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 الثاين عرشالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 ه اهللرمح لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      
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 )املتن(

 : باب احليض.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل احلممممد هلل رب العمماملنيهلل والىلممم ة والسمم م عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

باب الغسل ناسب أن يذكر بعمد  البمدل منمه  -رمحه اهلل-ملا أكمل املىلنف 

فلممأ أكمممل التمميمم ذكممر األمممور التممأل هممأل موهبممة ل صممل الممذي هممو: وهممو التمميممهلل 

 الغسل.

تكلممم عممىل اةنابممةهلل  ممم ذكممر السممبب ا خممر الممذي هممو: بمماب احلمميضهلل وبمماب 

احلممميض همممذا ممممن األبمممواب التمممأل تعمممم يممما البلمممويهلل ويكثمممر في ممما الشمممكويهلل وهمممأل 

ممممما قمممد مسممم لة عاممممة متمممخي و يكممماه ،لمممو بيمممم من ممماهلل فل مممذا العلمممم يممما وبتفاريع ممما 

يىلممل  ع علممم الوهمموبهلل وخاصممة عممىل املممرأة أو المماوح  ذا تعلقممم األمكممام بممههلل 

: -رمحمه اهلل-وهو باب عظيم هاءت فيه أماهيث كثمةةهلل قمال ااممام ابمن العمر  

 وهلا أكثر من مائة ومخسني طريقة.هاء يف باب احليض أكثر من مائة مديثهلل 

ات متمخي تفق مم وأهركمم : مكثم تسعة سمنو-رمحه اهلل-قال اامام أمحد 

مسائل هذا البابهلل هلذا هذا الباب مما تفاريعه كثمةةهلل وقمد لتلمف كمل صمورة عمن 

األخريهلل فل ذا ينبغأل لطالمب العلمم أن يطمبطه امبطاه ألنمه تعلمق تقريبما ب ميمع 

األمكممامهلل ف ممو يتعلممق بالط ممارةهلل ويتعلممق بالنسممبهلل ويتعلممق باملعممام تهلل ويتعلممق  
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اه بمماب مممن أبمواب الفقممه  و يدخلممه همذا البممابهلل فل ممذا ب مكمام العبمماهاتهلل فمم  يكم

 ابطه مما جيب عىل طالب العلم.

 .باب احليض: -رمحه اهلل-قال املىلنف 

ممممم خوذ لفظممممة احلمممميض يف لغممممة العممممرب مممممن أمممممرين ا نممممني: يقولممممون: ممممما  

وهممأل رمم رة تكثممر يف –الممواهي بمعنممخي سممالهلل وتقممول العممرب: مااممم الىلمممغة 

احلر ،رح من ا نوع من الىلمغ األمحرهلل وهو يشمبه متمخي البواهيهلل ملا يشتد علي ا 

قالممم العممرب: مااممم الىلمممغة بمعنممخي: خممرح فل ممذا  -يف لونممه لممون هم احلمميض

 صمغ ا.

: همممممو السمممممي نهلل همممممذا املعنمممممخيهلل وقيمممممل: املعنمممممخي الثممممماين: همممممو احلممممميض لغمممممة ًذا 

 الت معهلل ومنه يقال: احلو هلل لت مع املاء فيههلل هذا من النامية اللغوية.

ف و: هم يرخيه الرمم من غة ممر  أو نفماسهلل ملما  النامية الرشعية أما من

قلنمما: هم يرخيممه الممرممهلل خرهممم ايممع الممدماء التممأل لممرح مممن اانسممان مثممل: هم 

البواسممةهلل مثممل: الرعممافهلل فمم ًذا هممذ  و تممدخل معنمما يف هممذا البممابه ألن هممذا قلنمما: 

املمر  وهمأل: هم  هم يرخيه الرممهلل  م قلنا: عىل غة ه ة املر هلل فتخرح ه مة

اوستحاامممةهلل وقمممال: ممممن غمممة نفممماسه ألن النفممماس يتعلمممق بمممالووهةهلل فبقمممأل معنممما 

 فقط هذا الدم الذي هو هم احليض.

همماءت لممه أسممأء كثممةة يف اللغممة ويف الرشممعهلل أممما اسمممه املشمم ور يف الكتمماب 

ميضا }: -سمبحانه وتعماع–والسنة ف و احلميضهلل قمال اهلل  ََ َعمنا امْلَحا مْل  َوَيْسمَ لووَن قو
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مممْرَن َفممم اَذا َتَطْ ممممْرَن  ْن َمْتمممخي َيْط و ممموهو ممميضا َوو َتْقَربو لووا الن َسممماَء يفا امْلَحا مممَو َأًذي َفممماْعَتاا هو

ينَ  ممممممممرا وَتَط   ممممممممب  امْل
ا بانَي َوطو ممممممممب  الْتممممممممْوا

ا ْن اْوَ طو
مو اْوو  ا ممممممممْن َمْيممممممممثو َأَمممممممممَركو

ْن ما  {َفممممممممْ مووهو

 [.222]البقرة:

قيمممة هممذا البممابهلل هممذا مممن املسممائل السممبع التممأل سمم ل متممخي يعممرف اانسممان 

فمممممدو ا اهلل يف القمممممرآنهلل يسممممم لونَ عمممممن اليتمممممامخيهلل يسممممم لونَ عمممممن  النبمممممأل عن ممممما 

 اخلمرهلل يس لونَ ماذا ينفقونهلل من بين ا: يس لونَ عن املحيض.

لفمممممي املحممممميض هنممممما اتفمممممق املفهمممممون عمممممىل أن املقىلممممموه بمممممه همممممو: احلممممميضهلل 

مم} ََ َعممنا امْلَحا ممْل }: -سممبحانه وتعمماع–بمعنممخي: احلمميضهلل قممال اهلل  {يضا َوَيْسممَ لووَن قو

ممممميضا  لووا الن َسممممماَء يفا امْلَحا مممممَو َأًذي َفممممماْعَتاا هلل املحممممميض هنممممما ،تلمممممف عمممممن املحممممميض {هو

أممما الثمماين ف ممم  تلفممون عممىل    ممة  -يف ا يممة–األولهلل األول اتفقمموا عممىل أنممه الممدم 

فمممماعتالوهن  مممممن  أقمممموال: قيممممل: املحمممميض هممممو الممممدمهلل وقيممممل: هممممو  مممممن احلمممميضهلل

احلمممميضهلل وقيممممل: اعتالمممموهن يف مكممممان املحمممميض الممممذي هممممو الفممممرحهلل ممممم خوذ مممممن 

 املكان.

فل مذا  مما يطلمق عمىل المدمهلل و مما يطلمق عمىل الاممانهلل و مما يطلمق عمىل املكمانهلل 

 هذا بالنسبة للمحيض الثاين يف ا يةهلل أما األول فيقىلد به: الدم مبارشة.

م األول هممو: احلمميضهلل اوسممم الثممماين: فقلنمما: لممه يف الرشممع عممدة أسمممأءهلل اوسمم

"كنممم همو النفماسهلل همماء يف صمحيخ البخماري ومسمملم ممن ممديث عائشممة قالمم: 

 «مالممَم لعلمممَ نفسمممم »: النبمممأل هلل فقمممال هلممما  مممم انسمممللم" النبمممأل نائممممة ممممع 
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هلل فسمأ  «و عليَهلل ردي عليَ  يابَ  مم ارهعمأل  ع مكانمَ»قالم: نعمهلل قال: 

 نفاسا. النبأل 

 تقممممدم معنمممما يف قممممول املىلممممنف قممممال: ممممما و نفمممم  لممممه سممممائلةهلل والنفمممماس مممممثلأ 

 فالنفاس يف اللغة عىل قسمني:  ما أنه الدمهلل و ما أنه اخلروح وهو: التنف .

اوسم الثاين من أسأئه يف الرشع: العراكهلل يقمال: اممرأة عمارك بمعنمخي: اممرأة 

يظ مر   ذا عركمم املمرأة و يىلمخ أن»قال:  مائضهلل هاء يف أمد روايات النبأل 

 .«من ا  و هذا وهذاهلل وأرار  ع كفيه ووه ه

ويطلق كذلَ بلفي الطحَهلل يقال: اممرأة امامَ بمعنمخي: اممرأة ممائضهلل 

َكْم }: -سمممممممممبحانه وتعممممممممماع–ومحمممممممممل عليمممممممممه قمممممممممول اهلل  مومممممممممهو َقائاَممممممممممة  َفَطمممممممممحا َ  {َواْمَرأ

 [هلل قال جماهد: احكم بمعنخي: ماام.71]هوه:

ابر بمعنممخي: مممائضهلل ومحممل عليممه ويطلممق كممذلَ عممىل ااكبممارهلل يقممال: امممرأة كمم

َنممهو }: -سممبحانه وتعمماع–قممول اهلل  ْ ََ [ قممال ابممن عبمماس: 31]يوسممف:{َفَلممْأ َرَأنْنَممهو َأْك

 فلأ رأننه مطنهلل ف ذ  من األسأء التأل هاءت يف باب احليض.

بالنسممممبة لوهمممموه احلمممميضهلل يممممذكر اامممممام اةممممامي يف كتمممماب احليمممموان يقممممول: 

نممممممات التممممممأل  مممممميض هممممممأل أربعمممممم ة: املممممممرأة يف البرشممممممهلل واألرنممممممبهلل واخلفمممممما هلل احليوا

نات كل ا التأل  يض هذ  األربعة.  والطبعهلل فقط من احليوا

: بمماب احلمميضهلل يعنممأل: يف هممذا البمماب سمم ذكر لمَم -رمحممه اهلل–قممال املىلممنف 

 الة من األمكام تتعلق يذا الركن.
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 )املتن(

 .ويمنع عرشة أرياء

 )الرشح(

ملرتتبممممة عممممىل هممممذا ال ممممء الممممذي هممممو يف األمممممور ا -رمحممممه اهلل–بممممدأ املىلممممنف 

هلل واملمممانع وهممموه  يقتاممم عمممدم اةممموا هلل وانتفممما   يقتاممم )يمنمممع(احلممميض فقمممال: 

اةمموا هلل يعنممأل:  ذا وهممد هممذا ال ممء فقممد امتنعممم عرشممة أرممياءهلل وسمموف يممذكرها 

ويمنمع )املىلنفهلل وهمذ  العرشمة أرمياء ممما اتفمق علي ما يف الغالمبهلل قمال املىلمنف: 

 .عرشة أرياء(

 )املتن(

 فعل الىل ة ووهويا وفعل الىليام.

 )الرشح(

قممممال املىلممممنف هنمممما    ممممة أمكممممامهلل قممممال: يمنممممع عرشممممة أرممممياء: فعممممل الىلمممم ة 

هلل هممذ  األمكممام أاعممم األمممة علي مماهلل عممىل أن املممرأة  نممع ووهويمما وفعممل الىلمميام

 من الىل ةهلل و نع من الىليام.

 نكمن »ال: ملما تكلمم وقم النبمأل هاء يف الىلحيحني من روايمة أ  سمعيد أن 

فقالمم اممرأة: ومما نقىلمان عقل من  يما رسمول  -عمىل النسماء-ناقىلات عقل وهيمن

اهلل  قال: أليسم ر اهة الرهل تعدل ر اهة امرأمنيهلل وقمال: أمما نقىلمان المدين 
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هلل ف ممذا هليممل عممىل أن الىلمم ة والىلمميام «فمم ن  مممداكن  كممث و تىلمموم وو تىلممي

 يسقطان عىل املرأةهلل وو تقوم بذلَ.

هلل أي: أ ما ممنوعمة ممن فعمل همذا )فعمل الىلم ة(: -رمحمه اهلل–ىلمنف فقمال امل

ال مممءهلل نقمممل اااممماع غمممة واممممد ممممن أهمممل العلمممم عمممىل أنمممه طمممرم علي ممما  يقممماع أي 

 ص ة من نافلة أو فر  أو سنة أو استحباب.

هلل فعمل الىلميام عمىل أنمه و يىلمخ )ووهويما وفعمل الىلميام( م قال املىلنف: 

ملممما –تقمممول  -ريض اهلل عن ممما–ام فمممر هلل عائشمممة من ممماهلل سمممواء صممميام نفمممل أو صمممي

"كنمما نحمميض قالممم:  -سم لم: ممما بممال احلممائض تقامم الىلمميام وو تقامم الىلمم ة

هلل  ًذا هأل و عىل ع د رسول اهلل في مرنا بقطاء الىليام وو ي مرنا بقطاء الىل ة"

قممممال:  -رمحممممه اهلل–تىلممممي وو تقاممممهلل وو تىلمممموم ولكممممن تقاممممهلل هلممممذا املىلممممنف 

هلل مل يقل: ووهوبمههلل فم ًذا أرياء: فعل الىل ة وهويا وفعل الىليام(يمنع عرشة )

 لفظة: ووهوبههلل يستفاه من ا:  سقاط قطاء الىل ة.

"يكمممممون عمممممي كمممممأ يف صمممممحيخ البخممممماري:  -ريض اهلل عن ممممما–تقمممممول عائشمممممة 

يف  هلممذا النبممأل  منممأل" الىلمميام مممن رمطممانهلل فمم  خر   ع رممعبان ملكممان النبممأل 

ة تمممؤمن بممماهلل واليممموم ا خمممر أن تىلممموم و وه ممما و طمممل و»احلمممديث يقمممول:  ممممرأ

هلل فعائشة  ًذا فطرت يف رمطانهلل  مم وبمد أ ما تقام ال مء المذي «راهد  و ب ذنه

ه ألنمه قمد يريمدها يف أي وقمم أفطرتههلل فكانم تمؤخر   ع رمعبانهلل ملكمان النبمأل 
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 من األوقاتهلل فل ذا كانم تؤخر هلل لكن  ذا هماء رمعبان فقمد اماو الوقممهلل وبمد

 : فعل الىل ة.-رمحه اهلل-أن تىلومهلل فل ذا قال املىلنف 

يممما رسمممول اهلل "ملمممرأة التمممأل كانمممم تسمممتحا هلل قالمممم:  بمممم يف الىلمممحيحني ا

 نممممأ ذلممممَ عممممرو فمممم ذا أقبلممممم ميطممممتَ فممممدعأل »: فقممممال النبممممأل  أأهع الىلمممم ة"

 ف ًذا الىل ة مرتوكةهلل ووهوياه أل ا و تقطي ا وو ترتتب يف ذمت ا. «الىل ة

لىلممميام يعنمممأل:  يقاعمممههلل متمممخي ولمممو كانمممم املمممرأة يف رمطمممان صمممائمةهلل وفعمممل ا

مث : عىل الساعة الوامدة نال علي ا الدمهلل في ب علي ما أن تفطمرهلل وجيمب علي ما 

أن تقامممم ذلمممَم اليممممومهلل بعممممد ذلممممَ سمممموف يرتتممممب يف ذمت مممما الىلمممميامهلل وو يرتتممممب 

 الىل ة.

ىلمميام وو ملمماذا تقامم الطيممب ملمماذا فممرو الرشممع بممني الىلمموم وبممني الىلمم ة  

  تقا الىل ة

تقامم الىلمميام ألنممه خفيممفهلل وعمماهة النسمماء يف احلمميض  ممما سممتة أنممام أو سممبعة 

سمممبحانه –أنمممامهلل فل مممذا قطممما ها ممممما ،مممفهلل أمممما الىلممم ة فتتكممما رهلل فرمحمممة ممممن اهلل 

–يمممذ  األممممة أنمممه أسمممقط علي ممما فعمممل الىلممم ةهلل  و أ مممم يقولمممون: املمممرأة  -وتعممماع

امممدةهلل ونافلممة وامممدةهلل  ذا سمم لم: متممخي تقامم تقامم صمم ة و -وهممذا يلغمماون بممه

: الفريطممة التممأل تقطمي ا املممرأة وهممأل  احلمائض صمم ة واممدة ونافلممة وامممدة  قمالوا

مممائضهلل مممث : الظ ممر يممدخل مممع  وال الشممم  يعنممأل: عممىل السمماعة الثانيممة عرشممة 

ونىلفهلل و،رح  ع أن يىلة ظل كل يشء مثلمههلل يف همذا الوقمم املسملم  مة بم ن 
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الوقمممم أو يف وسمممطههلل أو يف آخمممر هلل امل مممم أنمممه يوقمممع الىلممم ة هاخمممل  يىلمممي يف أول

 الوقم.

طيممب امممرأة أذن الظ ممر فقالممم: أنمما أصممي عممىل السمماعة الثانيممةهلل مممث : الظ ممر 

،مممرح عمممىل السممماعة الثالثمممة والنىلمممفهلل فعمممىل السممماعة الثانيمممة عرشمممة ونىلمممف هخمممل 

السمماعة الوامممدة الظ ممرهلل ف ممأل قالممم: أنمما سمم  خر  ع السمماعة الثانيممة وأصمميهلل عممىل 

بعمد السمبعة أنمام  -سبعة أنام ممث –ماامهلل فاستمر مع ا الدم أناما عاهت في ا 

أول يشء تؤمر به ب ن تقام صم ة الظ مره ألنمه ملما هخمل الظ مر ترتمب يف ذمت ماهلل 

 فكان جيب عليه أن تىليهلل ولكن الرشع رخص هلا يف الت خة يف امن الوقم.

همو احلمميض ارتفعممم الىلمم ةهلل فلممأ ط ممرت  فم ًذا ملمما هخممل علي مما املممانع الممذي

وبد أن تقا هذ  الىل ةهلل وهمذ  ممن املسمائل التمأل تغفمل عن ما كثمة ممن النسماءهلل 

يعنأل: قمد يمدخل علي ما املمانع فتمرتك الىلم ةهلل  مم ملما  مر علي ما العماهة تنسمخي تلَم 

 .هذ  الفر الىل ة وتسقط ا وهأل باقية يف ذمت اهلل 

: همأل ركعتممأل ا أمما النافلممة لطمموافهلل ممث : املممرأة طافممم وهمأل طمماهرهلل ملمما قممالوا

ف ممممما  ملممممما انت مممممم من ممممما مااممممممهلل  -ألن تممممم خة المممممركعتني جيمممممو –انت مممممم ممممممن طوا

فرتتبم يف ذمت ما ركعتمأل الطموافهلل ف بمد أن تقطمي ا بعمدما تط مرهلل وو يرتتمب يف 

ء نافلة أو فر –ذمة احلائض من الىل ة    و هاتني املس لتني. -سوا
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)ويمنمممع عرشممة أرمممياء: فعممل الىلممم ة ووهويممما : -رمحممه اهلل-قممال املىلمممنف 

ونحممممن أواممممحنا ملمممماذا قممممال: وهمممموب يف الىلمممم ةهلل ومل يقل مممما يف  وفعممممل الىلمممميام(

 الىليامهلل وهذ  مسائل باتفاوهلل أاعم األمة عىل ذلَ.

 )املتن(

 والطواف.

 )الرشح(

بمممممعهلل وهمممممذا كمممممذلَ باااممممماعهلل فقمممممد أاعمممممم األممممممة عمممممىل أن  همممممذا احلكمممممم الرا

 مممما طمممواف و فممممر  وو نفمممملهلل هممماء يف الىلممممحيحني بروايممممة احلمممائض و يىلممممخ من

وبلغنما فف مطممهلل  ملا م  نما ممع النبمأل قالم:  -ريض اهلل عن ا–عائشة 

و »قالممم: نعمممهلل قممال:  «مالمَم أنفسممم »وأنمما أبكممأل فقممال:  فممدخل عممي النبممأل 

عليَهلل ذلَ أمر قد كتبه اهلل عىل بنات آهمهلل افعمي مما يفعمل احلماح غمة أو تطمويف 

 .«لبيمبا

تطمموفهلل وهمماء يف احلممديث ا خممر كممذلَ يف  عممىل أ مما و فمم ًذا وا النبممأل 

مااممممم بعممممد رمممممأل  -ريض اهلل عن مممما–صمممحيخ مسمممملم عممممن أم سمممملمةهلل أم سمممملمة 

عقمممممرا ملقممممما »:  :  ن أم سممممملمة مل تطمممممفهلل فقمممممال النبمممممأل اةمممممأرهلل فقيمممممل للنبمممممأل 

طمممممواف املقىلممممموه –فقيمممممل لمممممه: يممممما رسمممممول اهلل   ممممما قمممممد طافمممممم  «أمابسمممممتنا همممممأل 

هلل بمممم أ ممما قمممد طافمممم طمممواف اافاامممةهلل طمممواف الممموهاع «فممم   ًذا»فقمممال:  -الممموهاع

 اتفقوا عىل أنه يسقط عىل املرأة  ذا ماام.
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ه أصمملههلل همماء  «عقممرا ملقمما»قممال:  فممالنبأل  هممذا مممن الممدعاء و ن كممان و يممرا

مهللا  ين برشممم أمكلممممم يف الغطممممب ويف »قممممال:  يف مسمممند اامممممام أمحمممد أن النبممممأل 

هلل هلمممذا قمممال: رغمممم «فممم نأ مسممملم هعممموت عليمممه فاهعل ممما لمممه رمحمممة وصمممدقة الراممماهلل

أنفَ يا معاذهلل ورغم أنف أ  ذرهلل كل هذ  األماهيث و ن كمان ظاهرهما المدعاءهلل 

رمحممة عممىل  لكن مما ملمما صممدرت عممىل  نسممان و يسممتحق ا فسممتنقلب يف مممق النبممأل 

 ذلَ.

لعممربهلل ف نممه هممو هعمماء علي ما وهممو مممن ألفما  ا «عقممرا ملقما»: فقمول النبممأل 

لوهممموه  -مائممة ألممف–واةمميك كلممه  قممال: سمموف  بسممناهلل سمموف  ممب  النبمممأل 

 هذا املانع.

 فممم ًذا لمممو كمممان هنممماك رخىلمممةهلل أو كمممان يمكمممن أ ممما تطممموف ألبممماح هلممما النبمممأل 

هلل فل مممذا قمممال املىلمممنف:  رمحمممه -هلل هلمممذا قمممال ابمممن هريمممر الطمممَي )والطمممواف(ذلممَم

ا أن تطممموفهلل و طمممواف فمممر  وو : أاعمممم األممممة عمممىل أن املمممرأة و جيمممو  هلممم-اهلل

 طواف نافلة.

طيممممممب مممممممن أهممممممل احلفمممممميهلل قممممممال: فعممممممل الىلمممممم ة ووهويمممممما وفعممممممل الىلمممممميام 

 والطواف.

 )املتن(

ءة القرآن.  وقرا

 )الرشح(
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ءة القممرآنهلل هممذ  املسمم لة خ فيممة و تمماح  ع  يعنممأل: أن احلممائض  نممع مممن قممرا

بلممة يقولممون:  ن تفىلمميلهلل ا ممور الفق مماء مممن األمنمماف ومممن الشممافعية ومممن احلنا

ءة القمممرآنهلل واسمممتدلوا عمممىل ذلمممَ بحمممديث السمممنن أن النبمممأل   املمممرأة  نمممع ممممن قمممرا

أخرهممه الرتمممذي والبي قممأل  «و تقممرأ احلممائض وو اةنممب رممي ا مممن القممرآن»قممال: 

ءة القرآن. :  نع احلائض من قرا  واعفههلل هذا هليل للذين قالوا

للحممممممائض أن تقممممممرأ املالكيممممممة يف أصممممممخ الروايممممممات عنممممممدهم يقولممممممون: جيممممممو  

ءة القمرآن(القمرآنهلل هممو املىلمنف قممال:  ءة )قممرا هلل لممي  ممم  املىلمحفهلل يعنممأل: القممرا

ءة  عممممن ظ ممممر غيممممبهلل أممممما ممممم  املىلممممحف هممممذا يشء  مممماينهلل نحممممن نممممتكلم عممممىل قممممرا

ءة القمرآنهلل واسمتدلوا يمذا احلمديث المذي  القرآنهلل ااهة الفق اء يمنعو ا من قمرا

احلممممائض وو اةنممممب رممممي ا مممممن و تقممممرأ »:هممممو مممممديث ابممممن عمممممرهلل قممممال النبممممأل 

 .«القرآن

ءة القمممرآن للحمممائضهلل اسمممتدلوا بمممأ هممماء يف الىلمممحيحني  املالكيمممة جييممماون قمممرا

رأسمممه يف  كنمممم أمممميض فيطمممع النبمممأل "قالمممم:  -ريض اهلل عن ممما–عمممن عائشمممة 

:  هلل فممالنبأل "م ممري ويقممرأ القممرآن مل يبتعممد بممالقرآن عممن املممرأة احلممائضهلل فقممالوا

ائض جيمممو  هلممما أن تقمممرأ القمممرآنهلل وهمممذا احلمممديث يف همممذا يستشمممف منمممه عمممىل أن احلممم

الىلحيحنيهلل أما احلديث األول ف و مديث اعيفهلل هلذا امعفه ااممام البي قمأل 

 والرتمذي. 
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ءة القرآن للحمائض قموي  ه ألن احلمديث يف -وهمو قمول املالكيمة–ف وا  قرا

ءة القممرآن مل يىلممخهلل واتفممق الفق مماء عممىل اممعف هممذا احلممديث مممثلأ  منع مما مممن قممرا

ءة القممممرآن عممممىل أصممممخ األقمممموال أنممممه جيممممو  للحممممائضهلل  قممممال اامممممام النمممموويهلل فقممممرا

ءة هلمما  ذا خافممم  وأكممدوا ذلممَ أل مما من يممة عممن نسمميان القممرآنهلل فيت كممد همموا  القممرا

ءة القممرآن قاسمموها عممىل اةنممبهلل  أو خشمميم نسمميانههلل واةم ممور ملمما منعوهمما مممن قممرا

فقمممممون اةم مممممور يف أن اةنمممممب و جيممممو  لممممم ه أن يقمممممرأ القمممممرآنهلل وهمممممذ  واملالكيممممة يوا

 سوف نتكلم علي ا بالنسبة لل نب.

وهو ممديث عمي –وأما يف احلائض فخالفواه ألن اةنب احلديث فيه قوي  

أخرهممممه اخلمسممممة  و النسممممائأل وصممممححه الرتمممممذيهلل عممممىل بممممن أ   -بممممن أ  طالممممب

هلل فممدل عممىل أن رممي ا مممن القممرآن  و اةنابممة" "مل يكممن يمنممع النبممأل طالممب قممال: 

نابمة مانعممة ممن القممرآنهلل وهمذا أصممخ األقمموال عمىل أن اةنممب و جيمو  لممه أن يقممرأ اة

ءة  القرآنهلل أما احلائض ف ن الدليل في ا اعيفهلل فتبقخي عىل األصل من هموا  قمرا

 القرآنهلل وهذا أصخ األقوالهلل والعلم عند اهلل.

 )املتن(

 وم  املىلحف.

 )الرشح(
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ءة عممن ظ ممر ءة التممأل هممأل قممرا غيممبهلل و ن كممان الفق مماء  بعممدما انت ممخي مممن القممرا

يقولون: القراءة عىل    ة أقسام:  ما أ ا تقرأ بقلب ما وو تمتلفي بمههلل و مما أن تقمرأ 

 مشاف ةهلل و ما أن تقرأ من املىلحف باللم .

عنممممدنا    ممممة ممممماوتهلل أممممما احلالممممة األوع:  ذا قممممرأت يف قلب مممماهلل فمممماتفقوا عممممىل 

ه أل مممما و يىلممممدو علي مممما لغممممة أ مممما قارئممممة   ذا قممممرأت يف قلب مممماهلل أممممما  ذا همممموا  ذلمممَم

قمممرأت مشممماف ة فيمنمممع اةم مممور وجييممما املالكيممممةهلل أمممما اللمممم  ف مممذا اتفمممق األئمممممة 

األربعة عىل أنه و جيو  هلا أن تلم  املىلحفهلل بل اتفقوا عمىل الث  مة: املحمد  

مد ا أصغرهلل واملحد  مد ا أكَهلل واحلائض أنه و جيو  هلا أن  م  املىلمحفهلل 

ونَ }: -سمممممممممممممممبحانه وتعممممممممممممممماع– واسمممممممممممممممتدلوا بقمممممممممممممممول اهلل وَطْ مممممممممممممممرو مممممممممممممممهو  اْو امْل  {و َيَمس 

قعممة:  -الممذي أخرهممه مالمَم والممدارقطنأل–[هلل ومممديث أبممو بكممر بممن مممام 79]الوا

وهممذا مممديث و ن كممان مرسممل  و  «و يممم  القممرآن  و طمماهر»قممال:  النبممأل أن 

اه هلل أن األممممة قمممد تلقتمممه بمممالقبولهلل وتلقمممأل األممممة بمممالقبول يغنمممأل عمممن النظمممر يف  سمممن

–والقممول بمنع مما مممن ممم  املىلممحفهلل وهممو قممول األئمممة األربعممة وهممو الىلممحيخ 

 .- ن راء اهلل

ونَ }: -سممممممبحانه وتعمممممماع–أممممممما ا يممممممة وهممممممو قممممممول اهلل  وَطْ ممممممرو ممممممهو  اْو امْل  {و َيَمس 

 : وقع في ا خ فان[ 79]الواقعة:

ه : هل هذا املقىلوه بمه النماس  أو مقىلموه بمه امل ئكمة ه ألنماخل ف األول

ونَ }معطمموف عممن اللمموح املحفممو هلل  وَطْ ممرو ممهو  اْو امْل قعممة:{و َيَمس  [ هممل هممذا 79]الوا
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 خبممممار أو هممممذا مكممممم ه ألنممممه ،ممممَهلل فمممم ًذا و يستشممممف منممممه عممممدم اةمممموا هلل ف صممممخ 

األقمممموال عنممممد املفهممممين أن هممممذ  ا يممممة يقىلممممد يمممما امل ئكممممةهلل و ن كممممان اةم ممممور 

-سمبحانه وتعماع–برشه ألنه ملا قمال اهلل عدلوا عىل القول ب ن املقىلوه يا هنا ال

ونَ }:  وَطْ مممممرو مممممهو  اْو امْل قعمممممة:{و َيَمس  [هلل  و: هنممممما ل سمممممتثناءهلل فممممم ذا قلنممممما بممممم ن 79]الوا

املقىلمموه يمما: امل ئكممةهلل يقتامم عممىل أنممه فيممه مممن امل ئكممة مممن لممي  بطمماهرهلل ولكممن 

وا همم املمراهينهلل صفة الط ارة  ابتة ةميع امل ئكةهلل فذكرها هنا يومأل بم  م ليسم

وعممدم الط ممارة موهممموه يف األر  عنممد بنممأل البرشممم وليسممم موهمموهة يف السمممأءهلل 

ونَ }فل ممذا عممدل اةم ممور مممن قمموهلم:  وَطْ ممرو ممهو  اْو امْل قعممة:{و َيَمس  [ مممن أنممه 79]الوا

 امل ئكة  ع البرش.

–أممما أنممه لممي  ب خبمماره ألن هممذا  خبممار ولممي  بمم مرهلل و ن كممان اامممام مالمَم 

قممممممال:  ذا كممممممان هممممممذا تعامممممممل امل ئكممممممة مممممممع اللمممممموحهلل فكممممممذلَ ينبغممممممأل  -ه اهللرمحمممممم

 للمسلمني أن يتعاملوا مع كتاب ريمهلل مثلأ تعامل امل ئكة بذلَ.

فنقممول: ممم  املىلممحفهلل أصممخ األقمموال وهممو: قممول األئمممة األربعممةهلل ونحممن 

قلنمممما: اخلمممم ف  ذا كممممان خارهمممما عممممن املممممذاهب األربعممممة سمممموف نرتكممممهه أل مممما هممممأل 

مممم  املىلمممحف مطلقممما للمحمممد  ب التمممأل تلقت ممما األممممة بمممالقبولهلل فيكمممون املمممذاه

أو كتابه وبن  النبأل و جيو هلل والدليل عىل ذلَ: خطاب  ولل نب وللحائض

 مام.

 : ....  الطالب
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مممم  املىلممحف يقىلمممد بممه: املىلمممحف لذاتممههلل فممممث : كتممب التفسمممة  :الشمميخ

ن كلمممه جيمممو  وكتمممب احلمممديث التمممأل تطممممنم ا يممماتهلل ولمممو كانمممم تطممممنم القمممرآ 

مسممم ا باتفممماوه ألن اانسمممان ملممما يقىلمممدها مل يقىلمممد مممم  املىلمممحفهلل و نمممأ قىلمممد 

الكتممماب أو قىلمممد التفسمممةهلل فكتمممب التفسمممة وكتمممب احلمممديث التمممأل تطممممنم ذلممَم 

جيمممممو هلل كمممممذلَ  ذا مل يبمممممارش اللمممممم  بمع قمممممههلل فممممم  يكمممممون مبمممممارشا لمممممه بممممماللم هلل 

 ف نالَ كذلَ جيو  باتفاو.

 )املتن(

 .واللبث يف املس د

 )الرشح(

يف املسممممم د عنمممممدنا أممممممرينهلل املىلمممممنف مل يقمممممل: هخمممممولهلل قمممممال: اللبمممممث يعنمممممأل: 

 واللبمث يف املسم د()املكو هلل فيسشف منه عىل أن املرور جيمو هلل قمال املىلمنف: 

 يعنأل: ااقامة واملكو .

فل مممذا مفممماهيم املتمممون يعتمممد يممماهلل يعنمممأل: ملممما  يتمممَ عمممن املكمممث فممم ًذا املمممرور 

في ا اخل فهلل الشافعية واحلنابلة يتفقمون يف همذ   جيو هلل وهذ  املس لة كذلَ وقع

املسممممم لة ويقولمممممون:  نمممممع احلمممممائض ممممممن ااقاممممممة واملكمممممو  يف املسممممم دهلل لكمممممن  ذا 

عممَت املسمم د و مممرح علي مماهلل واملالكيممة واألمنمماف و جييمماون ذلممَهلل يقولممون: 

 هأل ممنوعة مطلقاهلل  ًذا اتفقوا يف عدم املكث واختلفوا يف العبور.
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دليل عممىل أن احلممائض ممنوعممة مممن املكممث يف املسمم د  هنمماك طيممب ممما هممو المم

أخرهممه أبممو  « ين و أمممل املسمم د حلممائض وو هنممب»قممال:  مممديث أن النبممأل 

هاوه وصمممححه ابمممن مبمممان وابمممن خايممممةهلل و ن كمممان امممعفه بعمممض العلمممأءهلل لكمممن 

يمما عائشممةهلل »الممدليل األقمموي مممن ذلممَ: هممو ممما  بممم يف الىلممحيحني قممال لعائشممة: 

هلل هلمذا هلل اخلممرة: همأل التمأل كمان يىلمي علي ما النبمأل «ممرة ممن املسم دناولينأل اخل

مرشوعة عىل املس دهلل فقال هلما النبمأل  الذي رأي املس د النبويهلل بيوت النبأل 

 :« يممما عائشمممة نممماولينأل اخلممممرةهلل فقالمممم: يممما رسمممول اهلل  ين ممممائضهلل فقمممال النبمممأل

« :البخمماري هلل وهممذا مممديث متفممق عليممههلل أخرهممه « ن ميطممتَ ليسممم يف يممدك

ومسمممملمهلل فاسممممتدل يممممذا الفق مممماء عممممىل أن احلممممائض ممنوعممممة مممممن هخممممول املسمممم دهلل 

الممدليل عممىل ذلممَ: لممو ممما كانممم هممأل تعممرف ب  مما ممنوعممة مممن هخممول املسمم د ملمما 

 قالم:  ين مائضهلل ف ًذا هذا األمر كان معروفا عندهم.

: و لممو مل تكممن هممأل ممنوعممة مممن املسمم د وكممان هممذا ف م مماهلل لقممال هلمما النبممأل 

هلل يعنممممأل: أنمممَم « ن ميطممممتَ ليسممممم يف يممممدك»مممممرح يف ذلممممَهلل لكممممن ملمممما قممممال هلمممما: 

سممموف تمممدخلني يمممدك ولرهين ممماهلل فممم ًذا يسمممتدل منمممه عمممىل أن هخمممول المممبعض لمممي  

كمممدخول الكممملهلل هلمممذا اتفمممق الفق ممماء لمممو أن  نسمممان قمممال: واهلل مممما أهخمممل  ع البيمممم 

  وأهخممممل رهلممممه و مممممرح عليممممههلل ليسممممم عليممممه كفممممارةه ألن هخممممول الممممبعض لممممي

 كدخول الكل.
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هلل يعنمأل:  نَم  ن أهخلتمأل يمدك وسممحبتأل « ن ميطمتَ ليسمم يف يمدك»قمال: 

اخلمرة و يىلدو عليَ ب نَ هخلتأل  ع املس دهلل وهمذا المدليل بالطمبط اسمتدل 

: هممذا يممدل  بممه احلنابلممة والشممافعية عممىل العبمموره أل مما سمموف ت مي مما وترهممعهلل فقممالوا

ي}: -انه وتعمممممماعسمممممممبح–عممممممىل همممممموا  العبمممممممورهلل واسممممممتدلوا بقممممممول اهلل   { اْو َعمممممممابارا

-سممبحانه وتعمماع–[هلل هلممذا اامممام الشممافعأل يف تفسمة هممذ  ا يممةهلل اهلل 43]النسماء:

مممموا َممممما }قممممال:  ممممَكاَري َمْتممممخي َتْعَلمو مممموا الىْلمممم َة َوَأنْممممتوْم سو يَن آَمنومممموا و َتْقَربو
َمممما اْلممممذا َيمممما َأ  

ي َسممبايل   نوًبمما  اْو َعممابارا مموَن َوو هو ولو [هلل يعنممأل:  و اسممتثناء جيممو  لعممابر 43النسمماء:]{َتقو

 السبيل.

مممممموا الىْلمممممم ةَ }قممممممال: -سمممممبحانه وتعمممممماع–اهلل   يَن آَمنوممممموا و َتْقَربو
َمممممما اْلممممممذا هلل {َيممممما َأ  

الشممافعأل قممال: وبممد أن تقممدر هنمما حمممذوفهلل يعنممأل: ممما يمكممن عممابر السممبيل يقممرب 

لىلمم ةهلل وبممد مممن الىلمم ةهلل و نممأ وبممد أن يقممدر حمممذوف وهممو: و تقربمموا موااممع ا

ي}تقممدير حممممذوف متممخي تىلمممخ اةملمممة عممىل املعنمممخي المممذي قلنمما هلل فقمممال:   { اْو َعمممابارا

 [هلل يعنأل:  و عابري سبيل يف موااع الىل ة.43]النساء:

و ن كان قول األمناف واملالكية يف عدم اةوا  مطلقا  و للرضمورة قمويهلل 

قممواله ألن احلممديث: يعنممأل: متممخي العبممور و جيممو  للمممرأة احلممائض عممىل أصممخ األ

هلل و ننما عمىل أقمل األقموال « ين و أممل املسم د حلمائض وو هنمب»: النبأل قول 

ما يقال فيه هو مديث مسنهلل ف ًذا تثبم به األمكامهلل ف ًذا يبقمخي األممر عمىل املنمعهلل 

هلل و ن كمان و «نماولينأل اخلممرة»: ويستثنخي منمه مالمة الرضمورة وهمو قمول النبمأل 
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قال:  ن املرأة احلائض  نع ممن هخمول املسم دهلل ممن لبمث يستشف منه العبورهلل في

 أو عبور  و للرضورة.

 :....  الطالب

املسمممم د: هممممو كممممل ممممما كممممان معممممدا للىلمممم ة م يمممم  للمسمممم دهلل يعنممممأل:  :الشمممميخ

 املس د: ما يىلدو عليه لغة وعرفا أنه مس د.

 :....  الطالب

مىلممممىل النسمممماء الممممذي هممممو منفىلممممل يىلممممدو عليممممه ب نممممه مسمممم ده ألن  :الشمممميخ

 كمه مكم املس د.م

 )املتن(

 والوطء يف الفرح.

 )الرشح(

نممع يف ذلمَم  سممبحانه –اهلل  -والمموطء يف الفممرح–هممذا مممن احلكممم أو مممن املوا

لووا الن َسمممممماَء يفا }قممممممال:  -وتعمممممماع ممممممَو َأًذي َفمممممماْعَتاا ممممممْل هو مممممميضا قو ََ َعممممممنا امْلَحا َوَيْسممممممَ لووَن

ممميضا  همممل همممو املكمممان  أو همممو [هلل قلنممما: املحممميض هنممما اختلفممموا: 222]البقمممرة:{امْلَحا

 الوقم  أو هو الدم 

التفسة ب نه هو املكان الذي هو الفرح الذي نبمه عليمه املىلمنفهلل همذا تفسمة 

–أم مممممات املمممممؤمننيهلل وعليمممممه اممممماهة أهمممممل التفسمممممة عمممممىل أن املقىلممممموه بقمممممول اهلل 

مممممميضا }:-سممممممبحانه وتعمممممماع لووا الن َسمممممماَء يفا امْلَحا [هلل يعنممممممأل: يف 222]البقممممممرة:{َفمممممماْعَتاا
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لووا الن َسمماءَ }قممال:  -سممبحانه وتعمماع–كممانهلل و ن كانممم هممذ  املسمم لة اهلل امل هلل {َفمماْعَتاا

 هنا لفي عام.

علممي م –سمم ل عممن ذلممَ ألن الي مموه  النبممأل وسممبب نمماول هممذ  ا يممة: أن  

كانمممممممم  ذا ماامممممممم عنمممممممدهم املمممممممرأة مل يؤاكلوهممممممما ومل  -ممممممممن اهلل مممممممما يسمممممممتحقون

عندهم حمل منفىلملهلل املمرأة  ذا ماامم  يشاربوها ومل جيامعوها يف البيمهلل يعنأل:

–تبقممخي فيممههلل و لممالط الرهمملهلل وهممذا  ع ا ن ممما  ال يف عمماهامم ألن هممذا هيممن م 

عكم  قممال  -كمأ يف الىلممحيحني- النبمأل فلمأ سمم ل  -رمدهوا فشمده اهلل علممي م

 هلل فخالفنا الي وه يف هذ  املس لة.«افعلوا كل يشء  و النكاح»: النبأل 

قالمممم:  -كمممأ قالمممم عائشمممة وأم سممملمة-  أن النبمممأل و بمممم يف الىلمممحيحني

ن تتمممار بممم  ار  مممم أن يبمممارش  ممممداهن وهمممأل ممممائض ي مرهممما بممم  " ذا أراه النبمممأل 

 ."يبارشها من فوقه

لووا الن َسمماءَ }فعممىل هممذ  الث  ممة عنممدنا:   مطلقمماهلل وعنممدنا: و تعتاهلمما  و  {َفمماْعَتاا

عنمممدنا  ممم   صمممورهلل فالتفىلممميل يف املكمممانهلل وعنمممدنا: أنمممه يبارشهممما فمممووهلل فتتىلمممور 

 في ا كيف يكون 

للفمممرحهلل ف ممممذا باااممماع أاعمممموا عممممىل أن  -ممممثلأ قممممال املىلممممنف–أمممما بالنسممممبة 

يعنمممأل:  -املمممرأة حممممرم وطؤهممما يف الفمممرحهلل واتفقممموا وأاعممموا عمممىل أن مممما فممموو اا ار 

أنمه جيمو  ممن احلمائضهلل يعنمأل: بالنسمبة  -من الهة  ع فووهلل وممن الركبمة  ع  مم

 يف اوستمتاع. للرهل
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فمم ًذا طمممرم الممموطء يف الفمممرح باتفممماوهلل وجيمممو  ممممن الهمممة فممم عىلهلل وممممن الركبمممة  

ف سمممفلهلل واختلفممموا يف مسممم لة: ممممن الهمممة  ع الركبمممة مممما عمممدا الفمممرحه ألن الفمممرح 

ممممميضا }قلنممممما: همممممو حممممممرم باتفممممماوهلل قمممممال:  لووا الن َسممممماَء يفا امْلَحا [هلل 222]البقمممممرة:{َفممممماْعَتاا

 ذلَ يقولون: طرم من الهة  ع الركبة كل عام. ااهة الفق اء يمنعون

قممالوا: وهلل اوقتىلممار  -مممثلأ قممال املىلممنف وسمموف يواممخ املسمم لة–احلنابلممة 

يف التحممريم عممىل املحممل فقممطهلل وقممول احلنابلممة هنمما قممول قممويه ألن مع ممم الممدليل: 

هلل «اصمممنعوا كمممل يشء  و النكممماح»قمممال:  النبمممأل وهمممو مممما  بمممم يف الىلمممحيحني أن 

كممممأ  بممممم يف الىلممممحيحني أنممممه كممممان يبارشهمممما فمممموو اا ارهلل ممممما  النبممممأل  وأن فعممممل

–معنممممخي: فمممموو اا ار  يعنممممأل: كنايممممةهلل يعنممممأل: يف غممممة هممممذ  األممممماكنهلل ف ممممذا فعلممممه 

 وهمذا ممن بماب اوسمتحبابهلل فيحممل فعمل النبمأل  -صلوات اهلل وس مه عليه

اع عممممىل اوسممممتحبابهلل ويكممممون أصممممخ األقمممموال يف هممممذ  املسمممم لة: عممممىل أهلل اوسممممتمت

عليمممههلل وهمممو قمممول  -سمممبحانه وتعممماع–بممماملرأة جيمممو   و يف املحمممل المممذي نمممص اهلل 

 .«اصنعوا كل يشء  و النكاح»: النبأل 

:  ذا خممماف اانسمممان عمممىل نفسمممههلل وأنمممه  ذا -متمممخي احلنابلمممة– و أ مممم يقولمممون 

: النبمأل تعاطخي السبب سوف يقع يف املحظور فيحرم عليه ذلَ املكمانهلل لقمول 

هلل فم ذا كمان اانسمان لشمدة قوتمه «خي مول احلمخي يورَ أن يقمع فيمهكالراعأل يرع»

أو ةأل املرأةهلل أو أ ا قد تغريههلل ف بد أن ي خذ بقول اةم مور وو يتعمدي ذلَم 

 املكانهلل فيحرم عليه كذلَ ما كان  م اا ار.
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 )املتن(

 وسنة الط و.

 )الرشح(

المممذي هممممو انظمممر كمممم هخلنمممما ممممن بمممماب ممممن أبممممواب الفقمممه بسممممبب همممذا الفعممممل 

احلمميضهلل فمم ًذا العلممم ب مكامممه دوريهلل وقممد الرهممل  مميض  وهتممه وتممدخل يف 

مهلل فم ًذا مسم لة ممثلأ ينبغمأل عمىل  اوستحااة وو يعلم هل هأل م ل عليه أم ممرا

 النساء أن يتعلموهاهلل ينبغأل للرهال أن يتعلموا ذلَ.

 هلل الطمم و عنممد الفق مماء ينقسممم)وسممنة الطمم و(: -رمحممه اهلل-قممال املىلممنف 

 قسمني: ط و سنةهلل وط و بدعة.

 قال:  -مثلأ يقول ابن أ  عاصم يف القطاء–الط و السنة 

 من الط و طلقة سنية     ن وقعم رشوط ا مرعية

 وهأل الوقوع مال ط ر وامدة   من غة م  وارتداف  ائدة

    ة:  ما هأل رشوط الط و السنأل 

 : أن تكون يف ط ر.أوو

 ط ر مل  س ا فيه.: أن يكون ذاك ال انيا

 : عىل أنه يوقع طلقة وامدةهلل و يوقع     وو ،تلف علي ا.الثالثة

 ذا افتقمممدت رشط ممممن همممذ  الرشممموط سممممأل ب نمممه بدعمممةه ألنمممه هانمممب السمممنةهلل 

ملاذا سمينا : ط و سنأل وط و بمدعأل هلل ألنمه  بمم يف الىلمحيحني ممن ممديث 
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هلل  ن عبممد اهلل طلممق "يمما رسممول اوقممال:  أنممه همماء للنبممأل  عمممر بممن اخلطمماب 

هلل عبد اهلل الذي هو ابنههلل ف ًذا هنا األب يستفه عن مسم لة  وهته وهأل مائض"

هلل قمممال عممممر: "يممما رسمممول اهلل  ن عبمممد اهلل طلمممق  وهتمممه وهمممأل ممممائض"ابنمممه قمممال: 

مممر  فلةاهع مما  ممم يمسممك ا متممخي »هلل وقممال لممه: غطممبا رممديدا" "فغطممب النبممأل 

هلل فتلَم العمدة التمأل أممر  تط ر  م  يض  م تط ر  م  ن راء طلق و ن راء أمسَم

يمممما أ مممما النْباممممأل   اَذا }قممممال:  -سممممبحانه وتعمممماع–ه ألن اهلل «اهلل أن تطلممممق هلمممما النسمممماء

انْ  ْن لاعاْدما وهو  [.1]الط و:{َطْلْقتومو الن َساَء َفَطل قو

فم ًذا الطم و و يقمع عبممثهلل و نمأ يقمع برشموط وبطمموابطهلل ممن بمني رشوطممه:  

أن يوقع الرهل الط و عمىل  وهتمه وهمأل ممائضهلل لكمن  ذا طلمق اتفقموا و جيو  

 - ن رماء اهلل–وهمذ  املسم لة سموف نمتكلم علي ما –عىل أنه يقعهلل  سب له طلقمة 

فممم ًذا طمممرم عمممىل الرهمممل أن يطلمممق و وهتمممه ممممائضهلل  -ملممما نممم ت  ع كتممماب الطممم و

ن رممماء طلمممق و نمممأ ينتظرهممما متمممخي تط مممرهلل ورشط ذاك الط مممر: و يمسممم ا فيمممههلل  مممم  

 و ن راء مسَ.

يقممول الفق مماء: ممما نممدم  نسممان طلممق للسممنةهلل وكممل مممن يلحقممه النممدم يف ط قممه 

  و وقد خالف السنة يف الفعل.

سمممبحانه –المممذي  عمممن يف همممذا املمممانع المممذي همممو ممممانع احلممميضهلل ن مممد أن اهلل 

أسممممقط عن مممما الىلمممم ةهلل وقممممال هلمممما: و تىلممممومألهلل فممممدليل عممممىل أن مالت مممما  -وتعمممماع

 ة للعبمماهةهلل متممخي مممن الناميممة الطبيممة ألن احلمميض: هممو عبممارة عممن تغممة ليسممم م يمم
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فسمممميولوهية املممممرأة كممممام هلل فل ممممذا تكممممون املممممرأة متمممموترةهلل وتكممممون ذات أعىلممممابهلل 

عمممن طممم و احلمممائضه ألنممَم  النبمممأل فل مممذا تكمممون مشممماكل ا كثمممةةهلل فل مممذا  مممخي 

عممن الطمم و وبممد أن تىلممَ علي مما يف تلمَم اللحظممةهلل هلممذا لتلممف املممرأة يف مالت مما 

راعمخي همذ  املسم لة كمأل و لمرب البيموتهلل  النبمأل وعن الط رهلل فلمأ كمان كمذلَ 

و مممخي عمممن أن يقمممع الطممم و عمممىل املمممرأة وهمممأل ممممائضهلل وارمممرتط أن يقمممع الطممم و 

 .)وسنة الط و(: -رمحه اهلل–وهأل طاهرهلل هلذا قال املىلنف 

 : ....  الطالب

 مممممرهلل وذاك الط مممممر و  يهلل قلنممممما: الطممممم و السمممممنأل: همممممو أن يقمممممع يف ط :الشممممميخ

يمسمم ا فيممههلل مممث :  نسممان ا ن  وهتممه ط ممرت مممدة عرشممين يممومهلل يف العممارش مممن 

: مممن  اليمموم هامع مماهلل  ممم يف اليمموم الثالممث عرشمم طلق مماهلل ف نممه مطلممق للبدعممةهلل قممالوا

طلق للسنة و يكون ناهماه ألنه قد يلحقه الندم يف وهموه الولمدهلل أمما  ذا ماامم 

ن احلميض همو هليمل عمىل عمدم وهموه احلمملهلل فل مذا فيعلم ب  ا ليسم بحاممله أل

ارمممرتط عمممىل أن يطلمممق يف ط مممر مل يمسممم ا فيمممهه ألنمممه  ذا مسممم ا يف ذاك الط مممر ممكمممن 

أ مما  مممل منممههلل فل ممذا  ممأل عممن الطمم و يف تلمَم احلالممةهلل ورشط الطمم و: أن يقممع 

 يف ط ر مل  س ا فيه.

و السممممنون هلل يعنممممأل: الطمممم )وسممممنة الطمممم و(: -رمحممممه اهلل–وقممممال املىلممممنف  

 الذي رشعه اهلل يف كتابه وعىل لسان رسوله: أو يقع مالة احليض.

 )املتن(



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            12رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فال يغني عن من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  التسجيل الصوتي

 

25 

 واوعتداه باألر ر.

 )الرشح(

هلل )واوعتممداه باألرمم ر(يعنممأل: العممدةهلل وهممو كممذلَ يتعلممق بمماملرأةهلل  اوعتممداه

ْم  ا }يقممممول:  -سممممبحانه وتعمممماع–اهلل  ممممْن ناَسممممائاكو مممميضا ما ممممَن امْلَحا ممممأل َي اْسممممَن ما نا َوالْ ئا

ر  َوالْ ئاأل مَلْ َطاْطنَ  وْن َ  َ ةو َأْر و ْدمو
 [.4]الط و:{اْرَتْبتوْم َفعا

 ًذا النسممممماء عنمممممدنا عمممممىل قسممممممني:  مممممما اممممممرأة  ممممميضهلل و مممممما اممممممرأة و  ممممميضهلل 

 -سممبحانه وتعمماع–احلمميض هممو الممذي علقممم عليممه العممدةهلل فمماملرأة  ذا طلقممم اهلل 

ْبىْلنَ }قال:  وَطْلَقاتو َيرَتَ   َوامْل
 
وء مرو ْن َ  َ َة قو  ا

سا [هلل القمروء:  مما همو 228]البقمرة:{باَ نفو

  ًذا وبد عىل املرأة أن تعتد باحليض. -وسوف ي ت معنا-الط رهلل و ما احليض 

طيب املرأة  ذا مل يكن هلا ميضهلل مل يكن هلا ميض من أهمل سمببني:  مما أ ما 

سممممبحانه –هلل صممممغةة مل  ممممض أصمممم هلل و ممممما أ مممما امممماو ت سممممن احلمممميضهلل فل مممما ا

ْم  انا اْرَتْبمتوْم }نبه يف القرآن وقال:  -وتعاع كو
مْن ناَسمائا ميضا ما مَن امْلَحا َوالْ ئاأل َي اْسَن ما

ر  َوالْ ئاممأل مَلْ َطاْطممنَ  وْن َ  َ ممةو َأْرمم و ممْدمو
[هلل يعنممأل: الىلممغةة والكبممةة 4]الطمم و:{َفعا

  ذا مل يكونا ذواتخي ميض فعدمن    ة أر ر.

هلل يعنمممممأل: اوعتمممممداه يف عمممممدة )واوعتمممممداه باألرممممم ر(قمممممال املىلمممممنف: هنممممما و ن 

الطمم وهلل أمممما عمممدة الوفمماة فممم  يلتفمممم في مما  ع احلممميض أل ممما أربعممة أرممم ر وعرشمممة 

ء كانممممممم للحمممممائض أو لغمممممة احلممممممائضهلل فاوعتمممممداه باألرممممم ر بالنسممممممبة  أنمممممامهلل سممممموا

 للط و.
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: -باألرم رألنمه قمال: واوعتمداه –ما معنخي هذا الك م  معنمخي همذا الكم م 

مممث : رهممل تمماوح امممرأة وكانممم صممغةة  ممم طلق مما فتلممام بمم ن تعتممد    ممة أرمم رهلل 

مىض علي ا الش ر األول والش ر الثماينهلل يف الشم ر الثالمث هاءمما احليطمة فنقمول 

 هلا: انتقي من اوعتداه باألر ر ووبد أن تعتدي باحليض.

كانمم بمدأت باألرم ر هلل يعنمأل:  ذا )واوعتمداه باألرم ر(هلذا قال املىلمنف:  

وهخمممممل علي ممممما احلممممميضهلل ف بمممممد أن تنتقمممممل ممممممن اوعتمممممداه باألرممممم ر  ع اوعتمممممداه 

بمماحليضهلل وهممذا احلكممم باتفمماو الفق مماء هممو وسممنة الطمم وهلل و يوهممد خمم ف بممني 

 الفق اء يف ذلَ.

 )املتن(

 ويوهب الغسل.

 )الرشح(

نممع ا نممع احلمميضهلل وفههمما لمَم املىلممنفهلل نعيممدها: املوا لتممأل ا ن قممال لمَم موا

ءة القرآن ) نع احليض قال:  فعل الىل ة ووهويا وفعل الىليام والطواف وقرا

وم  املىلحف واللبث يف املس د والموطء يف الفمرح وسمنة الطم و واوعتمداه 

هلل عرشممممة مسممممائل الطمممم و هممممو مممممانع من مممماهلل يعنممممأل:  ذا وهممممد هممممذا املممممانع باألرمممم ر(

لممذي جيممب بسممبب هممذا امتنعممم هممذ  العرشممةهلل  ممم انتقممل وذكممر لممَ ممما هممو ال ممء ا

 ال ء الذي هو احليض.

 )املتن(
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 ويوهب الغسل.

 )الرشح(

يعنأل عىل أن املرأة  ذا ماام  م انقطع ميط ا جيب علي ما الغسملهلل وهمذا 

ممْرَن َفمم اَذا }: -سممبحانه وتعمماع–باتفمماو الفق مماء لقممول اهلل  ْن َمْتممخي َيْط و مموهو َوو َتْقَربو

ممممْن َمْيممممثو  ْن ما مو اْوو  َتَطْ ممممْرَن َفممممْ مووهو [هلل و بممممم يف الىلممممحيحني 222]البقممممرة:{َأَمممممَركو

هلل ف مذا هليمل عمىل « ذا أهبرت ميطمتَ فاغتسمي»قال:  النبأل املرأة التأل س لم 

أنممه جيممب عممىل املممرأة أن تغتسممل  ذا انقطممع عن مما احلمميضهلل فمم ًذا احلمميض كممان موهبمما 

 للغسل.

 )املتن(

 والبلوغ.

 )الرشح(

–أ مما بممالغهلل همماء يف البخمماري عممن عائشممة يعنممأل:  ذا مااممم املممرأة هل عممىل 

هلل عماهة عمىل " ن اةارية  ذا بلغم تسع سنني ف أل امرأة"قالم:  -ريض اهلل عن ا

 أن املرأة تبلغ يف التسعهلل وسوف نتكلم عىل هذ  املس لة فيأ بعد.

فمممن ع مممات البلمموغ عنممد النسمماء: احلمميضهلل فمماملرأة  ذا مااممم ف ممأل بممالغهلل 

 ف و بالغهلل ف ًذا عندما  يض املرأة هل عىل بلوغ ا.مثلأ الرهل  ذا امتلم 

تقول: هل أقرأ القرآن أو ألم  املىلحف  نقول: وهلل متمخي تغسمتيهلل وكمذا 

هواليَهلل ايع املسائل التأل ذكرها املىلنف يشرتط في ا بعد انقطماع المدم و يقماع 
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هلل يف {ْرنَ َفمم اَذا َتَطْ مم}يف المموطء يف الفممرح قممال:  -سممبحانه وتعمماع–الغسمملهلل هلممذا اهلل 

مميضا }البدايمة قمال:  لووا الن َسماَء يفا امْلَحا ممَو َأًذي َفماْعَتاا مْل هو ميضا قو ََ َعممنا امْلَحا َوَيْسمَ لووَن

ْرنَ  ْن َمْتخي َيْط و َفم اَذا َتَطْ مْرَن }[هلل و تقريا متخي يط مرنهلل 222]البقرة:{َوو َتْقَربووهو

نْ   .{َفْ مووهو

هلل  يماهة املبنمخي تمدل عمىل  يماهة املعنمخيهلل قال هنا: يط رنهلل وهنا يقول: يتط مرن

فمممالط ر األول: همممو انقطممماع المممدمهلل والط مممر الثممماين: همممو  يقممماع الغسممملهلل فممم  جيمممو  

 للرهل أن يبارش  وهته  ذا هخلم يف الط ر  و بعدما تغتسل.

كل هذ  األمكام التأل ذكرت لَ هأل متعلقة عىل هلذا نص املىلنف وقال: 

 : رشطني ا نني

 طاع الدم.: انقالرشط األول

 : هو  يقاع الغسل.الرشط الثاين

  و أمرين ا نني ومها: الىليامهلل والط و.

 )املتن(

 .ف ذا انقطع الدم أبيخ فعل الىلوم والط و ومل يبخ سائرها متخي تغتسل

 )الرشح(

كل املسائل التأل قاهلا املىلنف و تبماح أل ما مرتبطمة بالط مارةهلل فم  تبماح  و 

 بعدما تغتسل.

 )املتن(
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و  اوسممتمتاع مممن احلممائض بمممأ هون الفممرح لقممول رسممول اهلل صمممىل اهلل وجيمم

 .«اصنعوا كل يشء غة النكاح»عليه وسلم: 

 )الرشح(

–همممذ  املسممم لة تكلمنممما علي ممماهلل طيمممب ملممما أنمممم قلمممم بممم ن احلمممائض أممممر اهلل 

باعتاهلمممماهلل طيممممب بممممأذا يسممممتطيع أن يسممممتمتع يمممما  وه مممما  قممممال  -سممممبحانه وتعمممماع

هلل وقلنمما: )وجيممو  اوسممتمتاع مممن احلممائض بممأ هون الفممرح(: -رمحممه اهلل-املىلممنف 

ألن المدليل عنمدهم قموي وهمو:  - ن رماء اهلل–هذا قول احلنابلةهلل وهو الىلحيخ 

هلل وقلنممما: اةم مممور يطممميفون  ع «اصمممنعوا كمممل يشء غمممة النكممماح»: قمممول النبمممأل 

ومتيماط املحل كل ما بني الهة  ع الركبةهلل وقلنما: همذا القمول يقمال بمه ممن بماب ا

 ولي  استق و.

نحمممن أرهنممما أن نكممممل ألن همممذ  املسمممائل كل ممما متتابعمممة و كأهلممما متتاليمممة أوعهلل 

 .- ن راء اهلل–ونتوقف هنا 

 


