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ٓ ئطالق اٌّبء ٚطٙبسرٗ ِغ  ِِ ٠جت فٟ غغً اٌجٕبثخ ِب ٠جت فٟ اٌٛضٛء 

ٓ ئ٠ظبي اٌّبء ئٌٝ اٌجششح وّب رمذَ فٟ اٌٛضٛء  ِِ طٙبسح اٌجغُ ، ٚػذَ دبجت ٠ّٕغ 

ٓ اٌششٚط ٌظذخ اٌغغً  ِِ  .، ٠ٚجت ف١ٗ ا١ٌٕخ ئالّ ػٕذ اٌذٕف١خ فأُّٙ ٌَُ ٠ؼّذٚ٘ب 

ٚاٌّزا٘ت األسثؼخ ٌَُ رٛجت اٌغغً ثى١ف١خ خبطخ ، ٚئّّٔب أٚجت أْ ٠ؼُ اٌّبء 

ٓ أعفً ، ٚصاد  ِِ ٓ أػٍٝ أٚ  ِِ ٓ غ١ش فشق ث١ٓ االثزذاء  ِِ ج١ّغ اٌجذْ و١ف ارفك ، 

 ُّ اٌذٕف١خ ٚجٛة اٌّضّضخ ٚاالعزٕشبق ، ٚلبٌٛا : ٠غزذت اٌجذء ثغغً اٌشأط ، ص

ُّ األ٠غش .  األ٠ّٓ ، ص

ٚاٌّبٌى١خ : رغزذت اٌجذاءح ثأػبٌٟ اٌجغذ لَجً أعبفٍٗ ، ِب ػذا ٚلبي اٌشبفؼ١خ 

 اٌفشط د١ش ٠غزذت رمذ٠ّٗ ػٍٝ اٌج١ّغ .

 ٚلبي اٌذٕبثٍخ : ٠غزذت رمذ٠ُ اٌشك األ٠ّٓ ػٍٝ األ٠غش .

ٚلّغُ اإلِب١ِخ غغً اٌجٕبثخ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ : رشر١ت ، ٚاسرّبط . ٚاٌزشر١ت : ٘ٛ أْ 

ُّ ٠ظت اٌّغزِغً اٌّبء ػٍٝ جغّٗ طجبً  ، ٚفٟ ٘زا اٌذبي أٚججٛا االثزذاء ثبٌشأط ص

ش أٚ أّخش اٌّمذََّ ، ثطً اٌغغً . ًّ ٚلّذَ اٌّإخَّ ُّ ثبأل٠غش ، فٍٛ أخ   ثبأل٠ّٓ ص

ٚاالسرّبط : ٘ٛ غّظ رّبَ اٌجغُ رذذ اٌّبء دفؼخ ٚادذح ، فٍٛ خشط جضء ِٕٗ 

 ػٓ اٌّبء ٌَُ ٠ىف .

ٓ اٌجٕبثخ ٠غٕٟ ػٕذ اإلِب١ِخ ػٓ اٌٛضٛء  ِِ ، د١ش لبٌٛا : وً غغً ِؼٗ ٚاٌغغً 

 ٓ ِِ ٚضٛء ئالّ غغً اٌجٕبثخ . ٚاٌّزا٘ت األسثؼخ ٌَُ رفشق ث١ٓ غغً اٌجٕبثخ ٚغ١شٖ 

 األغغبي 

 

 الحيض

اٌذ١ض فٟ اٌٍغخ : اٌغ١ً . ٚفٟ اططالح اٌفمٙبء : اٌذَ اٌزٞ رؼزبد اٌّشأح سؤ٠زٗ 

ٚ٘ٛ فٟ األغٍت فٟ أ٠بَ ِؼٍِٛخ ، ٌٚٗ رأص١ش فٟ رشن اٌؼجبدح ٚأمضبء ػذح اٌّطٍمخ ، 

أعٛد أٚ أدّش غ١ٍظ دبس ، ٌٗ دفغ ، ٚلذ ٠أرٟ ػٍٝ غ١ش ٘زٖ األٚطبف دغجّب 

 رغزذػ١ٗ األِضجخ .

 سن الحائض



ّْ ِب رشاٖ األٔضٝ لَجً ثٍٛغٙب رغغ ع١ٕٓ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ  ارفك اٌج١ّغ ػٍٝ أ

ٛا فٟ د١ضبً ، ثً ٘ٛ دَ ػٍّخ ٚفغبد ، ٚوزا ِب رشاٖ ا٠٢ظ اٌّزمذِخ فٟ اٌغٓ . ٚاخزٍف

 رذذ٠ذ عٓ ا١ٌأط ، فمبي اٌذٕبثٍخ : خّغْٛ .

 ٚلبي اٌذٕف١خ : خّظ ٚخّغْٛ .

 ٚلبي اٌّبٌى١خ : عجؼْٛ .

ٚلبي اٌشبفؼ١خ : ِب داِذ اٌذ١بح فبٌذ١ض ِّىٓ ، ٚئْ وبْ اٌغبٌت أمطبػٗ ثؼذ 

 . 26عٓ 

ب  05ٚلبي اإلِب١ِخ : دذ ا١ٌأط  ِّ عٕخ ٌغ١ش اٌمشش١خ ٌٍّٚشىٛن فٟ أّٔٙب لشش١خ ، أ

 ٌمشش١خ اٌّؼٍِٛخ فغزْٛ .ا

 مدة الحيض

لبي اٌذٕف١خ ٚاإلِب١ِخ : ألً ِذح اٌذ١ض صالصخ أ٠بَ ، ٚأوضش٘ب ػششح ، ٚوً دَ ال 

 ٠غزّش صالصبً أٚ ٠زجبٚص ػششاً ف١ٍظ ثذ١ض .

 ٚلبي اٌذٕبثٍخ ٚاٌشبفؼ١خ : ألٍٗ ٠َٛ ١ٌٍٚخ ، ٚأوضشٖ خّغخ ػشش ٠ِٛبً .

ٚارفك اٌج١ّغ  ذبًِ ، ٚال دذ أللٍٗ .ٚلبي اٌّبٌى١خ : أوضشٖ خّغخ ػشش ٌغ١ش اٌ

ب ألٍٗ فضالصخ ػشش ٠ِٛبً ػٕذ  ِّ ػٍٝ أّٔٗ ال دذ ألوضش اٌطٙش اٌفبطً ث١ٓ د١ضز١ٓ ، أ

 ػٕذ اٌذٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ ٚاٌّبٌى١خ . 50اٌذٕبثٍخ ، ٚ

 . 55ٚلبي اإلِب١ِخ : ألً اٌطٙش أوضش ِذح اٌذ١ض ، أٞ 

ّْ ِب  ٓ اٌذَ ً٘ ٠ّىٓ أْ اخزٍفٛا فٟ اجزّبع اٌذ١ض ِغ اٌذًّ ، ٚئ ِِ رشاٖ اٌذبًِ 

 ٠ىْٛ د١ضبً ؟ لبي اٌشبفؼ١خ ٚاٌّبٌى١خ ٚأوضش فمٙبء االِب١ِخ : ٠جزّغ اٌذ١ض ٚاٌذًّ .

ٓ اإلِب١ِخ : ال ٠جزّؼبْ ثذبي . ِِ  ٚلبي اٌذٕف١خ ٚاٌذٕبثٍخ ٚاٌش١خ اٌّف١ذ 

 أحكام الحائض

ٓ ِظ وزبثخ اٌّظذف ، ٚا ِِ ٌّىش ٠ذشَ ػٍٝ اٌذبئض وً ِب ٠ذشَ ػٍٝ اٌجٕت 

فٟ اٌّغجذ ، ٚال ٠مجً ِٕٙب اٌظَٛ ٚاٌظالح أ٠بَ اٌذ١ض ، ٌٚىٓ ػ١ٍٙب أْ رمضٟ ِب 

ٓ اٌظالح ؛ ٌألدبد٠ش ، ٚدفؼبً ٌٍّشمخ ثزىشاس  ِِ ٓ طَٛ سِضبْ دْٚ ِب فبرٙب  ِِ فبرٙب 

اٌظالح ثىضشح دْٚ اٌظ١بَ . ٠ٚذشَ طالق اٌذبئض ، ٌٚىٓ ئرا ٚلغ طخ ٠ٚأصُ 

وبْ لذ دخً ثٙب ، أٚ وبْ  اٌطالق ػٕذ اإلِب١ِخ ، ئرا اٌّطٍِّك ، ػٕذ األسثؼخ ، ٠ٚجطً

اٌضٚط دبضشاً ، أٚ ٌَُ رىٓ دبِالً . ٠ٚظخ طالق اٌذبئض ٚاٌذبًِ ٚغ١ش اٌّذخٛي 

 ثٙب ٚاٌزٟ غبة ػٕٙب صٚجٙب ، ٚاٌزفظ١ً ٠أرٟ ئْ شبء هللا فٟ ثبة اٌطالق .



ّْ ٚضٛء  ّْ غغً اٌذ١ض ال ٠غٕٟ ػٓ اٌٛضٛء ، ٚأ ٚارفك اٌج١ّغ ػٍٝ أ

ب  ِّ اٌذبئض ٚغغٍٙب ال ٠شفغ دذصبً ، ٚارفمٛا أ٠ضبً ػٍٝ رذش٠ُ ٚطئٙب أ٠بَ اٌذ١ض ، أ

االعزّزبع ف١ّب ث١ٓ اٌغشح ٚاٌشوجخ ، فمبي اإلِب١ِخ ٚاٌذٕبثٍخ : ٠جٛص ِطٍمبً ِغ اٌذبئً 

 ٚدٚٔٗ .

ٓ لٛي اٌّبٌى١خ  ِِ  ػذَ اٌجٛاص ٌٚٛ ِغ اٌذبئً .ٚاٌّشٙٛس 

 ٚلبي اٌذٕف١خ ٚاٌشبفؼ١خ : ٠ذشَ ثغ١ش دبئً ، ٠ٚجٛص ِؼٗ .

ٚلبي أوضش فمٙبء اإلِب١ِخ : ئرا غٍجذ اٌشٙٛح ػٍٝ اٌضٚط ٚلبسة صٚجزٗ اٌذبئض 

ي اٌذ١ض ، ٚثٕظفٗ فٟ ٚعطٗ ، ٚثشثؼٗ فٟ  ّٚ ، فؼ١ٍٗ أْ ٠ىفّش ثذ٠ٕبس ئْ فؼً فٟ أ

 آخشٖ .

ب اٌّشأح فال وفبسح ػ١ٍٙب ٚلبي اٌشبفؼ١خ ٚاٌّبٌى١ ِّ خ : ٠غزذت اٌزظذق ٚال ٠جت ، أ

 ػٕذ اٌج١ّغ ، ٚئْ وبٔذ آصّخ ٌٛ سض١ذ ٚطبٚػذ .

 كيفيت الغسل 

ٓ ٌضَٚ طٙبسح اٌّبء ٚئطاللٗ  ِِ ٓ اٌجٕبثخ رّبِبً ،  ِِ ٓ اٌذ١ض وبٌغغً  ِِ اٌغغً 

ُّ ثبأل٠ّٓ ُّ ثبأل٠غش  ٚطٙبسح اٌجذْ ، ٚػذَ ٚجٛد اٌذبئً ، ٚا١ٌٕخ ، ٚاالثزذاء ثبٌشأط ص ص

 ػٕذ اإلِب١ِخ ، ٚاالوزفبء ثبالسرّبط ٚغّظ اٌجذْ دفؼخ ٚادذح رذذ اٌّبء .

ٚػٕذ اٌّزا٘ت األسثؼخ : شّٛي اٌّبء ٌج١ّغ اٌجذْ و١ف ارفك ، وّب لّذِٕب فٟ 

 غغً اٌجٕبثخ دْٚ رفبٚد .

 االستحاضت

ٓ اٌذَ فٟ غ١ش ٚلذ ِِ  االعزذبضخ : ٟ٘ فٟ اططالح اٌفمٙبء : ِب رشاٖ اٌّشأح 

اٌذ١ض ٚإٌفبط ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ د١ضبً ، وبٌضائذ ػٓ أوضش ِذح اٌذ١ض ، أٚ 

إٌبلض ػٓ ألٍٗ ، ٚ٘ٛ فٟ اٌغبٌت أطفش ثبسد سل١ك ٠خشط ثفزٛس ػٍٝ ػىظ طفبد 

 اٌذ١ض .

ح ألغبَ : ِِ  ٚلذ لّغُ اإلِب١ِخ اٌّغزذبضخ ئٌٝ صالٍس

ٍَ ال ٠غّغٙب . ٚدىّٙب أْ رز5) ٛضأ ٌىً طالح ( طغشٜ ، ئرا رٍٛصذ اٌمطٕخ ثذ

 ِغ رغ١١ش اٌمطٕخ ، ثذ١ش ال ٠جٛص أْ رجّغ ث١ٓ طالر١ٓ ثٛضٛء ٚادذ .

( ٚعطٝ ، ئرا غّظ اٌذَ اٌمطٕخ ٌَُٚ ٠غً ػٕٙب . ٚدىّٙب غغً ٚادذ فٟ وً 6)

 ٠َٛ لَجً اٌغذاح ، ِغ رغ١١ش اٌمطٕخ ٚاٌٛضٛء ٌىً طالح .



صالس ِشاد ( وجشٜ ، ئرا غّغذ اٌمطٕخ ثبٌذَ ٚعبي ػٕٙب . ٚدىّٙب اٌغغً 7)

فٟ وً ٠َٛ ، غغً لَجً طالح اٌغذاح ، ٚآخش رجّغ ثٗ ث١ٓ طالح اٌظٙش٠ٓ ، ٚصبٌش 

 ٌظالح اٌؼشبء٠ٓ .

ٓ اٌٛضٛء فٟ ٘زٖ اٌذبي ، ِغ رغ١١ش اٌمطٕخ أ٠ضبً . ِِ  ٚلبي أوضش اإلِب١ِخ : الثّذ 

ٌَُٚ رَؼزجش اٌّزا٘ت األخشٜ ٘زا اٌزمغ١ُ ، وّب أّٔٙب ٌَُ رٛجت اٌغغً ػٍٝ 

 : 5501طجؼخ  500، فمذ جبء فٟ وزبة ) فمٗ اٌغّٕخ ( ٌٍغ١ذ عبثك ص  اٌّغزذبضخ

ٓ األٚلبد ئالّ ِّشح   ِِ ٓ اٌظالح ، ٚال فٟ ٚلذ  ِِ ) ال ٠جت ػ١ٍٙب اٌغغً ٌشٟء 

ّْ اٌغغً ٌٍذ١ض ال ٌالعزذبضخ ـ ٚثٙزا لبي  ٚادذ د١ّٕب ٠ٕمطغ د١ضٙب ـ أٞ أ

ٓ اٌغٍف ٚاٌَخٍف ( . ِِ  اٌجّٙٛس 

ٓ لشاءح اٌمشآْ ٚال رّٕغ االعزذبضخ ػٕ ِِ ب ٠ّٕؼٗ اٌذ١ض  ّّ ذ األسثؼخ : ) ش١ئبً ِ

ب عجك  ّّ ِٚظ اٌّظذف ٚدخٛي ِغجذ ٚاػزىبف ٚطٛاف ٚٚطء ، ٚغ١ش رٌه ِ

رفظ١ٍٗ فٟ ِجذش األِٛس اٌزٟ ٠ّٕغ ِٕٙب اٌذذس األوجش( . ) وزبة اٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت 

 ِجذش االعزذبضخ ( . 5األسثؼخ ط

ّْ اٌظغشٜ ِذِذصخ ب  ٚلبي اإلِب١ِخ : ئ ّّ ثبٌذذس األطغش ، فال ٠غزجبح ٌٙب شٟء ِ

٠زٛلف ػٍٝ اٌٛضٛء ئالّ ثَؼذ أْ رزٛضأ ، ٚاٌٛعطٝ ٚاٌىجشٜ ِذِذصزبْ ثبٌذذس األوجش 

ًّ ِب ٠شزشط ف١ٗ اٌغغً ، فّٙب وبٌذبئض ِب داِزب ٌَُ رإد٠ّب ِب ٠جت  ، فزّٕؼبْ ػٓ و

ظالح ٚدخٛي ػ١ٍّٙب ، ِٚزٝ فؼٍزب اٌٛاجت فّٙب ثذىُ اٌطب٘ش ، رغزجبح ٌّٙب اٌ

 ٓ ِِ ٓ االعزذبضخ ػٕذ اإلِب١ِخ وبٌغغً  ِِ اٌّغجذ ٚاٌطٛاف ٚاٌٛطء . ٚاٌغغً 

 اٌذ١ض ثذْٚ رفبٚد .

 دم النفاس

لبي اإلِب١ِخ ٚاٌّبٌى١خ : دَ إٌفبط ٘ٛ اٌزٞ ٠مزفٗ اٌشدُ ثغجت اٌٛالدح ِؼٙب أٚ 

 ثَؼذ٘ب ال لَجٍٙب .

جٍٙب ث١ِٛ١ٓ أٚ صالصخ ِغ ٚلبي اٌذٕبثٍخ : ٘ٛ اٌذَ إٌبصي ِغ اٌٛالدح ٚثَؼذ٘ب ٚلَ 

 أِبساد اٌطٍك .

 ٚلبي اٌشبفؼ١خ : ٘ٛ اٌخبسط ثَؼذ اٌٛالدح ال لَجٍٙب ٚال ِؼٙب .

ب اٌخبسط لَجٍٙب أٚ  ِّ ٌذ ، أ َٛ ٚلبي اٌذٕف١خ : ٘ٛ اٌخبسط ثَؼذ٘ب أٚ ػٕذ خشٚط أوضش اٌ

ٌذ ف١ٍظ ثٕفبط . َٛ ًّ اٌ  ػٕذ خشٚط أل

ٌِٚذد اٌذبًِ ٌَُٚ رَش دِبً ٚجت ػ١ٍٙب   اٌغغً ػٕذ اٌشبفؼ١خ ٚاٌذٕف١خئرا 



 ٚاٌّبٌى١خ ، ٚال ٠جت ػٕذ اإلِب١ِخ ٚاٌذٕبثٍخ .

ب أوضشٖ فبٌّشٙٛس ػٕذ اإلِب١ِخ  ِّ ًّ إٌفبط دذ ، أ ٚارفك اٌج١ّغ ػٍٝ أّٔٗ ١ٌظ ألل

 ػششح أ٠بَ .

 ٚػٕذ اٌذٕبثٍخ ٚاٌذٕف١خ أسثؼْٛ .

 ٚػٕذ اٌشبفؼ١خ ٚاٌّبٌى١خ عزْٛ .

ٓ غ١ش اٌّىبْ  ِِ اٌّؼزبد ثغجت ػ١ٍّخ جشاد١خ ال رىْٛ ٔفغبء ، ٚئرا خشط اٌٌٛذ 

 ٌٚىٓ رٕمضٟ ػّذح اٌطالق ثخشٚط اٌٌٛذ و١ف ارفك .

ٓ ػذَ طذخ اٌظالح ٚاٌظَٛ ، ٚٚجٛة لضبء  ِِ ٚإٌفبط فٟ دىُ اٌذ١ض 

ي ، ٚرذش٠ُ اٌٛطء ػ١ٍٙب ٚػ١ٍٗ ، ِٚظ وزبثخ اٌمشآْ ، ٚاٌّىش فٟ  ّٚ اٌضبٟٔ دْٚ األ

٘ت ، ٚػذَ طذخ طاللٙب ـ ػٕذ اإلِب١ِخ ـ ِٚب اٌّغجذ أٚ دخٌٛٗ ػٍٝ اخزالف اٌّزا

ٓ األدىبَ . ِِ  ئٌٝ رٌه 

ب و١ف١خ اٌغغً ٚششٚطٗ فىبٌذبئض رّبِبً . ِّ  أ

 مس الميج

ئرا ِظ اإلٔغبْ ١ِزبً ئٔغب١ٔبً ، فًٙ ٠جت ػ١ٍٗ اٌٛضٛء أٚ اٌغغً ، أٚ ال ٠جت 

 ػ١ٍٗ شٟء ؟

ت ٚضٛءاً ٚال لبي األسثؼخ : ِظ ا١ٌّذ ١ٌظ ثذذس أطغش ٚال أوجش ، أٞ ال ٠ٛج

ٓ رغغ١ً ا١ٌّذ ال ِٓ ٌّغٗ . ِِ  غغالً ، ٚئّّٔب ٠غزذت اٌغغً 

ٓ اٌّظ ثششط أْ ٠جشد جغُ ا١ٌّذ ، ٚأْ  ِِ لبي أوضش اإلِب١ِخ : ٠جت اٌغغً 

٠ىْٛ اٌّظ لَجً اٌزغغ١ً اٌششػٟ ، فارا دظً اٌّظ لَجً ثَشدٖ ٚثَؼذ اٌّٛد ثال فظً 

ُّ اٌزغغ١ً ، فال شٟء ػٍٝ اٌّبط  . أٚ ثَؼذ أْ ر

ٌَُٚ ٠فّشلٛا فٟ ٚجٛة اٌغغً ث١ٓ أْ ٠ىْٛ ا١ٌّذ ِغٍّبً أٚ غ١ش ِغٍُ ، ٚال ث١ٓ 

ُّ ٌٗ أسثؼخ أشٙش ، ٚعٛاء أدظً  أْ ٠ىْٛ وج١شاً أٚ طغ١شاً ، دزٝ ٌٚٛ وبْ عمطبً ر

اٌّظ اخز١بساً أٚ اضطشاساً ، ػبلالً وبْ اٌّبّط أٚ ِجٕٛٔبً ، طغ١شاً أٚ وج١شاً ، ف١جت 

ؼذ اإلفبلخ ، ٚػٍٝ اٌظغ١ش ثَؼذ اٌجٍٛؽ ، ثً أٚجت اإلِب١ِخ اٌغغً ػٍٝ اٌّجْٕٛ ثَ 

ٓ ١ِذ ئرا وبٔذ ِشزٍّخ ػٍٝ َػظُ ، فارا  ِِ ٓ دٟ أٚ  ِِ اٌغغً ثّظ اٌمطؼخ إٌّبٔخ 

ب  ِّ ٓ ١ِذ ، أ ِِ ٓ دٟ ٚجت اٌغغً . ٚوزا ٌٛ ٌّغذ ِعٕبً ِٕفظٍخ  ِِ ٌّظ ئطجؼبً لطؼذ 

ٓ اٌذٟ ف١جت اٌغغً  ِِ ّٓ ثَؼذ أفظبٌٙب  ئرا وبْ ػ١ٍٙب ٌذُ ، ٚال ٠جت ئرا ئرا ٌّغذ اٌغ

 وبٔذ ِجشدح.



ٓ ِظ ا١ٌّذ فأُّٙ ٠ؼزجشٚٔٗ ثذىُ اٌذذس ِِ ّْ اإلِب١ِخ أٚججٛا اٌغغً   ِٚغ أ

ٓ األػّبي اٌزٟ ٠شزشط ف١ٙب اٌٛضٛء فمظ دْٚ  ِِ ّْ اٌّبّط ٠ّٕغ  األطغش ، أٞ أ

لشاءح األػّبي اٌزٟ ٠شزشط ف١ٙب اٌغغً ، ف١جٛص ٌٍّبّط دخٛي اٌّغجذ ٚاٌّىش ف١ٗ ، ٚ

 اٌمشآْ .

ٓ اٌجٕبثخ . ِِ ٓ اٌّظ وبٌغغً  ِِ  ٚاٌغغً 

  

 


