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  القًل فٓ المًاقٕت

المواقيت في 
رأي اإلمام 
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  القًل فٓ المًاقٕت
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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؿشٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابسد، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشزشٓػلى ًفس هسزذ 
 .ٍرِ

َذا مستحب ي لٕس بًاخب ألن المٕقات  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕترا إلى الدح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الزحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗزَص هغ الؼشٍسٓ لوشع أٍ ػؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتتَت، الؼديل إلى مٕقت  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمت ًَ إ ا مشى  تلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظتَز بلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز ختس، بل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدتيس ػاه المٕقات  محفّات، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مدتيساً، ي إن  تن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مت فٓ خبز إبزإَّ به ػبد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتبزِ سىداً* •

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ هٓشَّ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ لَنٕ ٗٓزٔضْ لَِٔ تَشْنٔ الْإِحٕشَامِ هٙيَ الشَّزٓشَِٓ اخْتٙ٘ٓبساً  8« 4»•

  ٍٓ الْؼٔذٍٔلُ لِلَى الْؼٓمٙ٘كِ ٍٓ ًَحَُِٕٙ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙانِ ػٓايْ   « 5» -1 -14911•

ػٓايْ أَثِاٖ الْحٓسٓايِ    إِبٕزَإَِّٓ بٕهِ ػٓبٕادِ الْحٓمِٕادِ   ػٓيْ خٓؼٕ َزِ بٕهِ مٔحٓمَّدِ بٕهِ حٓكٍِّٕ 
ٍٓ وَخْاشََٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ لََٕمٍ لَذٙهَٔا الْوٓذٌََٙٗٔ فَخَابفَُا وَخْاشََٓ الْجٓاشْدٙ   : هَٔسٓى ع لَبلَ
 -ػٙشْقٍ  ٍٓ أَسٓادٍٔا أَىْ ٗٓأْخُزٍُا هٌْْٙٓب لِلَى رَاتٙ -الْإِحٕزَامٓ مِهَ الشَّدٓزَِِالْأَٗٛبمِ ٗٓؼٌٕٖٙ 

هٓيْ دٓخَلَ الْوٓذٌََٙٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَأِ أَىْ ٗٔحٕاشِمٓ    -فَ٘ٔحٕشِهَٔا هٌْْٙٓب فَمَبلَ لَب ٍٓ َّٔٓ هٔغْؼَتٗ
 .  مِهَ الْمٓدِٔىَِّلِلَّب 

 15هاي الجابة    2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 179 -57 -5التْزٗت  -(5)•
 .هي ّزُ األثَاة

 318: ، ص11 يستئل الشٕؼّ؛ ج
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 الدىب ي الحتئض ي الى ستء ختس لُّ اإلحزام

الزٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ثل ٍرت ػلْ٘ن حٌ٘ئز،  ،ػي الوسزذ لرا لن ٗستلضم الَلَف فِ٘

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌات هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي       ٍ •
 استؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ الوسزذ، 

وزا الحبئغ ٍ الٌفسبء ثؼذ ًمبئْوب، ٍ أهب لجل ًمبئْوب فبى لن ٗوىاي  ٍ •
لْوب الظجش للى حبل الٌمبء فبألحَؽ لْوب اإلحشام خبسد الوسزذ ػٌذُ 

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الحتئض تحزم خترج المسدد ػفى المختتر، ي ٔدلّ ػفٕاٍ  (: 3مسألّ )•
فآ  ٕ ٕ اّ إحزامُات ي   تادخل     ( 3)مضتفتً إلى مت مزّ مزسفّ ًٔوس 

 المسدد ي تُلّ بتلحح  بغٕز صالِ، 
لؼلّ الواشاد هاي الوسازذ    سٍاٗٔ ًَٗس هَحّمٔ ل٘س فْ٘ب لسسبل ٍ ( 3)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )فْ٘ب هسزذ الحشام
الشٍاٗٔ هسٌذٓ ٍ هؼتجشٓ ٍ داللتْب ػلى أىّ لحشاهْب هي خبسد الوسزذ •

 ِ . ٍاػحٔ ٍ ال ٗزَص لْب دخَل الوسزذ ٍ أه٘ب االرت٘بص فال ٗتحمّك ف٘ا
 (.الخَئٖ)

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايِ   « 7» -2 -16617•
سٓاأَلْتٔ أَبٓات ػٓبٕادِ الفَّاٍِ ع ػٓاهِ      : اثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ لَابلَ 

يٓ  -قَتلَ تَغْتَسِلُ يٓ تَسٕتَثْ ِزُ يٓ تَحٕتَشِٓ بِتلْكُزْسٔفِ -الْحٓتئِضِ تُزِٔدٔ الْإِحٕزَامٓ
يٓ تَسٕاتَقْبِلُ الْقِبٕفَاَّ يٓ لَات تَادٕخُلُ      -«1» ٔينَ ثِٕٓتبِ إِحٕزَامُِٓت ثًَٕبتً   تَفْبٓسٔ

 .«2»يٓ تُُِلُّ بِتلْحٓحِّ بِغَٕٕزِ الصَّفَتِِ  -الْمٓسٕدِدٓ
 .1355 -388 -5، ٍ التْزٗت 1 -444 -4الىبفٖ  -(7)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)ح٘بثْب الحشاهْب  -فٖ التْزٗت -(1)•
 .ثغ٘ش طالٓ -فٖ الوظذس -(2)•

 399- 400: ، ص12 يستئل الشٕؼّ، ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الْؤشَادٔ لَب تَذٕخُلُ الْوٓسٕزِذٓ فَتَلْجٓجَ فٙ٘اِٙ إٍَٔ تُظٓالَٖٓ فٙ٘اِٙ ثٓالْ تُحٕاشِمٔ      : أَلَُلُ•
هٔزٕتَبصًٓٓ ثِِٙ إٍَٔ هٙيْ خَبسِرِِٙ إٍَٔ ٗٔحٕوٓلُ الٌَّْٕٖٔ ػٓلَى الْىَشَآِّٔ إٍَٔ ػٓلَى خَإَفٙ  

 تَؼٓذِّٕ الٌَّزٓبسِٓٔ 
 .«3»ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ أَىْ ٗٔشَادٓ الْوٓسٕزِذٔ الْحٓشَامٔ لٙوٓب هٓشَّ فٖٙ الـَّْٓبسِٓٓ •
 .هي أثَاة الزٌبثٔ 15هش فٖ الجبة  -(3)•
 .4 -445 -4الىبفٖ  -(4)•

 

  400: ، ص12 يستئل الشٕؼّ، ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أم ت ػفى القًل بت ختصتص بتلمسدد فمغ ػدم إمكتن صبزَت إلاى  ي •
أن تطُز تدخل المسدد ي تحزم فٓ حتل ا ختٕتس إن أمكه، ي إن لّ 

فٓ الدح ّ ( 4)ٔمكه لشحّ أي غٕزٌ أحزمت خترج المسدد ي خد    
 .أي محت اتُت

 (.األطفْبًٖ. )ػلى األحَؽ( 4)•
 (.الجشٍرشدٕ. )ػلى األحَؽ ثٌبءٖ ػلى ّزا المَل•

 

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الشٍاٗٔ هسٌذٓ هؼتجشٓ ال هشسلٔ، ٍ داللتْاب ػلاى أى لحشاهْاب هاي     ٍ •
خبسد الوسزذ ٍاػحٔ، ٍ ّٖ ثإؿاللْب لتشن االستفظبل فْ٘ب تشاول  
لحشام الؼوشٓ هي هسزذ الشزشٓ أٗؼابً، ٍ رواش اإلّاالل ثابلحذ فاٖ      
الشٍاٗٔ ال َٗرت اختظبطْب ثإحشام الحذ هاي الوسازذ الحاشام، ألىّ    
حذ التوتّغ اسن لوزوَع الؼوشٓ ٍ الحذ ٍ ٗظا  لؿاالق الحاذ ػلاى     
ػوشٓ التوتّغ، فال لظَس فٖ شوَل الشٍاٗٔ إلحشام الؼوشٓ هاي هسازذ   
الشزشٓ، ثل شوَلْب إلحشام الؼوشٓ هي هسزذ الشزشٓ أٍلاى، لر ٗجؼاذ   
رذ٘اً خلَ المَافل الوتَرْٔ هي الشزشٓ للى هىّٔ هي الحبئغ ثل ٗىخش 

 .االثتالء ثزله، ٍ هؼِ ال ٗظ  السىَت ػي ث٘بى حىوْب

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

لذ ٗستفبد ٍرَة اإلحشام هي خابسد الوسازذ ػلاى الحابئغ ٍ     ٍ •
الٌفسبء ٍ ػذم رَاص تأخ٘ش اإلحشام لْوب للى الزحفٔ هي لؼ٘ٔ أسوبء 
ثٌت ػو٘س لو٘ب ًفست ثوحو٘ذ ثي أثٖ ثىش فٖ الج٘اذاء، ٍ ّاَ خابسد    

ثاأى  ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلناللِّ طلّى )اللِّ هسزذ الشزشٓ، فأهشّب سسَل 
ِ اللِّ طلّى )تحشم ٍ تلجِّٖ هغ الٌجٖ٘  ٍ أطاحبثِ، وواب فاٖ    ( ػلِ٘ ٍ آلا

، فتىَى حبلْب وبلٌجٖ٘ «2»طح٘حٔ هؼبٍٗٔ اثي ػو٘بس ٍ طح٘حٔ صساسٓ 
ٍ أطحبثِ هي ح٘ج اإلحشام هي ّزا الوىبى ٍ ( ػلِ٘ ٍ آلِاللِّ طلّى )

 .ػذم تأخ٘شُ للى الزحفٔ أٍ للى ه٘مبت آخش
/ 442: 13، 1ح  49أثااَاة اإلحااشام ة  / 401: 12الَساابئل ( 2)•

 .1ح  91أثَاة الـَاف ة 

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أه٘ب لرا ل٘ل ثلضٍم اإلحشام هي ًفس الوسزذ فمذ روش فٖ الوتي أًاِ  ٍ •
هغ ػذم لهىبى طجشّب للى أى تـْش تذخل الوسزذ ٍ تحشم فٖ حابل  

 .االرت٘بص
أى أدلّٔ حشهٔ التزبٍص ػي الو٘مبت ثال لحاشام ال تشاول   : ٍ ٗشد ػلِ٘•

الومبم، ألىّ الوفشٍع أى ّزا الوىابى لان ٗىاي ثو٘مابت لْاب، ٍ أه٘اب       
اإلحشام هي ًفس الوسزذ فغ٘ش لبدسٓ ػلِ٘ ف٘سمؾ ّزا الوَػاغ ػاي   
الو٘مبت٘ٔ ثبلٌسجٔ للْ٘ب، ال س٘وب ثوالحظٔ الشٍاٗبت الَاسدٓ فٖ اإلحاشام  

 هي الزحفٔ لوي ال ٗتوىّي هي اإلحشام هي الشزشٓ، 
 

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أه٘ب االرت٘بص فال ٗتحمك فٖ الومبم، ألىّ الو٘اضاى فاٖ تحمّماِ طاذق     ٍ •
ا ٰ  ا رٌُٔجابً لِلّ ٰ  ٍٓ ل»ػٌَاى ػبثشٕ سج٘ل الوزوَس فٖ اٙٗأ الشاشٗفٔ   

، ٍ َّ أى ٗذخل هي ثبة ٍ ٗخشد هي ثبة آخش «1« »اثِشِٕ سٓجِ٘لٍٰ  ع
ػلى ًحَ ٗتخز الوسزذ ؿشٗمبً ٍ سج٘لًب، ٍ ال ٗظذق ػلى هب لرا دخل 
فٖ الوسزذ ٍ ؿبف ٍ داس فِ٘ ٍ خشد هي ًفس الجبة أٍ هاي الجابة   

 .الوالطك لِ الَالغ فٖ رٌجِ

 272: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أًِّ لَ فشع رَاص الـَاف ٍ الذٍساى فٖ الوسزذ لن ٗىي ٍراِ  ػلى •
لتم٘٘ذُ ثؼذم لهىبى الظجش للى أى تـْش، لر لَ وبى رله رابئضاً لىابى   

 .ربئضاً هي األٍ٘ل، ٍ ال هَرت لتم٘٘ذُ ثؼذم لهىبى الظجش
ٍ هب روشُ هي االحت٘بؽ فٖ الوتي ثابإلحشام هاي خابسد الوسازذ ٍ     •

 .تزذٗذُ هي الزحفٔ أٍ هي ه٘مبت آخش فال ثأس ثِ

 272: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 إ ا  تن خىبتً ي لّ ٔكه ػىدٌ متء ختس لٍ أن ٔحزم

إ ا  تن خىبتً ي لّ ٔكه ػىدٌ متء ختس لٍ أن ٔحزم خاترج  (: 4مسألّ )•
 ،لفدخًل ي اإلحزام( 6)، ي األحًط أن ٔتٕم ّ (5)المسدد 

 (.الخَئٖ. )ثل َّ الوتؼ٘٘ي ٍ ال هزبل لالحت٘بؽ الوضثَس( 5)•
ثل األحَؽ اإلحشام هي خبسد الوسزذ ػلى الماَل ثؼاذم تؼ٘ا٘ي    ( 6)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )الوسزذ

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 إ ا  تن خىبتً ي لّ ٔكه ػىدٌ متء ختس لٍ أن ٔحزم

 لك ػفى القًل بتؼٕٕه المسدد، ي  ذا الحتئض إ ا لاّ  ( 1)ٔتؼٕ ه ي •
 .ٔكه لُت متء بؼد وقتئُت

 (. اإلهبم الخوٌٖ٘. )لرا استلضم اللجج ٍ للّب فال ٗتؼ٘٘ي( 1)•

  633: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ الْإِحٕشَامِ ػٓلَى الْحٓبئٙغِ وَوٓب ٗٔحٕاشِمٔ غَٕ٘شُّٓاب لَىٙايْ     48« 4»•
ثِغَٕ٘شِ طٓلَبٍٓ ٍٓ لَب لَجٕجٚ فٖٙ الْوٓسٕزِذٙ ٍٓ حٔىْنِ تَشْوْٙٓب الْإِحٕشَامٓ رْٕٓلًب ثَِٔرَٔثِِٙ ٍٓ 

  رَٓٓاصُِٙ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 5» -1 -16616•

ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ لِسٕوٓبػٙ٘لَ ٗٓؼٌٕٖٙ اثٕيَ ثٓضِٗغٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى 
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع الْوٓشْأَُٓ الْحٓبئٙغٔ تُحٕاشِمٔ  : ػٓيْ هٌْٓظَٔسِ ثٕيِ حٓبصِمٍ لَبلَ

 .لَبلَ ًَؼٓنٕ لِرَا ثٓلَغَتٙ الَْٓلْتٓ فَلْتُحٕشِمٕ -ٍٓ ّٖٙٓ لَب تُظٓلَٖ
 .1356 -388 -5، ٍ التْزٗت 3 -445 -4الىبفٖ  -(5) •
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ هٙخْلَِٔ •
 .1359 -389 -5التْزٗت  -(6)•
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايِ   « 7» -2 -16617•
سٓاأَلْتٔ أَثٓاب ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ع ػٓايِ      : اثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ لَابلَ 

ٍٓ  -لَبلَ تَغْتَسٙلُ ٍٓ تَسٕتَخْفٙشُ ٍٓ تَحٕتَشٖٙ ثِبلْىُشْسٔفٙ -الْحٓبئٙغِ تُشِٗذٔ الْإِحٕشَامٓ
يٓ لَات تَادٕخُلُ   ٍٓ تَسٕاتَمْجِلُ الْمٙجٕلَأَ    -«1»حََٕثبً دٍٔىَ حٙ٘ٓبةِ لِحٕشَاهْٙٓاب   تَلْجٓسٔ

 .«2»ٍٓ تُِْلُّ ثِبلْحٓذِّ ثِغَٕ٘شِ الظٛلَبِٓ  -َالْمٓسٕدِد
 .1355 -388 -5، ٍ التْزٗت 1 -444 -4الىبفٖ  -(7)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)ح٘بثْب الحشاهْب  -فٖ التْزٗت -(1)•
 ثغ٘ش طالٓ -فٖ الوظذس -(2)•
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الْؤشَادٔ لَب تَذٕخُلُ الْوٓسٕزِذٓ فَتَلْجٓجَ فٙ٘اِٙ إٍَٔ تُظٓالَٖٓ فٙ٘اِٙ ثٓالْ تُحٕاشِمٔ      : أَلَُلُ•
هٔزٕتَبصًٓٓ ثِِٙ إٍَٔ هٙيْ خَبسِرِِٙ إٍَٔ ٗٔحٕوٓلُ الٌَّْٕٖٔ ػٓلَى الْىَشَآِّٔ إٍَٔ ػٓلَى خَإَفٙ  

يٓ ٔٓحٕتَمِلُ أَنْ ٔٔزَا ٓ الْمٓسٕدِدٔ الْحٓزَامٔ لِمٓت مٓزَّ فِآ الطَُّٓاترِِٓ   تَؼٓذِّٕ الٌَّزٓبسِٓٔ 
«3». 

•______________________________ 
 .هي أثَاة الزٌبثٔ 15هش فٖ الجبة  -(3)
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ سٓلَوَٓٔ ثٕيِ الْخَـَّبةِ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓىَانِ  « 4» -3 -16618•
ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٓشٍْٓاىَ ػٓيْ صٕٓٗذٚ الشَّحٛبمِ ػٓيْ أَثِٖ « 5»ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ صِٗٓبدٚ 

 -سٔئٙلَ ػٓيِ اهٕشَأٍَٓ حٓبػَتٕ ٍٓ ّٖٙٓ تُشِٗذٔ الْإِحٕشَامٓ فَتَـْوٓاجُ : ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
فَإِرَا  -ٍٓ تَلْجٓسٔ حٙ٘ٓبةٓ الْإِحٕشَامِ ٍٓ تُحٕشِمٔ -لَبلَ تَغْتَسٙلُ ٍٓ تَحٕتَشٖٙ ثِىُشْسٔفٚ

 .حٓتَّى تَـْْٔشَ« 6»ٍٓ لَجِسٓتٕ حٙ٘ٓبثْٓٓب الْأُخَشَ  -وَبىَ اللَّٕ٘لُ خَلَؼٓتْْٓب
 .4 -445 -4الىبفٖ  -(4)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)هؼبٍٗٔ ثي صٗبد  -فٖ ًسخٔ -(5)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)األخشى  -فٖ ًسخٔ -(6)•
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

ٍٓ وَزَا وُلُّ هٓب « 7»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ هٔحٓوٛذٔ •
 .لَجٕلَِٔ

 .1357 -388 -5التْزٗت  -(7)•

  400: ، ص12 يستئل الشٕؼّ؛ ج



26 

 الحتئض تحزم خترج المسدد

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ حٓوٛابدٚ ػٓايْ   « 8» -4 -16619•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْحٓبئٙغِ تُحٕشِمٔ ٍٓ ّٙآٖ  : هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ لَبلَ

« 9»ٍٓ تَظٌَٕغٔ وَوٓب تَظٌَٕغٔ الْؤحٕشِهُٓٔ  -لَبلَ ًَؼٓنٕ تَغْتَسٙلُ ٍٓ تَحٕتَشٖٙ -حٓبئٙغٗ
 .ٍٓ لَب تُظٓلَٖ

 .1358 -388 -5التْزٗت  -(8)•
 .ووب ٗظٌغ الوحشم -فٖ الوظذس -(9)•
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سٓاأَلْتٔ  : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيِ الْؼٙ٘ضِ ثٕيِ الْمَبسٙنِ لَابلَ « 1» -5 -16620•
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ تَغْتَسٙلُ ٍٓ تُلَجِّٖ -أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع أَ تُحٕشِمٔ الْوٓشْأَُٓ ٍٓ ّٖٙٓ ؿَبهٙجٌ

ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓاذٔلُّ ػٓلَاى حٔىْانِ تَاشْنٙ     « 2»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
 .«3»الْحٓبئٙغِ لٙلْإِحٕشَامِ فٖٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ 

 .1360 -389 -5التْزٗت  -(1)•
هاي أثاَاة    84هي ّزُ األثَاة، ٍ فاٖ الجابة    49ٗبتٖ فٖ الجبة  -(2)•

 .الـَاف
، ٍ ثؼوَهِ فاٖ الجابة   14هي الجبة  6ٍ  5ٍ  4تمذم فٖ األحبدٗج  -(3)•

هي أثَاة ألسابم   20هي الجبة  3هي أثَاة الوَال٘ت، ٍ فٖ الحذٗج  20
 .الحذ
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ثٓاابةٔ ٍٔرٔااَةِ الْااإِحٕشَامِ ػٓلَااى الٌُّفَسٓاابءٙ وَبلْحٓاابئٙغِ ٍٓ ػٓلَااى  49« 4»•
  الْؤسٕتَحٓبػَِٔ وَبلـَّبّٙشِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ « 5» -1 -16621•
لِىَّ أَسٕوٓبءٓ ثٌِْتٓ ػٔوٕٓ٘سٍ ًَفٙسٓاتٕ ثِؤحٓوٛاذٙ   : ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 -لٙأَسٕثٓغٍ ثٓمٙ٘يَ هٙيْ رٕٙ الْمَؼٕاذِٓٓ فٙاٖ حٓزٛأِ الْآَدٓاعِ     -ثٕيِ أَثِٖ ثٓىْشٍ ثِبلْجٕٓ٘ذٓاءٙ
ٍٓ احٕتَشَتٕ ٍٓ أَحٕشَهٓاتٕ ٍٓ لَجٛاتٕ هٓاغٓ     -فَأَهٓشَّٓب سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص فَبغْتَسٓلَتٕ

ٍٓ  -فَلَوٛب لَذٙهَٔا هٓىََّٔ لَنٕ تَـْْٔشْ حٓتَّى ًَفَشٍُا هٙيْ هًٌٙى -الٌَّجِِّٖ ص ٍٓ أَطٕحٓبثِِٙ
ٍٓ لَىٙيْ لَنٕ  -ػٓشَفَبتٚ ٍٓ رٓوٕؼبً ٍٓ سٓهٓتٙ الْزِوٓبسٓ -لَذٕ شَِْذٓتٙ الْوَٓٓالٙفٓ وُلَّْٓب

  -ٍٓ لَنٕ تَسٕغٓ ثٕٓ٘يَ الظٛفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ -تَـُفٕ ثِبلْجٕٓ٘تٙ

  401: ، ص12 يستئل الشٕؼّ؛ ج



29 
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فَبغْتَسٓلَتٕ ٍٓ ؿَبفَتٕ ثِبلْجٕٓ٘اتٙ   -ًَفَشٍُا هٙيْ هًٌٙى أَهٓشَّٓب سٓسَٔلُ اللَِّٙ صفَلَوٛب •
ٍٓ  -ٍٓ وَبىَ رٔلَُسْٔٓب فٖٙ أَسٕثٓغٍ ثٓمٙ٘يَ هٙايْ رٕٙ الْمَؼٕاذِٓٓ   -ٍٓ ثِبلظٛفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ

 .ػٓشْشٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ ٍٓ حَلَبثٙ أَٗٛبمِ التَّشْشِٗكِ
 .«6»ٍٓ تَمَذٛمٓ الَْٓرِٕٔ فٖٙ أَٗٛبمِ ًٙفَبسْٙٓب فٖٙ هٓحٓلَِٙ : أَلَُلُ•
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 .فِ٘ حذٗخبى 49الجبة  -(4)•
 .2755 -380 -2الفمِ٘  -(5)•
هاي   3هاي الجابة    28ٍ  18ٍ  13ٍ  12تمذم فٖ األحبدٗاج   -(6)•

 .أثَاة الٌفبس
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕايِ سٓاؼٙ٘ذٚ   « 1» -2 -16622•
سٓاأَلْتٔ أَثٓاب ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ع ػٓايِ      : ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيِ الْؼٙ٘ضِ ثٕيِ الْمَبسٙنِ لَبلَ

فَمَابلَ لِىَّ أَسٕاوٓبءٓ ثٌِْاتٓ     -فَزَوَشَ أَسٕوٓبءٓ ثٌِْتٓ ػٔوٕٓ٘سٍ -الْؤسٕتَحٓبػَِٔ تُحٕشِمٔ
 -ٍٓ وَبىَ فٖٙ ٍِلَبدٓتْٙٓب ثٓشَؤٌَ لٙلٌَسٓبءٙ -ٍٓلَذٓتٕ هٔحٓوٛذاً اثٌَْٕٓب ثِبلْجٕٓ٘ذٓاءٙ -ػٔوٕٓ٘سٍ

فَبسٕتَخْفَشَتٕ  -فَأَهٓشَّٓب سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص -هٌْْٙٔيَّ لِىْ ؿَوٙخَتٕ« 2»لٙوٓيْ ٍٓلَذٓتٕ 
 .ٍٓ أَحٕشَهٓتٕ« 3»ٍٓ تَوٌْٓـَمَتٕ ثِوٌْٙـَكٍ 

 .1361 -389 -5التْزٗت  -(1)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)ٍلذت  -فٖ ًسخٔ -(2)•
 .ٍ توٌـمت ثوٌـمٔ -فٖ الوظذس -(3)•
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ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓايْ أَحٕوٓاذٓ ثٕايِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايِ      هٔحٓوٛذٔ •
: الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ فَؼَبلََٔ ثٕيِ أََٜٗةٓ ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ أَثٓبىٍ الْىَلْجِاِّٖ لَابلَ  

 .«4»رَوَشْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع الْؤسٕتَحٓبػََٔ حُنٛ رَوَشَ هٙخْلَِٔ 
ٍٓ « 6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓاب ٗٓاذٔلُّ ػٓلَٕ٘اِٙ    « 5»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•

تَمَذٛمٓ فٖٙ الـَّْٓبسِٓٓ أَىَّ الْؤسٕتَحٓبػََٔ لِرَا فَؼٓلَتٕ هٓب ٗٓزِتٔ ػٓلَْٕ٘ٓب وَبًَتٕ ثِحٔىْنِ 
 . «7»الـَّبّٙشِ 
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 .2 -444 -4الىبفٖ  -(4)•
هاي أثاَاة    3هاي الجابة    19ٍ  11ٍ  6تمذم فٖ األحبدٗاج   -(5)•

 .الٌفبس
 .هي أثَاة الـَاف 91ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•
 .الخالحٔتمذم فٖ أثَاة االستحبػٔ  -(7)•

  402: ، ص12 يستئل الشٕؼّ؛ ج



34 

 الْحٓزَمٕٕٓهِ  ٔٓقْزَبٓتنِ الْمٓسٕدِدٕٓٔهِ لَت  الْحٓتئِضِالْدٔىُبِ يٓ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕايِ الْحٓسٓايِ   « 5» -17 -1947•
الظٛفَّبسِ ػٓيْ لِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ّٓبشٙنٍ ػٓيْ ًَُحِ ثٕيِ شُؼٕٓ٘تٍ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ 

ٍٓ  -أَثٔاَ رٓؼٕفَاشٍ ع فٙاٖ حٓاذٙٗجٙ الْزٌُٔاتِ ٍٓ الْحٓابئٙغِ      لَبلَ  ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَبلَ
ٗٓذٕخُلَبىِ الْوٓسٕزِذٓ هٔزٕتَبصٕٓٗيِ ٍٓ لَب ٗٓمْؼٔذٓاىِ فٙ٘اِٙ ٍٓ لَاب ٗٓمْشَثٓابىِ الْوٓسٕازِذٕٓٗيِ     

 . الْحٓشَهٕٓ٘يِ
 
 

هاي   7ٍ ٗبتٖ طذسُ فٖ الحذٗج   .1132 -371 -1التْزٗت  -(5)•
 .هي ّزُ األثَاة 19الجبة 
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 الْحٓزَمٕٕٓهِ  ٔٓقْزَبٓتنِ الْمٓسٕدِدٕٓٔهِ لَت  الْحٓتئِضِالْدٔىُبِ يٓ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الظٛفَّبسٔ ػٓيْ لِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕايِ ّٓبشٙانٍ ػٓايْ     -25 -1132 •
ًَُحِ ثٕيِ شُؼٕٓ٘تٍ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَبلَ لَبلَ أَثٔاَ رٓؼٕفَاشٍ ع   
الْزٌُٔتٔ ٍٓ الْحٓبئٙغٔ ٗٓفْتَحٓبىِ الْؤظٕاحٓفٓ هٙايْ ٍٓسٓاءٙ الخَّإَةِ ٍٓ ٗٓمْاشَآىِ هٙايَ      
الْمُشْآىِ هٓب شَبءٓا لِلَّب السٛزٕذَٓٓ ٍٓ ٗٓذٕخُلَبىِ الْوٓسٕزِذٓ هٔزٕتَبصٕٓٗيِ ٍٓ لَاب ٗٓمْؼٔاذٓاىِ   

 .فِٙ٘ٙ ٍٓ لَب ٗٓمْشَثٓبىِ الْوٓسٕزِذٕٓٗيِ الْحٓشَهٕٓ٘يِ
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 الْحٓزَمٕٕٓهِ  ٔٓقْزَبٓتنِ الْمٓسٕدِدٕٓٔهِ لَت  الْحٓتئِضِالْدٔىُبِ يٓ 

  فٖ أحىبم الحبئغالمَل •
حشهٔ هب ٗحشم ػلى الزٌت ػلْ٘ب، ٍ ّٖ لشاءٓ  -هٌْبٍ ...: ٍ ّٖ أهَس•

ي الفبث فآ غٕزَمات، ي    ي  خًل المسددٔهالسَس الؼضائن أٍ ثؼؼْب، 
ٓ ء فٓ المستخد ػفى مت مزّ فٓ الدىتبّ، فإن الحتئض  تلدىب  يضغ ش

 ،فٓ خمٕغ األحكتم
 
•  

 52: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



37 

 الْحٓزَمٕٕٓهِ  ٔٓقْزَبٓتنِ الْمٓسٕدِدٕٓٔهِ لَت  الْحٓتئِضِالْدٔىُبِ يٓ 

  فٖ أحىبم الزٌتالمَل •
ػفٍٕ ي آلٍ الفٍّ  خًل المسدد الحزام ي مسدد الىبٓ صفّى ( الثتوٓ)...•

 . ي إن  تن بىحً ا ختٕتس
الوىج فٖ غ٘ش الوسزذٗي هي الوسبرذ، ثل هـلاك الاذخَل   ( الخبلج)•

فْ٘ب لى لن ٗىي هبسا، ثأى ٗذخل هي ثبة ٍ ٗخشد هي آخش أٍ دخال  
ٖ ء هٌْب، فإًِ ال ثأس ثاِ، ٍ ٗلحاك ثْاب الوشابّذ      فْ٘ب ألرل أخز ش
الوششفٔ ػلى األحَؽ، ٍ أحَؽ هي رله للحبلْب ثبلوسازذٗي، وواب   

ٖ ء  ( الشاثغ. )أى األحَؽ فْ٘ب للحبق الشٍاق ثبلشٍػٔ الوششفٔ ٍػغ شا
 . لى وبى هي الخبسد أٍ فٖ حبل الؼجَسٍ  الوسبرذ فٖ 
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼم٘ك، -الخبًٖ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسـِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى راَاص اإلحاشام   
هي رو٘غ هَاػؼِ اخت٘بسا، ٍ األفؼل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؼت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَؽ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الزحفٔ، -الخبلج•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هظش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٗلولن، -الشاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،لشى الوٌبصل -الخبهس•
 .ٍ َّ ألّل الـبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
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