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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المسألھ االولى

  حكم قراءة الجنب للقرآن ؟ما 
  -:اقول و با� التوفیق 

: اختلف العلماء فى قراءة الجنب للقرأنعلى قولین القول االول 
، " ١"و ھو مذھب الحنفیة انھ ال یجوز للجنب قرأة القرأن 

  " .٤"و الحنابلة ، " ٣"الشافعیة ، " ٢"المالكیة 
  :صحاب ھذا القول أدلة ا

-------------------------------------------------------  
  
  
مذھب الحنفیة المنع من قراءة االیة و أما ما دون االیى  -١

 ففى مذھبھ قوالن 
،  ١/٢٠٩و البحر الرائق ، ١/٩٠شرح معانى االثار : أنظر 

بدائع الصنائع ،  ١/٦٢المبسوط ،  ١/٢٤٨حاشیة عابدین 
١/٣٧ .  

ورخص مالك فى االیات الیسیرة للتعوذ بل اجاز  -٢
بعضھم قراءة المعوذتین وكذا ذكر االیھ لالستدالل بھا 

 او الرقیة 
 ٢٥القوانین الفقھیة صــ،  ١/٣١٧مواھب الجلیل : أنظر 

حاشیة الدسوقى ،  ٢٤الكافى فى فقھ اھل المدینة صــ ،
١٣٩-١/١٣٨ ،  
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المھذب ،  ١/٨٦روضة الطالبین ،  ٢/١٧٨المجموع -٣
١/٣٠ . 
اإلنصاف ،  ١/٣٨٦شرح العمده ،  ١/١٨٧المبدع -٤
 . ١/١٤٧كشف القناع ،  ١/٥٨الكافى ،  ١/٢٤٣

  
  : الدلیل االول  

حدثنا شعبة عن ، مارواه االمام احمد قال حدثنا ابو معاویة 
  :عمرو بن العاص عن عبدهللا بن سلمة عن على قال 

یقرئنا القرأن ما لم یكن كان رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم 
   .جنباً 

  : الجواب على ھذا الدلیل
  .إسنادة ضعیف: اوالً 

و الترمذى ،  ١/٥٢و النسائى ،  ٢٢٩اخرجھ ابو داود  
و ،  ١/٨٤و احمد ،  ٥٩٤و بن ماجھ ،  ٢٤٧-١/٢٧٣

و ابن الجارود فى  ، ١/٥٢و الطحاوى  ، ١٠١ الطیالسى
 ١/١٥٢ حاكمال و ، ٤٤صـ  نىو الدار قط  ، ٥٣-٥٢نتقى الم
و كلھم من طرق عن عمرو بن مرة ،  ٨٩-١/٨٨و البیھقى ، 

  .عن عبد هللا بن سلمة 
قد كبر فكنا  سمعت عبد هللا بن سلمة یحدثنا و كان: قال شعبة 

و شعبة یعنى أن عبد ،  ١٥/٥٠تھذیب الكمال نعرف و ننكر 
هللا بن سلمة كان قد كبر حیث أدرك عمرو بن مرة ففى ھذا 

ة إلى أن عبد هللا بن سلمة كان قد تغیر حفظھ فى اخر إشار
الحالھ و ھذا عمره و أن عمرو بن مره قد روى عنھ فى ھذه 

  .مما یوھن الحدیث و یضعفھ 
  . ٥/٩٩ال یتابع فى حدیثھ التاریخ الكبیر : و قال البخارى 
  . ٣٤٧یعرف و ینكر الضعفاء و المتروكین : و قال النسائى 

  . ٢/١٢١ضعیف     السنن  :وقال الدار قطنى 
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  . ٥/١٢یخطئ         الثقات : وقال بن حبان 
  . ٥/٧٣وقال أبو حاتم تعرف و تنكر    الجرح و التعدیل 

عى و النووى  المجموع وقد ضعف الحدیث احمد و الشاف
و البیھقى ،  ١/١٥٦و ضعفھ الخطابى معالم السنن ،  ٢/١٨٣

 ٢/٢٤١ى االرواء و ضعفھ االلبانى ف،  ١/٣٢٣معرفة السنن 
.  

  ال حجھ فى الضعیف فالحدیث ضعیف و: قلت 
  

  : الدلیل الثانى
قال االمام احمد حدثنا عائذ بن حبیب حدثنا ،  ١١٠/ ١المسند 

  : عامر بن مره عن أبى العزیف قال 
وغسل وجھھ ثالثا اتى على بوضؤ فمضمض واستنشق ثالثا 

سھ ثم غسل راعیھ ثالثاً ثالثاً ثم مسح برأ ذو غسل یدیھ و
رجلیھ ثم قال ھكذا رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم 

توضأ ثم قرأ شیئاً من القرءان ثم قال ھذا لمن لیس بجنب فأما 
  .الجنب فال وال أیة 

  . الجواب عن ھذا الدلیل من وجوه
  :إسناده ضعیف : الوجھ االول 

 ففیھ ابا العزیف و لم یوثقھ إال بن حبان و معلوم تساھل بن 
ال سیما و قد عارضھ غیره ،حبان فى التوثیق فال یعتمد علیھ 

  : من االئمة
ھو أحب الیك أو : لیس بالمشھور قیل : قال ابو حاتم " 

  !!الحارث األعور 
وھذا قد تكلموا فیھ و ھو من نظراء  قال الحارث  اشھر" 

  . ٥/٣١٣أصبغ بن نباتھ  الجرح و التعلیل 
أبى حاتم و قد قال الحافظ فیھ  بن دو اصبغ ھذا لین الحدیث عن

  .ھو متروك 
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قطنى ھو صحیح عن على سنن الدار: لدار القطنى و قال ا
 یعنى بذلك أنھ موقوف على على وقد رواه موقوفا،  ١/١١٨

و ،  ١/٣٦/٢بن أبى شیبھ  شریك بن عبدهللا القاضى عن
 ١/٨٩/٩٠الحسن بن حى و خالد بن عبد هللا عن البیھقي 

على بن أبى  ،دیث بعد المتابعات موقوف علىأن الح فالراجح
  .طالب 

   ٥١صــ  قال الحافظ فى التلخیص:  ثانیاً 
ال حجة فى الحدیث لمن منع الجنب من : قال بن خزیمة " 

القراءة ألنھ لیس فیھ نھي ة إنما ھى حكایة فعل و ذكر 
لجنب بأساً و قالت ى القراءة لالبخارى عن بن عباس أنھ لم یر

یذكر هللا على كل لنبى صلى هللا علیھ و سلم عائشة كان ا
  .أحیانھ 

  . ٢/٣٢٢ قال الشوكانى فى نیل االوطار
حدیث الباب لیس فیھ ما یدل على  ن ذلك بأنو یجاب ع" 

التحریم ألن غایتھ أن النبى صلى هللا علیھ و سلم ترك القراءة 
یستدل بھ ال یصلح متمسكاً للكراھھ فكیف  حال الجنابة و مثلھ

 ىالتحریم و قد اخرج البخارى عن بن عباس أنھ لم یر على
" فى القراءة للجنب بأساً و یؤیده التمسك بعموم حدیث عائشة 

أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم كان یذكر هللا فى كل 
و بالبراءة األصلیھ حتى یصح ما یصلح لتخصیص " أحیانھ 

  .ھذه البراءة االصلیة  ھذا العموم و للنقل عن
  . ٢/٢٢٣ قال بن المنذر فى االوسطو 
فكل ما وقع علیھ إسم ذكر هللا تعالى فغیر جائز أن نمنع منھ " 

أحد إذا كان النبى صلى هللا علیھ و سلم ال یمتنع عن ذكر هللا 
على كل أحیانھ وحدیث علي ال یثبت إلسناده ألن عبد هللا بن 

د هللا سلمة تفرد بھ و قد تكلم فیھ عمرو بن مرة قال سمعت عب
اقل لخبره بن سلمة و إنا لنعرف و ننكر فإذا كان ھو الن
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و لو ثبت خبر علي لم یجب  فجرحھ یبطل االحتجاج بھ
  .االمتناع من القرءاة من أجلھ ألنھ لم ینھھ عن القراءة 

  
  

  .   ١/١٢٢ انى فى سبل السالمقال الصنع
فإن االلفاظ كلھا إخبار عن تركھ صلى هللا علیھ و سلم " 

أن حال الجنابة وال دلیل فى الترك على حكم المعین و القر
  . "كان یذكر هللا على كل أحیانھ " تقدم حدیث عائشة 
  . ١١٦ المسألة ىالمحل هللا قال بن حزم رحمھ

فإما من منع الجنب شیئاً من القرأن فاحتجوا بما رواه عبد هللا "
وھذا ال " الحدیث " ..... بن سلمة عن على بن أبى طالب 

جة لھم فیھ ألنھ لیس فیھ نھي عن أن یقرأ الجنب القرأن و ح
إنما ھو فعل منھ علیھ السالم ال یلزم وال بین علیھ السالم أنھ 

  : ثم قال بن حزم، یمتنع من قراءة القرأن من أجل الجنابة 
ولم ، و ھو علیھ السالم لم یصم شھراً قط كامالًغیر رمضان 

وال أكل قط على ، عھ یزد قط فى قیامھ على ثالثة عشر رك
أفیحرم أن یصام شھر كامل غیر ، خوان وال أكل متكئاً 

رمضان أو أن یتھجد المرء بأكثر من ثالث عشر ركعھ أو أن 
ھذا ال یقولونھ و مثل ھذا یأكل على خوان أو أن یأكل متكئاً 

كثیر جداً و قد جاءت أثار فى النھي للجنب عن قراءة القرأن 
ولو صحت لكانت حجھ على من یبیح  ....وال یصح منھا شئ 

عن قراءة  قراءة األیة التامة أو بعض األیة ألنھا كلھا نھي
و أما من قال یقرأ الجنب األیة و نحوھا ، القرأن للجنب جملة 

أو قال ال یتم األیة أو أباح الحائض و منع الجنب فأقوال فاسدة 
یة ألاألن بعض األیة و.... ألنھا دعاو ى ال یعضدھا دلیل 

  .قرأن وال شك وال فرق بین یباح لھ أیة أو أن یباح لھ أخرى 
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و یستطرد بن حزم الكالم فى الرد على أبى حنیفھ فى أباحتھ 
  :یقول بن حزم رحمھ هللا " للجنب لألیة وألیتین فقط 

" الضحى  " و أیضا فأن األیات ما ھي إال كلمة و احده مثل" 
منھا كلمات و "  الفجر" و " العصر " و " مدھمتان " و 

ال شك فى ھذا فإن فى إباحتھم لھ قراءة  كثیرة كأیة الدین فإذ
أیة الدین و التى بعدھا أو أیة الكرسي أو بعضھا وال یتمھا و 

و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر " منعھم إیاه من قراءة 
انتھى كالمھ !لعجباً " متان امدھ" أو منعھم لھ من إتمام " 

   .رحمھ هللا
المجرد ال یدل على أن الفعل  "و القاعده : قلت ابو یحى

و ھو الراجح عند علماء االصول و المسألة على  "الوجوب 
ھ و كذا قلخطیب البغدادى فى الفقیھ و المتفثالثة أقوال نقلھا ا

   .  الشوكانى فى إرشاد الفحول 
   :الثانيدلیلھم 

حسن أبن قال حدثناعلي بن حجر و ال،  ١٣١ما رواه الترمذى
قاال حثنا إسماعیل بن عیاش عن موسى بن عقبة عن ، عرفھ 

ال  ": نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا علیھ و سلم قال 
  "ائض وال الجنب شیئاً من القرأن حتقرأ ال

  : وجھ الداللھ
أن ھذا نھى من النبى صلى هللا علیھ و سلم للجنب أن  .١

 .یقرأ القرأن 
أن النھى فى  "نحویة أیضاً اعدة األصولیة و الأن الق .٢

  "كرة یفید العموم سیاق الن
  : الجواب عن ھذا االستدالل

 .أن الحدیث ضعیف وال حجھ في الضعیف  .١
ع عن بن عمر و وسى بن عقبة عن ناففمدار اإلسناد على م

  :الحدیث لھ طرق 
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  .إسماعیل بن عیاش عن موسى بن عقبة  
ي ق فوھذا الطریق ضعیف ألن إسماعیل بن عیاش صدو

ط فى غیرھم و ھذا تلمخ –الشام  –ھ عن أھل بلده روایت
  .الطریق من روایة إسماعیل عن الحجازین و ھى ضعیفة 

  :كالم أھل الحدیث فى روایة إسماعیل عن غیر بلده 
فى روایة أصحابھ أھل الشام و  ثقھ: قال بن معین -١

الضعفاء للعقیلى " خلط فیھ ما روى عن غیرھم م
١/٨٨   

التاریخ " ماروى عن الشام فھم أصح : بخاري قال ال-٢
 " ١/٣٦٩الكبیر 

إسماعیل بن عیاش ما روى عن : قال األمام أحمد  -١
الشامیین صحیح و ما روى عن أھل الحجاز فلیس 

 "  ١/٢٠٨تھذیب التھذیب " بصحیح 
   ٢٦/١٩١الفتاوى  یمیھقال شیخ األسالم  بن ت

القرأن حدیث حدیث ال تقرأ الحائض وال الجنب شیئاً من  "
  " ضعیف بإتفاق أھل المعرفة بالحدیث

و قال أبى عبد هللا مصطفى العدوى حفظھ هللا في الجامع 
   ١/١٨٤ألحكام النساء 

و استدل قوم المنع بحدیث جابر و بن عمر رضي هللا << 
" ال یقرأ الجنب وال الحائض شیئاً من القرآن " عنھم مرفوعا 

هللا صلى هللا علیھ و  و ھو حدیث ضعیف ال یثبت عن رسول
  .١/٤٩سلم أنظر علل بن أبى حاتم 

لحدیث  فالحدیث ضعیف و ھو معارض :أبو یحي قلت 
كان رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم " عائشة في الصحیح 

  "یذكر هللا على كل أحیانھ 
  :دلیلھم الثالث
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عبد الرحمن  –قطني من طریق أبى نعیم النخعي ما رواه الدار
دثنا أبو مالك النخعى عن عبد الملك بن حسین ح –بن ھانئ 

حدثني أبو إسحاق السبیعي عن الحارث عن علي قال أبو 
ي بردة عن أبي موسى بأخبرني عاصم بن كلیب عن أ" مالك 

قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم یا علي إني  "كالھما قال 
أرضى لك ما أرضى لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي ال تقرأ 

   "ساجد  أنتراكع وال  أنتو أنت جنب وال  قرانال
  : الجواب عن ھذا الدلیل

  :إسناده ضعیف جداً 
  .ففي إسناده أبو مالك النخعي و ھو متروك لحدیث  

  " ٥/٣٤٧الجرح و التعدیل  " لیس بشيء: قال أبن معین
لیس بثقة وال یكتب حدیثھ و قال أیضاً متروك : قال النسائي

  " ١٢/٢٤٠یب تھذیب التھذ " الحدیث
  " ٥/٤١١التاریخ الكبیر " لیس بالقوي عندھم  :البخاريقال 

الجرح و " ضعیف الحدیث : قال أبو حاتم و أبو زرعھ
  " ٥/٣٤٧التعدیل 

كان ممن یروي المقلوبات عن اإلثبات ال یجوز : قال بن حبان
االحتجاج بھ فیما وافق اإلثبات وال العتبار فیم یخالف إلثبات 

  " ٢/١٣٤المجروحین " 
  .فالحدیث ال یصح االحتجاج بھ 

  :دلیلھم الرابع
  "  ١/٨٨شرح معاني اآلثار " ما رواه الطحاوي في 

لھعیھ عن عبد هللا بن سلیمان عن ثعلبة بن أبي  بن عن عبد هللا
  ي عن مالك بن عبادة الغافقالكنود 

و ھو جنب  رسول هللا صلى هللا علیھ و سلمأكل  "قال 
رسول هللا صلى هللا رني إلى فج طابفأخبرت عمر بن الخ

فقال یا رسول هللا إن ھذا أخبرني أنك أكلت و أنت  علیھ و سلم
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كن ال أصلي وال جنب قال نعم إذا توضأت أكلت و شربت و ل
  "أقرأ حتى أغتسل 

  :الجواب عن ھذا الدلیل
رسول هللا صلى هللا ا الحدیث إسناده ضعیف ال یثبت عن 

  بد هللا لھعیھ و ھو ضعیفففي إسناده ع علیھ و سلم
كره البخاري و أبن أبي  ذو فیھ أیضاً ثعلبة بن أبي الكنود 

" و" ٢/٤٦٣الجرح و التعدیل " حاتم و سكتا علیھ أنظر 
  " ٢/١٧٥التاریخ الكبیر 

لما كان فیھ حجة ألنھ حكایة فعل و  –وال نسلم  – لو صح و
  .الموفقهللا 

  :الدلیل الخامس
  " ١٣٠٧المصنف "  ما رواه عبد الرازق في

كان عمر " عن الثوري عن أبي وائل عن عبیدة السلماني قال 
صحح إسناده " بن الخطاب یكره أن یقرأ القرأن و ھو جنب 

  " ١/١٣٨التلخیص " بن حجر في 
   :الجواب عنھ من وجوه

رسول أن الكراھة لفظ مشترك بین التحریم و الكراھة قال 
ر هللا على غیر أن أذككرھت "  هللا صلى هللا علیھ و سلم

كل ذلك كان سیئھ عند  ربك مكروھاً " طھر وقال تعالى 
  ٣٨االسراء"

فالكراھة في النص األول للتنزیھ و في النص الثاني للتحریم 
فإذا كانت لكراھة نصاً مشتركاً لم یكن الدلیل نصاً في التحریم 

  ١/٤٣اإلحكام " قال أبو محمد بن حزم في 
  "تفسیرافیؤخذ من لفظ اخر والمجمل لفظ یقتضى"  

  لفظ أخر یبین الكراھة في األثر  و لیس ھناك:  أبو یحي قلت 
أن األثر لیس فیھ أنھ نھي و إنما فعل وقد ذكرنا  -١

  .القاعدة فیما مضى



 ١١

كان یذكر هللا على  صلى هللا علیھ و سلمأن النبي "  -٢
 و ھذا عام " كل أحیانھ 

ما لم یأتي ما أن العموم یبقى على عمومھ " و القاعدة 
  "یخصصھ 

 و أختلف علماء األصول في الصحابي ھل یخصص عمومھ
على قولین والراجح ان الصحابى ال  صلى هللا علیھ و سلم

إال أن یكون معھ نص  یخصص عمومھ صلى هللا علیھ وسلم
بالتخصیص ألن التعبد بقولھ ھو  علیھ و سلم هللا عنھ صلى

   .لى هللا علیھ و سلمصو ھو المعصوم  صلى هللا علیھ و سلم
فظة التحریم لما كان فیھ لبال و لو سلمنا أن المقصود -٤ 

  .حجة أیضاً 
  .لما علمنا أنھ فعل : أوالً 
كما ھو  للقرآنأن الصحابة اختلفوا في قراءة الجنب : ثانیاً 

صحیح عن بن عباس و لیس بقول بعضھم حجة على البعض 
 أقرب أقوالھم لنظر فىلشرعي ا ا فإذا اختلفوا كان الموقف

  .للحق فكان األقرب ھو الجواز
صلى هللا و ھل عمر ما كان یعلم حدیث عائشة أنھ  :فإن قیل

كان یذكر هللا على كل أحیانھ حتى یكره القراءة و  علیھ و سلم
  .ھو جنبھ 

و قد  صلى هللا علیھ و سلملیس ألحد اإلحاطة بسنة النبي : قلنا
 انو ما كان ھذا إال اختلفت الصاحبة في كثیر من المسائل

منھم ما وصلھ الدلیل و قد غاب عن عمر رضي هللا عنھ ما 
 واقعة طاعون عمواسھو أكبر من ذلك و لیس ھناك أدل من 

ب الصحابة و ھو یسأل ھل من أحد عنده لو قد كان معھ أغ
بھذه الواقعة فلم یرد  رسول هللا صلى هللا علیھ و سلمعلم من 

و ما كان یعلم  ،ابھ عبد الرحمن بن عوفعلیھ أحد حتى أج



 ١٢

عمر حدیث االستئذان حتى أعلمھ أبو موسى األشعري و 
  .غیرھا كثیر 

  :دلیلھم السادس
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد  ١/٩٧ما رواه بن أبي شیبة 

ود كان یمشي نحو الفرات و ھو عن إبراھیم أن بن مسع
عنھ فقال بن القرآن فبال بن مسعود فكف الرجل یقرىء رجالً 

مسعود مالك ؟ قال الرجل إنك بلت فقال بن مسعود إني لست 
  .بجنب 

  :الجواب عن ھذا الدلیل
األثر إسناده منقطع إبراھیم لم یسمع من بن مسعود و لو صح 

ال یختلف عن الجواب عن  ھلكان الجواب عن  -وال نسلم  –
  .الصحابة أجمعین  ھ وعنأثر عمر رضي هللا عن

  .كما رأیت ال حجة فیھا البتة فھذه أدلتھم و
 رسول هللا صلى هللا علیھ و سلمكان " ھل حدیث : إشكال

كرھت أن أذكر هللا " معارض لحدیث " یذكر على كل أحیانھ 
  "في غیر طھارة 

  : أقول و با� التوفیق 
  :الجواب األول

وال یوجد "  ١/٧٠األحكام " قال أبو محمد بن حزم رحمھ هللا 
ھ كالً من عند هللا وقال عارضان أبداً ألننصان صحیحان مت

 " لوجدوا فیھ اختالفاً كثیرا و لو كان من عند غیر هللا "تعالى 
  . فال یوجد فیھ اختالفاُ البتةفعلمنا أنھا إذ كان من عند هللا

رسول هللا صلى هللا كان " فأما حدیث عائشة :  أبو یحي: قلت
، م في كل حال فھذا عا" یذكر على كل أحیانھ  علیھ و سلم

وأما حدیث بن عمر فھذا خاص في حالة معینة أال و ھي حال 
قضاء الحاجة و ھذا ما یبینھ نص الحدیث أن المھاجر بن قنفد 

وھو یبول فسلم علیھ فلم  رسول هللا صلى هللا علیھ و سلمأتى 



 ١٣

أذكر هللا عز و  إني كرھت أن:لھ یرد علیھ حتى توضأ وقال 
  ٣٥٣ماجھ رواه بن"جل إال على طھر

  :الجواب الثاني
كرھت أن أذكر هللا عز و جل "  صلى هللا علیھ و سلمإن قولھ 

ھو كما قال الشیخ بن  العثیمین في                           "إال عن طھر 
و . بمعنى أحببت أن أذكر هللا على طھر " الشرح الممتع " 

 .لكذھذا ما نقولھ أنھ یستحب فأما كونھ یجب فال دلیل على 
  

  :قراءة القرآن یجوز للجنب :المذھب الثاني
،  ٣و بن المنذر،  ٢و سعید بن المسیب،  ١مذھب بن عباس 

  و غیرھم ٦و األلباني،  ٥و الشوكاني،  ٤و بن حزم
  :أدلتھم

أن البراءة األصلیة تقتضي إباحة القراءة في كل : الدلیل األول
فعلیھ وقت فھذا ھو األصل فمن أراد أن ینقلنا عن األصل 

الدلیل وال دلیل فبالتالي القول بإباحة القراءة ال یطالب بالدلیل 
فعل فیما  جیب عن أدلة القائلین بالنھي و قدو إنما یطالب بأن ی

  .سبق وھذا كاف
كتاب أنزلناه إلیك لیدبروا آیاتھ و  "قال تعالى : لدلیل الثانيا

  ٧ "األلباب لیتذكر أولو 
على قلوب فال یتدبرون القرآن أم أ "و قال تعالى              

  ٢٤محمد" أقفالھا 
  :وجھ الداللة من كال اآلیتین

أن المطلق یظل على " أن األمر بالتدبر مطلق و القاعدة 
فمن أدعى منع الجنب أو غیره " إطالق ما لم یأتي نص یقیده 

.كلف أن یأتي بالبرھان  
لجاءت  لو كان الجنب ممنوعاً من قراءة القرآن: الدلیل الثالث

النصوص الصحیحة الصریحة بمنعھ كما جاء في منعھ من 



 ١٤

و تدور الصالة فلما كانت األحادیث الواردة ال تقوم بھا حجة 
  على الضعفاء و المتروكین على أن الشرع 

  .ال یمنع من ذلك
أن كل شيء یحتاج إلیھ في الشرع و یتكرر و : الدلیل الرابع

د و أن تأتي النصوص تعم بھ البلوة و تكون حاجتھ عامة الب
فیھ صحیحة صریحة واضحة تقوم بھا الحجة فإذا سكت 

  .الشرع عنھا فالمصیر إلى البراءة األصلیة ھو التحتم 
ما كان هللا لیضل قوماً بعد إذ ھداھم حتى یبین  "و قال تعالى 

  ١١٥التوبھ "ما یتقون إن هللا بكل شيء علیم لھم 
  .ألمة فھو عفو لھاتحتاجھ افإذا سكت الشرع عن تبین شيء 

  ٣٧٣ما رواه مسلم  :الدلیل الخامس
كان النبي " من طریق البھي عن عروة عن عائشة قالت 

  "أحیانھ  لصلى هللا علیھ و سلم یذكر هللا على ك
  :وجھ الداللة من الحدیث

و الذكر أعم من أن "  ٣٠٥ث یقال بن حجر الفتح تحت حد
  "كر والتالوة بالعرف یكون بالقرآن أو بغیره أنما فرق بین الذ

و یعني بذلك بن حجر أن لفظ ذكر یمل قراءة القرأن و لفظ 
الذكر في الحدیث جاء مطلقاً فممن قید الذكر بما عدا القرأن 

  .فعلیھ الدلیل
  :إشكال من بن رجب رحمھ هللا

لیس في الحدیث دلیل على جواز قراءة الجنب للقرأن : قال
  .القرأن  ألن ذكر هللا إذا أطلق ال یراد بھ

  : الجواب عن ھذا اإلشكال من وجوه
القرأن ھل یرید ال یراد بھ  قولھ ال یراد بھ: الوجھ األول

ن بن رجب رحمھ � یقصد االقرأن شرعاً أم عرفاً فإن ك
العرف فھذا مسلم ولكن العرف یختلف من قوم إلى قوم و من 

 و أما الشرع فإن القرأن كلھ یسمى ذكر قال، مكان إلى مكان 



 ١٥

نزلنا الذكر و إنا لھ لحافظون إنا نحن أ "سبحانھ و تعالى 
  ٩الحجر"

ما و أنزلنا ألیك الذكر لتبین للناس  "و قال سبحانھ و تعالى 
  ٤٤النحل"نزل إلیھم و لعلھم یتفكرون 

و اآلیات في ھذا الصدد كثیرة وال خالف أن الحقیقة الشرعیة  
  .مقدمة على الحقیقة العرفیة 

  " ٢/١٠٠األوسط " ر في منذالو قال بن 
و الذكر قد یكون قرأناً و قد یكون بغیره فكلما وقع أسم ذكر " 

هللا فغیر جائز أن یمنع منھ أحد إذا كان النبي صلى هللا علیھ و 
 سلم ال یمتنع من ذكر هللا على كل أحیانھ 

  :الدلیل السادس
 النبي صلى هللا علیھ و سلمعند  كنا: عن بن عباس قال .١

لھ أتتوضأ فقال لم ؟ غائط و أتى بطعام فقیل فجاء ن ال
  ٣٧٤رواه مسلم"أصل فأتوضأ 

خرج من  النبي صلى هللا علیھ و سلمأن : عن بن عباس .٢
أرید أن " ضوء فقال الخالء فأتى بطعام فذكروا لھ و

  "أصل فأتوضأ 
ذھب رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم : عن بن عباس قال .٣

م فقیل یا رسول هللا أال إلى الغائط فلما جاء قدم لھ طعا
  .لم  ؟ أللصالة: تتوضأ ؟ قال

إن : عن سعید بن الحویرث أنھ سمع بن عباس یقول .٤
من الخالء قضى حاجتھ  النبي صلى هللا علیھ و سلم

و زادني : فقرب إلیھ طعام فأكل و لم یمس الماء قال
النبي صلى  عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث أن

ما أردت : " إنك لم تتوضأ ؟ قال: لھقیل  هللا علیھ و سلم
 ١"صالة فأتوضأ 

  :وجھ الداللة من ھذا األحادیث



 ١٦

 " ٣٧٤شرح مسلم " قال النووي  .١
بإثبات الیاء في " أصلي " بكسر الالم وفتح المیم و " لم " 

أخره و ھو استفھام إنكار و معناه الوضوء یكون لمن أراد 
  .الصالة و أنا ال أرید الصالة اآلن 

و مفھومھ ، یجب إال للصالة  الأن الوضوء  ث منطوقھیفالحد
أنھ ال یجب الوضوء لغیر صالة من قراءة القرأن للجنب و 

  .الحائض و غیرھا 
صلى هللا علیھ و أنھ لو كان یجب لوضوء لغیرھا لبینھ  .٢

  النبي صلى هللا علیھ و سلموال یجوز على  سلم
فى انظر شرح القاعده "تأخیر البیان عن وقت الحاجة 

  ١/٧٧االحكام البن حزم
 " ٦٨٩المنتخب " وروى عن عبد حمید في  .٣

أیوب عن بن أبي ملیكھ عن  أخبرنا عبد الرازق أنا معمر عن
أن : عمر بن دینار عن سعید بن الحوریث عن بن عباس

خرج من الغائط ثم أراد أن  رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم
بالوضوء للصالة أال تتوضأ ؟ فقال إنما أمرتم : یطعم فقیل

 .صحیح الى بن عباس"
  :وجھ الداللة من الحدیث

الحصر في تفید " إنما "  صلى هللا علیھ و سلم قولھ .١
 .وجوب الوضوء للصالة فقط

السكوت في مقام البیان یفید " لیة والقاعدة األص .٢
كل حالة  عن صلى هللا علیھ و سلمأن سكوتھ "  الحصر

الوضوء في معرض بیانھ یفید الحصر في وجوب 
 .للصالة فقط

 ة على جواز الطواف من غیرو قد استدل بھ أبن تیمی .٣
  .و ضوء 

  :الدلیل السابع



 ١٧

"  ٨الحیض باب " ما رواه البخاري بصیغة الجزم في كتاب 
  " ٢/١٧٠تعلیق التعلیق " ووصلھ بن حجر في 

األوسط " و بن المنذر في  ١/١٠٢و مصنف بن أبي شیبة 
٢/٩٢ "  

اً من القرأن و ھو جنب فقیل لھ في ذلك ؟ أن بن عباس قرأ شیئ
  .فقال ما في جوفي أكثر من ذلك 

  :الترجیح
و یترجح القول بجواز قراءة القرأن للجنب وال تشترط 

الطھارة و إن قلنا أنھا تستحب و لكن إن قرأ و ھو جنب ال 
  یذكر هللا على كل أحیانھ  صلى هللا علیھ و سلمبأس فكان 

  .و هللا الموفق 
  

  ألة الثانیة المس
  ما حكم قراءة القرأن للحائض ؟

  :أقول وبا� التوفیق
أختلف العلماء على أقوال نقتصر منھا على قولین لما لھم من 

  .أدلة
  :القول األول

  .ال تقرأ الحائض شیئاً من القرأن 
و المشھور من مذھب ،  ٢و الشافعیة ، ١و ھو مذھب الحنفیة 

  . ٣الحنابلة 
  .نع الحائض من قراءة القرأن أدلة الجمھور على م

عن بن عمر عن النبي صلى الھ علیھ و سلم قال ال تقرأ  :أوالُ 
  .الحائض وال الجنب شیئاً من القرأن 

الحدیث ضعیف و قد نقلنا ي المسألة الماضیة : الجواب
  .تضعیف أھل الحدیث للحدیث



 ١٨

بن حدثنا عبد الصمد : قال ٢/٨٧ما رواه الدار قطني  :ثانیاً 
ثنا إبراھیم بن أحمد بن مروان حدثنا عمر بن عثمان علي حد

بن عاصم حدثنا محمد بن فضل عن أبیھ عن طاوس عن جابر 
قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم ال تقرأ الحائض وال : قال

  .النفساء من القرأن شیئاً 
  الحدیث ضعیف جداً ففي اإلسناد محمد بن فضل : الجواب

  :كالم أھل العلم فیھ 
" باً و قال مرة لیس بشيء اكان كذ:  حي بن معینی قال

ذات  قالف :و سئل عنھ األمام أحمد"  ٨/٥٦الجرح والتعدیل 
و قال ، و قال أیضاً لیس بشيء ، عجب و یجيء بالطامات 

  "  ٨/٥٦الجرح و التعدیل " مرة حدیثھ حدیث أھل الكذب 
وقال "٨/٥٦الجرح و التعدیل " ضعیف : قال أبو زرعھ

   "   ٥٤٢الضعفاء و المتروكین " متروك الحدیث  النسائي
كان ممن یروي الموضوعات عن اإلثبات ال : قال بن حبان

المجروحین " یحل كتابة حدیثھ إال على سبیل االعتبار 
٢/٢٧٨ " 

  وفى الحدیث إبرھیم بن أحمد بن مروان 
  :كالم أھل العلم فیھ 

ا متروك وقال ایض، لیس ممن یكتب حدیثھ : قال األمام أحمد
  ٩/١٢٩الحدیث الجرح والتعدیل 

  ٦٣٩متروك الحدیث الضعفاء والمتروكین :قال النسائى
كان ممن یقلب أألسانید ویرفع المراسیل حتى أذا :قال بن حبان

سمعھا المبتدء فى الصناعھ لم یشك  أنھا معمولھ وال یجوز 
  ٣/١١٠المجروحین/األحتجاج بھ فى حال 

س بالقوى وزاد أبو حاتم ھو وقال أبو زرعھ وأبو حاتم لی
  ٩/١٢٩الجرح والتعدیل /ضعیف الحدیث 



 ١٩

فالحدیث ال یصح فى معرض األحتجاج وال / قلت أبو یحى
  خیر فى الضعیف

عن على قال كان رسول هللا صلى هللا علیھ  :الدلیل الثالث
  .وسلم یقرأنا القرأن ما لم یكن جنبا

  
  

  الجواب عن ھذا الدلیل 
  .د بینا كالم اھل العلم فیھ الحدیث ضعیف وق: أوال
ال نھ قیاس مع  سكم الحائض على الجنب ال یصح اأن قی:ثانیا

  الفارففارق بین الجنب والحائض 
دیث منع الجنب من قراءة القرآن وقد بینا انھا اوقد أستدلوا بأح

  .ال یصح منھا شئ
  

  بجواز قراءة الحائض للقرآن : القول الثانى 
؛  ٣؛ وبن تیمیة ٢؛وبن حزم ١یموھو قول الشافعیھ فى القد

   ٤والبخارى
  :إستداللھم 

عن عائشة رضى هللا عنھا أنھا قالت قدمت مكة : الدلیل األول 
وأنا حائض ولم أطف بالبیت وال بین الصفا والمروة قالت 

فشكوت ذلك إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال إفعلى 
  طھرى كما یفعل الحاج غیر اال تطوفى بالبیت حتى ت

  :وجھ الداللة من الحدیث
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  قال لھا إفعلى كل شئ كما /١

یفعل الحاج ؛ وللحاج أن یذكر هللا ویقراء القرآن  فتكون 
  .الحائض كذلك

السكوت فى معرض البیان یفید  "القاعدة األصولیة تقول/٢
بمعنى ان النبي صلى هللا علیھ وسلم سكت عن كل . "الحصر 
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شئ في معرض بیان التبلیغ فیفید الحصر فى منع الحائض 
  .من الطواف فقط 

  فأن قال قائل والحدیث لم یذكر فیھ الصالة فھل تجیزون ذلك 
 .وإنما تنھى عن ذلك من ادلة أخرى :قلنا 

إنة من السنة بعد الطواف وصالة ركعتین خلف مقام /٣
حاج إبراھیم فى الذھاب إلى الصفا والمروة  أن یقول ال

وھذا " ن الصفا و المروة من شعائرهللا"والمعتمر قولھ تعالى 
 اقرار منھ صلى هللا علیھ وسلم 

  
  ١/١٨٤ قال ابو عبد هللا حفظھ هللا فى الجامع ألحكام النساء

ھذا الحدیث والذى قبلھ یفیدان بوضوح ان الحائض یشرع لھا 
 عز القرآن ذكر كما قال هللان تقراء القرآن وتذكر هللا وألن 

ولھذا أو لما بیناه "حن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون انا ن"وجل 
یجوز للحاج أن یقراء القرآن فعلى ھذا یجوز للحائض أن 

  .تذكر هللا وتقراء القرآن 
   ١/٥٤٢قال بن حجر تعلیقا على الحدیث 

احتج بھ البخارى فى صحیحھ أن الحائض ال تمنع من قراءة 
عن الطواف فلما أبیح لھا جمیع أفعال القرآن ألنھا لم تنھ إال

المناسك وھى مشتملة على ذكر وتلبیة ودعاء إال الطواف 
دخل فى ذلك قراءة القرآن ومنع الحائض من قراءة القرآن إن 

كان لكونھ ذكرا فال فرق بینھ وبین ما ذكر وإن كان المنع 
   .تعبدا فیحتاج إلى دلیل خاص وال دلیل

  :الدلیل الثانى 
كتاب انزلناه إلیك مبارك "بالتالوة وتدبره قال تعالى  هللاأمر 
   ٢٩سورص أیھ "روا أیاتھ ولیتذكر أولوا األلبابلیدب

  "أفال یتدبرون القرآن "وقولھ تعالى 
  :وجھ الداللھ 
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أن األمر بالتدبر مطلق فمن ادعى المنع فى بعض االحوال 
  . كلف بالدلیل 
  :الدلیل الثالث 

ة من قراءة القرآن لجأت أن الحائض لو كانت ممنوع
االحادیث الصحیحة الصریحة بمنعھا كما جأت بمنعھا من 

الصالة والصیام فلما كانت االحادیث الواردة فى المنع ال تقوم 
بھا الحجة علم أن الشرع لم یمنعھا من ذلك وكل شئ یحتاج 

جتھ عامة البد أن تأتى اإلیھ فى الشرع ویتكرر وتكون ح
   .حةالنصوص فیھ صریحة صحی

  :الترجیح 
وبعد استعراض أدلھ الفریقین فالقول بالجواز ھو الذى تؤیده 

  . االدلھ وال دلیل مع المانع 
الجامع الحكام (قال ابوعبدهللا مصطفى العدوى حفظھ هللا 

  )١/١٨٦النساء
فحاصل االمر انة یجوزللحائض أن تذكر هللا وتقراء القرآن إذ 

 صلى هللا علیھ لم یرد دلیل صحیح صریح عن رسول هللا
  .وسلم

اءة والذكر وھو ما یمنع من ذلك بل قد ورد مایفید جواز القر
  وهللا اعلم  .تقدم 

  )١/٣٤٨الشرح الممتع ( وقال الشیخ بن العثیمین رحمھ هللا
وقال شیخ االسالم رحمھ هللا إنھ لیس فى منع الحائض من 

قراءة القرآن نصوص صریحة صحیحة وإذا كان كذلك فلھا 
   :تقراء القرآن لمایلىأن 
   .أن االصل الحل حتى یقوم الدلیل بالمنع/١
أن هللا امر بتالوة القرآن مطلقا وقد اثنى هللا على من یتلو /٢

كتابھ فمن أخرج شخصامن عبادة هللا بقراءة القرآن فإننا 
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نطالبھ بالدلیل وإذالم یكن ھناك دلیل صحیح صریح على 
  .المنع فإنھا مأمورة بالقراءة 

أالیمكن أن تقاس )مازال الكالم للشیخ رحمھ هللا ( :فإن قیل
  على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منھما سبب الخارج ؟

أنھ قیاس مع الفارق ألن الجنب باختیاره أن یزیل ھذا : أجیب
المانع باالغتسال وأما الحائض فلیس باختیارھا أن تزیل ھذا 

  .المانع 
با والجنب مدتھ التطول ألنھ أیضا فإنالحائض مدتھا تطول غال

سوف یأتیھ الصالة ویلزم باالغتسال والنفساء من باب آولى 
أن یرخص لھا ألن مدتھا اطول من مدة الحائض وماذھب إلیھ 

  .انتھى كالمھ رحمھ هللا.شیخ االسالم رحمھ هللا مذھب قوى 
  :إشكال والجواب عنھ 

  )١/٣٤٨الشرح الممتع (قال الشیخ بن العثیمین رحمھ هللا 
ولو قال قائل مادام العلماء مختلفین وفى المسألة أحادیث 

ضعیفة فلماذا النجعل المسألة معلقة بالحاجة فإذااحتاجت إلى 
القراءة كاألوراد أو تعاھد ماحفظتة حتى التنسى أو تحتاج إلى 

وأمامع ،تعلیم أوالدھا أو البنات فى المدارس فیباح لھا ذلك 
فلو ذھب ذاھب إلى ھذا لكان  عدم الحاجة فتأخذ باألحوط

  .مذھبا قوى 
  :قلت ابویحى

  : الجواب على كالم الشیخ رحمھ هللا من وجھین
الحائض لیس لھا إال شیئان ال ثالث لھما إما یجوز لھا : أوال

القراءة وإماالیجوز فإن كان یجوز فلماذا تمنعوھا أوتقیدوھا 
  . بالحاجة إذ ال دلیل على ھذا أوذاك 

 یجوز فلماذا تبیحون لھا أورادھا وال سبیل إلى أما إن كان ال
  .أمر ثالث 

  .القول بأن نمنعھا أخذآ باألحوط:ثانیا
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فأقول بل األحوط أن تقراء فإن األحتیاط یشرع إذا لم تتبین 
السنة فإذا ثبتت فاألحتیاط ھو فعلھا وترك غیرھا وأما األخذ 

فؤ باألحوط وتقدیم الحاظر على المبیح ھذا یكون عند تكا
یقال  مع المخالف فكیفاألدلة وأما إذا لم یكن ثمة دلیل 

االحوط أن نمنعھا بل االحوط أن تقراء حیث لم یمنع الشرع 
  .وهللا الموفق 

  
  ) ١/٧٧المحلى( قال ابو محمد بن حزم

وقراءة القرآن والسجود فیھ ومس المصحف وذكر هللا تعالى 
رھان جائز كل ذلك بوضؤ وبغیر وضؤ وللجنب والحائض ب

س المصحف وذكر هللا ذلك أن قراءة القرآن والسجود وم
یر مندوب الیھا مأجور فاعلھا فمن ادعى المنع تعالى افعال خ

  .فیھا كلف بالبرھان 
  

  :المسألة الثالثة 
  ؟ھل الحائض تمكث فى المسجد

  :أختلف العلماء على قولین : أقول وبا� التوفیق
  .فى المسجد  ال یجوز للحائض المكث: القول األول 

   ٤وأحمد ٣والشافعى ٢ومالك ١وھو مذھب أبى حنیفھ
  :قال ٣٥١:أدلتھم ما رواه البخارى 

حدثنا موسى بن أسماعیل قال حدثنا یزید بن إبراھیم عن 
أمرنا أن نخرج الحائض یوم : محمد عن أم عطیة قالت 

العیدین وذوات الخدور فیشھدن جماعة المسلمین ودعواتھم 
ن مصالھن  قالت إمرأة   یا رسول هللا ویعتزل الحیض ع

  .إحدانا لیس لھا جلباب ؟ قال لتلبسھا صا حبتھا من جلبابھا
  ..وجھ الداللة من الحدیث 
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أن الرسول صلى هللا علیة وسلم أمر الحیض أن یعتزلن 
المصلى والمراد بھ مكان الصالة فھذا نص في منع الحائض 

  .من الدخول فى المسجد 
  :دلیل من وجوه الجواب عن ھذا ال

أن المراد بالمصلى ھنا المقصود بھا الصالة نفسھا بداللة :أوال
  قال )    ٨٩٠ما رواه مسلم (أماالدلیل ،الدلیل والنظر 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا عیسى أبو یونس حدثنا ھشام عن 
  :حفصة بنت سرین عن ام عطیة قالت 

ى الفطر أمرنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یخرجھن ف
واالضحى العوائق والحیض وذوات الخدور فأما الحیض 

ویشھدن الخیر ودعوة المسلمین قالت  فیعتزلن الصالة
یارسول هللا إحدانا الیكون لھا جلباب قال لتلبسھا أختھا من :

  .جلبابھا 
  :وجھ الداللة من الحدیث

قولھ صلى هللا علیھ وسلم فیعتزلن الصالة فعلم بذلك أن المراد 
  .تزال المصلى الصالة نفسھا باع

  : ومن حیث المنظر-٢ 
أن النبي  صلى هللا علیھ وسلم و أصحابھ كانوا یصلون 

بالفضاء ولیس بالمسجد فأذا طلب منھن إعتزال المصلى  علم 
  .بالضروره ان المراد الصالة 

إما أن یكون المصلي لھ حكم المسجد أو ال یكون ؛فان كان -٣
یھ وسلم بالذھاب ن النبى صلى هللا عللھ حكم المسجد فقد أمرھ

نا وإن كان لیس لھ حكم المسجد فلیس لكم ل ویكون دلیلكم حجة
  .بالحدیث  ان تستدلوا 

وحتى ال یقطع الحیض صفوف الطاھرات طلب منھن أن -٤
  .یكن خلف الصفوف 

  :قال   ٣٧١وذلك ما رواه البخارى 



 ٢٥

 حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبى عن عاصم عن حفصة
  :عن أم عطیة قالت 

أن نخرج یوم العید حتى نخرج البكر من خدرھا  كنا نؤمر
  . حتى نخرج الحیض فیكن خلف الناس

  دلیلھم الثانى 
  :قال    ٢٣٢ما رواه أبو داود :

حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا أفلت بن 
  : خلیفة قال حدثتنى جسرة بنت دجاجة قالت 

صلى هللا علیھ وسلم جاء رسول هللا : قول سمعت عائشة ت
ذه فى المسجد فقال وجھوا ھ ووجد بیوت أصحابھ شارعة

ولم صلى هللا علیھ وسلم البیوت عن المسجد ثم دخل النبى 
 ن ینزل فیھم رخصة فخرج إلیھم بعدیضع القوم شیئآ رجاء أ

فقال وجھوا ھذه البیوت فإنى ال أحل المسجد لحائض وال 
  " جنب

  : عن ھذا الدلیل الجواب
أن الحدیث إسناده ضعیف فھو من طریق جسرة بنت دجاجة 
حاصل القول فیھا إنھا مقبولة كما قال الحافظ بن حجر رحمھ 

هللا فى التقریب ومعنى مقبولة عند الحافظ إنھا مقبولة إذا 
  .توبعت وإال فلینة وھى ھنا لم تتابع

  :دلیلھم الثالث
  .قیاس الجنب على الحائض 

  :ب الجوا
ال یصح قیاس الجنب على الحائض إذ انھ قیاس مع الفارق 

  .وھو باطل عند علماء األصول 
  :قال) ٢٠٤٦(ما رواه البخارى :  دلیلھم الرابع

حدثنا عبد هللا بن محمد حدثنا ھشام بن یوسف أخبرنا معمر 
عن الزھرى عن عروة عن عائشة رضى هللا عنھا أنھا كانت 
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وھى حائض وھو معتكف  وسلم صلى هللا علیھترجل النبى 
  .فى المسجد وھى فى حجرتھا یناولھا رأسھ 

  .وجھ الداللھ من الحدیث 
أحوجت عائشة النبى  قالو لو كانت الحائض تدخل المسجد لما

  .إلى ھذا الفعل ولبادرت إلیھ صلى هللا علیھ وسلم
  
  
  

  :الجواب عن ھذا األستدالل 
  .ل المسجدأن الحدیث لیس فیھ نھى للحائض من دخو -١
أن المساجد الجارى علیھا وجود الناس فیھا من مصلى  -٢

أن یطلع الرجال  صلى هللا علیھ وسلم وجالس ولم یحب النبى
  .فال حجة فى الحدیث من قریب وال بعید.على حرمھ الشریف

  :دلیلھم الخامس
لة الواردة بتنظیف المساجد من القاذورات ودم اعموم الد

  .منعھا بذلك نمین فالحیض نجس بأجماع المسل
  : الجواب عن ھذا

  .أن ھذا لیس نصآ فى فى المنع من دخولھا المسجد-١
ولو سلمنا بھذا األستدالل فھو مدفوع بأن الحائض تتحفظ -٢

  .بشئ وزال المانع وھذا الیوم یسیر والحمد �
  :دلیلھم السادس

  أن منع الحائض من دخول المسجد علیھ األجماع بین العلماء 
القاسم الحنبلى وكذا یحرم اللبث فى المسجد إجماعآ  قال بن
  .نت التلویث بل تمنع فیة بالكلیةولو أم

  ١/٣٧٨بع  حاشیة الروض المر
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لحائض الیجوز لھا قال بن بطال والعلماء مجمعون على ان او
  ١/٤٣٧شرح البخارى البن بطال.دخول المسجد 

  : الجواب عن ھذا
قیق إذ أن الفقھاء ھذا النقل لألجماع غیر صحیح وال د

مختلفون فى ھذه المسألة وأقوالھم فى ذلك معروفة ومشھورة 
فھناك قول عند المالكیة ووجھ عند الشافعیة ومذھب الظاھریة 

  .فالمسألة خالفیة ولیست اتفاقیة فكیف یقال أن ھناك إجماع
  

            
  :المذھب الثانى

  
على یجوز للحائض المكث فى المسجد وھو مذھب داود بن 

  والعالمة األلبانى رحمھ هللا  حزم والمزنى  وبن
  :أدلتھم

  : الدلیل األول
البرأة األصلیة واألصل ھو الحل حتى یرد المانع ولم یرد 

دلیل صحیح صریح یمنع الحائض من المكث فى المسجد وإذا 
كان هللا سبحانھ قد أثنى على الذین یعمرون بیوت هللا فال 

  . بدلیلیجوز منع أحد من دخولھ إال
  : الدلیل الثانى

وأنا  صلى هللا علیھ وسلمعن أبى ھریرة قال لقینى رسول هللا 
جنب فأخذ بیدى فمشیت معھ حتى قعد فإنسللت فأتیت الرحل 

فأغتسلت ثم جئت وھو قاعد فقال أین كنت یا أبا ھریرة ؟ 
فقلت یا رسول هللا إنى كنت جنبا فقال سبحان هللا إن المؤمن ال 

  ٣٧١ومسلم ،٢٨٥البخارى  رواه"ینجس 
  :وجھ الداللھ من الحدیث 

  "إن المؤمن ال ینجس " صلى هللا علیھ وسلمقولھ 
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فإذا كان المؤمن ال ینجس فالحائض جسدھا طاھر النھا من 
  .جملة المؤمنین

  :الدلیل الثالث
قال لى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :عن عائشة قالت 

قلت إنى حائض فقال إن ناولینى الخمرة من المسجد قالت ف
  ١١/٢٩٨رواه مسلم "حیضتك لیست بیدك 

  :وجھ الداللة من الحدیث
فھذا الدلیل نص فى المسألة فإن النبى صلى هللا علیھ وسلم ھو 

  .الذى أذن لھا بالدخول فى المسجد 
" ائضإنى ح"اع عائشة من الدخول بقولھا إمتن: فأن قال قائل

لحائض ال تدخل عندھم أن ایدل على أنھ كان مشھور 
  .المسجد

عنه من وجوه أكتفى بوجهین  إلجواب: أقول وباهللا التوفیق

  :فقط

أن إعتـــراض عائشــــة مــــا كـــان لإلمتنــــاع وٕانمــــا كــــان  :أوالً 

تصدق على " لإلستفهام ویدل على ذلك حدیث بن عباس قال 

فقـال ) صـلى اهللا وعلیـه وسـلم ( میمونة بشاة فماتت فمـر النبـي

هـا فــدبغتموه فقــالوا یـا رســول اهللا إنهـا میتــة فقــال هـال أخــذتم إهاب

  . رواه مسلم" صلى اهللا وعلیه وسلم إنا حرم أكلها

فكــان إســتفهاًما ، هــذا إعتــراض قطًعــا ال فهــل مــن قــال أن

  . بعد أن ماتت –أي الجلد  -هر بالدباغبمعنى وهل تط
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وهكـذا كـان اســتفهام عائشـة بمعنـى هــل یجـوز لـي مباشــرة 

ا حـــائض فكـــان الجـــواب أن حیضـــتك لیســـت الخمـــرة بیـــدي وأنـــ

  . كان لما ذكرنا تفهام ما كام لدخولها المسجد وٕانمافاإلس. یدك

  

  

  : ولو سلمنا لكم

ها كان لإلعتراض فقد آذن لها صـلى اهللا وعلیـه أن كال م

وسلم بالدخول والحجة في كالمة هو صلى اهللا وعلیـه وسـلم ال 

  . غیره

  :الدلیل الرابع

فجأت إلى رسول اهللا صـلى اهللا وعلیـه  المرأة التي أسلمت

ــــد  ــــه عن ــــي المســــجد، الحــــدیث بأكمل ــــاء ف وســــلم فجعــــل لهــــا خب

  . من حدیث عائشة وجه الداللة من الحدیث ٤٣٩البخاري، 

فهــذا أیًضــا نــص فــي المســألة فهــذه إمــرأة كانــت تقــیم فــي 

المسجد وفي عهد رسول اهللا صلى اهللا وبإقرار منه ولم یرد أنه 

تعتــزل المســجد واألصــل فــي النســاء أنهــن  أمرهــا فــي وقــت أن

  . یحضن
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  : إعتراضات على الحدیث والجواب عنها

  ٣/٢٥٤ قال بن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري

أســـتدل بحـــدیث عائشـــة طائفـــة مـــن أهـــل الظـــاهر علـــى " 

جــــواز مكــــث الحــــائض فــــي المســــجد ألن المــــرأة ال تخلــــو مــــن 

ة عــین ال الحــیض كــل شــهر غالًبــا وفــي ذلــك نظــر ألنهــا قضــی

ت عجوز ال تحـیض قـد عموم لها ویحتمل أن هذه السوداء كان

  . رحمه اهللا كالمه انتهى "یئست من الحیض

  :فیخلص من كالم بن رجب بإعتراضین

  . أنها قضیة عین ال عموم لها: األول

أنــــه یحتمــــل أن تكــــون المــــرأة عجــــوز أیســــة مــــن : الثــــاني

  . المحیض

  :الجواب على اإلعترض األول

یصــح لــو أنــه كــان " قضــیة عــین ال عمــوم لهــا"ا قولــه أنهــ

هنـــاك دلیـــل یمنـــع الحـــائض مـــن دخولـــه المســـجد والمكـــث فیـــه 

أنهـا قضـیة عـین ال عمـوم لهـا  فیمكن أن یقـال فـي هـذه القصـة

م یـــرد دلیـــل صـــریح فالـــدلیل إذن نـــص فـــي جـــواز مكـــث أمـــاو لـــ

  . الحائض في المسجد
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  : الجواب على اإلعتراض الثاني

ــــن رجــــب" قــــول  ــــال لــــه " مــــل أن تكــــون عجــــوزیحت" ب فیق

ویحتمـــل أن تكــــون غیــــر ذلــــك فالمســــلك إذن هــــو الرجــــوع إلــــى 

األصــل واألصــل فــي المــرأة أنهــا تحــیض فمــن أراد أن یخرجنــا 

  .من هذا األصل فعلیه الدلیل وال دلیل

  . قفة بمثل هذا فقالوقد اعترض شارح بدایة المت 

  ١/٨٤شرح بدایة المتفقة 

ــــك الظاهریــــة و " ــــي ذل مــــن تــــبعهم فقــــالوا یجــــوز وخــــالف ف

وذكـر : للحائض المكـث فـي المسـجد واسـتدلوا بـدلیل واحـد وهـو

  : وقال والحدیث یدخله عدة احتماالت – الحدیث

قد تكون ال مآوى لها فهي  مضطرة إلى ذلـك فجـاز  - ١

  . للضرورة

لم یثبـت أن النبـي صـلى اهللا وعلیـه وسـلم علـم بـذلك  - ٢

 . وأقر

 . برهاقد تكون ال تحیض إما لصغرها أو لك - ٣

ة بـالحكم فكانـت تخـرج وقـت الحـیض قد تكـون عالمـ - ٤

مـــن المســـجد ومـــع ذلـــك فهـــي واقعـــة عـــین ال عمـــوم لهـــا 
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ض بمـــا هـــو صـــریح فـــي منـــع الحـــائض مـــن فكیـــف یعـــار 

 . أم عطیة المكث في المصلى في حدیث

٥ -   

  : هذا الرد على

أمـــا حـــدیث أم عطیـــة فقـــد رددنـــا علیـــه وكـــذا قـــولهم أنهـــا 

ا عن اإلعتراضات التي اعتـرض قضیة عین ال عموم لها، فأم

 فتكــون دعــاوى بــدعاوى بهــا فلــو أنــي عكســت علیــه إعتراضــاته

  : فأقول

وقـــد یكـــون لهـــا مـــآوى أخـــر ومـــع ذلـــك جعلهـــا النبـــي  - ١

  . صلى اهللا وعلیه وسلم في المسجد

 . وقد تكون تحیض - ٢

فهــذه دعــاوي . ة بــالحكم ومــا خرجــتوقـد تكــون عالمــ - ٣

االحتمـال  موتـرك االستفضـال فـي مقـا" لیس علیـه دلیـل 

 " یننزل الحكم بمنزلة العموم في المقال

لــم یثبــت أن النبــي صــلى اهللا وعلیــه وســلم "أمــا قولــه  - ٤

 "علم بذلك وأقرها
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فكیـــــف یقـــــال ذلـــــك وهـــــو الـــــذي یصـــــلي بأصـــــحابه خمـــــس  

  .  صلوات في المسجد

ولكــن . أنــه صــلى اهللا وعلیــه وســلم مــا علــم بــذلك: ولوســلنا

ســكت فــإذا " كــان ربــك نســیاومــا " ا زمــان الــوحي هــذاهللا یعلــم و 

ـــك الشـــيء وهـــذا  ـــه بجـــواز ذل ـــوحي عـــن شـــيء فهـــو إقـــرار من ال

  . إجماع الصحابة برهان ذلك

  رواه البخاري " ا یعزل والقرآن ینزل كن"حدیثه جابر . 

بمعنــى أنـــه لـــو كـــان العـــزل ال یجـــوز لنـــزل الـــوحي ونهانـــا 

فكیــف یقــال أنــه لــم یثبــت أنــه . ا أنــه أقــر علیــهنــفلمــا ســكت علم

ـــم  هاهللا علیـــه وســـلم أقرهـــا فهـــذا یقولـــ صـــلى ـــم یمـــارس عل مـــن ل

  . األصول واهللا الوفق

ا الحتمــال الــذى یســقط االســتدالل البــد ان یكــون  :واقــول

اى  قــــائم علــــى ســــاق الــــدلیل واال لجــــاز الى انســــان ان یضــــع

   .احتمال الیما دلیل فیسقطه وهذا الیحل فى دین اهللا

  الدلیل الخامس

فلمــــا كنــــا   نــــرى إال الحــــجخرجنــــا ال: عــــن عائشــــة قالــــت

بسرف حضت فدخل على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وأنا 

لــه إفعلــي كــل مــا یفع"ســت؟ قلــت نعــم قــال أبكــي قــال مالــك أنف
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الحــاج غیــر أن ال تطــوفي فــي البیــت قالــت وضــحي رســول اهللا 

  " ٢٩٤" رواه البخاري"صلى اهللا علیه وسلم عن نسائه بالبقر 

 .  

  :دیثوجه الداللة من الح

ــم یأمرهــا أن تخــرج مــن  أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم ل

أنــه ال یجــوز " ا نهاهــا فقــط عــن الطــواف والقاعــدةمــالمســجد وٕان

  ". تأخیر البیان عن وقت الحاجة

  ". السكوت في مقام البیان یفید الحصر" والقاعدة 

صلى اهللا علیه وسـلم فـي البیـان لهـا بـالنهي عـن "فحصر 

فیما دون ذلك ألنه سكت عنه ومعلـوم  الطواف یدل على إقراره

  . أن الحاج قد یمكث في المسجد واهللا الوفق

  :الترجیح

فیتــــرجح المــــذهب الثــــاني القائــــل بجــــواز مكــــث الحــــائض 

المســـجد وأصـــحاب هـــذا القـــول یكفـــیهم دلـــیًال أن معهـــم األصـــل 

  . وهو الحل وبراءة الذمة من التكلیف

  ١/١٩٨النساء حفظه اهللا الجامع ألحكام  ابوعبداهللا وقال
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یتبــین أنــه لــیس هنــاك دلیــل صــحیح وبعــد إمعــان النظــر "

المســجد وعلــى ذلــك فیجــوز لهــا أن  اع الحــائض مــن دخولهــیمنــ

  . تدخل المسجد
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  المسألة الرابعة

  :حكم مس الحائض للمصحف

  : أقول وباهللا التوفیق

  : أختلف العلماء على قولین

لحائض أن ا: )١(هو مذهب اآلئمة األربعة :القول األول

  : أدلتهم. م علیها مس المصحفیحر 

إنه لقرآن كریم في كتاب " قوله تعالى: الدلیل األول

  )٢("مكنون ال یمسه إال المطهرون

  :وجه الداللة من اآلیة

أن اآلیة صریحة في النهي عن مس المصحف لغیر 

  .  )٣(المتطهر وتدخل فیها الحائض

  )٤(من وجوه الدلیل الجواب عن

المالئكة ولیس بنـو البشـر  ن هنا همالمطهرو المراد ب: أوالً 

وهـــذا قـــول تفســـیر الطبـــري قـــال وســـاق بإســـناده إلـــى ســـعید بـــن 

قـــال ال " ال یمســـه إال المطهـــرون"جبیـــر عـــن بـــن عبـــاس قـــال 
                                                 

 . ١/٥٧، تبین الحقائق ٣٤-١/٣٣، بدائع الصنائع ١/١٦٨شرح فتح القدیر : حنفیةال )١(

 . ٢٥القوانین الفقهیة صـ. ١/١٢٥، حاشیة الدسوقي ١/١٦٠، الخرش ١٤مختصر الخلیل صـ: المالكیة )٢(

 .٢/٧٧، المجموع ١/٧٩، روضة الطالبین ١/٣٦مغنى المحتاج : الشافعیة )٣(

 . الكافي/ ١/٨٨، الفروع ١/٢٠٢، المغنى ١/٢٢اإلنصاف  ،١/١٦المحرر : الحنابلة )٤(
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ال یمســـه إال " یمســـه عنـــد اهللا إال المطهـــرون وقـــال أبـــو العالیـــه

  . )٥(لیس أنتم أصحاب الذنوب" المطهرون

  " دیرفتح الق"قال الشوكاني 

أي مستور مصون وقیـل محفـوظ " كتاب مكنون"قوله في 

مــن الباطــل وهــو اللــوح المحفــوظ قالــه جماعــة قــال هــو أحــدى 

أئمة المفسرین على آن الضمیر عائد إلى الكتاب المكنـون أي 

 ال المطهرون وهم المالئكـة وقیـل هـمال یمس الكتاب المكنون إ

  ". إال المطهرون المالئكة والرسل من بني آدم وقیل ال ینزل به

  ١/١٩٩وقال اإلمام مالك في الموطأ 

" ال یمســـه إال المطهـــرون" أحســـن مـــا ســـمعت فـــي هـــذه اآلیـــة "

ــولى"ا هــي بمنزلــة هــذه اآلیــة التــي فــي مــإن قــول اهللا " عــبس وت

ـــذكرة فمـــن شـــاء ذكـــره فـــي صـــحف "تبـــارك وتعـــالى  كـــال إنهـــا ت

  "مكرمة مرفوعة مطهرة بأیدة مسفرة كرام بررة

  . أعطى هذا الفهم لهذا اإلمام من قلت سبحان 

  هو قوله سبحانه": ال یمسه إال المطهرون"فقوله تعالى 

  . وال خالف أنهم المالئكة" سفرة بأیدى"  

                                                 

 . ٧٩، ٧٨، ٧٧الواقعة  )٥(
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هـــذا القـــول القائـــل بـــأن هـــذا وقـــد انتصـــر بـــن القـــیم رحمـــه اهللا ل

  . المالئكة من عدة وجوه المطهرون هم

 ال یمســه"اآلیــة علــى هــذه  ".التفســیر القــیم"قــال رحمــه اهللا فــي 

والصـــحیح فـــي اآلیـــة أن المـــراد بهـــا الصـــحف " إال المطهـــرون

  . التي بأیدي المالئكة لوجوه عدة

مكنــون المســتور عــن العیــون أنــه وصــفه بأنــه مكنــون وال :منهــا

  . ا هو في الصحف التي بأیدي المالئكةموهذا إن

وهـــم المالئكـــة ولـــو " ال یمســـه إال المطهـــرون"أنـــه قـــال : ومنهـــا

لمـــؤمنین المتوضـــئین لقـــال ال یمســـه إال المتطهـــرون كمـــا أراد ا

" البقــرة" إن اهللا یجــب التــوابین ویجــب المتطهــرین"قــال تعــالى 

  . فالمالئكة مطهرون والمؤمنون المتوضؤن متطهرون

ــا لقــال :ومنهــا ال یمســه بــالجزم، : أن هــذا إخبــار ولــو كــان نهًی

  . واألصل في الخبر أن یكون خبًرا صورة ومعنى

أن هذا رد على من قـال إن الشـیطان جـاء بهـذا القـرآن  :ومنها

ــــه فــــي كتــــاب مكنــــون ال تنا ــــه الشــــیاطین وال فــــأخبر تعــــالى أن ل

  ا قال تعالىوصول لها إلیه كم



 ٣٩

ومـا ینبغـي لهـم ومـا یسـتطیعون  ومـا تنزلـت بـه الشـیاطین"  

وٕانمـــا  -٢١٢ -٢١٠الشـــعراء " لمعزولـــون إنهـــم عـــن الســـمع

  .لمالئكةتناله األرواح المطهرة وهم ا

ذكــره  فمــن شــاء"أن هــذا نظیــر اآلیــة التــى فــى عــبس : ومنهــا 

قـال " ة كرام بـررة سفر  ة مطهرة بأیدىفي صحف مكرمة مرفوع

ال یمسـه " أحسن ما سمعت في تفسیر قوله " موطئه"مالك في 

  . إنها مثل هذه اآلیة في سورة عبس" إال المطهرون

قریـر التوحیـد أن األیة مكیـة وفـي سـورة مكیـة تتضـمن ت :اومنه

 -والرد على الكفار وهذا المعنـىوالنبوة والمعاد وٕاثبات الصانع 

قصــود مــن فــرع عملــي وهــو حكــم ألیــق بالم -عــن المالئكــة أى

  . حدث المصحفمس الم

أنـه لـو أریـد بـه الكتـاب الـذي بأیـدى البشـر لـم یكـن فـي : ومنها

األقسام على ذلـك بهـذا القسـم العظـیم كثیـر فائـدة ومـن المعلـوم 

ـــا أو بـــاطًال أ ـــاب حًق ن كـــل كـــالم فهـــو قابـــل ألن یكـــون فـــي كت

بخــالف مــا إذا وقــع القســم علــى أنــه فــي كتــاب مصــون مســتور 

عـــن العیـــون عنـــد اهللا ال یصـــل إلیـــه شـــیطان وال ینـــال منـــه وال 

یمسه إال األرواح الذكیة فهذا المعنى ألیـق وأجـل وأخلـق باآلیـة 

  . بال شك



 ٤٠

  :قال بن كثیر

یش أن هـــذا القـــرآن تنزلـــت بـــه وقـــال بـــن زیـــد زعمـــت قـــر "

ال یمســه إال المطهــرون كمــا قــال الشــیاطین فــأخبر تعــالى أنــه 

ین ومــــــا ینبغــــــي لهــــــم ومــــــا ومــــــا تنزلــــــت بــــــه الشــــــیاط" الى تعــــــ

  ". هم عن السمع لمعزولونیستطیعون إن

  " أبو یحیي"قلت 

تنزیـل مـن رب "وینصر قول بن زید ویقویه قولـه تعـالى 

  . القرآن نزلت به الشیاطین فهو رد على زعمهم أن" العالمین

 المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر "أبـــو محمـــد: قـــال القاضـــي

  " الكتاب العزیز

والقـــول بأنـــه نهـــى قـــول فیـــه ضـــعف وذلـــك أنـــه إذا كـــان " 

صـــفة " تنزیـــل" كخبـــًرا فهـــو فـــي موضـــع الصـــفة وقولـــه بعـــد ذلـــ

أیًضا فإذا جعلناه نهًیا جاء معنى أجبنًیا معترض بین الصفات 

  " فتدبرهفي رصف الكالم وذلك ال یحسن 

  

  

  : وهناك قول ثاني



 ٤١

   .قال الشوكاني في فتح القدیر

أي ال یجـــد طعـــم " ال یمســـه إال المطهـــرون" وقـــال الفـــراء"

ونقله بن العربي أیًضا في " نعمه إال المؤمنون وٕاختاره البخاري

  . أحكام القرآن

  : قال الحافظ بن كثیر رحمه اهللا: وقول ثالث

أي مـــن الجنابـــة " طهـــرونســـه إال المال یم" وقـــال أخـــرون"

قـــالوا ولفـــظ اآلیـــة خبـــر معناهـــا الطلـــب قـــالوا والمـــراد  والحـــدث

  . بالقرآن هنا المصحف

  : عن هذا إلجواب

وهــذا القــول ضــعیف جــًدا لمــا مضــى مــن أقــوال أهــل  - ١

  . العلم في اآلیة

یعــــود إلــــى " ال یمســــه"أن الضــــمیر فــــي قولــــه تعالــــة  - ٢

المحفــوظ هــو اللــوح أقــرب مــذكور وهــو الكتــاب المكنــون و 

ــه تعــالى و  ــم"مكنــون هــو المســتور كقول ــا تكــن  واهللا یعل م

والكتــاب الــذي بــین أیــدینا ظــاهر " صــدورهم ومــا یعلنــون

وهنــاك إشــارة لطیفــة أشــار إلیهــا القاضــي أبــو محمــد قــال 

 : رحمه اهللا



 ٤٢

اآلیـة  وقال بعض المتأولین أراد المصاحف وكانت یوم نزلـت"

بــــن عبــــاس ومجاهــــد لمالئكــــة وتفســــیر اآلیــــة أنهــــم ا" لــــم تكــــن

  .وعكرمة وغیرهم 

  : إعتراضات والجواب عنها

  : ض بن العربي رحمه اهللا فقالاإعتر 

أما قول من قال إن المراد بالكتـاب اللـوح المحفـوظ فهـو باطـل "

  ". ألن المالئكة ال تناله في وقت وال تصل إلیه بحال

  : ذلك الرد على

ــــه بــــبطالن أن الكتــــاب هــــو اللــــوح المحفــــو  - ١ ظ ضــــعیف قول

  . وأنظر الجواب عن القول الثالث

أن الكتـاب هـو القـرآن لكـان حجـة علیـه ألنـه : نامولو سـل - ٢

سیكون في معرض الرد على كفار قریش أنـه مـا تنزلـت بـه 

ـــــه تنزیـــــل مـــــن رب العـــــالمین وال یمســـــه إال  الشـــــیاطین ولكن

 . وهم المالئكةالمطهرون 

هـو جبریـل كیف تقـول المالئكـة والـذي ینـزل بـه : فإن قال قائل

  . فقط

  :على ذلك الجواب



 ٤٣

هـــذا عنـــد علمـــاء األصـــول یســـمى عـــام یـــراد بـــه خـــاص كقولـــه 

  : تعالى

 یا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذین تـدعون مـن"

الحـــج (اآلیـــة ... دون اهللا لــن یخلقـــوا ذبابـــا ولـــو اجتمعـــوا لــه

٧٣ .(  

 اهللا وال قائــل بــأن هــذا عــام للنــاس كلهــم أنهــم یــدعون مــن دون

وٕاال أدخـــل الصـــحابة فـــیهم ولكـــن لفظــــة النـــاس عـــام یـــراد بهــــا 

  . خاص وهم المشركون

 ان النـــاس قـــد جمعـــوا لكـــم إذ قـــال لهـــم النـــاس"وقـــال تعـــالى 

  "فاخشوهم فزادهم إیمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكیل

  )١٧٣آل عمران ( 

ـــذي أخبـــر الصـــحابة رجـــل واحـــد وهو ابـــو وال خـــالف فـــي أن ال

  .مسعود الثقفى

َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي الِمْحـَراِب َأنَّ  َفَناَدْتُه الَمالِئَكةُ  (ال تعالى وق

ـَن اللَّـهِ  َوَنِبیـا�  َوَحُصـوراً  َوَسـیِّداً  اللََّه ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیى ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمٍة مِّ

اِلِحیَن َقـاَل َربِّ َأنَّـى َیُكـوُن ِلـي ُغـالمٌ   الِكَبـرُ  َوَقـْد َبَلَغِنـيَ  مَِّن الصَّ

  )َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكَذِلَك اللَُّه َیْفَعُل َما َیَشاءُ 



 ٤٤

)٤٠آل عمران(   

عــام یــراد بــه خــاص وهــو جبریــل  "فنادتــه المالئكــة"فقولــه 

  " قال كذلك"قوله بعد ذلك  بدلیل

  قال بن كثیر رحمه اهللا في هذه اآلیة

  " أي الملك: قال"

تفســــیر آل  فــــي أبــــي عبــــد اهللا مصــــطفى العــــدويوقــــال 

وقــد تطلــق المالئكــة ویــراد بعضــهم كمــا "عمــران فــي هــذه اآلیــة 

مـره علـى مـن یشـاء ینزل المالئكة بـالروح مـن أ" في قوله تعالى

بعـد  یقبالمالئكة جبریل علیه السالم عند فر  فالمراد" من عباده

  " من العلماء

  

) اهللا علیــه وســلمصــلى (قــال : وكمــا فــي حــدیث أنــس قــال

وجعلـــت قـــرة عینـــى فـــى  الطیـــب والنســـاء احبـــب إلـــى مـــن الـــدنی

  رواه النسائي" الصاله

 ه بعـــــــض العلمـــــــاء فلفظـــــــةوفـــــــي إســـــــناده كـــــــالم وحســـــــن 

  . بها خاص وهو النكاح دایر   عامالنساء



 ٤٥

 كـان الرجـال والنسـاء"عبـد اهللا بـن عمـر  وكما في حدیث

رواه " یتوضــئون علــى عهــد النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم جمیًعــا

وغیــــرهم وهــــذا عــــام یــــراد بــــه  ٣٨١ه وبــــن ماجــــ ٧٩أبــــو داوود 

  . األزواج والمحارم مخاص وه

أن أقاتل الناس حتى  أمرت" موكقوله صلى اهللا علیه وسل

هم المســلمون والنــاس فــی. الحــدیث.... یشــهدوا أن ال إلــه إال اهللا

فلفظــة النــاس عــام یــراد بــه خــاص وهــم : وال قائــل بأنــه ســیقاتلهم

  . منهم في األصول واألمثلة كثیرة وهذا بحث. المشركون

   :إعتراض من بن العربي قال رحمه اهللا

وقد روى أن عمر بن الخطاب دخـل علـى أختـه وزوجهـا "

فقـال هـاتوا الصـحیفة فقالـت لـه " طـه "سعید بن زید وهمـا یقـرآن

ــــام عمــــر بــــن الخطــــاب  ــــه إنــــه ال یمســــه إال المطهــــرون فق أخت

  . وأغتسل وأسلم

   :هذا اإلعتراض الرد على

حـدثنا محمـد بـن عبـد اهللا : قال ىالدارقطن الحدیث أخرجه

ــا بــن غــیالن أحمــد بــن محمــد بــن  وحــدثناالحســن بــن الجنیــد  ن

إسـحاق : اهللا المنـادي قـال محمـد بـن عبیـد نـاإسماعیل األدمي 

: أنـس بـن مالـك قـال عـن القاسم بن عثمان البصـري األزرق نا



 ٤٦

مــر متقلــًدا الســیف فقیــل لــه إن ختنــك وأختــك قــد صــبوا خــرج ع

 دهما رجـــل مـــن المهـــاجرین یقـــال لـــه خبـــابعمـــر وعنـــ افاتهمـــ

أعطــوني الكتــاب الــذي عنــدكم أقــرأه : فقــال طــهوكــانوا یقــرؤون 

وكان عمر یقرأ الكتاب فقالت له أخته إنك رجـس وال یمسـه إال 

المطهــرون فقــم فإغتســل أو توضــأ فقــام عمــر فتوضــاء ثــم أخــذ 

  " طهالكتاب فقراء 

  :الحدیث ضعیف جًدا إسناد

ر التــي یتــداولها العــوام طــرق ولكــن ال م عمــولقصــة إســال

   .تصح

والـدار  ٣/١٦٧أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى : أوالً 

ـــــي الســـــنن  ـــــي األوســـــط  ١/١٢٣قطـــــن ف ـــــي ف  ١/١٠١والطبران

  . ١/٨٨والبیهیقي في السنن الكبرى 

مــــن طریــــق إســــحاق بــــن یــــونس األزرق عــــن القاســــم بــــن 

  . عثمان البصري عن إنس بن مالك

إلسـناد اعـن أنـس إال بهـذا  ال یـروى" ني عقبـة قال الطبرا

  " تفرد به إسحاق

  . في إسناده مقال ١/١٣٢وقال بن حجر في التلخیص 



 ٤٧

  . وهذا الطریق ال یصح لوجود القاسم بن عثمان

  " . لیس بالقوى"فقال  ىضعفه الدارقطن

لسان المیـزان "  له أحادیث ال یتابع علیها"وقال البخاري 

٤/٤٦٣ .  

ــ عــن أنــس ال یتــابع " ٣/٤٨٠ي فــي الضــعفاء وقــال العقیل

  " على حدیثه حدث عنه إسحاق األزرق أحادیث ال یتابع علیها

رجمتـه حـدث عـن فـي ت ٤/٢٩٥وقال الذهبي فـي المیـزان 

منكـرة حفظ وفیها قصة إسالم عمر وهي  إسحاق األزرق بمتن

  . جًدا

ــا  ١/٤٠والمحلیــة  ١/٢٤١أخرجهــا أبــو نعــیم فــي الــدالئل : ثانًی

بن عثمـان بـن أبـي شـیبة فـي تاریخـه كمـا فـي اإلصـابة  ومحمد

  : من طریق ٤/٤٨١

إسـحاق بـن عبـد اهللا عـن أبـان بــن صـالح عـن مجاهـد عـن أبــن 

  عباس

  : جًدا وهذا إسناد واه

   وهو متروك: فیه إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة

  ". لیس بشيء"وقال بن معین " تركوه"قال البخاري 



 ٤٨

  " ٥٠"الضعفاء والمتروكین " ثمتروك الحدی"قال النسائي 

عمـــر بـــن الفـــالس وأبـــو زرعـــة وأبـــو حـــاتم الـــرازي وقـــال  وتركـــه

الكامـل  ١/١٣١المجـروحین  .أحمد ال تحل عندي الروایة عنـه

١/٣٢٦ .  

ــــا ــــي المســــند : ثالًث ــــي ٣/١٦٩أخرجهــــا البــــزار ف ــــو نعــــیم ف ، وأب

وبــن األثیــر فــي  ٢/٢١٦والبیهیقــي فــي الــدالئل  ١/٤١المحلیــة 

من طریـق إسـحاق بـن إبـراهیم الحنینـي ثنـا  ٤/١٤٧ة أسد الغاب

: إســامة بــن زیــد بــن أســلم عــن أبیــه عــن جــده وٕاســناده ضــعیف

  . إبراهیم الحنینيالسند فیه 

  . ٤٢الضعفاء والمتروكین " لیس بثقة: قال النسائي

بــن  ةوكــذا فــي الســند إســام ١/٩٧ذكــر العقیلــي فــي الضــعفاء 

ن ولكنهمـا ضـعیفان زید وهو ضعیف أیًضا والحـدیث لـه شـاهدا

  . أیًضا فالذي إستدل به بن العربي ضعیف جًدا

  : البن العربى لما كان فیها حجة -والنسلم-ولو صحت

ألن الروایـــة تقــــول أنـــه توضــــاء أو أغتســـل ثــــم مـــس الصــــحف 

أسـلم عنـد رسـول اهللا  هومعلوم أنه لم یسلم بعد ألن المشهور أنـ

 یكــون عمــر كمــا فــى الروایــه فعلــى ذلــك صــلى اهللا علیــه وســلم

المشــرك لــو توضــاء أو أغتســل  صــحف وهــو مشــرك ومــس الم



 ٤٩

ــــذهب ألــــف مــــرة ال یطهــــر حتــــى ینطــــق بالشــــهادتین وفــــي  الم

بــــن العربــــي  أن المشــــرك نجــــس نجاســــة حســــیة فهــــلالمــــالكي 

المالكي یجیز مس المصحف للمشرك قطًعا ال فالحـدیث حجـة 

  . الحدیث ضعیف جًدا علیه هذا لو سلنا بصحته وبینا أن

  

  . ٢/١٠٣بن المنذر في األوسط  قال

المالئكة كذلك قال أنس " ال یمسه إال المطهرون" ومعنى قوله"

ال یمسـه إال "وابن جبیر ومجاهد والضـحاك وأبـو العالیـة وقولـه 

ـــا لقـــال ال یمســـه " المطهـــرون ـــو كـــان نهًی ـــر بضـــم الســـین ول خب

وحـــدیث " سإن المســـلم ال یـــنج" هر لحـــدیث حذیفـــةســـلم طـــاموال

   انتهى كالمه رحمه اهللا".أن المؤمن ال ینجس" أبي هریرة

إسـم مفعـول " ال یمسـه إال المطهـرون"قولـه تعـالى : وأیًضـا قلت

ولــو كــان یریــد التطهــر لعبــر بإســم الفاعــل كمــا فــي قولــه تعــالى 

  ٢٢٢البقرة" واهللا یحب التوابین ویحب المتطهرین"

  .فاآلیة ال حجة فیها لما ذهبوا إلیه

العــــدوي الجــــامع ألحكــــام النســــاء  قــــال أبــــو عبــــد اهللا مصــــطفى

ذهب أكثـر أهـل العلـم إلـى أن الحـائض ال یجـوز لهـا " ١/١٨٦

إلثبـــات ذلـــك ال یـــتم  أن تمـــس المصـــحف واألدلـــة التـــى ســـاقوها



 ٥٠

اإلســتدالل بهــا لمــا ذهبــوا إلیــه والــذي نــراه صــواًبا واهللا أعلــم هــو 

أنه یجوز للحـائض أن تمـس المصـحف وهـا هـي بعـض األدلـة 

  . ها على المنع وتوجیهها واإلجاب علیهاالتي استدلوا ب

وأجیـب علــى " المطهـرونال یمســه إال "إسـتدلوا بقـول اهللا تعـالى 

هـو الكتـاب " ال یمسه"اد بالضمیر في قوله تعالى ذلك بأن المر 

المكنون الذي في السماء والمطهرون هم المالئكة یشـعر بـذلك 

ال یمسـه إنه لقرآن كریم فـي كتـاب مكنـون "سیاق اآلیة الكریمة 

فـــي صـــحف مكرمـــة " ویتأیـــد ذلـــك بقولـــه تعـــالى" إال المطهـــرون

وهــذا هــو قــول أكثــر " مرفوعــة مطهــرة بأیــدي مســفرة كــرام بــررة

  . المفسرین في هذه اآلیة

فــي تأویــل هـذه اآلیــة هـو أن المــراد بــالمطهرون : الوجـه الثــاني

ا لمشـــركون مـــإن"المؤمنـــون ویســـتدل لـــذلك بقولـــه عـــز وجـــل  هـــم

إن المـــــؤمن ال "نبـــــي صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم وبقـــــول ال" نجـــــس

ونهــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم عــن الســفر بــالقرآن " یــنجس

  . إلى أرض العدو

أن المــــراد باآلیــــة ال یتذوقــــه إال المــــؤمنین وال : الوجــــه الثالــــث

  . ینتفع به إال المؤمنون



 ٥١

ن أن اآلیـــة ال وقـــد رجـــح العالمـــة بـــن العثیمـــی: أبـــو یحـــي قلـــت

  . محدثع من مس المصحف للحائض والمنیستدل بها في ال

  

  

  ١/٣١٩رحمه اهللا الشرح الممتع  نقال الشیخ بن العثیمی

انتهــى "اضــح وأنــا أوافقهــم علــى ذلــكردهــم لإلســتدالل باآلیــة و "

  .كالمه رحمه اهللا

  .اعتراض والرد علیه

  . إن اآلیة خبر ولكن بمعنى األمر: قیل فإن 

" یمسـه إال المطهـرون ال"ذكـروا قولـه تعـالى  فـإن" قال بـن حـزم

مـا هـو خبـرواهللا تعـالى فهذا ال حجـة لهـم فیـه ألنـه لـیس أمـًرا وٕان

یصــرف لفــظ الخبــر إلــى معنــى  إال حقــا وال یجــوز أن ال یقــول

  . ١/٨٣المحلي " قنیإال بنص جلى أو إجماع متاألمر 

قـال حـدثنا الحسـین  ١/١٢٢مـا رواه الـدواقطني : الدلیل الثـاني

حمد بـن ثـواب ثنـا أبـو عاصـم ثنـا بـن سعید بن م: بن إسماعیل

ســمعت ســالما یحــدث عــن : جــریح عــن ســلیمان بــن موســى قــال
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 ال یمـس القـرأن إال" ابیه قال قال النبـي صـلي اهللا علیـه وسـلم 

   "طاهر

  :الجواب عن هذا الدلیل

مكثــر مــن  عقبــة بــن جــریج وهــو مــدلسففیــه : الحــدیث ضــعیف

  .لف فیهالتدلیس وفیه سلیمان بن موسي االشدق وهو مخت

  .والحدیث له طرق ولكنها ال تصح :قلت

  : ولوسلمنا بصحته لما كان فیه حجه

  :لةألن لفظة طاهر لفظة مشتركة مجم

إن المــــؤمن "لحــــدیث ابــــي هریــــرة  : "المــــؤمن طــــاهر - ١

  " الینجس

ـــا فـــاطهروا" وقـــال تعـــالي  - ٢ فســـمي اهللا " وٕان كنـــتم جنب

ـــه صـــلي اهللا علیـــه  االغتســـال مـــن الجنابـــة طهـــارة مـــع ان

 .م هو القائل إن المؤمن الینجسوسل

بـــن عمــر قـــال ســـمعت  لحـــدیث: والوضــوء یســـمي طهــارة-٣

ال تقبـل صـالة بغیـر " وسلم یقـول  رسول اهللا صلي اهللا علیه

 ٢٢٤مسلم " "هورط



 ٥٣

: لحــدیث ابــي هریــرة قــال: والمســتنجي یســمي طــاهر - ٣

نزلت هذه اآلیة فـي "قال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم 

بـون ان یتطهـروا واهللا فیه رجـال یح"ي قال تعال" أهل قباء

ــــــال " یحــــــب المطهــــــرین رواه " كــــــانوا یســــــتنجون بالمــــــاءق

  .الخمسه النسائى

ل علــي مــوالقاعــدة ان اللفظــة المشــتركة بــین معــان متعــددة تح"

  " جمیع افرادها وعدم تقید واحدا منها إال بدلیل

  ٢/٢٦٢ ي في نیل االوطارقال الشوكان

ك علـــي المـــؤمن والطـــاهر مـــن راولكـــن الطـــاهر یطلـــق باالشـــت" 

االصـــغر ومـــن لـــیس علـــي بدنـــه نجاســـة ویـــدل  الحـــدث االكبـــر

 "إنمــــا المشــــركون نجــــس"إلطالقــــة علــــي االول قولــــه تعــــالي 

  ٢٨التوبة 

  " المؤمن ال ینجس"وقوله صلي اهللا علیه وسلم ألبي هریرة 

  "وٕان كنتم جنبا فاطهروا"وعلي الثاني 

ـــث  ـــي الثال ســـلم فـــي المســـح علـــي قولـــه صـــلي اهللا علیـــه و "وعل

  .دعها فإني ادخلها طاهرین" الخفین 



 ٥٤

ان الشیئ الـذي لـیس علیـه نجاسـة االجماع علي : وعلي الرابع

یســمي طــاهرا وقــد ورد فــي اطــالق ذلــك فــي  حســیة وال حكمیــه

كثیر فمن اجاز حمل المشترك علي جمیع معانیة حمله علیهـا 

تــرجح هنــا والمســألة مدونــة فــي االصــول وفیهــا مــذاهب والــذي ی

  .هـ، ان المشترك مجمل فیها فال یعمل به حتي یبین أ

  ٣/٣٥٣ قال ابو محمد بن حزم االحكام فرض اصول االحكام

ل مـــا الواجـــب حمـــل كـــل لفـــظ علـــي عمومـــه وكـــ طائفـــة وقالـــت"

ضــیة اســمه دون توقــف وال نظــر لكــن ان جأنــا دلیــل یوجــب تیق

تضـــیه لفظـــه صـــرنا الیـــه ان نخـــرج عـــن عمومـــه بعـــض مـــا یق

وهــــو قــــول جمیــــع اصــــحاب الظــــاهر وبعــــض المــــالكین  حینئــــذ

وبعــض الشــافعیین وبعــض الحنفیــین وبهــذا نأخــذ وهــو الــذي ال 

  ٣/٤٠٣االحكاموقال ایضا رحمه اهللا فى .یجوز غیره

قســمان منــه مفســر ومنــه مجمــل فالمجمــل هــو الــذي ال  العمــوم

یفهم من ظاهره معناه والمجمل ال بد مـن طلـب المـراد فیـه مـن 

  "ما بنص آخر وٕاما إجماعاحد موضعین إ

ـــت فهـــم مـــن كـــالم ابـــي محمـــد فـــي كـــال الموضـــعین ان وی" :قل

  .المجمل یظل علي اجماله حتي یأتي نص یبنیه او اجماع 

  



 ٥٥

  ١/٢٣٤ "الفقیه والمتفقة"قال الخطیب البغدادي 

مـــل فهـــو مـــا ال یعقـــل معنـــاه مـــن لفظـــه ویفتقـــر فـــي وأمـــا المج"

  " معرفة المراد الي غیره

هر ال یعقــــل معناهــــا فــــي لفظهــــا فینبغــــي ان ولفظــــة طــــا" قلــــت

بـــین مجملهـــا وقـــال المـــراد هـــو  تحمـــل علـــي كـــل ماذكرنـــا فمـــن

  .او الغسل فعلیه الدلیل وال دلیل الوضوء

   ١/٤٦٢ المحصول في علم االصول" الفخر الرازي"یقول 

فـــذاك هـــو ان  –فـــي كالمـــه عـــن المجمـــل  -أمـــا القســـم األول"

لــم یكــن حملــه علــي بعضــها یكــون اللفــظ محــتمال لمعــان كثیــرة ف

  " أولي من الباقي

وكــــذا قواعــــد  ٣/٤١٤ قــــال الفتــــوحي شــــرح الكوكــــب النیــــر

  ١٢٦وكذا مختصر بن اللحام ، ٥٢االصول 

ما احتمل معنین او اكثر من غیر تـرجیح لواحـد " المجمل هو"

  " منها او منها علي غیره

  ١٩٤ص محمد الخضري اصول الفقه"قال 

معنییة ما لم یكن مصحوبا بقرنیـة  علي أحد لوالمشترك ال ید"

  " تبینه



 ٥٦

   ٢/١٥ قال الشیخ الشنقیطي أضواء البیان

تحقیــق جــواز حمــل المشــترك علــى معنییــه كمــا حققــه شــیخ ال" 

الدین أبو العباس أبـن تیمـه رحمـه اهللا فـي رسـالته  اإلسالم تقى

مـــة وحـــرر أنـــه هـــو الصـــحیح فـــي مـــذهب اآلئفـــي علـــوم القـــرآن 

  .ه رحمه اهللانتهى كالم". األربعة

  .قلت ابویحى

معانیــه فالبــد مــن إن الشــارع مــا أراد بــاللفظ إال أحــد : فــإن قیــل

  . مبین لهذا المجمل

 رحمــه اهللا فــي علــم أصــول قــال الشــیخ عبــد الوهــاب خــالف

  ١٧٩صـ الفقه

وٕاذا كـــان اللفـــظ المشـــترك الـــوارد فـــي الـــنص الشـــرعي مشـــترًكا "

نــى المــراد منهــا بــین معــان متعــددة وجــب اإلجتهــاد لتعیــین المع

ألن الشــارع مــا أراد بــاللفظ إال أحــد معانیــه وعلــى المجتهــد أن 

  " یستدل بالقرائن واإلمارات واألدلة التي تعین هذا المراد

  " أبو یحیي: قلت 

أن " فقولــــه صــــلى اهللا علیــــه وســــلم ال یمــــس القــــرآن إال طــــاهر"

المعنى فیه هو ال یمـس القـرآن إال مسـلم أو مـؤمن والـذي یؤیـد 



 ٥٧

ا المعنــى كونــه صــلى اهللا علیــه وســلم قــد بعثــه إلــى نجــران هــذ

  ". ا المشركون نجسمإن"وفیها مشركون وقد قال تعالى 

  . ٢/٢٦٤ قال الشوكاني رحمه اهللا نیل األوطار

وهــو " سالمــؤمن ال یــنج"س دائًمــا لحــدیث والمــؤمن لــیس بــنج" 

مــن لــیس بجنــب أو  متفــق علیــه فــال یصــح حمــل المطهــر علــى

أو متــنجس بنجاســة عینیــة بــل یتعــین حملــه  حــائض أو محــدث

إنـــا المشـــركون "فـــي قولـــه تعـــالى  ى مـــن لـــیس بمشـــرك كمـــاعلـــ

  . لهذا الحدیث" نجس

وهـو متفـق " ر بالقرأن إلى أرض العـدوولحدیث النهي عن السف

علیه ولو سلم صدق إسم الطاهر على من لیس بمحـدث حـدثًا 

 مــالعرفــت أن الــراجح كــون المشــترك مجأكبــر أو أصــغر فقــد 

فــي معاینــة فــال یعــین حتــى یبــین وقــد دل الــدلیل هنــا أن المــراد 

  " المؤمن الینجس" به غیره لحدیث

  . ١٠٧صـ المنه تمام قال األلباني رحمه فى

فـــي هـــذا الحـــدیث أن المـــراد بالطـــاهر  -واهللا أعلـــم –فـــاألقرب "

ان محدثا حدثًا أصغر أو أكبـر أو حائًضـا هو المؤمن سواء أك

ســـة لقولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم المـــؤمن ال أو علـــى بدنـــه نجا
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وهــو متفــق علــى صــحته والمــراد عــدم تمكــین المشــرك  "یــنجس

  "هي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدون"مسه فهو كحدیث 

ـــت أبـــو یحـــي إن المـــؤمن ال " قولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم: قل

  یستنبط منه " ینجس

من إذا كان المـؤ  -عند من یقول به -أنه بمفهوم المخالفة - ١

  . ال ینجس فهو طاهر

أن المــــؤمن إســــم جــــنس دخــــل علیــــه األلــــف والــــالم فیفیــــد  - ٢

 . العموم لكل مسلم ومؤمن وتدخل تحته الحائض

أن النكرة في سیاق النفي تفیـد العمـوم ولفظـة یـنجس فعـل  - ٣

 واألفعال نكرات . فهي تفید العموم" ال"في سیاق النفي 

 " نفي النقید یستلزم ثبوت النقیض" القاعدة  - ٤

  .نفي النجاسة یستلزم ثبوت الطهارة ف

  : إعتراض والجواب عنه

إذا تـم مـا تریــد مـن حمـل الطـاهر عـل مـن لــیس : إن قـال قائـل

بمشــرك فمــا جوابــك فیمــا ثبــت فــي المتفــق علیــه مــن حــدیث بــن 

كتـــب إلـــى هرقـــل عظـــیم " عبـــاس أنـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، 

لیـك أثـم م تسـلم یؤتـك اهللا أجـرك مـرتین فـإن تولیـت فعلالروم أس
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ـــه " یأهـــل الكتـــاب تعـــالوا إلـــى كـــل ســـواء"األریســـین و " إلـــى قول

  . مع كونهم جامعین بین نجاسة الشرك واالجتناب" مسلمون

  :  الجواب عن هذا

فهــذه ضــروة لدعوتــه " الضــروریات تبــیح المحظــورات" القاعــدة

   .لإلسالم

ـــك  "القاعـــدة  ـــى ذل ـــب عل ـــو ترت ـــرة ول تحصـــیل المصـــلحة الكب

رى ال تنفـك عنهـا وال یمكـن یحصـیلها إال إرتكاب مفسـدة صـغ

  " بها

وبـــالطبع إســـالم هرقـــل ومـــن هـــو مثلـــه مصـــلحة كبـــرى ومســـه 

للمصـحف مفسـدة صــغرى بالنسـبة إلســالمه وال یمكـن تحصــیل 

  .إسالمه إال بهذا

بــل إن الجهــاد الــذي هــو ذروة ســنام اإلســالم ومصــلحة عظمــه 

الف للبشــریة عامــة وللمســلمین خاصــة فیــه إزهــاق لــألرواح وٕاتــ

میل للنساء وهذه في النظر الظاهر وتیتیم لألطفال وتر لألموال 

مفاســد ولكنهــا مفاســد قلیلــة غیــر معتبــرة بــالنظر إلــى المصــالح 

اهللا فــي  ة شــریعةإقامــ: العظــام المترتبــة علــى الجهــاد التــي منهــا

وكــذا رفــع الفتنــة عــن النــاس  .األرض وأن یكــون الــدین كلــه هللا
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 یكرهـــوا علـــى الكفـــر وكـــذا إزالـــة نـــوا فـــي دیـــنهم والتحتـــى ال یفت

  )٦(حكمم الطواغیت التي تحول بین الناس وبین ربها

األوطــار نیــل : شــوكاني عــن هــذا اإلعتــراض فقــالوقــد أجــاب ال

٢/٢٦٥   

قلـت إجعلــه خاًصــا باآلیــة واآلیتــین فإنــه یجــوز تمكــین المشــرك "

  " من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه لإلسالم

ى وجـــواب الشـــوكاني ال یخلـــو مـــن أقـــو  والجـــواب االول: قلـــت

  . فقد یعترض أنه ال فرق بین اآلیة والعشر آیات: إعتراضات

  :إعتراضات والجواب عنها

  . اإلعتراض األول 

  ١/٣٢١ قال العالمة بن العثیمن رحمه اهللا الشرح الممتع

كمـا قـالوا لكـن مـن  فالسند ضـعیفوأما حدیث عمرو بن حزم "

علیـه فیمـا جـاء فیـه مـن الزكـاة حیث قبول الناس لـه وٕاسـتنادهم 

لـــه أصـــًال  ان  والـــدیات وغیرهـــا وتلقـــیهم لـــه بـــالقبول یـــدل علـــى

وكثیــًرا مـــا یكـــون قبـــول النـــاس للحــدیث ســـواء كـــان فـــي األمـــور 

والحـدیث یسـتدل  .العلمیة أو العملیـة قائًمـا مقـام السـند أو أكثـر

                                                 

 . ٢٠٧، شرح القواعد للزرق صـ٣/١٠٠٧سلمان بن فهد العودة، إعالن الموقعین / انظر شرح بلوغ المرار د )٦(
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بــه مــن زمــن التــابعین إلــى وقتنــا هــذا فكیــف نقــول ال أصــل لــه؟ 

  ". ید جًداهذا بع

  : مناقشة هذا اإلستدالل

أنهــا متلقــاه إن كثیــًرا مــن الفقهــاء قــد یــدعون فــي أحادیــث : أوالً 

  . یص ال تثبت هذه الدعوىفي القبول وعند التمح

أننا لم نرى أحد من أصحاب السنن والصحاح والمسانید : ثانًیا

مـا ا علـى تلقـي النـاس لهـا بـالقبول وٕانقد خرجوا أحادیـث إعتمـادً 

المرســـل داود الظـــاهري  هـــو اإلســـناد وقـــد ضـــعف هـــذاتمـــد المع

ــــرهم  ــــذر وغی ــــن حــــزم وبــــن المن ــــاس وب وبــــالطبع هــــؤالء مــــن الن

فــــي بطــــالن دعــــوى هــــذا التلقــــي  وخالفهــــم معتبــــر وهــــذا كــــافى

  . لصحة الكتاب

ــا وأمــا دعــوى اإلجمــاع علــى مــا ورد فیــه مــن أحكــام فــإن : ثالًث

  . الخالف في مس المصحف محفوظ مشهور

ـــا لـــو ســـلممنا أن دعـــوة التلقـــي مقبـــول فـــإن مســـألة مـــس و : رابًع

ین قد تلقاهـا النـاس بـالقبول أرأیت الصحیح. المصحف مستثناه

ا تكلــم فیــه بعــض اآلئمــة ال یــدخل فــي هــذا التلقــي مــ ومــع ذلــك

  . وغیره كالدارقطنى
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مـــن هـــذا  األحادیـــث التـــي تكلـــم فیهـــا العلمـــاءفـــإذا كنـــا نســـتثنى 

ف مــن ثبــوت التلقــي لثبــوت التلقــي إســتثنینا أیًضــا مــس المصــح

  . النزاع فیه

ال یمكـــن أن یحـــتج بهـــذا المرســـل فـــي الـــدماء : فـــإن قـــال قائـــل

واألموال ثم ال یحتج به في هذه المسألة التي هي أهـون بكثیـر 

  . من إنتهاك مال المسلم أو دمه

  : الرد على ذلك

أن ما یتعلق باألموال والدماء لیس اإلعتمـاد علـى هـذا المرسـل 

اد علــى أحادیــث أخــرى ثابتــة عــن رســول اهللا صــلى بــل اإلعتمــ

  . اهللا علیه وسلم

  .اإلعتراض الثاني ومناقشته

ـــن العثی ـــة ب ـــال العالم ـــیق ـــه اهللام ـــى ن رحم ـــع ف  الشـــرح الممت

١/٣٢٠  

وكنــت فــي هــذه المســألة أمیــل إلــى قــول الظاهریــة ولكــن لمــا " 

ــــه وســــلم  ــــه صــــلى اهللا علی ــــت قول ال یمــــس المصــــحف إال "تأمل

ه لقولـــ األصـــغر واألكبـــرى الحـــدث یطلـــق علـــ والطـــاهر" طـــاهر

ولكـن یریـد لیطهـركم  مایریـد اهللا لیجعـل علـیكم مـن حـرج"تعالى 

ولــم یكــن مــن عــادة النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أن " ٦المائــدة"
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ن وصـفه باإلیمـان أبلـغ تبـین لـي یعبر عـن المـؤمن بالطـاهر أل

ال یجـــوز أن یمـــس القـــرآن مـــن كـــان محـــدثًا أصـــغر وأكبـــر  أنـــه

  . هـ كالم رحمه اهللا.أ. ذي أركن إلیه حدیث عمرو بن حزم وال

   -:مناقشة هذا االعتراض

لفـظ المشـترك بالحـدث األصـغر الشیخ رحمه اهللا قـد قیـد ال: أوالً 

  . ١/٣١٩ الشرح الممتع فى وهوالذي قال واألكبر بدون دلیل

إنـــــا "وكـــــذا فـــــإن الطـــــاهر یطلـــــق علـــــى المـــــؤمن لقولـــــه تعـــــالى "

ا فیه إثبات النجاسة للمشرك وقـال صـلى وهذ" المشركون نجس

وهــذا فیــه نفــي النجاســة " إن المــؤمن ال یــنجس"اهللا علیــه وســلم 

لــیس  النــه ونفــي النقــیض یســتلزم ثبــوت نقــیضعــن المــؤمن 

  ". هناك إال طهارة أو نجاسة

ـــا هللا ولـــم یكـــن مـــن عـــادة النبـــي صـــلى ا" قولـــه رحمـــه اهللا : ثانًی

  .هربالطا علیه وسلم أن یعبر عن المؤمن

  : قلت 

لیل الـــذي یمنـــع أن یعبـــر عـــن المـــؤمن ومـــا هـــو الـــد: أوالً قلـــت 

  . بالطاهر
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بل إنه صلى اهللا علیـه وسـلم عبـر عـن المـؤمن بالطـاهر : ثانًیا

  " إن المؤمن ال ینجس" في قوله صلى اهللا علیه وسلم 

  "النقیض یستلزم ثبوت النقیض ونفى"

قد یستلزم األمـر ولكن  .نا أنه ما كان من عادتهمولو سل: ثالثًا

  .ة إلحتیاجنا إلیها في موقف ماأن تخرج عن العاد

هــا هــو النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم كــان ینهــي الصــحابة أن ف 

یقوموا له أو یغالوا فیه وها هو فـي موقـف قـد خـرج عـن عادتـه 

اه أحمــد والبخــاري صــلى اهللا علیــه وســلم ففــي الحــدیث الــذي رو 

 "الحكـم وفـي الحـدیث ن مخرمـة ومـروان بـنمن حدیث المسـورب

ــا  تــنخم نخامــة إال وقعــت فــي كــف رجــل فــدلك بهــا وجــه وم

 فما الذي جعلـه"لون على وضوئه تیقت اأ كادو وجلده وٕاذا توض

یخــرج عــن عادتــه هــو إظهــار لقــریش أن  صــلى اهللا علیــه وســلم

  . الذي یقاتل على نخامته ووضؤه لن یتركه أبًدا

ركین وكـــــذلك فكتـــــاب عمـــــرو بـــــن حـــــزم كـــــان ذاهـــــب إلـــــى مشـــــ

قــــال العالمــــة "واهللا الموفــــق. فوضــــعت هــــذه اللفظــــة موضــــعها 

  ٢/٣٣٢االصولى بن دقیق العید فى احكام االحكام

ذلـك  السیاق طریق بیان المجمالت وتعـین المحـتمالت وفهـم"

  "قاعدة كبیرة فى اصول الفقه



 ٦٥

 إلیــه حــدیث عمــرو بــن والــذي اركــن" قولــه رحمــه اهللا : ثالًثــا

  ....حزم

   ١/٣٢٠اهللا الذي قال الشرح الممتع وهو رحمة  :قلت 

  " ضعیف وأما حدیث عمرو بن حزم فالسند" 

   "ثم یركن إلیه رحمه اهللا" فكیف یكون الحدیث ضعیف

  . ركن إلیه لقبول الناس له إنه :فإن قیل 

   .واهللا الموفق .بنا على هذه الدعوى قد أج :قلنا

  :المذهب الثاني

، وبـــن .)٧(ریـــةمـــذهب الظاه. جـــواز مـــس المصـــحف للحـــائض 

، )١٠(الشــوكاني. )٩(إختارهـا العراقیـون: وقـال البیهقـي. )٨(المنـذر

  )١٢(، واأللباني.)١١(وروایة قدیمة للشیخ بن العثیمن

  :أدلتهم

  : الدلیل األول

                                                 

 " ١١٦"المحلي  مسألة   ) ٧(

)٨ (   

  ١/٤٩٧الخالفیات للبیهقي   ) ٩(

  ٢/٢٦٠ نیل األوطار  ) ١٠(

)١/٣٢٠  ) ١١ . 

)١٢ (   



 ٦٦

البــــــراءة األصــــــلیة وعــــــدم الــــــدلیل المقتضــــــى لوجــــــوب الطهــــــارة 

واألصــل عــدم الوجــوب حتــى یقــوم دلیــل صــحیح علــى وجــوب 

بـــــــه  حف وال یصـــــــح شـــــــىءمما احـــــــتجة لمـــــــس المصـــــــالطهـــــــار 

  . المانعون

  :الدلیل الثاني

عـن بــن عبــاس أن النبــي صـلى اهللا علیــه وســلم، قضــى حاجتــه 

  . من الخالء فقرب إلیه طعام فأكل ولم یمس ماء

  . حو یرثقال وزاد ني عمرو بن دینار عن سعید بن ال

أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قیل لـه إنـك لـم تتوضـاء قـال مـا 

ـــن حمیـــد . )١٣(الة فاتوضـــأةأردت صـــ إنـــا أمـــرتم " وعنـــد عبـــد ب

  .)١٤("بالوضوء للصالة

  وجه الداللة من الدلیل

  .)١٥(حصر وجوب الوضوء للصالة

  

  : الدلیل الثالث

                                                 

  ٣٧٤مسلم   ) ١٣(

  ٦٨٩المنتخب   ) ١٤(

 .  انظر المراد السادس مع جواز قراءة القرآن للجنب  ) ١٥(



 ٦٧

إذا كانـــت قـــراءة القـــرآن مـــن دون مـــس جـــائزة باإلجمـــاع فكـــذلك 

ولــم نتعبــد بمجــرد  بــاب أولــى ألننــا قــد تعبــدنا بقراءتــه مســه مــن

علــى جــواز قــراءة "قــد نقــل النــووي اإلجمــاع مســه بــدون قــراءة و 

  .)١٦("القرآن للمحدث واألفضل له أن یتطهر

  : الدلیل الرابع

فـي : بینمـا رسـو اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: عن أبي هریـرة قـال

المسجد فقال یا عائشة ناولیني الثوب فقالت إنـي حـائض فقـال 

  .)١٧(ك لیست في یدك فناولتهتإن حیض

  : یلوجه الداللة من الدل

فإذا كانت الحیضة لیست في الید كانت الید طاهرة فلها مسه، 

  . كذلك لیست في القدم في دخول المسجد .وأقول

  : الدلیل الخامس

حــدیث أبــو ســفیان فــي كتــاب رســول اهللا إلــى هرقــل وفــي قولــه 

یأهل الكتاب قالوا إلى كلمـة سـواء بیننـا وبیـنكم أال نعبـد "تعالى 

ا وال یتخذ بعًضا بعًضا أربابا مـن دون إال اهللا وال نشرك به شیئً 

                                                 

 ٢/٨٢المجموع   ) ١٦(

  ٢٩٩مسلم   ) ١٧(



 ٦٨

ــــوا  ــــوا فقول "  ٦٤آل عمــــران " أشــــهدوا بأنــــا مســــلمون"اهللا فــــإ، تول

  .)١٨(وهو قطعة من حدیث طویل

  : وجه الداللة من الدلیل

فـإن قـالوا إنمـا بعـث رسـول اهللا صـلى " قال أبو محمد بـن حـزم

 اهللا علیه وسلم إلى هرقل آیـة واحـدة، ولـم یمنـع مـن غیرهـا وأنـم

أهــل قیــاس فــإن تقیســوا علــى هــذه اآلیــة مــا هــو أكثــر منهــا فــال 

  .)١٩(تقیسوا على هذه اآلیة غیرها 

  

  :الدلیل السادس

 یكـن كلهـم جـواز مـس لـم إذا كان یجوز عند أكثـر المـانعین إن

اللــوح المكتــوب فیــه قــرآن فالبــالغ أولــى ألن الصــبي قــد  الصــبى

  .)٢٠(غال یحافظ على طهارة یده كما یحافظ علیها البال

  

  

  

                                                 

 " ١٧٧٣" ومسلم " ٧" البخاري   ) ١٨(

  ١١٦: المحلي مسألة   ) ١٩(

  ٧/١٢٩موسوعة الطهارة للدبیان   ) ٢٠(



 ٦٩

  : إعتراض والرد علیه

  لها أن تمسه ولكن بحائل : فإن قیل

  : الرد على ذلك

لـیس بـل ونقـول دعـوه بـدعوه .هذه دعوى عاریة عـن الـدلیل -١

   .لها ان تمسه بحائل ولیس عندكم ما یعارض هذا

فــإن اللــوح وظهــر الورقــة حــاجًزا " )٢١( قــال أبــو محمــد بــن حــزم

هـذه تفـاریق ال دلیـل علیهـا مـن أیًضا بـین المـاس وبـین القـرآن و 

قـــرآن وال ســـنة ال صـــحیحة وال ســـقیمة وال مـــن إجمـــاع وال مـــن 

  ". قیاس وال من قول صاحب وباهللا تعالى التوفیق

  : الترجیح

ویتــرجح مــذهب القــائلین بجــواز مــس المصــحف للحــائض لعــدم 

   المانع الدلیل

قواهللا الموف  

 والحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات

  

  

                                                 

 . ١/٨٤لمحلي ا ) ٢١(


