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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه ، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلالحمد هلل رب العالمین
 وصحبه أجمعین، 

  الطهر. المستحاضة رأت إذا "�ابٌ : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 
  أعظم. الصالة صلت إذا زوجها و�أتیها ساعة ولو وتصلي تغتسل عباس: ابن قال

 قال قالت: عائشة عن عروة عن ،عروة بن مهشا حدثنا :قال زهیر عن یونس بن أحمد حدثنا
 عنك فاغسلي أدبرت و�ذا الصالة فدعي الحیضة أقبلت إذا« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي
 .»وصلي الدم

 �هاصحأ، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و الحمد هلل رب العالمین
 ، أما �عد، أجمعین

ة : �اٌب إذا رأت المستحاضة الطهر. إذا رأت المستحاض-رحمه هللا تعالى- فیقول اإلمام البخاري 
هل المراد �الطهر هنا من االستحاضة والفراغ منها؟ أو من الحیض و�ن �ان دم  ،الطهر

 االستحاضة �اقًیا؟ 
  طالب:........

ر ر، قال ابن عباس: الثاني؛ ألن الحدیث ُ�فسِّ تغتسل  ،عةتغتسل وتصلي ولو سا، الحدیث ُ�فسِّ
وتصلي ولو ساعة، إذا رأت الطهر ساعة واحدة، وهي في أثناء استحاضتها، �ذا؟ أو في أثناء 

 حیضها؟
 طالب:........

ما تترك الصالة وال الصیام، اإلشكال في: ولو  نعمقال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة،  
ن ال تحیض أصًال، لكن إذا ساعة؛ ألن أقل الطهر یوم ولیلة، أقل الطهر أقل الطهر موجود م

 .عتد �ه، وال ُ�عدُّ طهًراطُهرت ساعة ثم عاد إلیها الحیض، في زمن الحیض، ال �ُ 
  طالب:........

حتى یبلغ یوم ولیلة ألن أقل الطهر یوم ولیلة، فما معنى قول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو 
 ساعة؟

 طالب:...
ولو ساعة، على  :ألنه قال ؛أنها إذا رجع إلیهامعناه  ،الطهر، ال ال، تغتسل وتصلي ولو ساعة

د و�ذا عا ،شاف من الدم طهر یلزمها فیه ما یلزم الطاهراترأ�ه أن الطهر أو النكل حال إذا �ان 
هذا شيء �خالف قول عامة أهل العلم �أن أقل الطهر یوم فإلیها �عد ساعة تكون حیضة جدیدة 

 ولیلة.
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 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
والدم  ،باب �اب االستحاضة، نعم، و�ذا رأت المستحاضة الطهر �معنى أنها مستحاضةوعندنا ال
 يذوالدم ال یزال �اقًیا ال ،ثم جاء وقت العادة فُحِكم �حیضها، ثم طهرت من هذا الحیض ،مستمر

 .هو دم االستحاضة
 طالب:...

 ینقطع عنها الحیض ساعة؟ 
  طالب:........

ا، ذا انقطع عنها دم الحیض ساعة �عتد بهذا االنقطاع و�حكم �طهرهي قلناه، فهل إذهذا الكالم ال
ف إن �ان في متصور، تغتسل وتصلي ولو ساعة، ش الصیام ما هو ،وتصوم وتصلي، تصلي

 كالم الحافظ غیره.
 طالب:...

 ،، أنها لو طهرت ولو ساعة �كون حكمها حكم الطاهراتعنها هنا یتحدثما ال ال، ال ال هو 
 .لدم �عد ساعةولو عاودها ا

 طالب:........
 والحدیث یبین. ،ال ال، ال ال المستحاضة غیر 

 طالب:...
 �عني قول خاص �ه.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؛لیس المراد االستحاضة هال، أنا أر�د أن الحائض إذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وتصلي؟ ألن

طع عن الصالة، فمراده الحائض، إذا رأت الطهر ولو تصلي ما تنق ألن المستحاضة تغتسل...
 اال �قصد �ه الساعة التي هي عبارة عن ستین دقیقة، لكنها ال تبلغ یومً  هساعة، هذا معروف أن
 .�حال من األحوال ا، الساعة ما تبلغ یومً 

 طالب:...
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العصر  �عني ،وقد تكون ثالث ساعات ،قد تكون ر�ع ساعة ،عندهم تحدثا ساعة، تحدثا ساعة
لكن لیس معناه أنها تصل إلى الیوم �حال من األحوال،  ،ولو في الصیف مثالً  ،كله ساعة

 الساعة ما تصل إلى الیوم؛ ألنها جزء من الیوم. 
 طالب:...

 .�امًال  االمقصود أنها ما تبلغ یومً 
 طالب:........

ق الساعة الطو�لة، السیاال ما وصل. تغتسل وتصلي ولو ساعة، وهذا التقلیل ما یؤ�د أنه یراد � 
 .ما یؤ�د أنه یراد �الساعة الساعة الطو�لة

قال: ولو ساعة، و�أتیها زوجها إذا صلت، ولو �انت مستحاضة، و�ثیر من أهل العلم یرون  
 .و�عضهم �منع من وطئها ما لم �خف العنت ،كراهیة وطء الحائض

 طالب: الحائض أم المستحاضة؟
فسه العنت، ما لم �خف على نفسه العنت، و�أتیها زوجها إذا المستحاضة، ما لم �خف على ن 

فهي في  ،صلت. الصالة أعظم. بال شك، الصالة أعظم من الوطء، وال تصلي إال إذا طهرت
و�ذا �انت في حكم الطاهرات جاز وطؤها، و�ن �ان مثل ما قلنا �ثیر من أهل  ،حكم الطاهرات

 منع إال إذا خشي العنت. و�عضهم � ،العلم یرون أنه �كره وطء الحائض
أو من �الم من دون ابن عباس؟  ،أو �الم المؤلف ،هل هذا من �الم ابن عباس ،الصالة أعظم

 سیأتي الكالم في الشرح. 
: حدثنا أحمد بن یونس عن زهیر بن معاو�ة، عن زهیر بن معاو�ة قال: حدثنا -رحمه هللا-قال 
 ، عن خالته عائشة أم المؤمنین قالت: قال النبيعن أبیه عروة بن الز�یر ،وهو ابن عروة ،هشام

إذا أقبلت «�خاطب المستحاضة،  »إذا أقبلت الحیضة فدعي الصالة«: -صلى هللا علیه وسلم-
أو �العادة إذا لم �كن لها  ،وتعرف حیضها إما �التمییز إن �انت ممیزة »الحیضة فدعي الصالة

�حرم علیها أن تصلي، و�ذا  ،أن تصلي ألن الحائض ال �جوز لها ؛»فدعي الصالة«تمییز، 
فاغسلي عنك الدم «أدبرت انتهى الدم دم الحیض �أوصافه أو انتهى وقته عند غیر الممیزة، 

یلزمها الغسل؛ و�ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم أو اغتسلي؟ . »فاغسلي عنك الدم وصلي« »وصلي
 .ألنها طهرت من حیض

 من ق العر دم لها تمیز أي الطهر المستحاضة رأت اإذ �اب: قوله : "-رحمه هللا-قال الحافظ 
  الحیض". زمن إلى �النسبة �ذلك ألنه; طهرا االستحاضة زمن فسمي الحیض، دم

 .ال یزال جارً�ا في وقت االستحاضةالطهر طهر حكمي. طهٌر حكمي. و�ن �ان الدم 
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 �ه یر�د أن الحیض و�حتمل زمن إلى �النسبة �ذلك ألنه ؛طهرا االستحاضة زمن "فسمي
هر من �ا شیخ؟ على �الم الحافظ أنه ط اطهرً �عني صار  .للسیاق" أوفق واألول الدم، انقطاع
 ولو �قي دم االستحاضة. ،الحیض

 غیر هذا، �الم ابن عباس ما �حتمل غیر هذا. ه، معروف. ما فینعم
 ثم ساعة الطهر رأت إذا معناه: الداودي قال ساعة. ولو وتصلي تغتسل عباس: ابن "قال

 قطر� من والدارمي شیبة أبي ابن وصله المذ�ور والتعلیق. وتصلي تغتسل فإنها دم عاودها
 ما أما: فقال المستحاضة عن سأله أنه -رضي هللا عنهما-عباس  ابن عن سیر�ن بن أنس
 تصلي". فال البحراني الدم رأت

 .الذي هو دم الحیض
 لدما ألن :أوالً  المذ�ور لالحتمال افقمو  وهذا وتصلي. فلتغتسل ساعة ولو الطهر رأت "و�ذا

 . الحیض دم هو البحراني
 طر�ق من وغیره الرزاق عبد وصله أ�ضا عباس ابن عن آخر أثر هذا زوجها و�أتیها: قوله

 عكرمة عن آخر وجه من داود وألبي زوجها. �أتیها أن �أس ال المستحاضة قال: عنه عكرمة
 عكرمة �ان إن صحیح حدیث وهو �غشاها. زوجها و�ان ،تستحاض حبیبة أم �انت قال:

 . منها سمعه
م". جزاؤه أو الجزاء محذوف شرط صلت إذا :قوله   مقدَّ

م وهو �أتیها زوجها إذا صلت �أتیها ز   .وجهاجزاؤه مقدَّ
 بیان �ه أراد البخاري  من �حث هذا أن والظاهر الجماع، من أي أعظم الصالة "وقوله:

 ع،الجما أمر من أعظم الصالة أمر ألن ؛أولى الوطء فجواز الصالة جازت إذا أي المالزمة،
 �أمر المصرَّح حبیش أبي بنت فاطمة قصة من المختصر عائشة �حدیث عقبه ولهذا

  �الصالة". المستحاضة
 المصرِّح.
 �ورالمذ وزهیر االستحاضة، �اب في مباحثه تقدمت وقد ،�الصالة المستحاضة �أمر "المصرِّح

 �ما ي البخار  وأشار ا،تام�  طر�قه من المستخرج في نعیم أبو أخرجه وقد معاو�ة، ابن هو هنا
  المستحاضة". وطء منع من على الرد إلى ذ�ر
ن المنع إما على سبیل الكراهیة أو على سبیل التحر�م إال إذا خشي العنت، فإذا خشي إ :وقلنا

 .من الزنىالقول بتحر�مه حتى أ�سر العنت جاز له أن �طأ؛ ألنه أ�سر من، على 
 الجواز على �ه استدل وما وغیرهم، والزهري  والَحَكم النخعي إبراهیم عن المنذر ابن نقله "وقد

 إلى وعزاه عباس، ابن �الم �قیة من أعظم الصالة قوله: أن الشراح �عض وذ�ر. فیه ظاهر
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 طساألف سالم طر�ق من والدارمي الرزاق عبد روى  نعم فیه، هو ولیس شیبة، أبي ابن تخر�ج
 الجماع". من أعظم الصالة قال: أتجامع؟ المستحاضة عن جبیر بن سعید سأل أنه

ولیس هو فیه، اآلن لو ُعزي حدیث إلى مصنف ابن أبي  ،قال: وعزاه إلى تخر�ج ابن أبي شیبة
لیس  :هل نجزم �أنه لیس هو فیه؟ قد نقول ،و�حثنا فیه عنه في جمیع الطبعات فلم نجده ،شیبة

ولیس فیما بین أیدینا من النسخ، وهذا یتوقف على وضع الذي عزاه، إن  ،ودةفي النسخ الموج
من النسخة التي  ایحتمل أن �كون ساقطً فكان من أهل االطالع فیمكن اعتماده في النفي، و�ال 

 ،وقف علیها، والسقط ال سیما في مصنف ابن أبي شیبة �ثیر؛ ألنه طبع أول ما ُطبع �الهند
ولذلك طبعته األولى  ،ضع واحد، وسقط أحادیث �ثیرة في مواضع أخرى وسقط مجلد �امل في مو 
وال �عول علیها، ُطبع أكثر من مرة في بیروت اعتماًدا على الطبعة  ،الهند�ة ال �عتمد علیها

منها  الهند�ة، ثم ُحقِّق اآلن وُطِبع أكثر من مرة ُحقِّق، طبعات ال تقارن �الطبعة الهند�ة أفضل
وعند  ،تجد عند هذا نقص أحادیث �سیرة كتكامل هذه الطبعات الثالث؛ ألن�كثیر، و�مكن أن ت

 ذاك نقص في غیر هذه المواضع وهكذا. 
 إرشاد الساري؟ 

 موجود.، نعمطالب: 
 لنا �الم ابن عباس: ولو ساعة. هاتمعاك؟ 

 وعن ابن عباس أ�ًضا مما وصله عبد الرزاق.  ،طالب: أ�ًضا قال: ولو �ان الطهر ساعة
 .ائً ر شیما ذ�

 طالب: ال.
أو سبعة، وفي یوم من هذه  ،المرأة التي حیضها معتاد بدون استحاضة تأتیها العادة ستة أ�ام

 تنتظر؟ أم تغتسل وتصلي  ،األ�ام رأت الطهر ساعة
 طالب:...

اء والنق ،، فالدم حیضنقاءً ، و�ن رأت و�ن رأت دًما ،ا�التلفیق، إن رأت طهرً  ،قول �التلفیق هفی
 ا معروف.طهر، هذ
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 لهم في هذا تكون مثل الطاهر مثل غیر المستحاضة.
 طاب:...

أولى �القول �التلفیق من  ،ال ال ال، غیر المستحاضة أولى �القول �التلفیق من المستحاضة
و�ن اختلف البحراني من غیره، فنعم على اعتماد  ،المستحاضة؛ ألن المستحاضة دمها مستمر
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والدم حیض، �عني ولو قلَّت مدته، هذا  ،فالنقاء طهر ،اورأت دمً  الثاني أنه إن رأت نقاءً القول 
 .�مشي على �الم ابن عباس

 طالب:........
 ؟ماذا 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 على هذا، هو �قرأ من شرح ابن رجب، أنت تقرأ من شرح ابن رجب؟ ، نعمما أحسنه. 

 طالب:........
 ة. تعجُّب!، �مِّل. َسنَ نعم

 طالب:........
 البحراني دم الحیض، نعم. 

 طالب:...
لكن نفترض أن هذه المستحاضة جاءها الدم البحراني في وقته، وفي خالل هذه المدة التي هي 

وهكذا  ،ثم ینقطع ساعة ثم �عود ،عادتها ستة أ�ام وسبعة، ینقطع الدم البحراني ساعة ثم �عود
 �صیر؟ماذا 

 د ابن عباس.طالب: لیس هذا قص
 وال یدخل فیه؟

 طالب: وال یدخل فیه.
 ؟ماذال

 طالب: انقطاع حتى یتم له یوم �امل. االنقطاع والطهر حتى یتم له یوم �امل.
 رأت الطهر ولو ساعة.

 طالب: هذا فیما بین الدمین لذلك خّص خّص البحراني، االستحاضة والحیض.
بین الدمین، بین دم االستحاضة ودم ما �صیر ساعة لو صار بین الدمین، ما �صیر ساعة 

�ستمر تمر دم االستحاضة ما نقول ساعة، الحیض، إذا انقطع دم االستحاضة أو دم الحیض واس
 حتى �أتي وقت عادتها.

 طالب:...
 رجع. معناهساعة، 

 طالب:...
 ما �خالف، انتهى دم الحیض، ما �صیر ساعة.، نعم
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 طالب: تغتسل وتصلي.
 ة؟ معناه إنه رجع، إذا قلنا ساعة.معنى ساع ما ،ولو ساعة
 طالب:...

 �قول؟ماذا 
 طالب:...

 .م الحیض سمه ما شئت، هو دم الحیضد، نعم
 طالب:...

 ا، لو قلنا ساعة معناه انقطع ثم رجع �عد ساعة.إذً 
 طالب:...

 ، تسمى ساعة في آخر یوم؟ �صیر انقطاع ساعة؟یوم و�عد؟ آخر نعم
 طالب:...

 جع، انقطع ساعة ورجع.ین؟ هو انقطع ساعة ور أ
 طالب:...

 ساعة؟ :�قول ماذال
 طالب:...

 :مقتضى الساعة أنه انقطع دم الحیض البحراني لمدة ساعة ورجع، هذا الذي نستطیع أن نقول
 ساعة.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 حتى المعتادة إذا انقطع ورأت الطهر ما تدري ورجع �عد ساعة.

 طالب:...
 .وعاد

 طالب:........
 ما قلنا ساعة. اا ما عاد حیًض إذ

 طالب:...
 ما نقول ساعة إذا لم �عد.

 طالب:...
 ي نقول، ولذلك مشِكل �لمة ساعة.ذهذا ال

 طالب:...
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 هو ما لنا إال نقول هذا.
 طالب:...

 . وهذه عادة.نعمما دامت في العادة ننتظر. 
 طالب: والممیزة المستحاضة �ا شیخ؟

 فیها؟ماذا 
 طالب:...

 عاد؟تصلي، فإن 
 طالب:...

 ینقطع ساعة ثم �عود وهكذا، هذا الذي قلته.ثم 
 طالب:...

ن رجب: واستحسنه، تكون روا�ة لإلمام ابن عباس قال: ما أحسنه، وقال اب هم لما نقل �الم
 أحمد. 

 طالب:........
 �قول؟ماذا 

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 مام أحمد تنقض قول الطحاوي. وروا�ة عن اإل ،ألن ابن عباس قال ؛ولیس �ما ادعاه، نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 قال عن �الم الطحاوي؟ماذا لكن وفیه نظر،  ،ما �خالف، نعم

 طالب:...
ه وهذا یؤ�د الفهم الذي ذ�رنا ،بدلیل �الم ابن عباس هذا ،إجماع ه�عني ما فی ،ولیس �ما ادعاه

 إلجماع الذي ذ�ره الطحاوي. من جهة، واستحسان اإلمام أحمد وسیاقه روا�ة عنه ینقض ا
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...
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ثم تغتسل  اتغتسل ثم ترجع حائًض  ،و�ال حصل عنت شدید للنساء ،ساعة ما تؤثر، ساعة ال تؤثر
لكن عامة أهل  ،، �الم ابن عباس على العین والرأس حبر األمة وترجمان القرآناوترجع حائًض 

 .على خالفهالعلم 
  وسنتها. النفساء على الصالة : "�اب-حمه هللا تعالىر -قال اإلمام البخاري 

 هللا عبد عن المعلم حسین عن شعبة أخبرنا قال: شبا�ة أخبرنا قال: سر�ج أبي بن أحمد حدثنا
 علیه هللا صلى- النبي علیها فصلى �طن، في ماتت امرأة أن جندب بن سمرة عن ُبر�دة بن

 وسطها". فقام ،-وسلم
: �اب الصالة على النفساء وسنتها، والنفساء حكمها حكم الحائض، -رحمه هللا تعالى-�قول 

طِلق على الحیض نفاس، فُیِصلى الحائض، ودم النفاس �دم الحیض، وأُ النفساء حكمها حكم 
أة ، وقام وسطها؛ ألن المر -علیه الصالة والسالم-علیها؛ ألنها امرأة مسلمة، وصلى علیها النبي 

 .عند رأسه. و�عضهم یلتمس حكمة لیست صحیحة�قوم اإلمام وسطها. والرجل 
 طالب:...

: �قوم -وال وجه له-؟ لسترها عن المصلین، هي مستورة، هي مستورة �الكفن، و�عضهم قال ماذا
 ،ما فیه إلى آخره، لكن لیس له حظ من النظر، أما �ونه �سترها ألنه أشرف ؛عند رأس الرجل

و�ن �ان �عض من في قلبه مرض إذا نظر إلى  ،روهي مستورة �الكفن ومسجاة ال تحتاج إلى ست
 تتحرك شهوته، فیمكن من هذه الحیثیة. ،الموضع ولو �ان مستوًرا تتحرك شهوته

 طالب:...
 ُ�سجى قبرها عند وضعها. ،ُ�غطى

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
، سجى فیهي تذاآلن القول �أن اإلمام �ستر وسط المرأة، األصل أنها مستورة �الكفن، و�الغطاء ال

ألنه في األصل مستور �اإلمام،  ؛لكن �ون �عض من في قلبه مرض ینظر إلى هذا الوسط
ي �ستر البدن، �عني ذو�ونه لیس دون من في قلبه مرض و�ین وسطها ما �ستر غیر الستر ال

مثل جدار، �عض من في قلبه مرض تتحرك شهوته ألدنى سبب ألدنى سبب  ا�صیر حجا�ً 
 المرأة مؤثرة تان �عضهم تتحرك �مجرد التخیُّل ولیس أمامه شيء، و�ذا �انتتحرك شهوته، إذا �

فیتجه القول �أنه لیسترها عن المصلین، وهو نوٌع من  ،و�ن �انوا یتفاوتون  ،في نفوس الرجال
 المصلین، لكن ما ُ�فرَّق بینهم إال بواقعهم، �عض الناس في قلبه مرض إذا ذ�رت المرأة تحر�ت

و�ن  ،رأى؟ ورؤ�ة الرأس ورؤ�ة الرجلین �النسبة للمرأة لیس مثل رؤ�ة وسطها فكیف إذا ،شهوته
 فمن هذه الحیثیة یتجه القول �أنه �سترها. ،كان مستوًرا
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 طالب:........
 .ین؟ مثلهأ 

 طالب:........
 ؟من �ستر عنهف 

 طالب:...
 ؟ ماذا 

 طالب:...
 ألنه ال بد منه.  ؛واحد ما هو مثل رؤ�ة الجماعة، �غتفر مثل الواحد عن اإلمام، لكن رؤ�ة

 طالب:...
ومجرد التماس، وهو تفر�ق له نوع ه -علیه الصالة والسالم-ي حصل منه ذمجرد التماس، هذا ال

 .من حیث العلة ،وجه
 �عني سنة الصالة والقیام على الجنازة ،قال: �اب الصالة على النفساء وسنتها 
 ،ةقال: أخبرنا شعب ،وهو ابن سّوار ،حدثنا أحمد بن أبي سر�ج �الجیم، قال: أخبرنا شبا�ةقال:  

 عن حسین المعلَّم عن ابن ُبر�دة أي؟ ،وهو ابن الحجاج
 طالب: عبد هللا.

 عبد هللا بن بر�دة أو سلیمان؟  
 طالب: عبد هللا

ني في نفاس إثر والدة، �ع ،عن سمرة بن جندب، أن امرأة ماتت في �طن ،عبد هللا بن بر�دة
 ، فقام وسطها. -صلى هللا علیه وسلم-فصلى علیها النبي 

 ....قوله: 
. اعلیه الصالة سنة أي وسنتها النفساء على الصالة �اب: : "قوله-رحمه هللا-قال الحافظ 

 حمدأ إن :وقیل، الصباح واسمه، والجیم �المهملة أنه تقدم سر�ج أبي بن أحمد حدثنا :قوله
 .جده إلى نسب فكأنه ،سر�ج أبي بن عمر ابن هو
، مالمعل حسین عن الوارث عبد طر�ق من روایته في مسلم سماها �عب أم هي امرأة أن: قوله 

 . أنصار�ة أنها الصحا�ة في نعیم أبو وذ�ر
  ". هرة في امرأة عذبت قوله نظیر وهو، الحمل �عني �طن �سبب أي �طن في ماتت: قوله

 . نعم.�عني �سبب. �سبب هرة
 يف ماتت �طن في ماتت :قوله أن فظن الترجمة هذه في البخاري  وهم :قیل: التیمي ابن "قال

 . مبطونة ماتت �طن في ماتت ومعنى: قال، الوالدة
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 في اتتم الجنائز �تاب من الحدیث هذا في المصنف عند فإن، الواهم هو له الُمَوهِّم بل: قلت
 . لمسلم و�ذا نفاسها.

، �السكون  غیره وضبطه، التین ابن ضبطه و�ذا، روایتنا في السین �فتح هاوسط فقام: قوله
  وسطها". عند فقام وللكشمیهني:

 َوَسطها وال َوْسطها؟
 طالب:...

 وفهالفرق بین َوَسط ووْسط، إذا صح وضع بین فهو َوْسط، إذا صح وضع بین مكان وْسط  ما
 .وْسط

اًرا، خیار عدوًال، جعلناكم أمة وسًطا أي عدوًال خی الَوَسط؟ الَوَسط األصل فیه الخیار الخیار،و 
 وهنا ُضِبط �الفتح.

 طالب:...
ألنه بین  ؛، إذا قلت وْسط الحلقة وْسط الحلقة ما هو �السكون نعمعند َوَسطها مضبوطة هكذا، 
 ء.ا على الرديه بین، �طلق الوَسط إطالًقا عرفی� أطرافها، بین أطرافها، وصّح فی

 طالب:........
 ؟ اذام 

ما تدري؟ ما هو �عرفكم؟  ،وَسط :ا التمر؟ تقولذرأ�ك به ما :�قول لك يء،هذا وَسط الرد
 طالب:........

 ؟ ماذا
 ء عرًفا ما هو... وَسط ردي :قال ،ال ال

 طالب:...
 . ا�ثیرً ، أقل نعم

 ،و�ذا ضبطه ابن التین ،ي هي روا�ة أبي ذرتال ،قال: فقام وَسطها �فتح السین في روایتنا
 .، من حیث المعنىوهذا هو المتجه من حیث المعنى ،وضبطه غیره �السكون 

. عالىت هللا شاء إن الجنائز �تاب في ذلك على الكالم وسطها، وسیأتي عند فقام "وللكشمیهني:
 يتصل ال �انت و�ن النفساء أن الترجمة بهذه قصد البخاري  �كون  أن �حتمل: �طال ابن قال
 فیهو  :قال، علیها -وسلم علیه هللا صلى- النبي لصالة ؛العین ةطهار  في أي غیرها حكم لها
 �الدم النجاسة وحمل الموت جمعت النفساء ألن ؛�الموت ینجس آدم ابن أن زعم من على رد

 المنیر ناب بهوتعقّ . أولى نجاسة منه �سیل ال الذي المیت �ان ذلك �ضرها لم فلما، لها الالزم
  ".فهي الشهداء من أنها ورد و�ن أنها قصد و�نما قال:، ي البخار  مقصود عن أجنبي هذا �أن
 ممن. ،ممن
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  الشهداء". �غیر علیها �صلى "ممن
ولیعتزل  ،�الحائض =وال تدخل المسجد ،. هي ال تصلياوال �منع أن �كون المعنى السابق مرادً 

أنه هل ومع ذلك صلى علیها، لكن هل یبقى هل یبقى  ،ومع ذلك صلى علیها ،الُحیِّض المصلى
األصل أن الصالة  -علیه الصالة والسالم-صلى علیها في المسجد أو خارج المسجد؟ النبي 

وعمر  ،وأبو �كر ُصلي علیه في المسجد ،لكن صلى على ابن بیضاء في المسجد ،خارج المسجد
ُصلي علیه في المسجد و�ذا، فالصالة على المیت في المسجد ال إشكال فیها عند أكثر أهل 

لما �خشى من تلو�ثه �منع من الصالة علیه في المسجد لكن  :و�ن قال الشافعیةالعلم، 
علیه -صلى على سهیل بن بیضاء في المسجد  -علیه الصالة والسالم-النصوص، النبي 

 .-الصالة والسالم
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 صلى علیها.
 طالب:...

الرتفاع التكلیف  ؛علیها في المسجد ، منعها من دخول المسجد؛ ألنها مكلفة بذلك، والصالةال
 .یرها ال فعلهاما هو �غیرها، الفعل فعل غ ،عنها، والفعل فعل غیرها

 تدل�س أن البخاري  أراد و�نما: قال، الحیض أبواب عن أجنبي أ�ًضا �أنه رشید ابن "وتعقبه
 وًمامحك �كون  أن ینبغي فیها المستقَبل أن اقتضت الصالة ألن ؛الصالة لوازم من بالزم

 النفساء وحكم، عینها �طهارة القول ذلك من لزم -إلیها أي- علیها صلى فلما، �طهارته
 ةروا� في �ما الباب في میمونة حدیث إدخال مقصوده هذا أن على و�دل: قال واحد والحائض
 میمونة". حدیث قبل ذر أبي روا�ة في ووقع. وغیره األصیلي
من منعها من الصالة والصیام وما �خرج منها  �غض النظر عما یترتب على الحیض -الحائض

 ...-علیه الصالة والسالم-هي طاهرة، والنبي  -من النجاسة
 طالب:...
 الحائض؟ 

 طالب:........
، فهي طاهرة و�أمرها فتتزر و�باشرها ،و�المس جسدها ،؟ المقصود أنه ینام معها في الفراشأكید

 .�االتفاق
 قال: حماد بن �حیى حدثنا قال: مدرك بن الحسن �اٌب: حدثنا: -رحمه هللا تعالى-قال البخاري 

 بن هللا عبد عن الشیباني سلیمان أخبرنا قال: �تا�ه، من الوضاح اسمه عوانة، أبو أخبرنا
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 حائًضا تكون  �انت أنها -وسلم علیه هللا صلى- النبي زوج میمونة خالتي سمعت قال: شداد
 على �صلي وهو -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول مسجد �حذاء مفترشة وهي تصلي ال

 ثو�ه". �عض أصابني سجد إذا خمرته،
 .ي تقولهأرأیت؟ هذا الذ
 طالب:........

ما هو في نفس الروا�ة هذه، روا�ات أخرى: فإذا خشي الصبح أ�قظها فأوترت،  ،جاء في الحدیث
سجد غمزها، و�ذا  تصلي معترضة على السر�ر، معترضة بین ید�ه على السر�ر، فإذا قام فإذا

هذه حالة وهذه حالة، والحیض هنا غیر مؤثر؛ ألنها فوتر، فهي طاهرة، ل�قي شيء �سیر أ�قظها ل
 طاهرة. 

ه : �اٌب هكذا �غیر ترجمة، والعادة أن البخاري إذا ذ�ر الباب �غیر ترجمة فإن-رحمه هللا-قال 
 .الباب الذي قبله �كون حكمه حكم الفصل من الباب الذي قبله، حكمه حكم الفصل من

ا : حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا �حیى بن حمد قال: أخبرنا أبو عوانة، أن-رحمه هللا -قال 
عندي خطأ، أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد هللا الیشكري، من �تا�ه، و�تا�ه أضبط من حفظه، 

 واإلتقان.  لكن �تا�ه متمیز �الضبط ،كتاب أبي عوانة أضبط من حفظه، وهو من الحفاظ
و�ن �ان  ،من �تا�ه قال: أخبرنا سلیمان الشیباني. الروا�ة من الكتاب مثل الروا�ة من الحفظ

ل الروا�ة من الكتاب على الروا�ة من الحفظ؛ ألنه ال یتطرق إلیه الخلل، إذا ُ�تِ  ب �عضهم �فضِّ
ن ملعلم، ومن الرواة جد من یدس في �تب أهل اوقو�ل وُحِفظ، ُحِفظ ما یترك مجال للعبث؛ ألنه وُ 

ابتلي بر�یب یدس في حدیثه، وهكذا، لكن إذا ُ�تب وقو�ل وُحِفظ اطمأنت إلیه النفس، وُجِزم 
 .�صحته

 طالب:...
 الكالم عندنا أبو عوانة ومن یروي عنه.، نعم

 طالب:...
 ول عن نفسه.ؤ �ل راوي مس ،ول عن نفسهؤ �ل راوي مس ،�ل األسانید هفی

 طالب:...
 .نعم

 .طالب:..
 الحفظ؛ ألنه ال یتطرق  :فما الذي ُیرَجع إلیه؟ منهم من �قول ،�عني إذا اختلف �تا�ه عن حفظه

ه الكتاب؛ ألنه ال یتطرق إلی :ألنه األصل، ومنهم من �قول : الحفظ؛إلیه الوهم، ومنهم من �قول
الوهم، من أهل العلم، وال شك أن الكتاب �ضوا�طه وشروطه أضبط وأتقن، والحفظ خوان، 

 و من الخطأ والنسیان.�قول: من �عر  اإلمام أحمد ،اإلنسان معرض للنسیان والخطأو 
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 طالب:...
 �قول؟ماذا 

 طالب:...
 ال، و�قیة السند ما ألبي عوانة عالقة فیمن جاء �عده.

 طالب:...
لكن هو �قول: ما ألبي عوانة ، نعمما تلقاه عن شیخه،  ،من هو؟ �ضبط ما سمعه من شیخه

 ن مدرك.عالقة �الحسن ب
 طالب:...

 ي �قصد، هو ضامن للسند �له؟ ذهذا ال
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 �عني فوق، ما هو بتحت.
 طالب:...

 �حسن الضبط و�تقن ما سمعه لكنه...
 طالب:...
 .أحمد ا�أ، و�ذا روى لك فقد ضمن، هذا قصدك �ا اة المتقنین ال یروي ما فیه خطأ�عض الرو 

من لك، من مثل لكن ما �ض ،�لهم، هم من الثقات األثبات المتقنین لیس، لكن ما هو مطرد، نعم
 ؟ضمن تدلیس المدلسین و�ضمن لكشعبة من الرواة لی

قال: أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد هللا الیشكري، وتصحَّف الوضاح في تهذیب  
ا روي من التهذیب إلى وضاع، واستغلها �عض من في قلبه ز�غ، وهو یر�د أن �ضعِّف حدیثً 

وحكم على الحدیث �أنه موضوع؛ ألنه من طر�ق الوضاع، وهو �قول:  ،طر�قه، ووصفه �الوضع
 ذاك وضاع، فرق بین هذا وهذا.و ذاك وضاح، 

صلى -ال: سمعت خالتي میمونة زوج النبيقال: أخبرنا سلیمان الشیباني عن عبد هللا بن شداد ق
 ماد هللا بن شداد، لو أي واحد منكم �قال له: وهي خالة ابن عباس، خالة عب -هللا علیه وسلم

 عالقة عبد هللا بن شداد �ابن عباس؟
 طالب:...

 یدر�ك؟ من الكالم ذا، تعرفه قبل؟ ما
 طالب:...
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أنها �انت  -صلى هللا علیه وسلم-عن عبد هللا بن شداد قال: سمعت خالتي میمونة زوج النبي 
الحدیث  -صلى هللا علیه وسلم-جد رسول هللا تكون حائًضا ال تصلي، وهو مفترشٌة �حذاء مس

وأنت ترمي إلى هذا الحدیث،  ،الذي نعني حدیث عائشة ما هو بهذا، أنا أرمي إلى حدیث عائشة
و�صلي  -صلى هللا علیه وسلم-الحمد هلل، وهي مفترشٌة �حذاء مسجد رسول هللا  ،انفكت الجهة

علیها، �خالف الحصیر الذي �ستوعب  على خمرته، الخمرة ما یوضع للوجه والیدین وُ�سَجد
ها وألقت ،البدن �له، و�الهما من الخوص، والخمرة التي أحرقتها الفو�سقة، أخذت النار من السراج

 .على الخمرة
و�صلي على  -صلى هللا علیه وسلم-حائًضا ال تصلي وهي مفترشة �حذاء مسجد رسول هللا  

ل: إذا سجد غمزني، فتكف رجلها، مكان �سع خمرته، إذا سجد أصابني �عض ثو�ه، وعائشة تقو 
أشرف الخلق قد ال یتیسر في �ل األوقات، �صلي  -صلى هللا علیه وسلم-للصالة لرسول هللا 

لتترك مجاًال لسجود وجهه و�د�ه، والناس قبل  ؛وعائشة معترضة بین ید�ه إذا سجد غمزها
 ،ین، وما زاد على ذلك قصورست ،أر�عین ،، خمسیناخمسین سنة بیوت الناس على خمسین مترً 

. ان مترً و بیوت الصالحیة والجراد�ة وفي غیرها من نواحي الر�اض، �عضها أقل من ذلك ثالث
  ..واآلن ُوِجد.
 طالب:...

، وخرجوا من هذه البیوت إلى ا�ثیرً الغرف أكثر من ذلك الغرف،  دعن، و ما هو �الغرف، ثالث
أر�عمائة متر تقسم بیتین  هي يتورأینا القطع ال مساحات أوسع إلى مائة متر، ثم إلى مائتین،

مخططات  ،ثم �عد ذلك قالوا: هذه قبور، نخرج إلى أر�عمائة ،من أر�عین وخمسین وواسعة، بدًال 
ور، وخرجوا إلى القصور �اآلالف، وهكذا الدنیا، والدنیا تد ،جدیدة، ثم �عد ذلك قالوا: هذه قبور

البیوت الكبیرة �بیرة، من حیث التنظیف ومن حیث حفظ  ألن التبعة في ؛و�ثیٌر من الناس رجع
ا �حتاجون، ء، و�ثیرة، فصاروا �قتصرون على مكهر�اء والماالاألطراف، ومن حیث الصرف في 

 واأل�ام دول، األ�ام دول، وُسِمع من �قول: أنا في النهار في قبر وفي اللیل في قصر، أنا في
 صیر هذا؟� �یفالنهار في قبر وفي اللیل في قصر، 

 طالب:...
، صاروا الم تصوب صو�ه، هذا حارس مدرسة هو وعائلته �غرفة �النهار وقت الدراسة و�ذا طلعو 

 �فناء المدرسة والغرف والفصول والدنیا قصر. هللا المستعان. هللا یتمم �خیر. 
 اقرأ.

 نهأ ذلك مثل في وعادته، األصیلي نسخة في و�ذا مترجم غیر : �ابٌ -رحمه هللا-قال الحافظ 
 ءوالنفسا الحائض عین أن له ومناسَبته له ومناسبُته، قبله الذي الباب من الفصل �معنى
  �صیبها". �ان -وسلم علیه هللا صلى- ثو�ه ألن طاهرة؛
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ب و�اعتبار أن هذا البا ،الحائض والنفساء، الحائض في هذا الباب والنفساء في الباب الذي قبله
 .الذي قبله �صح االستدالل �النفساءب ة الفصل من البانزلفصل أو �م

: ذلك. قوله �ضره وال حائض وهي سجد إذا �صیبها �ان -وسلم علیه هللا صلى- ثو�ه "ألن
 بل، البخاري  شیوخ صغار من وهو، الحفاظ أحد البصري  الطحان هو مدرك بن الحسن حدثنا

 اتهف الحدیث هذا �أنو ، هنا المذ�ور حماد بن �حیى شیخه في شار�ه وقد، منه أقدم البخاري 
  حماد". بن �حیى �حدیث عارفا �ان ألنه ؛المذ�ور الحسن على فیه فاعتمد

 ألنه فاته العلو فرواه بنزول. ؛رواه بنزول رواه بنزول، نعم
 من حدث إذا و�ان، حفظه من ال �تا�ه من �ه حدث عوانة أ�ا أن إلى إشارة �تا�ه من: "قوله
 أثبت عوانة أبي �تاب: مهدي بن الرحمن عبد قال حتى هحفظ من حدث إذا مما أتقن كتا�ه
 . هشیم حفظ من

 :وقوله، لكانت خبر تصلي ال تكون  قوله: أن و�حتمل، تستقر أو تحصل أي تكون  �انت :قوله
 �حذاء: قوله. مانيالكر  قاله ]١٦[سورة یوسف: َیْبُكوَن} ِعَشاءً  َأَ�اُهمْ  {َوَجاُءوا نحو حال حائًضا
، هسجود مكان �المسجد والمراد ،مسجد �جنب أي ومدة معجمة ذال �عدها هملةالم الحاء �كسر

  المعجمة". الخاء �ضم والخمرة
 مسَجد. :هو مكان السجود، مكان السجود �قال له ا�كون مسَجدً  ا،مسَجدً فإذا �ان مكان السجود 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ولذلك المكث في المصلى �شمل المسجد  ،التوسع فالمسِجد �له موضع لصالة المصلي أردتإذا 

كله، إذا جلس في مصاله، والمالئكة تدعو له وتصلي علیه ما دام في مصاله المراد �ه المسجد 
 ألنه مصلى. ؛كله

 سعف من �عمل صغیر مصلى هو: الطبري  قال المیم وسكون المعجمة  الخاء �ضم والخمرة "
 سمیت �بیرة �انت فإن، و�ردها األرض حر من والكفین الوجه لسترها بذلك سمیت، النخل
 في وزاد، �عدهم وجماعة الهروي  عبید أبو وصاحبه تهذیبه في األزهري  قال و�ذا، حصیًرا
  المقدار". هذا في إال خمرة تكون  وال: النها�ة

 الهروي متأخر عن أبي عبیدة القاسم بن سالم، متأخر عنه نعم. أبو عبید
 علیها �سجد السجادة هي: الخطابي وقال. �سعفها تورةمس خیوطها ألن ؛خمرة وسمیت: "قال

 التي الخمرة على ألقتها حتى الفتیلة جرت التي الفأرة في عباس ابن حدیث ذ�ر ثم. المصلي
 �إطالق تصر�ح هذا ففي: قال الحدیث،. علیها قاعًدا -وسلم علیه هللا صلى- النبي كان
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 اإلشارة وستأتي، الوجه تغطي ألنها ؛مرةخ وسمیت: قال، الوجه قدر على زاد ما على الخمرة
 . تعالى هللا شاء إن الصالة �تاب في علیها الصالة حكم إلى

 هامن المكرر، حدیًثا وأر�عین سبعة على المرفوعة األحادیث من الحیض �تاب اشتمل: خاتمة
، عة�ومتا تعلیق والبقیة، أحادیث عشرة منها الموصول ،حدیًثا وعشرون  اثنان مضى وفیما فیه

 ،أحیانه �ل على هللا یذ�ر �ان حدیث: وهو معلق واحد منها حدیثا وعشرون  خمسة والخالص
 ثم تحیض إحدانا �انت عائشة: حدیث سوى  تخر�جها على مسلم وافقه وقد. موصولة والبقیة
، واحد ثوب إال إلحدانا �ان ما وحدیثها:، المستحاضة اعتكاف في وحدیثها الدم. تقترص
 . تنفر أن للحائض رخص عمر: ابن وحدیث، الصفرة نعد ال �نا عطیة: أم وحدیث

 .علم"أ �هللا. معلقة �لها أثًرا عشر خمسة والتا�عین الصحا�ة على الموقوفة اآلثار من وفیه
 اللهم صل وسلم على محمد.

 
 


