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 عرش ثالثالالدرس 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 

لديه وألهله ولذريته وللمسلمني               غفر اهلل له ولوا
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بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والىلممم ة والسمم م عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

نحمممن ل المممدرس احممماي وامممحما ليمممع األمكمممام التممم  تتعلمممق بمممابي  ممممن 

نع التم  ترتتم   نامية التأقيتهلل املىلمف حا بدأ كتاب ابي  بدأه أوال ببيان املوا

ممممن ميمممث األقليمممة وممممن  -ل تقمممديره-عمممىل ابمممي هلل وبعمممد ذلمممل بمممدأ ل مسممما له 

ميممث األكثممرهلل ول الممدرس احمماي فىلمملما نحممن هممذه املسمما  هلل فقمم  امتممي  ا ن 

 .  -رمحه اهلل-إىل أنما نرب  الدرس الذي أخذناه املرة احااية مع ك م املىلمف 

 )املتن(

 وأق  ابي  يوم وليلة.

 )الرشح(

راجممع إىل التأقيممتهلل قلممما: عمممدنا دنممرهلل وعمممدنا مممي هلل ال نممر  تمما  إىل  هممذا

 أق  و تا  إىل أكثرهلل وابي   تا  إىل أق  و تا  إىل أكثر.

إًذا عممممدنا ا ن أربعمممة ،ديمممداههلل قلمممما: همممماي ،ديمممد واممممد المممذي وقمممع عليمممه 

ة أهنممما اإللمممافهلل فقمممد ألعمممت األممممة عمممىل أن ال نمممر ال ممممد لمممه  ألن األصممم  ل املمممرأ 

 داهرهلل فقد تبقى املرأة مدة سمة مدة سمتني وال يأتينا ابي  وهذا ال مر .

فإًذا ال نر ال يوجد مد ألكثرههلل فمإًذا خرجمت معمما همذه املسمألةهلل فبقم  معمما 

 ث ثة ،ديداه: ما هو أق  ال نر؟ وما هو أق  ابي هلل وما هو أكثر ابي ؟
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هلل وقلما: هذا قول يوم وليلة( )وأق  ابي فقال:  -رمحه اهلل-بدأ املىلمف 

يقولمممون بمممأن أقلمممه  -رمحنمممم اهلل-ابمابلمممةهلل ووافقنمممم عليمممه الشمممافعيةهلل واألممممماف 

ث ثة أيامهلل وقلما: اجلامهري من احالكية وغريهم يقولون بأنه ال مد ألقلمههلل وقلمما: 

هذا القول أقمو  ممن ميمث المدلي   ألنمه ت يثبمت همماي ممديث ل التأقيمتهلل وإنمام 

حمممما أقتمممموا هممممذه أخممممذوها مممممن بمممماب األعممممرافهلل ومممممن بمممماب العمممما اه التمممم   الفقنمممماء

 وقعت وبلغتنم.

عممممىل أن أقمممم  ابممممي  ال يوجممممد لممممه مممممدهلل فالدفعممممة الوامممممدة  ويممممرتجد عمممممدنا

قمممال:  -سمممبحانه وتعممماىل–يكفممم  بمممأن تسممممى ممممي هلل والمممدلي  عمممىل ذلمممل: أن اهلل 

ممَو َأًذ } ممْ  هن ممي م قن [هلل فثبتممت لممه األذيممة م لقمما 222]البقممرة:{َوَيْسممَألنوَنَل َعممنم امْلَحم

ء كان أق  أو كان أكثر.  سوا

مثاله: امرأة كانت داهرةهلل فعىل الساعة الوامدة رأه المدم عمىل أوصمافه ثمم 

انق عهلل فمقول هلا: جمر  أنه نزل عليل الدم وكان ل وقتمه فإنمل تعتم ين أنمل قمد 

بالغسممم هلل مضمممت هلل فمممإن كمتممم  صممما مة ف بمممد أن تف مممريهلل وإذا انق مممع هنا يممما تلمممزم 

وهممممذا أصممممد األقمممموال عممممىل أن أقمممم  ابممممي  ال يوجممممد مممممد لممممههلل يعممممم : قممممد يكممممون 

 الدفعة أو الدفعتني ميضا.

 )املتن(

 .وأكثره مخسة عرش يوما

 )الرشح(
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عممىل أن  -وهممو قممول اجلامهممري–وقلممما: هممذا أصممد األقمموال كممذلل ل املسممألة 

نممه عمممدما ابمي  أكثممره مخسممة عرشمم يومماهلل حمماذا نحممن نحممد  ذلمل؟ نحممد  ذلممل أل

تمتق  املرأة من كوهنا ما   إىل كوهنا مستحااة نحتما  إىل همذا التحديمد متمى 

 نست يع أن نفرق بني ابالتني.

فممإًذا ا ن تكونممت عمممدنا ث ثممة أمممور: ابممي  أقلممه ال مممد لممههلل وأكثممره مخسممة 

عرشمممم يوممممماهلل يعممممم : املممممرأة إذا أتتنمممما العمممما ةهلل مممممث : كانممممت عا  مممما مخسممممة أيممممامهلل ثممممم 

بأهنا زا ه ل اليوم السا سهلل فإن كانمت بمالتمييز أو بالعما ة نقمول هلما: إن نظره 

كممان نفممو األوصمماف فإنممه يعتمم  ميضمما  ألن ابممي  قممد يزيممد وقممد يمممق هلل وقممد 

يمتق  ل خ ل الشنرهلل فإًذا همو ممي  إىل أن يىلم  معنما إىل ا مسمة عرشم يومماهلل 

 ام هو استحااة.بعد ا مسة عرش يوما إذا زا  نق ع بأنه ليو بحي  وإن

وا ن سممموف نمممتكلم عمممىل همممذه املسمممألةهلل لكمممن ا ن ال مممء المممذي يمبغممم  أن  

يضممب  هممو هممذه التقممديراه: أقمم  ابممي :  فعممةهلل أكثممره: مخسممة عرشمم يوممماهلل أكثممر 

 ال نر: ال مد لههلل بق  معما إًذا أق  ال نر.

 )املتن(

 وأق  ال نر بني ابيضتني ث ثة عرش يوما.

 )الرشح(
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مسممممألة:  -وتكلممممما علينممما-هلل أخرجممممما مسمممألة بمممني ابيضمممتني()همممما ت ذكمممر: 

امللفقممةهلل التمم  يممدخ  ال نمممر عممىل ميضممنا فيتق ممع ابمممي هلل فت نممر يوممما و،مممي  

 هلل فامللفقة سوف نتكلم علينا فيام بعد.)بني ابيضتني(يوماهلل هلذا املىلمف قال: 

ن كمان فا ن قال: بني ابيضتني أقله ث ثة عرش يوماهلل همذا قمول ابمابلمةهلل وإ

قول اجلمنور أنه مخسة عرش يومماهلل وهمو القموي ممن ميمث المدلي هلل وفىلملما ذلمل 

 ل الدرس احاي.

فإًذا اكتملت ا ن عمدنا القسمة العقليةهلل فإًذا أق  ابي   فعةهلل أقم  ال نمر 

مخسمة عرشم يومماهلل أكثمره ال ممد لممههلل إذا مفظمت همذا وامب ته سمنلت عليممل ا ن 

البمممممابهلل فمممممإًذا ا ن ميمممممز املىلممممممف وأ بمممممت لمممممل  ليمممممع املسممممما   التممممم  تتعلمممممق  مممممذا

 التقديراههلل ثم انتق  بعد ذلل وبدأ ل األمكام.

 )املتن(

ة تسع سمني.  وأق  سن ،ي  له املرأ

 )الرشح(

نحممن قلمممما املممرة احاامممية: ابمممي   تمما  إىل وقمممت و تمما  إىل سمممنهلل الوقمممت 

َوال ا مم  }ال: قم -سمبحانه وتعماىل–هو وقتههلل دي  إىل أي مد املمرأة ،مي ؟ اهلل 

ممممم  َتْ  ر  َوال ا م ننا َث َثمممممةن َأْ مممممنن مممممدا ن ْم إمنم اْرَتْبمممممتنْم َفعم مممممْن نمَسممممما مكن مممممي م مم مممممَن امْلَحم َيئمْسمممممَن مم

[هلل فمممدل عمممىل أن املمممرأة تبمممدأ ب نمممر ثمممم تمتقممم  إىل ابمممي  ممممدة 4]ال ممم ق:{َ مْضمممنَ 

 معيمةهلل ثم يمق ع علينا وتدخ  ل سن اليأس.
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ا ن؟ قممال املىلمممف: هممو تسممع سمممواههلل إًذا أقمم  مممن تسممع فممإًذا ممما هممو ابممد 

سمممممواه يسمممممى:  م استحااممممة أو  م فسمممما هلل وال عمممم ة بممممه وال يرتتمممم  عليممممه أي 

ة تسع سمني(): -رمحه اهلل–مكمهلل فقال املىلمف   .وأق  سن ،ي  له املرأ

ونحن رضبما هلذا مثال: لو تأيت مث  اممرأة وتقمول: أنما بمتم  نمزل علينما المدم 

سبعة سمواههلل وكان قد عقد علينا أو كانت تىليل فمقول بأن همذا المدم  وعمرها

يعتمم   م فسمما هلل وال يرتتمم  عليممه أي مكممم  ألنممه جمماء ل غممري وقتممههلل والممدلي  عممىل 

أن اجلاريمة إذا بلغمت تسمع سممني فنم   -ري اهلل عمنما–ذلل: قلما: قمول عا شمة 

 خم   ما وعمرهما عقد عىل عا شة وعمرها سمت سممواههلل و امرأةهلل وأن المب  

 تسع.

فمممإًذا مممما المممذي ممعنممما ممممن السمممت إىل التسمممع؟ أهنممما ت تكمممن ت يمممق ذلممملهلل فلمممام  

 خممم  علينممما التسمممع  ل عمممىل أن أقممم  ةء ،مممي  فيمممه املمممرأة همممو تسمممعة سممممواههلل 

" أعجمم  ممما رأيممت وجئممما بقممول اإلمممام الشممافع  الممذي أخرجممه البينقمم  أنممه قممال: 

هلل وفىللما هذه لعمر وامد وعرشين سمة"نساء  امةهلل فقد رأيت جدة وتبلغ من ا

 املسألة ل الدرس احاي.

 )املتن(

 وأكثره ستون.

 )الرشح(
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ا ن هو تكلمم لمل ل البدايمة عمىل ال نمر وابمي هلل ثمم همذا ال نمر وابمي  

ل املدة الزممية قال لل: يبدأ من تسع سمواه ويمتن  إىل السمتنيهلل وهمذا يسممى: 

إذا بلغمت ا مسمة وسمتني ونمزل علينما  -ىلممفعمىل قمول امل–سن اليأسهلل فماملرأة 

الممدم فمم  عمم ة بممههلل تىلمميل وتىلمموم وتقممول: هممذا  م فسمما  ولمميو  م مممي هلل وإن 

كممان االختيممار الممذي قلممماه بممأن سممن اليممأس ال مممد لممه  ألنممه وجممد عمممد الممماس مممن 

 ماات وعمرها أكثر من الستني.

ذا راجممع إىل فلنممذا أصممد األقمموال ل سممن اليممأس عممىل أنممه ال مممد لممههلل وإنممام همم 

األعرافهلل فإذا بلغت املرأة ممث  ا امسمة والسمتني ورأه المدمهلل وكمان ذلمل المدم 

عىل هيئته من عا ة أو من متييزهلل فيحكم بأنه  م ممي   ألن أكثمر سمن ،مي  فيمه 

 املرأةهلل أصد األقوال أنه يرجع إىل العرف.

 )املتن(

 واملبتدأة إذا رأه الدم لوقت ،ي  ل مثله جلست.

 ()الرشح

عممدهلل أرا  أن ي بقنمما وقممال لممل: املبتممدأةهلل  ا ن املىلمممف حمما أع مماي هممذه القوا

نحممن قسمممما املممرة احااممية المسمماء إىل ث ثممة: قلممما: عمممدنا امممرأة مبتممدأة نممزل علينمما 

الممدم مممن أول بظممةهلل وامممرأة معتمما ة هلمما عمما ة معيمممة ل وقممت معممنيهلل وامممرأة  يممزة 

 عمدنا ث ثة نسوة.يعم : متيز  م ميضنا من غريههلل فإًذا 
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)واملبتمممدأة إذا رأه المممدم بمممدأ معمممل باملبتمممدأة وقمممال:  -رمحمممه اهلل-فاملىلممممف 

 يعم : هو تسع سمواه فأكثرهلل ماذا تفع ؟ قال: جتلو. لوقت ،ي  ل مثله(

 )املتن(

فإن انق ع ألق  من يوم وليلة فليو بحي  وإن جاوز ذلل وت يع  أكثمر 

 ابي  فنو مي .

 )الرشح(

ىلمف حا قعد القاعدة وقمال: إن أقم  ابمي  يموم وليلمةهلل فمرف علينما ا ن امل

متممممى –ل مسممممألة املبتممممدأةهلل يعممممم : بمممممت بلغممممت مممممث  عرشممممة سمممممواه ل رمضممممان 

ول رمضممممان نممممزل علينمممما الممممدمهلل سمفىلمممم  عممممىل قممممول املىلمممممف  -نجمممممع األمكممممام

 الذي هو: يوم وليلةهلل ثم نفىل  عىل قول اجلمنور الذي هو: ال مد له.

قمال: إذا رأه  -عرشم سممواه ،مي –ىلمف: إذا كان مثلنا  ي  فقال امل

الممدم جلسممتهلل ال يعممم  أهنمما كانممت واقفممة وجلسممت وإنممام جلسممت عممن األمكممامهلل 

 فإذا كانت صا مة فإهنا تف رهلل وإذا كانت تىليل تتوقف عن الىل ة.

إذا اسممتمر معنمما إىل أقمم  مممن يممومهلل ا ن نمممزل علينمماهلل  كممن هممذا الممدم يسمممتمر 

مممن يمموم وليلمممةهلل و كممن يكممون أقمم  ممممن يمموم وليلممةهلل قممال املىلممممف: إذا معنمما أكثممر 

جتاوز معنا اليوم وليلة نجزم بأنه  م مي   ألنمه ل وقتمه ومثلنما  مي هلل أمما أنمه 

إذا نممزل معنمما وت يسمممتمر يمموم وليلمممة فلمميو بحمممي هلل فيكممون  م فسممما هلل لكممن مممماذا 

 تقيض.يكون قد ترت  علينا؟ أهنا ف رههلل فف  هذه ابالة البد أن 
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ممممن همممما يظنمممر اإل مممكال عمممىل التحديمممد ل أقممم  ابمممي هلل فنممم  ا ن ممممث  إذا 

جاءهما المدم عمىل السماعة الواممدة فسمموف تف مر  ألنمه  كمن أن يكمون ميضمما ألن 

الوقت وقتههلل لكن مث  ممع العشماء انق معهلل فمدل عمىل أنمه لميو بحمي هلل لكمنما قمد 

 ااة.ف ره فتلزم بأن تقيضهلل لكن تلزم بالغس  ألنه  م استح

فقال املىلمف: همذا المدم إذا جماء ل الوقمت المذي يمكمن أن ،مي  وانق مع 

)فإن انق ع ألق  من يموم وليلمة فلميو أق  من يوم وليلة ال ع ههلل قال املىلمف: 

 هلل إذا أق  من يوم وليلة ليو بحي  وهو  م فسا .بحي (

 )املتن(

 وإن جاوز ذلل وت يع  أكثر ابي  فنو مي .

 )الرشح(

كثر ابي  مخسة عرش يوماهلل قال: إذا جماوز اليموم والليلمة جزممما بأنمه قلما: أ

مي هلل فمقمول هلما: اسمتمري عمىل أنمل مما  هلل فيسمتمر معنما ممث  يومماهلل يمومنيهلل 

ث ثةهلل أربعةهلل ه  ل فسحة من األمر مما ت يتجماوز أكثمر ابمي  المذي همو: مخسمة 

ا إ مكالهلل نجمزم بأنمه عرش يوماهلل استمر معنا ثامنية أيام وانق عهلل خم   مما عممدن

  م مي .

لكن هذا الدم جتاوز ا مسة عرش يوماهلل فمجزم بأنمه ا ن استحاامةهلل فلنمذا 

)فإذا انق ع ألق  من يوم وليلة فليو بحي  وإن جاوز ذلل وت قال املىلمف: 

 .يع  أكثر ابي  فنو مي (
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 )املتن(

 فإذا تكرر ث ثة أ نر بمعمى وامد صار عا ة.

 )الرشح(

المساء ث ثمة: مبتمدأةهلل وصمامبة عما ةهلل وصمامبة متييمزهلل ا ن تكلمم  نحن قلما:

لل عمىل املبتمدأةهلل إمما أهنما تبمدأ بحمي هلل وإمما أهنما تبمدأ باستحاامةهلل ثمم إذا  خلمت 

 ل ابي  إما أنه يىلري مي هلل أو يمتق  إىل االستحااة.

: إذا اسمممتمر معنممما همممذا المممدمهلل يعمممم : انق مممع -رمحمممه اهلل-قمممال لمممل املىلممممف 

ة عرشمم يوممماهلل وتكممرر مممدة ث ثممة أ ممنرهلل تمتقمم  مممن كوهنمما مبتممدأ إىل كوهنمما قبمم  مخسمم

صممممامبة عمممما ة  ألن العمممما ة عمممممد اجلمنممممور تثبممممت بث ثممممة مممممراههلل إذا جاءهمممما مممممث  

الشمممنر األول ممممن أول الشمممنر إىل مخسمممةهلل فمممإًذا تكمممون ماامممت مخسمممة أيمممامهلل الشمممنر 

امهلل فممن ا ن همذه الثاين كذلل جاءهما مخسمة أيمامهلل الشمنر الثالمث جاءهما مخسمة أيم

 تسمى عمد الفقناء باملعتا ةهلل خ   ثبت عمدها عا ة وه  مخسة أيام.

بمممممع أو الشمممممنر ا مممممامو إذا اختل مممممت علينممممما نر هممممما إىل  ممممممث : ل الشمممممنر الرا

هلل «،يضمني فينما فتحيضمينا لتمظمري األيمام التم  كممتم »: العا ةهلل مثلام قال المب  

 هما تظنر فا دة العو .

يقمممممول: أنممممما عممممممدي العممممما ة تثبمممممت بممممممرتنيهلل يعمممممم :  -ه اهللرمحممممم-أبمممممو مميفمممممة 

 ممممنرينهلل إذا تكممممرر علينمممما تثبممممت ل الشممممنر الثالممممث تعتمممم  عمممما ةهلل لكممممن عممممىل قممممول 

 اجلمنور عىل أهنا تثبت بعد ث ثة أ نر.
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هلل وهمذه القسممة الثانيمة ممن )فإذا تكرر ث ثة أ نر بمعمى وامد صمار عما ة(

 المساء.

 )املتن(

 د استحااة.وإن ع  ذلل فالزا  

 )الرشح(

أنممه إذا جتمماوز العمما ة التمم  همم : مخسممة أيممامهلل  -رمحممه اهلل-يقىلممد املىلمممف هممما 

لكن هما يوجد ك م البد أن نقوله: املمرأة ثبمت عمىل أن العما ة قمد تمتقم هلل والعما ة 

 قد تزيد وقد تمق هلل فقد تكون مخسة أيامهلل و كن ل الشنر قد تىلري ستة أيام.

ة أيام والستة أيامهلل إذا كانت ماامت ث ثمة أ منر عىل قول املىلمفهلل ا مس

بمممع جممماء سمممتة أيمممام يكمممون  ليمممة مخسمممة أيمممامهلل مخسمممة أيمممامهلل مخسمممة أيمممامهلل الشمممنر الرا متوا

اليممموم السممما س همممذا ممممن االستحاامممةهلل البمممد تلغيمممههلل ل اليممموم ا مممامو البمممد أهنممما 

 تغتس  وتلغ  اليوم السا سهلل هذا عىل رأي املىلمف.

بممممم أنممممل مممممد ه يل املممممدة وقلممممت يل بأنممممه ال  لكممممن عممممىل قممممول اجلمنممممور الهلل 

يتجمممماوز ا مسممممة عرشمممم يوممممماهلل  كممممن أن يكممممون اليمممموم السمممما س كممممذلل مممممي هلل 

والذي يقوي ذلل خاصة إذا جاء بممفو أوصماف ابمي هلل فتكمون هم  خرجمت 

مممن كوهنمما معتمما ة إىل كوهنمما  يممزةهلل فممإذا جمماء الممدم وجتمماوز هممذه العمما ة ولكممن كممان 

ذا ت يكمممن بممممفو األوصممماف نجمممزم بأهنممما استحاامممةهلل عمممىل األوصممماف  ألنمممه ا ن إ

 لكن إذا كان بمفو األوصاف وزا  اليوم واليومني نقول بأنه كذلل  م مي .
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 )املتن(

 وإن ع  ذلل فالزا د استحااةهلل وعلينا أن تغتس  عمد آخر ابي .

 )الرشح(

ا ن اسمممتقر عممممدها بمممأن عا  ممما مخسمممة أيمممامهلل وتكمممرر ذلمممل ممممدة ث ثمممة أ مممنرهلل 

بممع صممار عمممدها سممتةهلل فمقممول هلمما: ل اليمموم ا ممامو قممد انق ممع ميضممل الشممن ر الرا

وانتقلممت مممن كونممل ممما   إىل كونممل مستحااممةهلل فعمممد اليمموم ا ممامو البممد أن 

تغتسمممميل وتبممممارشي ليممممع األعممممامل التمممم  همممم  واجمممم  عليممممل  ألن املستحااممممة ال 

ستحااممة حمما سممئ  عممن امل يوجممد بيمنمما وبممني ال مماهر أبممدا أي فممرق  ألن المبمم  

هلل عممممرق يعممممم : مثمممم  اإلنسممممان قممممد  ممممرح «إنممممام ذلممممل عممممرق ولمممميو بحممممي »قممممال: 

ويسمممممي  معمممممه المممممدمهلل إال أن همممممذا المممممدم نجمممممو البمممممد أن يغسمممممله إذا أرا  أن يبمممممارش 

الىل ةهلل لكن إذا استمر واستفح  ستمتق  ممن كونمه  م بسمي  إىل كونمه صمام  

 سلوهلل فتىليل ولو أن الدم يسي  معنا.

 )املتن(

 وتعىلبه وتتواأ لوقت ك  ص ة وتىليل. وتغس  فرجنا

 )الرشح(

وقالممت لممه: يمما رسممول اهلل إين امممرأة أسممتحا هلل فقممال  جمماءه امممرأة للمبمم  

هلل وابمممديث همممذا صمممحيد ل الب ممماري «هممم  أنعمممت لمممل القرصمممف»: هلممما المبممم  
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ومسمممملمهلل القرصممممف: هممممو الق ممممن  ألهنمممما همممم  قالممممت: أنمممما الممممدم يمممممزل معمممم  كثممممرياهلل 

 قال: إن ذلل عرق وليو بحي .أول ةء نبه  فالمب  

: أصممف لممل القرصممفهلل فنممذا ديمم  ا ن هممو يمممزل كثممرياهلل فقممال هلمما المبمم  

الذي قاله املىلمف قال: تلتجمهلل فقالت له: يا رسمول اهلل إنمه يمت  جتماهلل يعمم : همو 

الىلمفة التم  –بمأن تلمتجم  خير  بكمية كبرية قد ال يمفع الق نهلل فقال هلما المبم  

 نتكلم عىل مسألة اإلجلام. وا ن -قاهلا املىلمف

فممممإذا التجمممممت وتوقممممف الممممدم  مممما ونعمممممتهلل إذا ممممما توقممممف فإهنمممما تىلمممميل عممممىل 

مالتنممماهلل إال أهنممما تلمممزم بمممأن تتوامممأ لكممم  صممم ةهلل ويىلمممري مكمنممما مكمممم صمممام  

 السلوهلل وا ن سوف يبني املىلمف ذلل.

الرجم  –املرأة إذا استحاات أو الرج  إذا كان معه ريد أو كان معه بول  

هلل أو صممام  اجلممرح يكممون معممه اجلممرح وخيممر  ممممه الممدم  -رأةأو املمم وكممان مسممتمرا

وال يتوقمممممفهلل همممممسالء كلنمممممم يسممممممينم الفقنممممماء بأصمممممحاب األعمممممذارهلل وهمممممو عمممممذر 

السممممملوهلل وهمممممو زيممممما ة ابمممممد،  ألن همممممذا ممممممد، ل ذاتمممممههلل األصممممم  أنمممممه يممممممق  

َوَممما }الوامموءهلل لكممن حمما اسممتمر معممه ل كمم  الوقممتهلل الرشمميعة رفعممت عمممه ابممر هلل 

مْن َممَر    ينم مم ْم لم المدن [هلل فلمام خمر  عمن مالتمه املعتما ة  ل 78]ابم :{َجَعَ  َعَلمْيكن

عممممىل أنممممه لمممميو بحممممد، ل عيمممممههلل فمقممممول لممممه أنممممل تتواممممأ لكمممم  صمممم ةهلل وال عمممم ة 

 بذلل.
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واعتكفمت ل املسمجدهلل هلمذا بموب  المبم  املرأة كانت تستحا  ممن نسماء 

عتكمممماف املستحااممممةهلل قالممممت عا شممممة: علينمممما الب مممماري ل صممممحيحه قممممال: بمممماب ا

مممن كثممرة أن الممدم خيممر   "وكانممت حمما تقمموم إىل الىلمم ة واممعت ال سممت ،تنمما"

 ممناهلل لكن بم أنه  ذه الكيفية فنو معفى عمه من درف الرشف.

: إن األممممممر إذا اممممماق اتسمممممع وإذا اتسمممممع -رمحمممممه اهلل–قمممممال اإلممممممام الشمممممافع  

ه نجوهلل لكن إذا صمار بحيمث أنمل ااقهلل يعم : إذا عليل  م البد أن تغسله ألن

 ال يمكن أن تغسلههلل فإًذا يسق  ابكم وتىليل به ولو كان عىل جسمل.

 )املتن(

 وكذا مكم من به سلو البول وما ل معماه.

 )الرشح(

وكممذلل مممن كممان ل معممماههلل أو مممن كممان بممه سمملو البممول فإنممه يىلمميل الىلمم ة 

ابممد، مممن  م االستحااممةهلل املعتمما ة إال أنممه يىلمملينا بوامموءهلل إال أهنممم يقولممون: 

أو البولهلل أو للريدهلل فيه تفىلي  ل مسألة الىل ةهلل حا يمظر صام  ذلملهلل ممث : 

الظنر يدخ  عىل الساعة الثانية عرشة ونىلفهلل وخير  ممث  عمىل السماعة الثالثمةهلل 

فلممام يأتيممل صممام  السمملو أو املستحااممة يقممول لممل: ممماذا أفعمم ؟ تسممأله: همم  

  الوقت أم أنه يتق مع؟ إمما أنمه مسمتمر  ا مامهلل وإمما هذا السلو مستمر معل ل ك

 أنه قد يأيت أمياناهلل  كن ل الساعة الوامدة يأتيه مرتني وث ثة.
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فإذا قال بأنه مستمر معم   ا مامهلل فمقمول لمه: أنمت مكممل أنمل تىلميل ل أول 

الوقممت مممع اجلامعممةهلل إال أنممل ،ممد، وامموءا عمممد كمم  صمم ةهلل قلممما: الظنممر يممدخ  

لثانية عرشة ونىلف وخير  عمىل السماعة الثالثمةهلل يقمول: إذا توامأه عىل الساعة ا

أسممت يع أن أصمميل صممم ة وممما خيمممر  مممم  ريممد ممممدة عرشمم  قممما قهلل فمقممول لمممه: وإن 

تمممأخره عمممن اجلامعمممة البمممد أن ،مممد، صممم ة ل مقمممدار العرشممم  قممما ق التممم  يمق مممع 

 عمل فينا السلو.

العبمممما ةهلل كمممم  : إممممما أنممممه يسممممتغرق ليممممع زمممممان صمممام  السمممملو عممممىل مممممالتني

الوقت والبول ممه يمزلهلل فنمذا مما عليمه إال أنمه إذا أرا  أن يقموم إىل الىلم ة يغسم  

مممذاكريه ويتواممأ ويىلمميل ولممو كممان يمممزل عممىل ف ذيممه  ألن الوقممت كلممه مسممتغرق 

عممىل هممذه ابالممة  ألنممه لممو ذهمم  وتمظممف وأعمما  الوامموء ممما نفعممههلل فممإذا اسممتغرق 

م التكليممممفهلل إال أن الوامممموء األول ابممممد، ليممممع زمممممن العبمممما ة سممممق  عمممممه مكمممم

 الذي تواأه للىل ة  ز ههلل هذا إذا استمر معه ل ليع الوقت.

إمما إذا كمان صممام  السملو سلسمه متق ممعهلل يعمم :  كمن يسممتمر معمه سمماعة 

ويمق ممعهلل نىلممف سمماعة ثممم يعمماو ه سمماعة ثانيممةهلل فممإًذا نىلممف السمماعة هممذه إذا كممان 

هلل فيلممزم بممأن يىلمميل ل هممذا الوقممت يسممت يع أن  ممد، فينمما العبمما ة مممن غممري مممد،

ولو تأخر عمن اجلامعمة  ألنمه  مدثنا عمىل دنمارة ممن ممد، أو خبمث بوفمق مما أممر 

 الرشف.

 )املتن(
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 فإذا استمر  ا الدم ل الشنر ا خر فإن كانت معتا ة فحيضنا أيام عا  ا.

 )الرشح(

ام قممال قمال: إذا اسممتمر معنما الممدم أكثمر مممن العما ة التمم  هم  عمممدهاهلل فقمال مممثل

: لتمظممر إىل أيممام ابممي  التمم  كانممت ،يضممني فينمما مممن قبمم هلل فممإذا اسممتمر  المبمم  

معنممما وكمممان متجممماوزا ا مسمممة عرشممم يومممماهلل فمممإًذا نسمممميه  م استحاامممةهلل فلمممام تمممأيت 

عا تممممل التمممم  كانممممت عليممممل تمق عممممني عممممن الىلمممم ة وعممممن العبمممما ةهلل فلممممام يتجمممماوز 

ين الىلممممم ةهلل وهمممممذه املمممممرأة الوقمممممت فممممم  عممممم ة بالمممممدم الممممممازلهلل فتغتسممممملني وتبمممممارش

 املعتا ة.

 )املتن(

وإن ت تكممن معتمما ة وكممان هلمما متييممز وهممو أن يكممون بعمم   منمما أسممو  ث يممما 

 وبعضه رقيقا أمحر فحيضنا زمن األسو  الث ني.

 )الرشح(

همما ا ن بممدأ املىلممف ل املممرأة املميممزةهلل اممرأة قالممت لممل: أنما واهلل ممما عمممدي 

لمساء تقول لل: أنا أمي  مرة سمتة أيمامهلل ممرة سمبعة عا ةهلل مثلام لما ا ن: بع  ا

أيممامهلل ممما عمممدي عمما ةهلل لكمممم  أعممرف  م ابممي هلل ونحممن تكلمممما عممن أوصمماف  م 

ابي  أنه ث نيهلل وأنه حمتدمهلل وأنه خير  بتألمهلل وأن فيه را حمةهلل ليمع األوصماف 

 الت  ذكرناها ورشمماها ل األسبوف احاي.
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يسممت هلمما عما ة فمرجعنمما إىل التمييممز ونقممول فقمال املىلمممف: إذا كانممت املمرأة ل

هلا: ه  تست يعني أن متيمزي بمني المدم والمدم؟ تقمول لمل: نعممهلل أنما  م مييضم فيمه 

األوصمماف التمم  همم  كممذا وكممذا وكممذاهلل بعممد ذلممل أسممت يع أن أميممزه مممن  م حمممرتق 

إىل  م خفيفهلل فمقول هلا: البد أن تعميل عىل التمييزهلل فإذا رأيمت األوصماف التم  

ني بأهنممما ممممي  فمممإًذا  عممم  عممممل الىلممم ةهلل وإذا جممماءه األوصممماف األخمممر  جتمممزم

 الت  تعرفني بأهنا ليست بحي  فبارشي فينا أعامل العبا ة.

 )املتن(

وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعا  ا وال متييمز هلما فحيضمنا ممن كم   منر سمتة 

 أيام أو سبعة.

 )الرشح(

نا ل البدايةهلل ما هم  معتمدة ومما هذه املرأة ماذا سميماها؟ املعتدة تكلمما علي

هم   يمزةهلل سمميماها: املتحمرية  ألهنما ليسمت هلما عما ةهلل وليسمت هلما متييمزهلل والمث ، 

ل أسئلةهلل املرأة األوىل قالت له: يا رسمول اهلل إنمم   صفاه هذه جاءه للمب  

لتمظممري إىل األيممام التمم  كمممت ،يضمميمنا قبمم  ممما »: أسممتحا هلل فقممال هلمما المبمم  

 هلل إًذا ر ها إىل العا ة.«لذي أصابلأصابل ا

يعممممم : -إن  م ابممممي   م أسممممو  يعممممرف »: املممممرأة الثانيممممة قممممال هلمممما المبمممم  

فممإذا أقبلممت ميضممتل فممدع  الىلمم ةهلل فممإذا  -أسممو هلل ويعممرفهلل فممإًذا عمممده أوصمماف

 هلل هما أرجعنا إىل التمييز.«أ بره فاغتسيل وصيل
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ملممرأة التمم  جمماءه للمبمم  هممماي امممرأة ممما عمممدها متييممز وال عمممدها عمما ة وهمم  ا

 - سممبعة سمممواه والممدم  -استحااممت مممدة سممبعة سمممواه -محمممة بمممت جحمم

ت يمق مممع علينممماهلل فلمممام زا ه علينممما املمممدة اختلمممت عممممدها العممما ةهلل واختممم  عممممدها 

،ييضم »: التمييزهلل فقالت له: يا رسمول اهلل مما أعمرف أي ةءهلل فقمال هلما المبم  

 .«ل علم اهلل ستا أو سبعا

 )املتن(

وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعا  ا وال متييمز هلما فحيضمنا ممن كم   منر سمتة 

 أيام أو سبعة ألنه غال  عا ة المساء.

 )الرشح(

ا ن قمممال: املتحمممريةهلل وأاممماف إلينممما املبتمممدأةهلل نحمممن قلمممما: املبتمممدأة قمممد يسمممتمر 

معنممممممما أكثمممممممر ممممممممن مخسمممممممة عرشممممممم يومممممممماهلل وإذا زا  ا مسمممممممة عرشممممممم يومممممممما نعتممممممم ه  م 

 استحااة.

ال املىلمممف: إذا زا  معنمما  ممذا الشممك  تممر  إىل عمما اه المسمماء فمقممول هلمما: قمم

،ييض ستة أيام أو سبعة أيام وامكم  عىل الزا د بأنمه استحاامةهلل مكمم املبتمدأة 

مكمممم التممم  ليسمممت هلممما عممما ةهلل أو كانمممت هلممما عممما ة أو نسممميتنا وت تسمممت يع أن تعمممم  

همم  يكممون ل بدايممة الشممنرهلل أو عممىل التمييممزهلل ونحممن فىلمملما سممبعة أيممام أو سممتة أيممام 

 ل هناية الشنر.
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تسأل املرأةهلل ديم  أنمت مما عممدي عما ة ومما عممدي متييمزهلل ديم  هم  تمذكرين 

 مممميئا ل عا تممممل السممممابقةهلل فتقممممول: أنمممما واهلل كمممممت أعممممرف بممممأنم  أمممممي  ل أول 

 الشنرهلل فمقول هلا: ،ي  ل علم اهلل ستة أيام أو سبعة أيام ل أول الشنر.

أخممر  قالممت: الهلل أنمما أذكممر بممأنم  كمممت أمممي  ل هنايممة الشممنر جمماءه امممرأة 

فمقول هلا: ،ي  ستا أو سبعا ل هناية الشمنرهلل امما إذا عمم  علينما وت تعمرف هم  

 كان ل بداية الشنر أو ل هناية الشنرهلل فنذه تر  إىل أول الشنر.

 :....  ال ال 

ا ليممع األمممورهلل نحممن ممما نفىلمم  ا ن كثممريا  ألن املممرة احااممية ذكرنمم :الشمميخ

 وقسمما التقسيامه الت  متر معما.

 )املتن(

واباممم  ال ،ممي  إال أن تممر  الممدم قبمم  وال  مما بيمموم أو يممومني فيكممون  م 

 نفاس.

 )الرشح(

 ا ن انتنى املىلمف من أمكام ابي  و خ  ل أمكام ابام .

 :....  ال ال 

دمهلل همم   مموز الشمميخ يسممأل عممىل أن املستحااممة إذا اسممتمر معنمما المم :الشمميخ

همممة  لزوجنممما أن يأتينممما؟ اتفمممق الفقنممماء عمممىل جمممواز ذلممملهلل إال أن اجلامهمممري عمممىل كرا

هلل ألن هممذا  م وكممان يأتينمما زوجنمما""ذلمملهلل وجمماء ل مممديث محمممة بمممت جحمم : 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            13رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فال يعني عن من المفرغ  سهون قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من لم يُراجع م

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

 

20 

همممة ل ذلمممل  ألنمممه اممممتامل أن يكمممون ل همممذا  عممما يهلل إال أن الفقنممماء يقولمممون الكرا

ا الدم اخت هلل هم  همو  م ممي  أو الوقت هو  م مي   ألنه ا ن حا جر  معن

 م استحاامممممممةهلل فممممممممحن نحكمممممممم ا ن بمممممممالظواهرهلل بمممممممالتمييزهلل بالعممممممما ةهلل همممممممذا كلمممممممه 

بالظمماهرهلل ونحممن ل الرشممف مممأمورين بأنممما نحكممم بالظمماهرهلل وأممما البممادن فمميعلم بممه 

 اهللهلل فمىلوا عىل الكراهة إلمكانية أن يكون هماي  م مي .

 :....  ال ال 

نممممت قلممممت: أكثممممر ابممممي  مخسممممة عرشمممم يوممممماهلل الشمممميخ يقممممول بأنممممل أ :الشمممميخ

هلل ديمم  حمماذا سممتا أو «،ممي  سممتا أو سممبعا»قممال هلمما:  فكيممف املستحااممة المبمم  

 سبعا؟ ألنه غال  المساءهلل ا ن غال  المساء ستة أو سبعة.

همممذه اسمممتمر معنممما المممدم ممممدة  مممنر فلمممم نحكمممم لمممه بمممأكثر ابمممي   ألن أكثمممر 

هنممممما سمممممتة أو سمممممبعة همممممو الغالممممم  ابمممممي  ل ا مسمممممة عرشممممم يومممممما نممممما رهلل لكمممممن كو

ألنممه  كممن تكممون عا  مما –واملشممنور فمر همما إىل الغالمم هلل لكممن لممو كانممت مبتممدأة 

 فلنذا قلما هلا: إىل أكثر  م ابي . -ثامنية أيامهلل  كن تسعة أيام

مممث : املمممرأة املبتمممدأةهلل الشممنر األول اسمممتمر معنممما المممدم مممدة سمممتة عرشممم يومممماهلل 

وممممما ممممي  و م استحااممممةهلل ل الشممممنر الثمممماين مممماذا يكممممون ابكممممم؟ مخسمممة عرشمممم ي

جاءهممما المممدم ممممدة مخسمممة أيمممامهلل ل الشمممنر الثالمممث جاءهممما المممدم ممممدة مخسمممة أيمممامهلل ل 

بع جاءها الدم مدة مخسة أيامهلل ماذا يكمون ابكمم همما؟ يقمول بمأن عا  ما  الرش الرا

مخسمممة أيمممامهلل والبمممد أن تقيضممم عرشمممة أيمممام ممممن الشمممنر األول  ألنمممما همممماي قلمممما هلممما: 
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ا ي  إلمكانيممة أن يكممون مممي هلل لكممن حمما اسممتقر معنمما مممدة ث ثممة أ ممنر مخسممة متمم

أيمممام علممممما بمممأن عا  ممما مخسمممة أيمممامهلل فتكمممون ل الشمممنر األول عا  ممما مخسمممة أيمممامهلل 

ويكون ممن اليموم السما س إىل السما س عرشم كلمه  م استحاامةهلل لكمن نحمن قلمما 

ن ا ن جزممما بأنمه لميو هلا: ال تىليل ل تلل املمدة إلمكانيمة أن يكمون ميضماهلل لكم

 بحي  ف بد أن تقيض مدة عرشة أيام.

هلممذا فممرق بممني ا مسممة عرشمم يوممما وبممني ا مسممة أو السممتةهلل فأع يممت فسممحة  

مخسة عرش يوما إلمكانية أن يكون ميضاهلل لكن حما وجمده همماي عما ةهلل جزممت 

 بأن تلل ليست بحي  وإنام هو استحااة.

لقواعمد التم  ذكرناهما املمرة احاامية ا ن انتنت مسا   ابي هلل وعىل همذه ا

يسممت يع اإلنسممان أن خيممر  أي مسممألةهلل مشممكلة ابممي  عممىل أنممه خيتلممف مممن امممرأة 

عمممممدهلل فمممممإذا اإلنسمممممان امممممب   إىل اممممممرأةهلل فلنمممممذا مسممممما له ال تمضمممممب  إال بضمممممب  القوا

 قواعده ومترن عليناهلل است اف أن خير  أي صورة تعر  عليه.

–هلل نحمن قلمما: إمما أن تكمون مما    ()وابامم  ال ،مياملىلمف ا ن قال: 

هلل وإمممما أن تكمممون مامممم  وهممم : التممم  ل ب منممما -وهممم  التممم  ليسمممت ل ب منممما ولمممد

 ولدهلل ابا   يأتينا ابي  وال نر.

األص  ل أن ابامم  ال ،مي   ألنمه يقمال: يمقلم  ذلمل ممع وجمو  اجلممنيهلل 

سممماء يممممزل فعممما ة إذا علمممق الولمممد ل المممرمم انق مممع عمممن املمممرأة ابمممي هلل بعممم  الم

علينممما المممدم ل خممم ل ابمممم هلل مممماذا يكمممون مكمممم همممذا المممدم؟ هممم  ،كمممم بأنمممه  م 
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مي  فتمتمع عمن الىلم ة وعمن الىلميام؟ أو ،كمم بأنمه  م فسما  ويكمون ال عم ة 

 به؟

يقولممون بمممأن  -رمحنممم اهلل-هممما عمممدنا قمموالن للفقنمماء: ابمابلمممة واألمممماف 

 فسا .ابام  ال ،ي هلل وأي  م رأته ابام  فنو  م 

واحالكيمممممة يقولمممممون بمممممأن -وهمممممو المممممذي عليمممممه الفتمممممو –الشمممممافعية ل اجلديمممممد 

 ابام  ،ي .

وا مممم ف بممممني الفقنمممماء ل إمكانيممممة ذلمممملهلل واملممممر  والفىلمممم  ل هممممذه املسممممألة 

يرجع إىل ال    ألن ال   يست يع أن  زم بأن هذا ه  همو  م ممي  أو لميو 

ه مممن املحققمني يقولممون: بممم بمدم مممي هلل وإن كممان  ميخ اإلسمم م ابممن تيميمة وغممري

أن همممذا المممدم خمممر  ممممن المممرممهلل فمممإن األصممم  فيمممه أن يكمممون ممممي هلل متمممى يقممموم 

المممدلي  عمممىل أنمممه لممميو بحمممي   ألنمممه  م خمممار  ممممن المممرممهلل و مممذا يتقمممو  قمممول 

الشمممافعيةهلل إال أن يتممميقن بأنمممه لممميو بمممدم ممممي هلل فابامممم  إذا رأه  م وكمممان عمممىل 

 أوصاف ابي  فإنه  كم بأنه مي .

 تن()امل

واباممم  ال ،ممي  إال أن تممر  الممدم قبمم  وال  مما بيمموم أو يممومني فيكممون  م 

 نفاس.

 )الرشح(
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إال ل مسممألة وامممدة وهمم : أن املممرأة قممد يأتينمما ال لممق قبمم  المموال ة بيمموم أو 

يممومني فقممال: هممذا إذا جمماء ال يسمممى  م فسمما هلل وإنممام يلحممق بممدم المفمماسهلل وسممم  

المرمم ب مرو  الولمدهلل فمإذا كمان قبم  يموم  المفاس نفاسا من التممفو وهمو: تممفو

 -ل األمكمممام-أو يمممومني فإنمممه يلحمممق بأصمممله المممذي همممو المفممماسهلل والمفممماس مثلمممه 

 مث  ابي هلل وهلذا بعد هذا الباب تكلم املىلمف عىل مسا   المفاس.

 :....  ال ال 

نحن قلما بأن العا ة تتقدم وتتأخرهلل  كن أن املمرأة رمر  عا  ما ممن  :الشيخ

األوىل إىل األ نر الثانيةهلل وكلمام تكمرره معنما ممدة ث ثمة ممراه تثبمت هلما األ نر 

عا ة جديدةهلل وقد تتغري العا ة وقد تزيدهلل وابمي  راجمع إىل المفسمية وراجمع إىل 

نمممههلل فممماملرأة إذا كانمممت نفسممميتنا مرتاممممة وكمممان غمممذا ها  دبيعمممة الغمممذاء متمممى ل ألوا

أوصماف ابمي  املعتما هلل أمما إذا جيداهلل يكون  م ابي  أ د إىل السموا هلل ويمأيت ب

 تغري مزاجنا فيتغري علينا العا ة.

 :....  ال ال 

ا ن الشميخ دمرح سمسال: اممرأة جماءه واسمتفتت قالمت: أنما انق ممع  :الشميخ

عم  الدم مدة مخسة أ نر ما جاءهلل ل الشنر السا س جماءين ممدة عرشمة أيمامهلل ثمم 

ءين ممممدة مخسمممة عرشممم انق مممع عمممم  ممممدة مخسمممة أ مممنرهلل ل الشمممنر ابممما ي عرشممم جممما

 يوماهلل هذه ل أي قسم تكون؟

 : يرجع إىل عا  ا.ال ال 
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 من خيالف أو يوافق الشيخ؟ :الشيخ

 :....  ال ال 

هممم : صمممامبة معتممما ةهلل الشمممنر األول حممما  -ممممثلام قمممال الشممميخ-همممذه  :الشممميخ

رتمممم  األمكممممام عمممممىل  -سممممبحانه وتعممممماىل–ارتفممممع عمنمممما تىلممممميل وتىلمممموم  ألن اهلل 

 أن الدم غري موجو  فإهنا تىلوم وتىليل.وجو  الدمهلل وميث 

ل الشنر السا س نقول هلا: أنمت كانمت عممدي عما ة ممن قبم ؟ قالمت: نعممهلل 

أنمما عمما يت مخسممة أيممامهلل فمقممول هلمما: ارجعمم  إىل عا تمملهلل إذا قالممت: ممما كانممت عمممدي 

فمقمممول هلممما: ممممدة العرشمممة أيمممام همممذههلل هممم  كمممان  م  -أميمممز–عممما ة لكمممن عممممدي متييمممز 

 إذا قالت: كان كله عىل وترية وامدة فإًذا هو  م مي .مي  أو متغري؟ ف

إذا قالممممت: الهلل مممممن العرشممممة أيممممام السممممتة أيممممام األوىل كانممممت  م مممممي هلل لكممممن 

األربعممممة أيممممام كممممان  م خفيممممف فمقممممول هلمممما: أنممممت تعملممممني ا ن هممممما عممممىل التمييممممزهلل 

فتمق عمممممني عمممممن الىلممممم ة ممممممدة سمممممتة أيمممممامهلل واألربعمممممة أيمممممام التممممم  بعمممممد تسممممممى:  م 

 هلل ونفو هذا تفعله ل الشنر ابا ي عرش.استحااة

إله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن ال 

 إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك

 


