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احلمد هللا الذي مل يستفْتح بأفضل من امسه كالم، ومل يستنجح بأحسن مـن              
 نبينـا   صنِعه مرام، والصالة والسالم على سليل أكرم نبعة، وقريع أشرف بقعة،          

ور، وعلى  رل بعد احلَ   جاء بأمته من الظلمات إىل النور، وأفاء عليهم الظِّ         حممد  
ار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقـب الليـل         رصحابته األخيار األب  آله األطهار، و  

  .والنهار
  :أما بعد

أهل العلم أنه ال اجتهاد مع النص، وال يترك النص          فمن املقرر واملُسلَّم به عند      
 بأن من ~  حرصيف مسألة ما لقول أحد كائنا من كان،  ولقد         

 فكيـف   ،أنه يستتاب ~ يم النخعي   لقول إبراه  ترك قول عمر بن اخلطاب      
  .)١(مبن ترك قول اهللا ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله

ـ  مثل الذي يطلب العلم بال ح ~":  قال  و ة كمثـل  ج
حيمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو ال يدري،ب ليلاِطح "  

 ؟، مالـك  أم عِبت أَ و األوزاعي ه   :)٢(  قلت ألمحد  ~  أبو داود   اإلمام قال و
ـ  ذْخ وأصحابه فَ  ج ما جاء عن النيب      ،لد دينك أحدا من هؤالء    قَ ال ت  :قال  مث  ،ِه ِب

التابعي بع؛دالر لُجفيه م خري  
ـ ،وال األوزاعي،  وال الثوري ،اكًاِلد ملِّقَ وال ت،يِندلِّقَ ال ت :"وقال أيضا  ذْ وخ 

  ."من حيث أخذوا
  "ال جد دينه الرلِّقَ فقه الرجل أن يةلَّن ِق ِم:" وقال

            

                                                
  )٢٠١ / ٢(إعالم املوقعني البن القيم  :  ينظر) ١(
 ~اإلمام أمحد بن حنبل   يقصد) ٢(
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 أنال حيـل ألحـد      " :)١( قال أبو يوسف   :~  ر بن الوليد  شِباإلمام   وقال  
  )٢ (."يقول مقالتنا حىت يعلم من أين قلنا

يكـون  : )٣(قيـل أليب عبـد اهللا  : قال إسحق بن إبراهيم بن هانئ يف مسائله     
يفيت مبـا وافـق الكتـاب      : يه اختالف، قال  الرجل يف قومه فَيسأل عن الشيء ف      

: أفيجاب عليه ؟ قـال : والسنة، وما لَم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له       
  )٤(" ال 

فهؤالء علماء املذاهب الفقهية املعروفة يرجعون إىل النصوص ويقفون عندها،          
لعلـم أو   ومل يرفعوا أحدا من أهـل ا      . فما وافقها أخذوا به،  وما خالفها تركوه       

الصحابة فوق قدره ومكانته، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليـه، فكيـف إن      
 لذا فاملسلم اللبيب يقبل احلـق ويكِبـر أهلـه، وال            .كان قوله ظنا منه أو حترزا     

ومن أَضلُّ ِممِن اتبع هـواه       ﴿يتمسك مبا واه نفسه ، بل خيالف النفس واهلوى          
 ى ِمندِر هي٥٠القصص [ ﴾ اللَِّهِبغ[.  

 :أال وهـي  ملـسألة فقهيـة     مبـسط   ويف هذه الورقـات حتريـر علمـي         
ــشريف " ــراءة احلــائض للقــرآن الكــرمي مــن املــصحف ال ، "حكــم ق

ــشة  ــوه ومناق ــن منع ــك وم ــن أجــازوا ذل ــة م ــراط أو .أدل  دون اإلف
االستطراد يف مناقـشة األدلـة الـيت سـبق وناقـشها أهـل العلـم وتـبني                 

االحتجـاج ـا، فـإين أُحيـل إىل تلـك املواضـع ملـن               ضعفها أو عـدم     
يريـد االســتزادة وتتبــع أقـوال أهــل العلــم، ألن مـا يعنــيين يف هــذه    

                                                
 حنيفة النعمـان    أيبمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام         اإل  يقصد قاضي القضاة   ) ١(

 .  رحم اهللا اجلميع
  يعين يعرف الدليل أو احلُجة ) ٢(
  ~يقصد اإلمام أمحد بن حنبل )  ٣(
  ) ١/٣١(إعالم املوقعني : ينظر)  ٤(
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الورقات هو إيضاح املـسألة لعمـوم النـاس مـع الـدليل ، أمـا طـالب                  
ــي  ــصص فعل ــل التخ ــم وأه ــورودةهالعل ــصادر امل ــع ،م بامل  واملراج

 يوفـق اجلميـع ملـا فيـه          أن  أسـأل اهللا سـبحانه     املذكورة يف احلواشـي،     
 والرشاد، إنـه خـري مـأمول وأكـرم مـسئول، وصـلى اهللا وسـلم                 اخلري

   . على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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)١( 

اإلجيـاب، والتحـرمي، والنـدب،      :" قسم أهل العلم خطاب الـشرع إىل        
ما ورد فيه نص شرعي، وما مل يـرد فيـه نـص        ، هذا في  " والكراهة، واإلباحة   

:"  ومسـوا هـذا اإلحلـاق        .أحلقوه مبا يشبهه، ليكون له نفس حكمه الشرعي       
فالبد من فهم املـسألة وتـصورها       وهذا اإلحلاق ليس سهال وال هينا،       ،  "القياس

  .، ليكون احلكم صحيحاالتصور الصحيح ومعرفة أصوهلا وفروعها
 فيها فقهاء زماننا راجعة إىل عدم الدقـة يف تـصور   ومعظم األخطاء اليت يقع 

علـى   ~ بكر البـاقالين   القاضي أبو  وقد نبه    املسألة الفقهية التصور األمثل،   
: ~، فقـال    الفقهـي  واليت مرجعها يعود إىل نقص يف التصور         األخطاءبعض  

ن ينظـر يف شـبهة      أ: أحدمها: اعلموا أن اخلطأ يدخل على الناظر من وجهني       "
أن ينظر نظرا فاسدا، وفـساد النظـر        :  فال يصل إىل العلم، واآلخر     يلليست بدل 

. أن ال يستوفيه، وال يستكمله، وإن كـان نظـرا يف دليـل            : يكون بوجوه منها  
م ما حقه أن يؤخره، ويؤخر      دقَيأن يعدل عن الترتيب الصحيح يف نظره فَ       : ومنها

  .)٢("ما حقه أن يقدمه
إن االجتهاد ال يكـون إال علـى أصـول          : ~ وقال اإلمام ابن عبد الرب    

يضاف إليها التحليل والتحرمي وأنه ال جيتهد إال عامل ا، ومن أشكل عليه شـيء        

                                                
: ~الـشاطيب   إدراك ماهيتها وأبعادها ، أو كما قال اإلمام         : التصور الفقهي ملسألة ما يعين    )  ١(

فهمها فهمـا شـامالً،      وهذا يعين    ).٥/١٢٨(املوافقات   " العلم باملوضوع على ما هو عليه     "
احلكم على الـشيء فـرع عـن    ألن . ومعرفة األصل الذي تنتمي إليه إلثبات احلكم الشرعي   

، " حتقيـق املنـاط   :" ، وبعضهم يـسميه     "التكييف الفقهي :" ويسميه بعض الفقهاء    . تصوره
 .فرق بينهموبعضهم ي

مؤسسة الرسالة، منهج استنباط أحكام النـوازل  ) ١/٢١٩) (الصغري(التقريب واإلرشاد  : ينظر)  ٢(
  ). ٣٦٦ص(
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ومل جيز له أن حييل على اهللا قوالً يف دينه ال نظري له من أصل وال هو يف       لزمه الوقوف   
  . )١(" وهذا ال خالف فيه بني أئمة األمصار قدمياً وحديثًا فتدبرهمعىن أصل،

فهذه أصول مهمة للنظر يف املسائل والقضايا الفقهية تساعد على سالمة ودقة            
  .احلكم يف املسألة

ومسألة قراءة احلائض من املصحف أحلقها بعض العلماء باجلنابة، ألن احليض           
  .حيتاج إىل اغتسال مثله ، خبالف احلدث األصغر الذي يرفع بالوضوء

ِل أمر احليض وقُرِب أمـر اجلنـب، وألن         وبعضهم فرق بينهما، وذلك ِلطُو    
 أغلـظ    عنـده  احليضف. الطهارة من اجلنابة راجعة ألمر صاحبها خبالف احليض       

  )٢(ال متنع اجلنابة حكماً من اجلنابة؛ ألنه مينع ما
اخلالف يف قراءة احلائض إمنا هو قبل أن تطهر، وإال فهي بعد            :" وبعضهم قال 

  )٣ (".النقاء من الدم كاجلنب
أن للحيض أحكامه اخلاصة، فليس للحائض نفس أحكام اجلنـب،         واب  والص

، وال وجه للقيـاس     ..!! وليس احليض أغلظ يف احلكم من اجلنابة، وال أرق منه           
يف هذا األمر ، فلكٍل أحكامه اخلاصة، ومن مجع بينهما أو أدخل القيـاس فقـط    

  .أخطأ
ر ِجِبلِّي للنـساء،    بل هو أم  فاحليض ليس مسألة مستجدة أو نازلة مستحدثة،        

نزلت فيه نصوص قرآنية ، وجاءت فيه أحاديث نبوية، فال وجـه للقيـاس، وال               
وكل ما خيص احليض بينته اآليات القرآنية املُنيفـة، ووضـحته           . جمال لالجتهاد 

  .نبوية الشريفة، وما سِكت عنه ففيه سعة، وال جيوز فيه اإللزاماألحاديث ال

                                                
  ). ٢/٨٤٨(جامع بيان العلم وفضله : ينظر)  ١(
  ١٢٨اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب املالكي ص : ينظر)  ٢(
   )٢٥٣ / ١( بن احلاجب التوضيح يف شرح خمتصر ال: ينظر)  ٣(
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، متنع اجلمـع بينـهما يف        بني احلائض واجلنب   جوهريةاختالف  توجد أوجه   
، ألنه ليس أحدمها أصـل      )١(األحكام ، كما أنه ينتفي القياس يف هذا األمر متاما           

ومن أهم  فكل منهما مسألة مستقلة بذاا، هلا تشريع خاص ا،          واآلخر فرع له،    
  : أوجه اخلالف بينهما 

 .ترك فيها الرجل واملرأة، واحليض خاص بالنساء وحدهناجلنابة يش - ١
  خبالف احلائضاجلنب ميكنه التطهر مىت شاء - ٢
اجلنب يصلي ما فاته من الصلوات خبالف احلائض فهـي ال تقـضي              - ٣

 .الصلوات اليت مرت أثناء حيضها
٤ - احلائض يشرخبالف اجلنب هلا أن تشهد العيد مع املسلمنيع ،.  
حرام خبالف احلائض فيحل هلا اإلحـرام حـال         اجلنب يتطهر عند اإل    - ٥

 وذلـك   .حيضها وأن تفعل ما يفعله احلاج غري الطواف بالبيت احلرام         
:  يف حجة الـوداع ، حيـث قالـت        < عائشة  حلديث أم املؤمنني    

ـ ،خرجنا ال نرى إال احلج   " ـ  فـدخل ع ،تض فلما كنا بسرف ِح  يلَ
 ، نعـم  : قلـت  ،"؟ِتسِفن أَ ؟،ِكما لَ " : قال ،وأنا أبكي  رسول اهللا   

 فاقضي ما يقضي احلـاج      ، إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم        :"قال
اصنعى ما يصنع احلاج غري     :"  ، ويف رواية     )٢("غري أن ال تطويف بالبيت    

                                                
ومن رد واقعٍة غري منصوص عليها إىل واقعة منصوص عليها؛ التفاقهما يف الِعلَّة، ألن القياس هو )  ١(

بينـهما ،   تعدية حكم األصل إىل الفرع باجلامع املـشترك         مث تأخذ نفس حكمها الشرعي، أو       
ظر اتهد على وجه يستلزم      الفرع واألصل يف علة حكم األصل يف ن        اشتراكالقياس هو   : وقيل

 القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما          : بعضهم    وقال ،  حتصيل احلكم يف الفرع     
، البحر احمليط للزركشي  )٢٠٥ / ٣(اإلحكام لآلمدي : ، ينظرأو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما 

)١٦٦/ ٤( .  
  . )٢٩٤( برقم  يف كتاب احليض  البخاري: أخرجه)  ٢(
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  ، فنهاها عن الطـواف والـصالة       )١("  بالبيت وال تصلى   تطويفأن ال   
 .فقط

ويسأَلُونك عِن   ﴿:  خبالف احلائض  ،اع وهو جنب  مب حيل له اجلِ   ناجلُ - ٦
الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض ولَا تقْربوهن حتـى   
            اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهي

 .] ٢٢٢:البقرة[  ﴾ ينويِحب الْمتطَهِر
ق احليض باجلنابة يف احلكم ألنه ليس فرعا عنه ، وال يـصح             حومن مث فال يلْ   

  .القياس يف املسألة، فاحليض له نصوص تشريعية مستقلة، وأحكام فقهية خاصة

                                                
  .)١٧٨٨(برقم  أبو داود : أخرجه)  ١(
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راءة فأجاز بعضهم الق  يف جواز قراءة احلائض للقرآن الكرمي ،        اختلف العلماء   
مطلقا، وبعضهم أجاز قراءة اآلية وحنوها، وبعضهم منع مطلقا، وبعضهم منع مع            

 مث جاءت تفصيالت مـن      التقييد باحلفظ أو النسيان تبعا لطول املدة أو قصرها،        
  . وفيما يلي بيان ألقواهلمأجاز يف جواز محل املصحف مباشرة أو بواسطة،

 

 بـن أيب    يمنهم عمر بن اخلطاب وعل    } ن الصحابة   ذهب إىل املنع مجع م    
، العالية ، وعطاء ، وسعيد بن جبري       وهو قول أيب  ،  }طالب وجابر بن عبد اهللا      

  . )١(يوالزهر
ذهب اإلمام أيب حنيفة إىل املنع مطلقا من القراءة ، أما الشافعي وأمحد فلهم              و

  .يف املسألة روايتني ، أحدها املنع
  :مبا يليواستدلوا 

الَّ يمـسه    ِفي ِكتاٍب مكْنوٍن     كَِرمي   ﴿ِإنه لَقُرآنٌ :  اهللا   قول - ١
جاء اإلخبار يف اآلية بصيغة احلـصر   ف ،  ]٧٩-٧٧:الواقعـة [ ِإالَّ الْمطَهرونَ﴾ 

 .إجالالً له وتعظيماضى ذلك حصر اجلواز يف املطهرين فاقت
طـاهر،  ال  النهي عن مس املصحف لغري    تضمنت أحاديث نبوية كثرية      - ٢

ملـا  ":قال ، حيث    حكيم بن حزام    يث ؛ حديث    ومن هذه األحاد  
ال متـس القـرآن إال وأنـت        " :إىل اليمن قال     بعثين رسول اهللا    

 :قال النيب   : قال   حيث   { عبد اهللا بن عمر       ، وحديث  )٢("طاهر

                                                
  . )٤٢٢ /١( شرح صحيح البخاري البن بطال : ينظر)  ١(
صحيح اإلسـناد ، ومل خيرجـاه، ورواه        : ، وقال   ) ١٦( برقم    احلاكم يف املستدرك   : أخرجه)  ٢(

   ).١٨( برقم ، والبيهقي يف السنن الكربى) ١٧( برقم الدارقطين يف سننه
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  عثمان بـن أيب العـاص      ، وحديث    )١(" ميس القرآن إال طاهر    ال"
فوجـدوين أفـضلهم أخـذًا       ى رسول اهللا    وفدنا عل ":  قال   حيث

 على  كترم قد أَ  ":للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة ، فقال النيب         
 ،  )٢("رأصحابك وأنت أصغرهم ، وال متس القرآن إال وأنـت طـاه           

 عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عـن    وحديث
 ال ميس القـرآن  " : حزم  لعمرو بن  كان يف كتاب النيب     : جده قال 

لَا يقْرأُ الْجنب ولَا الْحاِئض شيئًا ِمـن : "         ، وقوله    )٣("رهإال على طُ  
  .)٤( "الْقُرآِن

،  لغري الطاهر  على القول بعدم جواز مس املصحف      } أمجع الصحابة  - ٣
حيث روي ذلك عن فقهاء الصحابة ومشاهريهم، ومل يعرف هلـم يف            

، بل كان ذلك هو املستقر عند        إمجاعا سكوتيا فكان  عصرهم خمالف،   
 :الصحابة زمن النبوة وبعده ويدل عليه

 ، فإنه حني دخل على أخته وزوجهـا وهـم             قصة إسالم عمر    - أ
أعطوين الكتاب الذي عندكم أقرؤه ، فقالت       : ن القرآن فقال    ءويقر

                                                
رواه الطرباين يف الكـبري ،      : (، وقال يف جممع الزوائد    )٢١( برقم    يف سننه   الدارقطين : أخرجه)  ١(

   ) .٢٢) (والصغري ، ورجاله موثقون
  .) ٢٦( برقم  أبو داود يف املصاحف: أخرجه)  ٢(
، وأبـو داود يف   ) ٢٩(برقم    ، ومالك يف املوطأ     ) ٢٨(برقم     عبد الرزاق يف مصنفه      : أخرجه)  ٣(

، )٣٢ ( بـرقم  ، واحلاكم يف مـستدركه    ) ٣١(برقم  دارمي يف سننه    وال) ٣٠( برقم   املصاحف
 برقم ، والبيهقي يف السنن الكربى"مرسل ورواته ثقات":، وقال) ٣٣( برقم والدارقطين يف سننه

  ) .٣٥( برقم ، ويف معرفة السنن واآلثار)٣٤(
  . )٣٧٩ /٢( ، والبيهقي يف شعب اإلميان  )١٣١(الترمذي برقم  : أخرجه)  ٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٢

إنك رجس ، وال ميسه إال املطهرون ، فقم واغتسـل، أو           : له أخته   
 . )١(" طه:"، فقام عمر فتوضأ،مث أخذ الكتاب ، فقرأتوضأ

كنا مع سلمان الفارسي يف سفر ، فقضى        ":  عن علقمة قال     يِوور   - ب
: توضأ حىت نسألك عن آية من القـرآن ، فقـال            : حاجته، فقلنا له    

سلوين ، فإين لست أمسه ، فقرأ علينا ما أردنا ، ومل يكن بيننا وبينـه                
سلوين فإين ال أمسه ، إنه ال ميـسه إال          : قال   ويف لفظ آخر أنه       ، ماء

وكأم " :بعد روايته هذا األثر     ~ البيهقي  اإلمام  قال  ،   )٢("املطهرون
 يف تأويل اآلية إىل     – بعدم جواز مس املصحف      يعين من قال   –ذهبوا  

بن اخلطـاب يف     ما ذهب إليه سلمان ، وعلى ذلك محلته أخت عمر         
 ".قصة إسالمه

 { لك بسنده عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص        ى اإلمام ما  وور  - ت
، صحف على سعد بن أيب وقاص فاحتككت      كنت أمسك امل  : أنه قال   

قـم  : نعم ، فقال    : قلت  : ك ؟ قال    ركَلعلك مسست ذَ  : فقال سعد   
 .)٣(ضأ ، فقمت فتوضأت مث رجعتفتو

ومن لَِزمه الغسلُ، حرم عليه قـراءةُ آيـة         " : ~ اإلمام املرداوي قال   
وهذا املذهب مطْلقًا بال ريٍب، وعليه مجاهري األصحاِب، وقطَع         . فصاعدا

ونقلَ أبو طالٍب، عن أمحد، جيـوز       . وعنه، جيوز ِقراَءةُ آية   . به كثري منهم  
يخرج ِمن تصحيِح خطبـِة     : وقيل: »التلْخيص«قال يف   . قراءةُ آية وحنوها  

، يف  »واِضـِحه «وقال ابن عِقيل يف     . راِطهااجلُنِب جواز قراَءِة آيٍة، مع اشتِ     
ـ   ال حيصلُ التحدي بآية أو آيتني،     : مسألِة اإلعجازِ  وهلذا جز الـشرع   و

                                                
  ).٤٣( برقم ، والبيهقي)٤٢ ( برقم الدارقطين: أخرجه)  ١(
 ). ١٠(، والدارقطين يف السنن برقم )٧٥٩(اليبهقي يف معرفة السنن واآلثار برقم : أخرجه)  ٢(
 ). ٤١١(، والبيهقي يف السنن الكربى برقم ) ١٢٨(اإلمام مالك يف املوطأ برقم : أخرجه)  ٣(
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وقـال  . فيه، خبالف ما إذا طال    للجنب واحلائض تالوته؛ ألنه ال إعجاز       
 ﴾ثُـم نظَـر   ﴿: لو قرأ آية ال تستقل مبعىن أو حبكم، كقولـه         : املعايلأبو

وهـو  : قلـت .  مل حيرم، وإال حرم    ]٦٤:الرمحن[ ﴾مدهامتاِن أو ﴿   ]٢١:املدثر[
اختاره الـشيخ   . ال متنع احلائض من قراءة القرآن مطلقا      :  وقيل .الصواب

وعنـه، ال   . ونقل الشافعي كراهة القراءة للحائض واجلنـب      . تقي الدين 
  )١(" يقرآن، واحلائض أشد

قراءة القرآن مطلقا على الصحيح مـن       ع احلائض من    نمت:" ~وقال أيضا   
 ،ال متنـع منـه    :  وقيل ، وقطع به كثري منهم    ،وعليه مجاهري األصحاب  : املذهب

ِكوحواختاره الشيخ تقي الـدين     ، وهو بعيد األثر   " : الرعاية " قال يف  ؛ رواية ي ، 
واختاره أيـضا يف    ،   إن ظنت نسيانه وجبت القراءة     : وقال ،ومنع من قراءة اجلنب   

 . وهي أشـد   ، وعنه ال يقرآن   ،نقل الشالنجي كراهة القراءة هلا وللجنب      و ،الفائق
 وهي منـهم يف أثنـاء بابـه    فعلى املذهب تقدم تفاصيل ما يقرأ من لزمه الغسل    

  .)٢("فليعاود
  
  

                                                
  .)٢/١٠٨( )املطبوع مع املقنع والشرح الكبري( جح من اخلالف يف معرفة الرااإلنصاف: ينظر)  ١(
  .)١/٢٤٩(يف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف : ينظر)  ٢(
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 يف  ونال يـر   } ومعاذ بن جبل     ابن عباس   منهم  }  بعض الصحابة    كان
م يف ذلك كثري من علمـاء التـابعني         وتبعه ،ا بأس ئض واحلا قراءة القرآن للجنب  

اإلمـام   ، مث والشعيب ، والضحاك، واحلكم بن عتيبـة،   ،سعيد بن املسيب   :منهم
ومحـاد بـن أيب      ،رواية عن اإلمام أمحد     وهو قول الشافعي يف القدمي،      ، و مالك

ملعايل أبو ا ، و  وابن املنذر  ، والطربي ،واختيار البخاري ،  سليمان، وداود الظاهري    
  . ، وابن القيم وابن تيمية،ابن حزم و احلنبلي،ابن عِقيل و،اجلويين

   :واستدلوا مبا يأيت
﴿فَاقْرُءوا ما تيسر ِمـن  :  مثل قول اهللا تعاىل   عموم األمر بقراءة القرآن،    - ١

 ﴿اتلُ ما أُوِحـي ِإلَيـك ِمـن      : ، وقوله سبحانه   ]٢٠ :املزمـل [  الْقُرآِن﴾
البد له مـن    العموم بعدم القراءة    ختصيص  و،  ]٤٥ : العنكبـوت  [  ﴾الِْكتاِب

  . دليل شرعي
٢ -  ي عن قراءة     الكرمي أو السنة املطهرة      القرآنيف  د نص صحيح    ِرمل ي فيه

 .فيبقى احلكم على الرباءة األصلية، وهي اإلباحة .احلائض للقرآن
:  يف حجة الـوداع ، حيـث قالـت         < عائشة  حديث أم املؤمنني     - ٣

ـ ،نا ال نرى إال احلج   خرج" ـ  فـدخل ع ،تض فلما كنا بسرف ِح  يلَ
 ، نعـم  : قلـت  ،"؟ِتسِفن أَ ؟،ِكما لَ " : قال ،وأنا أبكي  رسول اهللا   

 فاقضي ما يقضي احلـاج      ، إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم        :"قال
 ما يصنع احلاج غري     اصنعي:"  ، ويف رواية     )١("غري أن ال تطويف بالبيت    

 ، فنهاها عن الطـواف والـصالة        )٢("  بالبيت وال تصلى   تطويفأن ال   
 .فقط، ومعلوم أن من أعمال احلج الِذكر والدعاء وقراءة القرآن

                                                
  . )٢٩٤( برقم  يف كتاب احليض  البخاري: أخرجه)  ١(
  .)١٧٨٨(برقم  أبو داود : أخرجه)  ٢(
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كان النيب  :"يف الصحيحني حيث قالت    < عائشةحديث أم املؤمنني     - ٤
، وكل أحيانه تـشمل أوقـات غـري        "  يذكر اهللا على كل أحيانه     ج

 على غري طهارٍة    نأنه ال يمنع م   وهذا دليلٌ    ،الطهارة كاحلدث واجلنابة  
وصاحب اجلنابة ميكنه     قراءة القرآن ألا داخلة يف ذكر اهللا تعاىل،        من

 .االغتسال خبالف احلائض، فيجوز هلا من باب أوىل
 قـراءة   األحاديث الواردة يف منع احلائض والنفساء مـن       مجيع  ضعف   - ٥

 .القرآن
 ومحلهم له   ،هارة على غري ط    وقراءم للقرآن  }عل بعض الصحابة    ِف - ٦

 . نابةاجل يف حالوهم 
 قراءة الرجـل   :باب :" "كتاب احليض "يف   ~ البخاري   بوب اإلمام  - ٧

رسل خادمـه وهـي      وكان أبو وائل ي    ،يف حجر امرأته وهي حائض    
 مث روى مـن     ،حائض إىل أيب رزين فتأتيه باملصحف فتمسكه بعالقته         

 أن النيب   :دثتها أن عائشة ح   :أن أمه حدثته  ،   منصور بن صفية     حديث
 كان يتكئ يف ِح١ (". مث يقرأ القرآن،ي وأنا حائضِرج(  

ثبت يف  ، ، و   الكرمي  للكفار كانت تتضمن آيات القرآن     رسائل النيب    - ٨
ة الكليب إىل هرقـل عظـيم       يحبعث دِ  الصحيحني  أن رسول اهللا      

                                                
:"  يف صـحيحه     البخاري وبوب    ، )٣٠١ ( برقم   ومسلم،   )٢٩٧ ( برقم   البخاري: أخرجه)  ١(

 ،"ال بأس أن تقرأ اآلية:"وقال إبراهيم ،  تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت     :باب
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كـل           ،  ومل ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا        

 : وقال ابن عباس،م ويدعونض فيكربن بتكبريهي كنا نؤمر أن خيرج احلُ: وقالت أم عطية،أحيانه
يا   بسم اهللا الرمحن الرحيم و﴿     :"فقرأ فإذا فيه   أخربين أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النيب         

 حاضت عائشة فنسكت املناسـك  : وقال عطاء عن جابر،اآلية أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة﴾   
وال  ﴿ :  اهللا عز وجل وقال، إين ألذبح وأنا جنب: وقال احلكم،غري الطواف بالبيت وال تصلي

  .لوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه﴾تأك
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ا ﴿ قُلْ ي  : الـروم بكتاب يدعـوه فيه لإلسالم ، وفيه قول اهللا تعاىل           
أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد ِإلَّا اللَّـه ولَـا       
نشِرك ِبِه شيئًا ولَا يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اللَِّه فَـِإنْ تولَّـوا               

واحلـائض حـال     ،   )١(" ]٦٤آل عمران   [  ﴾ نَفَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمو   
﴿ِإنمـا  : ، لقوله تعـاىل   حيضها مسلمة طاهرة، خبالف الكافر النجس     

 سجِركُونَ نش٢٨:التوبة [  ﴾ الْم[. 
 ذلـك ،    يفب ، فقيل لـه      نه وهو ج  دركان يقرأ وِ    أن ابن عباس   - ٩

 أيقرأ  :بسألت ابن املسي  : وقال محاد   .  أكثر منه    جويف يفما  : فقال  
عن عبد الرمحن بن غنم أنه      ، و  جوفه ؟    يفأليس  : اجلنب القرآن ؟ قال     

نعم ، إن شـاء ،  :  أيقرأ اجلنب القرآن ؟ قال  : سأل معاذ بن جبل   
نعم ، ال يدعن أحـد ذكـر اهللا ،          : واحلائض والنفساء ؟ قال     : قلت  

مـن  : قـال   فإن الناس يكرهونه ،     : وتالوة كتابه على حال ، قلت       
 فإمنا كرهه ترتها ، ومن ى عنه فإمنا يقول بغري علم ، ما ى               كرهه

   )٢ (  رسول اهللا عن شىء من ذلك
واعتلوا من طريق النظر بأن تالوة القرآن قد        ": ~ اإلمام الطربي قال   -١٠

: ندب إليها الناس كما ندبوا إىل ذكر اهللا والتسبيح والتهليل ، قـالوا              
: طلق للجنب واحلـائض ، قـالوا        وقد قامت الداللة بأن ذكر اهللا م      

 أا مطلقة هلما ، إذ ال حجة تفرق بني          يف معىن ذلك    يفوقراءة القرآن   
  ذلك ما روى عنـه    يفوالصواب عندنا   : ~  الطربيقال  . ذلك  

 كان يذكر    أنه كان يقرأ القرآن ما مل يكن جنبا ، وخرب عائشة أنه             
را كان اختيارا منه ألفضل     اهللا على كل أحيانه ، فإن قراءته القرآن طاه        

                                                
  )١٧٧٣( برقم  ، ومسلم )٧ ( برقم البخاري: أخرجه)  ١(
   )٤٢٢ /١( شرح صحيح البخاري البن بطال : ينظر)  ٢(
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 كان يذكر اهللا فيها ويقرأ القرآن غري طاهر ، فإن           اليتاحلالتني ، واحلال    
ذلك كان تعليما منه أن ذلك جائز هلم وغري حمظور عليهم ذكـر اهللا              

 ، إذ بعثه اهللا إىل خلقه معلما وهاديا ، غري أىن أستحب             وتالوة القرآن 
  .)١( "وال الطهارةله أن يقرأ القرآن على أمت أح

  
  
  
  
  

                                                
   )٤٢٣ /١( شرح صحيح البخاري البن بطال : ينظر)  ١(
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األئمة والعلماء الذين أفتوا مبنع احلائض من قراءة القـرآن مـن املـصحف              
 من السنة املطهرة ، مع ما ذكـروا          وحديث ، من القرآن الكرمي   اعتمدوا على آية  

  } من اإلمجاع السكويت للصحابة 
  .]٧٩:الواقعة[ مسه ِإالَّ الْمطَهرونَ﴾﴿الَّ ي:  قول اهللا تعاىلهي اآلية  - ١
 .ة املختلفةقُر برواياته وطُ"ال ميس القرآن إال طاهر" :  واحلديث - ٢
 ، لغري الطاهر   بعدم جواز مس املصحف     قالوا }الصحابة  وأن بعض    - ٣

  فكان إمجاعا سكوتياومل يعرف هلم يف عصرهم خمالف، 
 

﴿﴾ 

، ﴾ الَّ يمسه ِإالَّ الْمطَهرونَ    ﴿: أنه قال يف قول اهللا تعاىل        {عن ابن عباس    
   .ذاك الكتاب الذي يف السماء

إذا أراد اهللا أن يرتل كتابا نـسخته الـسفَرة، فـال ميـسه إال       : و قال أيضا    
  )١ (.يعين املالئكة: املطهرون، قال
كسعيد بـن جـبري، وعكِرمـة ،        ؛  مجهور العلماء وأهل التأويل     وذا قال   
  . وجماهد، وقتادة
ال ميسه عند اهللا إال املطهرون، فأما يف الـدنيا فإنـه   ": أنه قال وعن قتادة   

  )٢(" ميسه اوسي النجس، واملنافق الرِجس
  

                                                
  . )١٥٠ / ٢٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر)  ١(
  . )١٥٠ / ٢٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر)  ٢(
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، هو يف   ]٧٨:الواقعة[ ﴾ ِفي ِكتاٍب مكْنوٍن      ﴿ :وقوله:" ~ قال اإلمام الطربي  
  )١ (."كتاب مصون عند اهللا ال ميسه شيء من أذى من غبار وال غريه

مـسه ِإلَّـا     أحسن ما مسعت يف هذه اآلية ﴿ لَا ي         :~  مالكاإلمام  قال  و
 قـول اهللا    ، إمنا هي مبرتلة هذه اآلية اليت يف عبس وتـوىل          ،]٧٩:الواقعة[ ﴾الْمطَهرونَ

 ِفي صحٍف مكَرمٍة     فَمن شاَء ذَكَره     تذِْكرةٌ  تبارك وتعاىل ﴿كَلَّا ِإنها     
]١٦ - ١١:عبس[ ِكراٍم بررٍة ﴾  ِبأَيِدي سفَرٍة  مرفُوعٍة مطَهرٍة 

)٢(  
﴿ ِفـي صـحٍف     :"  يف آيات سورة عبس وتوىل     ~ قال اإلمام الطربي  و

يف اللوح احملفوظ، وهو املرفـوع    : يعين.  ]١٤ – ١٣:عـبس [ مكَرمٍة مرفُوعٍة مطَهرٍة﴾  
  )٣ (".املطهر عند اهللا

اختلـف   ،﴾   ِفـي ِكتـاٍب مكْنـونٍ      ﴿: قال تعاىل   : "~ ابن القيم اإلمام  قال  و
 ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي املالئكة      ، هو اللوح احملفوظ   :فقيل: املفسرون يف هذا    

  ِبأَيِدي سفَرٍة     مرفُوعٍة مطَهرٍة    مٍة  ِفي صحٍف مكَر   ﴿: وهو املذكور يف قوله     
الَّ يمـسه ِإالَّ   ﴿:  ويدل على أنه الكتاب الذي بأيـدي املالئكـة قولـه            ،ِكراٍم بررٍة ﴾  

 ،وهذا هو الصحيح يف معـىن اآليـة       ،   ميسونه   ،فهذا يدل على أنه بأيديهم    ،  ﴾ الْمطَهرونَ
  املراد به أن املصحف ال ميسه إال طاهر إن : ومن املفسرين من قال 

  :  واألول أرجح لوجوه 
 وأن حملـه ال     ، أن ترتل به الشياطني    ؛ أن اآلية سيقت ترتيها للقرآن     : أحدها 

 فيستحيل على أخابث خلق اهللا وأجنـسهم أن         ،ميسه إال املطهرون   اليصل إليه ف  
وما ينبِغي    ِبِه الشياِطني    وما تنزلَت  ﴿:  كما قال تعاىل     ،يصلوا إليه أو ميسوه   
 ، وقدرم عليه  ، منهم ِهِيتأَ فنفي الفعل وت   ،  ]٢١١-٢١٠:الشعراء[ ﴾ لَهم وما يستِطيعونَ  

                                                
  . )١٤٩ / ٢٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر)  ١(
 . )٤٦٩( حممد فؤاد عبد الباقي، برقم : املوطأ،  حتقيق : ينظر)  ٢(
 . )٢٢١ /٢٤( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ٣(
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 عمن حيسن   ي فإن الفعل قد ينتف    ، وال يقدرون عليه   ، وال يليق م   ،فما فعلوا ذلك  
 وكـذلك قولـه يف      ،الثالثة عنهم األمور    في فن ، وقد يليق مبن ال يليق عليه      ،منه

  ِبأَيِدي سـفَرٍة      مرفُوعٍة مطَهرٍة    ِفي صحٍف مكَرمٍة     ﴿سورة عبس   
 ، بيانا أن الشيطان ال ميكنه أن يترتل به        ؛ فوصف حمله ذه الصفات    ،ِكراٍم بررٍة ﴾  

   .روتقرير هذا املعىن أهم وأجل وأنفع من بيان كون املصحف ال ميسه إال طاه
 واالعتناء يف السور املكية إمنا هـو بأصـول   ، أن السورة مكية  : الوجه الثاين 

 وأما تقرير األحكام والشرائع فمظنـة       ، والنبوة ، واملعاد ، من تقرير التوحيد   ؛الدين
  .السور املدنية 

 إن القرآن مل يكن يف مصحف عند نزول هذه اآليـة وال يف حيـاة                :الثالث
 وهذا وإن جـاز أن      ، يف املصحف يف خالفة أيب بكر      عِموإمنا ج   ،  رسول اهللا   

  .إخبار بالواقع حال األخبار يوضحه فالظاهر أنه ،يكون باعتبار ما يأيت
 املصون املستور   :واملكنون،  ﴾ِفي ِكتاٍب مكْنونٍ  ﴿:  وهو قوله    : الوجه الرابع 

  بيض مكْنونٌ﴾  ﴿كَأَنهن : كما قال تعاىل     ، الذي ال تناله أيدي البشر     ،عن األعني 
 وقـال   ،مكنون مـن الـشياطني    :  قال الكليب    ، وهكذا قال السلف   ،]٤٩:الصافات[

:  وقـال أبـو اسـحق    ،يصيبه تراب وال غبار    ال:  وقال جماهد    ،مستور: مقاتل
  .يوضحه ، مصون يف السماء 
 : فقوله ، أن وصفه بكونه مكنونا نظري وصفه بكونه حمفوظا        : الوجه اخلامس 

  هآنٌ﴿ِإنلَقُر   كَِرمي   ٍونكْناٍب مكقوله ،  ﴾ِفي ِكت  :      ِجيـدآنٌ مقُر ولْ هب﴿ 
  . يوضحه ]٢١:الربوج[ ِفي لَوٍح محفُوٍظ﴾
بلغ يف تعظيم القـرآن     أ و ، أن هذا أبلغ يف الرد على املكذبني       :الوجه السادس 

  .من كون املصحف ال ميسه حمدث 
 فهذا خرب لفظا    ،بالرفع،  ﴾ ه ِإالَّ الْمطَهرونَ  الَّ يمس  ﴿:  قوله   :الوجه السابع 

 ومن محل اآلية على النهي احتاج إىل صرف         ، ولو كان يا لكان مفتوحا     ،ومعىن
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 محل كل منهما علـى   ؛ واألصل يف اخلرب والنهي    ،اخلرب عن ظاهره إىل معىن النهي     
   .وليس ههنا موجب يوجب صرف الكالم عن اخلرب إىل النهي، حقيقته

 ولو أراد به منع احملـدث مـن مـسه     ،﴾ ﴿ ِإالَّ الْمطَهرونَ  :  أنه قال    : الوجه الثامن 
 ﴾ ِإنَّ اللَّه يِحب التواِبني ويِحب الْمتطَهـِرين        ﴿:  كما قال تعاىل   ،" إال املتطهرون  :"لقال

 فاملتطهر فاعـل  ،"تطهرين اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من امل:" ويف احلديث  ]٢٢٢:البقرة[
   .ونرهطَ واملالئكة م، فاملتوضئ متطهر، الذي طهره غريه:رهطَ واملُ،التطهري

يد به املصحف الذي بأيدينا مل يكن يف االختبار عن          ِر أنه لو أُ   : الوجه التاسع 
 ، إذ جمرد كون الكالم مكنونا يف كتاب ال يستلزم ثبوته          ،كونه مكنونا كبري فائدة   

 فكيف يمواآلية إمنا سيقت    ،ح القرآن بكونه مكنونا يف كتاب وهذا أمر مشترك        د 
 مـن   لٌزن وما اختص به من اخلصائص اليت تدل على أنه م          ،لبيان مدحه وتشريفه  

 وال ميـس حملـه إال   ، ال يصل إليه شيطان بوجه ما،ونص وأنه حمفوظ م   ،عند اهللا 
   .ةررام البر الِك،رةفَ وهم الس؛املطهرون

 ، حدثنا أبـو األحـوص     ، ما رواه سعيد بن منصور يف سننه       :الوجه العاشر 
 ، ﴾ ﴿الَّ يمسه ِإالَّ الْمطَهرونَ   : حدثنا عاصم األحول عن أنس بن مالك يف قوله        

 ، وهذا عند طائفة من أهل احلديث يف حكم املرفـوع          ، املالئكة : املطهرون :قال
 ومن مل جيعله مرفوعا فال      ،يف حكم املرفوع  تفسري الصحابة عندنا    : وقال احلاكم   

 والصحابة أعلم األمة بتفـسري      ،ريب أنه عنده أصح من تفسري من بعد الصحابة        
سحق يف  إمسعت  :  وقال حرب يف مسائله      ، وجيب الرجوع إىل تفسريهم    ،القرآن

ميـسها إال   النسخة اليت يف السماء ال      :  قال   ،﴾   ﴿الَّ يمسه ِإالَّ الْمطَهرونَ    :قوله
  .)١("  املالئكة : قال،املطهرون

                                                
 ١٤٣ أقسام القرآن ص التبيان يف: ينظر)  ١(
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هو الـذي   : فثبت من كالم أهل العلم والتفسري أن املقصود بالكتاب املكنون         
: يف السماء وليس املصحف الذي بني أيدينا، واملقصود باملطهرين يف هذه اآليـة              

  .املالئكة، ألن البشر متطهرين وليسوا مطَهرين
ة على عدم جواز قراءة القرآن لغري الطـاهر، سـواء           االحتجاج باآلي وبذلك ال يصح    

  . ألا ليست من آيات األحكام بل حتكي خبرا .للمحدث أو اجلنب أو احلائض
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 ،  حكيم بن حزام    :  وهم }هذا احلديث رِوي عن أربعة من الصحابة        
   عمرو بن حزم ، و { عمر عبد اهللا بن ، و عثمان بن أيب العاصو

ملا بعثين رسـول    ":قال ، حيث    حكيم بن حزام    حديث  : احلديث األول 
   )١("ال متس القرآن إال وأنت طاهر" :إىل اليمن قال  اهللا 

 عن حسان   مطر الوراق  حدثنا   سويد أيب حامت  من طريق   رِوي   وهذا احلديث 
ال متس القـرآن إال     : " ن قال   إىل اليم    ملا بعثين رسول اهللا      :عنه قال  بن بالل 

  ."وأنت طاهر 
 : ويف التقريـب   ،مطر الوراق ضعيف كما قال ابن معني وأبو حامت وغريمها         و

  ." صدوق كثري اخلطأ "
:  وقال أبو زرعـة      ضعيف،:  قال النسائي  ،والراوي عنه سويد أبو حامت مثله     

يكون به  أرجو أن ال    :  وقال ابن معني     ، حديث أهل الصدق   حديثه ،ليس بالقوي 
وقـال يف   ،   لـه أغـالط    ،ئ احلفـظ  ي س ،صدوق": التقريب"  وقال يف    ،  بأس

ـ  ، سويد أبو حامت وهو ضـعيف      إسنادهويف  ": " التلخيص  " وح ن احلـازمي   س
ضعف حديث حكيم بن حـزام      " اخلالصة  " أن النووي يف    مث ذكر   " . إسناده

  .)٢(وحديث عمرو بن حزم مجيعا 
طرباين يف الكبري واألوسط ، وفيه سـويد أبـو          رواه ال : قال يف جممع الزوائد     

  .)٣(امت ضعفه النسائي، وابن معني يف رواية ، ووثقـه يف روايـةح

                                                
  احلاكم يف املـستدرك    ، و )٥ / ١(، ويف األوسط      )٣٢٢ / ١( الطرباين يف الكبري     : أخرجه)  ١(

 صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب ، ورواه الدارقطين يف سننه           : ، وقال   ) ١٦(برقم  
    ).١٨( برقم ، والبيهقي يف السنن الكربى) ١٧(برقم 

 . )١٥٩ / ١( واء الغليل إر: ينظر)  ٢(
 . ) ٢٠(  رقمجممع الزوائد : ينظر)  ٣(
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فهذا احلديث ضعيف وال يصح االحتجاج به يف هذه املـسألة، ألن التحـرمي       
  .حيتاج إىل نص صحيح

وفدنا علـى   ":  قال   حيث  عثمان بن أيب العاص   حديث  : احلديث الثاين 
فوجدوين أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة ، فقال             رسول اهللا 

 على أصحابك وأنت أصغرهم ، وال متس القرآن إال وأنت           كترم قد أَ  ":النيب  
   )١("رطاه

   : بن رافعإمساعيل داود من طريق و أبوالطرباين رواه 
ـ           :  قال األول    عبة وقـال   عن حممد بن سعيد بن عبد امللك عن املغرية بن ش

عن عثمان بن أيب العاص به بلفـظ          - اتفقامث  -عن القاسم بن أيب أبزة      : اآلخر  
يف إسناد ابن أيب داود انقطاع ويف رواية الطـرباين          : " وقال احلافظ   . سويد متاما   

  من ال يعبن رافع وهو ضـعيف      إمساعيلبل يف إسنادمها كليهما      : )٢( قلت " فر 
فهو علة هذا اإلسـناد وإن كـان        " التقريب  "  يف   احلفظ كما قال احلافظ نفسه    
 ، بن رافـع   إمساعيلوفيه  : " ه اهليثمي فقال    لَّع وبه أَ  ،اختلف عليه فيه كما رأيت    

  .)٣("ثقة مقارب احلديث :  وقال البخاري ، والنسائي،ضعفه ابن معني
  .وال يصح االحتجاج به ،فهو حديث ضعيف أيضا

                                                
    .)٢٦( برقم أبو داود يف املصاحف، و)٥ / ٣(  الطرباين يف الكبري : أخرجه)  ١(
 .~ القائل هو الشيخ األلباين)  ٢(
  )١٦٠ / ١( إرواء الغليل : ينظر)  ٣(
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: " قال الـنيب  : قال  حيث {ن عمر  عبد اهللا بحديث: احلديث الثالث 
   )١(" ميس القرآن إال طاهرال

من طريق سعيد بن حممد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا ابن جـريج عـن                وهو  
  .بلفظ الكتاب . مسعت ساملا حيدث عن أبيه مرفوعا : سليمان بن موسى قال 

 أبـو   إالمل يروه عن سليمان إال ابن جريح وال عنـه           : "~وقال الطرباين   
  " .عاصم تفرد به سعيد بن حممد 

ومل يذكر فيه جرحا     ) ٩٤ / ٩" ( تاريخ بغداد   " ترمجه اخلطيب يف    : )٢(قلت
حديثا ) ٢٤٢(قطين يف سنته    لدار وقد صحح له ا    ،فكأنه جمهول احلال   ،وال تعديال 

غري أن ابن جريج مـدلس       ، ثقات اإلسناد وبقية رجال    ،يف إمتام الصالة يف السفر    
وإسناده ال بأس   "  ومع ذلك كله فقد قال احلافظ يف هذا احلديث        ،  )٣( وقد عنعنه 

واحلـافظ نفـسه    وكيف ال يكون فيه بأس      " . به ذكر األثرم أن أمحد احتج به        
 وصف ابن جريج بأنه كان يدلس وقد عنعنه ؟ وفيه ابن ثواب وقد عرفت ما فيه               

 ) : ٢٧٦ / ١ ( "امع  " ي يف   فقد قال اهليثم  " ثقات ابن حبان    " لكن لعله يف    
مـع أن   " موثقون  " فقوله  " .  الطرباين يف الكبري والصغري ورجاله موثقون        رواه"

                                                
، وابـن  )٨٨ / ١( ، والبيهقي  )٢٣٩(غري  ، ويف الص   )١٩٤ / ٣( الطرباين يف الكبري     :أخرجه)  ١(

  ) .٢١( برقم  الدارقطين يف سننه، و)٢١٤ / ١٣(عساكر 
 .~  الشيخ األلباين:القائل)   ٢(
، " يدلُّ على سـتٍر وظُلْمـة   الدلس:" قال ابن فارس     إخفاء علة تضعف احلديث ،      :  التدليس   ) ٣(

، وتـدليس  ال يداِلس، أي ال يخادع: وهلم ومنه ق  إخفاء العيب والتمويه واخلداع ،    : والتدليس  
إخفاء عيب يف إسناده لتحسني ظاهره ، ومن املقرر عند علماء احلديث أن املدلس ال               : احلديث

: ، ينظـر  " واملدلس إذا عنعن ال حيتج به باالتفاق      :" ~يحتج حبديثه إذا عنعن، قال النووي       
ابن ، و ) ١٥١ /١( للصنعاين  ين تنقيح األنظار  توضيح األفكار ملعا  ، و  )٣٢٠ / ٢(إرواء الغليل   

  ).٢٢٨ /٢ (قيم اجلوزية وجهوده يف خدمة السنة النبوية وعلومها
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فيه إشعارا بضعف توثيق بعضهم فهو ال يقول ذلك غالبا إال فيمن تفرد بتوثيقهم              
  )١(واهللا أعلم . ابن حبان ذلك ما عهدناه منه يف الكتاب املذكور 

 :~النووي  اإلمام  قال  . تجاج به فهو حديث ضعيف أيضا، وال يصح االح      
  "واملدلس إذا عنعن ال حيتج به باالتفاق"

 عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن             حديث : احلديث الرابع 
 ال ميس القرآن إال     " :لعمرو بن حزم     كان يف كتاب النيب     : أبيه عن جده قال   

  )٢("على طهر
وقد أخطـأ   ،   ا وهو ضعيف جد    فيه سليمان بن أرقم    ،ضعيفوهذا احلديث   

 وبناء عليه توهم    ، وهو اخلوالين وهو ثقة    )٣( بعض الرواة فسماه سليمان بن داود     
ـ    ،وإمنا هو ضعيف من أجل ابن أرقم هذا         ،بعض العلماء صحته   لت ص وقـد ف

فال نعيد   ) ٤٦٥( رقم  " مشكاة املصابيح   "  يف حتقيقنا ألحاديث     ذلكالقول يف   
 بكر بن حممـد بـن       يبأن الصواب فيه أنه من رواية أ      : هناكالكالم فيه ومما قلنا     

  . )٤(" عمرو بن حزم مرسال فهو ضعيف أيضا إلرساله
                                                

  )١٦٠ ، ١٥٩ / ١( إرواء الغليل : ينظر)  ١(
، وأبـو داود يف   ) ٢٩(برقم    ، ومالك يف املوطأ     ) ٢٨(برقم     عبد الرزاق يف مصنفه      : أخرجه)  ٢(

، )٣٢ ( بـرقم  ، واحلاكم يف مـستدركه    ) ٣١(برقم  رمي يف سننه    والدا) ٣٠( برقم   املصاحف
 ، والبيهقي يف السنن الكـربى     )مرسل ورواته ثقات  : (، وقال ) ٣٣( برقم   والدارقطين يف سننه  

  ) .٣٥( برقم ، ويف معرفة السنن واآلثار)٣٤(برقم 
 بن داود الذي    وسليمان،   احلكم بن موسى ثقة      :قال أمحد بن زهري مسعت حيىي بن معني يقول        )  ٣(

        التمهيد البن عبد الـرب    : ، ينظر عرف  يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات جمهول ال ي
)١٧/٣٤١( . 

، وقد رجعت إىل كتاب مشكاة املصابيح يف املوضع املذكور           )١٥٨ / ١( إرواء الغليل   : ينظر)  ٤(
يخ ناصر على هذا احلـديث،      مل جند الورقة اليت تكلم فيها الش      :" فوجدت التعليق التايل للناشر   

ويظهر أا سقطت من األوراق املدونة عليها تعليقاته عندنا ، ومل يتيسر لنا الرجوع إليه لوجوده 
 .  ،  زهري"يف مصر، وسنستدرك ذلك عندما يعود إن شاء اهللا
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شيء، فال يعول   فهذا احلديث طرقه كلها ال ختلو من ضعف، ومل يصح منها            
  .كر اإلمام ابن عبد الرب غري دقيقواالحتجاج بتواتره كما ذ. عليه يف العمل

 ،وهو كتاب مشهور عنـد أهـل الـسري        :" ~ د الرب ابن عب اإلمام  قال  
ألنـه أشـبه     ،عن اإلسناد   معرفة تستغين بشهرا   ،معروف ما فيه عند أهل العلم     

 وقد روى معمر هذا احلـدث       ، لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة     ،  التواتر يف جميئه  
  وذكر ما  ،عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده               

 وروي هـذا احلـديث      ، وزاد يف إسناده عن جده     ،ذكره مالك سواء يف الديات    
أيضا عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عـن جـده                  

  .بكماله
 وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليـه إال قلـيال              

   )١(" .وباهللا التوفيق
ومما يدلك على شهرة كتاب     :" ب ذلك   عق ~  ابن عبد الرب   اإلمام مث قال 

 والليث بن سعد عن حيىي      ،عمرو بن حزم وصحته ما ذكره ابن وهب عن مالك         
 وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من         : عن سعيد بن املسيب قال     ،بن سعيد ا

فيه وفيما هنالك من األصابع عشر عشر فصار القضاء يف األصابع            رسول اهللا   
  )٢(". إىل عشر عشر

ذي يفهم من كالمه أنه متواتر ومشهور وتلقاه الناس بالقبول هو اجلـزء             فال
  اخلاص بالديات 

                                                
  )٣٣٩ / ١٧( التمهيد : ينظر)  ١(
  )٣٣٩ / ١٧( التمهيد : ينظر)  ٢(
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إن الصحابة أخذوا ذا احلـديث      : ويتبع ذلك كل أقوال العلماء الذين قالوا        
 فإن أصحاب رسـول اهللا      :"  ~وكانوا يرجعون إليه كما نقل الشوكاين       

والتابعني يرجعون إليه ويد١( "ون رأيهم ع(  
وال مانع أن يكون إسناد احلديث ضعيفا وجزء من متنه صحيح، بـل رمبـا               

  يكون اإلسناد صحيحا ومتنه فيه زيادة غري صحيحة ومثال هذا كثري جدا 
فمتفق عليه إال قليالً، وقد بـين أهـل         :  نفسه قال  ~واإلمام ابن عبد الرب     

   ..!!العلم أن الديات متفق عليها، فبقي جزء مس املصحف
ال ميـس  : "قال حلكيم بن حزام حديث أنه   :" ~  قال احلافظ ابن حجر   

 والبيهقـي يف    ، الدارقطين واحلاكم يف املعرفة من مستدركه      ،"املصحف إال طاهر  
 إىل الـيمن    ملا بعثين رسول اهللا     :  والطرباين من حديث حكيم قال     ،اخلالفيات

 د أبو حامت وهو ضـعيف     ويف إسناده سوي   ،"ال متس القرآن إال وأنت طاهر     : "قال
 واعترض النووي   ، وحسن احلازمي إسناده   ،وذكر الطرباين يف األوسط أنه تفرد به      

على صاحب املهذب يف إيراده له عن حكيم بن حزام مبا حصله أنه تبع يف ذلك                 
 واملعـروف يف كتـب      : قال ، يعين يف قوله عن حكيم بن حزام       ؛الشيخ أبا حامد  

  .احلديث أنه عن عمرو بن حزم
ن الشيخ  إمث   ،حديث عمرو بن حزم أشهر وهو يف الكتاب الطويل          : )٢(لتق

 حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم         فع يف اخلالصة ض   )٣(حمي الدين 
  . فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك واهللا أعلممجيعا

 ،أس بـه   ال ب  : وإسناده ، والطرباين ، رواه الدارقطين  ؛ ويف الباب عن ابن عمر    
 وابـن   ، رواه الطرباين  ؛وعن عثمان بن أيب العاص    ،  ذكر األثرم أن أمحد احتج به     
                                                

  )٣٦٢ / ١ ( نيل األوطار: ينظر)  ١(
 .~احلافظ ابن حجر : القائل هو )  ٢(
 . ~يقصد اإلمام النووي )  ٣(
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،  ويف رواية الطرباين مـن ال يعـرف  ، ويف إسناده انقطاع،أيب داود يف املصاحف  
ويف إسناده خصيب بن     ،وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز يف منتخب مسنده         

  )١(" جحدر وهو متروك
 :~  أو كما قال الشيخ األلبـاين        ،ال يثبت من وجه   بكل طرقه   فاحلديث  

  )٢(."قه كلها ال ختلو من ضعفراحلديث طُ"
اعتربه بعض العلماء صحيحا لغريه مبجموع طرقه، فال ميكن حصر املعىن           وإن  

  .فقطعلى الطهارة احلسية 
 ، فيكون ال ميس القـرآن        من الترجيح  اجلمع بني ما ظاهره التعارض أوىل     و

  . والكفار جنس ، فال ميس القرآن إال مسلم ،ملسلم ال ينجس وا،إال طاهر
صود الطهـارة   ولو كان املق   ،   فإنه يوجه للمؤمن ألن املؤمن طاهر ال ينجس       

لقيه يف بعض طريق املدينـة       عن أيب هريرة أن النيب      ف ،  " متطهر:"لكان اللفظ   
 وهو جكنت يا أبـا      أين :"فقال،   فذهب فاغتسل مث جاء      ،"فاخننست منه :"ب  ن 
 : فقـال .ا فكرهت أن أجالسك وأنا على غري طهـارة      بن كنت ج  : قال ،"؟هريرة

  .)٣(" إن املسلم ال ينجس،سبحان اهللا"
 وقد بوغسل امليت ووضوئه باملاء والسدر     :باب:"  البخاري يف صحيحه     ب ، 

 وقـال ابـن     .ى ومل يتوضأ  لَّ وص هلَمابنا لسعيد بن زيد وح     {وحنط ابن عمر    
 لو كـان جنـسا مـا        : وقال سعيد  ، املسلم ال ينجس حيا وال ميتا       :{عباس  
  ." املؤمن ال ينجس:"  وقال النيب ،مسسته

                                                
 . )٣٦١ / ١ ( التلخيص احلبري: ينظر)  ١(
 احلديث مبجموع طرقه، ومل يأخذ به يف الفتوى وتأول معناه،           ~وقد صحح الشيخ األلباين     )  ٢(

 . أنه جيوز للحائض قراءة القرآن من املصحف الشريف~وأفىت 
 . )٣٧٢  ( ، ومسلم برقم )٢٨٣  ( البخاري برقم: أخرجه)  ٣(
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ـ   : قوله :" ~ قال احلافظ ابن حجر    باب ع ـ ق اجلُ ر وأن املـسلم ال     ،بن 
نـه  إ : وقال قوم  ، الكافر ِقركأن املصنف يشري بذلك إىل اخلالف يف ع         ،ينجس
ق ر بيان حكم ع   :" فتقدير الكالم  ، كما سيأيت  ِهِنيل بنجاسة ع   بناء على القو   ،جنس

 ، وإذا كان ال ينجس فعرقـه لـيس بـنجس   ، وبيان أن املسلم ال ينجس    ،اجلنب
  )١("ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه جنسا

وا الْمـسِجد   ﴿ يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْمشِركُونَ نجس فَلَا يقْرب         : قال تعاىل 
   ]٢٨:التوبة [  ﴾ الْحرام بعد عاِمِهم هذَا
مـا املـشركون إال     : معىن ذلك : قال آخرون و" :~ قال اإلمام الطربي  
ال : قال عن احلسن و ... وهذا قولٌ رِوي عن ابن عباس      .ِرجس خرتير أو كلب   

   )٢ (".تصافحوهم، فمن صافحهم فليتوضأ
 ،ت هذه اآلية الكرمية على جناسة املـشرك       لَّود" :~ ابن كثري اإلمام  وقال  

 املؤمن ال ينجس  : "الصحيح ت على طهارة املؤمن، وملا ورد يف احلديث       لَّكما د "
والـذات؛ ألن اهللا تعـاىل       وأما جناسة بدنه فاجلمهور على أنه ليس بنجس البدن        

 أشعث،  وقال .أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إىل جناسة أبدام         
  )٣ (".من صافحهم فليتوضأ: عن احلسن

األصل بقاء اللفظ العام على عمومـه وال جيـوز          :" والقاعدة األصولية تقول  
 ، فإن املـسلم طـاهر     ،إذا كانت األلفاظ على عمومها    ، ف  )٤("ختصيصه إال بدليل  

وإذا جاز تـأول  ،  واملشرك جنس ال ميس القرآن أبدا،فيمس القرآن يف كل أحواله 

                                                
  )٣٩٠ / ١( فتح الباري : ينظر)  ١(
  )١٩١ / ١٤( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ٢(
  )١٣١ / ٤( تفسري القرآن العظيم : ينظر)  ٣(
 ، التقريب واإلرشـاد   ) ١٤٩ / ٢( ، التمهيد للكلوذاين     )٦٣٤ / ٢( العدة أليب يعلى    : ينظر)  ٤(

)٢١٧ / ٣(   ، 
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والدليل ،   "ال ميس القرآن إال طاهر العقيدة     " جاز تأول    ،املشرك يف العقيدة  جناسة  
  .إذا تطرق إليه االحتمالُ بطَلَ به االستدالل

ال ميـس القـرآن إال      ": وأما احلديث وقوله   :" ~ قال الشيخ ابن عثيمني   
ا ث، أو طـاهر   دا من احلَ   فكلمة طاهر مشتملة ألن يكون املراد ا طاهر        ،"طاهر

 يا أَيهـا  ﴿: ا صحيح، فالطهارة من الكفر مثل قوله تعاىل        الكفر، وكالمها مع   من
      سجِركُونَ نشا الْمموا ِإننآم فيكون املوحدون طُ   ،﴾الَِّذين هومثل قولـه    . ار 

إال :  أي ،"إال طـاهر  ":  فعلى هذا يكون معىن قوله      . "إن املؤمن ال ينجس   ":
هارة من احلدث األصغر، وحيتمل أن يكون الطاهر مـن     وال يدل على الط   . مؤمن

وما دام االحتمال قائماً فإنه ال وجه إللزام الناس مبـا           احلدث األصغر فيجب،    
 االحتياط واألفضل أال ميس القـرآن إال علـى   : فنقول. ا يف الوجوب ليس ظاهر

  )١ (".طهارة، وإذا مسه وهو حمدث حدثاً أصغر فال حرج عليه
االحتجاج ذه األحاديث على عدم جواز قراءة القرآن لغري         وبذلك ال يصح    

ألا أحاديث ضعيفة، وإن حسنها     . الطاهر، سواء للمحدث أو اجلنب أو احلائض      
بعض أهل العلم مبجموع الطرق والروايات فإنه ال يترجح ا دليل، واجلمع بـني      

  .ما ظاهره التعارض أوىل من الترجيح
ال يقـرأ  :" قـال    أن النيب { ابن عمروأما حديث   : احلديث اخلامس 

، فقد ضعفه أيضا أهل العلم، وبعـضهم         )٢("اجلنب وال احلائض شيئا من القرآن     
حديث ابن عمر ال نعرفه إال مـن        : ~  الترمذي  اإلمام قالجعله من املناكري،    

ومسعـت  ،  حديث إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر            
                                                

فضائل ،  القرآن وعلومه  :تصنيف موضوعي  ،   ٥٦فتاوى نور على الدرب الشريط رقم       : ينظر)  ١(
 .هالقرآن وآداب

وقـال الـشيخ    ،   )٣٧٩ /٢( ، والبيهقي يف شعب اإلميـان        )١٣١(الترمذي برقم   : أخرجه)  ٢(
 منكر: األلباين
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 بن عياش يروى عن أهل احلجـاز وأهـل          لإمساعي إن   :ول يق لإمساعيحممد بن   
  ". كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به،العراق أحاديث مناكري

يف إسناده إمساعيل بن عياش وروايته عـن         :" ~ وقال احلافظ ابن حجر   
 ،وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بـن عقبـة          ،   وهذا منها  ،احلجازيني ضعيفة 

 لكن رواه الدارقطين من حديث      ، وتبعهما البيهقي  ،لبخاريوسبقه إىل حنو ذلك ا    
 وهو  ؛ فيه مبهم عن أيب معشر     : ومن وجه آخر   ،املغرية بن عبد الرمحن عن موسى     

 وأخطأ يف ذلك فـإن      ،طريق املغرية  وصحح ابن سيد الناس    ،ضعيف عن موسى  
وقـال   ...  فلو سلم منه لصح إسـناده      ،فيها عبد امللك بن مسلمة وهو ضعيف      

 وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القـرآن           ، هذا األثر ليس بالقوي    :هقيالبي
  )١(" وساقه عنه يف اخلالفيات بإسناد صحيح،وهو جنب

، ولو صح   فهذه األحاديث اليت احتج ا املانعون مل يصح منها حديث واحد          
لكان نصا وتشريعا ال ميكن جتاوزه، فهل جيوز العمل ذه األحاديث بعد التأكد             

  من ضعفها؟ 

                                                
  )٣٧٣ / ١ ( التلخيص احلبري : ينظر)  ١(
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   باحلديث الضعيف يف فضائل األعمالالعملجيوز : قول بعضهم 
ىل باحلديث الضعيف إذا كان يدعو إ     ذهب بعض أهل العلم إىل جواز األخذ        

  .فضائل األعمال ومكارم األخالق، وذهب بعضهم لعدم جواز ذلك
وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة على األحاديث         :" ~ قال اإلمام ابن تيمية   

لكن أمحد بن حنبل وغريه من العلمـاء         .وال حسنة  الضعيفة اليت ليست صحيحة   
جووا أن   زيرعلم أنه ثابت إذا مل يعلم أنه كـذب           ى يف فضائل األعمال   و؛ ما مل ي 

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي يف فـضله حـديث ال      
مة إنه جيـوز أن  ل أحد من األئومل يقيعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً،    

  اجيعل الشيء واجب  حبديث ضعيف، ومن قال هـذا فقـد خـالف           ا أو مستحب 
، لكن إذا علـم     وهذا كما أنه ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي            .اإلمجاع

حترميه وروي حديث يف وعيد الفاعل له، ومل يعلم أنه كذب جـاز أن يرويـه،                
 ما مل يعلم أنه كذب، لكن فيما علـم أن        لترهيبفيجوز أن يروى يف الترغيب وا     

  )١ (".اهللا رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غري هذا احلديث اهول حاله
: ~ذكر أصول مذهب اإلمام أمحـد        وهو ي  ~ قال اإلمام ابن القيم   و

إذا لَم يكن يف الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس املـراد               "
 حبيث ال يسوغ الذهاب     ؛الباطل وال املنكر وال ما يف روايته متهم       بالضعيف عنده   

إليه، فالعمل به؛ بل احلديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم مـن أقـسام              
احلسن، ومل يكن يقسم احلديثَ إىل صحيح وحسن وضعيف، بل إىل صـحيح              

ال قـولَ   فإذا مل جيد يف الباب أثَرا يدفعـه و        وضعيف، وللضعيف عنده مراتب،     
  . صاحب، وال إمجاع على خالفه كان العمل به عنده أوىل من القياس

وليس أحد من األئمة إالَّ وهو مواِفقُه على هذا األصل من حيث اجلملة، فإنه              
  . ما منهم أحد إال وقد قدم احلديث الضعيف على القياس

                                                
  )٢٥٠ / ١ ( جمموع الفتاوى: ينظر)  ١(
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 أهـل   حنيفة حديثَ القهقهة يف الصالة على حمض القياس، وأمجع         فقدم أبو 
، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل          )١(احلديث على ضعفه  

وهو ضعيف باتفاقهم   " أكثر احليض عشرةُ أيام   "، وقدم حديث    )٢(احلديث يضعفه 
؛ فإنّ الذي تراه يف اليوم الثالث عشر مساٍو يف احلد واحلقيقة            )٣(على حمض القياس  

 )٤("ال مهر أقلُّ مـن عـشرة دراهـم        "م حديث   والصفة ِلدم اليوم العاشر، وقد    
 على حمض القياس، فإن بذل الصداق معاوضـةٌ         وأمجعوا على ضعِفه، بل بطالِنه،    

  . يف مقابلة بذل البضع، فما تراضيا عليه جاز قليالً كان أو كثريا
، وقـدم خـرب     )٥(وقدم الشافعي خرب حترمي صيد وج مع ضعفه على القياس         

 الصالة مبكة يف وقت النهي مع ضعفه وخمالفته لقياس غريها مـن الـبالد،               جواز

                                                
  عن الـنيب     من حديث جابر بن عبد اهللا       ) ٢/١٨٥(الطرباين يف املعجم الصغري     : أخرجه)  ١(

) ١/٣١(، والبيهقي يف السنن الـصغرى       "ال يقطع الصالة الكَشر ولكن تقطعها القهقهة      : "قال
  . ده، وأكثر أهل العلم أنه من كالم جابر وقال حديث القهقهة مل يثبت إسنا) ٢٩(رقم

ليست : وقال يف طرق احلديث   ) ٦٠٦(رقم) ١/٩٤(الطحاوي يف شرح معاين اآلثار      : أخرجه)  ٢(
  . هذه الطرق طرقًا تقوم ا احلجة

، قال سـفيان    )٨٦٢(الدارمي يف مسنده يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف أكثر احليض رقم            : أخرجه)  ٣(
، والعقيلـي يف الـضعفاء      )٢/٥٩٨(حديث حمدث ال أصل له، وابن عـدي يف الكامـل            : بن عيينة ا
  .، وإسناده ضعيف جدا)١/٢٠٥(

، وروى عن أيب سيار البغـدادي قـال         )٣٦٠٦(رقم) ٤/٣٦٠(الدارقطين يف سننه    : أخرجه)  ٤(
مهر ال  : لقن غياث بن إبراهيم داود األودي عن الشعيب عن علي         : أمحد بن حنبل يقول   : مسعت

أقل من عشرة دراهم فصار حديثًا، وقال ذا بعض أهل الكوفة نقله اإلمام الترمذي يف تعليقه                
يف كتاب النكاح باب ما جاء يف مهور النساء وضعف األلباين هذا            ) ١١١٣(على حديث رقم  

 . القول مرفوعا
يث الزبري بن من حد) ٢٠٢٥(أبو داود يف كتاب املناسـك باب يف مال الكعبـة رقم: أخرجه)  ٥(

: وقال الشيخ شـعيب األرنـؤوط     ) ١٤١٦(رقم) ٣/٣٢(، واإلمام أمحد يف مسنده      العوام  
 . إسناده ضعيف
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 على  )١("من قاَء أو رعف فِليتوضأْ وِليبِن على صالته       "وقدم يف أحد قوليه حديثَ      
  . القياس مع ضعِف اخلرب وإرساِله

وأما مالك فإنه يقدم احلديث املُرسل واملنقطع والبالغات وقـول الـصحايب        
  )٢("لقياسعلى ا

شـروطا للعمـل باحلـديث     ~  احلافظ ابن حجر العسقالين وقد وضع   
  :الضعيف وهي 

 انفـرد ِمـن الكـذَّابني       ، فيخرج من  غري شديد  أن يكون الضعف  : ألولا
  . غلطهشحواملتهمني بالكذب ومن فَ

ع، حبيث ال يكون    رتخأن يكون مندرجا حتت أصل عام، فيخرج ما ي        : الثاين
  .لٌ أصلًاله أص

 مـا مل    أن ال يعتقد عند العمل به ثُبوته، لئلَّا ينـسب إىل الـنيب              : الثالث
٣(.يقُلْه(  

 ال  اطلقًبعدم جواز العمل باحلديث الضعيف م      ~ أبو بكر بن العريب   وقال  
    )٤(يف فضائل األعمال وال يف غريها

 أو  ،الضعيف مردود ما مل يقـتض ترغيبـا       :" ~ اإلمام الزركشي وقال  
 : وقيل ، ال يقبل مطلقا   : وقيل ، ومل يكن املتابع منحطا عنه     ، أو تتعدد طرقه   ،ترهيبا

  )٥(" واندرج حتت عموم،يقبل إن شهد له أصل
  

                                                
) ١/١٤٢(، والبيهقي يف الـسنن الكـربى        )١٤(رقم) ١/١٥٤(الدارقطين يف سننه    : أخرجه)  ١(

 . ، ويف إسناده إمساعيل بن عياش وهو ضعيف)٦٥٢(رقم
 . ) وما بعدها ١/٣١(إعالم املوقعني : ينظر)  ٢(
 . )٢٩٨ / ١( ، وتدريب الراوي ١١تبيني العجب مبا ورد يف فضل رجب ص :  ينظر) ٣(
 . )٢٩٩ / ١(تدريب الراوي :   ينظر)٤(
 . )٢٩٩ / ١(تدريب الراوي :  ينظر) ٥(
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 جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمـال       : فال يصح قول بعضهم     
، ومل يقل ذا أحد من أهل العلم ، ولكن وضعوا له شروطا، عنـد              على إطالقه   

حتقيقها يتأكد صاحب الفهم أم ال يأخذون حبديٍث إال إذا صح أو وافق أصـال            
ومن ذهب لألخذ باحلديث الضعيف من أهل العلم علل ذلـك بأنـه             . صحيحا

الستئناس، ومن بـاب التعلـق   ، فجعل احلديث الضعيف لأقوى من رأي الرجال  
  .باألثر

 وثبت عنه   النيب  فيما صح عن    : وبعض أهل العلم منع ذلك مطلقا، وقال        
   .من األحاديث يف فضائل األعمال وغريها غُنية عن العمل باحلديث الضعيف 

اختالف أقوال أهل العلـم يف هـذه املـسألة، ويف األخـذ             ومن مث يتضح    
عضهم ،  وملاذا رِويت أكثر من رواية عن ب      . باألحاديث الواردة فيها على ضعفها    

  :مرة باجلواز وأخرى باملنع
عمل، فهو حلديث برواياته ليس يف فضائل األعمال، بل مانع لألن هذا ا - ١

  . فال يؤخذ باحلديث الضعيف فيه.داخل يف أحاديث األحكام
ويكون عليها ، أحاديث فضائل األعمال هي اليت حتث على عمل   - ٢

 . أما هذا فيمنع من عمل عليه أجر عظيم،أجر
٣ -  ألن التحرمي .  ترتيها وليس حترميابه إمنا أخذ ديثذا احلمن أخذ

  )قرآن أو حديث صحيح ( حيتاج لنص شرعي 
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روي ذلك عن فقهاء الصحابة ومشاهريهم، ومل يعرف        ذهب املانعون إىل أنه     

  فكان إمجاعا سكوتياهلم يف عصرهم خمالف، 
اتفاق أهل العلم يف زمن ما      : االتفاق، ويف علم األصول يعين    : اإلمجاع يعين   و

  . ماعلى أمر
هو أن يقول بعض أهل العلم رأيا ويسكت عنه البـاقون          : واإلمجاع السكويت 

دون إنكار، فيسمى إمجاعا سكوتيا، وبعضهم يقصر هذا املعـىن علـى عـصر              
    } الصحابة 
على أمجعوا   }الصحابة  إن  :  لقراءة احلائض من املصحف      قال املانعون وقد  

روي ذلـك عـن فقهـاء       حيث   لغري الطاهر  القول بعدم جواز مس املصحف    
،  فكان إمجاعا سكوتيا  الصحابة ومشاهريهم، ومل يعرف هلم يف عصرهم خمالف،         

قصة إسالم  بل كان ذلك هو املستقر عند الصحابة زمن النبوة وبعده ويدل عليه             
: ن القـرآن فقـال     ءو ، فإنه حني دخل على أخته وزوجها وهم يقـر           عمر

إنك رجس ، وال ميـسه      : الت له أخته    أعطوين الكتاب الذي عندكم أقرؤه ، فق      
إال املطهرون ، فقم واغتسـل، أو توضأ، فقام عمر فتوضأ،مث أخـذ الكتـاب ،       

    )١(" طه:"فقرأ
رويت من طرق كثرية     وهذه القصة املعروفة عند الناس بقصة إسالم عمر         

  . ، فال يصح االحتجاج ا  )٢( ، ضعفها أهل العلملكنها كلها ضعيفة

                                                
  ).٤٣( برقم ، والبيهقي)٤٢ ( برقم الدارقطين: أخرجه)  ١(
ـ      )٨٨ / ١(، ويف الكربى     ) ٥١٧ /١(رواها البيهقي يف اخلالفيات     )  ٢( سنن ،  والدارقطين يف ال

 ، و    )٣٦٢ / ١ التلخيص احلـبري  ( ،   يف إسناده مقال  : وقال احلافظ ابن حجر   ،   )١٢٣/ ١(
وطرق وروايات أخرى كثرية وكلها معلولةٌ،      ،  )٣/٢٠٢ ( الكربى رواها ابن سعد يف الطبقات    

   )١/٥١٧ (للبيهقي" اخلالفيات"انظرها مع خترجيها يف كتاب 
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  لـه  وقـال يف سفر ، فقضى حاجته،      عندما كان   سلمان الفارسي   أما قصة    
سلوين ، فـإين لـست      : توضأ حىت نسألك عن آية من القرآن ، فقال          : أصحابه
كنـت أمـسك   :  أنه قـال   { مصعب بن سعد بن أيب وقاص      وقصة   أمسه ، 

 ، فليس فيهما دليـل شـرعي وال   املصحف على سعد بن أيب وقاص فاحتككت     
إمجاع كالمي أو سكويت على عدم اجلواز ؛ ألنه صح خالف ذلك عن بعـض               

 ذلك ،   يفب ، فقيل له     نه وهو ج  دريقرأ وِ  ابن عباس   كان   ؛ ف  }الصحابة  
 أيقـرأ اجلنـب     :سألت ابن املسيب  : وقال محاد   .  أكثر منه    جويف يفما  : فقال  

عن عبد الرمحن بن غنم أنه سأل معاذ بـن          ، و ه ؟    جوف يفأليس  : القرآن ؟ قال    
واحلـائض  : قلـت   نعم ، إن شـاء ،       :  أيقرأ اجلنب القرآن ؟ قال       :  جبل

نعم ، ال يدعن أحد ذكر اهللا ، وتالوة كتابه على حال ، قلت              : والنفساء ؟ قال    
من كرهه فإمنا كرهه ترتها ، ومن ى عنه فإمنـا           : قال  فإن الناس يكرهونه ،     : 
    )١ (  قول بغري علم ، ما ى رسول اهللا عن شىء من ذلكي

 اختلفت آراؤهم يف هـذه املـسألة،         الصحابة    أن وهذه الروايات تؤكد  
 ، ومن ادعى اإلمجـاع  ال إمجاع يف املسألةف فبعضهم أجاز وبعضهم منع، ومن مث     

  .فقد جانب الصواب
حلق الـذي ينبغـي      ، وا  وجاءت آراء العلماء متباينة تبعا آلراء الصحابة        

إيضاحه أن من منع من الصحابة أو العلماء مل مينع حترميا بل منع ترتيهـا، وهـذا      
واضح من تفصيالت أهل العلم للمسألة، فبعضهم جييز قراءة اآلية أو بعـضها ،              

 أو احلافظـات إذا  املدرسات  أووبعضهم جييز بشروط ، وبعضهم جييز للمعلمات   
 إذا لو كان    ؛ل ذلك دليل على الترتيه وليس التحرمي      خشيت إحداهن النسيان، وك   

  .حراما ملا جاز ألحدهم قول مثل ذلك
  

                                                
   )٤٢٢ /١( شرح صحيح البخاري البن بطال : ينظر)  ١(
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أكثر العلماء على أن احلـائض واجلنـب ال       :" ~ قال اإلمام ابن عبد الرب    
، وأما املصحف فال ميسه أحـد  تلَّصيقرءان شيئا من القرآن ولو قرأت احلائض لَ      

  قاصدا إليه ماِشبباشر إال وهو على طهارة    ا له أو غري م    ر   ، ورخلِ ص مم الصبيان  لِّع
ـ  ، ملا يلحقه من املشقة يف الوضوء له       ؛فيما اضطر إليه من ذلك      اجلنـب   لُض وفَ

 وإمنـا   ، ومها طاهران يف أنفـسهما     ، إذا مل يلحقه جناسة    ،واحلائض طاهر مطهر  
نـب ال   وعرق كل واحد منهما ومن اجل ، والنفساء مبرتلة احلائض   ،غسلهما عبادة 

  )١("بأس به 
إذا كانت القراءة ال جتوز فعلى أي أساس أجازوا قراءة القليل حنـو آيـة أو         ف

 قرآنا؟ ، فأي دليل اعتمدوا عليه يف جـواز     والكلمة الواحدة  أليست اآلية ،  آيتان؟
قراءة آية إذا كان األمر عندهم على املنع وعدم اجلواز؟ ، مث إذا كـررت اآليـة                 

وهل تدخل األذكار والرقية الشرعية      ،ا حكمها عندهم ؟     الواحدة عدة مرات فم   
  ضمن التالوة أو ال ؟

 اإلمام ابن حـزم   ، أو كما قال     !! كل هذه تعسفات ال دليل عليها       احلق أن   
تفاريق ال دليل على صحتها ال ِمن قرآٍن وال من سنٍة  ال صـحيحٍة وال              : " ~

   )٢("سقيمٍة وال ِمن إمجاٍع وال ِمن قول صاحب 
قد ذهبت هذه التعسفات ببعض األئمة الكبار مذهبا بعيـدا، حـىت قـال              و

  ...!!!بعضهم بالتحرمي، وبإتفاق أهل املذهب على ذلك
 ،حيرم علي احلائض والنفساء مـس املـصحف        :" ~ قال اإلمام النووي  

  )٣("  وكل هذا متفق عليه عندنا، واللبث يف املسجد،ومحله

                                                
  ). ١٧٢(الكايف يف فقه أهل املدينة ص: ينظر)  ١(
  .)١/٩٧(احمللى : ينظر)  ٢(
  . )٣٥٨ /٢( اموع شرح املهذب : ينظر)  ٣(
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له رأيان، اجلواز،    ) ~ مام الشافعي   اإل(  ومعروف أن إمام املذهب نفسه      
التحرمي، ومل ينقل عنه ذلك ، فكيف يكون متفق عليـه           وعدم اجلواز، ومل يقل ب    

  ...!! عند الشافعية ؟
 قـد ذكرنـا أن مـذهبنا        ؛قراءة احلائض القرآن   :"~ قال اإلمام النووي  

 وبه قال احلـسن      ، }   وجابر ، وعلي ، وهو مروى عن عمر    ،املشهور حترميها 
 ، والزهـرى ، وسعيد بن جـبري ، والنخعي، وأبو العالية، وعطاء، وقتادة ،بصريال
 ، التحـرمي  :إحدامها ؛ة وأمحد روايتان  فوعن مالك وأىب حني   ،   وأبو ثور  ،سحقإو

  . اجلواز:والثانية
أا كانـت تقـرأ    <واحتج ملن جوز مبا روى عن عائشة     ،   وبه قال داود  

واحـتج أصـحابنا     ، نـسياا  ن زمنه يطول فيخـاف    وأل: القرآن وهى حائض  
ن إف ،)١( وبالقياس علي اجلنب   ،واجلمهور حبديث ابن عمر املذكور ولكنه ضعيف      

 أن داود ال    األصـوليني  واملختار عند    ، داود إالمن خالف فيها وافق علي اجلنب       
ال حجة فيه علي تقدير صـحته      < وفعل عائشة    ، واخلالف اإلمجاعيعتد به يف    

  )٢("رجعنا إىل القياس }لفها وإذا اختلفت الصحابة ن غريها من الصحابة خاأل
مث جتـاوز كـالم     ،    تشدد يف نقل رأي علماء املذهب      ~ فاإلمام النووي   

الصحابة إىل القياس خمالفا علماء األصول الذين استشهد بكالمهم ، حيث تقرر            
ففي هذه احلالـة ال يكـون قـول     لديهم أنه عند اختالف الصحابة يف مسألة ؛         

  .ج عنهارخجح بني أقواهلم وال يرجة دون اآلخر، بل يأحدهم ح

                                                
 ). ٧، ٦(سبق بيان خطأ القياس يف هذه املسألة ص)  ١(
  . )٣٥٧ /٢( اموع شرح املهذب : ينظر)  ٢(
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نكـر   فإن انتشرت ومل ت    ،وأما أقوال الصحابة   ": ~  ابن تيمية  اإلمامقال  
 ما تنازعوا فيه إىل اهللا      د ر ؛وإن تنازعوا . يف زمام فهي حجة عند مجاهري العلماء      

  )١("اق العلماءوالرسول، ومل يكن قول بعضهم حجة مع خمالفة بعضهم له باتف
، وال  }  الـصحابة    رجح بني أقـوال   ن  نرجع للنصوص مث   ففي هذه احلالة  

  .~ نرجع إىل القياس كما قال اإلمام النووي 
لـى   عسبحانهوقد أثىن   ، اأمر بتالوة القرآن مطلقً   تعاىل  ن اهللا   إويف مسألتنا ؛ ف   

ـ        افمن أخرج شخص  ، من يتلو كتابه   ا نطالبـه    عن عبادة اهللا بقراءة القـرآن فإنن
مـأمورة   احلائض    دليل صحيح صريح على املنع فإن      وإذا مل يكن هناك   ، بالدليل
اء من باب أوىل أن يرخص      سفَوإذا رخص للحائض فإن الن    ،  لعموم األمر  بالقراءة

  .هلا ألن مدا أطول من مدة احلائض
 ، ومس املـصحف   ، والسجود فيه  ،قراءة القرآن :" ~  قال اإلمام ابن حزم   

 مأجور فاعلها ، فمن ادعى املنع فيهـا       ، أفعال خري مندوب إليها    ،ذكر اهللا تعاىل  و
  .ف أن يأيت بالربهان لِّيف بعض األحوال كُ

فأما قراءة القرآن فإن احلاضرين من املخالفني موافقون لنا يف هذا ملن كـان              
  .على غري وضوء ، واختلفوا يف اجلنب واحلائض

ض ، وال اجلنب شيئا من القرآن ، وهـو قـول       ال تقرأ احلائ  :  فقالت طائفة   
ِوروعن غريمها  ،   ، عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما            ي

  . والنخعي وغريهم ، وقتادة،كاحلسن البصري؛روي أيضا 
وأما اجلنـب فيقـرأ      .أما احلائض فتقرأ ما شاءت من القرآن      : وقالت طائفة   

   .اآليتني وحنومها ، وهو قول مالك
  .م اآلية ، وهو قول أيب حنيفةِتال ي: وقال بعضهم 

                                                
  . )٧٩  /٥ ( الفتاوى الكربى: ينظر)  ١(
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فأما من منع اجلنب من قراءة شيء من القرآن ، فاحتجوا مبا رواه عبد اهللا بن                
 مل يكن حيجزه ، عـن القـرآن   سلمة ، عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا   

 اجلنـب   عن أن يقرأ   ليس فيه ي     ألنه؛ وهذا ال حجة هلم فيه       ، اجلنابة إالشيء  
         مِزلْالقرآن ، وإمنا هو فعل منه عليه السالم ال ي   وال ب ، يعليه السالم أنه إمنا ميتنع      ن 

  .من قراءة القرآن من أجل اجلنابة
 يتفق له عليه السالم ترك القراءة يف تلك احلال ليس من أجل اجلنابـة ،                وقد

    وهو عليه السالم مل يص  زد قط يف قيامـه     ا كامال غري رمضان ، ومل ي      م قط شهر
  .على ثالث عشرة ركعة ، وال أكل قط على خوان ، وال أكل متكئا

 أو أن يتهجد املرء بـأكثر مـن         ؟، كامل غري رمضان    أن يصام شهر   أفيحرم
 هـذا ال    ؟، ، أو أن يأكل متكئـا      ؟، أو أن يأكل على خوان     ؟ثالث عشرة ركعة  

  .يقولونه ، ومثل هذا كثري جدا
ر ، عن أن يقرأ شيئا مـن        هنب ومن ليس على طُ     جاءت آثار يف ي اجل     وقد

 ، وقد بينا ضعف أسانيدها يف غري موضـع ، ولـو         القرآن، وال يصح منها شيء    
 ألـا ؛ صحت لكانت حجة على من يبيح له قراءة اآلية التامة أو بعض اآليـة               

  .كلها ي ، عن قراءة القرآن للجنب مجلة
 ال يتم اآليـة ، أو أبـاح         :، أو قال   يقرأ اجلنب اآلية أو حنوها       : من قال  وأما

ى ال يعضدها دليـل ال مـن         دعاو ألا؛  فأقوال فاسدة    ؛للحائض ومنع اجلنب  
 مـن إمجـاع ، وال مـن قـول     وال، قرآن، وال من سنة صحيحة ، وال سقيمة  

واآلية قرآن بال   ،   بعض اآلية    ألن ؛، وال من قياس ، وال من رأي سديد          صاحب
ح له آية أو أن يباح له أخرى ، أو بني أن مينع من آية               شك ، وال فرق بني أن يبا      

        أو مينع من أخرى ، وأهل هذه األقوال يشنععـرف  ون خمالفة الصاحب الذي ال ي
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وعلي بن أيب طالب وسـلمان      ، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن اخلطاب         له خمالف 
  )١ ( } ، وال يعرف هلم خمالف من الصحابةالفارسي

 و   ، ﴾ىحالـض و ﴿ :يات ما هو كلمـة واحـدة مثـل         فإن من اآل   وأيضا
كآيـة  ؛   ومنها كلمات كـثرية      ،﴾ِرجوالفَ﴿ و   ،﴾رصالعو﴿ و ،﴿مدهامتاِن﴾

الدفإذ ال شك يف هذا     ني ، .      فإن يف إباحتهم له قراءة آية الدأو  ،ن واليت بعـدها   ي 
 الْفَجـِر   ﴿و :آية الكرسي أو بعضها ، وال يتمها ، ومنعهم إياه من قـراءة              

 ﴾مدهامتاِن﴿ أو منعهم له من إمتام       ،  ]٣-١:الفجر[ والشفِْع والْوتِر﴾  ولَياٍل عشٍر   
  .لعجبا ]٦٤:الرمحن[

، فهو حمـال ،     ائض واجلنب بأن أمد احلائض يطول      تفريقهم بني احل   وكذلك
 كان ذلك هلا    ، وإن ا فال يبيحه هلا طول أمدها      إن كانت قراءا للقرآن حرام     ألنه

  .حالال فال معىن لالحتجاج بطول أمدها
 حممد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد اهللا بن نصر ، عن قاسـم بـن                  حدثنا

أصبغ ، عن حممد بن وضاح ، عن موسى بن معاوية ، حدثنا ابن وهب ، عـن                  
  .ال بأس أن يقرأ اجلنب القرآن : يونس بن يزيد ، عن ربيعة قال 

وية ، حدثنا يوسف بن خالد السميت ، حدثنا إدريس ،            إىل موسى بن معا    وبه
: عن محاد قال سألت سعيد بن املسيب ، عن اجلنب هل يقرأ القـرآن فقـال                 

  .وكيف ال يقرؤه وهو يف جوفه 
كان ابن عباس يقرأ البقرة     : قال  .  إىل يوسف السميت ، عن نصر الباهلي       وبه

  .وهو جنب 
أمحد بن عون اهللا ، حدثنا قاسم بن         حممد بن سعيد بن نبات ، حدثنا         أخربين

حدثنا حممد بن بـشار ، حـدثنا        أصبغ ، حدثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ،          
سألت سعيد بن جبري ، عن      : ، حدثنا شعبة ، عن محاد بن أيب سليمان قال           غندر

                                                
  .يقصد وفق قوهلم وحكايتهم اإلمجاع السكويت، فهو يناقشهم وفق أدلتهم )  ١(
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 وهو قول داود ومجيـع  ،قرآنأليس يف جوفه ال: اجلنب يقرأ فلم ير به بأسا وقال      
  )١(" .أصحابنا

فهذا هو الرأي الراجح يف مسألة قراءة احلائض للقرآن، والرأي القائل بعـدم             
  .للمنع شرعي اجلواز رأي مرجوح ألنه ال دليل عليه ، وال دليل 

إنه ليس يف منع احلائض مـن قـراءة القـرآن           ": ~  ابن تيمية  اإلمامقال  
   )٢(" نصوص صرحية صحيحة

لجنب قراءة القرآن، وال اللبث     واألربعة أيضا ال جيوزون ل    :" ~وقال أيضا   
يف املسجد إذا مل يكن على وضوء، وتنازعوا يف قراءة احلائض، ويف قراءة الشيء              

ويف هذا نزاع يف مذهب اإلمام أمحد، وغريه، كما قد ذكر يف غري هـذا                .اليسري
جيوز للجنب أن يقرأ للقرآن، واللبث يف املسجد،        : املوضع، ومذهب أهل الظاهر   

  )٣("وهذا منقول عن بعض السلفد، وأصحابه، وابن حزم، هذا مذهب داو
الشارع قسم العبادات بالنسبة إىل احلـائض        :" ~  ابن القيم   اإلمام قالو

 فلـم يوجبـه عليهـا يف        ،عنه يف زمن الطهر     قسم ميكنها التعوض   :إىل قسمني 
  . كالصوم؛ وإما إىل بدله زمن الطهر، كالصالة؛ إما مطلقا، بل أسقطه،احليض

 فـشرعه هلـا مـع    ، ال ميكنها التعوض عنه وال تأخريه إىل زمن الطهر   وقسم
ومن هـذا جـواز قـراءة    ، والوقوف بعرفة وتوابعه   ،   كاإلحرام   ؛احليض أيضا 

 ألن احليض قـد  ؛ إذ ال ميكنها التعوض عنها زمن الطهر   ،القرآن هلا وهي حائض   
 ورمبـا   ،لحتها فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مـص        ،ميتد ا غالبه أو أكثره    

  .نسيت ما حفظته زمن طهرها

                                                
  .) وما بعدها ٩٤ / ١( احمللى  : ينظر)  ١(
  . )٢١/٤٦٠( جمموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
  . )٣٤٤ /١ (  الكربىالفتاوى: ينظر)  ٣(
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 ، الـشافعي  قـويل  وأحد   ، الروايتني عن أمحد   وإحدى ،وهذا مذهب مالك   
 ال تقرأ احلائض واجلنـب      :"وحديث ،مل مينع احلائض من قراءة القرآن      والنيب  

 ...  فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم باحلـديث        ، مل يصح  ،"شيئا من القرآن  
مل يبق مع املانعني حجة إال القياس على اجلنـب والفـرق            يث  وإذا مل يصح احلد   

  : وذلك من وجوهوبني اجلنب مانع من اإلحلاق الصحيح بينها
 فليس له عذر يف     ، أن اجلنب ميكنه التطهر مىت شاء باملاء أو بالتراب         :أحدها 

  . خبالف احلائض ،القراءة مع اجلنابة
 ،وف بعرفة وتوابعه مع احلـيض      أن احلائض يشرع هلا اإلحرام والوق      :والثاين

  .خبالف اجلنب
 ، أن احلائض يشرع هلا أن تشهد العيد مع املسلمني وتعتزل املـصلي           :الثالث 

  .خبالف اجلنب
 وقد تنازع من حرم عليها القراءة هل يباح هلا أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل               

  :االغتسال على ثالثة أقوال
 ؛ مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحـد       وهو املشهور من   ، املنع مطلقا  :أحدها 

  .ألا بعد انقطاع الدم تصري كاجلنب
 وهو ظاهر كـالم    : قال ، وهو اختيار القاضي أيب يعلى     ، اجلواز مطلقا  :الثاين 

  .محدأ
 فاألقوال  . وهو اختيار اخلالل   ، إباحته للنفساء وحترميه على احلائض     :والثالث 

  )١( "محدأالثالثة يف مذهب 
ن تقرأ القرآن حفظا أو من املصحف، ومل يرد نص مـن            فيجوز للحائض أ  

 من ذلك، وقـد اختلـف   مينع  القرآن أو السنة الصحيحة عن رسول اهللا      

                                                
  . )٣٤/ ٣( قعني إعالم املو: ينظر)  ١(
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ـ الصحابة يف ذلك، ومن املقرر لدى أهل العلم أنه إذا اختلف الصحابة    يجح ر
   بني أقواهلم وال يخم ،  وقد مت ترجيح رأي من قال باجلواز لقوة أدلته        . ج عنها ر

  .وضعف أدلة من قال باملنع، وضعف كل األحاديث الواردة يف ذلك
كما أن قراءة القرآن من النوافل اليت يترخص فيها ما ال يترخص يف الفرائض،              

 التطـوع   ، وجيوز  مع القدرة   الِقبلَة القيام واستقبال  يف صالة الفرض      مثالً فيشترط
أنه : إنه قد ثبت يف الصحاح     ف جعلى الراحلة يف السفر كما مضت به سنة النيب          

  . أي وجه توجهت بهلَبكان يتطوع على راحلته يف السفر ِق
 صالة بال قيام وال استقبال للقبلـة،        يوهذا مما اتفق العلماء على جوازه، وه      

 فلو ى عـن التطـوع       ،فإنه ال ميكن املتطوع على الراحلة أن يصلي إال كذلك         
در عليها إال كذلك، خبالف الفرض، فإنـه        أفضى إىل تفويت عبادة اهللا اليت ال يق       

 قَشيء مر ميكنه أن يرتل له، وال يقطعه ذلك عن سفره، ومن مل ميكنه الـرتول،      د
لقتال أو مرض، أو وٍلحللضرورةى على الدابة أيضالَّ، ص .  

ورخص يف التطوع جالسا، لكن يستقبل القبلة، فإن االستقبال ميكنـه مـع             
الف تكليفه القيام، فإنه قد يشق عليه ترك التطـوع،          اجللوس، فلم يسقط عنه خب    

  فأوجب اهللا يف الفرض ما ال جيـب        ا للصالة حبسب اإلمكان،     وكان ذلك تيسري
  .يف النفل

        ا، وإن كان القيـام أفـضل،       وكذلك السجود دون صالة النفل، فإنه جيوز فعله قاعد
ب اإلمكان؛ ألن ذلـك ال  وصالة اجلنازة أكمل من النفل من وجه، فاشترط هلا القيام حبس         

  . )١("يتعذر، وصالة النافلة فيها ركوع وسجود، فهي أكمل من هذا الوجه
فإذا كان األمر كذلك فإن قراءة القرآن من النوافل اليت يترخص فيهـا، فـال     

  . تلزمها طهارة كالصالة

                                                
 ).  وما بعدها  ٣٥١/ ١(الفتاوى  الكربى : ينظر)  ١(
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)١( 

لعلم للتطهر لبعض األعمال     وبعض التابعني وأهل ا    }اختيار بعض الصحابة    
ومن يعظِّـم    ﴿: عمالً بقول اهللا تعاىل    الشرعية إمنا هو من قبيل التعظيم والتبجيل،      

 ، أما الوجوب واإللزام الـشرعي  ]٣٢ :احلـج [ شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوِب﴾ 
 تطهـر إال فال بد له من نصوص توجب ذلك، ومل تأت نصوص شرعية توجب ال           

  . مواضع حمددةيف
، فالـذي   )٢(وأما مذهبهم فيما جتب الطهارتان    :" ~  ابن تيمية  اإلمامقال  

 أو ركعة الوتر، أو ركعة يف       ، هي ركعتان  ؛ذكره ابن حزم أا ال جتب إال لصالة       
اخلوف، أو صالة اجلنازة، وال جتب عنده الطهارة لسجديت السهو، فيجوز عنده            

  .، ومس املصحف)٣(ض قراءة القرآن، والسجود فيهللجنب، واحملدث، واحلائ
ألن هذه األفعال خري مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤالء منها فعليـه             : قال

الدليل، وأما الطواف فال جيوز للحائض بالنص، واإلمجاع، وأما احلـدث ففيـه             
نزاع بني السلف، وقد ذكر عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف املناسك بإسـناده عـن                

أنه جيوز الطواف مع احلدث األصغر، وقد قيـل         : ي، ومحاد بن أيب سليمان    النخع
فال جيوز عند األربعة،    : إن هذا قول احلنفية أو بعضهم، وأما مع اجلنابة، واحليض         

  .أن ذلك واجب فيه ال فرض، وهو قول يف مذهب أمحد: لكن مذهب أيب حنيفة
  .وظاهر مذهبه كمذهب مالك، والشافعي أنه ركن فيه

                                                
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصلَاِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيـِديكُم     ﴿: وذلك لآلية القرآنية    )  ١(

، وفعل النيب "قبل صالة بغري طهورال ت :"  واحلديث املتفق عليه،]٦:املائدة[ اآلية ،ِإلَى الْمراِفِق﴾
خذوا عين مناسككم:" وقوله "  

الوضـوء  :" ، والطهارتان   " املتقدمون من السلف وعلماء املذاهب الفقهية     :" يقصد مبذهبهم   )  ٢(
  "والغسل

  . يقصد سجدة التالوة ال حتتاج إىل طهارة ألا ليست صالة)  ٣(
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 صحيح يف هذا الباب ما ثبت عن الصحابة، رضوان اهللا عليهم، وهو الذي            وال
وهو أن مس املصحف ال جيوز للمحدث، وال جيـوز           )١( عليه الكتاب والسنة   لَّد ،

  .له صالة اجلنازة، وال جيوز له سجود التالوة، فهذه الثالثة ثابتة عن الصحابة
صحابة، لكن إذا جـاز     وأما الطواف فال أعرف الساعة فيه نقال خاصا عن ال         

  .سجود التالوة مع احلدث فالطواف أوىل، كما قاله من قاله من التابعني
واملشرك جنس لـيس  : " سجدة املسلمني مع املشركني  :"قال البخاري يف باب   

  .له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على غري وضوء
  .يسجد على وضوء: ووقع يف بعض نسخ البخاري
الصواب إثبات غريه ألن املعروف عن ابـن  : ريقال ابن بطال يف شرح البخا  

  .عمر أنه كان يسجد على غري وضوء
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا زكريا بن أيب زائدة، حـدثنا    : ذكر ابن أيب شيبة   

: أبو احلسن يعين عبيد بن احلسن، عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبري قال               
ملاء، مث يركب فيقـرأ الـسجدة       كان عبد اهللا بن عمر يرتل عن راحلته فيهريق ا         

  .فيسجد وما يتوضأ
عن الشعيب يف الرجل يقرأ السجدة على غـري         وذكر عن وكيع، عن زكريا،      

  .يسجد حيث كان وجهه: وضوء قال
  .واختلفوا يف احلائض تسمع السجدة: قال ابن املنذر
، والزهري، وسعيد بن جـبري، واحلـسن البـصري،          وأبو قالبة   فقال عطاء   

ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك، والثـوري، والـشافعي،        : قتادةوإبراهيم و 
  .تومئ برأسها: وأصحاب الرأي، وقد روينا عن عثمان بن عفان قال

                                                
 ، وال دليل من الكتاب والسنة على ما ذهب عليه، وثبوته ~مية هذا اجتهاد من اإلمام ابن تي)  ١(

عن بعض الصحابة ليس دليالً؛ لوجود خمالف من الصحابة أيضا، كما سينقل هو نفسه بعد 
 . أسطر قليلة، رضي اهللا عن اجلميع
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لك سـجدت، وقـال ابـن       : تومئ وتقول : وبه قال سعيد بن املسيب قال     
واختلفـوا يف   : قال أبو بكر  ": ذكر من مسع السجدة وهو على غري وضوء       ":املنذر

يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعـي، وسـفيان الثـوري،      :  طائفة ذلك، فقالت 
إنه يتيمم ويسجد،   : وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن النخعي قوال ثالثا        

وقد : وقال ابن حزم   .إنه يسجد حيث كان وجهه    : وروينا عن الشعيب قوال ثالثا    
  .تومئ احلائض بالسجود: روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن املسيب

رب لك سجدت، وعن الشعيب جواز سجود الـتالوة         : وتقول: ال سعيد وق
من صلى  : "  قال النيب   : فقد قال البخاري  :  القبلة، وأما صالة اجلنازة    غري إىل

، " صلوا علـى النجاشـي    : " وقال ".صلوا على صاحبكم  : "وقال" على اجلنازة 
 تكـبري   مساها صالة وليس فيها ركوع، وال سجود، وال يتكلم فيهـا، وفيهـا            

وكان ابن عمر ال يصلي إال طاهرا وال يصلي عند طلوع الشمس            : وتسليم، قال 
  .وال غروا ويرفع يديه

عرض البخاري للرد على الشعيب، فإنه أجاز الـصالة علـى           : قال ابن بطال  
ألا دعاء ليس فيها ركـوع وال سـجود، والفقهـاء           : اجلنازة بغري طهارة قال   

  .ى خالف قوله، فال يلتفت إىل شذوذهجممعون من السلف، واخللف عل
أمجعوا أا ال تصلى إال إىل القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعيب جلازت              

  .إىل غري القبلة
  .واحتجاج البخاري يف هذا الباب حسن: قال

مها مجيعـا ليـسا     : فالرتاع يف سجود التالوة، ويف صالة اجلنازة، قيل       : قلت
مها مجيعا صالة جتب هلما الطهـارة،       : ه، وقيل صالة كما قال الشعيب ومن وافق     

  .واملأثور عن الصحابة، وهو الذي تدل عليه النصوص
والقياس الفرق بني اجلنازة والسجود ارد سجود التالوة والشكر؛ وذلـك           

  ".ال صالة إال بطهور : " ألنه قد ثبت بالنص
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 صالة  ل اهللا ال يقب : "أنه قال  عن أيب هريرة، عن النيب      : كما يف الصحيحني  
   ".أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ

ال يقبل اهللا صالة بغري     ":أنه قال  ويف صحيح مسلم عن ابن عمر عن النيب         
يا أَيهـا    ﴿: ، وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعاىل       "طهور وال صدقة من غلول    

       كُموهجلَاِة فَاغِْسلُوا وِإلَى الص متوا ِإذَا قُمنآم اِفِق﴾   الَِّذينرِإلَى الْم كُمِديأَياآلية،  و  
لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنـتم   ﴿:  وقد حرم الصالة مع اجلنابة والسكر يف قوله    ،]٦:املائدة[

 ﴾ سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا جنبا ِإلَّا عاِبِري سـِبيٍل حتـى تغتـِسلُوا              
  .]٤٣:النساء[

مـن  : أن الطهارة ال جتب لغري الصالة، ملا ثبت يف صحيح مسلم  :  أيضا وثبت
قـضى   أن الـنيب    : حديث ابن جريج، ثنا سعيد بن احلارث، عن ابن عباس         

  ."حاجته من اخلالء، فقرب له طعام، فأكل ومل ميس املاء
   أن النيب    ": وزادين عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلارث       : قال ابن جريج  

مسعته من  : قال عمرو .)١(" ما أردت صالة فأتوضأ   : قال ،   نك مل تتوضأ؟  إ: قيل له 
  .سعيد بن احلارث

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصال، فإنه مل ينقل أحـد             
ال بإسناد صحيح، وال ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم            عن النيب   

        بأنه قد حج معه خالئق عظيمة، وقد اعتمر عما متعددة، والناس يعتمرون معه،     ر
بيانا عاما، ولو بينه لنقـل ذلـك         فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النيب        

  .املسلمون عنه ومل يهملوه
، وهذا وحـده ال يـدل علـى     "أنه ملا طاف توضأ   "ولكن ثبت يف الصحيح     

  الوجوب،

                                                
   )٣٧٤(أخرجه مسلم برقم )  ١(
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إال على   كرهت أن أذكر اهللا      إين : "فإنه قد كان يتوضأ لكل صالة وقد قال       
  "طهر

 يدل على أنه مل جيب عليه الوضوء إال         ؛ "ما أردت صالة فأتوضأ   ": وقوله  
  .إذا أراد صالة، وأن وضوءه ملا سوى ذلك مستحب ليس بواجب

ليس إنكارا للوضوء لغـري الـصالة،   " ما أردت صالة فأتوضأ     : "  وقوله  
  أال تتوضأ؟:  لهلكن إنكار إلجياب الوضوء لغري الصالة، فإن بعض احلاضرين قال

مـا أردت صـالة   :  فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء لألكل، فقال    
، واحلـديث  فبني له أنه إمنا فرض اهللا الوضوء على من قام إىل الـصالة    " أ،فأتوض

الطواف بالبيت صالة، إال أن اهللا أباح فيه الكالم، فمن تكلم فـال     ": الذي يروى 
ى موقوفا ومرفوعا، وأهـل املعرفـة       ور وهو ي  قد رواه النسائي؛  " يتكلم إال خبري    

باحلديث ال يصححونه إال موقوفا، وجيعلونه من كالم ابن عبـاس، ال يثبتـون              
  .رفعه

: أن الطواف نوع من الـصالة     : وبكل حال فال حجة فيه؛ ألنه ليس املراد به        
م فإن الطواف يباح فيه الكال    كصالة العيد، واجلنائز، وال أنه مثل الصالة مطلقا،         

بالنص واإلمجاع، وال تسليم فيه، وال يبطله الضحك والقهقهة، وال جتـب فيـه              
القراءة باتفاق املسلمني، فليس هو مثل اجلنازة، فإن اجلنازة فيها تكبري، وتـسليم             

، كمـا   فتفتح بالتكبري، وختتم بالتسليم، وهذا حد الصالة اليت أمر فيها بالوضوء          
  )١( "رميها التكبري وحتليلها التسليممفتاح الصالة الطهور وحت: "  قال 

ر يف أوله فكما يكرب على الـصفا        بوالطواف ليس له حترمي وال حتليل، وإن كَ       
ـ  من غري أن يكون ذلك حترميا؛ وهلذا ي        ،ارم وعند رمي اجلِ   ،واملروة رب كلمـا   كَ

حاذى الركن، والصالة هلا حترمي، ألنه بتكبريها حيرم على املصلي ما كان حـالال      
                                                

هذا احلديث أصح شيء يف هـذا   :وقال) ٣( ، والترمذي برقم  )٦١(أبو داود برقم  : أخرجه  )  ١(
  .الباب
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ـ والطواف ال ي   الكالم أو األكل، أو الضحك أو الشرب، أو غري ذلك،            من حم ر
شيئا، بل كل ما كان مباحا قبل الطواف يف املسجد فهو مباح يف الطواف، وإن               
كان قد يكره ذلك؛ ألنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره يف عرفة، وعند              

ل بالكالم، واألكـل  طُب يرمي اجلمار، وال يعرف نزاع بني العلماء أن الطواف ال       
والشرب، والقهقهة كما ال يبطل غريه من مناسك احلج بذلك، وكما ال يبطـل              

 فلـو قعـد     االعتكاف بذلك، واالعتكاف يستحب له طهارة احلدث وال جيب،        
املعتكف وهو حمدث يف املسجد مل حيرم، خبالف ما إذا كان جنبا أو حائضا، فإن               

اجلنب واحلائض من اللبث يف املـسجد؛ ال ألن         هذا مينعه منه اجلمهور كمنعهم      
ذلك يبطل االعتكاف، وهلذا إذا خرج املعتكف لالغتسال كان حكم اعتكافـه            
عليه يف حال خروجه، فيحرم عليه مباشرة النساء يف غري املسجد، ومن جوز لـه               

يلبث يف املسجد، وهو قول أمحد      واللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن يتوضأ،        
  .هبن حنبل وغري

، وبعث أبا بكـر     )١(أنه ى احلائض عن الطواف    " : والذي ثبت عن النيب     
عام مشرك، وال يطوف بالبيت     أمريا على املوسم، فأمر أن ينادي أن ال حيج بعد ال          

ثياب : ، وكان املشركون حيجون، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فيقولون        "عريان
  .ن دان دينهاعصينا اهللا فيها فال نطوف فيها إال احلمس وم

 ﴾ يا بِني آدم خذُوا ِزينـتكُم ِعنـد كُـلِّ مـسِجدٍ            ﴿: ويف ذلك أنزل اهللا   
  . ]٣١:األعراف[

                                                
 احلائض عن الطواف وهو قليل احلدوث يف العمر وحيتـاج إىل سـفر ، وال   هل ينهى النيب  )  ١(

ينهاها عن قراءة القرآن وهي كثرية احلدوث يف اليوم الواحد ؟؟ ، أيهما أوىل بالنـهي ؟ ، أال                   
مل تنقل لنا إحدى أمهات املؤمنني      كما   األمور املتكررة على اجلواز ؟،       يدل عدم النهي يف هذه    

 ..!! النهي عن ذلك
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، طـوافهم بالبيـت عـراة    : مثل، ]٢٨:األعراف[ ﴾ ﴿وِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً  : وقوله
نَّ اللَّه لَا يأْمر ِبالْفَحشاِء أَتقُولُـونَ       ﴿قَالُوا وجدنا علَيها آباَءنا واللَّه أَمرنا ِبها قُلْ إِ        

  .] ٢٨ :األعراف[ ﴾علَى اللَِّه ما لَا تعلَمونَ
ومعلوم أن ستر العورة جيب مطلقا، خصوصا إذا كان يف املـسجد احلـرام              
والناس يرونه، فلم جيب ذلك خلصوص الطواف، لكن االستتار يف حال الطواف            

  .ت الطوافأوكد لكثرة من يراه وق
فينبغي النظر يف معرفة حدود ما أنزل اهللا على رسوله، وهو أن يعرف مسمى              

  .الصالة اليت ال يقبلها اهللا إال بطهور، اليت أمر بالوضوء عند القيام إليها
بقوله يف احلديث الذي يف السنن عن علي عن الـنيب            وقد فسر ذلك النيب     

الَِة الطُّ: "  إنه قالالص احِمفْتِليمسا التِليلُهحتو ، كِْبريا التهِرميحتو ، وره."  
أن الصالة حترميهـا التكـبري، وحتليلـها    : إحدامها: ففي هذا احلديث داللتان   

  .التسليم، فما مل يكن حترميه التكبري، وحتليله التسليم، مل يكن من الصالة
فكـل صـالة مفتاحهـا    أن هذه هي الصالة اليت مفتاحها الطهور،  : والثانية

الطهور، فتحرميها التكبري، وحتليلها التسليم، فما مل يكن حترميه التكبري، وحتليلـه            
التسليم، فليس مفتاحه الطهور، فدخلت صالة اجلنازة يف هذا، فـإن مفتاحهـا             

  .الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم
وال عن أصحابه،أن     فلم ينقل أحد عن النيب    : وأما سجود التالوة، والشكر   

فيه تسليما، وال أم كانوا يسلمون منه، وهلذا كان أمحد بن حنبل وغـريه مـن         
وحديث ابن عمر رواه البخاري يف صـحيحه،  .. . العلماء ال يعرفون فيه التسليم   

يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيـسجد        كان النيب   ": وليس فيه التكبري، قال   
حىت ما جيد أحدنا مكانا     ": ويف لفظه  ."ا موضع جبهته  جد، حىت ما جيد أحدن    ونس

  )١("جلبهته
                                                

  . )٥٧٥(، ومسلم برقم  )١٠٧٥( البخاري برقم : أخرجه )  ١(
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وكان ومل يذكر تسليما،     فابن عمر قد أخرب أم كانوا يسجدون مع النيب          
ن ألصحابه  ي ب  ومن املعلوم أنه لو كان النيب        .ابن عمر يسجد على غري وضوء     

هم؛ ألم كلـهم    أن السجود ال يكون إال على وضوء، لكان هذا ما يعلمه عامت           
          كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعا يف الصحابة، فإذا مل يعف عن أحد منهم    ر

أنه أوجب الطهارة لسجود التالوة، وكان ابن عمر من أعلمهـم، وأفقههـم،             
وأتبعهم للسنة، وقد بقي إىل آخر األمر ويسجد للتالوة على غري طهارة، كـان              

هم أن الطهارة واجبة هلا، ولو كان هـذا ممـا           هو مما يبني أنه مل يكن معروفا بين       
، وصالة  لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصالة        أوجبه النيب   

  .اجلنازة، وابن عمر مل يعرف أن غريه من الصحابة أوجب الطهارة فيها
  )١(" .ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق املسلمني

  
فعدم وجود دليل يف     ،  تفاق املسلمني ولكن سجودها على الطهارة أفضل با     

فَاملسألة مينع الوجوب، ولكن يضل ويسعائر اهللاحسن التطهر ألنه من تعظيم شت.   
إنه يكره سجودها على غري طهارة      : وقد يقال :"  ~ قال اإلمام ابن تيمية   

م عليه مسلم مل يرد عليه حىت تيمم،        لَّملا س  مع القدرة على الطهارة، فإن النيب       
  .فالسجود أوكد من رد السالم ، )٢( "كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر: " وقال

لكن كون اإلنسان إذا قرأ وهو حمدث حيرم عليه السجود، وال حيـل لـه أن                
  )٣(. قول ال دليل عليه يسجد هللا إال بطهارة

                                                
 ).  وما بعدها  ٣٤٤/ ١(الفتاوى  الكربى : ينظر)  ١(
  .)١٩٠٣٤(اإلمام أمحد يف مسنده  برقم : أخرجه )  ٢(
فأي قول ال   ) الدليل  ( صل الذي ننادي به     وهذا هو األ   ). ٣٤٩/ ١(الفتاوى  الكربى    : ينظر)  ٣(

دليل عليه ال نتكلفه، وال نشق على أنفسنا به، ونتعنت يف األخذ به، وتكليف الناس بأعمال ال                 
 ...!!!دليل عليها 
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 أفضل أفعال الصالة السجود، وأفضل أقواهلا القراءة، وكالمها مشروع يف         إن  
،  وأكملـها  الصالة أفضل األعمال  و،  فيهما منفردين ة، فيسرت العبادة    غري الصال 

  .فاشترط هلا أفضل األحوال
ـ       جنس منفسجود التالوة    أذكار الصالة الـيت ت رع خـارج الـصالة    ش :

كالتسبيح، والتحميد والتكبري والتهليل، وقراءة القرآن، وكل ذلك يستحب لـه           
:  ال يفعـل إال يف الـصالة       الطهارة، وجيوز للمحدث فعل ذلك، خبـالف مـا        

  .كالركوع، فإن هذا ال يكون إال جزءا من الصالة
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 ،نب والنفساء  املصحف للحائض واجل   سلئن كنا قد رجحنا جواز م     ف: وأخرياً
م رحإذ ال يوجد نص شرعي من القرآن أو السنة الصحيحة ي           ،ولنا سلف يف هذا   

ألفضل واألكمل أن يكـون القـارئ       ب أنَّ ا  ال شك وال ري   : فإننا نقول ذلك ؛   
 طاهر البدن ، بل وطاهر الثياب واملكان أيضاً تعظيماً لشعائر اهللا تعاىل، واهللا              

 وأما الوجوب   ]٣٢ :جاحل[ ﴾نها ِمن تقْوى الْقُلُوبِ   ومن يعظِّم شعاِئر اهللا فَإِ    ﴿: يقول  
حترير املسألة حتريـرا علميـا يف هـذه          ؛ وكان هذا هو الداعي إىل        الشرعي فال 

  .الورقات
واألئمة والعلماء الذين أفتوا خبالف ذلك بينوا يف فتاواهم تفـصيالت جتيـز             
ذلك، وقد فعل ذلك األئمة األربعة واإلمام ابن تيمية واإلمام ابن القيم رمحهم اهللا              

  . مجيعا
لبس القفازات  فبعضهم أجاز للمرأة احلائض القراءة حبائل، وبعضهم أجاز هلا          

أثناء القراءة، وبعضهم أجاز القراءة إذا خشيت املرأة نسيان القـرآن إذا كانـت              
  .حافظة له

 ولو كان هناك نص شرعي      ءات يف مضموا جتيز القراءة ،     فكل هذه االستثنا  
  .مينع القراءة  ملا خالفه أحد من هؤالء األئمة رمحهم اهللا

لوها مبرتبة الكراهـة الترتيهيـة صـيانة      ففتاواهم باملنع ليس حترميا ، وإمنا جع      
  .لكتاب اهللا تعاىل

  : ؟ ، يرجع ذلك إىل أمور أمهها فلماذا ننشر هذا الكالم يف هذا التوقيت
 .لبيان املسألة ، وألا من العلم الشرعي الذي حتتاج إليه كل مسلمة - ١
قلة احلافظات لكتاب اهللا يف هذا الزمان، مما جعل القراءة من املصحف             - ٢

ا للتعبد والتعليم والتعلمأمرا ضروري. 
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 لبيان أن اخلالف يف هذه املسألة ليس حترميـا أو حتلـيال، فـايزين               - ٣
يقولون باجلواز، واملانعني يقولون بعدم اجلواز، لذا فهي تـدور بـني            

  .اإلباحة والكراهة الترتيهية
     هذا، وإنَّ من أفضل ما يو العمل   ه - بعد قراءته وحفظه     -م به كتاب اهللا     ظَّع

به، فيقف املسلم عند نواهيه ويعمل بأوامره، وهذا هو الذي ينبغي االهتمام بـه،              
ال أن يشتغل بالتشنيع على من يفيت باجلواز وقد يكونون أحفظَ وأعلم بكتـاب              

إال مـن   تزام بأحكامـه    اهللا تعاىل من خمالفيهم، وأولئك أبعد ما يكونون عن االل         
، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آلـه           سواه ، واهللا املوفق ال رب    رحم اهللا 

  .وصحبه أمجعني
  

  كتبه الطامع يف عفو ربه الكرمي
  أمحـد بن خـالد الطحـان

  مكـة املكـرمة
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