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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه

من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك 
 له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 -أما بعد:
كل حمدثٍة وشر األمور حمدثاهتا، و  فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد 

 بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار.
َه اهلل-مام البخاري نستأنف التعليق على صحيح اإل  .أبواب كتاب احليض يف، -َرِحم

َه اهلل- اإلمام البخاريقال   :-َرِحم
ْستاَحاَضةا   بَاُب اِلا

َشاما ْبنا ُعْرَوَة، َعْن أَبايها، َعنْ  قال: ثَ َنا َعْبُد اللَّها ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َمالاٌك، َعْن ها  َحدَّ
َمُة باْنُت أَ  يَا َرُسوَل اللَّها، إانِّي ":   اللَّهباي ُحبَ ْيٍش لاَرُسولا َعائاَشَة أَن ََّها قَاَلْت: "قَاَلْت فَاطا

َذا إانََّما » : َِل َأْطُهُر َأفََأدَُع الصَّاَلَة؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَّها  ْرٌق َولَْيَس باالَحْيَضةا، فَإا َذلاكا عا
بَ َلتا الَحْيضَ  َم َوَصلِّيَأق ْ لاي َعْنكا الدَّ َذا َذَهَب َقْدرَُها، فَاْغسا  .«ُة فَاتْ رُكاي الصَّاَلَة، فَإا

َُه اهلل-اإلمام البخاري عقد  هذا الباب لبيان نوٍع آخر من أنواع الدماء الطبيعية عند  -َرِحم
 :النساء أال وهو دم االستحاضة، وقد تكلمنا يف اللقاءات املاضية

 ثالثة: يعية عند النساءأن الدماء الطب
  النفاس.دم 
  احليض.ودم 
  االستحاضة.ودم 
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 .ستمر الذي ال ينقطع يف زمٍن يسريهو الدم امل :اِلستحاضةو 
احليض ينقطع يف زمٍن يسري، أما االستحاضة فتستمر؛ ولذلك يشببه  :بخالف الحيض

 لسلس؛ سلس البول الذي يستمر مع اإلنسان.اء باالعلم
 :العلماء جملة فروق بين دم الحيض، ودم اِلستحاضة، هذه الفروق ترجعذكر 
 إىل اللون. 
 وإىل الرائحة. 
 وإىل قدر الدم. 

، وأما دم االستحاضة فهو أِحر، وقد يكون دم أسود احليض دم :فذكروا أن من جهة اللون
 احليض باللون البين الغامق.

خبالف دم  ،أن رائحة دم احليض رائحة نتنة كريهة من جهة الرائحة ذكر العلماء:أيًضا و 
 ن اإلنسان كاجلروح، فهي تشبهها.االستحاضة فرائحته تشبه رائحة الدماء املعتادة اليت خترج م

أن دم احليض غليظ، ويكون على شكل كتل، أو فيه غلظة  الثالث: قال العلماء:لفرق وا
 عموًما، وأما دم االستحاضة فهو رقيق دون ذلك.

 ، خبالف دم االستحاضة.: أن دم احليض ال يتجمدوقالوا عطبًعا األطباء ذكروا فرق راباليوم 
 ذكرناه سابًقا هو ما ذكره الفقهاء يف كتبهم.وما 

 عما يعرض هلا من دم االستحاضة، سألت النيب  ِبم ُحبَ ْيشٍ فَاطمَمُة بمْنُت أَ  هذا احلديث يف
قه يف الدين، ال سيما يف مسائل الطهارات، وهذا واجب على وهذا فيه احلرص على التف

 .يف هذا البابالنساء أال يقصرن 
يها مستمر وال ينقطع الدم، يعين ذكرت أن الدم لد( "إانِّي َِل َأْطُهُر َأفََأدَُع الصَّاَلَة؟")ت: فقال

ألن املرأة احلائض  ("َأفََأدَُع الصَّاَلَة؟") : هو عالمة دم االستحاضة، فسألت النيب وهذا 
ْرقٌ إانََّما » : فَ َقاَل َرُسوُل اللَّها تدع الصالة أيام حيضتها ) يعين ما أصابكم هو  «َذلاكا عا

 عمْرق.
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بعض العروق اليت خترج منها هذه الدماء، وهي كناية عن  يقصد العلماء أنه تفجر :قرْ والعا 
وق، فيستمر ر بعض العر و تفج  ض للمرأة من اجلروح، أعرم االستحاضة؛ يعين شيء عارض يَ 

 معها الدم فرتة طويلة.
يعين هناك فرق بني االستحاضة واحليضة، فهذا ؛ («َولَْيَس باالَحْيَضةا » :فقال لها النبي )

 باحليضة. تاستحاضة وليس لذي نشأ من تفجر العرق الذي أشار إليه النيب الدم املستمر ا
 أهنا ال تأخذ أحكام احليض. ذلك:ومعنى 

بَ َلتا الَحْيضَ » قال: َذا َأق ْ  .«ُة فَاتْ رُكاي الصَّاَلةَ فَإا
 متى تترك الصالة؟يعني 
 الصالة يف وقت دم احليض فقط.ترتك 
َم َوَصلِّي» قال: لاي َعْنكا الدَّ َذا َذَهَب َقْدرَُها، فَاْغسا  .«فَإا

ا إلى قضية كيفية معرفة دم الحيض:  وهنا إشارة مهمة جدًّ
، وتقدير وقته، أن دم احليض يُعرف بثالثة أشياء عند املرأة؛ يعين مقدار الدم ذكروا:اء العلم

 :وبدايته وهنايته
: العادة عند املرأة؛ يعين بعض النساء لديهم عادة أن دورهتا مثاًل األول إلى ذلكفالسبيل  -

هي هذه ضهم يف هناية الشهر. بع تة أيام، بعضهم يف وسط الشهر،تكون من أول الشهر س
 العادة.

يهم خالل مثاًل يف مل تكن هلا عادة ثابتة؛ بعض النساء ليس لديهم عادة ثابتة، يكون لدإذا 
 .وقت نزول الدم

هو التمييز، التمييز بالعالمات، العالمات اللي  :لماءلسبيل الثاني الذي ذكره العفهنا ا -
دم  أن هذا دم حيض، أمذكرناها: اللون، والرائحة، وثخونة الدم، فمن خالله متيز املرأة 

 استحاضة.
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عندنا في هذه الصورة تختلط الدماء، يختلط دم الحيض مع دم اِلستحاضة، فماذا آلن ا
 تفعل؟ 
  تمر معها الدم عشرين يوم، تنظر كم أن تعتمد على العادة وهي عادهتا، مثاًل: اسإما

ع الصالة والصيام، وبعد عادهتا؟ وقت العادة مثاًل سبع أيام، هذه السبعة أيام تقط
ة، أهنا تتحفظ، ذلك تكون يف حكم الطاهرات تصلي كما سوف يأيت يف طريقة الصال

 وتتوضأ لكل صالة.
  حال إن ليس هلا عادة معروفة: فإهنا ترجع إىل التمييز، الدم الذي يكون مثاًل يف يف

هذا من احليض، وما بعده  الفرتة اللي فيه شدة سواد ورائحة كريهة، وغلظ الدم تعد
 يكون من االستحاضة.

وهي املرأة اليت ليس هلا عادة، وال تعرف أن متيز، ال تعرف الدم بالتمييز:  الثالث:السبيل  -
لتها املقاربات هلا  يف أسرهتا، يف عائنات مثاًل هذه ترجع إىل بنات جنسها؛ يعين تنظر إىل الب

سك هبذا املقدار تماهليئة، وتقيس عليهم؛ يعين كم العادة املوجودة عندهم، فُ  يف السن، ويف
 .ةاملوجود عندهم: مخسة، أربع

بعض النساء النساء حيضتها فقط أربعة أيام،  النساء يتفاوتن يف قضية الدماء؛ يعين بعض
أكثر، وبعض النساء ميتد احليض  س، بعضهم ست وسبع، وهو الغالب، وبعض النساءمخ

اليت ليس هلا عادة ملرأة اف ،بني النساء يف احليضهناك تفاوت ة عشر يوم، فلديهن إىل مخس
 وال متييز ترجع إىل حال بنات جنسها.

َذا َذَهَب َقْدرَُها»أرشد املرأة إىل العادة، قال:  احلديث النيب هذا  ؛ يعين العادة اليت «فَإا
اعتادت املرأة عليها يف وقت احليض أهنا مثاًل يف بداية الشهر، يف هناية الشهر، مخسة أيام، 

 .هاعتادتست أيام، ما 
 طبًعا المرأة إذا كانت لها عادة هذا أضبط كما يقول الفقهاء، لماذا؟وهذا 
قضية التمييز ال حتسنه أي امرأة، وبعض النساء أحيانًا الدم يكون متشابه؛ يعين يف هذه ألن 

ل نضطر أن نقول للمرأة: اذهيب إىل طبيبة الفرتة؛ ولذلك حنن أحيانًا نستفىت يف بعض املسائ
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ا عادة، وال النساء حىت ختربها عن نوع الدم إذا كان هناك اشتباه كبري يف الدم، واملرأة ليس هل
 متيز بني أنواع الدماء، وجتد صعوبة؛ ألن بينها تشابه.

مل يقل: فإذا ذهب لوهنا، أو  إىل االعتماد على العادة؛ يعين النيب   أرشد النيبفهنا 
 رائحتها؛ يعين مل يشري إىل التمييز، وإمنا أشار إىل العادة.

لاي َعْنكا » قال:  يدل على جناسة دم احليض؛ ألن النيب وهذا  َذا َذَهَب َقْدرَُها، فَاْغسا فَإا
َم َوَصلِّي  .«الدَّ

فيجوز للمرأة أن تصلي، وتصوم، وجيوز وطؤها؛ يعين كل األحكام اليت  :وأما اِلستحاضة
 تكون للطاهرات تكون للمرأة املستحاضة.

َُه اهلل-قال اإلمام البخاري مث    :-َرِحم
يضا   بَاُب َغْسلا َدما الَمحا

َشاما ْبنا ُعْرَوَة، َعْن فَاطامَ  قال: ثَ َنا َعْبُد اللَّها ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َمالاٌك، َعْن ها َة َحدَّ
يقا أَن ََّها قَاَلْت:  را، َعْن َأْسَماَء باْنتا أَباي َبْكٍر الصِّدِّ  َسأََلتا اْمَرَأٌة َرُسوَل اللَّها "باْنتا الُمْنذا

َن الَحْيَضةا   ُم ما َكْيَف َتْصَنُع؟ فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَّها، َأرَأَْيَت إاْحَدانَا إاَذا َأَصاَب ثَ ْوبَ َها الدَّ
َن الَحْيَضةا فَ ْلتَ ْقُرْصُه، ثُمَّ لاتَ ْنَضْحُه : »فَ َقاَل َرُسوُل اللَّها  ُم ما إاَذا َأَصاَب ثَ ْوَب إاْحَداُكنَّ الدَّ

 .«باَماٍء، ثُمَّ لاُتَصلِّي فايها 
، َعْن َعْبدا ثَ َنا َأْصَبُغ، قَاَل: َأْخبَ َرناي اْبُن َوْهٍب، قَادح قال: َل: َأْخبَ َرناي َعْمُرو ْبُن الَحاراثا

ثَهُ َعْن أَبا  ، َحدَّ ما يُض، ثُمَّ تَ قْ َكاَنْت "يها، َعْن َعائاَشَة، قَاَلْت: الرَّْحَمنا ْبنا الَقاسا راُص تإاْحَدانَا َتحا
ُلُه َوتَ ْنَضُح َعَلى َسائاراها  ْنَد طُْهراَها، فَ تَ ْغسا ْن ثَ ْوباَها عا َم ما  ."، ثُمَّ ُتَصلِّي فايها الدَّ

َُه اهلل-الباب عقده اإلمام البخاري هذا  يض، ويطلق احمليض واملراد لبيان غسل دم احل -َرِحم
 به احليض.

 أن ذكرنا في أول درس في باب الحيض، وقول المفسرين في المحيض:سبق 
  إما أن يراد به الزمان.أنه 
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  املكان.أو 
  ذات احليض.أو 

يضا )على اإليرادات الثالثة، فهنا قول: د يورَ ف  أي احليض وأثر احليض.(؛ بَاُب َغْسلا َدما الَمحا
 عن كيفية إزالة هذا النوع من النجاسة. ل هذه املرأة للنيب سؤا :وفيه -
بعض العلماء يورد مثل هذه األبواب يف أبواب النجاسات؛ يعين ملا يذكرون يف كتاب بًعا ط

ون تطهري النجاسات، ويذكرون بعض املياه، وما بعده؛ يعين ملا يتطرقون إىل النجاسات يذكر 
 هبذا الباب. ائل أبواب الطهارة، ومنهم من خيص  مسائل احليض يف أو 

وكما أسلفنا أن اإلهبام  (َسأََلتا اْمَرَأةٌ )يف السياق  ؛ يعينهذه املرأة، وهذه املرأة مبهمفقالت 
 [.أن الصحابة كلهم عدوٌل ثقات]من جهة الصحابة ال يضر؛ ألن القاعدة: 

يَا َرُسوَل اللَّها، َأرَأَْيَت إاْحَدانَا إاَذا َأَصاَب ثَ ْوبَ َها "فَ َقاَلْت:  َسأََلتا اْمَرَأةٌ َرُسوَل اللَّها ) قال:
َن الَحْيَضةا  ُم ما  فأشار إليها النيب ( َكْيَف َتْصَنُع؟يعين إذا جاء احليض على الثياب )(؛ "الدَّ

ري، فأشارت إىل القرص؛ قرص بطرف اإلصبع باألظافر تقرص الدم املوجود يف طريقة التطه
  حىت يزول األثر.الثوب؛ يعين بأطراف األصابع واألظفار مع صب املاء 

نجاسات، وذكرناه يف ال التدرج يف ختفيف :كما أسلفت من الفوائد اللي ذكرنا سابًقاهذا  و 
 صورةما غري 

َ
دة، دماء احليض يعين ن متجمالدماء تكو تقرص الدم، وخاصًة بعض  ا؛ يعين مل

رصها بإصبعها، وبطرف األظافر فتزيله، مث تسكب عليه املاء، قو مثل الكتل، فاملرأة تأغليظة، 
 وهذا يكون أبلغ اإلزالة.

قالوا: يف هذا إشارة إىل ما كان عليه عصر العلماء ذكر فائدة لطيفة في هذا الباب:  وبعض
دون املاء الكثري، فيخففون النجاسة الصحابة من شظف العيش، والفقر، حىت أهنم كانوا ال جي

 ء.، مث يستخدمون املااملاءبشيٍء غري 
مث نجاسة، ؛ يعين ضرب اليد على األرض يف السابق، فقالوا: أن فيه ختفيف للمثلنا هبذاوقد 

 د.استخدام املاء بالقدر املوجو 
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 «ثُمَّ لاُتَصلِّي فايها »تتدرج يف إزالة هذا الدم،  تنتقل، «ُه، ثُمَّ لاتَ ْنَضْحُه باَماءٍ فَ ْلتَ ْقُرصْ » قال:
 ادة الوسواس.وهذه العبارة مهمة جدًّا ملسألة اليوم شائعة عند النساء وغريهم وهي قطع م

؛ يعين يف نفس الثوب؛ يعين بعض الناس (تقرص، مث تنضح، مث تصلي فيه)قال:  النيب 
عل بقي أثر، لعل بقي شديد ألدىن مالبسة، تقول املرأة: وما يدريين ل يكون لديهم وسواس

 .كله من التعنت والوسواس الذي يلحق النساء يف هذا البابهذا  قطرة. 
ه، إذا زالت أنواع النجاسات يصلي في يعين حىت يف قضية البول ملا يزيل اإلنسان من ثوبه، أو

 النجاسة، وزال أثرها وفق ما جاء يف الشرع، فإن اإلنسان يصلي فيه.
هذه العبارة فيه قطع مادة الوسواس اليت تطرأ على بعض الناس ويصاب بالغلو؛ يعين فمثل 

ابتالهم  -اهلل العافيةنسأل –ين بعضهم يغسل الثوب مرة ومرتني، وبأنواع من املنظفات؛ يع
 بشدة الوسواس يف هذا الباب. اهلل 

من شدة الوسواس ما  : عن إن بعضهم يف الوضوءبعض العلماء عن ابن عقيل احلنبليوذكر 
صحيح؟ فقال تني، فقال: هل هذا فعل يقنع بالوضوء حىت يغمس نفسه يف املاء؛ يعين مرة ومر 

؛ يعين يقول: إن هذا كأنه {هذا غري مكلف}قال:  -يعين من باب الدعابة-ابن عقيل؛ 
ن يعايف أهذا نوع احلقيقة من االبتالء، نسأل اهلل لكن لي وصل إىل هذه احلال. ال مثل اجملنون

 منه املسلمني واملسلمات.
يُض، ثُمَّ تَ قْ َكاَنْت ") عن عائشة: ا:ضً احلديث اآلخر أيمث  ْن ثَ ْوباَها تإاْحَدانَا َتحا َم ما راُص الدَّ

ُلُه َوتَ ْنَضُح َعَلى َسائاراها  ْنَد طُْهراَها، فَ تَ ْغسا  "(.، ثُمَّ ُتَصلِّي فايها عا
إىل ما أشرنا إليه سابًقا ما كان عليه نساء الصحابة من قلة الثياب؛ أيًضا فيه إشارة وهذا  -

ال،  ،الثيابالنجاسة ثوب، تغري رين ثوب إذا أصيبت عشيعين ما عندها عشرة ثياب، وال  
نفس الثوب ما عندها إال ثوب واحد، أغلب النساء ما عندهم ثوبني إال القلة من النساء يف 

 .زمن صحابة النيب 
 فيه أيًضا كما أسلفت تأكيد على إزالة النجاسات.ا هذو  -
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ريًا، ولو كانت قطرة واحدة، فدم احليض من أن الدم يزال، وأنه جنس، ولو كان يسوفيه  -
 الدماء املتفق عليها.

َه اهلل-قال اإلمام البخاري مث   : -َرِحم
 لُمْسَتَحاَضةا لْعتاَكافا اِلبَاُب 

ثَ َنا َخالاُد ْبُن َعْبدا اللَّها، َعْن َخالاٍد، عَ  ثَ َنا إاْسَحاُق، قَاَل: َحدَّ ْكراَمَة، َعْن َعائاَشَة،َحدَّ َأنَّ " ْن عا
مَ  النَّبايَّ  َي ُمْسَتَحاَضٌة تَ َرى الدَّ  الطَّْسَت ، فَ ُربََّما َوَضَعتا اْعَتَكَف َمَعُه بَ ْعُض ناَسائاها َوها

، َوزََعَم َأنَّ َعائاَشَة رََأْت َماَء الُعْصُفرا، فَ َقاَلْت: َكَأنَّ َهَذا َشْيٌء َكاَنْت ُفالَنَُة  ما َن الدَّ َتْحتَ َها ما
ُدهُ   . "َتجا
ْكراَمَة، َعْن َعائاَشَة، قَ  قال: ثَ َنا يَزايُد ْبُن زُرَْيٍع، َعْن َخالاٍد، َعْن عا ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة، قَاَل: َحدَّ اَلْت: َحدَّ

َم َوالصُّْفَرَة َوالطَّْسُت  اْعَتَكَفْت َمَع َرُسولا اللَّها " ها، َفَكاَنْت تَ َرى الدَّ ْن َأْزَواجا اْمَرَأٌة ما
َي ُتَصلِّي  ".َتْحتَ َها َوها

ْكراَمَة، َعْن َعائاَشَة، ح قال: ٌر، َعْن َخالاٍد، َعْن عا ثَ َنا ُمْعَتما ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ بَ ْعَض َأنَّ "دَّ
َي  نايَن اْعَتَكَفْت َوها  ".ُمْسَتَحاَضةٌ أُمََّهاتا الُمْؤما

َُه اهلل-اإلمام البخاري عقد   .هذا الباب لإلشارة إىل جواز االعتكاف للمستحاضة -َرِحم
، وحنن ذكرنا أن املستحاضة هلا حكم املرأة الطاهر؛ يعين من جهة الصالة، ومن جهة الصيام

 ، وكذلك من جهة االعتكاف.ومن جهة الوطء
ت سْ : احلرص على عدم تلويث املسجد بوضع الط  ذكر العلماء في هذا الحديثوأيًضا 

 حتتها؛ يعين إذا كان ينزل شيء من الدماء.
لدماء، أو تقليل الدماء؛ يعين ق لسد ارَ يف الزمن السابق بعض النساء الاليت لديهن الم ا طبعً 

ات وغريها املوجودة يف هذا الزمان، فإذا ال يتساوين يف هذا األمر؛ يعين مل يكن هناك احلفاض
 زاد الدم عند املستحاضة تضعه يف طست. 

 كما قلت: فيه تنزيه املسجد عن التلويث بأي صورٍة من الصور.وهذا   -
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 في صورة المستحاضة من به سلس بول، هل يعتكف؟يلتحق و 
 يعتكف، ويأخذ نفس احلكم.نعم 

 من لديه سلس املين، أو سلس املذي له نفس احلكم، العلماء يلحقونه باالستحاضة.ذلك ك
أيًضا: الصالة املستحاضة كوهنا متكث يف املسجد؛ أي تؤدي العبادات اليت يؤديها وفيه  -

ة رير السابق: أن املستحاضاملعتكف، فهذا احلكم خاص للمستحاضة، وكما أسلفت يف التق
 ال تتحرج، وتفعل ما تفعل الطاهرات.

َُه اهلل-قال اإلمام البخاري  مث  : -َرِحم
 َهْل ُتَصلِّي الَمْرَأُة فاي ثَ ْوٍب َحاَضْت فايها؟ :بَاب

يُم ْبنُ  قال: ثَ َنا إابْ َراها ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم، قَاَل: َحدَّ يٍح، َعْن ُمَجاها  َحدَّ ٍد، نَافاٍع، َعنا اْبنا أَباي َنجا
ْن "قَاَل: قَاَلْت َعائاَشُة:  َذا َأَصابَُه َشْيٌء ما يُض فايها، فَإا ٌد َتحا ْحَدانَا إاِلَّ ثَ ْوٌب َواحا َما َكاَن ِلاا

 ".قاَها، فَ َقَصَعْتُه باظُْفراَهاَدٍم قَاَلْت باراي
 وهذا أشرنا إليه سابًقا.( َهْل ُتَصلِّي الَمْرَأةُ فاي ثَ ْوٍب َحاَضْت فايها؟) هنا اإلمام البخاري:عقد 

ثبوت مساع جماهد من عائشة؛ ألن البعض ال يثبت  :العلماء ذكروا فائدة إسنادية وهيهنا 
ع، وإخراج اإلمام البخاري له السماع من جماهد من عائشة، لكن الصحيح إثبات هذا السما 

 لة أخرى.أحد القرائن يف إثباته، وهناك أد
 دهم.أيًضا ما أشرنا إليه فقر النساء، وقلة الثياب عنوفيه  -
هنا استخدام الريق بدل املاء؛ يعين رمبا فيما أشرنا إليه إىل قلة املاء، واستخدام الريق  أيًضا:و  -

 بدل املاء. 
 احلديث من األدلة اليت يستدل هبا العلماء على املسألة الالفية:وهذا  -

 زالتها بغير الماء، أم يلزم فيه الماء؟هل النجاسة تزول يمكن إ
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املسألة اللي ذكرنا فيها سابًقا، وذكرنا أن إزالة النجاسات بابه واسع قد حتصل اإلزالة هذه 
 بالشمس، أو بغريها. ، أوباالستحالةباملاء، أو بغري املاء، قد حتصل 

قول األحناف، وترجيح شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي أشرنا إليه سابًقا، فهذا احلديث يعين 
أهنم يستخدمون الريق؛ يعين ريق املرأة بدل يدل على هذا األمر، أن أم املؤمنني عائشة تقول: 

 املاء؛ تأخذ الريق ومتسح بظفرها على مكان النجاسة من الثوب، وحيصل به اإلزالة.
َُه اهلل-قال اإلمام البخاري مث   : -َرِحم

ْنَد  يضا بَاٌب: الطِّيُب لاْلَمْرَأةا عا َن الَمحا  ُغْسلاَها ما
اُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحْفَصَة،  ثَ َنا َحمَّ ، قَاَل: َحدَّ ابا ثَ َنا َعْبُد اللَّها ْبُن َعْبدا الَوهَّ َحدَّ

يََّة، َعنا النَّبايِّ  اَن، َعْن َحْفَصَة، َعْن أُمِّ َعطا َشاما ْبنا َحسَّ قَاَلْت:  قَاَل أَبُو َعْبدا اللَّها: َأْو ها
َل ُكنَّا " دَّ َعَلى َميٍِّت فَ ْوَق َثاَلٍث، إاِلَّ َعَلى َزْوٍج َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َوِلَ َنْكَتحا َهى َأْن ُنحا نُ ن ْ

َص  ْنَد الطُّْهرا إاَذا َوَِل نَ َتطَيََّب َوَِل نَ ْلَبَس ثَ ْوبًا َمْصُبوًغا، إاِلَّ ثَ ْوَب َعْصٍب، َوَقْد رُخِّ لََنا عا
َهى َعنا ات َِّباعا الَجَنائازا  ْن ُكْستا َأْظَفاٍر، وَُكنَّا نُ ن ْ َها فاي نُ ْبَذٍة ما يضا ْن َمحا  ."اْغَتَسَلْت إاْحَدانَا ما

َشاقَالَ  اَن، َعْن حَ : َرَواُه ها يََّة َعنا ْفَصةَ ُم ْبُن َحسَّ  .النَّبايِّ  ، َعْن أُمِّ َعطا
َُه اهلل-اإلمام البخاري  عقد هذا الباب لإلشارة إىل ما يكون عند التطهر من احليض،  -َرِحم

 عند غسل احليض.واستخدام املرأة للطيب 
َُه اهلل-اإلمام البخاري د عق هذا الباب لبيان كيفية اغتسال املرأة من احمليض، واستخدام  -َرِحم

 الطيب يف وقت إزالة احليض، وغسل احليض.
 اإلمام البخاري احلديث املشهور حديث أم عطية.وأورد 
دَّ َعَلى َميٍِّت فَ ْوَق َثاَلٍث، إاِلَّ َعَلى َزْوٍج َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًراُكنَّا ") قال: َهى َأْن ُنحا "( نُ ن ْ
 د.فيها إشارة إىل اإلحدا ههذ

 .بالنسبة للمعتدة من وفاة زوجهاذا ه هو ترك الزينة، ولزوم بيت الزوجية. :اِلحدادى ومعن
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النساء إذا أرادت أن حتد على قريب هلا متتنع عن الزينة، فإمنا يكون فقط  :إذا كان غير الزوج
 .م بلياليهاثالثة أيا

 فلها أن حتُمد كما يف هذا احلديث أربعة أشهر وعشرًا. :أما الزوج
 .مقام الزوج، ومكانة الزوج :فيه دليل علىوهذا 

أو  ب، مدخول هباي  وهذا اإلحداد لكل امرأة سواء كانت صغرية، أو كبرية، بكرًا كانت أو ث َ 
و الزوج عقد على امرأة ومل يدخل هبا خول، كلهن يدخلن يف هذه الصورة؛ يعين لغري مد

ة، ال، النص وفقط تعتد الكبري  وتويف، فإن املرأة تعتد؛ ألن البعض يقول: ال تعتد الصغرية،
 عام، كل النساء يدخلن يف هذا احلكم.

: هو االمتناع عن الزينة، ولزوم واِلحداد كما ذكرت قبل قليل ضابطه عند الفقهاءدة والعا 
 .بيت الزوجة

ا، لماذا؟هذا و   الضابط مهم جدًّ
هذا الباب انتشرت فيه خرافات وأوهام كثرية عند عامة الناس، ومثل هذا اإلحداد إمنا ن أل

َوِلَ "احلديث، فقالت أم عطية: هذا  يوقف فيه على ما جاء يف النص؛ يعين مما جاء يف النص
لَ   ."َنْكَتحا

؛ أي ما يكون التحسينات يف وجهها : املرأة املعتدة على وفاة زوجها متتنع عنقال العلماء
ذلك، كلها داخلة كتحال، أو الكرميات، أو غري اء أِحر الشفاه، أو اال التجمل سو  على جهة

 يف هذا احلكم.
أيًضا أنواع الطيب كل أنواع الطيب املرأة متتنع منها؛ يعين إذا أرادت "( َوَِل نَ َتطَيَّبَ ") قال:

يدعو الطاب إىل خطبتها، أن خترج يف مكان، طبًعا كل هذه األشياء متتنع املرأة عن فعل ما 
 التطيب. إىل نكاحها، فالتزين والتطيب هذه من أنواع الزينة، فتجتنب سادعوة الن هما في

ملراد به أن املرأة جتتنب الثياب اجلميلة، الثياب اليت ا"( َوَِل نَ ْلَبَس ثَ ْوبًا َمْصُبوًغا"قال: )أيًضا 
، وليس ةديقصد هبا التجمل، ثياب املناسبات، الثياب الاصة املميزة، تلبس الثياب املعتا
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هذه من األخطاء الشائعة أو غريه،  هناك ثوب معني كما يعتقد بعض الناس الثوب األسود
 .جودةاملو 

ينة، احللي، فال جيوز هلا لبس احللي؛ ألهنا من جنس الز  :ومن جنس الزينة اليت متتنع منها املرأة
 يكون من قبيل الزينة املرأة متتنع عنها. ومثل احلناء، وغريه مما

 نوع من أنواع الثياب."( إاِلَّ ثَ ْوَب َعْصبٍ )" قال:

 استثني هذا الثوب؟ لماذا 
 ظن أن هذا الثوب منحىت ال يُ  ؛وهو معتاد يف لبسههذا الثوب خمطط،  بعض العلماء:قال 

حد أنواع الثياب اليمنية فيه خطوط، فاستثين من احلكم أثياب التجمل، استثين هذا الثوب 
 ن هذا ال يدخل يف ثياب التجمل، وللمرأة أن تلبس هذا الثوب.أ
احلديث يعطي تصور العام لقضية اإلحداد حىت يقطع على الناس األبواب الكثرية اليت ذا هو 

أشياء ؛ يعين وال تنظر إىل القمر، وال تنظر عين يقولون: املرأة ال تنظر إىل املرآة،تثار اليوم؛ ي
 د يف أسئلة الناس.رم كثرية موجودة تَ 

: أهنا تلزم بيت الزوجية؛ يعين ما خترج من بيت الزوجية النقطة اللي ذكرناها يف الضابطوأيًضا 
لو أن البيت ب ، هَ ضرورات فإهنا خترجإال حلاجٍة أو ضرورة؛ يعين إذا وجدت ضرورة من ال

ف احرتق خترج، حلاجة خترج، للعالج، والفقهاء هلم تفصيل يف هذا، ورمبا إن شاء اهلل سو 
 ر علينا إن شاء اهلل.يأيت يف تضاعيف األحاديث اليت سوف مت

َص )" :لقا ْن ُكْستا َوَقْد رُخِّ َها فاي نُ ْبَذٍة ما يضا ْن َمحا ْنَد الطُّْهرا إاَذا اْغَتَسَلْت إاْحَدانَا ما لََنا عا
هذا وجه الشاهد اللي بوب عليه اإلمام البخاري، وهي استخدام الطيب يف إزالة أثر  "(َأْظَفارٍ 

 احليض.
ْن ُكْستا "رواية اإلمام مسلم )طبًعا  وهذه كلها من أنواع للطيب اليت كانت ( "َأْظَفارٍ  أو ما

 .تستخدم عندهم
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هو نوع من أنواع القسط اهلندي، ويكون فيه رائحة طيبة، وله  (ُكْستا ) والبعض يقول: إن ال
 ثر يف إزالة احليض.أ

 طيب تنسب إىل مدينة يف جهة اليمن.( أيًضا قالوا: هذه نسبة ألنواع من الأظَفارو)
َهى َعنا ات َِّباعا الَجَنائازا ") قال: وهذه اجلزئية هي أحد أدلة القائلني بتحرمي زيارة ( "وَُكنَّا نُ ن ْ

َهى َعنا ات َِّباعا الَجَنائازا " النساء للمقابر؛ ألهنا قالت: ، وهي مسألة خالفية سوف تأيت "وَُكنَّا نُ ن ْ
 إن شاء اهلل يف السياقات.

َشاذكر متابعة، قال: )مث  اَن، َعْن حَ َرَواُه ها يََّة َعنا ْفَصةَ ُم ْبُن َحسَّ  .(النَّبايِّ  ، َعْن أُمِّ َعطا
 عند هذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء اهلل يف اللقاء القادم.نقف 
وصلى  اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه،نسأل 

 اهلل وسلم على نبينا حممد.


