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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

حا�ه ن، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وأصالحمد هلل رب العالمی
 أجمعین، 

 �اب النوم مع الحائض وهي في ثیابها: ": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
عن �حیى عن أبي سلمة عن ز�نب ابنة أبي سلمة حدثنا سعد بن حفٍص قال: حدثنا شیبان 

ت فانسلل ،في الخمیلة -صلى هللا علیه وسلم-ع النبي حدثت أن أم سلمة قالت: حضت وأنا م
: -صلى هللا علیه وسلم-فخرجت منها، فأخذت ثیاب حیضتي فلبستها، فقال لي رسول هللا 

 صلى هللا-قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخمیلة، قالت: وحدثتني أن النبي  »أنفست؟«
إناء  من -صلى هللا علیه وسلم-نا والنبي �ان �قبِّلها وهو صائم، و�نت أغتسل أ -علیه وسلم

 واحد من الجنا�ة".
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وأصحا�ه 

 أجمعین، أما �عد، 
 �اب النوم مع الحائض وهي في ثیابها، �اب النوم مع -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري 

 في ثیابها. الحائض وهي 
شر�عتنا شر�عة الوسط بین الشرائع، فمن الشرائع من یهجر الحائض وال یدخل البیت التي هي 
فیه، ومنهم من أتباع الشرائع من هو على ضد ذلك، �جامعونها، و�زاولون معها ما �فعلونه مع 

إشكال فیه، الطاهر، وحّرم علینا شرعنا وطء الحائض، وأ�اح لنا ما عدا ذلك، فالنوم معها، ال 
على أن ال �قرب الِحمى، وال �قُرب من موضع الوطء، و�بتعد عن الوسائل التي توقعه في ذلك 

إال  إذا �ان شدید الشهوة، ُ�خشى علیه إذا قُرب منها أن یواقعها، فهذا من �اب ما ال یتم الواجب
ام مع الحائض، �ه ومن �اب منع الوسائل المفضیة إلى المحّرم، وما عدا ذلك فال �أس �ه. ین

 و�نام معها وهي في ثیابها التي تلبسها وهي حائض.
: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شیبان عن �حیى، وهو ابن أبي �ثیر، عن -رحمه هللا-قال 

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ز�نب ابنة أبي سلمة، وهي بنت أم سلمة أم المؤمنین، حدثته أن 
صلى هللا -من أمهات المؤمنین، قالت: حضُت وأنا مع النبي أم سلمة أمها قالت: حضُت، وهي 

، في الخمیلة، الخمیلة لباس تلبسه النساء، و�ذلك الخمیصة، و�لبسه الرجال على -علیه وسلم
 .اختالٍف في �یفیة تفصیله وخیاطته

-ي والواو واو الحال والجملة حالیة، وأنا مع النب -صلى هللا علیه وسلم-حضُت وأنا مع النبي  
في الخمیلة. المعیة هنا مع هل مقصود بها معه في الخمیلة أو معه في  -صلى هللا علیه وسلم

في الخمیلة، ظاهر أنها معه في  -صلى هللا علیه وسلم-ذمته وعصمته؟ حضُت وأنا مع النبي 
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الخمیلة، وأما �ونها في عصمته فهذا أمٌر معروف مفروغ منه، وال �مكن أن یتطرق احتمال مع 
 .-علیه الصالة والسالم-ها نامت معه كون

، �ُخفیة، �ُخفیة �حیث ال �شعر بها، هذا -علیه الصالة والسالم-فانسللُت، خرجْت من عنده  
ر علیه النوم، فخرجُت منها �عني من الخمیلة، فأخذُت ثیاب  ؛كانت ما تقصد إلیه لئال تكدِّ

ب حیضتي فلبستها، �خصصون للحیض، فأخذُت ثیا احیضتي فلبستها، �انوا �خصصون ثیا�ً 
ث الثیاب األخرى، مع عدم التحفظ، و�ال ؛للحیض اثیا�ً   ظ فإنفإذا حصل االحتیاط والتحف لئال ُتلوِّ

 .التلو�ث مأمون 
م »أُنفسِت؟«: -صلى هللا علیه وسلم-فلبستها، فقال لي رسول هللا    أن الحیض �طلق وهذا تقدَّ

فاًسا، قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخمیلة، علیه النفاس، وتقدم �اب من سّمى الحیض ن
وهو نومها معه و�جواره  ،-علیه الصالة والسالم-�ه النبي لعلها �انت تظن أن هذا مما یتأذى 

أن یبیَّن لها الحكم  -علیه الصالة والسالم-من غیر فاصل، وهي متلبسة �الحیض، فأراد النبي 
 .�الفعل

 -: وحدثتني-ز�نب ابنة أبي سلمة-ت لني معه في الخمیلة، قالقالت: قلت: نعم، فدعاني فأدخ 
علیه -�ان �قبِّلها وهو صائم. والنبي  -صلى هللا علیه وسلم-، أن النبي -تعني أمها أم سلمة

ن �ان ُ�قبِّل وهو صائم، و�ان �ملك إر�ه، فالذي �ملك إر�ه وشهوته ال مانع م -الصالة والسالم
 ؟ ذاوماأنه �ان �قبلِّها  -ولم �صحّ  -ودأ�ًضا، وجاء في ُسنن أبي دا ائشةأن �قبِّل، وذ�رت ذلك ع

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
الحدیث ضعیف، أما التقبیل فهو  ،آخره، لكن الحدیث ضعیف أوالمهم، �مص لسانها، طرفه 

 لمن �ملك إر�ه. ،وال إشكال فیه لمن �ملك إر�ه ،صحیح
، و�نُت أغتسُل أنا، أنا هذه إعرابها ضمیر -ه وسلمصلى هللا علی-و�نُت أغتسل أنا والنبي  

فصٍل ال محل لها من اإلعراب، یؤتى بها للتوصل إلى العطف على ضمیر الرفع المتصل، ال بد 
 ؛من الفاصل

 عطفَت فافصل �الضمیر المنفصل       و�ن على ضمیر رفع متصل  
  دعفه اعتقفي النظم فاشًیا وض            أو فاصٍل ما و�ال فصل یرد  

من إناء واحد، من الجنا�ة، ال مانع من أن  -صلى هللا علیه وسلم-و�نُت أغتسل أنا والنبي 
ولها أن ترى منه �ل شيء، وفي  ،تغتسل المرأة مع زوجها؛ ألن له أن یرى منها �ل شيء

م ذ�ره: �ان الرجال والنساء یتوضؤون في عهد النبي   -صلى هللا علیه وسلم-الصحیح مما تقدَّ
 جمیًعا. -صلى هللا علیه وسلم-جمیًعا. �ان الرجال والنساء یتوضؤون في عهد النبي 
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ومما قیل في ذلك أن هذا �ان قبل الحجاب، ولكن هذا الجواب لیس �صحیح، بل یتوضؤون 
ر أن مقابلة الجمع  ،جمیًعا �عني الرجال مع زوجاتهم، �ل واحد مع زوجته؛ ألن القاعدة ُتقرِّ

ل ، �عني �ل واحد وزوجته، الرجال یتوضؤون والنساء جمیًعا �عني �ادً لقسمة أفرا�الجمع تقتضي ا
 رجل مع زوجته، �ما لو قیل: ر�ب القوم دوابهم، ر�ب القوم دوابهم، �ل واحد ر�ب دابته، وترجم

ن هذا �ان قبل إ :علیه البخاري، مع أن هذه الترجمة في صحیح البخاري والشّراح أكثرهم قال
 خاري ترجم: �اب وضوء الرجل مع زوجته، �اب وضوء الرجل مع زوجته. الحجاب، الب

 :...طالب
 ، �عنيادً ما انتبهوا، القاعدة �ما قیل مقابلة الجمع �الجمع تقتضي القسمة أفرا ،ما انتبهوا ،، النعم

 . آحاد �ل واحد مع زوجته
 اغاني: وهي في: قوله �اب النوم مع الحائض زاد في نسخة الص-رحمه هللا-"قال الحافظ 

 ثیابها.
 روا�ة؟أم نسخة 

 طالب: روا�ة.
 .نعم

 ومّرت أكثر من مرة.عندنا نسخة،  لكنطالب: 
 عجیبة! نعم.

م الكالم على ذلك في �اب من سّمى الن" فاس زاد في نسخة الصاغاني: وهي في ثیابها، تقدَّ
 حیًضا".

حائض، والز�ادة من نسخة الروا�ة فیها: �اب النوم مع ال ،معنى الكالم أن روا�ة أبي ذر
 ؟..ولیست في �ثیر من الروا�ات، لكن ماذا قال في األصل ،ولیس في روا�ة أبي ذر ،الصاغاني
 طالب:....

 أشار إلى شيء؟
 طالب: عندنا ما أشار إلى شيء.

 وال أشار هنا، إال أن �لمة �اب ذ�ر علیها.
 طالب: لیست عند األصیلي.

 .نعم
 النوم مع الحائض.طالب: نعم. وفي الشرح: �اب 

 في الشرح بین القوسین.، نعم
 طالب: �ذا.
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بین القوسین: �اب النوم مع الحائض، زاد في روا�ة الصاغاني: وهي في ثیابها. �عني أكثر 
 الروا�ات ما فیها: وهي في ثیابها، تقتصر على �اب النوم مع الحائض، طیب واإلرشاد؟

 :...طالب
 ؟ماذا

 :....طالب
 إرشاد الساري.

 شيء. هلب: ما فیطا
 شيء، ما هو إرشاد الساري؟  ه�قول ما فی

 كّمل.
 طالب: �عني أشار نفس التبو�ب: وهي في ثیابها.

 ین؟أ
 : اإلرشاد.طالب

 تبو�به هو؟
 .نعمطالب: 
 طیب.

 "و�حیى المذ�ور هو ابن أبي �ثیر".
م الكالم على ذلك في �اب من سمى النفاس حیًضا. عكس ما �فیده الحدیث، ا  لحدیث.تقدَّ

 طالب: أنفسِت؟
 من سّمى الحیض نفاًسا. و�ذا أطلق النفاس على الحیض فلیطلق الحیض على النفاس، نعم.

 قوله: قالت: وحدثتني، هو مقول ز�نب بنت أم سلمة، وفاعل حدثتني أمها أم سلمة، زوج"
 ، وسیأتي الكالم على ذلك في �تاب الصیام. -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 -صلى هللا علیه وسلم- معطوف على جملة الحدیث الذي قبله، وهي: أن النبي قوله: و�نتُ 
م الكالم على فوائده في �تاب الُغسل".  كان �قبِّلها، وقد تقدَّ

 نعم.
 : �اب من أخذ ثیاب الحیض سوى ثیاب الطهر-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري "
 عن أبي سلمة عن ز�نب ابنة أبي سلمةحدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن �حیى  

 مضطجعةٌ  -صلى هللا علیه وسلم-قالت: بینا أنا مع النبي  -رضي هللا عنها-عن أم سلمة 
فقلت: نعم، فدعاني  »أنفست؟«في خمیلة حضُت، فانسللت فأخذت ثیاب حیضتي، فقال: 

 فاضطجعت معه في الخمیلة".
 .ي روا�ة الكشمیهني عندك �اب: من أخذ�اب من اتخذ، وروا�ة أخرى: من أخذ أو أعّد، ف
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 طالب: �اب من اتخذ.
 ؟ماذا

 طالب: من أخذ.
 من أخذ ومن اتخذ ومن أعّد.توجد المتن، من أخذ، وهي روا�ة األكثر من الرواة،  ،المتن

 طالب:....
 اتخذ روا�ة األكثر، أخذ روا�ة من؟ 

 :...طالب
الصحیح، لكن ما ُنسبت إلى، من نسخة صحیحة، هي من نسخة صحیحة، وهي موجودة في 

 ؛اتخذ ثیاب الحیض سوى ثیاب الطهر إلى روا�ة. وهو الحدیث السابق، في الباب السابق، من
 .لقولها: فأخذت ثیاب حیضتي، تقدم في الباب الماضي

: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن �حیى وهو ابن أبي -رحمه هللا-قال  
م، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ز�نب ابنة أبي سلمة، عن أمها كثیر في الباب ا لذي تقدَّ

مضجعٌة في خمیلٍة  -صلى هللا علیه وسلم-أم سلمة أم المؤمنین، قالت: بینا أنا مع النبي 
م. اقرأ الشرح. »أنفست؟«حضُت، فانسللت فأخذت ثیاب حیضتي، وقال:   إلى آخره، على ما تقدَّ

 : "قوله: �اب من اتخذ �اب الحیض وفي روا�ة-مه هللارح-الحافظ  أحسن هللا إلیك، قال
و ابن هالعین والدال المهملتین، وهشام المذ�ور هو الدستوائي، و�حیى  ،الكشمیهني: من أعدّ 

م في �اب من سمى النفاس حیًضا".  كثیر، والكالم عن الحدیث قد تقدَّ
 ،ني لیس من الحفاظ، لیس من الحفاظأشار الحافظ ابن حجر في مواضع من الفتح أن الكشمیه

ولیس من الحفاظ، وأثنى على روایته في موضع، أثنى على  ،مجرد راو�ة ،وهو مجرد راو�ة
ولكنه في موضع أو مواضع الذي �قّل حفظه  ،روایته في موضع؛ ألنه قد ال �كون من الحفاظ

�عتني �أمره و�راجع �ضبط، لكن الغالب علیه عدم الحفظ، والذي �عرف من نفسه عدم الحفظ و 
وفي األصل ضعیف الحافظة �حصل له شيء من الضبط ال سیما ما �عتني �ه، ولذا  ،محفوظه
لكنه مع ذلك  ،�الم الحافظ مضطرب في الكشمیهني، األصل أنه لیس من الحفاظ :ال �قال

 و�ن لم �كن في األصل حافًظا.  ،�عتني و�ضبط
 »لكان أن �قف أر�عین خیر من أن �مّر بین ید�ه لو �علم الماّر بین یدي المصلي ما علیه،«

نه أوهنا أشار الحافظ إلى  ،»من اإلثم«أر�عین، لو �علم الماّر ما علیه، وفي روا�ة الكشمیهني: 
 لیس من الحفاظ.

 :...طالب
 .صاحب العمدة ووقع في الخطأ نفسه أثبتها، انتقد
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�عتزلن و ودعوة المسلمین  ائض العیدین: �اب شهود الح-تعالىرحمه هللا -قال اإلمام البخاري "
 المصلى

حدثنا محمد هو ابن سالم قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أیوب عن حفصة قالت: �نا نمنع  
ن عواتقنا أن �خرجن في العیدین فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلٍف فحدثت عن أختها، و�ا

�انت أختي معه في سٍت ثنتي عشرة، و  -صلى هللا علیه وسلم-زوج أختها غزا مع النبي 
 -مصلى هللا علیه وسل-ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي  ،قالت: �نا ُنداوي الكلمى

ها، لتلبسها صاحبتها من جلباب«أعلى إحدانا �أس إذا لم �كن لها جلباٌب أال تخرج؟ قال: 
یه هللا علصلى -فلما قدمت أم عطیة سألتها: أسمعت النبي  »ولتشهد الخیر ودعوة المسلمین

ق �خرج العوات«؟ قالت: �أبي، نعم، و�انت ال تذ�ره إال قالت: �أبي، سمعته �قول: -وسلم
 أي العواتق ذوات الخدور". »وذوات الخدور

 أو.
یشهدن والُحیَّض ول«أو العواتق ذوات الخدور،  »�خرج العواتق وذوات الخدور«سمعته �قول: "

ألیس  قالت حفصة: فقلت: الُحیَّض، قالت: »المصلىالخیر ودعوة المؤمنین، و�عتزل الُحیَّض 
 تشهد عرفة و�ذا و�ذا؟".

 ؟ماذا
 :...طالب

: �اب شهود الحائض، �عني حضور الحائض العیدین، العیدین -رحمه هللا-�قول اإلمام البخاري 
ودعوة المسلمین، التي یدعو بها اإلمام في الخطبة، في خطبة العید، و�عتزلن المصلى، �عتزل 

فال إشكال في عدم دخولها، و�ذا �ان  األن الحائض إذا �ان المصلى مسجدً  ؛یَّض المصلىالحُ 
في الصحراء، فهذا لیست له أحكام المسجد، و�ذ�ر  ،ُیتخذ للصالة غیر مرتَّب االمصلى مكانً 

 .الفقهاء الفرق بین المصلى والمسجد في هذا الموضع
للحائض أن تدخله �الُجُنب، و�ذا �انت في  وعلى �ل حال إذا �انت الصالة في المسجد فلیس 

ال  ،لئال تضیق على المصلین وهي لیست تصلي ؛صحراء فتعتزل المصلى من �اب االستحباب
على سبیل المنع الحتم؛ ألن المصلى لیس �مسجد، على هذا التقدیر، واآلن أكثر الناس �صلون 

ع التي �صلى فیها العید العشرات، في المساجد أ�ام العید، و�لغت المساجد من الكثرة والجوام
في البلد الواحد؛ ألن البلدان توسعت، والسیارات  اسبعین مسجدً  ،استین مسجدً  ا،خمسین مسجدً 

أكثر الناس ما یتمكن من الصالة،  فلعلكثرت، فلو ُقصر األمر أو حصر على مساجد �سیرة 
أو جدة، والمساجد قلیلة ما  خرج الناس جمیًعا لصالة العید في البلدان الكبیرة مثل الر�اض

 یدر�ون الصالة.
 :...طالب
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طیب؛ ألنه ما دام الطر�ق طر�ق الدارسین من الجامعات إلى بیوتهم �الساعات �الساعات فكیف 
الصالة  ، فال بد من التیسیر علیهم بتعداد أماكنا�بارً  اوصغارً  اونساءً  إذا خرج الناس �لهم رجاًال 

 وهلل الحمد. ،وهذا هو الحاصل ،صالة العید
 :...طالب

ال ال ال، ال ال ال، خارج المسجد ما �ضر. و�عتزلن المصلى، والضمیر ضمیر النسوة �عود على 
و�عتزل الحّیض «الُحیَّض المفهوم من شهود الحائض، والمنصوص علیه في الحدیث �قوله: 

أكلوني  ولو ذ�ر الفاعل فاعل �عتزلن الحّیض المصلى لصارت الجملة على لغة ،»المصلى
ا : حدثن -رحمه هللا-إن الفاعل لیس �فاعل و�نما هو تأكید للضمیر، قال  :الر�اغیث، إال إن قیل

 محمد بن سالم أو سّالم؟ 
 :...طالب
 ؟ لكن القاعدة في هذا؟ ماذا

 :...طالب
إن هذا على  :كلهم سّالم إال هذا شیخ البخاري وعبد هللا بن سالم الصحابي، ومنهم من قال

د: سّالمالقاعدة  .، �شدد �ابن رجب، ابن رجب شدَّ
قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجید الثقفي عن أیوب بن أبي تمیمة السختیاني، عن حفصة  

بنت؟ بنت سیر�ن، أوالد سیر�ن من الذ�ور واإلناث فیهم بر�ة، وسیر�ن هذا من سبي عین التمر، 
 .فنفع هللا بهم نفًعا عظیًما ،إلناثمن سبي عین التمر، فأنجب هذه الثلة من الذ�ور وا

ن عن وعُتق ،قالت: �نا نمنع عواتقنا أن �خرجن في العیدین، العواتق البنات اللواتي قار�ن البلوغ 
 الخدمة، ذوات الخدور العواتق ذوات الخدور أو ذوات الخدور أو وذوات الخدور، البنت إذا بلغت

ال تفتن وال ُتفَتن، و�ان من شیمتها الحیاء، لئ ؛وعُتقت من الخدمة، لزمت الِخدر، ما تخرج
 وشمائله أنه أحیا من العذراء في خدرها، وانظر -علیه الصالة والسالم-الحیاء، وجاء في وصفه 

ترى اآلن ما عند بنات المسلمین مما �خالف هذه األوصاف، و�لى وقت قر�ب إذا وصلت المرأة 
هم الذین فواآلن إذا قابلت الرجال الرجال  بیتها تجد العباءات شهباء، من مالصقة الجدار،

ینصرفون عنها، وسببه �ثرة الدخول والخروج، �ثرة اإلمساس تِقل ُتذهب اإلحساس، �عني 
 �هللا المستعان.  ،اإلحساس ال یوجد

 :أن �خرجن في العیدین، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، قصر بني خلف في البصرة، قالوا
طلحات، في بیت في ذ�ر حة بن فالن بن خلف، الذي �قال له: طلحة الإنه لشخص �قال له: طل

 ه؟نتعرفو  اسمه، شاهد
 :...طالب
 ؟ماذا
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 :...طالب
هذا هو، هذا هو، هو ولي إمرة سجستان نعم، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، و�ان 

أختي معه في  �عني غزوة، و�انت ،ثنتي عشرة -صلى هللا علیه وسلم-زوج أختها غزا مع النبي 
ما من مكلوم «ست تخرج معه إلى الغزو للخدمة، تداوي الجرحى، وهم الكلمى، الكلیم الجر�ح، 

الوا قمجروح ُ�جَرح في سبیل هللا، ونعوذ �اهلل من الهوى والضالل، المعتزلة  »ُ�كلم في سبیل هللا
ُ ُموَسى َتْكِلیًما}[سورة النساء: في:  فراًرا من ؛ كمةر الحجّرحه �أظافیقالوا:  ]١٦٤{َوَ�لََّم للااَّ

اللغة؟  قر�ب من هو ، هل هذا قر�ب من السیاق؟ هل-جل وعال-صفة الكالم هلل  ،إثبات الصفة
 حه �أظافیر الحكمة؟ نعوذ �اهلل من الضالل. هل هو قر�ب من العقل؟ جر 

المر�ض  قالت: �نا نداوي الكلمى �عني الجرحى، ونقوم على المرضى، الكلمى الجرحى، قد �كون 
 فیه جرح وقد �كون ال جرح فیه.

 :...طالب
األصل أن الرجال یداوون فما یلزم. ما یلزم أبًدا، و�ذا جاءت الضرورة إذا ُوجدت الضرورة 

 والنساء یداو�ن النساء، لكن إذا وجدت ضرورة، وجد رجل بین نساء، أو امرأة بین رجال ،الرجال
 ال بد أن ُتعاَلج. ف

 :...طالب
: أعلى إحدانا �أس إذا لم -صلى هللا علیه وسلم-على المرضى، فسألت أختي النبي  نعم. ونقوم

 �كن لها جلباب أال تخرج؟ �عني ال �جوز أن تخرج بدون جلباب، ال تخرج إذا لم �كن لها جلباب؟
ه و�دل على أن ما یلبس »لتلبسها صاحبتها من جلبابها«: -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي 

فضفاض یدخل معها أختها، واآلن الجلباب أو القمیص من الضیق ما �كفي، ُیرى النساء واسع 
 ما تحته، ُیرى ما تحته من ضیقه ومن شفافیته، �هللا المستعان.

ألنها  ؛تحضر الصالة والخطبة وال تصلي، الحائض ال تصلي »ولتشهد الخیر ودعوة المسلمین«
  و الحارث؟ أو هما اثنتان؟َبة بنت �عب أُنسیفلما قدمت أم عطیة واسمها:  تحرم علیها الصالة،

 :...طالب
واألكثر على أنها بنت �عب، وأم  ،هما اثنتان: بنت الحارث و�نت �عب، وقیل هذه بنت الحارث

إنها هي  :، هي هذه أو غیرها؟ قیل-علیه الصالة والسالم-عطیة التي غّسلت بنتي النبي 
 .الثانیة

�الم حفصة؟ أرادت أن تتأكد، أرادت أن تتأكد من صاحبة  فلما قدمت أم عطیة سألُتها، هذا 
األصل؛ ألن األخت تنقل عن أختها، ولذا طلب العلو عند أهل الحدیث مرغوب فیه، أسمعِت 

ي النبي فت؟ قالت: �أبي، �عني أفد�ه �أبي، -صلى هللا علیه وسلم-النبي  صلى هللا علیه -دِّ
و�انت ال تذ�ره إال قالت: �أبي،  -صالة والسالمعلیه ال-�أبیها، �أبي، نعم، سمعته  -وسلم
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والُحیَّض، ولیشهدن «أو العواتق ذوات الخدور،  »�خرج العواتق وذوات الخدور«سمعته �قول: 
نه إ :و�عتزل الُحیَّض المصلى سواء قلنا »و�عتزل الُحیَّض المصلى ،الخیر ودعوة المسلمین

إنه مصلى ولیس �مسجد فیكون  :و�ذا قیلمسجد �معالمه فیكون االعتزال من �اب الوجوب، 
 اعتزالها لموضع الصالة؛ لئال تضایق المصلین.

خرجن ، الُحیَّض �اإنكار��  ام استفهامً یَّض؟ والُحیَّض؟ استنكار، تستفهقالت حفصة: وقلت: والحُ 
وهن ممنوعات من الصالة؟ مجرد الشهود للخیر ودعوة المسلمین ال ُتمَنع منه، فقالت: ألیس 

د عرفة؟ وفیها الخطبة، و�ذا و�ذا �عني من المشاعر، تحضر مع الناس، وهي حائض، فما تشه
 الذي �منعها من شهود الخیر ودعوة المسلمین في صالة العید؟ 

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 . هي تنقل أو ُتخِبر؟نعم

 :...طالب
 روا�ة عن المرأة؟

 :...طالب
 .قصةي تثبَّتت. تثبتت من صاحبة اللكن ه، نعم

 قوله �اب شهود الحائض العیدین ودعوة المسلمین و�عتزلن، وفي: "-رحمه هللا-قال الحافظ 
 روا�ة ابن عساكر: واعتزالهن المصلى".

 و�عتزلن المصلى؟ هو�عتزلن فقط؟ ما فی
 . هطالب: ال عندي �الشرح ما فی

 الباب...الترجمة؟
 طالب: الترجمة فیها.

 نعم.
لى إ ،أن الحائض اسم والجمع أيتزالهن المصلى، والجمع �النظر وفي روا�ة ابن عساكر: واع"

 .أن الحائض اسم جنٍس أو فیه حذٌف، والتقدیر: و�عتزلن الُحّیض �ما سیذ�ر �عدُ 
و هقوله: حدثنا محمد �ذا لألكثر غیر منسوب، وألبي ذر: محمد بن سالم، ولكر�مة: محمد  

 .ابن سالم، قوله: حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي
وهي من بلغت الحلم أو قار�ت، أو استحقت التزو�ج أو  ،قوله: عواتقنا العواتق جمع عاتق 

هي الكر�مة على أهلها، أو التي عتقت عن االمتهان للخروج في المهنة، و�أنهم �انوا �منعون 
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لما حدث �عد العصر األول من الفساد، ولم تالحظ الصحا�ة ذلك، بل رأت  ؛العواتق من الخروج
 "-صلى هللا علیه وسلم-رار الحكم على ما �ان علیه في زمن النبي استم

ما أحدثه النساء لمنعهن،  -صلى هللا علیه وسلم-كما جاء في الحدیث الصحیح: لو رأى النبي 
 واآلن المتجه المنع أو الخروج؟

 طالب: التحر�م.
 ؟ماذا

 طالب: هو التحر�م.
 ما -علیه الصالة والسالم-قالوا: لو رأى النبي  الدلیل یدل على أن النبي لم �منعهن، الصحا�ة

 لم �منعهن. -علیه الصالة والسالم-أحدث النساء لمنعهن، هذا اجتهاد، دلیل على أن النبي 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب: �ان �فضل مثل الصلوات الخمس �ان �فضل أن تبقى في بیتها ومثل هذا.

 يف -علیه الصالة والسالم-النساء �صلین معه ال، هي المسألة فیما �شرع فیه خروج النساء، و 
 علیه الصالة-المسجد، لكن یبقى أن المشروعیة �اقیة لخروج النساء، مع منعهن مما ُأحِدث �عده 

  .-والسالم
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 نعم.
 :...طالب

 ماذا ترجو من حضورها؟ ؟هذه لماذا تحضر
 :...طالب

م، إذا ُوِجد ارتكاب محظور ،ا طلبوعندنا منع، عندن ،ألن عندنا طلب  وعندنا منع، الحظر مقدَّ
م على اإل�احة وعلى الندب.  فیما ُطِلب فإن الحظر مقدَّ

 التراو�ح هل هي مطلو�ة من المرأة؟ ،طالب: لكن النوافل �ا شیخ
�الجملة إذا �ان أنفع لها، إذا �ان أنفع، إذا جلست في بیتها ما صلت أو إذا صلت ما انتفعت 

ما  هتها، فمن �اب إعانتها على نفسها، وأرادت أن تخرج �الشروط المعتبرة شرًعا فما فی�صال
 جلوسها في بیتها متعیِّن.ف�منع. لكن إذا أخلت �الشروط 

 طالب:...
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ارتكبت مخالفة ما هو  ،رض أنها خالفتتإذا تز�نت وتطیبت وخرجت هذا ما هو ممنوع؟ اف
تفتن �ه الرجال واستشرفها  اممنوع، إذا لبست لباسً ف ممنوع؟ إذا ارتكبت مخالفة في خروجها

 هل هذا �قاومه خروجهن إلى صالة التراو�ح أو غیرها؟ ال. ،ممنوعفالشیطان ولو لم تتطیب، 
 :...طالب
 ؟كیف
 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
نه ُوجد حّث للخروج وترغیب أهذا الكالم،  لكناخرجي على أي حال؟  :ها في الصالة وقالرغب
 جد ما �منع.ووُ 

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 .تثلت ُتمنع �الكلیة إذا لم تمتثلهي ما ام

 قالت، قوله: فقدمت امرأة لم أقف على اسمها، وقصر"."
 تسمیتها؟

 عندي على اسمها.: طالب
 .هو عادته �قول: لم أقف على اسمها. نعم

ن خلف الخزاعي وقصر بني خلف �ان �البصرة، وهو منسوب إلى طلحة بن عبد هللا ب"
 .المعروف �طلحة الطلحات، وقد ولي إمرة سجتسان

دیر غیرها، وعلیه مشى الكرماني، وعلى تق :هي أم عطیة وقیل :قوله: فحدثت عن أختها قیل 
 .أن تكون أم عطیة فلم نقف على تسمیة زوجها أ�ًضا

: الت المرأةقوله: ثنتي عشرة، زاد األصیلي غزوة، قوله: و�انت أختي فیه حذف تقدیره ق 
 .و�انت أختي، قوله: قالت: أي األخت

المراد �ه  :جمع �لیم أي جر�ح، قوله: من جلبابها قیل :والكلمى �فتح الكاف وسكون الالم 
المراد تشر�ها معها  :الجنس أي تعیرها من ثیابها أي تعیرها من ثیابها ما ال تحتاج إلیه، وقیل

وهو �كسر الجیم وسكون الالم  ،ى تفسیر الجلبابوهذا ینبني عل ا،في لبس الثوب الذي علیه
الثوب الواسع  :و�موحدتین بینهما ألٌف قیل: هي المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقیل

القمیص. قوله: ودعوة  :وقیل ،المالءة :وقیل ،الملحفة :وقیل ،اإلزار :وقیل ،�كون دون الرداء
ي موافقة لروا�ة أم عطیة، قوله: و�انت أي وه ،المؤمنین :وفي روا�ة الكشمیهني ،المسلمین
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�أبي، وفي  ىإال قالت: �أبي، أي هو مفد�  -سلمصلى هللا علیه و -أم عطیة، ال تذ�ره أي النبي 
 روا�ة عبدوس: بیبي.

 ِبَیِبیي.
ع قلب ماء تحتانیة بدل الهمزة في الموضعین، ولألصیلي �فتح الموحدة الثانیة ی"ِبَیِبیي، ب
األصیلي  لكن فتح ما �عدها �أنه جعله لكثرة االستعمال واحًدا، ونقل عن ،دوس�عب الهمزة �اءً 

 توضیح".لكنه فتح الثانیة أ�ًضا، وقد ذ�ر ابن مالك هذه األر�عة في شواهد ال ،أ�ًضا �األصل
شواهد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح، البن مالك النحوي المعروف، في 

ههاالصحیح �لمات أشكل إعراب ، وابن مالك سمع الصحیح من الیونیني ،ها، فتوالها ابن مالك ووجَّ
 فاستفاد الروا�ة منه، وسأله الیونیني عن هذه اإلشكاالت فأجاب عنها، رحم هللا الجمیع.

 ا قلت له:وقال ابن األثیر: قوله: �أ�أ أصلها �أبي، هو أصله �أبي هو، �قال: �أ�أت الصبي إذ"
 .اء ألًفا �ما في: و�لتىأفد�ك �أبي فقلبوا الب

ال، قوله: وذوات الخدور �ضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع ِخدر �كسرها وسكون الد 
خدور وهو ستر سكون في ناحیة البیت تقعد البكر وراءه، ولألصیلي و�ر�مة العواتق وذوات ال

 ، قوله".أو العواتق ذوات الخدور على الشك، و�ین العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي
ألن البكر لم تتزوج، والعاتق قد تكون متزوجة وتكون مع ذلك غیر �الغة، فبینهما عموم 

 .خصوص وجهي من حیث البلوغ والزواجو 
 قوله: و�عتزل الُحیَّض المصلى هو �ضم الالم هو خبر �معنى األمر، وفي روا�ة"."

 .�عني ولیعتزل
لوني البراغیث، وحمل الجمهور األمر وفي روا�ة و�عتزلن الحیَّض المصلى وهو نحو أك"

ني المذ�ور على الندب؛ ألن المصلى لیس �مسجد فیمتنع الُحیَّض من دخوله، وأغرب الكرما
 فقال: االعتزال واجب والخروج والشهود مندوب، مع �ونه نقل عن النووي تصو�ُب". 

 .تصو�بُ 
صلین �أن في وقوفهن وهن ال "تصو�َب عدم وجو�ه، وقال ابن الُمنیِّر: الحكمة في اعتزالهن 

 مع المصلیات إظهار استهانة �الحال فاستحب لهن اجتناب ذلك".
�عني لو تقف امرأة مع المصلین، فیه استهانة �الصالة، أو �أتي رجل قد صلى في مسجد آخر، 

وفیه إشكال عند من یدخل لماذا ال �صلي هذا أو، فاألصل  ،و�صف مع الناس، هذا فیه استهانة
 .مع الناس�قف في الصف �صلي أن من 

شهد قوله: فقلُت: آلحیض؟ بهمزة ممدودة �أنها تتعجب من ذلك، فقالت أي أم عطیة، ألیس ت"
 وللكشمیهني: ألیست أي الحائض، ولألصیلي ألیس �شهدن.  ،أي الُحیَّض
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واطن قوله: و�ذا و�ذا أي ومزدلفة ومنى وغیرهما، وفیه أن الحائض ال تهجر ذ�ر هللا وال م
ذلك  الخیر �مجالس العلم والذ�ر سوى المساجد، وفیه امتناع خروج المرأة �غیر جلباب وغیر

 ه في �تاب العیدین إن شاء هللا تعالى".ؤ مما سیأتي استیفا
 هللا المستعان.

 
 


