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Abstract 
  

     

     The study examines differences in the Islamic ruling for touching the Holy 
Quran from Excreted, pleurisy, menstruating, bleeding following childbirth and 
infidels, between permitting and prohibiting, and also examines differences in their 
permissibility to read the Holy Quran without even touching it; Scholarly views 
range between the overall and partial prevention; both in the cases listed or in other 
cases which were considered exceptional. It has been shown in this paper that the 
directories invoked by the Inhibitors to touch or read are not suitable for inference; 
because they are either different, or they are weak, or the inferences are not 
mentally strong enough to oppose the pro-sound texts for the origin of the patent. 
The result of research which is based on the correct directories is; it's permitted for 
everyone to read and touch the Holly Quran.                                                               

  

 

  الملخص

  

تعاِلج هذه الدراسة اختالف العلماء في مسِّ المصحف من الُمْحِدث والُجُنب والحائض والنَُّفساء والكافر      

بین ُمِبیح ومحرِّم، وتعالج اختالفهم في قراءتهم القرآن من غیر مسٍّ للمصحف على أقوال عدیدة تتلخص في 

مذكورة أو في حاالت منها َعدَّها اآلخذ بها استثنائیة، وقد تبین المنع الكّلي والمنع الجزئي؛ سواء في األنواع ال

أن األدلة التي احتّج بها المانعون للمّس أو القراءة ال تصلح لالستدالل؛ ألنها إّما في غیر المسألة، وٕاّما أنها 

راءة، ضعیفة، وٕاّما أنها استدالالت عقلیة ال تقوى على معارضة النصوص الصحیحة المؤیِّدة ألصل الب

وكانت نتیجُة البحث القائمُة على األدلة الصحیحة؛ أنه یجوز لكل َأَحٍد أن یقرأ القرآن الكریم وأن یمسَّ 

  .المصحف
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  المقدمة

  

إن الحمد هللا، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهد اهللا 

  .د له ولیًا مرشدًا، وبعدفهو المهتد، ومن یضلل فلن تج

فإن القرآن الكریم كتاب اهللا العظیم؛ الذي یجب على كل مسلم إجالله، وینبغي لكل مسلم تالوته واألخذ 

إنَّ هذا الُقْرآَن َیْهِدي  :بأحكامه، فهو یهدي إلى األقوم من االعتقاد والسلوك وأنواع العمل؛ قال اهللا تعالى

اِلحاِت أنَّ َلُهم َأْجرًا َكِبیرًا ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُیبَ  وفي هذا القرآن . ]٩:اإلسراء[شُِّر الُمْؤِمِنیَن الَِّذیَن َیْعَمُلوَن الصَّ

ُل ِمَن الُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َوَرْحَمٌة ِلل : الشفاء والرحمة للمؤمنین؛ قال اهللا تعالى ُمْؤِمِنیَن، َوال َیِزیُد َوُنَنزِّ

  .]٨٢:اإلسراء[سارًا الّظاِلِمیَن إّال خَ 

ولّما كان للقرآن تلك المكانة العظیمة في نفوس المسلمین؛ رأینا العلماء یتسارعون إلى ما رأوه متناغمًا      

مع هذا التعظیم، فإذا بكثیر منهم یحّرم مّس المصحف أو تالوة القرآن على غیر تاّم الطهور، فحرموا ذلك 

ساء والكافر، ورأینا بعضهم یستثني بعض األنواع أو بعض الصور، على المحدث والجنب والحائض والُنفَ 

  .لذلك كان من الضروري استعراض أدلة كل فریق ومناقشتها؛ للوصول إلى الراجح في المسألة

  :دراسة سابقة في هذا الموضوع
  

محمد عمر بن  للدكتوربحثا علمیا محكَّما ) اإلنترنت(لقد وجدت في موقع الفقه اإلسالمي على شبكة 

مجلة جامعة أم ( ، وهو منشور في "دراسة فقهیة مقارنة  –حكم الطهارة لمس القرآن الكریم :" السبیل عنوانه

ظهر لي رجحان ما ذهب إلیه جمهور  :"، وقد قال في خاتمته)وآدابها  القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة

لكن دراستي لهذا الموضوع تخالف   ،)١("رأصغ اً بتحریم مس المصحف على المحدث حدثالعلماء؛ من القول 

  .وتثبت أن مّس المصحف جائز للجمیع وكذلك قراءته، ولم أجد في القراءة بحثًا خاصاً  هذه النتیجة تمامًا،
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  :وقد اشتملت هذه الدراسة على ما یلي

  .مّس المصحف من أصحاب األحداث :المسألة األولى )١

 أقوال العلماء في المسألة. 

  فریقأدلة كل. 

 مناقشات العلماء. 

 مناقشة ترجیحات الدكتور ابن السبیل. 

 خالصة المسألة. 

  .قراءة القرآن من أصحاب األحداث :المسألة الثانیة ) ٢ 

 أقوال العلماء في المسألة. 

 أدلة كل فریق. 

 مناقشات العلماء. 

 الترجیح. 

 التوصیات. 

 

  المسألة األولى

  مس المصحف من أصحاب األحداث

  

  :قوالن في المسألة
  

  .المصحف كله أو بعضه سَّ أن یمَ  أو أصغرَ  أكبرَ  اً ث حدثدِ حْ أنه ال یجوز للمُ : القول األول

نقل هذا عن . أكبر أو أصغر أن یمس المصحف اً ماء إلى أنه ال یجوز للمحدث حدثذهب أكثر العل     

، وسعید بن زید، وسلمان علي بن أبي طالب، وعبد اهللا بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اهللا بن عمر

الفارسي، ومن التابعین عن عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب الزهري، والحسن البصري، وطاووس بن 

عبید اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن كیسـان، وسـالم بن عبد اهللا بن عمر، وٕابراهیم النخعي، والفقهاء السبعة وهم 

حمد بن أبي بكر الصدِّیق وسعید بن المسیِّب وأبو بكر بن عبد مسعود وعروة بن الزبیر بن العوام وقاسم بن م

 )٤(والمالكیة )٣(، وهو قول المذاهب األربعة؛ الحنفیة)٢(الرحمن وسلیمان بن یسار وخارجة بن زید بن ثابت

  .)٦(والحنابلة )٥(والشافعیة
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ه، بهذا قال بعض   أنه یجوز للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر أن یمس المصحف كله أو بعض: القول الثاني

  . )٧(التابعین كالحكم بن عیینة وحماد بن أبي سلیمان، وهو مذهب الظاهریة

  :أدلة المحرمین
  

  .الكتاب: أوالً 

ال َیَمسُُّه ِإّال * في ِكتَاٍب مَّْكُنوٍن * إنَُّه َلُقْرآٌن َكِریٌم  :استدلوا من الكتاب بقول اهللا عز وجل     

  ].الواقعة: ٨٠- ٧٧[ مِّن رَّبِّ العاَلِمینَ  َتْنِزیلٌ * الُمَطهَُّروَن 

، اً إال المطهرون إجالًال له وتعظیم أخبر أن هذا القرآن الكریم ال یمسه أن اهللا : وجه الداللة      

وجاء اإلخبار في اآلیة بصیغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرین، وعموم سلبه في 

لفظ واآلیة وٕان كان لفظها . ون من األحداث واألنجاس من بني آدمغیرهم، والمراد بالمطهرین؛ المطهر 

، ]البقرة: ٢٣٣[ ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها :فهذا نظیر قوله تعالى: ، قالوا)٨(اً الخبر، إال أنه خبر تضمن نهی

  .)٩(، فدل ذلك على اشتراط الطهارة لمس المصحفاً فإنه خبر تضمن نهی
  

  .من السنة:  ثانًیا

استدلوا من السنة بأحادیث ورد فیها النهي عن مس المصحف لغیر طاهر، وأن المراد بالطاهر      

الطاهُر من الحدث األكبر واألصغر؛ ومن النجاسة الحسیة والمعنویة، وهذه هي األحادیث مع التعلیق 

  : علیها

ن في كتاب النبي كا: عن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جده قال -١

 القرآن إال طاهر وال َیَمّس ( :لعمرو بن حزم.( 

عن عبد اهللا بن  )١١(ومن طریقه البیهقي في معرفة السنن )١٠(هذا الحدیث أخرجه مالك في الموطأ     

، عن معمر عن )١٣(ومن طریقه الدارقطني )١٢(مرسال، وأخرجه عبد الرزاق أبي بكر بن حزم عن النبي 

من طریق عبد  )١٥(والبیهقي )١٤(مرسًال، وهو في الدارقطني ن أبي بكر عن أبیه عن النبي عبد اهللا ب

وابن  )١٦(وأخرجه الدارمي مرسال أیضًا،  الرزاق عن معمر عن محمد بن أبي بكر عن أبیه عن النبي

ان بن داود ، كلهم من طریق یحیى بن حمزة عن سلیم)٢٠(والبیهقي )١٩(والحاكم )١٨(والدارقطني )١٧(حبان

  .عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جده مرفوعا

قد شهد عمر                             :" ، وقال الحاكم)٢١(" اً أرجو أن یكون صحیح:" الحدیث فقالوسئل أحمد عن هذا      

وكتاب عمرو بن حزم :" بن عبد البر، وقال اإلمام ا)٢٢("ابن عبد العزیز والزهري لهذا الكتاب بالصحة 
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، وقال شیخ )٢٣(" هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من اإلسناد الواحد المتصل

  . )٢٤(" وهو كتاب مشهور عند أهل العلم:" اإلسالم ابن تیمیة

منكر الحدیث، : المدیني، وعن علي بن )٢٥(فیه نظر: في سنده سلیمان بن داود؛ قال البخاري :قلت     

، وعن یحیى )٢٦(ولیس یصح هذا الحدیثلیس بمعروف : وقال أبو یعلى الموصلي عن یحیى بن معین

  .)٢٧(لیس بشيء: ابن معین

ال َتَمسَّ القرآَن إال وأنت :( إلى الیمن قال لما بعثني رسول اهللا : قال عن حكیم بن حزام  -٢

 ).طاهر

، كلهم من طریق سوید )٣١(والحاكم )٣٠(والدارقطني )٢٩(وفي األوسط )٢٨(أخرجه الطبراني في الكبیر     

صحیح اإلسناد، :" أبي حاتم عن مطر الوراق عن حسان بن بالل عن حكیم بن حزام به، وقال الحاكم

 ".ولم یخرجاه

: ، وقال أبو زرعة)٣٢(ضعیف: مدار الحدیث على سوید بن إبراهیم الجحدري؛ قال النسائي: قلت     

، وقال ابن )٣٤(ال یتابع على هذه األحادیث والغالب على حدیثه الوهم: ، وقال البخاري)٣٣(س بالقويلی

: ، وقال ابن عدي)٣٥(فیه القولَ  عُ جِ ضْ یروي الموضوعات عن األثبات، وقد كان یحیى بن معین یُ : حبان

صدوق : وقال ابن حجر، )٣٦(یأتي عن قتادة بأحادیث ال یأتي بها أحد عنه غیره وهو إلى الضعف أقرب

  . )٣٧(سيء الحفظ، له أغالط

 ).القرآن إال طاهر  ال َیَمّس :( قال النبي : قال عن عبد اهللا بن عمر -٣

، جمیعا من طریق )٤١(والبیهقي )٤٠(والدارقطني )٣٩(وفي الصغیر )٣٨(أخرجه الطبراني في الكبیر     

رواه : وقال الهیثميبد اهللا بن عمر مرفوعا، سلیمان بن موسى عن سالم بن عبد اهللا بن عمر عن أبیه ع

وٕاسناده ال بأس به، ذكر األثرم أن : ، وقال ابن حجر)٤٢(قونالطبراني في الكبیر، والصغیر، ورجاله موثَّ 

  . )٤٣(أحمد احتج به

سألت الزهري فلم یعرفه، وقال : في إسناده سلیمان بن موسى الدمشقي؛ قال ابن جریج: قلت     

  . )٤٥(لیس بالقوي في الحدیث: ، وقال النسائي)٤٤(ه مناكیرعند: البخاري

  ). ال َتَمسَّ القرآَن إال وأنت طاهر:( عن عثمان بن أبي العاص مرفوعا -٤

إسماعیل بن رافع عن محمد بن سعید بن عبد الملك عن  من طریق )٤٦(أخرجه الطبراني في الكبیر     

  .قال عثمان بن أبي العاص: المغیرة بن شعبة قال
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ضعیف، وقال ابن : في إسناده إسماعیل بن رافع بن عویمر األنصاري المدني، قال أحمد: قلت     

، وقال ابن )٤٨(متروك الحدیث: وقال النسائي )٤٧(منكر الحدیث: لیس بشيء، وقال أبو حاتم: معین

  .)٤٩(متروك: خراش والدارقطني

اعیل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن من طریق إسم )٥٠(وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف     

  ." المصحف وأنت غیر طاهر ال تمسَّ :" عثمان بن أبي العاص مرفوعا بلفظ

وحدیث عثمان بن أبي العاص منقطع ألن القاسم لم یدرك عثمان، وٕاسماعیل :" قال صاحب التنقیح     

قطع ألن القاسم لم یدرك عثمان، هو من:" ، وقال ابن الملقِّن)٥١(" ابن مسلم المكي ضعیف تركه بعضهم

                        :وقال البخاري ،)٥٢("وضعیف ألن في إسناده إسماعیل بن مسلم المكِّي وقد ضعفوه وتركه جماعة 

  .)٥٣(" إسماعیل بن مسلم المكي، تركه ابن المبارك وربما روى عنه وتركه یحیى وابن مهدي" 

  .)٥٤(متروك الحدیث: ه، وقال أكثرهمقد ضعفه كل الذین ذكرو : قلت      

  :حدیث عمر بن الخطاب  -٥

ك قد َصَبَوا، فأتاهما عمر إن َخْتَنك وُأْختَ : خرج عمر متقلدا السیف فقیل له: عن أنس بن مالك قال     

أعطوني الكتاب الذي عندكم : فقال) طه(وعندهما رجل من المهاجرین یقال له خّباب، وكانوا یقرؤون 

إنك رجس وال یمسه إال المطّهرون، فُقم فاغتسل أو توضأ، : عمر یقرأ الكتاب، فقالت له أختهأقرأه، وكان 

  ).طه(فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ 

من  ، جمیعاً )٥٩(وابن عساكر )٥٨(والحاكم )٥٧(والدارقطني )٥٦(وابن شّبة )٥٥(الحدیث أخرجه ابن سعد     

  . بن مالك طریق القاسم بن عثمان البصري عن أنس

حّدَث  :قال البخاري له أحادیث ال یتابع علیها، قلت:" وفیه القاسم بن عثمان البصري، قال الذهبي     

القاسم بن عثمان لیس :" وقال الدارقطني، )٦٠("عنه إسحاق األزرق بقصة إسالم عمر وهي منكرة جدا

  .ال هذا الكالم، فهو ضعیفالحدیث موقوف كما نرى، وال نجد في القاسم إ: قلت. )٦١(" بالقوي

  . اإلجماع :ثالثًا

اشتهر عن الصحابة القول بعدم جواز مس المحدث المصحف، حیث روي ذلك عمن تقدم ذكرهم من      

  .)٦٢(فقهاء الصحابة ومشاهیرهم، ولم یعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان ذلك إجماًعا سكوتًیا
  

  :مناقشة أدلة المحرمین

ه المصحف بما جواز مس المصحف للمحدث؛ عن أدلة الجمهور القائلین بتحریم مسّ أجاب القائلون ب     

  :یأتي
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  :رفع السین في قوله سبحانه: خبر ولیس بأْمر؛ بدلیل ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  :إن قـوله تعالى  –١

       َُیَمسُّه  إال بنص  الخبر إلى معنى األمرلفــتح السین، فال یــجوز أن یصــرف لفـظ  اً ولو كان نهی

 ن؛ ولم یثبت شيء من ذلك، وألن المصحف یمسه الطاهر وغیر الطاهر، فدلَّ جلي، أو إجماع متیقَّ 

آخر،  اً ذي بأیدي الناس، وٕانما عنى كتابلم َیْعِن بالمصحف المذكور في اآلیة هذا ال على أن اهللا 

ك رْ هَّرین في اآلیة المالئكة؛ ألنهم ُطهِّروا من الشِّ ، وأیضًا فأن المراد بالمط)٦٣(وهو الذي في السماء

قال . )٦٤(المتطهِّرون: والذنوب، ولیسوا بني آدم؛ ألن المطهَّر من طهره غیره، ولو أرید بهم بنو آدم لقیل

بمنزلة اآلیة التي في عبس  أنها ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن   أحسن ما سمعت في قوله:" مام مالكاإل

- ١٢(ِكرَاٍم َبَرَرٍة * ِبَأْیِدي َسَفَرٍة * َمْرُفوَعٍة مَُّطهََّرٍة * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة * َفَمن َشاَء َذَكَرُه : وتولى

وا بالطهارة في سورة فُ صِ یرید أن المطهرین هم المالئكة الذین وُ :" ، قال ابن العربي)٦٥()عبس: ١٦

  .)٦٧(یعود على الكتاب المكنون، وقد قال بهذا أكثر المفّسرین  َیَمسُّهُ  : ، والضمیر في قوله)٦٦("عبس
  

ث كلها ضعیفة، وال یخلو إسناد دِ حْ المصحف على المُ  إن األحادیث التي استدل بها على تحریم مسِّ   –٢

فإن اآلثار التي احتج بها من لم ُیِجز :" واحد منها من قدح وعلة، فال تقوم بها حجة، قال ابن حزم

ه، فإنه ال یصح منها شيء؛ ألنها إما مرسلة، وٕاما ضعیفة ال ُتسَند، وٕاما عن مجهول، وٕاما للجنب مسّ 

  . )٦٨("عن ضعیف

  .  )٦٩(إن دعوى اإلجماع ال تثبت، بدلیل وجود المخالف من التابعین ومن بعدهم   –٣
  

  :الرد على اعتراض المجیزین على أدلة المانعین 
  

  :ن بجواز مس المحدث المصحف على أدلة التحریم بما یأتي رّد جمهور العلماء اعتراض القائلی

  :بأجوبة ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن   كانت اإلجابة على االستدالل باآلیة: أوال

إنما یعود على الكتاب الذي في السماء وهو اللوح   ال َیَمسُّهُ  القول بأن الضمیر في قوله سبحانه  -١

بعد   َتْنِزیٌل مِّن رَّبِّ العاَلِمینَ  :أن قوله سبحانه:جوابه ،الذي بأیدي الناس المحفوظ، ال على المصحف

وهو خبر فیه داللة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأیدي الناس،  ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن   قوله سبحانه

وقال ، )٧٠(ن غیر المتطّهر یمّسهف في كالمه تعالى ألبمعنى النهي ولو كان باقیًا على أصله لزم الُخلْ 

ظاهر في إرادة المصحف فال یحمل على غیره إال بدلیل صحیح صریح    َتْنِزیلٌ   قوله تعالى:" النووي

 :فتبین بهذا أن المراد النهي ولیس الخبر، وقد ورد مثل هذا كثیر في الكتاب والسنة، ومنه قوله  ،)٧١("
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  َِهاَال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلد ] ومنه في السنة قولهاً فإنه خبر تضمن نهی ،]البقرة: ٢٣٣ ، :)  ال یبیع أحدكم

  . )٧٣(اً بإثبات الیاء، فإنه خبر تضمن نهی )٧٢() على بیع أخیه
  

القول بأن المراد بالمطهرین في اآلیة هم المالئكة ولیسوا بني آدم؛ ألن المطهرین هم الذین طهرهم  -٢

 ).المتطهرون(نو آدم لقیلغیرهم، وأنه لو أرید بهم ب

  .)٧٤(مطهَّر ومتطهِّرأن المتوضئ  :جوابه

مع التسلیم بأن المراد بالمطهرین المالئكة كما هو قول جمهور المفسرین، فإنه یمكن االستدالل باآلیة  -٣

 . )٧٥(بقیاس بني آدم على المالئكة

ف التي في السماء ال حُ ت الصُّ من باب التنبیه واإلشارة؛ ألنه إذا كان:" قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة -٤

ها إال طاهر، والحدیث رون؛ فكذلك الصحف التي بأیدینا من القرآن ال ینبغي أن یمسَّ ها إال المطهَّ یمسُّ 

  . )٧٦("مشتق من هذه اآلیة 

أن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في  -  واهللا أعلم -الوجه في هذا :" اً وقال أیض     

أو  اً المصحف بعینه سواء كان المحل ورقالذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف، كما أن 

رون؛ وجب أن ه إال المطهَّ ، فإذا كان ِمْن ُحْكم الكتاب الذي في السماء أن ال یمسَّ اً أو لحاف اً أو حجر  اً أدیم

لَّ ما فیه یكون الكتاب الذي في األرض كذلك؛ ألن حرمته كحرمته، أو یكون الكتاب اسم جنس یعمُّ ك

* ُصُحفًا مَُّطهََّرًة  اَرُسوٌل ِمَن اللَِّه َیْتُلو         :القرآن سواء كان في السماء األرض، أوحى إلى ذلك قوله تعالى

عبس (مَّْرُفوَعٍة مَُّطهََّرٍة * ِفي ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة  :وكذلك قوله تعالى). البینة: ٣- ٢(   ِفیَها ُكُتٌب َقیَِّمةٌ 

  .)٧٧(" هاث مسُّ دِ حْ للمُ فوصفها أنها مطهرة فال یصلح ) ١٤- ١٣

إن المالئكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب؛ ألنهم مطهَّرون، :" قال أبو عبد اهللا الَحِلیِمي الشافعي -٥

 لها، فثبت أن المطهَّر من الناس هو الذي ینبغي له أن یمسَّ  يُّ ضِ رْ ر للعبادة والمَ والمطهَّر هو المیسَّ 

لمحِدث لیس كذلك؛ ألنه ممنوع عن الصالة والطواف، والجنب والحائض ممنوعان عنهما المصحف، وا

 .)٧٨(" هوعن قراءة القرآن؛ فلم یكن لهم حمل المصحف وال مسّ 

فینا، وهذا أولى؛  وماً ٕان كان في صورة الخبر؛ كان عمُحِمَل لفظ اآلیة على النهي و  إنْ :" قال الجصاص -٦

القرآن إال  وال یمّس  (:أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم متظاهرةفي أخبار  لما روي عن النبي 

 .)٧٩(" یه ذلك باآلیة إذ فیها احتمال له، فوجب أن یكون نه)طاهر
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  :أن دعوى عدم صحة األحادیث، وأنها ال تصلح لالحتجاج والعمل غیر مسلَّم؛ لما یلي :ثانًیا

منها من مقال؛ إال أن مجموع طرقها ترقى في أقل أن تلك األحادیث؛ وٕان كان ال یخلو إسناد كل واحد   -١

أحوالها إلى درجة الحسن، فصلح االحتجاج بها، ووجب العمل بها، كما قال ذلك عدد من أئمة الحدیث 

 .المشهورین كما تقدم نقل كالم بعضهم 

من وجه  اً یث بهذا اإلسناد ، وقد روي مسندال خالف عن مالك في إرسال هذا الحد:" قال ابن عبد البر  -٢

صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السیر، معروف ما فیه عند أهل العلم معرفة یستغنى بشهرتها عن 

 .)٨٠(" لتلقي الناس له بالقبول والمعرفةاإلسناد؛ ألنه أشبه المتواتر في مجیئه 

ي صحیح، روي من حدیث عمرو بن حزم ، وحكیم بن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أب:" قال األلباني  -٣

أن الحدیث طرقه كلها ال تخلو من : وجملة القول:" ، ثم ساق أسانید كل واحد منها ثم قال" العاص

ضعف، ولكنه ضعف یسیر؛ إذ لیس في شيء منها من اتهم بكذب، وٕانما العلة اإلرسال، أو سوء 

، كما قرره مهَ إذا لم یكن فیها متَّ  اً مصطلح أن الطرق یقّوي بعضها بعضالحفظ، ومن المقرر في علم ال

س تطمئن لصحة هذا الحدیث، ال سیما وقد احتج النووي في تقریبه، ثم السیوطي في شرحه، وعلیه فالنفْ 

  .)٨١(" صاحبه اإلمام إسحاق بن راهویه اً به إمام السنة أحمد بن حنبل، وصححه أیض

رضي  –الصحابة  وأما دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة فغیر مسلم، لثبوت ذلك الحكم عن عدد من :ثالثًا

على  اً سكوتی اً رهم مخالف، فكان ذلك منهم إجماعزمن النبوة وبعده، ولم یعرف لهم في عص - اهللا عنهم 

وهو قول سلمان الفارسي، وعبد اهللا بن عمر :" المصحف، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة تحریم مسِّ 

إنه قول علي وسعد بن أبي :" نووي، وقال اإلمام ال)٨٢(" وغیرهما، وال یعلم لهما من الصحابة مخالف

  .)٨٣(" ولم یعرف لهم مخالف من الصحابة -رضي اهللا عنهم - وقاص وابن عمر
  

  :أدلة المجیزین

  :على ما ذهبوا إلیه بما یأتياستدل المجیزون      
  

ة الكلبي إلى هرقل عظیم الروم بكتاب یَ حْ بعث دِ   أن رسول اهللا) ٨٥(ومسلم )٨٤(ما ثبت في البخاري  -١

ُقْل َیا َأْهَل الِكتَاِب َتَعاَلْوا إلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَننا َوَبْیَنُكْم أالَّ  :یدعوه فیه إلى اإلسالم، وفیه قول اهللا تعالى

َفُقوُلوا اْشَهُدوا َنْعُبَد إالَّ اَهللا َوال ُنْشِرَك ِبِه َشْیئًا، َوال َیتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمن ُدوِن اِهللا، َفإن َتَولَّْوا 

  .]آل عمران: ٦٤[ ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ 

وفیه هذه اآلیة إلى النصارى، وقد أیقن أنهم  اً قد بعث كتاب فهذا رسول اهللا :" قال ابن حزم     

  . )٨٦(" ّسون ذلك الكتاب، فإذا جاز مس الكافر له؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولىمَ یَ 
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ن مّس المصحف ال في الكتاب وال في السنة؛ فیبقى الحكم على البراءة األصلیة أنه لم یثبت النهي ع -٢

  .)٨٧(وهي اإلباحة

  :مناقشة أدلة المجیزین
  

  :أجاب الجمهور القائلون بعدم جواز مس المصحف للمحدث عن أدلة القائلـین بالجواز؛ بما یأتي

سالة أو الكتاب إذا تضمن آیة من بأن الحدیث إنما یدل على جواز مّس الر : أجیب عن الدلیل األول .١

وال تثبت له حرمته، وِذْكر اآلیتین في الكتاب إنما قصد بها  اً ل هذا ال یسمى مصحفالقرآن ونحوها، ومث

إن الكتاب اشتمل على أشیاء غیر :" ، وقال الحافظ ابن حجر)٨٨(تبلیغ الدعوة فیختص الجواز بمثل ذلك

ه عند ن في كتاب في الفقه أو التفسیر، فإنه ال یمنع قراءته وال مسّ اآلیتین ، فأشبه ما لو ُذِكر بعض القرآ

أنه یجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبلیغ، وقال : الجمهور؛ ألنه ال یقصد منه التالوة، ونص أحمد

  .)٨٩(" الجواز بالقلیل كاآلیة واآلیتین به كثیر من الشافعیة، ومنهم من خص

م التسلیم بأنه لم یرد في الكتاب وال في السنة ما یدل على تحریم المّس، بل وأجیب عن الدلیل الثاني بعد .٢

یة؛ ورد فیهما ما یدل على ذلك كما سبق ذكره في أدلة الجمهور، فال یبقى الحكم على البراءة األصل

  .من السنة الصحیحة  اً من القرآن، ونص اً لثبوت الدلیل الناقل استنباط
  

  :مجیزینالردود على مناقشات أدلة ال
  

هذا الرد ال یصلح إال إذا ثبت التحریم لمّس القرآن كله فقط؛ وهذا ما لم تستطیعوا إثباته، ثم ما الفرق  -١

بین أن یمّس بعض القرآن أو كله؟ وما الدلیل على استثناء اآلیة واآلیتین خاصة؟ أال یستطیع من أراد 

كثره أو كله؟ ألیس القول بهذا من باب التحكم مّس القرآن أن یمس منه اآلیة بعد اآلیة؛ فإذا هو قد مّس أ

ولم یمنع : إلى هرقل آیة واحدة؛ قیل لهم فإن قالوا إنما بعث رسول اهللا :" قال ابن حزم !بغیر دلیل؟

، فتقیسوا على هذه من غیرها، وأنتم أهل قیاس، فِلَم لْم تقیسوا على اآلیة ما هو أكثر منها رسول اهللا 

  .)٩٠(" !اآلیة غیرها؟

 :األدلة التي ذكرتموها لم َیْسَلم منها دلیل؛ ال من القرآن وال من السنة وال من اإلجماع؛ أما القرآن فاآلیة -٢

  ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  قد نوقشت داللتها، وتبین أنها تدل على اللوح المحفوظ خاصة، وأما

راءة األصلیة، وأما اإلجماع فإنه لم یثبت، األحادیث فكلها ضعیفة ال تصلح لالحتجاج والنقل عن الب

 .وهو منقوض بثبوت المخالفة
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  :الردود على اعتراض المحرمین على ردود المجیزین
  

  :ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  :الردود على إجابات الجمهور بشأن االستدالل باآلیة: أوال

فیه  ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  بعد قوله سبحانه   العاَلِمینَ َتْنِزیٌل مِّن رَّبِّ  :إن قوله سبحانه:" قالوا -١

كان باقیًا على أصله  داللة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأیدي الناس، وهو خبر بمعنى النهي ولو

 .)٩١(" لزم الُخلف في كالمه تعالى ألن غیر المتطّهر یمّسه

فه، ولكن من أین لكم أن المقصود بالمّس هنا هو مّس نعم، خبر اهللا ال یكون خال :جوابه     

إن الكتاب المكنون هو قطعًا اللوح ! المصحف؟ إنه مّس اللوح المحفوظ، وفرق بین األمرین كما ترى

فهو   َتْنِزیٌل مِّن رَّبِّ العاَلِمینَ  :وأما قوله سبحانه! سُّ اللوح المحفوظ إال المالئكة؟المحفوظ، ومن سیمَ 

، وهو حینئذ ال یوصف أن القرآن المحفوظ في كتاب مكنون؛ نزل اهللا آیاته على رسول اهللا یدل على 

فالقرآن الكریم محفوظ في  ،)تنزیل من رب العالمین(بل یوصف بأنه ) ه إال المطهرونال یمسّ ( بأنه 

، فالذي ال الكتاب المكنون الذي ال یمّسه إال المطهرون وهم المالئكة، ثم هو یتنزل على رسول اهللا 

قالوا إن الخبر قد یكون :" یمسه إال المطّهرون هو الكتاب المكنون ال الكتاب المنزَّل، قال ابن العربي

وقال ، )٩٢(" أن یوجد؛ فإنهما یختلفان حقیقة ویتضادان وصفا ، وال یصحُّ طّ د ذلك قَ جِ بمعنى النهي؛ وما وُ 

وهو ال یتم إال بعد جعل  َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  ال استدل المانعون للجنب بقوله تعالى :" الشوكاني

الضمیر راجعًا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ؛ ألنه األقرب، والمطهرون 

المالئكة، ولو ُسلِّم عدم الظهور فال أقل من االحتمال، فیمتنع العمل بأحد األمرین، ویتوجه الرجوع إلى 

ال یبیع أحدكم :" ، والحدیث]البقرة:٢٣٣[ َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها :وأما قوله تعالى ،)٩٣("األصلیة البراءة 

أن  اهللاُ  رَ أمَ :" ؛ فإن النهي في اآلیة واضح من السیاق؛ بتقدیر)٩٤(الذي أخرجه البخاري" على بیع أخیه 

ف صْ وَ  ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن   :ذي في اآلیة، بینما ال"هو  المسلمِ  نُ شأْ :" ، وفي الحدیث بتقدیر"

  .واضح

ولكن ال " ومتطهِّرطاهر : " یجوز أن تقول في البشر :وجوابه، )٩٥(مطهَّر ومتطهِّرإن المتوضئ : قالوا -٢

 . من طهَّره غیره، ال من َطهَّر نفسه" المطهَّر"لغیر المَلك؛ ألن " مطهَّر " یجوز أن تقول

 ني آدم على المالئكة؛ فإنه ال یتم أبدًا؛ ألن اإلنسان مفارق للملك في أصل الخلق،وأما قیاس ب -٣

وفیما یترتب على ذلك من الوظائف واألعمال، ثم هل یتوضأ المالئكة إذا أرادوا مسَّ المصحف لنتَّبعهم 

یر عن وهل المتطهِّر كالذي طهَّره ربه في أصل خلقه؟ وهل المقصود بالتطهیر هنا التطه! في ذلك؟

  النجاسات؟ أم التطهیر الُحْكمي باالغتسال والوضوء؟ أم هو تطهیر آخر؟ 
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، هذا غیر وارد هنا؛ ألن للمالئكة شؤونا ال یمكن اإلقتداء بهم "إنه من باب اإلشارة :" قول ابن تیمیة -٤

ٕانما هي وصف لحال لیست نهیًا، و  ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  :فیها، وشأنهم فیها غیر شأننا، واآلیة

 .واقع في شأن الكتاب الذي في السماء ولیست وصفا للمنزَّل

فهذا غیر صحیح، بل فیه القرآن " إن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف :" وأما قوله

ي وفیه المقادیر وفیه علوٌم اهللا أعلم بها، ثم إن المسألة لیست مفروضة في شأن مسِّ الكتاب الذي ف

السماء، بل الكالم عن الكتاب المنزل الذي هو القرآن الكریم، وأّما استدالله بأن الصحف التي یقرأ منها 

ث مّس المصحف؛ فإننا ال نرتاب في أن هذه صفات للقرآن دِ حْ المالئكة مطّهرة ومكّرمة، فال یصلح للمُ 

سیبقى القرآن ! ًا لهذه الصفات؟الكریم، ولكن من أین لهم أن مسَّ الُمْحِدث للمصحف سیؤثر علیه سلب

 .مطهَّرًا ومكّرمًا مع مسِّ الُمْحِدث للمصحف؛ ألن المراد بالتطهیر هنا رفعة شأن الكتاب عن كل نقص

فهو یذكر أن المطهَّر هو المیسَّر للعبادة المرضيُّ لها، فهل المحِدث ممنوع من ! قول الحلیمي عجیب -٥

والتسبیح وسائر العبادات، وٕانما یمنع من الصالة بالنص؟ وهل العبادة مطلقًا؛ أم أنه یجوز له الذكر 

ثبت أن الحائض والجنب ممنوعان من مسِّ المصحف؛ أم أن العمدة َفْهٌم آلیة واحتجاج بما ال یثبت من 

، وفرق "یمسُّه المتطهِّر:" وأیضًا من قال إن المصحف ال یمسُّه إال المطهَّر؟ كلهم یقول! األحادیث؟

 !بینهما

 .ا الجصاص فإن عمدته في كالمه حدیث عمرو بن حزم الذي لم یثبت، فال یصلح دلیالً وأم -٦

أن القول بضعف األحادیث التي احتج بها الجمهور لیس تحكُّمًا، بل هو مبنيٌّ على الدراسة  :ثانیا

  :المستفیضة كما تبین في موضعه من هذا البحث، ویمكن الرّد على األقوال في هذا البند بما یلي

ن أحادیث المنع ال یمكن أن ترقى إلى درجة الحَسن كما قالوا؛ ألن ضعفها ال ینجبر، وما تحسین أ .١

 .بعض العلماء لها إال جْرٌي وراء نص یوافق ُفُهوَمهم لبعض النصوص

وأما ابن عبد البر؛ فُیَردُّ على كالمه بأن الحدیث لم یثبت بعد الدراسة المستفیضة، ولماذا التعّلق بعمل  .٢

 !دون االعتماد على النصوص الشرعیة الثابتة؟ الناس

وهل علة اإلرسال وسوء حفظ الراوي ! وأما كالم األلباني وتصحیحه الحدیث بما ذكر؛ فإنه تساهل ظاهر .٣

َح الحدیث الذي فیه كل تلك البالیا؛ وُیْلَزم به المسلمون  من األمور السهلة التي یمكن تجاوزها لیصحَّ

اج عالم أو أكثر بحدیث یرفعه إلى درجة الصحة والثبوت وكأنه إسناد صحیح؛ وهل احتج! دلیًال شرعیًا؟

  ونترك لهذا ضوابط التصحیح؟
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! وأما دعوى اإلجماع فمنقوضة بثبوت الخالف؛ ثم هل عدم العلم بالمخالف یساوي العلم بعدم وجوده؟  : ثالثا

وهل یجوز أن ُیْحَكم في مسألة ، )٩٦(إننا نرى ابن تیمیة یمنع ذلك في اثني عشر موضعًا من الفتاوى

  ؟ بناء على قول مجموعة من العلماء؛ من غیر الرجوع إلى كتاب اهللا تعالى والسنة الثابتة عن النبي
  

  :مناقشة ترجیحات الدكتور ابن السبیل
  

 ألمور،"  حكم الطهارة لمس القرآن الكریم " رجح الدكتور عمر بن محمد السبیل قول الجمهور في بحثه      

  :)٩٧(وهذا عرضها ومناقشتها

  .قد تبین ضعفها: وجوابهقوة ما استدلوا به من األدلة على ما ذهبوا إلیه،   -١

  .ت قوتهانَ قد تبیَّ : وجوابهضعف أدلة المخالف،  -٢

أن القول بتحریم المسِّ ناقل عن األصل، وقد ذهب أكثر األصولیین إلى أن الدلیل الناقل عن األصل  -٣

  .هذا إن ثبت الناقل، واألمر هنا بخالف ذلك: وجوابه ،)٩٨(ْبقي على البراءة األصلیةمقدَّم على الدلیل المُ 

القول بالتحریم من غیر دلیل : وجوابه ،)٩٩(أن القول بالتحریم أحَوط للعبادة، وأبرأ للذمة، فالقول به أولى -٤

  .)١٠٠(تكلیف بالعقل، وتشدید على الناس وقد یسَّر اهللا علیهم

هو الموافق لتكریم القرآن وتعظیمه؛ فإن اهللا تعالى وصف القرآن بأنه كریم وأنه ال أن القول بالتحریم  - ٥

یمسُّه إال المطهَّرون، فعظّمه اهللا تعالى وكّرمه، فاألَْلَیق بتعظیمه واألنَسب إلجالله وتكریمه أن ال ُیمسَّ 

  .إال على طهارة كاملة؛ ألن مسَّه بغیر طهارة ُمِخلٌّ بتعظیمه وتكریمه 

ع أنه كذلك، ولیس للعقل أن یجتهد في األمر، رْ التكریم للقرآن ال یكون إال بما ثبت في الشَّ : بهوجوا

وال یقول أحد بمنع الُمْحِدث أو الُجُنب من ذكر اهللا تعالى، فكیف یستقیم أن یكون مّس المصحف أعظم 

  .  ]تالعنكبو : ٤٥[ َوَلِذْكُر اِهللا َأْكَبرُ  :من ذكر اهللا، واهللا تعالى یقول

  . فقد تبین أنهم المالئكة ال َیَمسُُّه ِإّال الُمَطهَُّروَن  :وأما قوله

أن القول بالتحریم هو المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها، من غیر خالف بینهم ، ولذا قال به  -٦

ار الذین أجمع فقهاء األمص:" أئمة المذاهب األربعة وغیرهم، وجماهیر أهل العلم حتى قال ابن عبد البر

  . )١٠١("تدور علیهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف ال یمسه إال طاهر

من المعروف أن العلماء تتعدد أقوالهم في المسائل من غیر نكیر بینهم؛ ما دامت األدلة : وجوابه         

جموعة تستوعب الخالف، والذي یترجح هو القول المدعوم بالدلیل الشرعي، ال القول الذي نقل عن م
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أكثر عددًا، واّدعاُء اإلجماع هنا إنما هو من باب عدم العلم بالمخالف، ولیس هذا إجماعًا، وقد رأینا 

  . مخالفة بعض التابعین والظاهریة

وأما مس المصحف فالصحیح أنه یجب له الوضوء كقول الجمهـور، وهذا :" قال شیخ اإلسـالم ابن تیمیة -٧

فدل ذلك على عدم االعتبار : ، قال الدكتور)١٠٢(" ن وابن عمرهو المعروف عن الصحابة سـعد وسلما

  .للمخالفین، وعدم االعتداد بقولهم لضعف أدلتهم 

 أین قوة أدلة المحّرِمین؟ وأین الضعف في أدلة المبیحین؟ لقد تبین لنا من خالل البحث: وجوابه          

  .عكس هذا

مة التابعین، واختاره من بعدهم من أئمة اإلسالم أن المسلَّم ما أجمع علیه الصحابة، وأفتى به أئ -٨

المجتهدین في العصور المفضلة وما بعدها إلى یومنا هذا، حیث هو القول المختار المفتى به عند 

  . )١٠٣(المحققین من علماء العصر وفقهائه

  .لم یثبت اإلجماع، فرجع األمر إلى األدلة، واألدلة لیست مع القائلین بالتحریم: وجوابه
  

  :خالصة المسألة

مما تقدم یتبین أنه یجوز للمْحِدث والُجُنب والحائض والنَُّفساء والكافر؛ یجوز لكل إنسان أن یمسَّ 

المصحف من غیر اشتراط للطهارة أو انعدام الَحَدث، وقد نقل الشوكاني عن العالمة محمد بن إبراهیم الوزیر 

بطاهر من الجنابة أو الحیض أو الَحَدث األصغر ال  إن إطالق اسم النِجس على المؤمن الذي لیس:" قوله

فإن ثبت هذا، فالمؤمن طاهر دائمًا، سواء كان جنبًا أو : ال حقیقة وال مجازًا وال لغًة، قال الشوكاني یصحُّ 

  .)١٠٤(" حائضًا أو ُمْحِدثًا أو على بَدنه نجاسة

هرقل ملك الروم ومن  ن النبي ، وقد مكّ أن الكافر ممنوع من مسِّ المصحف ولم یثبت أیضاً  :قلت

لم یبّین  معه من مّس كتابه الذي فیه آیة من القرآن، وهذا یدلنا على جواز األمر مطلقًا؛ ألن النبي 

  :ویدّلنا على الجواز أیضًا آیات التحّدي للكفار وهي للصحابة وجود خصوصیة،

١-   ْْثِلِه، َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم مِّن ُدوِن اِهللا إن وٕان ُكنُتم ِفي َرْیٍب ِممَّا َنزَّْلنا َعَلى َعْبِدنا َفأ ُتوا ِبُسوَرٍة ِمن مِّ

  . ]:البقرة: ٢٣ [ُكنُتم َصاِدِقیَن 

٢-   َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن اِهللا إن ُكنُتم َصاِدِقینَ َأْم َیُقوُلوَن اْفَترَاه، ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه ]٣٨ : 

  .]یونس

٣-   ُْتم َیُقوُلوَن اْفَترَاه، ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَریاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن اِهللا إن ُكن َأم

  .]هود: ١٣[ َصاِدِقینَ 
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٤-   ِْلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم آِن ال یْأُتوَن ِبِمثْ ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإلنُس َوالِجنُّ َعَلى أن َیأُتوا ِبِمْثِل َهذا الُقر

  . ]اإلسراء: ٨٨ [ ِلَبْعٍض َظِهیراً 

فنرى األمر للكفار باإلتیان بسورة من مثله، أو بسورة مثله، أو بعشر سور مثله، ونرى التحّدي      

للجن واإلنس أن یأتوا بمثله، وهذا التحدي یقتضي أن یكون القرآن المتحّدى به كّله بین أیدي المتحدَّین 

كیف یتحّدانا القرآن أن : حتى تقوم الحجة على الجمیع؛ وٕاّال فإن أّي كافر یستطیع أن یقول للمسلمین

أنا أقرؤه علیك؛ ألمكن الكافر أن : ولو قال المسلم للكافر! نأتي بمثله ثم یمنعنا اهللا من قراءته ومّسه؟

على مداخله ومخارجه وما تزعمون هذا ال یكفیني؛ فإنني أحتاج إلى دراسته دراسة متأنیة؛ ألقف : یقول

وهكذا ال یستطیع المسلم إقامة الحجة علیه إال بتمكینه منه، وتركه بین یدیه في اللیل . أنه معجز فیه

ومسألة أخرى غیر التحدي مهمة جدًا، وهي أن القرآن الكریم كتاب دعوة إلى الحق، فكیف . والنهار

أن یمّكنوهم من مطالعة القرآن؛ والوقوف على شرائعه  یستطیع المسلمون دعوة اآلخرین إلى دینهم دون

  ! وبدائعه؟

وأما الخشیة من أن یمتهن المصحف ویهان، فإنها مسألة فرعیة یمكن معالجتها بحسب األحوال،      

أنه كان ینهى أن یساَفر بالقرآن إلى  فنرى اإلمام مسلم یروي عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا 

، فالنهي لم یكن بسبب أن الذي سیمّسه یمكن أن یكون كافرًا؛ )١٠٥(فة أن یناله العدوّ أرض العدّو؛ مخا

وٕانما كان بسبب الخشیة من إهانة العدّو إیاه، فإذا كان المسلم في أرض المسلمین أو المعاهدین؛ فإنه 

م من هذا الكتاب ین إلى اإلسالوِّ على القرآن من اإلهانة، وال دلیل یمنعه حینئذ من تمكین المدعُ  نٌ آمِ 

العظیم الذي ُیْرَجى أن یمألهم إیمانًا وتصدیقًا، ونحن نرى في هذه األیام التي لیس فیها للمسلمین إّال 

أقل اعتبار؛ نرى أن أكثر الكفار یهابون من االعتداء على القرآن الكریم، وٕاذا وقعت مخالفة لهذا؛ هّبت 

  . ه یمكن أن یخّرب عالقات المسلمین بدولة المعتدینوسائل اإلعالم المختلفة تستنكر ذلك، وتصفه بأن
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  المسألة الثانیة

  قراءة القرآن من أصحاب األحداث

  

  :أقوال العلماء في قراءة المحدث والجنب والحائض والنَفساء والكافر
  

  .)١٠٦(اتفق العلماء على أنه یجوز للمحدث حدثًا أصغر أن یقرأ القرآن -١

 :فساء ففیهم خالفوأما الجنب والحائض والن -٢

  .ال یقرأ الجنب وال الحائض وال النفساء شیئًا من القرآن: القول األول

عمر بن الخطاب وعلي قال بهذا الشافعیة والحنابلة، وهو مروي عن أكثر العلماء، وروي عن      

  . )١٠٧(وجابر، وعن الحسن والزهري والنخعي وقتادة وٕاسحاق

  .القرآن من غیر تفصیل یجوز للجمیع قراءة: القول الثاني

واختاره ابن  )١٠٨(قال بهذا الظاهریة، وهو مروي عن ابن عباس وابن المسّیب وابن الصّباغ وربیعة        

  .)١١٠(وهو ما ذهب إلیه البخاري في صحیحه، وذهب إلیه الطبري في تهذیب اآلثار )١٠٩(المنذر

  . ال یقرأ الجنب، وتقرأ الحائض والنَفساء :القول الثالث

واختاره ابن  )١١٣(وروي عن أحمد )١١٢(وروي عن الشافعي في القدیم )١١١(روي هذا عن مالك     

  . )١١٤(تیمیة

  .)١١٦(والحنابلة )١١٥(یقرأ الجنب بعض آیة، وال یقرأ آیة كاملة، وهو قول للحنفیة :القول الرابع

  .یجوز للجنب قراءة آیة وآیتین: القول الخامس

  .)١١٨(وقال به بعض الحنابلة  )١١٧(على سبیل الذكر والتعّوذقال بهذا مالك      

ورجحه  )١١٩(یكره للجنب قراءة القرآن وال یحرم علیه ذلك، قاله محمد بن مسلمة: القول السادس

  .)١٢٠(الشوكاني

یكره للجنب قراءة القرآن، ویباح للحائض والنفساء من غیر كراهة، قاله محمد بن  :القول السابع

  .)١٢١(مسلمة

وأما الحنابلة فقالوا بالمنع  ،)١٢٢(وأما الكافر، فذهب الشافعیة إلى جواز قراءته القرآن وعدم منعه منه -٣

، وكأن هذا یقتضي عدم )١٢٤(ال یجوز تعلیم الكافر القرآن: ، وقال المالكیة)١٢٣(ي إسالمهجِ ولو رُ 

شراء الكافر المصحف؛ ألنه  یصحّ :" تجویز المالكیة قراءته إیاه كالحنابلة، وقال السرخسي الحنفي

هذا یقتضي تجویز الحنفیة قراءة الكافر  ، وكأنّ )١٢٥("لیس في عین الشراء من إذالل المسلمین شيء 
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: القرآن أو عدم منعه من ذلك كالشافعیة، فإذا صّح هذا؛ فإنه یكون للعلماء في هذه المسألة قوالن

  .)١٢٦(البراءةالجواز والتحریم، ویقول الظاهریة بالجواز على أصل 

  :خالصة الخالف

رأینا اتفاق الجمیع على جواز قراءة المحدث للقرآن، وأما األنواع األخرى فقد رأینا فیها اختالفًا كثیرًا،      

  :لكن یمكن تلخیص الخالف في تلك األنواع برأیین

  .المنع من القراءة للجمیع أو لبعض األنواع أو لبعض الصور :األول

  .قراءة للجمیعجواز ال :الثاني

  .وهذا أوان عرض األدلة التي احتّج بها المانعون على تنّوعهم، ثم األدلة التي احتّج بها المجیزون     
  

  :أدلة القائلین بالمنع: أوالً 

  :للقائلین بالمنع الكّلي أو الجزئي مذاهب؛ هذه أدلتها     
  

 :استدل القائلون بالمنع مطلقًا بما یأتي - ١

 ". یتكىء في ِحْجِري وأنا حائض، ثّم یقرأ القرآن  ان النبي ك:" عن عائشة قالت - أ

في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض :" ، وقال ابن دقیق العید)١٢٨(، ومسلم)١٢٧(أخرجه البخاري

ال تقرأ القرآن؛ ألن قراءتها لو كانت جائزة لما ُتُوهِّم امتناع القراءة في ِحْجِرها حتى احتیج إلى 

 .  )١٢٩(" التنصیص علیها

 ". ب شیئًا من القرآن نُ ال تقرأ الحائض وال الجُ :" عن عبد اهللا بن عمر مرفوعاً  - ب

وفي  )١٣٣(والبیهقي في الكبرى )١٣٢(والدارقطني )١٣١(وابن ماجه )١٣٠(هذا الحدیث أخرجه الترمذي

  .، أخرجوه من طرق عن إسماعیل بن عیاش)١٣٥(وفي معرفة السنن )١٣٤(الصغرى

من طریق عبد اهللا بن مسلمة، عن المغیرة بن عبد الرحمن،  )١٣٦(لدارقطنيوأخرجه ا     

عن )  إسماعیل، والمغیرة، وأبو معشر (من طریق رجل، عن أبي معشر، ثالثتهم  )١٣٧(وأخرجه

  .موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به

ل بن عیاش، عن من طریق إبراهیم بن العالء، عن إسماعی )١٣٨(وأخرجه أیضًا الدارقطني     

  . عبید اهللا بن عمر، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر به

فالطریق األولى  :ونرى أن الحدیث یروى من ثالث طرق؛ في كل واحدة منها ضعیف أو أكثر

، )١٣٩(مدارها على إسماعیل بن عّیاش؛ وروایته عن الحجازیین ضعیفة، وهذا الحدیث منها
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، وأما الروایة الثالثة؛ )١٤٠(بن مسلمة، وهو ضعیف منكر الحدیث والروایة الثانیة فیها عبد الملك 

  .)١٤١(ففیها رجل مبهم، وفیها أبو معشر نجیح بن عبد الرحمن وهو ضعیف

  ".شیئًا القرآن ال یقرأ الحائض وال النَفساء من :" عن جابر بن عبد اهللا مرفوعاً  - ت

  .ن طاووس، عن جابر بهمن طریق محمد بن الفضل، عن أبیه، ع )١٤٢(أخرجه الدارقطني

من طریق یحیى بن أبي أنیسة، عن أبي الزبیر المكي، عن جابر موقوفًا  )١٤٣(وأخرجه أیضاً 

  ".ال یقرأ الحائض وال الجنب وال النَفساء القرآن :" بلفظ

لیس بشيء، : ونرى في إسناد الحدیث المرفوع محمد بن الفضل الخراساني؛ قال ابن معین     

. كان كذاباً : وقال السعدي. لیس بشيء، حدیثه حدیث أهل الكذب: وقال أحمد .وال یكتب حدیثه

، وقال ابن عدي في )١٤٤(متروك الحدیث: وقال النسائي. متروك الحدیث كذاب: وقال الفالس

ولیس البالء في هذا الحدیث من سالم؛ إنما البالء فیه من الفضل بن :" ترجمة سالم بن سلیم

وأما الحدیث الموقوف؛ ففیه یحیى بن أبي  .)١٤٥("محمد أضعف منه عطیة ألنه ضعیف، وابنه 

  .)١٤٦(م بالكذبهِ أنیسة وهو ضعیف واتُّ 

  . )١٤٧(أن هذا الحدیث ال یصح عن جابر بن عبد اهللا ال مرفوعًا وال موقوفاً  :والخالصة

 ".نهى أن یقرأ أحدنا القرآن وهو ُجُنب  أن رسول اهللا " عن عبد اهللا بن رواحة  - ث

من طریق إسماعیل بن عیاش عن زمعة بن صالح عن سلمة بن  )١٤٨(أخرجه الدارقطني     

  ".إسناده صالح :" وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن رواحة، وقال

روى عنه زمعة أحادیث مناكیر أخشى أن یكون حدیثه :" سلمة بن وهرام قال فیه أحمد :قلت

:"   ، وقال أبو داود)١٤٩(" نها على شيءمة أحادیث ال یتابع مضعیفًا، وله عن عكر 

أرجو أنه ال بأس بروایات األحادیث التي یرویها عنه غیر زمعة :" ، وقال ابن عديّ )١٥٠(ضعیف

وحدیثه  لیس بالقويّ : ، وقال غیره)١٥٢(ضعیف: ، وأما إسماعیل بن عیاش؛ فقال النسائي)١٥١("

ا زمعة بن صالح الیماني المّكي فمتّفق ، وأمّ )١٥٣(عن الحجازیین منكر ضعیف بخالف الشامیین

  .)١٥٤(على تضعیفه

 .أن الحدیث ضعیف مسلسل بالضعفاء :والنتیجة

وهو یبول، فسّلم علیه، فلم یرّد علیه حتى توّضأ، ثم  أنه أتى النبي : عن المهاجر بن قنفذ -  ج

 .إّال على ُطْهر إني َكِرْهُت أن أذكر اهللا : اعتذر إلیه فقال
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 )١٥٩(والحاكم )١٥٨(وابن ِحّبان )١٥٧(وابن ُخَزیمة )١٥٦(وابن ماجه )١٥٥(داود أخرجه أبو     

، كّلهم من طریق سعید بن أبي )١٦٢(والبیهقي في الكبرى )١٦١(والطبراني في الكبیر )١٦٠(وأحمد

َعروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن حضین بن المنذر عن المهاجر بن قنفد به، وقال 

  ". وهو صحیح:" الحاكم

وهو قتادة السدوسي وفیه ، )١٦٣(بل في سنده الحسن البصري وكان یرِسل كثیرًا ویدلِّس :قلت

  .، وكّل طرق الحدیث فیها عنعنة االثنین، فالحدیث ضعیف)١٦٤(مشهور بالتدلیس

:" بحدیث علي بن أبي طالب قال -وهم أصحاب القول الثالث  - احتّج القائلون بمنع الجنب خاصة  -٢

یدخل الخالء، فیقضي الحاجة، ثم یخرج، فیأكل معنا اللحم، ویقرأ القرآن، وال   كان رسول اهللا

  ".لیس الجنابة عن القرآن شيء؛  -وال یحجزه: وربما قال -به یحجُ 

وابن  )١٦٨(وابن خزیمة )١٦٧(وفي الكبرى )١٦٦(والنسائي في المجتبى )١٦٥(هذا الحدیث أخرجه أبو داود  

 )١٧٥(وابن الجارود )١٧٤(وأحمد )١٧٣(وابن دكین )١٧٢(وابن الجعد )١٧١(الطیالسيو  )١٧٠(والحاكم )١٦٩(حبان

 )١٨٠(وفي معرفة السنن )١٧٩(والبیهقي في الكبرى )١٧٨(والدارقطني )١٧٧(وابن البختري )١٧٦(وأبو یعلى

ن ، أخرجوه م)١٨٣(والمزي في تهذیب الكمال )١٨٢(والضیاء في المختارة )١٨١(والبغوي في شرح السنة

  .طرق عدیدة عن شعبة، عن عمرو بن مّرة، عن عبد اهللا بن سلمة، عن علي مرفوعاً 

 )١٨٨(وأبو یعلى الموصلي )١٨٧(والبزار )١٨٦(وابن حبان )١٨٥(وابن خزیمة )١٨٤(وأخرجه ابن ماجه

، أخرجوه من طریق مسعر، وأخرجه النسائي في )١٩٠(والبیهقي في معرفة السنن )١٨٩(والدارقطني

مسعر  (، أخرجوه من طریق األعمش، كالهما)١٩٣(والضیاء المقدسي )١٩٢(وابن أبي شیبة) ١٩١(الكبرى

  .عن عمرو بن مرة بإسناده)  واألعمش

تدور أسانیده على عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة المرادي، عن علي  –كما نرى –والحدیث 

كان عبد : ه عمرو بن مّرة الراوي عنهرضي اهللا عنه، وابن سلمة هذا غیر مرضّي الروایة؛ فقد قال فی

، وقال أحمد وأبو حاتم والنسائي تعرف )١٩٤(ث فنعرف وننكراهللا بن سلمة قد كبر فكان یحدِّ 

، وقال الشافعي في )١٩٧(یخطئ: ، وقال ابن حبان)١٩٦(ال یتابع في حدیثه: ، وقال البخاري)١٩٥(وتنكر

یوّهن هذا الحدیث، ویضّعف أمر عبد اهللا بن  ، وكان أحمد)١٩٨(أهل الحدیث ال یثبتونه: الحدیث

  .، وألصحاب هذا المذهب حجة عقلیة سأذكرها عند الكالم على حجج القول السابع)١٩٩(سلمة

 .)٢٠٠(ّد قرآنًا، فجاز للجنب أن یقرأهعَ أن ما دون آیة ال یُ : حجة القول الرابع -٣

 .)٢٠١(أن اآلیة واآلیتین ال إعجاز فیها: حجة القول الخامس -٤
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القراءة حال الجنابة إنما هو حكایة فعل یدّل على اختیاره  أن ترك النبي : جة القول السادسح -٥

ال حجة في هذا الحدیث لمن :" قال ابن خزیمة، )٢٠٢(ذلك، وال یدل على تحریم القراءة في هذه الحال

أنه إنما امتنع  من القراءة؛ ألنه لیس فیه نهي، وٕانما هي حكایة فعل، ولم یبین النبي  منع الجُنبَ 

 .)٢٠٣("من ذلك ألجل الجنابة 

جمع بین حجة القول السادس، وأن أمر الحائض یطول فال تدع القرآن، والجنب : حجة القول السابع -٦

أنها تخاف النسیان لطول الزمان بخالف الجنب، : أحدهما:" وذكر النووي سببین، )٢٠٤(لیس كحالها

 .)٢٠٥(" لى انقطاع حرفتهامة فیؤدي إأنها قد تكون معلِّ : والثاني

 .)٢٠٦(بقي هنا الكالم على حجة المحرمین لقراءة الكافر القرآن، وال نجد لهم إال القیاس على الجنب -٧
 

  :أدلة القائلین بالجواز: ثانیا

لكل أحد؛ مسلمًا أو كافرًا، طاهرًا أو غیر طاهر، محدثًا أو جنبًا استدل القائلون بجواز قراءة القرآن      

  :أو حائضًا أو نفاسًا، مهما كان حاله؛ استدلوا بما یلي

البراءة األصلیة؛ فإن األصل عدم التكلیف، ولم یأت الناقلون عنها بدلیل صحیح واحد یصلح  -١

ال یتّم : لجنب اآلیة أو نحوها، أو قالیقرأ ا: وأما من قال:" لالستدالل به على النقل، قال ابن حزم

اآلیة، أو أباح للحائض ومنع الجنب؛ فأقوال فاسدة؛ ألنها دعاوى ال یعضدها دلیل؛ ألن بعض اآلیة 

واآلیة قرآن بال شّك، وال فرق بین أن یباح له آیة أو أن یباح له أخرى، أو بین أن یمنع من آیة أو 

َحى ( ا هو كلمة واحدة مثلمن اآلیات م وأیضًا فإنیمنع من أخرى،  َتانِ (  وَ ) َوالضُّ ) ُمْدَهامَّ

ومنها كلمات كثیرة كآیة الدین؛ فإذ ال شّك في هذا فإن في إباحتهم له قراءَة ) َواْلَفْجرِ (و )َواْلَعْصر(و

اٍل َواْلَفْجِر َوَلیَ ( آیة  الدین والتي بعدها أو آیة الكرسي أو بعضها وال یتمها، ومنعهم إیاه من قراءة 

َتاِن ( أو منعهم له من إتمام ) َعْشٍر َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  وكذلك تفریقهم بین الحائض . َلَعَجًبا) ُمْدَهامَّ

حال ألنه إن كانت قراءتها للقرآن حرامًا فال ُیبیحه له طول الحائض یطول؛ فهو مُ  دَ والجُنب بأن أمَ 

  .)٢٠٧(" دهابطول أمَ دها، وٕان كان ذلك لها حالًال فال معنى لالحتجاج أمَ 

من القرآن سنٌة أصًال، وقد كان  –یعني الحائض والنَفساء  - ْنِعهاولیس في مَ :" وقال ابن تیمیة     

 فلو كانت القراءة محرمة علیهّن كالصالة؛ لكان مما بّینه النبي  على عهد النبي  نَ ضْ النساء یحِ 

في  فلّما لم ینقل أحد عن النبي  ،لونه إلى الناسألّمته، وتعّلمه أّمهات المؤمنین، وكان ذلك مما ینق

وٕاذا لم ُینه عنه مع كثرة الُحیَّض  ،عن ذلك هَ ذلك نهیًا؛ لم یُجز أن ُتجعل حرامًا؛ مع العلم أنه لم ُینْ 
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 والبراءة األصلیة مع الذین قالوا بجواز مسِّ :" وقال األلباني، )٢٠٨(في زمنه؛ ُعلم أنه لیس بمحّرم

  . )٢٠٩(" سلم الجنب، ولیس في الباب نقل صحیح یجیز الخروج عنهاالقرآن من الم

ِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَّذیَن إنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثي اللَّیْ  :أن في سورة المّزّمل -٢

ن لَّن ُتْحُصوُه َفتَاَب َعَلْیُكْم، َفاْقَرُءوا ما َتَیسََّر ِمَن اْلُقْرآِن، َعِلَم ، َواُهللا ُیَقدُِّر اللَّْیَل َوالنََّهاَر، َعِلَم أَ َمَعكَ 

أن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى، َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي اَألْرِض َیْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اِهللا، َوآَخُروَن ُیَقاِتُلوَن 

الَة َوآُتوا الزَّكاَة َوَأْقِرُضوا اَهللا َقْرضًا َحَسنًا، َوَما  ِفي َسِبیِل اِهللا، فاْقَرُءوا ما َتَیسََّر ِمْنهُ  َوَأِقیُموا الصَّ

 َغُفوٌر رَِّحیٌم   ُتَقدُِّموا َألْنُفِسُكم مِّْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعنَد اِهللا ُهَو َخْیرًا َوَأْعَظَم َأْجرًا، َواْسَتْغِفُروا اَهللا ِإنَّ اهللاَ 

]أن اآلیة لم تشترط شیئًا لقراءة القرآن، وٕانما أمرت بقراءته فقط، فدّل  :وجه الداللة ،]المزمل: ٢٠

 .)٢١٠(ذلك على عدم االشتراط

 .)٢١١("یذكر اهللا على كّل أحیانه  كان النبي :" أخرج مسلم في صحیحه من حدیث عائشة قالت -٣

:" لعیني بقوله، وعّلق ا)٢١٢(وقد ذكر البخاري هذا الحدیث بدون إسناد في بابین من أبواب صحیحه

وأراد البخاري بإیراد هذا وبما ذكره في هذا الباب االستدالل على جواز قراءة الجنب والحائض؛ ألن 

ولم یصح عند البخاري في هذا الباب حدیث؛ فلذلك ...  الذكر أعّم من أن یكون بالقرآن أو بغیره

عنده وعند غیره من حدیث ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض أیضًا، واستدل على ذلك بما صح 

الصواب أن ما روي عنه علیه الصالة والسالم من ذكر  ":وقال الطبري... عائشة الذي رواه مسلم 

اهللا على كل أحیانه، وأنه كان یقرأ ما لم یكن جنبًا؛ أن قراءته طاهرًا اختیار منه ألفضل الحالتین، 

  .)٢١٣("یر محظور علیهم ذكر اهللا وقراءة القرآنوالحالة األخرى أراد تعلیم األمة، وأن ذلك جائز لهم غ

استدل البخاري على جواز قراءة الجنب والكافر للقرآن؛ بحدیث هرقل عظیم الروم الذي أخرجه في  -٤

 :، وفیه)٢١٤(مواضع كثیرة من كتابه، أولها باب بدء الوحي، الحدیث السابع

فقرأه، فإذا فیه  هرقلى، فدفعه إلى رَ صْ الذي بعث به دحیة إلى عظیم بُ  ثم دعا بكتاب رسول اهللا " 

بع على من اتَّ  عظیم الروم، سالمٌ  هرقلبسم اهللا الرحمن الرحیم، من محمد عبد اهللا ورسوله إلى 

م یؤتك اهللا أجرك مرتین، فإن تولَّْیَت فإن تسلَ  مْ ى، أما بعد، فإني أدعوك بدعایة اإلسالم، أسلِ دَ الهُ 

ا َأْهَل الِكتَاِب َتَعاَلْوا إلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْیَننا َوَبْیَنُكْم أالَّ َنْعُبَد إالَّ اَهللا َوال ُقْل یَ  ین،یّ یسِ علیك إثم األرِ 

ا ُمْسِلُموَن ُنْشِرَك ِبِه َشْیئًا، َوال َیتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمن ُدوِن اِهللا، َفإن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّ 

]٢١٥(والحدیث في صحیح مسلم أیضاً  ،]رانآل عم: ٦٤(.  
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إذا : كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر ُجُنب، كأنه یقول أنه : وجه االستدالل به:" قال العیني

أن رسول اهللا : جاز مّس الكتاب للجنب مع كونه مشتمًال على آیتین؛ فكذا یجوز له قراءته، والحاصل

  طاهرین، فجّوز مسَّهم وقراَءَتهم له، فدل على جواز القراءة بعث للكفار القرآن مع أنهم غیر

  .)٢١٦(" للجنب

فلیس فیه ما یدّل على امتناع عائشة عن القراءة، ومن أین  )٢١٧(وأما حدیث عائشة المتفق علیه  -٥

 البن دقیق العید أن عائشة كانت ترید بیان حكم القراءة من الحائض؟ كّل ما في النّص أن النبي 

حیث ُیَتَوقَّع ابتعاده عن موضع الّدم؛ الذي یكون في العادة  ؛رأسه في ِحْجرها وهي حائض كان یضع

ثّم أال ! كریه الرائحة، وهل یلزم أن یقرأ الرجل في ِحْجر امرأته في حال ُطْهرها وقدرتها على القراءة؟

هري وحال إن زوجي یضع رأسه في ِحجري ویقرأ القرآن في حال طُ : تستطیع أّي امرأة أن تقول

فالحدیث إذًا ال یصلح دلیًال على منع الحائض ! حیضي؛ لتدّلل على مؤانسته لها وعدم انزوائه عنها؟

  .من القراءة

المسألة مما تعّم بها البلوى، ):" شرح عمدة األحكام ( قال الشیخ عبد الرحمن بن عبد اهللا السحیم في -٦

  .)٢١٨("حائض أو النفساء من قراءة القرآن ومع ذلك لم یرد حدیث واحد صحیح في منع الجنب أو ال

  :الترجیح
  

  :بعد استعراض أدلة العلماء في المسألة نرى ما یلي    

أن القائلین بتحریم أو كراهة أن یقرأ الجنب أو الحائض أو النفساء أو الكافر القرآن كله أو بعضه؛ لم  -١

عیفة بّینة الضعف، أو اعتمدوا على یصّح ألحد منهم دلیل نقلّي واحد، وٕانما اعتمدوا على أحادیث ض

 .المانعة ببعض الروایات تسلیمهماستثناءات عقلیة بعد 

أن الذین قالوا بإباحة القراءة للجمیع اعتمدوا على البراءة األصلیة التي لم یثبت ناقل عنها، وعلى  -٢

 . صراحة على الجواز، وبقاء البراءة على أصلها آیات كریمة وأحادیث صحیحة تدلُّ 
    

  :النتیجةو 

أن القول ببقاء األمر على أصل اإلباحة في قراءة القرآن لكل من أراد ذلك؛ هو الراجح في      

  .المسألة
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  :النتائج والتوصیات
 

مّس المصحف وقراءة القرآن من أصحاب األحداث، أن أدلة : نا بعد الدراسة المستفیضة للمسألتینیْ رأَ 

ائض أو النَفساء أو الكافر؛ أن أدلة المانعین كلها ضعیفة، ال تصلح المانعین للمحدث أو الجنب أو الح

للنقل عن البراءة األصلیة، بینما رأینا أن المتمّسكین بالبراءة كان لهم أیضًا أدلة من النصوص القرآنیة 

فع واألحادیث الثابتة؛ من أجل هذا نرى أن الصواب في المسألتین هو القول باإلباحة، ومما یؤید هذا وید

إلى مناصرته؛ أنه القول الذي یفتح الباب واسعًا لنشر اإلسالم والتعرف على أحكامه وِحَكمه، فكیف ندعو 

وكیف نعّرفهم بعظمة ! الكفار إلى اإلسالم ونحن نمنعهم من مّس المصحف الذي فیه اإلعجاز بأنواعه؟

ن غیر أن تكون آیات القرآن وكیف نقیم علیهم الحّجة م! اإلسالم ونحن نحجب عنهم آیاته وتشریعاته؟

ولیس أصحاب األحداث من المسلمین بأقل احتیاجًا إلى قراءة القرآن ! بین أیدیهم یتلونها صباح مساء؟

وتدّبر آیاته؛ سواء كان المسلم محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر، وسواء كانت المسلمة حائضًا أو نَفساء، كل 

مصحف للذكر والتعّوذ والتدّبر والدراسة والدعوة والعمل، ثّم إن هؤالء ال یستغنون عن قراءة القرآن ومّس ال

الذین یمنعون الكفار من مّس المصحف أو تالوة القرآن ال یستطیعون منع الكفار من ذلك؛ ألن 

  .المصاحف بین أیدي الجمیع، وفي كل بالد األرض، بل یستطیع الكفار أن یطبعوا منها ما شاءوا

ي یتوافق مع األدلة وحكمة هذا الدین العظیم؛ هو القول باإلباحة العاّمة مما سبق یتبین لنا أن الذ

لمّس المصحف وتالوة القرآن، والدعوة إلى نشر هذا الكتاب العظیم المعجز للعالمین؛ بكل الطرق 

 :والوسائل الممكنة، لتعّم هدایته كّل األرض، وأنقل هنا كالمًا جمیًال لإلمام الشوكاني الذي یقول

ع بدون دلیل؛ بأقل إثمًا ممن أبطل ما قد ثبت دلیله من رْ من أثبت األحكام المنسوبة إلى الشّ  ولیس" 

األحكام، فالكل إّما من التقّول على اهللا تعالى بما لم َیُقل؛ أو من إبطال ما قد شَرعه لعباده بال 

  .)٢١٩("ُحجة

  

  :الهوامش

____________________  

، دراسة فقهّیة مقارنة نشرت في مجلة أم لطهارة لمّس القرآن الكریمُحكم اعمر بن محمد بن السبّیل،  )١(

 :القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، رجْعُت فیها إلى موقع الفقه اإلسالمي

                          x?SecID=34www.islamfeqh.com/Nawazel/Default.asphtt://   

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Default.aspx?SecID=34
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، إجابة السائل شرح بغیة اآلِمل، )م ١٧٦٨/ه١١٨٢توفي ( محمد بن إسماعیل األمیر الصنعاني  )٢(

تحقیق القاضي حسین بن أحمد السیاغي والدكتور حسن محمد مقبولي األهدل، بیروت، مؤسسة 

توفي ( لي البیهقي ، أحمد بن الحسین بن ع٣٤٥- ٣٤١، ص١، ج)١ط(م ١٩٨٦الرسالة، 

محمد عبد القادر عطا، مكة المكّرمة، مكتبة دار الباز، : ، تحقیقالسنن الكبرى، )م ١٠٦٦/ه٤٥٨

 .  ٨٨، ص١، ج)١ط(م ١٩٩٤

خلیل محیي الدین المیس، : ، تحقیقالمبسوط،)م ١٠٩٠/ه٤٨٣توفي ( محمد بن أبي سهل السرخسي  )٣(

، علي بن أبي بكر بن عبد ١٩٥، ص٣، ج)١ط(م ٢٠٠٠بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، المكتبة اإلسالمیة، الهدایة شرح بدایة المبتدي، ) ١١٩٧/ه٥٩٣توفي ( الجلیل الرشداني المرغیناني 

 .   ٣١،ص١ج

محمد علیش، بیروت، دار : ، تحقیقالشرح الكبیر، )م ١٧٨٧/ه١٢٠١توفي ( أحمد بن محمد الدردیر  )٤(

حاشیة الدسوقي على الشرح ، )م ١٨١٥/ه١٢٣٠توفي ( ة الدسوقي ، محمد عرف١٢٥، ص١الفكر، ج

 .١٠٧، ص١، بیروت، دار الفكر، جالكبیر

م، ١٩٩٧، بیروت، دار الفكر، المجموع، )م ١٢٧٨/ه٦٧٦توفي ( یحیى ابن شَرف بن مّري النووي  )٥(

 اإلقناع في حّل ألفاظ أبي، )م ١٥٧٠/ه٩٧٧توفي ( ، محمد الشربیني الخطیب ٤٢٨،٥٢٨، ص١ج

، ١، ج)١ط(ه ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بیروت، دار الفكر، : ، تحقیقشجاع

 .٣١ص

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على ، )م ١٤٨٠/ ه٨٨٥توفي ( علي بن سلیمان المرداوي  )٦(

ه ١٤١٩محمد حامد الفقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، : ، تحقیقمذهب اإلمام أحمد بن حنبل

كّشاف ، )م ١٦٤١/ ه١٠٥١توفي ( ، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي ١٨٢، ص١، ج)١ط(

، )١ط(ه ١٤٠٢هالل مصیلحي مصطفى هالل، بیروت، دار الفكر، : ، تحقیقالقناع عن متن اإلقناع

 . ٨٩، ص٢، جالمجموع، النووي، ٧٢، ص١ج

األوسط في السنن واإلجماع  ،)م ٩٣١/ه٣١٩توفي ( محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري  )٧(

م ١٩٨٥الدكتور أبو حماد صغیر أحمد بن محمد بن حنیف، الریاض، دار طیبة، : ، تحقیقواإلختالف

: ، تحقیقالمحّلى، )م ١٠٦٣/ه٤٥٦توفي ( ، علي بن أحمد بن حزم األندلسي ١٠١، ص٢، ج)١ط(

، سلیمان بن عمر بن محمد ٨٣- ٨١، ص١لجنة إحیاء التراث العربي، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، ج
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التجرید لنفع ( حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطالب ، )م ١٨٠٦/ه١٢٢١توفي ( البجیرمي 

 . ٤٧، ص١، تركیا، دیار بكر، المكتبة اإلسالمیة، ج)العبید 

، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، )م ١٢٧٣/ه٦٧١توفي ( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي  )٨(

: ، تحقیقالذخیرة، )م ١٢٨٥/ه٦٨٤توفي ( ، أحمد بن إدریس القرافي ٣٠، ص١ار الفكر، جبیروت، د

 . ٢٣٨، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٤محمد حّجي، بیروت، دار الغرب، 

 .١٦٧، ص٣، جبدایة المجتهد ابن رشد،: أنظر )٩(

، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیقموطأ اإلمام مالك، )م ٧٩٥/ه١٧٩توفي ( مالك بن أنس األصبحي  )١٠(

، كتاب القرآن، باب األمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن، ١٩٩، ص١القاهرة، دار إحیاء التراث العربي، ج

 ).٤٦٩(حدیث رقم 

سید : ، تحقیقمعرفة السنن واآلثار، )م ١٠٦٦/ه٤٥٨توفي ( أحمد بن الحسین بن علي البیهقي  )١١(

رة، باب مّس ، كتاب الطها١٨٦، ص١، ج)١ط(كسروي حسن، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

 ). ١٠٦(المصحف، حدیث رقم 

حبیب الرحمن األعظمي، : ، تحقیقالمصنَّف، )م ٨٢٧/ه٢١١توفي ( عبد الرزاق بن هماه الصنعاني  )١٢(

، كتاب الحیض، باب مّس المصحف ٣٤١، ص١، ج)٢ط(ه، ١٤٠٣بیروت، المكتب اإلسالمي، 

 ).١٣٢٨(والدراهم التي فیها القرآن، حدیث رقم 

، تحقیق السید عبد اهللا هاشم سنن الدارقطني ،)م ٩٩٥/ه٣٨٥توفي ( رقطني علي بن عمر الدا )١٣(

، كتاب الطهارة، باب في نهي الُمْحِدث ١٢١، ص١، ج)١ط(م ١٩٦٦یماني، بیروت، دار المعرفة، 

 ).٤،١(عن مسِّ القرآن، حدیث رقم 

 ).٤(، حدیث رقم ١٢١، ص١، جسنن الدارقطنيالدارقطني،  )١٤(

، كتاب الطهارة، باب نهي المحِدث عن مسِّ المصحف، حدیث ٨٧، ص١ج، السنن الكبرىالبیهقي،  )١٥(

 ).٤١٢(رقم 

فواز أحمد زمرلي : ، تحقیقسنن الدارمي، )م ٨٩٤/ه٢٨٠توفي ( عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي  )١٦(

، كتاب الطالق، ٢١٤، ص٢، ج)١ط(ه ١٤٠٧وخالد السبع الَعَلمي، بیروت، دار الكتاب العربي، 

 ).٢٢٦٦(نكاح، حدیث رقم  باب ال طالق قبل
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صحیح ابن حبان بترتیب ابن ، )م ٩٦٥/ه٣٥٤توفي ( محمد بن ِحّبان بن أحمد التمیمي الُبستي  )١٧(

، كتاب التاریخ، كتابه إلى أهل ٥٠٤، ص١٤، ج)٢ط(م ١٩٩٣، بیروت، مؤسسة الرسالة، ِبِلّبان

 ).٦٥٥٩(الیمن، حدیث رقم 

حدیث رقم  باب في نهي المحدِّث عن مسِّ القرآن، ، كتاب الطهارة،١٢٢، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٨(

)٥.( 

: ، تحقیقالمستدرك على الصحیحین، ) ١٠١٥/ه٤٠٥توفي ( محمد بن عبد اهللا الحاكم النیسابوري  )١٩(

، كتاب ٥٥٣- ٥٥٢، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٠مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

 ).١٤٤٧(الزكاة، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب نهي المحّدث عن مّس المصحف، حدیث ٨٧، ص١، جالكبرىالسنن البیهقي،  )٢٠(

، )١٣٧٤(، كتاب الحیض، باب الحائض ال تمّس المصحف وال تقرأ القرآن، حدیث رقم )٤١٣(رقم 

 .٣٠٩، ص١ج

ذكر َمن اختلف العلماء ، )م ٩٩٥/ه٣٨٥توفي ( عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي، ابن شاهین  )٢١(

م ١٩٩٩حماد بن محمد األنصاري، الریاض، مكتبة أضواء السَلف، : ، تحقیقفیه ونّقاد الحدیث

 .٨٨، ص١، ج)١ط(

 .٥٥٣، ص١، جالمستدرك على الصحیحینالحاكم،  )٢٢(

االستذكار الجامع  ،)م ١٠٧١/ه٤٦٣توفي ( یوسف بن عبد اهللا بن عبد الَبّر النِّمري القرطبّي  )٢٣(

ومحمد معوَّض، بیروت، دار الكتب العلمیة، سالم محمد عطا : ، تحقیقلمذاهب فقهاء األمصار

 . ٤٧١، ص٢، ج)١ط(م، ٢٠٠٠

. د: ، تحقیقشرح العمدة في الفقه، )م ١٣٢٨/ه٧٢٨توفي ( أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرَّاني  )٢٤(

 .٣٨٢، ص١، ج)١ط(ه، ١٤١٣سعود صالح العطیشان، الریاض، مكتبة العبیطان، 

السید هاشم : ، تحقیقالتاریخ الكبیر، )م ٨٧٠/ه٢٥٦توفي ( محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري  )٢٥(

 .١٠، ص٤الندوي، بیروت، دار الفكر، ج

بشار . د: ، تحقیقتهذیب الكمال، )م ١٣٤١/ه٧٤٢توفي ( یوسف بن الزكي عبد الرحمن المّزي  )٢٦(

 . ٤١٧، ص١١، ج)١ط(م، ١٩٨٠عّواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

عبد المعطي : ، تحقیقالضعفاء الكبیر، )م ٩٣٤/ه٣٢٢توفي ( لي محمد بن عمر بن موسى العقی )٢٧(

، عبد الرحمن بن أبي ١٢٧، ص٢، ج)١ط(م، ١٩٨٤أمین قلعجي، بیروت، دار المكتبة العلمیة، 



 
28 

م، ١٩٥٢، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الجرح والتعدیل، )م ٩٣٨/ه٣٢٧توفي( حاتم الرازي 

الكامل ، )م ٩٧٦/ه٣٦٥توفي ( د اهللا بن محمد الجرجاني ، عبد اهللا بن عدّي بن عب١١٠، ص٤ج

، ٣، ج)٣ط(م ١٩٨٨یحیى مختار غّزاوي، بیروت، دار الفكر، : ، تحقیقفي ضعفاء الرجال

 . ٢٧٤ص

حمدي ابن عبد : ، تحقیقالمعجم الكبیر ،)م ٩٧١/ه٣٦٠توفي ( سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني  )٢٨(

، حدیث حكیم بن حزام، ٢٠٥، ص٣، ج)٢ط(م ١٩٨٣اء، المجید السلفي، الموصل، مكتبة الزهر 

 ). ٣١٣٥(حدیث رقم 

طارق بن عوض : ، تحقیقالمعجم األوسط، )م ٩٧١/ه٣٦٠( سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني  )٢٩(

، ص ٣، ج)١ط(م ١٩٨٥اهللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، القاهرة، دار الحرمین، 

 ).٣٣٠١(، حدیث رقم ...بكر بن أحمد بن مقبل البصري ، من اسمه بكر، حدثنا٣٢٧- ٣٢٦

، كتاب الطهارة، باب في نهي المْحِدث عن مّس القرآن، حدیث رقم ١٢٢، ص١، جالسننالدارقطني،  )٣٠(

)٦.( 

 ).٦٠٥١(، كتاب المناقب، ذكر مناقب حكیم بن حزام ، حدیث رقم ٥٥٢، ص٣، جالمستدركالحاكم،  )٣١(

محمود إبراهیم زاید، : ، تحقیقالضعفاء والمتروكین، )م ٩٥١/ه٣٠٣توفي ( أحمد بن شعیب النسائي  )٣٢(

 . ٥١، ص١، ج)١ط(ه ١٣٩٦حلب، دار الوعي، 

 .٢٣٧، ص٤، جالجرح والتعدیلابن أبي حاتم الرازي،  )٣٣(

 .١٥٨، ص٢، جالضعفاء الكبیرالعقیلي، : أنظر )٣٤(

ثین المجروحین من المحدّ ، )م ٩٦٥/ه٣٥٤توفي ( محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي  )٣٥(

، ١، ج)١ط(ه ١٣٩٦محمود إبراهیم زاید، حلب، دار الوعي، : ، تحقیقوالضعفاء والمتروكین

 .٣٥٠ص

 .٣٥٠، ص٣، جالكامل في ضعفاء الرجالابن عدّي الجرجاني،  )٣٦(

: ، تحقیقتقریب التهذیب، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  )٣٧(

 .٢٦٠، ص)١ط(م ١٩٨٦محمد عّوامة، سوریا، دار الرشید، 

 ).١٣٢١٧(بد اهللا بن عمر، حدیث رقم ، حدیث ع٣١٣، ص١٢، جالمعجم الكبیرالطبراني،  )٣٨(

، )المعجم الصغیر(الروض الداني ، )م ٩٧١/ه٣٦٠توفي ( سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني  )٣٩(

م ١٩٨٥محمد شكور محمود الحاج أمریر، بیروت، المكتب اإلسالمي، عمان، دار عّمار، : تحقیق
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، حدیث رقم ...، من اسمه یحیى، حدثنا یحیى بن عبد اهللا أبو زكریا الدینوري٢٧٧، ص٢، ج)١ط(

)١١٦٢.( 

، كتاب الطهارة، باب في نهي الُمْحِدث عن مّس القرآن، حدیث رقم ١٢٢، ص١، جالسننالدارقطني،  )٤٠(

)٣.( 

المصحف، حدیث ، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مّس ٨٨، ص١، جالسنن الكبرىالبیهقي،  )٤١(

 ).٤١٤(رقم 

، القاهرة، دار مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )م ١٤٠٥/ه٨٠٧توفي ( علي بن أبي بكر الهیثمي  )٤٢(

 .٢٧٦، ص١ه، ج١٤٠٧الریان للتراث، بیروت، دار الكتاب العربي، 

تلخیص الحبیر في أحادیث ، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  )٤٣(

، ١، ج)١ط(م ١٩٦٤السید عبد اهللا هاشم الیماني المدني، المدینة المنورة، : ، تحقیقالكبیرالرافعي 

 .١٣١ص

، )م ٨٧٠/ه٢٥٦توفي ( ، محمد بن إسماعیل البخاري، ٣٨، ص٤البخاري، التاریخ الكبیر، ج )٤٤(

 .٥٣، ص١، ج)١ط(ه، ١٣٩٦محمود إبراهیم زاید، حلب، دار الوعي، : ، تحقیقالضعفاء الصغیر

 .٤٩، ص١، جالضعفاء والمتروكیني، النسائ )٤٥(

 ).٨٣٣٦(، ما أسند عثمان بن أبي العاص، حدیث رقم ٤٤، ص٩، جالمعجم الكبیرالطبراني،  )٤٦(

 .١٦٨، ص٢، جالجرح والتعدیلابن أبي حاتم الرازي،  )٤٧(

 .١٦، ص١، جالضعفاء والمتروكینالنسائي،  )٤٨(

 .٨٩- ٨٦، ص٣، جتهذیب الكمالالمّزي،  )٤٩(

 كتاب، )م ٩٢٩/ه٣١٦توفي ( اني عبد اهللا بن سلیمان بن األشعث أبو بكر بن أبي داود السجست )٥٠(

، باب ٤٢٦، ص)١ط(م، ٢٠٠٢محمد بن عبده، القاهرة، دار الفاروق الحدیثة، : ، تحقیقالمصاحف

 ).٧٣٥(یمس المصحف من لیس على وضوء، حدیث رقم 

، دیث التعلیقتنقیح تحقیق أحا، )م ١٣٤٣/ه٧٤٤توفي ( محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  )٥١(

 .١٣٤- ١٣٣، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٨أیمن صالح شعبان، بیروت، دار الكتب العلمیة، : تحقیق

البدر ، )م ١٤٠١/ه٨٠٤توفي ( عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقِّن  )٥٢(

وعبد اهللا مصطفى أبو الغیط : ، تحقیقالمنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر

 .٥٠٥، ص٢، ج)١ط(م، ٢٠٠٤بن سلیمان ویاسر بن كمال، الریاض، دار الهجرة للنشر والتوزیع، 
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 .١١٧٩، ترجمة٣٧٢، ص١، جالتاریخ الكبیرالبخاري،  )٥٣(

، بیروت، دار تهذیب التهذیب، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  )٥٤(

 .١١٠، ص١، جتقریب التهذیبالعسقالني،  ، ابن حجر٢٨٩، ص)١ط(م، ١٩٨٤الفكر، 

، بیروت، دار الطبقات الكبرى، )م ٧٨٥/ه١٦٨توفي ( محمد بن سعد بن منیع البصري الزهري  )٥٥(

 .، إسالم عمر بن الخّطاب٢٦٧، ص٣صادر، ج

، أخبار المدینة تاریخ المدینة المنّورة، )م ٨٧٦/ه٢٦٢توفي ( عمر بن شّبة النمیري البصري  )٥٦(

، ١، ج)١ط(م، ١٩٩٦دندل ویاسین سعد الدین بیان، بیروت، دار الكتب العلمیة،  علي محمد: تحقیق

 ).١٠٧١(، أخبار عمر بن الخّطاب، حدیث رقم ٣٤٨-٣٤٧ص

، كتاب الطهارة، باب في نهي الُمْحِدث عن مّس القرآن، حدیث رقم ١٢٣، ص١، جالسننالدارقطني،  )٥٧(

)٧.( 

بة، ذكر فاطمة بنت الخّطاب بن نفیل، حدیث ، كتاب معرفة الصحا٦٥، ص٤، جالمستدركالحاكم،  )٥٨(

 ).٦٨٩٧(رقم 

 ،)م١١٧٦/ه٥٧١توفي (علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي المشهور بابن عساكر  )٥٩(

محّب الدین أبي سعید عمر : ، تحقیقتاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلَّها من األماثل

 .  ، في آباء من اسمه عمر٣٤، ص٤٤، ج)١ط(م، ١٩٩٥ر، بن غرامة العمري، بیروت، دار الفكا

       :تحقیق، میزان اإلعتدال في نقد الرجال، )م ١٣٤٧/ه٧٤٨توفي ( محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  )٦٠(

، ٥، ج)١ط(م، ١٩٩٥علــي محمــد معــّوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، 

ـــي الضـــعفاء، )م ١٣٤٧/ه٧٤٨تـــوفي ( بي ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذه٤٥٦ص ـــي ف ، المغن

 .٥٢٠، ص٢الدكتور نور الدین عتر، ج: تحقیق

 ).٧(، حدیث رقم ١٢٣، ص١، جسنن الدارقطنيالدارقطني،  )٦١(

إظهار الحّق المبین بتأیید إجماع ، )م ١٩٤٧/ه١٣٦٧توفي ( محمد بن علي بن حسین المالكي  )٦٢(

، مكة المكّرمة، المطبعة السلفیة، الكریم لغیر المتطّهرین األئّمة األربعة على تحریم مّس وحمل القرآن

 .١٧ه، ص١٣٥٢

 .٨٣، ص١، جالمحّلىابن حزم،  )٦٣(

رعي الدمشقي المشهور بابن القّیم  )٦٤(  م ١٣٥٠/ه٧٥١توفي ( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزِّ

 .١٤٢، ص١، بیروت، دار الفكر، جالتِّبیان في أقسام القرآن، )
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 .٤٦٩، ص١، جم مالكموطأ اإلمامالك،  )٦٥(

ـــــي  )٦٦( ـــــن عبـــــد اهللا ابـــــن العرب ـــــو بكـــــر محمـــــد ب : ، تحقیـــــقأحكـــــام القـــــرآن، )م ١١٤٣/ه٥٤٣تـــــوفي ( أب

ـــــادر عطـــــا، لبنـــــان، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر، ج ، محمـــــد بـــــن أحمـــــد ١٧٥، ص٤محمـــــد عبـــــد الق

ـــــي  ـــــوفي ( األنصـــــاري القرطب ـــــرآن، )م ١٢٧٣/ه٦٧١ت ـــــام الق ـــــاهرة، دار الشـــــعب، الجـــــامع ألحك ، الق

 .٢٢٥ص ،١٧، ج)٢ط(ه، ١٣٧٢

جامع البیان عن تأویل آي ، )م ٩٢٣/ه٣١٠توفي ( محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري  )٦٧(

، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ٢٠٥، ص٢٧، ج)١ط(ه، ١٤٠٥، بیروت، دار الفكر، القرآن

 قواطع، )م ١٠٩٥/ه٤٨٩توفي ( ، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ٢٢٥، ١٧٢ص

م، ١٩٩٧محمد حسن إسماعیل الشافعي، بیروت، دار الكتب العلمّیة، : ، تحقیقاألدلة في األصول

 .٣٥٩، ص٥، ج)١ط(

 .٨١، ص١، جالمحّلىابن حزم،  )٦٨(

، ٢، جالمجموع، النووي ، ٨٢-٨١، ص١، جالمحّلى، ابن حزم، ١٠١، ص٢، جاألوسطابن المنذر،  )٦٩(

 . ٤٧، ص١، جحاشیة البجیرمي، البجیرمي، ٨٩ص

أسنى المطالب في أحادیث ، )م ١٨٦٠/ه١٢٧٦توفي ( بن درویش بن محمد الحوت البیروتي  محمد )٧٠(

، )١ط(م، ١٩٩٧مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقمختلفة المراتب

 .٦٠، ص١ج

 .٩٠،ص٢، جالمجموعالنووي،  )٧١(

صحیح (مع الصحیح المختصر الجا، )م ٨٧٠/ه٢٥٦توفي ( محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري،  )٧٢(

، ٢، ج)٣ط(م، ١٩٨٧مصطفي دیب البغا، بیروت، دار ابن كثیر، الیمامة، . د: تحقیق ،)البخاري

 ).٢٠٣٣(، كتاب البیوع، باب ال یبیع على بیع أخیه، حدیث رقم ٧٥٢ص

 بیروت، ،التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، )م ١٢١٠/ه٦٠٦توفي ( محمد بن عمر التمیمي الرازي  )٧٣(

توفي ( ، یحیى بن شرف بن مري النووي ٦، ص٣، ج)١ط(م، ٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، 

ه، ١٣٩٢، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، صحیح مسلم بشرح النووي، )م ١٢٧٨/ه٦٧٦

نهایة المحتاج ، )م ١٥٩٦/ه١٠٠٤توفي ( ، محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ٢٠، ص٢، ج)٢ط(

 .٧٠، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٤الفكر للطباعة،  ، بیروت، دارإلى شرح المنهاج

 .٩٠، ص٢، جالمجموعالنووي،  )٧٤(
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 .١٣٤، ص١، جكّشاف القناعالبهوتي،  )٧٥(

 .١٤٤- ١٤٣، ص١، جالتِّبیانابن القّیم، : أنظر )٧٦(

 .٣٨٤، ص١، جشرح العمدةابن تیمّیة،  )٧٧(

 .١٨٧، ص١، جمعرفة السنن واآلثارالبیهقي،  )٧٨(

محمد الصادق : ، تحقیقأحكام القرآن، )م ٩٨٠/ه٣٧٠توفي ( أحمد بن علي الرازي الجّصاص  )٧٩(

 .٣٠٠، ص٥، ج)١ط(ه، ١٤٠٥قمحاوي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

التمهید لما في الموّطأ من ، )م ١٠٧٠/ه٤٦٣توفي ( یوسف بن عبد اهللا بن عبد الَبّر النمري  )٨٠(

، المغرب، وزارة عموم مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري: ، تحقیقالمعاني واألسانید

 .٣٣٨، ص١٧، ج)١ط(ه، ١٣٨٧األوقاف والشؤون اإلسالمیة، 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ، )م ١٩٩٩/ه١٤٢٠توفي ( محمد ناصر الدین األلباني  )٨١(

 .١٦١- ١٥٨، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٥، بیروت، دمشق، المكتب اإلسالمي، السبیل

عبد : ، تحقیقمجموع الفتاوى، )م ١٣٢٨/ه٧٢٨توفي ( أحمد بن عبد الحلیم بن تیمّیة الحّراني  )٨٢(

 .٢٦٦، ص٢١، ج)١ط(الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الریاض، مكتبة ابن تیمیة، 

 .٩٠، ص٢، جالمجموعالنووي،  )٨٣(

 ). ٧(، باب بدء الوحي، حدیث رقم ١٠- ٧، ص١، جالجامع الصحیحالبخاري،  )٨٤(

محمد فؤاد : ، تحقیقصحیح مسلم، )م ٨٧٥/ه٢٦١وفي ت( مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  )٨٥(

، كتاب ١٣٩٦-١٣٩٣، ص٣، ج)١ط(م، ١٩٥٥عبد الباقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

 . )١٧٧٣(إلى هرقل یدعوه إلى اإلسالم، حدیث رقم  الجهاد والسَیر، باب كتاب النبي 

 .٨٣، ص١، جالمحلىابن حزم، : انظر )٨٦(

 .٨٣، ص١، جالمحلىابن حزم،  )٨٧(

، الكافي في فقه اإلمام المبجَّل أحمد بن حنبل، )م ١٢٢٣/ه٦٢٠توفي ( عبد اهللا بن قدامة المقدسي  )٨٨(

 .٩٠، ص٢، جالمجموع، النووي، ٤٨، ص١بیروت، المكتب اإلسالمي، ج

فتح الباري شرح صحیح ، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  )٨٩(

 .٤٠٨، ص١ین الخطیب، بیروت، دار المعرفة، جمحّب الد: ، تحقیقالبخاري

 .٨٣، ص١، جالمحّلىابن حزم،  )٩٠(

 .٦٠، ص١، جأسنى المطالبالبیروتي،  )٩١(
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 .١٨٩، ص١، جأحكام القرآنابن العربي،  )٩٢(

نیل األوطار من أحادیث سّید األخیار ، )م ١٨٣٤/ه١٢٠توفي ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني  )٩٣(

 .٢٦٠، ص١، ج)١ط(م، ١٩٧٣ل، ، بیروت، دار الجیشرح منتقى األخبار

 ، كتاب البیوع، باب ال یبیع على بیع أخیه، حدیث رقم٧٥٢، ص٢، جالجامع الصحیح، البخاري )٩٤(

)٢٠٣٣.( 

 .٩٠، ص٢، جالمجموعالنووي،  )٩٥(

، ٣٣٦ص ١٧، ج١٩٨ص ١٣، ج٢٤٧، ١٣٢، ٧٩، ص ٩، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، : انظر )٩٦(

 .١٦ص ٢٣، ج٢٧١، ٢٤١ص ١٩ج

 .١٥-١٤، صحكم الطهارة لمّس القرآن الكریمبیل، عمر بن محمد بن الس )٩٧(

 .٤٠٧، ص١، جقواطع األدلة في األصولالسمعاني،  )٩٨(

المهّذب في فقه اإلمام الشافعي، ، )م ١٠٨٣/ه٤٧٦توفي ( إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  )٩٩(

 .٤٠٧، ص١، جقواطع األدلة في األصول، السمعاني، ١٢٠، ص١، دار الفكر، جبیروت

، القاهرة، اإلحكام في أصول األحكام، )م ١٠٦٣/ه٤٥٦توفي ( بن حزم األندلسي  علي بن أحمد )١٠٠(

 .٤١٥، ص١، جإجابة السائل، األمیر الصنعاني، ١٨٦، ص٦، ج)١ط(ه، ١٤٠٤دار الحدیث، 

 .٤٧٢، ص٢، جاالستذكارابن عبد البر،  )١٠١(

 .٢٨٨، ص٢١، جمجموع الفتاوىابن تیمیة،  )١٠٢(

 .٢٠- ١٩، صإظهار الحقالمالكي،  )١٠٣(

 .٢٦٠، ص١، جنیل األوطاري، الشوكان )١٠٤(

، كتاب اإلمارة، باب النهي أن یسافر بالمصاحف إلى أرض ١٤٩١، ص٣، جصحیح مسلممسلم،  )١٠٥(

 .)١٨٦٩( الكفار إذا خیف وقوعها بأیدیهم، حدیث رقم

المغني ، )م ١٢٢٣/ه٦٢٠توفي ( ، عبد اهللا بن قدامة المقدسي ٣٦، ص١، جالمهّذبالشیرازي،  )١٠٦(

،  ١٦٧، ص١، ج)١ط(ه، ١٤٠٥، بیروت، دار الفكر، حنبل الشیبانيفي فقه اإلمام أحمد بن 

، اإلنصاف، المرداوي، ٣٩٢، ص١، جشرح العمدة، ابن تیمیة، ٨٢، ص٢، جالمجموعالنووي، 

 .٢٩٠، ص١ج
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، بیروت، دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )م١٥٦٣/ه٩٧٠( زین الدین ابن نجیم الحنفي  )١٠٧(

حاشیة الشیخ سلیمان ، )م ١٧٨٩/ه١٢٠٤توفي ( ان الجمل ، سلیم٢٠٩، ص١، ج)٢ط(المعرفة، 

 .١٧٩، ص٢، جالمجموع، ٥٤٥، ص٣، بیروت، دار الفكر، جالجمل على شرح المنهج

 .٩٦، ص١، جالمغني، ابن قدامة، ٨٠- ٧٩، ص١، جالمحّلىابن حزم،  )١٠٨(

 .١٠٠، ص٢، جاألوسطابن المنذر،  )١٠٩(

، بیروت، قاري شرح صحیح البخاريعمدة ال، )م ١٤٥١/ه٨٥٥توفي ( محمود بن أحمد العیني  )١١٠(

 .٢٧٥، ص٣دار إحیاء التراث العربي، ج

، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، )م ١٤٩١/ه٨٩٧توفي ( محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري  )١١١(

 . ٣١٥، ص١، جالذخیرة، القرافي، ٣١٧، ص١، ج)٢ط(ه، ١٣٩٨بیروت، دار الفكر، 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام ، )م ١٠٥٨/ه٤٥٠توفي ( علي بن محمد بن حبیب الماوردي  )١١٢(

الشیخ علي محمد معّوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، بیروت، دار الكتب : ، تحقیقالشافعي

، األوسط، ابن المنذر، ٣٥٨، ص٢، جالمجموع، النووي، ١٤٧، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٩العلمیة، 

 . ٩٧، ص٢ج

، المبدع في شرح المقنع، )م ١٤٧٩/ه٨٨٤توفي ( لحنبلي إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح ا )١١٣(

 .١٨٧، ص١، ج)١ط(ه، ١٤٠٠بیروت، المكتب اإلسالمي، 

 .١٩١، ص٢٦، جمجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ٣٤٩، ٢٤٣، ص١، جالحاوي الكبیرالماوردي،  )١١٤(

، رشرح فتح القدی، )م ١٤٥٨/ه٨٦١توفي ( محمد بن عبد الواحد السیواسي المشهور بابن الهمام  )١١٥(

 .١٦٨، ص١، ج)٢ط(بیروت، دار الفكر، 

 .١٨٨، ص١، جالمبدعابن مفلح،  )١١٦(

 .٣١٧، ص١، جالتاج، العبدري، ٩٩، ص٢، جاألوسطابن المنذر،  )١١٧(

 .١٨٧، ص١، جالمبدع، ابن مفلح، ٩٦، ص١، جالمغنيابن قدامة،  )١١٨(

 .٩٩، ص٢، جاألوسطابن المنذر،  )١١٩(

السیل الجرّار المتدفق على حدائق  ،)م ١٨٣٤/ه١٢٥٠توفي ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني  )١٢٠(

 .  ١٠٨، ص١، ج)١ط(ه، ١٤٠٥محمود إبراهیم زاید، بیروت، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقاألزهار

 .٩٩، ص٢، جاألوسطابن المنذر،  )١٢١(
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، روضة الطالبین وعمدة المفتین، )م ١٢٧٨/ه٦٧٦توفي ( یحیى بن شَرف بن مّري النووي  )١٢٢(

، ١، جنهایة المحتاج، الرملي، ٣١١، ص١٠، ج)٢ط( ه،١٤٠٥بیروت، المكتب اإلسالمي، 

 .٢٢١ص

 .١٣٦، ص٧، ج١٨٨، ص١، جالمبدعابن مفلح،  )١٢٣(

مواهب الجلیل لشرح مختصر ، )م ١٥٤٧/ه٩٥٤توفي( محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي  )١٢٤(

 .٢٨٧، ص١ج:، وانظر٣٥٢، ص٣، ج)٢ط(ه، ١٣٩٨، بیروت، دار الفكر، خلیل

 .١٣٣، ص١٣، جالمبسوطالسرخسي،  )١٢٥(

 .٧٨، ص١، جالمحّلىابن حزم،  )١٢٦(

، كتاب الحیض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي ١١٤، ص١، جالجامع الصحیحالبخاري،  )١٢٧(

 ).٢٩٣(حائض، حدیث رقم 

، باب اإلضطجاع مع الحائض ، حدیث رقم ٢٤٦، ص١، كتاب الحیض، جصحیح مسلممسلم،  )١٢٨(

)٣٠١.( 

 .٤٠٢، ص١، جفتح الباريابن حجر،  )١٢٩(

أحمد محمد شاكر : ، تحقیقسنن الترمذي، )م ٨٩٢/ه٢٧٩توفي ( الترمذي  محمد بن عیسى )١٣٠(

، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في ٢٣٦، ص١وآخرون، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ج

 ).١٣١(الجنب والحائض أنهما ال یقرآن القرآن، حدیث رقم 

: ، تحقیقسنن ابن ماجه، )م ٨٨٨/ه٢٧٥توفي ( محمد بن یزید القزویني المشهور بابن ماجه  )١٣١(

، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة ١٩٦، ص١محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار الفكر، ج

 ).٥٩٦(القرآن على غیر طهارة، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مّس القرآن، حدیث ١٢٣، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٣٢(

 ).٤- ١(رقم 

، كتاب الطهارة، ذكر الحدیث الذي ورد في نهي الحائض عن ٨٩، ص١، جكبرىالسنن الالبیهقي،  )١٣٣(

، كتاب الحیض، باب الحائض ال ٣٠٩، ص١ج السنن الكبرى،، )٤٢٢(قراءة القرآن، حدیث رقم 

 ).١٣٧٥(تمّس المصحف وال تقرأ القرآن، حدیث رقم 
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محمد . د: تحقیق ،السنن الصغرى، )م ١٠٦٦/ه٤٥٨توفي ( أحمد بن الحسین بن علي البیهقي  )١٣٤(

، كتاب ٥٦٤، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٩ضیاء الرحمن األعظمي، المدینة المنورة، مكتبة الدار، 

 ).١٠٤٤(الصالة، باب ال یحمل المصحف إال طاهر وال یقرأ القرآن جنب، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب قراءة القرآن، حدیث رقم ١٩٠، ص١، جمعرفة السنن واآلثارالبیهقي،  )١٣٥(

)١١٦.( 

، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة ١١٧، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٣٦(

 ).٥(القرآن، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة ١١٧، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٣٧(

 ).٦(القرآن، حدیث رقم 

للجنب والحائض عن قراءة ، كتاب الطهارة، باب في النهي ١١٧، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٣٨(

 ).٤(القرآن، حدیث رقم 

، ابن أبي حاتم الرازي، ٨٨، ص١، جالضعفاء الكبیر، العقیلي، ١٦، ص١، جالضعفاءالنسائي،  )١٣٩(

 .١٢٤، ص١، جالمجروحین، ابن حبان، ١٩١، ص٢، جالجرح والتعدیل

، ١٣٤ص، ٢، جالمجروحین، ابن حبان، ٣٧١، ص٥، جالجرح والتعدیلابن أبي حاتم الرازي،  )١٤٠(

 .٤١٢، ص٤، جالمیزانالذهبي، 

، العقیلي، ١٠١، ص١، جالضعفاء والمتروكین، النسائي، ١١٤، ص٨، جالتاریخ الكبیرالبخاري،  )١٤١(

، ٣، جالمجروحین، ابن حبان، ٥٢، ص٧، جالكامل، ابن عدّي، ٣٠٨، ص٤، جالضعفاء الكبیر

في معرفة من له الكاشف ، )م ١٣٤٧/ه٧٤٨توفي ( ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٦٠ص

، )١ط(م، ١٩٩٢محمد عوامة، جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، : ، تحقیقروایة في الكتب الستة

 .٣١٧، ص٢ج

 ).٧(، كتاب الجنائز، باب تخفیف القراءة لحاجة، حدیث رقم ٨٧، ص٢، جالسننالدارقطني،  )١٤٢(

الحائض عن قراءة ، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب و ١٢١، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٤٣(

 ).١٥(القرآن، حدیث رقم 

، ابن حبان، ١٢٠، ص٤، جالضعفاء الكبیر، العقیلي، ٩٣، ص١، جالضعفاء والمتروكینالنسائي،  )١٤٤(

، المغني في الضعفاء، الذهبي، ١٦١، ص٦، جالكامل، ابن عدّي، ٢٧٨، ص٢، جالمجروحین

 .٦٢٤، ص٢ج



 
37 

 .٣٠٣، ص٣، جالكاملابن عدّي،  )١٤٥(

، النسائي، ١١٨، ص١، جالضعفاء الصغیر، البخاري، ٢٦٢، ص٨، جبیرالتاریخ الكالبخاري،  )١٤٦(

، الكامل، ابن عدّي، ١١٠، ص٣، جالمجروحین، ابن حبان، ١٠٩، ص١، جالضعفاء والمتروكین

 .١٨٦، ص٧ج

، نصب الرایة ألحادیث الدرایة، )م ١٣٦٠/ه٧٦٢توفي ( عبد اهللا بن یوسف الزیلعي : وانظر )١٤٧(

، أحمد بن ١٩٥، ص١، ج)١ط(ه، ١٣٥٧صر، دار الحدیث، محمد یوسف البنوري، م: تحقیق

: ، تحقیقالدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( علي بن حجر العسقالني 

تنقیح ، محمد الحنبلي، ٨٦-٨٥، ص١السید عبد اهللا هاشم الیماني المدني، بیروت، دار المعرفة ج

 .٥٥٠، ص٢، جلمنیرالبدر ا، ابن الملقِّن، ١٣٨، ص١، جالتحقیق

، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة ١٢٠، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٤٨(

 ).١٢(القرآن، حدیث رقم 

 .٦٤٢، ترجمة رقم ١٤٦، ص٢، جالضعفاء الكبیرالعقیلي، : انظر )١٤٩(

 .٢٠٥٣، ترجمة رقم ٤٥٥، ص١، جالكاشفالذهبي، : انظر )١٥٠(

 .٧٨٩، ترجمة رقم ٣٣٩- ٣٣٨، ص٣ج، الكامل في ضعفاء الرجالابن عدّي،  )١٥١(

 .٣٤، ترجمة رقم ١٦، ص١، جالضعفاء والمتروكینالنسائي،  )١٥٢(

محمد شكور أمریر المیادني، األردن، : ، تحقیقذكر من ُتُكلِّم فیه وهو موثَّقمحمد بن أحمد الذهبي،  )١٥٣(

 .٣٨، ترجمة رقم ٤٧، ص١، ج)١ط(ه، ١٤٠٦الزرقاء، مكتبة المنار، 

، ٢٢٩، ص٣، جالكامل، ابن عدّي، ٥٥٣، ترجمة رقم ٩٤، ص٢، جرالضعفاء الكبیالعقیلي،  )١٥٤(

 .٧٢٤ترجمة رقم 

 ).١٦(، كتاب الطهارة، باب أیُرّد السالَم وهو یبول، حدیث رقم ٥، ص١، جالسننأبو داود،  )١٥٥(

، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل یسلَّم علیه وهو یبول، حدیث ١٢٦، ص١، جالسننابن ماجه،  )١٥٦(

 ).٣٥٠(رقم 

، صحیح ابن خزیمة، )م ٩٢٣/ه٣١١توفي ( إسحاق بن خزیمة السلمّي النیسابوري  محمد بن )١٥٧(

، ١٠٣، ص١، ج)١ط(م، ١٩٧٠محمد مصطفى األعظمي، بیروت، المكتب اإلسالمي، . د: تحقیق

 ).٢٠٦(كتاب الوضوء، باب استحباب الوضوء لذكر اهللا، حدیث رقم 
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اب قراءة القرآن، ذكر خبر قد یوهم ، كتاب الرقائق، ب٨٢، ص٣، جصحیح ابن حبانابن حبان،  )١٥٨(

 ).٨٠٣(، حدیث رقم ...غیر طلبة العلم

 ).٥٩٢(، كتاب الطهارة، حدیث رقم ٢٧٢، ص١الحاكم، المستدرك، ج )١٥٩(

، مصر، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، )م ٨٥٥/ه٢٤١توفي ( أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیباني  )١٦٠(

، ٨٠، ص٥، ج)١٩٠٥٦(حدیث رقم  ، حدیث المهاجر بن قنفذ،٣٥٤، ص٤مؤسسة قرطبة، ج

 ).٢٠٧٨٠(حدیث رقم 

 ).٧٨١(، من اسمه مهاجر، مهاجر بن قنفذ، حدیث رقم ٣٢٩، ص٢٠، جالمعجم الكبیرالطبراني،  )١٦١(

، كتاب الطهارة، باب استحباب الطهر للذكر والقراءة، حدیث ٩٠، ص١، جالسنن الكبرىالبیهقي،  )١٦٢(

 ).٤٣٤(رقم 

 .١٢٢٧، ترجمة رقم ١٦٠ص، ١، جالتقریبابن حجر العسقالني،  )١٦٣(

عاصم . د: ، تحقیقطبقات المدلِّسین، )م ١٤٤٨/ه٨٥٢توفي ( أحمد بن علي بن حجر العسقالني  )١٦٤(

 .٩٢، ترجمة ٤٣، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٣بن عبد اهللا القریوتي، عّمان، مكتبة المنار، ا

محمد : ، تحقیقسنن أبي داود، )م ٨٨٩/ه٢٧٥توفي ( سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني  )١٦٥(

، كتاب الطهارة، باب في الجُنب یقرأ ٥٩، ص١محیي الدین عبد الحمید، بیروت، دار الفكر، ج

 ).٢٢٩(القرآن، حدیث رقم 

عبد الفتّاح أبو : ، تحقیقالمجتبى من السنن، )م ٩١٥/ه٣٠٣توفي ( أحمد بن شعیب النسائي  )١٦٦(

كتاب الطهارة، باب ، ١٤٤، ص١، ج)٢ط(م، ١٩٨٦غّدة، حلب، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، 

 ).٢٦٦، ٢٦٥(حجب الجُنب من قراءة القرآن، حدیث رقم 

عبد الغّفار سلیمان . د: ، تحقیقالسنن الكبرى، )م ٩١٥/ه٣٠٣توفي ( أحمد بن شعیب النسائي  )١٦٧(

، كتاب ١٢١، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩١البنداري وسید كسروي حسن، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

 ).٢٦١(قراءة القرآن، حدیث رقم  الطهارة، باب حجب الجُنب من

، كتاب الوضوء، باب الرخصة في قراءة القرآن وهو ١٠٤، ص١، جصحیح ابن خزیمةابن خزیمة،  )١٦٨(

 ).٢٠٨(أفضل الذكر على غیر وضوء، حدیث رقم 

، كتاب الرقاق، باب األذكار، ذكر اإلباحة لغیر المتطهِّر أن یقرأ ٧٩، ص٣، جالصحیحابن حّبان،  )١٦٩(

 ).٧٩٩(م یكن ُجُنبًا، حدیث رقم كتاب اهللا ما ل



 
39 

، كتاب ١٢٠، ص٤، ج٥٤١، كتاب الطهارة، حدیث رقم ٢٥٣، ص١، جالمستدركالحاكم،  )١٧٠(

 ).٧٠٨٣(األطعمة، حدیث رقم 

محمد بن : ، تحقیقمسند أبي داود الطیالسي، )م ٨١٩/ه٢٠٤توفي ( سلیمان بن داود الطیالسي  )١٧١(

، أحادیث علي بن أبي ١٧، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٩عبد المحسن التركي، السعودیة، دار هجر،

 ).١٠١(طالب، حدیث رقم 

: ، تحقیقمسند ابن الجعد، )م ٨٤٥/ه٢٣٠توفي ( علي بن الجعد بن عبید الجوهري البغدادي  )١٧٢(

، مسند عبد اهللا بن أبي ٢٥، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٠عامر أحمد حیدر، بیروت، مؤسسة نادر، 

 ).٥٩(أوفى، حدیث رقم 

صالح بن عایض : ، تحقیقكتاب الصالة، )م ٨٣٤/ه٢١٩توفي( ْین أبو نعیم الفضل بن ُدكَ  )١٧٣(

، باب الجنب یقرأ ١٣٠، ص١، ج)١ط(م، ١٩٩٦الشالحي، المدینة المنّورة، مكتبة الغرباء األثرّیة، 

 ).١٣٤(القرآن، حدیث رقم 

، ١٠٧، ص١، ج)٦٣٩(، حدیث رقم ٨٤، ص١، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  )١٧٤(

 ).٨٤٠(حدیث رقم 

، المنتقى من السنن المسندة، )م ٩٢٠/ه٣٠٧توفي ( عبد اهللا بن علي بن الجارود النیسابوري  )١٧٥(

، ٣٤، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٨عبد اهللا عمر البارودي، بیروت، مؤسسة الكتاب الثقافیة، : تحقیق

 ).٩٤(باب في الجنابة، حدیث رقم 

: ، تحقیقمسند أبي یعلى، )م ٩٢٠/ه٣٠٧توفي ( أحمد بن علي بن المثّنى أبو یعلى الموصلي  )١٧٦(

، مسند علي بن أبي ٢٤٧، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٤م أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، یحسین سل

 ).٢٨٧(طالب، حدیث رقم 

مصنفات أبي جعفر ابن ، )م ٩٥٠/ه٣٣٩توفي ( محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك البغدادي  )١٧٧(

، ١، ج)١ط(م، ٢٠٠١ار البشائر اإلسالمیة، نبیل سهد الدین جّرار، بیروت، د: ، تحقیقالبختري

 ).١٩٣(، حدیث رقم ٢١١ص

، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة ١١٩، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٧٨(

 ).١٠(القرآن، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب نهي المْحِدث عن مّس المصحف، حدیث ٨٨، ص١، جالسنن الكبرىالبیهقي،  )١٧٩(

 ).٤١٨(رقم 
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، كتاب الطهارة، باب قراءة القرآن، حدیث رقم ١٨٧، ص١، جمعرفة السنن واآلثارالبیهقي،  )١٨٠(

)١١٠.( 

، دمشق، المكتب اإلسالمي، شرح السّنة، )م ٩٢٩/ه٣١٧توفي ( الحسین بن مسعود البغوي  )١٨١(

، كتاب الطهارة، باب تحریم قراءة القرآن على الُجُنب، حدیث رقم    ٤١، ص٢، ج)٢ط(م، ١٩٨٣

)٢٧٣.( 

األحادیث ، )م ١٢٤٥/ه٦٤٣توفي ( محمد بن عبد الواحد بن أحمد المشهور بالضیاء المقدسي  )١٨٢(

عبد الملك بن عبد اهللا بن دهیش، مكة المكّرمة، مكتبة النهضة الحدیثة، : ، تحقیقالمختارة

، حدیث رقم ، عبد اهللا بن سلمة المرادي الكوفي عن علي ٢١٦- ٢١٤، ص٢، ج)١ط(ه، ١٤١٠

)٥٩٩-٥٩٦.( 

 .٣٣١٣، عبد اهللا بن سلمة المرادي الكوفي، ترجمة رقم ٥٤، ص١٥، جتهذیب الكماللمزِّي، ا )١٨٣(

، حدیث ...، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن١٩٥، ص١، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  )١٨٤(

 ).٥٩٤(رقم 

 ، كتاب الوضوء، باب الرخصة في قراءة القرآن وهو١٠٤، ص١، جصحیح ابن خزیمةابن خزیمة،  )١٨٥(

 ).٢٠٨(أفضل الذكر على غیر وضوء، حدیث رقم 

، كتاب الرقائق، باب األذكار، ذكر اإلباحة لغیر المتطهِّر أن یقرأ ٧٩، ص٣، جالصحیحابن حبان،  )١٨٦(

 ).٧٩٩(كتاب اهللا ما لم یكن ُجُنبًا، حدیث رقم 

محفوظ . د: ، تحقیقالبحر الزّخار، )م ٩٠٥/ه٢٩٢توفي ( أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البّزار  )١٨٧(

ه، ١٤٠٩الرحمن زین اهللا، بیروت، مؤسسة علوم القرآن، المدینة المنّورة، مكتبة العلوم والِحَكم، 

، مسند علّي بن أبي طالب، مما روى عبد اهللا بن سلمة عن علّي بن أبي ٢٨٦، ص٢، ج)١ط(

 ).٧٠٨(طالب، حدیث رقم 

ن أبي طالب، حدیث رقم ، مسند علّي ب٣٢٧- ٣٢٦، ص١، جمسند أبي یعلىأبو یعلى الموصلي،  )١٨٨(

)٤٠٨، ٤٠٧.( 

، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة ١١٩، ص١، جالسننالدارقطني،  )١٨٩(

 ).١٠(القرآن، حدیث رقم 

، كتاب الطهارة، باب قراءة القرآن، حدیث رقم ١٨٧، ص١، جمعرفة السنن واآلثارالبیهقي،  )١٩٠(

)١١٠.( 
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تاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن، حدیث ، ك١٢١، ص١، جالسنن الكبرىالنسائي،  )١٩١(

 ).٢٦٢(رقم 

الكتاب المصّنف في ، )م ٨٥٠/ه٢٣٥توفي ( أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي  )١٩٢(

، ١، ج)١ط(ه، ١٤٠٩كمال یوسف الحوت، الریاض، مكتبة الرشد، : ، تحقیقاألحادیث واآلثار

 ).١٠٧٨(یقرأ الُجُنُب القرآن، حدیث رقم  ، كتاب الطهارات، باب من كره أن٩٧ص

، عبد اهللا بن سلمة المرادي عن علي، حدیث ٢١٦، ص٢، جاألحادیث المختارةالضیاء المقدسّي،  )١٩٣(

 ).٦٠٠(رقم 

، بیروت، دار الطبقات الكبرى، )م ٨٤٥/ه٢٣٠توفي ( محمد بن سعد بن منیع البصري الزُّْهري  )١٩٤(

 .٧٣، ص٥، جالتعدیلالجرح و ، ابن أبي حاتم، ١١٦، ص٦صادر، ج

 .٦٤، ص١، جالضعفاء والمتروكینالنسائي،  )١٩٥(

 .٢٦٠، ص٢، جالضعفاء الكبیرالعقیلي، : انظر )١٩٦(

السید شرف : ، تحقیقالثقات، )م ٩٦٥/ه٣٥٤توفي ( محمد بن ِحّبان بن أحمد التمیمي الُبستي  )١٩٧(

 .١٢، ص٥، ج)١ط(م، ١٩٧٥الدین أحمد، بیروت، دار الفكر، 

، خالصة األحكام في مهّمات السنن وقواعد )م ١٢٧٨/ه٦٧٦(ووي یحیى بن شرف بن مّري الن )١٩٨(

، ١، ج)١ط(م، ١٩٩٧حسین إسماعیل الَجَمل، بیروت، مؤسسة الرسالة، : اإلسالم، تحقیق

 .٢٠٧ص

 .٥٥٦، ص٢، جالبدر المنیر، ابن الملقِّن، ١٣٧، ص١، جتنقیح التحقیقالحنبلي،  )١٩٩(

محتار على الدُّّر المختار شرح تنویر حاشیة رّد ال، )م ١٨٣٦/ه١٢٥٢توفي ( ابن عابدین  )٢٠٠(

، ١، جشرح فتح القدیر، ابن الهمام، ١٧٢، ص١، ج)١ط(م، ٢٠٠٠، بیروت، دار الفكر، األبصار

 .١٦٨ص

 .٢٤٣، ص١، جاإلنصاف، المرداوي، ١٦٩، ص١، جالمبِدعابن مفِلح،  )٢٠١(

 .١٠٨، ص١، جالسیل الجرّارالشوكاني،  )٢٠٢(

 .١٣٩، ص١، جتلخیص الحبیرابن حجر،  )٢٠٣(

 .٩٩، ص٢، جاألوسطلمنذر، ابن ا )٢٠٤(

 .٣٥٩، ص٢، جالمجموعالنووي،  )٢٠٥(

 .٢٤٣، ٢٣٥، ص٤، جاإلنصاف، المرداوي، ١٧٢، ص١، جالمبدعابن مفلح،  )٢٠٦(
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 .٧٨، ص١، جالمحلَّىابن حزم،  )٢٠٧(

 .١٩١، ص٢٦، جمجموع الفتاوىابن تیمیة،  )٢٠٨(

، ه السُّنَّةتمام الِمنَّة في التعلیق على فق، )م ١٩٩٩/ه١٤٢٠توفي ( محمد ناصر الدین األلباني  )٢٠٩(

 .١١٧، ص١ه، ج١٤٠٩بیروت، دار الرایة للنشر، 

 .١٤٧، ص١، جالحاوي الكبیرالماوردي، : انظر )٢١٠(

، كتاب الحیض، باب ذكر اهللا تعالى في حال الجنابة، حدیث ٢٨٢، ص١، جصحیح مسلممسلم،  )٢١١(

 ).٣٧٣(رقم 

، ١لطواف بالبیت، جالباب السابع من كتاب الحیض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إّال ا: األول )٢١٢(

، ١الباب التاسع من كتاب األذان، باب هل یتبع المؤذِّن فاه ها هنا وها هنا، ج: ، والثاني١١٦ص

 .٢٢٧ص

 .٢٧٥، ص٣، جعمدة القاريالعیني،  )٢١٣(

 ).٧(، حدیث رقم  ، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا ١٠- ٧، ص١، جالجامع الصحیحالبخاري،  )٢١٤(

إلى هرقل  ، كتاب الجهاد والسَیر، باب كتاب النبي ١٣٩٦- ١٣٩٣، ص٣، جصحیح مسلممسلم،  )٢١٥(

 ).١٧٧٣(یدعوه إلى اإلسالم، حدیث رقم 

 .٢٧٥-٢٧٤، ص٣، جعمدة القاريالعیني،  )٢١٦(

، كتاب الحیض، باب قراءة الرجل في ِحْجر امرأته وهي ١١٤، ص١، جالجامع الصحیحالبخاري،  )٢١٧(

الحیض، باب اإلضطجاع ، كتاب ٢٤٦، ص١، جصحیح مسلم، مسلم، )٢٩٣(حائض، حدیث رقم 

 ).٣٠١(مع الحائض، حدیث رقم 

 .saaid.netصید الفوائد  )٢١٨(

الدراري المضّیة شرح الدرر ، )م ١٨٣٤/ه١٢٥٠توفي ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني  )٢١٩(

 .٢٠، ص١، ج)١ط(م، ١٩٨٧، بیروت، دار الجیل، البهّیة
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