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 موقع دروس اإلمارات

 

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

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:
وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثٍة  فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممٍد 

 ٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار.بدعة، وكل بدع
 -أما بعد:ثم 

َه اهلل-مام البخاري نستأنف التعليق على صحيح اإل  وال زال احلديث موصواًل حول -َرِحم
 .أبواب كتاب احليض

َه اهلل- صنفقال امل   :-َرِحم
َرْت ِمَن الَمِحيِض، وََكْيَف تَ ْغَتِسُل، َوتَْأُخُذ ِفْرَصًة  بَاُب َدْلِك الَمْرَأِة نَ ْفَسَها ِإَذا َتَطهَّ

مِ مُ  َكًة، فَ َتتَِّبُع أَثَ َر الدَّ  َمسَّ
َنَة، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن ُأمِِّه، َعْن َعاِئَشَة،  قال: ثَ َنا اْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا َيْحَيى، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ُخِذي »ِض، فََأَمَرَها َكْيَف تَ ْغَتِسُل، قَاَل: َعْن ُغْسِلَها ِمَن الَمِحي َأنَّ اْمَرَأًة َسأََلِت النَِّبيَّ 
ِري ِبَها ُر؟ قَاَل: « ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك، فَ َتَطهَّ ِري ِبَها»قَاَلْت: َكْيَف أََتَطهَّ  ، قَاَلْت: َكْيَف؟«َتَطهَّ

ِري !ُسْبَحاَن اللَّهِ »قَاَل:  ، فَ ُقْلُت: « َتَطهَّ مِ  تَ َتبَِّعي ِبَها"فَاْجَتَبْذتُ َها ِإَليَّ  ".أَثَ َر الدَّ
 هذا التبويب الذي تضمن أمرين: -اهللرحمه –ام البخاري اإلمعقد 
 ْرأَةم نَ ْفَسَها إم : األولألمر ا

َ
يضم َدْلكم امل حم

َ
 .َذا َتَطهََّرْت ممَن امل

 استخدام قطن املسك يف تطهري موضع احليض. الثاني: واألمر 
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َه اهلل-يف هذه الرتمجة مع احلديث الذي أورده اإلمام البخاري واملتأمل  يرى أن اجلزء  -َرِحم
 موجوٌد واضٌح يف احلديث يف غسل وإزالة موضع الدم بفمرَصة املسك. الثاين من الرتمجة

َرْت ِمَن الَمِحيضِ ل وهو قول البخاري: )اجلزء األو وأما  فهو ( َدْلِك الَمْرَأِة نَ ْفَسَها ِإَذا َتَطهَّ
يث اليت جاء يف ة طرق احلدغري موجوٍد يف هذا احلديث، ورمبا اإلشارة إليها من خالل بقي

 .«فَ َتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا»بعضها 
 املسك عنداحلديث وهذا التبويب كما أسلفت فيه استحباب استخدام الطيب و ذا ه

 حليض.اطهارة املرأة من 
عن هذا األمر فيه السؤال عن أمور الدين، وما يخص  سؤال هذه المرأة النبي وهنا 

 اإلنسان في أبواب الطهارات دون الحياء في ذلك، لماذا؟
 يرتتب عليه مسائل يف صحة العبادات، وفساد وبطالن العبادات.ألنه 
 .(«ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسكٍ »فََأَمَرَها َكْيَف تَ ْغَتِسُل، قَاَل: ) قال:

 هي القطعة من القطن. الِفْرَصة()
ِري ِبَها») قال:و  بع أثر الدم املوجود؛ ألن دم احليض كما تواملراد بذلك أهنا تت( «فَ َتَطهَّ

 .ة هبذا الطيبائحأسلفنا له رائحة كريهة، وله بقاء على جسد املرأة؛ ولذلك تزيل أثر هذه الر 
دلك موضع النجاسة حىت  املراد به -اهللرِحه –الذي أشار إليه اإلمام البخاري والدلك 

 يزو األثر، ويكون مقامه مقام الطيب.
ِري ِبَها») قال: ُر؟ «فَ َتَطهَّ وهذا فيه جواز تكرار السؤال عند عدم ( قَاَلْت: َكْيَف أََتَطهَّ

ؤال الفهم، يعين اإلنسان لو سأل سؤال وأجابه املعلم أو املفيت ومل يفهم، فله أن يكرر الس
 الفهم. حىت حيصل

ِري !ُسْبَحاَن اللَّهِ » :أن قال النيب إىل  وسر ، وهذا فيه التعجب من النيب  «َتَطهَّ
كيف خفي على املرأة هذا األمر؛ يعين من خصائص النساء، ومن عادهتن استخدام   :التعجب
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كيف أن هذه املرأة ال تعرف   عجب النيب الطهارات اخلاصة فيهن، وتطهري هذه املواضع، فت
 أثر هذه النجاسة احليض، وكيف تبدله برائحة الطيب.كيف تزيل 

؛ يعين {نايات يف باب العوراتاستخدام الك}يف هذا احلديث كما قال العلماء: وأيًضا 
ِري ِبَها»مل يفصِّل هنا يف ذكر العورة، وإمنا قال:  النيب   «ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك، فَ َتَطهَّ

 .وهذا من األساليب يف التعليم
قال العلماء: يعين بفتح امليم، وبكسر امليم؛ يعين كالمها صحيح يف  «ْسكٍ ِفْرَصًة ِمْن مِ »

 استخدام لغة العرب.
املؤمنني عائشة اجتذبت؛ أي سحبت وجذبت هذه املرأة ملا رأت أهنا تكرر هذا السؤال، أم 
كرر اجلواب، هذا فيه أيًضا أن املعلم إذا كان يف اإلجابة كفاية، فإنه يكتفي بتكرار   والنيب 

 كرر اإلجابة.  هذه اإلجابة، النيب 
: أنه ُيشرع لبعض من حضر درس العلم أن موقف أم المؤمنين عائشة فيه فائدةوأيًضا 

 يُفهمَم من مل يفهم مسألة.
 ملا سألت هذا السؤال. يف هذا احلديث احلياء من النيب وأيًضا 

: هو تطهري موضع النجاسة والننت من احليض الخالصة من هذا الحديث كما أسلفناإذن 
أخذنا  يزال به كما بالطيب واملسك، وهو ليس خاص باملسك، أي طيب من أنواع الطيب

 يف الدرس املاضي.
َه اهلل- يقال اإلمام البخار مث   : -َرِحم

 بَاُب َغْسِل الَمِحيضِ 
ثَ َنا َمْنُصوٌر، َعْن أُمِِّه، َعْن َعاِئَشةَ  ثَ َنا ُوَهْيٌب، َحدَّ ثَ َنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ  :َحدَّ

ُخِذي ِفْرَصًة »: َكْيَف َأْغَتِسُل ِمَن الَمِحيِض؟ قَاَل: يِّ َأنَّ اْمَرَأًة ِمَن األَْنَصاِر قَاَلْت لِلنَّبِ 
َكًة، فَ تَ َوضَِّئي َثالَثًا تَ َوضَِّئي »اْسَتْحَيا، فََأْعَرَض ِبَوْجِهِه، َأْو قَاَل:  ثُمَّ ِإنَّ النَِّبيَّ « ُمَمسَّ

 ".ْذتُ َها َفَجَذبْ تُ َها، فََأْخبَ ْرتُ َها ِبَما يُرِيُد النَِّبيُّ فََأخَ « ِبَها
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يعين كيفية تطهري احملل من أثر (؛ بَاُب َغْسِل الَمِحيضِ عقد أيًضا اإلمام البخاري )هنا 
احليض، وكما أسلفت يف الدرس املاضي أن احمليض يطلق ويراد به احليض، وهو يف هذه 

 .الحيض() س املعىنقة بنفالرتمجة والرتمجة الساب
جاء يف صحيح مسلم أن هذه املرأة امسها طبًعا ( اْمَرَأًة ِمَن األَْنَصارِ هنا تكرر: )واحلديث 

أمساء بنت َشَكل اسم هذه املرأة، وهذا فيه تعيني املبهم، أحيانًا يكون الشخص مبهًما من 
ح أهنا البعض ذكر أهنا: أمساء بنت اليزيد بن السكن، لكن رواية مسلم أوض، والنساءالرجال 

 شكل. أمساء بنت
َكًة، فَ تَ َوضَِّئي »َكْيَف َأْغَتِسُل ِمَن الَمِحيِض؟ قَاَل: السؤال: )وهنا  ُخِذي ِفْرَصًة ُمَمسَّ

 .(«َثالَثًا
 ؟صطالحي أو الوضوء اللغوينا هل المقصود بالوضوء الوضوء االوه

اللغوي؛ أي تنظفي، وليس املقصود هنا بالوضوء  ضوء هنا الوضوءبالو املقصود  ،لثاينا
 .الوضوء االصطالحي املتكامل املعروف يف أحاديث النيب 

أي تنظفي ثالثًا؛ يعين خذي قطنة املسك وأمرِّيها على ؛ «فَ تَ َوضَِّئي َثالَثًا»: النيب ل فقو 
 املوضع ثالثًا، وهذا التكرار حىت حيصل متام التنظف، وإزالة آثار احليض.

، قال: ، وهو احلياء؛ احلياء من النيب أيًضا تأكيد ما ذكرناه من فعل النيب وفيه  -
 ، النيب ا فيه اإلعراض بالوجه عند احلياءوهذ( اْسَتْحَيا، فََأْعَرَض ِبَوْجِههِ  مَّ ِإنَّ النَِّبيَّ ثُ )

 .بوجهه ملا استحيا من تكرار هذا السؤال من املرأة أعرض 
 وفيه ما ذكرناه قبل قليل يف احلديث من تفهيم السائل من بعض من حضر اجمللس. -
؛ ألن النيب على دفع احلرج عن النيب  أيًضا من الفوائد: حرص أزواج النيب وفيه  -
  حترج من سؤال هذه املرأة وتكرارها هلذا السؤال، فتدخلت أم املؤمنني عائشة فجذبت

 .ملرأة، وبيَّنت هلا قصد النيب هذه ا

َه اهلل-قال املصنف مث    :-َرِحم



 

 5 
 

 

 موقع دروس اإلمارات

 بَاُب اْمِتَشاِط الَمْرَأِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمَن الَمِحيضِ 

ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، حَ  قال: ثَ َنا اْبُن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة،َحدَّ ثَ َنا ِإبْ َراِهيُم، َحدَّ  عن دَّ
ْن َتَمتََّع َوَلْم َيُسْق  َأْهَلْلُت َمَع َرُسوِل اللَِّه "َعاِئَشَة، قَاَلْت:  ِة الَوَداِع، َفُكْنُت ِممَّ ِفي َحجَّ

َلُة َعَرَفَة، فَ َقاَلْت: ، فَ َزَعَمْت أَن ََّها َحاَضْت "الَهْديَ  يَا َرُسوَل "َوَلْم َتْطُهْر َحتَّى َدَخَلْت لَي ْ
ْعُت ِبُعْمَرٍة، فَ َقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه  َلةُ َعَرَفةَ َوِإنََّما ُكْنُت َتَمت َّ انْ ُقِضي رَْأَسِك : »اللَِّه، َهِذهِ لَي ْ

ا َقَضْيُت الَحجَّ َأَمَر َعْبَد الرَّْحَمِن  قالت: «ي َعْن ُعْمَرِتكِ َواْمَتِشِطي، َوَأْمِسكِ  فَ َفَعْلُت، فَ َلمَّ
ْنِعيِم َمَكاَن ُعْمَرِتي الَِّتي َنَسْكتُ  َلَة الَحْصَبِة، فََأْعَمَرِني ِمَن الت َّ  ".لَي ْ

أهنا ( اْمِتَشاِط الَمْرَأةِ لبيان )احلديث طبًعا تكرر معنا، ولكن عقده اإلمام البخاري هذا 
 متشط شعرها إذا اغتسلت من احليض.

 احلديث حديث عائشة ملا جاءها احليض وهي مريدٌة للحج.وهذا 

أن أم املؤمنني ألفاظ هذا احلديث أشكلت على العلماء؛ ألن جاء يف بعض الروايات طبًعا 
؛ "، والصحيح الَحجنُرِيُد ِإالَّ  اَل وجاء يف بعض الروايات: "فأهللت بُعْمَرة"، عائشة قال: "

أهنا كانت كبقية الصحابة ممن نووا احلج من غري سوق اهلدي،  اجلمع بني هذه الروايات يعين
نيب أن يغريوا إىل التمتع، فكان يف نيتها أن تعتمر مث حتج نفس بقية صحابة ال  فأمرهم النيب

. 

 «ي َعْن ُعْمَرِتكِ انْ ُقِضي رَْأَسِك َواْمَتِشِطي، َوَأْمِسكِ »يف احلديث قال هلا:  النيب وهنا 
انْ ُقِضي رَْأَسِك »قال هلا:  طبًعا أهنا ما تستطيع أن تعتمر جاءها احليض، لكن هنا النيب 

هذا يف اإلهالل باحلج؛ يعين ملا أهلَّت باحلج نقضت رأسها وامتشطت كما أمرها  «َواْمَتِشِطي
 ما تستطيع أن تطوف وهي يف احليض. «ي َعْن ُعْمَرِتكِ َوَأْمِسكِ » ، النيب

أن  أشكل على بعض العلماء: -اهللرحمه –مام البخاري االستدالل من اإلوهذا 
ليس يف غسل الطهارة من احليض، وإمنا يف غسل اإلهالل  -اهلل عنهارضي –امتشاط عائشة 
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أن تنقض شعرها، وأن  ملا أصاهبا ما أصاهبا وقت اإلهالل للحج أمرها النيب للحج؛ يعين 
 متتشط كبقية الناس يف االغتسال للحج، لإلهالل للحج.

وهنا ( اْمِتَشاِط الَمْرَأِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمَن الَمِحيضِ )تبويب اإلمام البخاري االمتشاط، وهنا 
أحد طرق تبويب اإلمام البخاري يف الرتاجم استخدامه قياس  علل إجابة عن هذا؛ يعين

 .ولوية[ىل، وهي اليت تسمى عند العلماء ]الرتاجم األوْ األَ 

يعين قصد اإلمام البخاري: أهنا ملا حجت واغتسلت للحج امتشطت؛ يعين أمرها النيب 
  أن متشط شعرها يف االغتسال للحج، واالغتسال للحج مستحب، فأمرها أن متشط

وغسل احليض واجب، شعرها يف الغسل املستحب، وعندنا التبويب يف غسلها من احليض، 
ين من الرتاجم يعهذا ملستحب، ففي الواجب من باب أوىل. فإذا ثبت االمتشاط يف الغسل ا

بَّ هلا أن متشط  اليت يستخدم فيها اإلمام البخاري القياس األولوي؛ يعين إذا ُشرمع واسُتحم
 لغسل الواجب الذي يكون من احليض من باب أوىل.شعرها يف الغسل املستحب، فا

كثرية يف ذكر هذه احلادثة، هنا   املؤمنني عائشة طبًعا ذكرت هذا احلديث بسياقاتوأم 
ْن َتَمتَّعَ  َأْهَلْلُت َمَع َرُسوِل اللَِّه "قالت:  ِة الَوَداِع، َفُكْنُت ِممَّ يعين هذا اجلمع " ِفي َحجَّ

 بني العمرة واحلج.

َلُة َعَرَفةَ فَ َزَعَمْت أَن ََّها َحاَضْت : )الراوييقول  يعين قال ( َوَلْم َتْطُهْر َحتَّى َدَخَلْت لَي ْ
بعد ما تطهرت، وبعد احلج؛ يعين  ، مث أمرها النيب أهنا ما طهرت إال يف يوم النحر: العلماء

 يف اليوم الثالث أن يذهب معها أخوها عبد الرِحن إىل التنعيم فتأيت بعمرة.

ا َقَضْيُت الَحجَّ ":)قالت  ذكرت متام احلديث. ("فَ َفَعْلُت، فَ َلمَّ

 : جواز االمتشاط للحائض عند غسلها من احليض.الشاهد من هذا الحديثفوجه 

 ا نقضت شعرها؟نقض الرأس؛ يعني لماذهنا و 
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فعل، وفعل  كما كان النيب   {رمبا كانت ملبدًة لشعرها}بعض علماء احلديث: قال 
يفعل ذلك، فيضعون  خوفًا من الرياح، كان النيب بعض الصحابة أهنم كانوا يلبدون الشعر 

 التلبيد على الشعر حىت يسكن الشعر.

ثري من حج مع ذلك، وك ففعل النيب  ،املوجودل اجلم يه اليوم يف عصرنا هذا نسمالتلبيد 
 ، وكانت أسفارهم شاقة ليست كاألسفار يف زماننا.النيب 

َه اهلل-قال اإلمام البخاري مث   : -َرِحم

 ِة َشَعَرَها ِعْنَد ُغْسِل الَمِحيضِ بَاُب نَ ْقِض الَمْرأَ 

ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة،  ثَ َنا ُعبَ ْيُد ْبُن ِإْسَماِعيَل، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ِة، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه "قَاَلْت:  َمْن َأَحبَّ َأْن يُِهلَّ : »َخَرْجَنا ُمَواِفيَن ِلِهاَلِل ِذي الِحجَّ

فََأَهلَّ بَ ْعُضُهْم ِبُعْمَرٍة، َوَأَهلَّ بَ ْعُضُهْم « َلْواَل أَنِّي َأْهَدْيُت أَلَْهَلْلُت ِبُعْمَرةٍ ُعْمَرٍة فَ ْليُ ْهِلْل، ف َ بِ 
ْن َأَهلَّ ِبُعْمَرٍة، فََأْدرََكِني يَ ْوُم  ، وَُكْنُت أَنَا ِممَّ  َعَرَفَة َوأَنَا َحاِئٌض، َفَشَكْوُت ِإَلى النَِّبيِّ ِبَحجٍّ

، فَ َفَعْلُت َحتَّى ِإَذا َكاَن «َدِعي ُعْمَرَتِك، َوانْ ُقِضي رَْأَسِك، َواْمَتِشِطي َوَأِهلِّي ِبَحجٍّ »فَ َقاَل: 
َلُة الَحْصَبِة، َأْرَسَل َمِعي َأِخي َعْبَد الرَّْحمَ  ْنِعيِم، فََأْهَلْلُت لَي ْ ِن ْبَن أَِبي َبْكٍر َفَخَرْجُت ِإَلى الت َّ

ٌي، َواَل َصْوٌم َوالَ َوَلْم َيُكْن ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َهدْ "قَاَل ِهَشاٌم:  "ِبُعْمَرٍة َمَكاَن ُعْمَرِتي
 ".َصَدَقةٌ 

ِة َشَعَرَها ِعْنَد ُغْسِل نَ ْقِض الَمْرأَ )احلديث كاحلديث السابق إال أن فيه مسألة هذا 
 .(الَمِحيضِ 

 هل هناك فرق بين الغسل من الجنابة، والغسل من المحيض؟ هل هناك فرق بينهما؟

  ال فرق بينهما. ماأهنالصحيح 
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هذا ذهب إىل و  .: أن يف غسل احليض ينقض الشعرريقالفقهاء ذهب إلى التفوبعض 
أكثر الصحابة، عن عائشة، وأم سلمة، وابن عمر،  نبعض التابعني، واألصح الذي جاء ع

، املعترب {غسل احليض، وال يف غسل اجلنابة أنه ال يلزم نقض الشعر ال يف}ومجهور الفقهاء: 
هو وصول املاء، فإذا كانت املرأة قد وضعت شعرها بطريقة متنع من وصول املاء، هنا يف هذه 

ستدل ذا االستدالل فهو استدالل فيه إشكال أن يُ لة تنقض الشعر حىت يصل املاء، وأما هاحلا
 للحج. على نقض املرأة شعرها مبا يكون من الغسل يف اإلهالل

يوجد نص صريح أن املرأة احلائض تنقض شعرها، ودائًما الفقهاء يقولون: }احليض فال 
طيب واملسك إلزالة الرائحة الكريهة، كاجلنابة متاًما{ رمبا خيتلف احليض يف التطهري الزائد بال

أما الصفة فهي صفةٌ مشرتكة، فال يوجد دليل خاص على نقض املرأة شعرها إال كما أسلفت، 
َد م  ا مينع وصول املاء، فإذا مل يكن هناك مانع، فاحليض واجلنابة سواء يف احلكم.إذا ُوجم

 : في هذا الحديث اللي سبق أن تكلمنا عليه، هناك إشكالية في نهاية الحديثأيًضا و 

هذا مشكل؛ ( "ٌي، َوالَ َصْوٌم َوالَ َصَدَقةٌ َوَلْم َيُكْن ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َهدْ "قَاَل ِهَشاٌم: )
أم املؤمنني عائشة قلبت حجتها من التمتع إىل القران، كانت متمتعة، مث حولت حجها ألن 

ي، فًا لداود الظاهري أن عليها هدالعلماء خال من القران لعارض احليض، والقارن باتفاق
ه أن أم املؤمنني عائشة أهدت، أو كان تع عليه هدي، فحمل العلماء أنه مل يبلغوكذلك املتم

 .يلديها هد

أمر جابر أن  أن النبي "جاء يف الصحيح: ين يع؛ وهذا ثابت؛ يعين من طرق أخرى
 يف الصحيح هذا، فهذا يرد على هذا األمر. يهدي عن عائشة بقرة"

صد أمرًا زائًدا على هدي القران، وإال فالنفي املطلق بعض العلماء قال: }لعله يقوأيًضا 
ن عليه اهلدي كما أن املتمتع عليه هذا ال يصح؛ ألن أم املؤمنني عائشة كانت قارنة، والقارم 

 اهلدي.
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العمرة خاصة فيمن كانت يف ه الصفة، أو أن هذه أن هذ هذا احلديث يدل علىوأيًضا 
 ن كانت يف صورة أم املؤمنني عائشة.مبأن هذه الصورة خاصة صورة أم املؤمنني عائشة، 

إنشاء أكثر من  ثبت عن صحابة النيب  مسألة تكرار العمرة يف السفر الواحد، ملْ عين ي
أراد أن  الذي ثبت يف النصوص الوحيد قصة عائشة، والنيب عمرة يف سفٍر واحد، الشيء 

خيها مث تأيت جيرب خاطرها؛ ألهنا أرادت أن تأيت بعمرة تامة، فأمرها أن تذهب إىل التنعيم مع أ
ر الواحد ال تكون إال هلذه الصورة، من كانت يف صورة أم بالعمرة، فتكرار العمرة يف السف

 املؤمنني عائشة.

أن أخوها عبد الرِحن الذي ذهب معها إىل التنعيم مل يعتمر، كان  دليل على هذا:وأكرب 
رة، فإنه يعتمر، ولكن مل ه العمس أن يعتمر معها حىت دام أنه مرافق له يف هذمن أوىل النا
 ئ عمرًة أخرى.شم نلإلنسان أن يُ ، ف أكثر من سفرلفعل العمرة، أما إذا كان يف يدعوه النيب 

ن هذه العمرة خاصة لكل من كان ألعلماء: اخلصوصية النوعية؛ يعين اليت تسمى عند اهذه و 
يكرر، أو أن يأيت بالعمرة يف ه أن يف صورة أم املؤمنني عائشة، لكل من كان يف هذا النوع ل

 سفٍر واحد.

 ي اعتمرت مرتين؟يقول قائل: كيف يعني؟ هل هقد 

 ألن القارن جيمع بني احلج والعمرة. ؛نعم

 : -ه اهللرِح–اإلمام البخاري قال 

 .[5]الحج:﴾َقةٍ َخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلَّ مُ ﴿: بَاُب قَ ْوِل اللَِّه 

 
ٌد، قَ  قال: ثَ َنا ُمَسدَّ اٌد، َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّه ْبِن أَِبي َبْكٍر، َعْن أََنِس ْبِن َحدَّ ثَ َنا َحمَّ اَل: َحدَّ

َل بِالرَِّحِم َمَلًكا  نَّ اللََّه إِ »قَاَل:  َماِلٍك، َعِن النَِّبيِّ  يَ ُقوُل: يَا َربِّ ُنْطَفٌة، يَا َربِّ وَكَّ
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َقٌة، يَا َربِّ ُمْضَغٌة، فَِإَذا َأرَاَد َأْن يَ ْقِضَي َخْلَقُه قَاَل: َأذََكٌر َأْم أُنْ َثى، َشِقيٌّ َأْم َسِعيٌد، َفَما َعلَ 
 .«الرِّْزُق َواأَلَجُل، فَ ُيْكَتُب ِفي َبْطِن أُمِّهِ 

 
َخلََّقٍة َوَغْيِر ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة مُ ﴿ ىل اآليةإيف هذه الرتمجة  -اهللرِحه –اإلمام البخاري أشار 

 .[5]احلج:﴾َقةٍ ُمَخلَّ 
َُه اهلل-: أن اإلمام البخاري وذكر بعض العلماء عقد هذه الرتمجة لإلشارة إىل مسألة  -َرِحم

 ؟ هل المرأة الحامل تحيض أو الخالفية بني الفقهاء، وهي: 
َهُ اهلل-أن اإلمام البخاري } فقال: وهذا قول أبو  {مييل إىل أن املرأة احلامل ال حتيض -َرِحم

 .مذهب الشافعيةاألوزاعي، وقول يف حنيفة، وهو قول 
لك، وقول أيًضا عند قول اإلمام مامجلة من العلماء وهناك؛ يعين يف الطرف اآلخر ذهب 

سالم ابن تيمية، وابن اختاره بعضه احملققني مثل شيخ اإل، و {أن احلامل قد حتيض}الشافعية: 
 القيم، وغريهم.

َُه اهلل-أن اإلمام البخاري مث  عين كر احلديث هنا تفسري لآلية؛ يذكر احلديث، وذم  -َرِحم
 اآلية جمملة، وتفسري اآلية موجود يف هذا احلديث.

جاء يف الروايات كما اجلنني يف بطن أمه.   احلديث فيه إشارة إىل املراحل اليت مير هباإذن 
فهذه . ""أنه يكون أربعين يوم نطفة، ثم أربعين يوم يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة

لَّقة؛ أي ُُتلَّق على هيئة البشر، وإما أن إذا جاءت وصارت مضغة، هذه املضغة قد تكون مُ 
 تكون غري ملقَّة؛ يعين ال ُُتَلَّق.

" يعني هل هذا أن الملك يسأل: مخلََّقة أو غير مخلَّقة" يف بعض الروايات:وجاء 
 .وكل ذلك يدل على عظمة اهلل  ،؟"الجنين يكتمل أو ال يكتمل

 وفيه أن هناك َمَلك خاص باألجنة واألرحام، وعناية اجلنني يف مراحله، ومتابعة ذلك.
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 أن األحكام ُتتلف، األحكام ُتتلف يف مسألة السقط، إذا :اإلشارة طبًعا إلىوهنا 
 .، إذا كان غري ملَّققأسقطت املرأة واجلنني غري مل  

دفًنا  ، ويُدفنفإن الساقط إمنا هو قطعة حلم، فال يصلى عليه، وال ُيكف ن، وال يُ َغسَّل -
وأيًضا املرأة ليس عليها نفاس، وإمنا هذا الدم الذي ينزل  ،تادةعاديًّا ليس دفن يف املقربة املع

 من املرأة يف هذه احلالة يسمى دم فساد.
ملًقا فيه صورة إنسان، فيه صورة خلق  إذا سقط اجلنني وكان الصورة الثانية:وأما  -

 ساء.أحكام املرأة النفإنسان، ففي هذه احلالة يصلى عليه، وُيكفَّن، واملرأة تأخذ 
 العلماء أمور أخرى من التسمية والعقيقة وغريها من األحكام.وذكر 

َُه اهلل-أراد اإلمام البخاري إذن ف ذه املسألة اخلالفية يف هذا التبويب اإلشارة إىل ه -َرِحم
 لًقا أو غري ملق.إذا خرج ماليت ذكرناها، وبعض األحكام املوجودة بالنسبة للسقط 

 دقائق العلم الذي يكون للجنني وهو يف بطن أمه.وفيه  -

 :هناك إشكالية حول هذا الحديث ًعا:طب
فبعض الناس قال: مع تطور العلم  [34]لقمان:﴾َويَ ْعَلُم َما ِفي اأَلْرَحامِ ﴿: قول اهلل  وهو

فاصيل ني هل هو ذكر أو أنثى، ويعرفون بعض التاليوم من خالل أجهزة يسرية يعرفون نوع اجلن
 .اليوم املوجودة

 ؟[34]لقمان:﴾َويَ ْعَلُم َما ِفي اأَلْرَحامِ ﴿كيف يعني هل هذا يعارض اآلية فقالوا: 
 .كلي  ال يعارض اآلية؛ ألن علم اهلل  ال،

ن هذا الجنين الدنيا، وكل أدوات الدنيا هل يعرفون أ مجاهرم كل يعني هم لو عنده
 سيبقى أو سيموت؟

 .ما يعرفون ذلك 
 سعادته؟ يعرفون شقاءه؟ يعرفون هذه التفاصيل؟ يعرفون أجله؟ يعرفون 
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ما يعرفون ذلك، إمنا هو اطالع ظين على بعض األمور، وأحيانًا ال تصيب؛ يعين يف األمور 
بية يعين يقولون للمرأة: أنه ذكر وخيرج ماذا؟ أنثى، والعكس هذا موجود يعين؛ ألنه حكم الط

 أغليب عندهم.
: أن مثل هذه املعرفة ال ُتالف ما جاء يف اآلية؛ ألن اآلية إمنا تشري إىل علم الشاهدوجه 

 علم كلي، وأما علم الناس فهو علم جزئي. ، وعلم اهلل اهلل 
 عند هذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء اهلل يف اللقاء القادم. نقف

اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى نسأل 
 اهلل وسلم على نبينا حممد.

 
 
 


