىل صاحبي احلدائق واملدارك االشـكال والتوقـف فيام عليه 
املشهور من مساواهتا للحرة. وذلك كله كاف يف توقفنا عن العمل بالرواية 

واالقتصار عىل االحتياط الوجويب.
أن  الـزاين  أراد  إذا  عـدة  للزانيـة  هـل  س٤٠٢ـ  

يتزوجها أو غريه؟ 
ج٤٠٢ ــ ال عدة من الزنى وال اسـترباء. نعم يسـتحب اسـترباؤها 
مـن ماء الفجور عنـد إرادة تزوجيها، بل هو االحوط اسـتحباباً، خصوصاً 
إذا كان الـزاين هـو الذي يريـد التزويج هبا، كام ذكرناه يف املسـألة(٩٣) من 
كتـاب الطـالق من منهاج الصاحلني. ويف املسـألة (١٩) من مباحث العدة 

من االحكام الفقهية.
س٤٠٣ـ   املـرأة التـي تنتهي عدهتا بوضع احلمل 
هل خترج من العدة يف حالة االسقاط االختياري؟ 

ج٤٠٣ ـ  نعم خترج بذلك.
س٤٠٤ ـ  املـرأة إذا كانت قالعة للرحم،هل هي 
يائس فال عدة هلا أم ال حتيض يف سن من حتيض؟ 
ج٤٠٤ ـ املـرأة يف احلالـة املذكـورة ممـن ال حتيض وهي يف سـن من 

حتيض، وليست يائسة إذا مل تبلغ سن اليأس.



س٤٠٥ ـ وهل هناك رشط يف وجوب العدة عىل 
من خرجت عن الزوجية بأحد األسباب املتقدمة 

أو بسبب وطء الشبهة.
ج٤٠٥ ـ نعم هناك رشطان البد من حتققهام:

١ ـ أن تكون املرأة يف سن احليض.
. ٢ ـ أن يتحقق الدخول قبالً أو دبراً

ة التـي حتيض ـ غري  ة احلرّ دّ س٤٠٦ ـ كـم هـي عِ
احلامل ـ؟

ة بانتهـاء الطهر الثالث.  دّ ج٤٠٦ ـ عدهتـا ثالثة أطهـار، وتنتهي العِ
وهذا بالنسـبة لغري من حتيض عدة مرات يف الشهر الواحد، وإالّ فاألحوط 

وجوباً أن تعتدّ بثالثة أشهر من حني الطالق.
ومتـى  باحلسـاب  تبـدأ  أيـن  ومـن  ـ  س٤٠٧ 

تنتهي العدة؟
ج٤٠٧ـ  يكـون الطهـر الـذي حصل فيـه الطالق هـو الطهر األول 
هرين اذا كان هناك فاصل بني الطهر األول واحليض، وأما  وحتسب بعده طُ
إذا حصـل احليـض بعـد الطالق مبارشة ومـن دون فاصل فتبدأ بحسـاب 
العـدة مـن الطهـر األول بعد احليـض و تنتهي العـدة عند نـزول الدم من 

. احليضة الرابعة حينئذٍ
س٤٠٨ ـ وهـل هذا يعني أهنا حيـق هلا أن تتزوج 

وهي يف احليضة الثالثة؟
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ج٤٠٨ ـ نعـم، حيـق هلـا ذلك عـىل كراهـة ولكن ال جيـوز هلا متكني 
زوجها من نفسها قبل الطهر ـ كام هو واضح ـ.

س٤٠٩ ـ هل ختتلف عدة املتمتع هبا عند انقضاء 
مدهتا أو هبتها هلا عن عدة املطلقة؟

ج٤٠٩ ـ نعم ختتلف حيث تكون عدهتا طهرين.
س٤١٠ ـ وهـل هذا يعني أهنا خترج عن عدهتا يف 

احليضة الثانية؟
هبت املدة هلا وهي  ج٤١٠ـ  احلال خيتلف فإذا انتهت عدة املتمتع هبا أو وُ
يف طهرها كان عليها إكامله ثم إكامل الطهر الثاين وتنتهي عدهتا باحليضة الثانية 
هبت هلا املدة وهي يف حال احليض كان عليها إكامل طهرين  وإذا انتهت عدهتا أو وُ
بعد أن تطهر من حيضها الذي هي فيه وخترج من عدهتا يف احليضة الثالثة.
س٤١١ـ  إذا كانت الزوجة يف سن من حتيض ولكنها 
ال حتيض لعارضٍ ما أو لكوهنا قد بلغت حديثاً أو 
هتا؟ دّ كانت مرضعاً أو غـري ذلك فكيف تكون عِ

هتـا ثالثة أشـهر إذا كانت الزواج دائامً، وشـهراً  ج٤١١ ـ تكـون عدّ
ونصف الشهر إذا كانت متمتعاً هبا.

هتـا لـو انقطع  س٤١٢ـ  كيـف حتسـب املـرأة عدّ
عنهـا احليض وهي حتتمل احلمـل الذي قد يكون 

هو السبب يف انقطاعه؟
ج٤١٢ ـ تنتظر إىل سـنة من حني املواقعة األخرية وهي أقىص احلمل 



فـإن ظهر احلمل خالل تلك املدة كانت عدهتا إىل حني وضع احلمل وإن مل 
تكن حامالً كانت عدهتا ثالثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم.

س٤١٣ ـ املسـتحاضة التي يسـتمر هبـا الدم متام 
الشهر كيف تعتد إذا طلقت؟

ج٤١٣ـ  األحوط وجوباً أن تكون عدهتا ثالثة أشهر وال تعتد باألطهار.
س٤١٤ ـ ومـاذا لـو كانـت يف الفـرض املتقدم ـ 

متمتعاً هبا؟
ج٤١٤ـ  تعتـد بأبعـد األجلـني من الطهرين والشـهر والنصف عىل 

. األحوط وجوباً
س٤١٥ ـ ما حكم من حتيض يف الشـهر مراراً إذا 

طلقت أو كانت متمتعاً هبا؟
ج٤١٥ ـ األحـوط وجوبـاً أن تعتد املطلقة بثالثة أشـهر واملتمتع هبا 

تعتد بشهر ونصف.
س٤١٦ ـ كيف تعتد احلامل إذا طلقت؟

ج٤١٦ ـ تعتـد إىل حني وضع احلمل فلو وضعت محلها بعد الطالق 
مبارشة انتهت عدهتا.

س٤١٧ ـ وهـل احلكـم نفسـه بالنسـبة للحامل 
املتمتع هبا؟

هتا لو مل  ج٤١٧ ـ كال، بـل تعتد بأبعد األجلني من وضع احلمل وعدّ
. تكن حامالً عىل األحوط وجوباً
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س٤١٨ ـ كيف تعتد الزوجة إذا تويف زوجها؟
ج٤١٨ ـ إذا مل تكـن حامالً عدهتا أربعة أشـهر وعرشة أيام وال فرق 
يف ذلـك بني الدائمة واملتمتع هبا. وإذا كانـت حامالً تعتدّ اىل أبعد األجلني 

ة أربعة أشهر وعرشة أيام. من زمان الوالدة ومدّ
س٤١٩ ـ وهل يشرتط الدخول يف عدة الوفاة؟

ج٤١٩ ـ تقدم أنه ال يشـرتط يف عدة الوفاة اإلسـالم وال البلوغ وال 
احلرية وال الدخول.

س٤٢٠ ـ لـو تويف الزوج وكانـت زوجته حامالً 
فكيف تعتد؟

ج٤٢٠ ـ تعتـد إىل أبعـد األجلـني مـن املـدة املذكورة (أربعة أشـهر 
وعرشة أيام) ووضع احلمل.

س٤٢١ ـ إذا طلقـت الزوجة طالقاً بائناً ثم مات 
زوجها وهي يف عدة الطالق فكيف تعتد للوفاة؟

ج٤٢١ ـ عليها إكامل عدة الطالق وليس عليها عدة الوفاة.
س٤٢٢ـ  وكيـف تعتد لو مـات الزوج أثناء عدة  

الطالق الرجعي لزوجته؟
ج٤٢٢ ـ عليها أن تعتدّ عدة الوفاة.

س٤٢٣ ـ إذا كانـت املرأة يف عدة الوفاة فهل حيل 
هلا استعامل الطيب والزينة يف بدهنا ومالبسها.



ج٤٢٣ـ  كال ال جيوز هلا ذلك وجيب عليها ترك كل ما يعدّ للزينة، نعم جيوز 
هلا الغسل وتنظيف بدهنا وتصفيف شعرها وتقليم أظافرها وما شابه ذلك.
س٤٢٤ ـ وهـل جيـوز للزوجة يف عـدة الوفاة أن 

خترج من بيت زوجها؟
ج٤٢٤ ـ نعم جيوز هلا التنقل والذهاب إىل أي بيت شاءت.

س٤٢٥ـ  شـاع عنـد كثري من النـاس قيود كثرية 
عـىل املرأة إذا مات زوجهـا كاالحتجاب عن غري 
املحـرم وعـدم التحـدث معهـم وعـدم رؤية كل 

مذكر وغري ذلك فهل لذلك أصل رشعي؟
ج٤٢٥ ـ كال، ال أصل رشعي ملا ذكر.

س٤٢٦ ـ  إذا عصـت املـرأة وخالفـت فلم تلتزم 
باحلداد الرشعـي إىل أن انقضت عدهتا فهل جيب 

عليها قضاء العدة؟
ج٤٢٦ ـ كال، ال جيب قضاء العدة نعم تكون عاصية.
س٤٢٧ ـ متى تبدأ عدة الوفاة؟

ج٤٢٧ ـ تبدأ عدة الوفاة من حني علم الزوجة بموت زوجها.
س٤٢٨ ـ ومتى تبدأ عدة الطالق؟

ج٤٢٨ ـ تبدأ عدة الطالق من حني حصول الطالق ووقوعه.
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س٤٢٩ ـ وهـل هذا يعنـي أن الزوجة لو علمت 
بالطالق بعد ميض زمان العدة فال يشء عليها؟

ج٤٢٩ ـ نعـم ال يشء عليها ما دامت مـدة العدة قد مضت وانتهت 
وال جيب عليها أن تعتد من جديد.



اخللع واملباراة
س٤٣٠ ـ هـل يعتـرب اخللـع واملبـاراة مـن أنواع 

الطالق الرشعي؟
ج٤٣٠ ـ نعـم مها من أنواع الطالق الرشعـي والبد حينئذٍ من توفر 

مجيع رشوط الطالق املتقدمة.
س٤٣١ـ  وهل هناك رشوط يف طالق اخللع زائداً 

عىل الرشوط العامة للطالق؟
يف  سـبق  ملـا  إضافـة  ـ  اخللـع  طـالق  يف  يشـرتط  نعـم  ـ  ج٤٣١ 
الـذي  بالشـكل  لزوجهـا  كارهـة  الزوجـة  تكـون  أن  ـ  الطـالق  رشوط 
يـؤدي إىل امتناعهـا عـن أداء حقوقـه والتعـدي عليـه بعصيـان اهللا فيـه 
أو بحيـث هتـدد الـزوج بذلـك جـادة به.وحينئـذٍ تبذل لـه مـاالً ليطلقها.
س٤٣٢ـ  لو كانت الزوجة هتدد زوجها بامتناعها 
عن أداء حقوقه ولكنها ال تطبق ذلك بل تبقى عىل أداء 
حقوقه وإطاعته فهل يكفي ذلك يف طالق اخللع؟
ج٤٣٢ ـ التهديد املذكور ال يكفي، بل البد أن تكون جادة به عازمة 

عىل تطبيقه.
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س٤٣٣ ـ وماذا يشـرتط يف طالق املبـاراة إضافة 
لرشوط الطالق املتقدمة؟

ج٤٣٣ـ  يشـرتط يف صحـة طـالق املبـاراة كراهة كل مـن الزوجني 
لآلخـر وإن مل يبلغ حد عصيان اهللا، وحينئذٍ تبـذل الزوجة لزوجها ماالً ال 

يتجاوز مقدار مهرها لكي يطلقها.
س٤٣٤ ـ ولو كانت هناك مشـاكل بني الزوجني 
كصعوبة املعارشة لكونه يسكن مع أهله أو يسافر 
كثرياً أو غري ذلك فهل يرشع طالق املباراة أو اخللع؟
ج٤٣٤ ـ ال يـرشع ذلك مـا مل يكن هناك كراهـة بالنحو املرشوط يف 

املباراة أو املرشوط يف اخللع.
س٤٣٥ ـ لـو كرهـت الزوجـة زوجهـا بسـبب 
ضغطـه عليها وتضييقه الشـديد عليها اسـتغالالً 
منـه لضعفها وحرصاً منه عىل أخذ ماهلا فهل يعدّ 

ذلك الكره مصححاً للخلع؟
ج٤٣٥ ـ نعـم، يتحقـق رشط اخللـع ويصـح الطـالق لـو بذلت له 
وكانـت الكراهـة بالنحو املرشوط املتقدم يف جواب السـؤال ٤٣١، ولكن 

الزوج يكون ظاملاً هلا بسب مثل هذا الضغط ويأثم عىل ذلك.
س٤٣٦ ـ هل هناك حدّ للامل الذي تبذله الزوجة 
الكارهة للزوج ليطلقها طالق اخللع أو املباراة ؟

ج٤٣٦ ـ ليـس يف طـالق اخللع حـدّ للامل املبـذول ولكن يف طالق 



املباراة البد أن ال يزيد املال املبذول عىل مقدار املهر.
س٤٣٧ـ  وهل هناك رشوط أُخر يف املال املبذول؟

ج٤٣٧ ـ البد أن يكون ملكاً للزوجة قبل البذل، أو جتعله عليها ويف 
ذمتهـا عنـد البذل والبد أن يكون املال املبذول مما يصح التعاوض به رشعاً 

. يناَ من دون فرق بني كونه عيناً أو منفعة أو حقاً، كام البدّ من كونه معّ
س٤٣٨ ـ لـو كرهـت الزوجـة زوجهـا ولكنهـا 
مل تطلـب منـه الطالق وقام أهلهـا بطلب الطالق 

فهل يصح ذلك؟
ج٤٣٨ ـ كال، ال يصح والبد أن تكون هي الطالبة للفراق.

س٤٣٩ ـ هـل هنـاك صيغة معينة لطـالق اخللع 
واملباراة ؟

ج٤٣٩ ـ جيزئ ذلك بأحد وجهني:
.( ) أو (زوجتي طالق عىل ما بذلَتْ ١ـ  أن يقول: (أنت طالق عىل ما بذلْتِ
٢ـ  أن يقـول الزوج مـن دون أن يذكر صيغة الطالق: (خلعتك عىل 
) أو (أنت خمتلعة عىل ما بذلت أو عىل مبلغ كذا) و(بارأتكِ عىل ما  ما بذلتِ

) أو غري ذلك. ) أو (بارأت فالنة عىل ما بذلَتْ بذلْتِ
س٤٤٠ ـ هـل جتب املبـارشة من الزوج يف طالق 

اخللع أو املباراة ؟
ج٤٤٠ ـ ال يشرتط ذلك ويصح التوكيل.
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س٤٤١ ـ كيـف تكـون عـدة الزوجـة يف طـالق 
اخللع واملباراة ؟
ج٤٤١ ـ عدهتا نفس عدة الطالق.

س٤٤٢ ـ وهل يكون بائناً أو رجعياً؟
ج٤٤٢ ـ يكون طالقها بائناً ويرتتب عليه كل ما يرتتب عىل الطالق 

ة وغري ذلك. البائن من عدم التوارث وعدم جواز الرجوع يف العدّ
س٤٤٣ ـ هـل حيـق للمـرأة مـا دامـت يف العـدة 

الرجوع يف املال املبذول؟
ج٤٤٣ ـ حيق هلا ذلك برشطني:

١ ـ بقاء املال املبذول يف ملك الزوج إذا كان عيناً فلو خرج عن ملكه 
ببيع أو هبة أو وقف فال جمال لرجوعها به.

٢ ـ أن يرشع للرجل الرجوع والبد يف ذلك من أمرين:
أ ـ كـون املرأة بحيث لو طلقت مـن دون خلع وال مباراة لكان ذلك 

. رجعياً ال بائناً
بـ  عـدم حصـول مانـع من رجـوع الزوج كـام لو تـزوج أختها أو 

صارت له أربع زوجات أو غري ذلك من املوانع.
س٤٤٤ـ  وهل جيب عليها يشء آخر فيام لو رجعت 
املرأة يف املال املبذول وقررت العودة لبيت الزوجية؟



ج٤٤٤ ـ نعـم جيب عليهـا إطاعة الزوج وترك التعـدي عىل حقوقه 
والتوبة إىل اهللا مما حصل منها.

س٤٤٥ ـ هـل جيب عىل الزوج قبول البذل الذي 
تبذله الزوجة من أجل أن يطلقها؟

ج٤٤٥ـ  ال جيب عليه القبول ولكن التعنت غري راجح فيحسن عليه 
قها ليذهب كلّ إىل سبيله. أن يقبل البذل ويطلّ

١٣٣ ............................................................................ اخللع واملباراة





اليمني والنذر والعهد
س٤٤٨ـ  هـل يلـزم وينعقد يمـني الزوجة بدون 

إذن زوجها؟
. ج٤٤٨ ـ كال، بل البد من إذن الزوج مطلقاً

س٤٤٩ ـ وهـل احلكـم كذلـك بالنسـبة للنـذر 
والعهد الرشعيني؟

ج٤٤٩ ـ البد من إذن الزوج فيهام إذا كانا منافيني حلقه وكان مطالباً 
بذلك احلق. وإذا مل يكن العهد والنذر منافيني حلق الزوج فمن حق الزوجة 

أن تنذر وتعاهد من دون إذن زوجها وال حيق للزوج حلهام.
س٤٥٠ ـ هـل جيـب عىل البنـت الرشـيدة قبول 
الزواج من شخص معني إذا نذر أبوها تزوجيها منه؟

ج٤٥٠ ـ كال، ال جيب عليها القبول.





الكفارات
ها يف املصاب؟ س٤٥١ـ  ما هي كفارة جزّ املرأة شعرَ
ج٤٥١ ـ كفارهتا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني 
مسكيناً، لكل مسكني مد ويكفي يف وجوهبا جزّ بعض الشعر بمقدار معتدّ 

به، ويلحق به احللق.
س٤٥٢ ـ هل جيوز للمرأة جز شعرها يف مصاب 

احلسني؟
ج٤٥٢ـ  نعـم. جيـوز هلـا ذلك يف مصاب احلسـني وال جيوز هلا 

ذلك يف املصائب الشخصية.
س٤٥٣ ـ مـا حكم املرأة التـي متزق ثوهبا بموت 

أخيها؟
ج٤٥٣ـ  األوىل هلا ترك ذلك والتجمل بالصرب وال جتب عليها كفارة.

س٤٥٤ ـ كيـف تكفر املرأة عند نتف شـعرها يف 
املصاب وخدش وجهها إىل حدّ اإلدماء؟

ج٤٥٤ ـ كفارهتا هي كفارة اليمني. وهي عتق الرقبة أو اطعام عرشة 
مساكني أو كسوهتم، وإن مل يمكن فصيام ثالثة أيام متتابعة.





املرياث
س٤٥٥ ـ ما هي موجبات اإلرث؟

ج٤٥٥ ـ تنقسم موجبات اإلرث إىل قسمني:
األول: النسب وله مراتب.

. الثاين: السبب وله مراتب أيضاً
س٤٥٦ ـ كم هي مراتب النسب؟ وما هي؟

ج٤٥٦ ـ مراتب النسب ثالث:
. األوىل: األب واألم واألوالد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً

الثانيـة: األجداد واجلدات وإن علو واألخوة واألخوات وأوالدهم 
وإن نزلوا.

الثالثة: األعامم واألخوال وإن علو وأوالدهم وإن نزلوا.
س٤٥٧ ـ إذا ماتت املرأة وكان هلا ورثة من املرتبة 

األوىل والثانية فكيف يقسم اإلرث؟
ج٤٥٧ـ  هذه املراتب مرتتبة فام دام هناك فرد واحد أو أكثر من املرتبة 

األوىل فال ينتقل إىل املرتبة الثانية.
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س٤٥٨ ـ ما هي مراتب السبب؟
ج٤٥٨ ـ مراتب السبب هي الزوجية والوالء.

أم  النسـب  مراتـب  املقـدم  أهيـام  ـ  س٤٥٩ 
مراتب السبب؟

مة عىل مراتب السبب عدا الزوجية  ج٤٥٩ـ  مجيع مراتب النسب مقدَّ
فاهنا سبب من أسباب املرياث مع مجيع املراتب واألقسام.

س٤٦٠ ـ هـل هذا يعني أن الزوجة ترث زوجها 
لو كان له أب وأم وأوالد.

ج٤٦٠ ـ نعم ترثه وهلا حصة معلومة.

مرياث املرتبة األوىل
س٤٦١ ـ لـو مل يكـن للميـت مـن أفـراد املرتبـة 
األوىل سـو أحـد األبويـن مـن دون زوجة وال 

زوج فكيف يكون نصيبه من اإلرث؟
ج٤٦١ ـ يعطى أحد األبوين مجيع املال.

األبويـن  أحـد  مـع  كان  لـو  ومـاذا  ـ  س٤٦٢ 
زوجة أو زوج؟

ج٤٦٢ـ  يعطى للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي ألحد األبوين.
س٤٦٣ ـ لو مل يكن للميت سو ابن واحد فقط 



أو بنت كذلك فكم يعطى؟
ج٤٦٣ ـ يعطى املال كله.

س٤٦٤ ـ ولـو كان مـع االبن أو البنـت زوج أو 
زوجة فكيف سيكون التقسيم؟

ج٤٦٤ـ  يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي لالبن أو البنت.
س٤٦٥ ـ إذا انفـرد األبـوان باملـرياث ومل يكـن 
للميت زوج وال زوجة فكيف يكون التقسيم؟

ج٤٦٥ ـ يعطى لألب الثلثان ولألم الثلث.
س٤٦٦ ـ وهل تبقى النسـبة يف السـؤال السـابق 
عـىل حاهلـا لـو كان للميت أخـوة علـامً بأهنم من 

املرتبة الثانية؟
ج٤٦٦ ـ إذا كان للميت أخوان أو أكثر وما هو بمنزلتهام وكانا حيني 
مسلمني حرين فاهنام وإن كانا ال يرثان شيئاً إالّ أهنام حيجبان األم يف السؤال 

املتقدم عام زاد عىل السدس.
س٤٦٧ ـ ما املقصود بقولكم بمنزلتهام؟

ج٤٦٧ ـ (األخ مع األختني) أو (أربع أخوات).
س٤٦٨ ـ فهل هذا يعني أنه لو كان للميت أبوان 
ومل يكـن له زوج وال زوجـة ولكن كان له أخوان 

فاهنام حيجبان األم عام زاد عىل السدس؟
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ج٤٦٨ ـ نعم فيعطى لألم السدس والباقي لألب.
س٤٦٩ ـ لو كان مع األبوين زوج أو زوجة فكم 

يعطى كل واحد منهم؟
ج٤٦٩ ـ يعطـى الـزوج النصـف والزوجة الربـع واألم الثلث إن مل 

حيجبها األخوة والسدس إن حجبها األخوة ويعطى الباقي لألب.
س٤٧٠ ـ إذا مل يكن للميت سـو ذكور فقط أو 
إناث فقط ـ من مرتبة واحدة ـ  وليس معهم زوج 

وال زوجة فكيف سيكون التقسيم؟
ج٤٧٠ ـ يعطى املرياث كله هلم مجيعاً بالسوية.

س٤٧١ـ  ولـو كان مـع األبناء أو البنات زوج أو 
زوجة فكيف توزع احلصص؟

ج٤٧١ ـ يأخـذ الـزوج الربـع والزوجـة الثمـن والباقـي لألبناء أو 
للبنات بالسوية.

س٤٧٢ ـ وكيف يقسـم ا إلرث لـو كان للميت 
ذكور وإناث ومل يكن له زوج أو زوجة؟

ج٤٧٢ـ  يأخذ الذكر مثل حظ االنثيني. وال يتوهم أن يف هذا التقسيم 
ـاً من قيمة االنثى يف اإلسـالم، إذ قد تكون احلكمـة فيه أن االلتزامات  حطّ
املاليـة مثـل النفقة عـىل الزوجـة واألوالد ترتتـب رشعاً عىل الـزوج فمن 
الطبيعي أن يتميز عىل املرأة يف بعض املصادر املالية، وقد أشـارت اىل ذلك 
العديـد من النصوص، ففي احلديث عـن اإلمام جعفر الصادق قال: 



إن املـرأة ليس عليها جهاد وال نفقـة وال معقلة ـ أي دية ـ، وإنّام ذلك عىل 
الرجـال، فلذلـك جعل املـرأة سـهامً واحداً وللرجل سـهمني. (وسـائل 

الشيعة: ١٤٣٦/١٧).
س٤٧٣ ـ وكم سـيأخذ الزوج أو الزوجة لو كان 

أحدمها موجوداً مع الذكور واإلناث؟
ج٤٧٣ـ  يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي لآلخرين للذكر 

مثل حظ األنثيني.
س٤٧٤ ـ وكم يعطـى الزوج أو الزوجة لو مات 
أحدمهـا وترك واحـداً من األبوين مـع واحد من 

األبناء؟
ج٤٧٤ ـ يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن وأحد األبوين السدس 

والباقي لالبن.
س٤٧٥ ـ ولو كان يف السـؤال السابق بدل االبن 
الواحـد أبنـاء ذكور فقـط أو ذكور وإنـاث فكم 

ستكون احلصص؟
ج٤٧٥ـ  يقسم املال املتبقيـ  بعد إعطاء الزوج أو الزوجة وأحد األبوين 
حصتهمـ  بالسوية إذا كانوا ذكوراً وللذكر مثل حظ االنثيني إذا كانوا خمتلفني.
س٤٧٦ ـ وكـم يعطى األبوان لو كانا موجودين 

يف السؤال السابق؟
ج٤٧٦ ـ لكل واحد منهام السدس والباقي يقسم كام تقدم.
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س٤٧٧ ـ لـو تـرك امليـت أحد األبويـن مع بنت 
واحـدة فكيف توزع احلصـص؟ إن مل يكن معهام 

زوج أو زوجة؟
ج٤٧٧ ـ يعطى أحد األبوين الربع والباقي للبنت.

س٤٧٨ ـ وماذا لو كان معهام زوج أو زوجة؟
ج٤٧٨ ـ يعطـى الـزوج الربع والزوجـة الثمن ثم يقسـم الباقي إىل 

أرباع يأخذ أحد األبوين ربعاً والباقي للبنت.
س٤٧٩ـ  لـو تـرك امليـت كال األبويـن مـع بنت 
واحـدة ومل يكـن معهـم زوج وال زوجـة فكيـف 

تقسم الرتكة؟
ج٤٧٩ ـ تقسـم الرتكة إىل مخسـة أقسـام ثالثـة منها للبنـت وواحد 

لألب وواحد لألم.
السـابق  السـؤال  يف  كان  لـو  ومـاذا  ـ  س٤٨٠ 

معهم زوج؟
ج٤٨٠ ـ يعطـى للـزوج الربـع ولـألب السـدس ولـألم السـدس

 والباقي للبنت.
س٤٨١ ـ ولو كان معهم بدل الزوج زوجة؟

ج٤٨١ ـ تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسـم إىل مخسـة أقسام ثالثة 
للبنت واثنني لألبوين بالسوية.



س٤٨٢ـ  لو ترك امليت أبوين مع بنتني أو أكثر ومل 
يكن له ذكـور وال زوج وال زوجة فكم سـتكون 

حصصهم؟
ج٤٨٢ ـ يعطى السـدس لكل واحد مـن األبوين والباقي للبنتني أو 

البنات بالتساوي.
س٤٨٣ ـ وهل تتغري القسـمة لو كان يف الفرض 

املتقدم زوج أو زوجة؟
ج٤٨٣ ـ نعم تتغري حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل 

واحد من األبوين السدس والباقي للبنتني أو البنات بالسوية.
س٤٨٤ ـ هـل ينتقـل للمرتبـة الثانيـة (األجداد 
واألخوان) لو مل يكن للميت أوالد وكان له أحفاد؟
ج٤٨٤ـ  كال بل يأخذ احلفيد حصة أبيه أو أمه وال ينتقل إىل املرتبة الثانية.

مرياث املرتبة الثانية
س٤٨٥ ـ إذا مل يكـن للميـت وارث مـن املرتبـة 
األوىل وكان لـه فـرد واحد من املرتبـة الثانية فكم 

يعطى من اإلرث؟
ج٤٨٥ ـ يعطى املال كله إن مل يكن معه زوج أو زوجة، وإن كان معه 

زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد.
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س٤٨٦ـ  وهـل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة 
عند تعدد األخوة؟

ج٤٨٦ـ  نعـم النصـف للزوج والربع للزوجـة والباقي لألخوة فان 
كانـوا لـألب فقط أو لألبوين يقسـم املال بينهم بالسـوية مـع احتاد اجلنس 

وللذكر مثل حظ االنثيني مع اختالفهم.
س٤٨٧ ـ وماذا لو كان األخوة لألم فقط؟

ج٤٨٧ ـ يقسـم املـال بينهم بالسـوية حتى مع اختـالف اجلنس بعد 
إخراج حصة الزوج أو الزوجة.

س٤٨٨ ـ إذا انحرص املرياث باجلد لألب واجلدة 
لألب فكم يعطى كل واحد منهام؟

ج٤٨٨ ـ يعطـى اجلد الثلثان واجلدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج 
النصف والزوجة الربع إن وحد أحدمها.

س٤٨٩ ـ وإذا كان اجلـدان لـألم مهـا الوريثـني 
الوحيدين للميت فكيف يورثان؟

ج٤٨٩ ـ يقسـم املال بينهام بالسـوية بعد إخـراج حصة الزوج وهي 
النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدمها.

مرياث املرتبة الثالثة
س٤٩٠ـ  لـو كان للميـت فـرد واحد مـن املرتبة 



الثالثة فهل يعطى املال كله؟
ج٤٩٠ ـ نعـم بعـد إخراج النصف للزوج والربـع للزوجة إن وجد 

أحدمها معه.
س٤٩١ـ  إذا انحـرص املـرياث باألعامم فقط فهل 

يقسم املال بينهم بالسوية؟
ج٤٩١ ـ نعـم إذا كانوا متحدي اجلنس وللذكر مثل حظ االنثيني إذا 
كانوا خمتلفني بعد إخراج النصف للزوج والربع للزوجة إن وجد أحدمها.

س٤٩٢ ـ وهـل األخـوال كاألعـامم لـو انحرص 
املرياث هبم؟

ج٤٩٢ـ  كال، فاألخوال يقتسمون اإلرث بالسوية احتدوا أو اختلفوا 
يف اجلنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة إن وجد أحدمها.

س٤٩٣ ـ هل ينتقـل إىل أوالد األخوال واألعامم 
عند فقد األعامم واألخوال مجيعاً؟

ج٤٩٣ـ  نعـم فيأخـذ ولد اخلال أو بنت اخلـال حصة اخلال وكذلك 
بالنسبة لولد العم وبنت العم.

مرياث األزواج
س٤٩٤ـ  هل يتوارث الزوجان يف الزواج املنقطع 

كام يتوارثان يف الزواج الدائم؟
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ج٤٩٤ ـ كال، ال تـوارث بني الزوجـني يف املنقطع إالّ إذا كان رشطاً 
يف ضمن العقد.

س٤٩٥ـ  لـو اشـرتط أحدمها ذلك عىل أن يكون 
هو الوارث فقط دون اآلخر فهل يصح ذلك؟

. ج٤٩٥ ـ ال يصح عىل األحوط وجوباً
س٤٩٦ـ  لو مات أحد الزوجنيـ  بالزواج الدائم 

ـ  قبل الدخول فهل يرثه اآلخر؟
ج٤٩٦ـ  نعم، إالّ يف زواج املريض فيكون الدخول رشطاً يف حتقق التوارث.
س٤٩٧ ـ وهـل يتـوارث الزوجـان لـو حصـل 

الطالق بينهام وكان رجعياً؟
ج٤٩٧ ـ نعم، ما دامت الزوجة يف العدة.

س٤٩٨ ـ ما الذي يرثه الزوج من زوجته؟
ج٤٩٨ ـ الزوج ـ كسائر الورثة ـ يأخذ نصيبه من تركة زوجته  سواء 

كانت أرضاً أم غريها منقولة أم غريها.
س٤٩٩ ـ وهل الزوجة كذلك؟

ج٤٩٩ ـ الزوجة ترث من كل األموال زوجها باستثناء األرض.
س٥٠٠ ـ ملـا كانت الزوجـة ال ترث من األرض 

فهل ترث مما نَبت عىل األرض؟



ج٥٠٠ ـ نعـم ترث من نبات األرض وكل ما يشـيّد عليها من البناء 
واملعامل وغريها.

يّد عىل األرض  س٥٠١ـ  وهل تعطى مما نَبت أو شُ
القيمة أو العني؟

ج٥٠١ ـ خيتلـف ذلـك بحسـب العرف فـان كان تابعـاً لألرض أو 
للبناء فال تسـتحق الزوجة منه إالّ القيمة وذلـك مثل جتهيز املاء والكهرباء 
واألبواب واملغاسـل وغريها. وإن مل يكن تابعاً لألرض تتخري بأخذ العني 

أو القيمة وال حيق للوارث إلزامها بأخذ القيمة.
س٥٠٢ ـ لو انفصل الثابت عن األرض قبل دفع 
القيمة للزوجة فهل حيق هلا أخذ نصيبها من العني؟

ج٥٠٢ ـ نعم وال جيوز للوارث إجبارها بأخذ القيمة.
س٥٠٣ـ  لـو اختارت الزوجـة القيمة فهل املدار 

عىل قيمة يوم الدفع أو يوم وفاة الزوج؟
ج٥٠٣ ـ املدار عىل قيمة يوم الدفع.

س٥٠٤ـ  هل للزوجة نصيب من احلقوق املتعلقة 
باألرض؟

ج٥٠٤ ـ نعـم مثـل حـق الرسقفلية وحـق اخليار ـ إن مل يشـرتط فيه 
املبـارشةـ  فمثـالً لو باع الزوج أرضاً وكان له اخليار إىل أجل معني ثم مات 

قبل انتهاء األجل فإن للزوجة حقاً ـ كسائر الورثة ـ يف ذلك اخليار.

املرياث................................................................................... ١٤٩





القصاص والديات
س٥٠٥ ـ كيـف يكـون القصـاص عىل املـرأة لو 

جنت عىل الرجل؟
ج٥٠٥ ـ حيق للرجـل أن يقتص باملثل كالعني بالعني واألذن باألذن 

وما شابه ذلك.
س٥٠٦ ـ وهـل حيق هلـا أن تقتص باملثل لو جنى 

عليها الرجل؟
ج٥٠٦ ـ نعـم حيـق هلا القصاص منه مـا مل تصل اجلنايـة أو  تتجاوز 
ثلث الدية الكاملة، فمثالًً األصابع العرشة ديتها دية كاملة فلو قطع الرجل 

من املرأة إصبعاً أو إصبعني أو ثالثة أصابع فلها أن تقطع مثل ذلك.
س٥٠٧ ـ ولـو قطع الرجل أربع أصابع من املرأة 

فكيف تقتص منه؟
ج٥٠٧ ـ ملـا كانت ديـة األصابع األربع أربعني وهـي أكثر من ثلث 
الديـة الكاملة فإن للمـرأة أن تقطع من الرجل أربع أصابع ولكن عليها رد 

نصف دية األصابع األربع.
س٥٠٨ ـ ما املقصود بالرد؟



......................................................................... فقه املرأة املسلمة  ١٥٢

ج٥٠٨ ـ الرد هو أن تعطي املرأة للرجل فارق الدية بعد االقتصاص 
منه كام يف املثال السابق.

س٥٠٩ ـ مثل يل بمثال آخر.
ج٥٠٩ ـ دية العينني لو فقئتا دية كاملة فلو فقأ الرجل عني املرأة فلها 
أن تفقـأ عينـه قصاصـاً وملا كانت دية العـني الواحدة نصـف الدية الكاملة 
وهـي أكثر من الثلث فعىل املرأة بعد أن تقتـص بفقء عينه أن تعطيه نصف 

دية العني التي تساوي ربع الدية الكاملة.
س٥١٠ ـ وهـل هذا يعنـي أن املرأة إذا أرادت أن 
تقتـص فيام زاد عـىل ثلث الدية الكاملـة عليها أن 
 تـرد للرجـل نصف ديـة ذلك اجلزء الـذي جر

عليه القصاص؟
ج٥١٠ ـ نعم.

س٥١١ ـ كم هي الدية الكاملة؟
ج٥١١ ـ دية قتل املسلم عمداً أحد أمور:

١ـ  مائة من اإلبل واألحوط وجوباً أن تكون داخلة يف السنة السادسة 
. وأن تكون فحولة ال إناثاً

٢ ـ مائتان من البقر.
٣ ـ ألف من الغنم.

٤ ـ ألـف دينـار ذهب أو ما يعـادل أربعة كيلو غرامـات من الذهب 



. وربع الكيلو غرام تقريباً
٥ ـ عـرشة آالف درهم فضـة أو ما يعادل ثالثني كيلو غراماً إالّ ربعاً 

. من الفضة تقريباً
٦ ـ مائتا حلة.

س٥١٢ـ  كـم هي دية قطع أحد األعضاء الثنائية 
كالرجل واليد والعني والثدي و...؟

ج٥١٢ ـ نصف الدية الكاملة.
س٥١٣ـ  وهـل تتسـاو الديـة بالنسـبة للرجل 

واملرأة؟
ج٥١٣ـ  كال. بـل تكـون دية املرأة نصف ديـة الرجل. ولعلّ حكمة 
ذلك عبء االلتزامات املالية امللقاة عىل عاتق الرجل رشعاً، كام تقدم نظري 

ذلك يف باب االرث صفحة ١٤٣. واهللا العامل.

القصاص والديات....................................................................... ١٥٣
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