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 عرش الرابعالدرس 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 النفاس.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

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

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

: باب النفاسهلل وهو آخمر بماب ك كتماب الرةمارةهلل -رمحه اهلل-قال املىلنف 

ملىلممنف خممتم لنمما كتمماب الرةممارة كممام  بعرشممة أبمموابهلل وقبمم  أب ويكمموب بممذل  ا

يممممتكلم املىلممممنف عممممىل بمممماب النفمممماس تكلممممم عممممىل بمممماب ابممممي هلل واسممممتوفا  بممممذكر 

 ماالته وتفىلي ته.

وملممما انتةمممن منمممه ناسمممب بمممنب يبمممدأ ببممماب النفممماس  ألب ابمممي  متكمممرر عممما ة 

عمممىل مممما فيكممم  ،مممةرهلل وأمممما النفممماس فةمممو خممماد بمممالوال ةهلل فلةمممذا قمممدم مممما يتكمممرر 

 يتنخر ك جميئه.

: هو منخوذ من قوهلم: نفس الرج  الدم إذ سمال النفاس ك لغة العربأما 

منمممههلل ومنممممه قمممول العممممرب: نفممممس النةمممار بمعنممممن:  ممممالهلل أو نفمممس الىلممممب  بمعنممممن: 

َس }: -سمممبحانه وتعممماى–ظةمممرهلل ومنمممه قمممول اهلل  مممب ِ  إَِذا َتمممنَف  [ 18]التكمممموير:{َوالىلُّ

 أي: ظةر.

فمممميعم يعرفونممممه يقولمممموب: النفمممماس: هممممو  م يرخيممممه الممممرمم  عنممممد الفقةمممماءأممممما 

بسممممبب المممموال ةهلل فلمممما قممممال: بسممممبب المممموال ةهلل خممممر  معنمممما ابممممي هلل وخممممر  معنمممما 
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االستحاضمممة  ألعممما ال برجمممماب بسمممبب المممموال ة وإنممما برجممممابهلل أممممد ا بسممممبب 

العا ة وهمو ابمي هلل وارخمر بسمبب املمر  وهمو االستحاضمةهلل فقمول املىلمنف: 

 : ك هذا الباب سنتكلم ل  عىل مجلة من األمكام تتعلق به.باب النفاس أي

 )املتن(

 وهو الدم اخلار  بسبب الوال ة.

 )الرشح(

 وهذا التعريف الفقةي له.

 )املتن(

 ومكمه مكم ابي  فيا حي  وحيرم وجيب ويسقط به.

 )الرشح(

النفمماس قممال: وهممو ك أمكامممه تنربممق  -رمحممه اهلل-ارب ملمما عممرف املىلممنف 

أمكممممام ابممممي  فمممميا جيممممب وفمممميا يسممممقطهلل ملمممما تكلممممم املىلممممنف عممممىل أمكممممام عليممممه 

ابمممممي  قسممممممةا إى قسممممممني قمممممال: أمكمممممام يوجبةممممما ابمممممي هلل وأمكمممممام يسمممممقرةا 

 ابي .

فقال: إب النفاس ال ينفم  ك أمكاممه عمن ابمي  بنمء ممن األ،مياءهلل فكم  

يشء تكلمنممما عليممممه ك كتممماب ابممممي  ينربمممق ك مكمممممه عمممىل النفمممماسهلل فةمممو يمنممممع 

الىلمممم ة ويمنممممع قيممممالهاهلل ويمنممممع الىلمممميام ولكممممن يوجممممب القيمممماءهلل يمنممممع قممممراءة 
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يمنممممع الرمممم دهلل يمنممممع  خممممول  -ونحممممن تكلمنمممما عممممىل اخلمممم ف ك ذلمممم –القممممرآب 

 املسجدهلل يمنع مس املىلحفهلل مبارشة املرأة أو الوطء ك الفر .

فكمممم  املسممممماك  التممممي تكلمنممممما عليةممممما ك كتمممماب ابمممممي  تنربممممق هنممممما ك بممممماب  

النفمماس بتلممف عنممه ك تلممف عنممه ك يشءهلل إال أب الفقةمماء يقولمموب: النفمماسهلل ال ب

 : أمور بسيرة وهي ث ثة

: أنه بتلف عليه ك التوقيتهلل نحن ملا تكلمنا  عىل ابي  قلنا األمر األول

بمقممممدار أقلممممه وأك ممممر هلل ففممممي هممممذ  املسممممنلة سمممموف بتلممممف معنمممما النفمممماسهلل وسمممموف 

 يذكرها املىلنف ك ذل .

مسممنلة البلمموحهلل نحممن قلنمما بممنب ابممي  ع مممة مممن ع ممما   :املسممنلة ال انيممة

البلممموحهلل فممميب اإاريمممة إذا ماضمممت بلغمممتهلل لكمممن يقمممول الفقةممماء: النفممماس ال يكممموب 

  لي  عىل البلوحهلل وإنا يكوب متنخرا عن البلوح.

وهممذا –ك اخممت ف النفمماس عممن ابممي : مسممنلة االسممت اء  وابكممم ال المم 

االسممت اء يقممع بحييممة وامممدة ممم لا قممال النبممي  -سموف يممنع معنمما ك كتمماب العممد 

 :«هلل فمماتفقوا عممىل أب النفمماس ال يكمموب اسممت اء كاألمممة «واسممت اء األمممة بقممرء-

وهمممذ  ث ثمممة أمكمممام بتلمممف فيةممما النفممماس عمممن  -وهمممذ  املسمممنلة سممموف تمممنع معنممما

 ابي .

 )املتن(
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 وهممو الممدم اخلممار  بسممبب المموال ة ومكمةمما مكممم ابممي  فمميا حيمم  وحيممرم

 وجيب ويسقط به وأك ر  أربعوب يوما وأك ر  أربعوب يوما.

 )الرشح(

ارب بممدأ املىلممنف ك ذكممر التوقيممتهلل نحممن تكلمنمما املممرة املاضممية عممن ابممي  

وعممن الرةممرهلل  يممب نعيممدها مممن بمماب التممذكي قلنمما: أقمم  ابممي : ال مممد لممههلل أك ممر 

 مر  ال ممد ابمي : سسمة عرشم يومماهلل وأقم  الرةمر: سسمة عرشم يومما باتفمادهلل وأك

 لههلل إًذا هذ  أربعة.

هلل هممذ  املسممنلة خ فيممةهلل )وأك ممر  أربعمموب يوممما(: -رمحممه اهلل-قممال املىلممنف 

: ومجممماهي أهممم  -ك السمممنن -رمحمممه اهلل-مممم لا يقمممول الممممام ال ممممذي –اإاهمممي 

العلمممم عمممىل أب النفسممماء تبقمممن أربعمممني يومممما مممما د تمممر الرةمممرهلل واسمممتدل بحمممدي  أم 

أعمما قالممت:  -بممو  او  وابممن ماجممة وابمماكم وصممححهوأخرجممه كممذل  أ-سمملمة 

هلل فلةذا قالوا بنب أك ر متك  أربعني ليلة" "كانت النفساء عىل عةد رسول اهلل 

 النفاس أربعني يوماهلل وهو قول اإاهي.

املالكيممة والشممافعية ك أصمم  األقمموال عنممد ا يقولمموب أب أك ممر  سممتني يوممماهلل 

: قلنا بستني يوما ألنه قد  وجد ك العما ة ممن النسماء ممن تمنفس سمتني يومماهلل وقالوا

يبقممموب عمممىل همممذا القمممول المممذي همممو  -المممذين همممم األمنممماف وابنابلمممة–واإمةمممور 

 أربعني يوما.
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ثمرة اخل ف فيا بينةم عمىل أب املمرأة إذا دا  عليةما المدم بعمد األربعمنيهلل عمىل 

وم قمممممول ابنابلمممممة وعمممممىل قمممممول ابنفيمممممة تىلمممممب  اممممممرأة مستحاضمممممةهلل فتغتسممممم  وتىلممممم

 وتىليل وال ع ة بالدم.

أما عىل قول الشافعية وعىل قول املالكية فيعا بعد األربعمني تنرمرهلل نكمن أب 

يكممممموب كمممممذل  نفممممماسهلل متمممممن إذا وصممممم  إى السمممممتنيهلل بعمممممد السمممممتني  ممممم م بننمممممه  م 

استحاضممة ولمميس بممدم نفمماسهلل لكممن قممول ابنابلممة هنمما أقممو   ألب ابممدي  ونقمم  

 ذا القول.االتفاد لإلمام ال مذي يقوي ه

فنقمممول عمممىل أب أك مممر النفممماس أربعمممني يومممماهلل لكمممن مسمممنلة األربعمممني همممذ  يقمممع 

فيةممما ك مممي ممممن األوهمممام عنمممد النسممماءهلل فمممبع  النممماس يرنممموب عمممىل أنمممه علمممق ابكمممم 

بمماألربعني لامممامهلل فممكممن هممي ترةممر ك العرشممين وتبقممن ممما تىلمميل متممن تكتممم  

ملمما قممال -نمما لمميس النفمماس عنممدها األربعممنيهلل هممذا يوجممد ك ممي مممن يعتقممد ذلمم هلل وإ

لمميس عممىل أعمما سمموف متتنممع عممن الىلمم ة وعممن  -أو هنمما بممنب أك ممر  أربعممني النبمي 

 الىليام مدة أربعنيهلل وإنا أقىص يشء نكن أب يقع هو األربعني.

فمميًذا إذا  ةممر  قبمم  األربعممنيهلل اتفممق الفقةمماء عممىل أعمما إذا  ةممر  قبمم  املممدة 

ا سسمممة عرشممم يومممماهلل قمممد يبقمممن معةممما خرجمممت ممممن النفممماسهلل يعنمممي: قمممد تبقمممن معةممم

عرشمممين يومممماهلل مممما  ام ك همممذ  املمممدة فينمممه نفممماسهلل بعمممد األربعمممني ال عممم ة بمممههلل هلمممذا 

 .)وأك ر  أربعوب يوما(مد   املىلنف وقال: 

 )املتن(
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 وال مد ألقله.

 )الرشح(

ارب قلنمما: نحممن  اكمما نيممبط بالنممء األك ممر وباألقمم هلل فاملىلممنف بممدأ باألقمم  

فقنممما ك قمممال لممم : أك مممر ال نفممماس أربعمممني يومممماهلل أمممما األقممم : ال ممممد ألقلمممههلل وهنممما يوا

ابمممي هلل وهمممذا ممممن األ لمممة التمممي تقممموي عمممىل أب ابمممي  ال ممممد ألقلمممه وهمممو قمممول 

 اإاهيهلل يعني: أص  الروايا  عند ابنفية وقول األكمة ال  ث.

رمحممة اهلل –املالكيممة والشممافعية وابنابلممةهلل وأصمم  الروايمما  عنممد أ  منيفممة  

عممىل أب النفمماس ال مممد ألقلممههلل بمم  قممد يكمموب م جممة وامممدةهلل أو قممد  - اإميممععممىل

يكمموب سمماعةهلل أو قممد يكمموب يوممماهلل فمتممن ممما انقرممع عنةمما الممدم فيعمما ترةممرهلل وتقمموم 

بجميممممع األمكممممام التممممي عليةمممماهلل فبممممذل  أضممممفنا ارب مكمممممني إى األمكممممام التممممي 

 اس. عندنا ك ال تيبهلل ك ابي  والرةرهلل و خ  معنا ارب النف

 )املتن(

 ومتن رأ  الرةر اغتسلت وهي  اهر.

 )الرشح(

هممذا الكمم م يرجممع ضمممن األربعممنيهلل أنممما قلممت لمم  بننممه ال مممد ألقلممههلل لكمممن 

أقىصمم يشء معممه هممو األربعممنيهلل فمتممن رأ  الرةممر ك خمم ل هممذ  املممدة فينممه جيممب 

 عليةا أب تغتس هلل وتكوب بذل  قد  ةر .
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ملىلممنفهلل قلنمما بممنب النفمماس: هممو ارب سمموف نفىلمم  هممذا الكمم م الممذي قالممه ا

ة بسممبب المموال ة الممدم اخلممار  بسممبب المموال ةهلل يقممول الفقةمماء:  ممما بممر  مممن املممرأ

 :قسمني

هلل يعنمي: تيمع قرعمة بممهلل وهمذا : هو أب تيمع مما ال صمورة فيمهالقسم األول

 الذي نسميه نحن: السقطهلل نقول: املرأة أسقرت.

يعنممي: –ا ليسممت فيممه صممورة فمماملرأة ك هممذ  ابالممة قسمممني: إممما أب تيممع ،مميئ 

 الذي هو امليغة أو العلقةهلل هذا القسم األول. -ال رج  وال ختريط وال يد

هلل ممممن وإمممما أعممما تيمممع ،ممميئا فيمممه أي يشء ممممن أعيممماء النسممماب: القسمممم ال ممماي

 رج  أو يد أو ختريط.

كمم  ممماال  وضممع املممرأة ال بممر  عممن قسمممني: إممما أعمما تيممع ممما فيممه خلممق 

 ال خلق فيه. لإلنسابهلل أو تيع ما

إذا وضعت ما ال خلق فيههلل فالمدم المذي يكموب هنما اتفقموا عمىل أنمه لميس بمدم 

نفمممماس  ألب ممممما ال صممممورة فيممممه ال ي تممممب عليممممه أي مكمممممهلل فينممممه لمممميس بولممممدهلل وال 

يسمنهلل وال يورثهلل وال يىلمىل عليمههلل وال يغسم هلل فلما سمقرت كم  همذ  األمكمام 

 سقط معه النفاس.

ة فيممه وصممحبه  مهلل فمميب هممذا الممدم ال يسمممن فمميب خممر  مممن املممرأة ممما ال صممور 

 م نفمممماسهلل وإنمممما هممممذا الممممدم يكمممموب مكمممممه مكممممم الىلممممفرة والكممممدرةهلل ونحممممن ممممما 

تكلمنممما عممممىل الىلمممفرة والكممممدرة وارب سمممموف نمممذكرهاهلل ويكمممموب همممذا الممممدم الممممذي 
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خمممممر  مممممممع العلقمممممة ومممممممع امليمممممغة إممممممما أب يكممممموب  م مممممممي هلل وإمممممما أب يكمممممموب  م 

صافه سمي  م ممي هلل فيعما سموف متتنمع عمن استحاضةهلل فيذا كاب ك وقته أو بنو

الىلممم ة وعمممن الىلممميامهلل وأمممما إذا د يكمممن فيمممه تلممم  األوصمممافهلل أو د يكمممن ك وقتمممه 

 فينه يسمن:  م استحاضةهلل وال ي تب عليه أي مكم من األمكام.

نفرسمم هممذا: نحممن قلنمما: املممرأة عنممدما اممي  هممو خممرو  الممدمهلل قممد بممر  مممن 

ء بالكمممدرة والىلمممفرةهلل يعنمممي: مممم لا نسمممميةا ارب املمممرأة غمممي المممدمهلل ويسمممميه الفقةممما

هممممي عبممممارة عممممن إفممممرادا  قممممد ختممممر  مممممن رمممممم املممممرأةهلل  يممممب ممممما هممممو مكممممم هممممذ  

 الفرادا ؟

"كنممما ال نعمممد الكممدرة والىلمممفرة بعمممد : -كممما ك الىلممحيحني–تقممول أم سممملمة 

 هلل فيًذا هذ  الفرادا  التي ختر  من املرأة ينرر ك وقتةاهلل إذا أفردهاالرةر ،يئا"

الممرمم ك خمم ل مممدة ابممي  فيعمما مممي هلل فةممي تابعممة إى الممدمهلل لكممن إب أفردهمما 

الرمم واملرأة ك أممام الرةمرهلل فينمه ال عم ة وماهلل وإب املمرأة مماك  وهمذ  ال مكمم 

 هلا.

فكمممذل  ارب نمممتكلم عمممىل المممدم المممذي يستىلمممحب عنمممدما يسمممقط العلقمممة أو  

ي  أو كانممت فيممه أوصمماف امليممغة فنقممول: ينرممر إى وقتممههلل فمميب كمماب ك وقممت ابمم

فمميحكم  -األوصمماف التممي ذكرناهمما مممن لمموب أو ك افممة أو راكحممة أو تممنلم–ابممي  

عىل أب هذا الدم  م مي هلل أما إذا خم  عمن املكماب يعنمي: ك الوقمتهلل وخم  عمن 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            14رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فاليغني عن من المفرغ  سهوخلوا التفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال ي

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

 

10 

همممممذ  األوصممممماف فينمممممه  م استحاضمممممةهلل فيجمممممب عليةممممما أب تغتسممممم  وتتوضمممممن لكممممم  

 عت ما ال صورة فيه.هذا القسم األول الذي هو: إب وضص ةهلل 

أممما إذا وضممعت ممما فيممه الىلممورةهلل فةممذا هممو الممذي يسمممن بممدم النفمماسهلل وهممذا 

الممذي يسمممن  م النفمماس هنمما عممىل مممالتني: إممما أب الممرمم يرخيممه مممع المموال ةهلل أو 

 يرخيه قب  الوال ة.

ارب عندنا تقسيم ك الشق ال مايهلل قلنما: التقسميم مما يوضمع عمىل قسممني: إمما 

وإنما ينرمر إى أوصمافههلل هم  همو  لههلل وقلنا: هذا الدم ال عم ة بمهتيع ما ال صورة 

 مي  أم أنه استحاضة.

إذا وضعته وفيه يشء من اخللمق فينمه إذا استىلمحب معمه  م فينمه يسممن:  م 

 النفاس.

 يممب هممذا النممء الممذي وضممعته املممرأة وكانممت فيممه صممورة اخللممق قممد تيممعه 

 ب تيعه ويكوب معه  م.عىل قسمني: إما أعا تيعه من غي  مهلل وإما أ

ارب وضمممعته إمممما أب يكممموب فيمممه صمممورة ممممن اخللمممقهلل أو لممميس فيمممه صمممورة ممممن 

اخللممقهلل إذا لمميس فيممه صممورة ممممن اخللممق تكلمنمما عممىل همممذا ابكمممهلل أممما إذا كمماب فيمممه 

صممممورة مممممن اخللممممقهلل فيممممما أب بممممر  معممممه  مهلل أو ال يكمممموب معممممه  مهلل هنمممما التقسمممميم 

 األول.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            14رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فاليغني عن من المفرغ  سهوخلوا التفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال ي

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

 

11 

قةمممماء بمممماملرأة اإفمممموفهلل وهممممذا ك ممممي ك نسمممماء إذا د بممممر  معممممه  م يسممممميةا الف

األكرا هلل وتكلم عليه الفقةاءهلل فقد تيع املرأة الولد عندهم وال يستىلمحب معمه 

  مهلل فتسمن: املرأة اإفوف.

إذا د بر  معه  م مما همو ابكمم؟ هم  جيمب عليةما الغسم  أو ال جيمب عليةما 

 الغس ؟

عنمممممد ابنابلمممممة  اختلمممممف الفقةممممماءهلل أبمممممو منيفمممممة وقمممممول عنمممممد الشمممممافعي وقمممممول

يقولمموب: إب د بممر  مممع الولممد  م فمميب املممرأة  مماهرهلل تىلمميل وال غسمم  عليةمما  ألب 

العمم ة ك وجمموب أمكممام النفمماس بمممرو  الممدمهلل وهممذ  د بممر  منةمما  م فيسممقط 

 عنةا األمكام.

املالكيمممة والشمممافعية ك األصممم  وابنابلمممة يقولممموب: إب خمممر  الولمممد ممممن غمممي 

لنمما ر ال مكممم لممه فيلحممق بالغالممبهلل وهممذ  املسممنلة هممي  مهلل فمميب هممذا يشء نمما ر وا

قاعممممدة فقةيممممة وهممممي: أب النمممما ر ال  مكممممم لممممههلل ويم مممم  هلمممما الفقةمممماء م مممم  بالرجمممم  

إذا اعتممر أو ممم مماذا يفعم ؟ همو مما عنمد  ،معرهلل  -الذي ليس له ،عر-األصلع 

فقممال الفقةمماء: جيممب عليممه أب يمممرر املوسممنهلل وإب كمماب لمميس فيممه ،ممعرهلل لكممن البممد 

مممر عليممه املوسممن إباقمما بالغالممب  ألب النمما ر ال مكممم لممههلل وابكممم هنمما علممق أب ي

عممىل املرنممةهلل وإذا علممق ابكممم عممىل املرنممة د يلتفممت فيممه إى ابكمممةهلل وهممذ  قاعممدة 

 فقةية: إذا علق ابكم عىل املرنة د يلتفت فيه إى ابكمة.
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قظ إذا اسمممممتي»قمممممال:  عمممممن النبمممممي  ثبمممممت ك الىلمممممحيحني عمممممن أ  هريمممممرة 

أممممدكم فممم  يغممممس يمممد  ك النممماء وليغسممملةا ثممم ثهلل فممميب أممممدكم ال يمممدري أممممن 

هلل يقمول الفقةماء:  يمب إذا جماء إنسماب وغلمف يمد هلل غلفةما تغليفما جيمدا «باتت يد 

ونممامهلل نحممن نجمم م ك الىلممباح أب يممد   مماهرةهلل  يممب همم  يغسمملةا هنمما ث ثمما؟ قممال 

كمممةهلل فمميذا علممق ابكممم عممىل الفقةمماء: نعمممهلل ألب العمم ة باملرنممة ولمميس العمم ة باب

 املرنة د يلتفت فيه إى مكمته.

فنقول كذل : إذا خر  الولمد هنما ممن غمي  مهلل فينمه جيمب عليةما أب تغتسم هلل 

ك مالمة مما إذا النسماب  -ملا تكلمنا عليمه-وهذ  أ،به بمسنلة ك نواق  الغس  

خم ف ك جامع دوجتمه ود ينم لهلل هم  جيمب عليمه الغسم  أم ال؟ قلنما: كماب هنما  

إذا مممممس اخلتمممماب اخلتمممماب فقممممد »: الىلممممدر األول ثممممم وقممممع االتفممممادهلل وقممممال النبممممي 

لكممن  -خممرو  املنممي–هلل رغممم أب األصمم  ك الجيمماب هممو النمم ال «وجممب الغسمم 

ملمما كانمممت عممما ة كمم  ممممس يستىلمممحب معمممه النمم ال استىلمممحبت الىلمممورة مرلقممماهلل 

ء أنمممم ل أو د ينمممم ل ألنممممه املرنممممةهلل م مممم  النممممومهلل النسمممماب إ ذا نممممام ملمممماذا ينممممتق  فسمممموا

ء تممممميقن أو د يتممممميقن البمممممد أب  وضمممممول ؟ ألب النممممموم مرنمممممة خمممممرو  ابمممممدثهلل فسممممموا

 يتوضنهلل فعىل هذا يكوب قول الذين أوجبوا عليةا الغس  أقو .

: أعمما إذا وضممعت ك رميممابهلل إذا وضممعت ك رميمماب ثمممرة اخلمم ف بيممنةم

صميامةا صمحي هلل وخر  الولد ممن غمي  مهلل فعمىل قمول أ  منيفمة والمذين معمه أب 
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وال جيب عليةا الغس هلل وأما عىل قمول اإمةمور فينمه يبرم  صميامةا وجيمب عليةما 

 الغس .

هنا ارب انتةينا من التقسيم: إذا خر  بدمهلل أو د بمر  بمدمهلل  يمب إذا خمر  

بممدم هنمما هممذا هممو  م النفمماسهلل الممذي هنمما اريممر حممم  النمم ا  فيممههلل هممو أب بممر  مممع 

 الولد.

)واباممممم  ال اممممي  إال أب ك كتمممماب ابممممي  قممممال:  -رمحممممه اهلل-املىلممممنف 

 هلل فةنا عندنا التفريع عىل هذ  املسنلة.تر  الدم قب  وال هتا بيوم أو يومني(

قلنا: املرأة إذا خر  منةا الدم بسبب الوال ة فةمو  م نفماسهلل لكمن همذا المدم 

قممد بممر  مممع الولممدهلل وقممد بممر  قبمم   ألب الممرمم قممد يتممنفس قبمم  خممرو  الولممدهلل 

تكلم عممىل القسممم األول: وهممو الممدم الممذي بممر  قبمم  الولممدهلل ونممتكلم فمميا بعممد فنمم

 عن الدم الذي بر  بسبب الولد.

الممدم الممذي بممر  قبمم  الولممد عممىل قسمممني: إممما أنممه بممر  ويبقممن مستىلممحب 

إى أب بر  الولدهلل وإما أنه بر  وينقرع ثم يبقن ف ة من ال منهلل ثمم بمر  معمه 

 الولدهلل عندنا قسمني.

 :....  لرالبا

يعنمممي: المممدم المممذي بمممر  قبممم  الممموال ةهلل إمممما أنمممه يسمممتمر إى أب بمممر   :الشممميخ

الولدهلل وإما أنه ينقرعهلل ك مالة مما إذا انقرمع المدم قبم  الموال ةهلل فةمذ  ترجمع معنما 

إى املسممنلة التممي تكلمنمما عليةمما وهممي: همم  اباممم  اممي  أو ال اممي ؟ فعممىل مممن 
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فينممه حيكممم  -وهممو قممول املالكيممة والشممافعية–قممال مممن الفقةمماء أب اباممم  اممي  

عمىل همذا الممدم بننمه  م ممي هلل وعممىل قمول ابنفيمة وابنابلممة والقمول المذي اختممار  

املىلنف عىل أب ابام  ال اي هلل ويكموب همذا المدم  م استحاضمةهلل فميًذا ال عم ة 

 به.

 :....  الرالب

 نعيد التقسيم؟ :الشيخ

 : نعم.الرالب

 اية؟ يب نعيد من البد :الشيخ

ر الدم إى الوال ة.الرالب  : الهلل من استمرا

 يمممممبهلل ارب عنمممممدنا إذا وضمممممعت املمممممرأة مممممما فيمممممه خلمممممق إنسممممماب فةمممممو  :الشممممميخ

 قسمني: إما أب تيعه بدمهلل أو ال تيعه بدم.

إب وضعته بغي  م فةي مسنلة اإفوفهلل وتكلمنا عليةماهلل إذا وضمعته ممع  م 

 و خر  قب  الولد.ينرر إى هذا الدمهلل ه  خر  مع الولد مبارشةهلل أ

إذا خر  قب  الولد عمىل قسممني: إمما أنمه بمر  ويسمتمر معمههلل وإمما أنمه بمر  

 وينقرع متن بر  الولد.

تكلمنممما عمممىل املسمممنلة وهمممي: إذا خممممر  وانقرمممعهلل قلنممما: يكممموب فيةممما اخلمممم ف  

الذي تقدم معنا وهي: ه  ابام  اي  أو ال اي هلل فعىل من قمال بمنب ابامم  

 -و  متممممن مممممن الناميممممة الربيممممة عممممىل أب اباممممم  قممممد اممممي وهممممو األقمممم–اممممي  
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فيسمن هذا الدم الذي خر  منةا  م مي هلل تتوقمف عمن الىلم ة وعمن الىلميامهلل 

وعممىل ممممن قمممال بمممنب ابامممم  ال امممي  يكمموب همممذا المممدم عنمممد   م استحاضمممةهلل فممميًذا 

 يكوب ال ع ة بههلل فةي تىليل وتىلوم.

)إال أب تممر  الممدم قبمم  ال: أممما إذا تواصمم  الممدم معةمماهلل فقممد تكلممم املىلممنف قمم

هلل فمميب هممذا يعتمم   م نفمماسهلل فمميذا اسممتمر معةمما الممدم إى أب المموال ة بيمموم أو يممومني(

 خر  الولد فةذا يعت   م نفاس.

 إال أب النفاس ملا مد نا  وقلنا: أك ر  أربعوب أو ستنيهلل فمتن يبدأ العد؟

 : من أول ن وله.الرالب

 الشيخ؟ من أمن تبدأ العد؟من أول خرو  الدمهلل من بالف  :الشيخ

 :....  الرالب

ألب  م النفممماس األصممم  فيمممه أنمممه  -وهمممذا األصممم –ممممن وراء الولمممد  :الشممميخ

ة نممافسهلل أممما قبلممه  بممر  مممع الولممدهلل فبمممرو  الولممد يبممدأ هنمما  العممدهلل وتسمممن امممرأ

 ال يىلدد عليه أنه نافسهلل وإب كاب هذا هو مكمه.

 :....  الرالب

لممق عممىل خممرو  الولممد ولمميس عممىل خممرو  أنممه  م نفمماسهلل النفمماس ع :الشمميخ

 الدم.

 : عىل قول من يقول أعا ال اي  يعت   نفاسا.الرالب
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الهلل ك  مما  ألنممه ارب إذا اسممتمر سمموف يبممدأ بننممه  م نفمماسهلل إال أنممه  :الشمميخ

 ال يبدأ ك العد معه إال بعد خرو  الولد.

ن تكلمنمما ارب انتةينمما مممن هممذا التقسمميمهلل واضمم  التقسمميم؟ أنممتم تعرفمموب نحمم

ك البدايمممة عمممىل أب كتممماب ابمممي  وكتممماب النفممماس نممم هلل ف بمممد أب تىلممم وا ولكمممم 

هممو: هممذا البمماب   -ممم لا يقممول الفقةمماء–األجممر ك ذلمم هلل وأصممعب أبممواب الفقممه 

ألب فيممممه التفمممماريع ك مممميةهلل وال يكمممما  تشممممبه صممممورة صممممورةهلل إال أنممممه ممممما مممممن صممممورة 

عنةمما يوممما مممن األمممامهلل بمم  قممد  ذكرناهمما نحممن ارب إال وقممد وقعممتهلل إال وقممد تسممنل

 تنتي  صورة د تتررد أنت إليةاهلل فبذل  نكوب قد انتةينا من هذا التقسيم.

التقسممممميم األول: أنمممممه إذا خمممممر  قبممممم هلل يرجمممممع هممممم  همممممو  م ممممممي  أو همممممو  م 

استحاضممةهلل أممما أنممه إذا اسممتمر فينممه يعتمم   م نفمماسهلل إال أنممه يبممدأ العممد عنممد خممرو  

 الولد.

 )املتن(

 مدة األربعني فةو نفاس أميا. وإب عا  ك 

 )الرشح(

ارب تكلمنممممما عمممممىل أب همممممذا المممممدم همممممو  م النفممممماس المممممذي خمممممر  ممممممع الولمممممدهلل 

واملىلممنف قممال: أقىلمما  أربعممني يوممماهلل وقلنمما باتفمماد: إذا انقرممع قبمم  األربعممني فقممد 

 خرجت هي من النفاس و ةر .
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ن  يمممب فيمممه بعممم  ابممماال  قمممد يعاو هممما المممدمهلل إذا عاو هممما المممدم مممماذا يسمممم

هلل وهمممذ  )إذا عاو هممما المممدم ك خممم ل األربعمممني فةمممو نفممماس(هنممما؟ املىلمممنف قمممال: 

روايممة مرجومممة متممن ك مممذهب ابنابلممةهلل فمميب املشممةور عنممدهم: إذا عمماو  الممدم 

وهممو ك األربعممني فةممذا يعتمم   م مسممتق هلل فمميب وجممد  فيممه أوصمماف ابممي  فةممو 

رجمممت ممممن ممممي هلل وإب د توجمممد فيمممه أوصممماف ابمممي  فةمممو استحاضمممة  ألعممما خ

 نفاسةا بمجر  ما رأ  الرةر.

نحمممن قلنممما: أقممم  يشء ك الرةمممر همممو سسمممة عرشممم يومممماهلل فمممم  : همممي نفسمممت 

عرشمممين يومممماهلل ثمممم  ةمممر  سسمممة أممممامهلل ثمممم بعمممد اخلمسمممة أممممام عاو هممما المممدمهلل فممميذا 

قلممت أ أنممت ارب: هممذا  م مممي هلل وأنممت قلممت بممنب أقمم  الرةممر هممو سسممة عرشمم 

أمام؟ فنقول: هذا ال يشمك   ألننما قلنما: الرةمر يوماهلل فكيف ارب بقيت هنا سسة 

أقلممه سسممة عرشمم يوممما فمميا بممني ابييممتنيهلل أممما ارب بممني مييممة وبممني نفمماسهلل فمم  

ة ثممم يبممدأ معةمما ابممي هلل فيكمموب الممدم إذا عاو همما  يسممتغرب أب ينقنمم نفمماس املممرأ

 ك خ ل األربعني أو ك غي األربعنيهلل ينرمر إى أوصمافههلل فميب جماء عمىل أوصماف

 م ابمممي  أو جممماء ك وقمممت ابمممي  فينمممه يعتممم   م ممممي هلل وإال اعتممم   م فسممما  

 وهو  م استحاضة.

فقمممط فيمممه مسمممنلة هنممما: ملممما قلنممما أب أك مممر  أربعمممني يومممماهلل همممذ  مسمممنلة يسمممميةا 

الفقةممماء: مسمممنلة التمممداخ هلل مممم  : ك عرشمممة ك الشمممةر وصممملت همممي إى األربعمممني 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            14رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فاليغني عن من المفرغ  سهوخلوا التفريغ من لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال ي

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

 

18 

عمىل قمول ممن قمال بننمه –و  م استحاضمة لكن استمر معةا الدمهلل هذا الدم قلنما: هم

 أما عىل قول من قال: الستنيهلل هو كذل  نفاسهلل هذ  صورة. -أربعني

عمىل قمول ممن يقمول: –تشبةةا صورة: أب امرأة استمر معةا المدم إى السمتني 

 بعد الستني يوما دا  معةا ث ثة أمامهلل يعت  هذا  م استحاضة. -ستني

الة واممدة وهمي: إذا كماب همذا الوقمت همو يقولوب أنه  م استحاضة إال ك م

وقت عا هتما ك ابمي هلل مم  : اممرأة عا هتما ك ابمي  ممن عرشمة إى سسمة عرشم 

نفسمممت وك األربعمممني انتةمممن معةممما ك يممموم إممممد  عرشممم ك الشمممةرهلل  -سسممة أممممام–

ودا  معةا الدم أربعة أمام أو سسة أمامهلل فتكوب خرجت من النفماس و خلمت ك 

من ك هذ  ابالة بننه  م استحاضةهلل وإنا هو  م ممي هلل فتكموب ابي هلل ف  يس

  خلت مييتةا عىل نفاسةا.

ارب عنممدنا امممرأة عا هتمما تبممدأ ك عرشممة مممن الشممةرهلل ونفاسممةا وصمم  إى اثنممن 

عرش ك الشةرهلل بعد اثنن عرشم ك الشمةر دا  معةماهلل يكموب بقمي هلما ممن عا هتما ممن 

بص ث ثمممة أممممام ألنمممه قمممد يكممموب  م ممممي هلل ابمممي  ث ثمممة أممممامهلل فممميًذا البمممد أب تممم 

 فيكوب  خ   م ابي  عىل  م النفاسهلل وهذا يعت  كذل  باتفاد الفقةاء.

 :....  الرالب

يكوب  خ  ابي  عىل النفاسهلل أو النفاس عىل ابي هلل وملما كماب  :الشيخ

مكممم النفمماس نفممس مكممم ابممي  د يفممرد الفقةمماء ك ذلمم   ألعمما سممواء مكمنمما 
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و بنعا ماك هلل د بتلف ابكم ك ترتب ابكام ممن إسمقاط الىلم ة بنعا نافس أ

 والىليام. 

ختمنممممما كتممممماب الرةمممممارة كمممممام  وهمممممو عرشمممممة  -ابممممممد هلل–ونكممممموب بمممممذل  

 أبوابهلل إذا أر نا أب نعيدها: 

بدأنا بامليا هلل ثم بارنيةهلل ثم بالوضوءهلل ثم بنمواق  الوضموءهلل ثمم باملسم  عمىل 

هلل ثم موجبا  الغس هلل ثم ببماب ابمي هلل ثمم بماب اخلفنيهلل ثم بالتيممهلل ثم بالغس 

النفممماسهلل وهمممي عرشمممة أبممموابهلل رتبةممما املىلمممنف ترتيبممما منرقيممماهلل وبمممذل  نكممموب قمممد 

انتةينممماهلل وسممموف نمممدخ  ك كتممماب الىلممم ةهلل ونؤجممم  كتممماب الىلممم ة إى األسمممبو  

 .-إب ،اء اهلل–القا م 

ب مسممنلة رميمماب: قلنمما: امممرأة اإفمموفهلل إذا خممر  الولممد مممن غممي  م همم  جيمم

 عليةا الغس  أم ال جيب عليةا الغس ؟

فمممن علممق الغسمم  عممىل الممدم ود يممر  م فينممه ال يوجممب عليةمما الغسمم هلل وعممىل 

 من قال: الع ة بالغالب فينه يوجب عليةا الغس .

قلنمما: يرةممر ثمممرة اخلمم ف إذا وضممعت ك رميممابهلل امممرأة اإفمموف وضممعت 

بمنب صميامةا قمد برم    الولد ك رميابهلل فعىل قول من جيب عليةما الغسم هلل يقمول

ألنه  خ  عليةا املانعهلل ف بد أب تفرر ك ذلم  اليموم ثمم تغتسم  ثمم تىلميل وتعيمد 

 قياء هذا اليوم.
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أممممما عممممىل قممممول أ  منيفممممة ومممممن وافقممممه فتكمممموب إذا وضممممعته مممممن غممممي  م فمممميب 

 صيامةا يكوب صحيحا  ألنه د يفسد عليةا يومةا.

 :....  الرالب

ةما ذلم   ألب العم ة بمالعمومهلل أمما النمموا ر ال نحمن قلنما أنمه جيمب علي :الشميخ

مكم هلاهلل هذ  قاعدة فقةية: الع ة بالغالب وأما النا ر ف  مكم لمههلل يلحمق  اكما 

 بالعام.

 :....  الرالب

مبممارشةهلل ألعمما اإفمموف إذا خممر  منةمما الولممد فتقمموم تغتسمم  وتىلمميل  :الشمميخ

تممممن المممممام جفمممموف ممممما ينتيةمممما نفمممماسهلل وهممممذا قممممد وجممممدهلل مليسممممت نممممافسهلل سمممميدة 

 املاور ي قال بننه رأ  نساء ك ذل  قال: ويغلب ذل  ك نساء األكرا .

ثمممرة اخلمم ف: هممو فقممط أعمما يبرمم  صممومةا ك ذلمم  اليمموم أم الهلل إذا أبرلممت 

صومةا وجبت عليةا الغسم هلل عنمد أ  منيفمة تيمع ولمدها وتقموم تىلميل الع مهلل 

كانمت صماكمةهلل ثمم تغتسم  لكن عند اإاهي البمد إذا وضمعت ولمدها تفرمر ألعما 

 وتىليل الع .

 :....  الرالب

نحن قلنا ك مسنلة السقط: إذا خر  وفيه ما يوصف بننه ولمدهلل فميب  :الشيخ

هممذا الممدم يسمممن  م نفمماسهلل إذا اسممتمر معةمما أك ممرهلل البممد أب تنترممر إى أقىصمم يشء 

 ينع فيه الذي هو: األربعني.
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 :....  الرالب

ورة مممن صممورة اخللممقهلل فمميب هممذا يعتمم  إممما أممما إذا د يكممن فيممه أي صمم :الشمميخ

 أنه  م مي هلل أو  م استحاضة. 

  

 


