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ِسنا ومن سيّْئات أعمالِنا، من ِإفَّ الحمَد هلل، نحمُده ونستعيُنو ونستغفُره، ونعوُذ باهلل من شرور أنف    
يهده اهلل فال ُمِضلَّ لو، ومن يضِلْل فال ىادي لو، وأشهد أْف ال ِإلو ِإال اهلل وحده ال شريَك لو، وأشهد أفَّ 

 محمداً عبده ورسولو.
  [ آل عمران]  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ

 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
] النساء [ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي  

 مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
[ األحزاب]  َّ جس مخ جخ  

، وشر األموِر محدثاتها، وكلَّ أما بعُد؛ فإف أصدَؽ الحديِث كتاُب اهلل، وأحسَن الهدِي ىدُي محمٍد 
 ألفاألمة ىذه بين علماء  إف الخالؼ واقعو  محدثٍة بدعٌة، وكل بدعة ضاللٌة، وكل ضاللٍة في النار

ملة قابلة إف اهلل حكم بحكمتو أف تكوف فروع ىذه ال» قاؿ اإلماـ الشاطبي. سنة كونية الخالؼ 
لظنيات عريقة فا ف النظريات ال يمكن االتفاؽ فيها عادةأوقد ثبت عند النظار  للظنوف لألنظار ومجاالً 

ال يضرىا ىذا فلذلك  دوف الكلياتالجزئيات وفي  صوؿدوف األفي الفروع لكن  في إمكاف االختالؼ
(ٔ)«االختالؼ

 بل أو بو فال ينبغي أف نتبـر منوفي خلقو  اهللِ  ننِ ىو من سُ األمة ىذه بين علماء وبما أف الخالؼ 
  :أف لواجبا

 أف نتعرؼ عليو. .ٔ
 !نتعامل معو؟ لنا أف  نتعلم كيفوأف  .ٕ
الخالؼ ىذا ولزـو ىذا األدب قبل معرفة  فوالمخال الخالؼعلماء السلف مع والبد من معرفة أدب  .ٖ

 وبعد معرفتو ؛
 ؛في المسائل الخالفيةفي الفروع وينبغي أف تتسع صدورنا للخالؼ  .ٗ

(ٕ)«لسنا أفضل منهم وال أورع  وال أفقو في دين اهلل منهم  .وسع السلف الخالؼ فيو يسعنا »فما  

 ولو كاف كلما اختلف مسلماف  طُ بِ ضَ نْ أف يػَ فأكثر من  وأما االختالؼ في األحكاـ»ابن تيميةقاؿ 
(ٖ)«عصمة وال أخوةلم يبق بين المسلمين  تهاجرافي شيء 
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 ما برح»: ورحم اهلل اإلماـ القطاف يحيى بن سعيد حين صور لنا حاؿ السلف في حاؿ خالفهم فقاؿ
يرى المحلل أف وال  ىلك لتحليلو فال يرى المحـر أف المحلل ويحـر ىذا فيحل ىذا المفتوف يستفتوف

(ٔ)«ىلك لتحريموالمحـر 

زاد أحمد بل « يحمل الناس على مذىبوإف  ال ينبغي للفقيو»رحمهما اهلل: أحمد و  مالكقاؿ اإلماـ و 
(ٕ)«يعتقد أنهم على خطأ ولو كافوال يشدد عليهم »

(3)خطأعلى أنهمعليهم ولو كانوا يعتقدوف السلف مع الناس ال يشددوف  وأئمة فقهاء نهجفهذا ىو 

 ىو عرضها على الكتاب والسنة وأصوؿأعني أقواؿ الرجاؿ والواجب الشرعي مع األقواؿ المجردة  .5
. وقانوف األخذ والرد ىو ما نصبو أخذ من قولو ما وافقها ويرد منو ما خالفهافكل قائل يُ الفقو وقواعده . 

  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب      يب  جئ  حئ   مئ  ىئ چاهلل للمؤمنين في كتابو عند التنازع فقاؿ عز من قائل

 چجت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث 
  والرد للكتاب والسنة ىو الرد لما شيداه من قواعد كلية وإلى ما نصباه من أدلة شرعية

مس المصحف قراءة القرآف و حكم مسألة التي لمست مسيس الحجة لتقيدىا وبثها  ومن المسائل
 وسميتها بػإليها تسعف المحتاج ة مختصرة رسالي فخالصات  رغبت في تحريرف ألىل األحداث

 « املباحث يف مس وقراءة املصاحفتهذيب  »
 قد وىوللمباحث الحديثية ألف فيها بعض الطوؿ  لحقالمُ ىذا ت وخصص التهذيبحق تبعتها بملاثم 

فحسب  الملحق لذوي النهمفهذا ولذا  .شتت ذىنو عن نيل الفائدة متناواًل سهالً يُ مل غير المختص و يُ 
من أدلة المختلفين في  ىومن األحاديث و  حديثحكمت بو على حكم من يساوره الشك في  وأ
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وقد أحلت القارئ في الحاشية لموضع الكالـ على الحديث ليطالعو أف  التهذيبالمسائل التي تضمنها 
  .وجد ريبة أو شك في الحكم الذي أذكره عن دليل للمختلفين في المسألة

 ة مرتبة على النحو التالي:وقد جاءت الرسال
 ٖ:ص                                                                                                    المقدمة .ٔ
 ٙص:                                                               قراءة المحدث حدثاً أصغراً للقرآف الكريم .ٕ
 ٚص:                                                               دثاً أصغراً للقرآف الكريم مس المحدث ح .ٖ
 ٕٔص:                                                                            قراءة الجنب للقرآف الكريم  .ٗ
  ٕٙص:                                                                              مس الجنب للقرآف الكريم .٘
 ٕٜص:                                                                           قراءة الحائض للقرآف الكريم  .ٙ
 ٖٖص:                                                                             مس الحائض للقرآف الكريم .ٚ
 ٖٙص:                                                                                      التهذيبملحق ىذا  .ٛ
 ٖٛص:                                           «ال يمّس القرآف إال طاىر» ثبوت حديث عمرو بن حـز  .ٜ

 ٖ٘ص:                   «ِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ اَل تَػْقَرِأ الَحا»  ضعف حديث ابن عمر  .ٓٔ
 ٘٘ص:             «ال تقرأ الحائض وال النفساء من القرآف شيئا» ضعف حديث جابر بن عبداهلل  .ٔٔ
 ٘٘ص:                «نَػَهى َأْف يَػْقَرأَ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنبٌ » » ضعف حديث عبداهلل بن رواحة  .ٕٔ
 ٘ٙص:   «يُػْقرِئُػَنا الُقْرآَف َعَلى ُكلّْ َحاٍؿ َما َلْم َيُكْن ُجنًُبا  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو » ضعف حديث َعِليٍّ  .ٖٔ
 ٘ٚص:  «.ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فال، وال آية»  ضعف حديث أبو الغريف  عن علي  .ٗٔ
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 قراءة المحدث حدثاً أصغراً للقرآف الكريمأواًل :                 
: عمر ابن عنجاء في الموطأ فقد  ونالنهي عو من ذلك  ن بعض السلف ما يفيد التحرجع جاء      

روى عبدالرزاؽ في مصنفو َعْن و  (ٕ)«طاىر وىو إال القرآف يقرأ وال (ٔ)الرجل يسجد ال: يقوؿ كاف أنو»
َر اْْليَِة َواْْليَػتَػْينِ َكاَف اْبُن َعبَّاٍس، يُػَرخُّْص ِلغَْيِر اْلُمتَػوَ »الزُّْىِريّْ قَاَؿ:  َمْعَمٍر، َعنِ  وروى  (ٖ)«ضِّْئ َأْف يَػْقَرَأ َغيػْ
ُر اْلُمتَػَوضِّْئ قَاَؿ: اْلَخْمَس » مصنفو َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَؿ: قُػْلُت ِلَعطَاٍء: أيضًا فيعبدالرزاؽ  َما يَػْقَرُأ َغيػْ

  ُمطرح ذلك التحرج والنهيولكن  (ٗ)«آيَاٍت َواأْلَْرَبعَ 
روى وقد .متيقناً  تاً بأجماعًا ثا ذلك على الجواز وأجمع المسلموف على اْلثارو  فقد دؿ صحيح السنة

َسِمْعُت » عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو َعِن الثػَّْوِريّْ، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيٍر قَاَؿ:
 وروى. (٘)« ْجَزاَءنَا ِمَن اْلُقْرآِف بَػْعَد اْلَحَدِث َما َنَمسُّ َماءً قَااَل: ِإنَّا لَنَػْقَرُأ أَ  َواْبَن َعبَّاسٍ  اْبَن ُعَمرَ 

َلًة ِعْنَد َمْيُمونَةَ »  البخاري في صحيحو عن َعْبَد اللَِّو ْبَن َعبَّاٍس  َوِىَي َخالَُتُو    َزْوِج النَِّبيّْ  َأنَُّو بَاَت لَيػْ
ـَ َرُسوُؿ اللَِّو  َوَأْىُلُو ِفي طُوِلَها،   َرُسوُؿ اللَِّو  فَاْضَطَجْعُت ِفي َعْرِض الِوَساَدِة  َواْضَطَجعَ  ، َحتَّى   فَػَنا

َقَظ َرُسوُؿ اللَِّو  َلُو بَِقِليٍل َأْو بَػْعَدُه ِبَقِليٍل، اْستَػيػْ َفَجَلَس َيْمَسُح النػَّْوـَ َعْن  ،  ِإَذا انْػَتَصَف اللَّْيُل، َأْو قَػبػْ
قولو:  » :قاؿ القاضي عياض (ٙ)«الَعْشَر اْليَاِت الَخَواتَِم ِمْن ُسورَِة آِؿ ِعْمَراَف َوْجِهِو بَِيِدِه، ثُمَّ قَػَرَأ 

جواِز قراءة القرآف دليٌل على عمراف،  فَمسح النَّوـَ عن وجهو، وقرأ الَعشر اْلياِت الخواتَم من سورة آؿ
على جواز أجمع المسلموف » :قاؿ اإلماـ النووي و  (ٚ)«، وىذا ال ِخالَؼ فيوطاىًرا على غيِر وضوءٍ 
يعني صاحب الحدث األصغر أما صاحب األكبر ففيو خالؼ سيأتي بأذف  (ٛ)« قراءة القرآف للمحدث

قاؿ ابن و . (ٜ)«القراءة تجوز مع الحَدِث األصغر بالنصّْ واتّْفاِؽ األئمَّة» :وقاؿ ابن تيميَّة. اهلل تعالى
  (ٓٔ)«ءة القرآف على غير وضوءما أعلم خالفًا في جواز قرا»:  عبِد البَػرّْ 
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 مس المحدث حدثاً أصغراً للقرآف الكريمثانياً :                  
 للعلماء في ىذه المسألة قوالف:

 أكثر العلماءقوؿ و  (ٔ)وىو قوؿ األئمة األربعة  اً أصغر  اً األوؿ : يحـر مس المصحف على المحدث حدث
(ٕ) عليو اإلجماع ادعيو 

   
 قوؿ:أدلة ىذا ال

  ]الواقعة[ {حنخن جن يم ىم}قَػْوؿ اهلل تَػَعاَلى .ٔ
  (3)«طاىر إال القرآف يمس ال أف: »كتب   اهلل أف رسوؿ حـز بن عمروحديث  .ٕ
 ولم عنهم، اهلل رضي عمر وابن وقاص أبي بن وسعد علي قوؿ إنو» :النووي اإلماـ قاؿ :اإلجماع .ٖ

، َوَعْبِد اللَِّو َوىُ » :وقاؿ ابن تيمية (ٗ)«في الصحابة مخالف لهم يعرؼ َو َأْيًضا قَػْوُؿ َسْلَماَف اْلَفاِرِسيّْ
(٘)«َواَل يُػْعَلُم َلُهَما ِمْن الصََّحابَِة ُمَخاِلفٌ ْبِن ُعَمَر، َوَغْيرِِىَما، 

 من خلق عن جاء كذلك: »وقاؿ أيضاً  
  (ٙ)«والتابعين الصحابة عن يعرؼ خالؼ غير من التابعين
وابن سيرين والحسن البصري ابن عباس  قوؿوىو   ث حدثاً أصغراً المصحف للمحد : يجوز مس الثاني

 الظاىري وداود والحكم ابن عتيبة، وحماد بن أبي سليماف،والضحاؾ  والشعبي (ٚ)وسعيد بن جبير
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قاؿ الطاىر بن  .(ٔ) َحِنيَفةَ  َأِبي َعنْ  روىَويُ  واأللبانيوالشوكاني  والبخاري وابن المنذر وابن حـزوالطبري 
، َعبَّاسٍ  اْبنِ  قَػْوؿُ  َوُىوَ  َنْدبٍ  َأْمرُ  َىَذا ِإفَّ : َفرِيقٌ  قَاؿَ  »: عاشور   (ٕ)«.... َحِنيَفةَ  َأِبي َعنْ  َوُرِويَ  َوالشَّْعِبيّْ

 :قوؿأدلة ىذا ال
في  والمؤمنات رجااًل ونساًء صغارًا وكباراً  نالمؤمني ارغب ورسولو تبارؾ وتعالى فإف اهلل  األصلية البراءةُ  .ٔ

على وجوب الوضوء عند مس صحاؼ القرآف ألف زمن النبوة لم  يدؿيثبت دليل  ولمالقرآف قراءة 
 .بو كل القراف ينتشر مصحف جمع

 فقاؿَأال تَػتَػَوضَّأُ؟ : َفِقيلَ أف َيْطَعم، ثُمَّ َأرَاَد ، َخَرَج ِمَن اْلَغاِئطِ   َأفَّ َرُسوَؿ اللَّوِ  » :حديث ابن عباس .ٕ
َخَرَج ِمَن الَخالِء، فَأُِتَي ِبَطَعاـٍ َفِقيَل َلُو: َأال   َأفَّ النَِّبيَّ » وفي رواية (ٖ)« لِلصَّاَلةِ  ُوُضوءِ بِالْ  أُِمْرُتمْ  ِإنََّما

ِقيَل َلُو:  » مقاربة منهاورواه مسلم بألفاظ  (ٗ)«بِاْلُوُضوِء ِإَذا ُقْمُت ِإَلى الصَّالةِ  ِإنََّما أُِمْرتُ  تَػتَػَوضَّأُ؟  فَػَقاَؿ:
  (٘)«َما َأَرْدُت َصاَلًة، فَأَتَوضَّأَ قَاَؿ: " !؟ ْم تَػَوضَّأْ ِإنََّك لَ 

فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .ٖ
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو

ـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين، بدعاية اإلسال
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  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

 (1) «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
ني جنب، قاؿ: " لقيو في بعض طرؽ المدينة، فأىوى إليو، قاؿ: قلت إ أف النبي » حذيفة حديث .ٗ

 بسند صحيح على شرط الشيخينوأبو داود رواه أحمد  «إف المؤمن ال ينجس
 فذىب منو، فانخنست جنب، وىو المدينة طريق بعض في لقيو  النبي أف» ىريرة أبي حديث .٘

 غير على وأنا أجالسك أف فكرىت جنبا، كنت: قاؿ «ىريرة أبا يا كنت أين: »فقاؿ جاء، ثم فاغتسل
 متفق عليو واللفظ للبخاري «ينجس ال المسلم إف اهلل، سبحاف: »فقاؿ طهارة،

 الترجيح
                       لألسباب التالية: مع الكراىة مس المصحف للمحدث حدثاً أصغراً  جواز الراجح واهلل أعلم

قل والقاعدة في دعاوى اإلجماع ونخالف مُ البلم ألنو عُ عدـ ثبوت دعوى اإلجماع على التحريم  .ٔ
 :فليس لقائل أف يقوؿ... ونقل آخر النزاع إذا نقل عالم اإلجماع» بقولو:ابن تيميةبينها  ؛الخالؼ

 (ٕ)« لخالؼ لم يثبتا نقل
؛  مثبت للخالؼألنو المقبوؿ قولو ىو المقدـ  ناقل الخالؼأف  ىي مسألتناوثمرة تطبيق القاعدة في 

عن ابن عباس وسعيد  حدثجواز مس المصحف للمُ حكي قد وفي مسألتنا  .بالُمخالف معو زيادة علم
وداود  ، وحماد بن أبي سليماف،والشعبي  والحكم ابن عتيبةوالضحاؾ وابن سيرين والحسن  بن جبير

وىذا التقديم ىو األعلم.؛ فعالم لم يعلم بالخالؼ  .(ٖ)والبخاري والطبري وابن المنذر وابن حـز 
 .  عنده زيادة علم وأخر علم ، فما تعارض قوليهما قدمنا من

  .علم مخالف من الصحابةال يُ  :قيل فإف
  .ابن عباس خالف :قيل

  .وال التابعين :قيل إفو 
  وابن سيرين والحسن والضحاؾبن جبير سعيد  لفاخ :قيل

  .وال عن من بعدىم :قيل إفو 
وابن المنذر  وداود والبخاري والطبري وحماد بن أبي سليماف،بن عتيبة الحكم و الشعبي  خالف :قيل

  .وغيرىم وابن حـز
 أف الخالؼ ثابت واإلجماع مجرد دعوى. ىيوالنتيجة 
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 وابن وقاص أبي بن وسعد علي قوؿ إنو» : النوويقوؿ ي ف أما إجماع الصحابة الذي ُنسب لهم
َوُىَو َأْيًضا قَػْوُؿ » : ابن تيميةقوؿ و  (ٔ)«في الصحابة مخالف لهم يعرؼ ولم عنهم، اهلل رضي عمر

 :لسببينففي ىذه النسبة نظر  (ٕ)« َسْلَماَف اْلَفاِرِسيّْ 
 .كما سنبين غير دقيقألف النقل  .ٔ
 .كما سنبين  غير ظاىرعنهم بإيجابهم للطهارة لمس المصحف  التفسير لما نقلألف و  .ٕ
   اْبِن ُعَمَر 

ثَػَنا اْبُن ابن أبي شيبة  وىما رَ  األصل في ما ُروى َعِن اْبِن ُعَمرَ  نَُمْيٍر، َقاَؿ: نا ُعبَػْيُد اللَِّو ْبُن قاؿ :َحدَّ
وىو يفعل كذلك مع  (ٖ)«ِىرٌ َأنَُّو َكاَف اَل يََمسُّ اْلُمْصَحَف ِإالَّ َوُىَو طَا: » ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

وجاء في الموطأ  (ٗ)«طَاِىًرا اَل يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف ِإالَّ  َكاَف اْبُن ُعَمرَ »الرزاؽ الصنعاني  فقد روي عبدالقراءة 
  (٘)«طاىر وىو إال القرآف يقرأ وال الرجل يسجد ال: يقوؿ كاف أنو : »عمر ابن عن

روى عبد الرزاؽ الصنعاني في مصنفو فقد  في القراءةما يجعل نهيو ىذا نهي كراىة  ولكن ثبت عنو
بَػْعَد ِمَن اْلُقْرآِف  (ٙ)قَااَل: ِإنَّا لَنَػْقَرُأ َأْجَزاَءنَا َواْبَن َعبَّاسٍ  َسِمْعُت اْبَن ُعَمرَ » َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػْيٍر قَاَؿ:

 (ٚ)« اْلَحَدِث َما َنَمسُّ َماءً 
 . .المصحفلمس  التطهردؿ على أنو يقوؿ بوجوب فال ي المصحف إذا لم يتطهرلمس  ووأما ترك

من قولو شيء يدؿ على أنو يقوؿ  ولم يرد عنو لم يصرح بو ابن عمر فهم من مدعيوالكالـ هذا ف
 . مالزمتو لألفضل واألكملمع القراءة والمس  وغاية ما يدؿ عليو فعلو بالوجوب

 سعد بن أبي وقاص 
سعد بن أبي  عن إسماعيل بن محمد بن»مالك  وىرَ ما  عن سعد بن أبي وقاصاألصل في ما ُروى 

سك المصحف على سعد بن أبي وقاصكنت أموقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنو قاؿ  
فقمت « . قم، فتوضأ»فقاؿ:  .قاؿ: فقلت نعم« ؟لعلك مسست ذكرؾ»فاحتككت فقاؿ سعد:  

 أبي بن إسماعيل عن وكيع، حدثنا:» شيبة أبي روى ابنما و  (ٛ) والسند صحيح «فتوضأت، ثم رجعت
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 فأدخلت المصحف  أبي على أمسك كنت قاؿ سعد، بن مصعب عن عدي، عن الزبير، عن خالد،
 (ٔ) والسند صحيح «توضأ: لو فقاؿ ذكره مس يعني ىكذا يدي

  .ال في الوضوء لمس المصحف في الوضوء من مس الذكرعند العلماء روى الخبر يُ أف  أوالً :
إليك  وال تفيد بمجموعها أنو يقوؿ بالوجوب الخبر يُروى بسياقين متغايرين واألسانيد ثابتةأف  ثانياً :
 :البياف

فاحتككت فقاؿ  كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاصعن مصعب   » :السياؽ األولى 
« فقمت فتوضأت، ثم رجعت«. قم، فتوضأ»فقاؿ:  .قاؿ: فقلت نعم« لعلك مسست ذكرؾ؟»سعد: 

: لو فقاؿ ذكره مس يعني ىكذا يدي فأدخلت المصحف أبي على أمسك كنت »والرواية األخرى 
  اف األمر بالوضوء.وىما يُفيد« توضأ

 عن جعفر، بن اهلل عبد ثنا: قاؿ عامر، أبو ثنا: قاؿ مرزوؽ، بن إبراىيم حدثنا»وروى الطحاوي 
 فأصبت فاحتككت،  المصحف أبي على آخذ كنت: قاؿ سعد بن مصعب عن محمد، بن إسماعيل

 أف ييأمرن ولم،  التراب في يدؾ اغمس: فقاؿ احتككت نعم: قلت فرجك؟ أصبت: فقاؿ فرجي
 .وأفادت عدـ أمره بالوضوء (ٕ)والسند صحيح« أتوضأ
  الواقعة الثاني كانت في وقت جمع بين الروايات بتعدد الواقعة وأف إحدىن كانت في وقت و فلو

 . لم يفد مجموع الروايتين الوجوب آخر ؛
 أمر بو أحياناً وال ي« قم، فتوضأ»و « توضأ: لو فقاؿ »كما في رواية   كاف يأمر بذلك أحياناً  ألف سعد

ليس فهذا   وما يأمر بو أحيانًا ويترؾ األمر بو أحيانًا أخرى.«أتوضأ أف يأمرني ولم»كما في رواية  أخرى
 . عند وجود أسبابها يُأمر بها في كل حينالواجبات  ألفوصف الوجوب 

الطحاوي  ثم ساؽ (ٖ)« يده بغسل أمره أباه أف أيضا مصعب عن روي»قاؿ الطحاوي : : السياؽ الثاني
 إسماعيل عن زائدة، وحدثنا: قاؿ رجاء، بن اهلل عبد ثنا: قاؿ خزيمة، بن محمد حدثنا» السند فقاؿ: 

 «يدؾ فاغسل قم: »قاؿ أنو غير،  مثلو سعد، بن مصعب عن عدي، بن الزبير عن خالد، أبي بن
 عبد ثنا: قاؿ عامر، وأب ثنا: قاؿ مرزوؽ، بن إبراىيم حدثنا »أيضًا: الطحاوي وروى  (ٗ)والسند صحيح 
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،  المصحف أبي على آخذ كنت: قاؿ سعد بن مصعب عن محمد، بن إسماعيل عن جعفر، بن اهلل
،  التراب في يدؾ اغمس: فقاؿ احتككت نعم: قلت فرجك؟ أصبت: فقاؿ فرجي فأصبت فاحتككت

  (ٔ)«أتوضأ أف يأمرني ولم
 لم يأمر مصعب بالوضوء  فسعد  دةٌ ولو حملت الروايات السابقة على أف الواقعَة واقعٌة واح

 قم». وىذا ما تشهد بو صحيح الروايات السابقة بالوضوء العرفي وىو تطهير يدهبل أمره  الشرعي
من قوؿ مصعب  وال أصرح في نفي الوضوء الشرعي ىنا«  التراب في يدؾ اغمس» «يدؾ فاغسل
 عن حديثو في الحاكم رواه ذيال الوضوء »ولذا قاؿ الطحاوي:  «أتوضأ أف يَأمرني ولم» نفسو 

 (ٕ)«الروايتاف يتضاد ال حتى، عدي بن الزبير عنو بينو على ما، اليد غسل ىو مصعب
 أف يأمرني ولم» وكلمة  «قم، فتوضأ»يعني حتى ال تتضاد كلمة  الروايتاف تتضاد ال حتى  فتأمل قولو

  .«أتوضأ
  «يدؾ فاغسل قم» ةكما دؿ لو رواي  دقصد بها الوضوء العرفي وىو غسل الي «قم، فتوضأ»فكلمةػ 
  .قصد بها نفي األمر بالوضوء الشرعي« أتوضأ أف يأمرني ولم» وكلمة 

الوضوء  أف األمر في الخبر ُمنصٌب علىوعليو يظهر جليًا كما ال يخف   بعضها بعضاً  الروايات يفسرو 
تقوؿ مع ورود االحتماؿ يسقط . وعمومًا القاعدة فاألثر أجنبٌي عن المسألة محل البحث؛ وعليوالعرفي 

 االستدالؿ.
 سلماف الفارسي  

الدارقطني وصحح عن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن يَزِيَد، قَاَؿ:  اهرو  فهو ما سلماف الفارسيَعِن  وىما رُ أما 
َلْو تَػَوضَّْأَت َلَعلََّنا َأْف َنْسأََلَك  َفَخَرَج فَػَقَضى َحاَجَتُو ثُمَّ َجاَء، فَػُقْلُت: يَا َأبَا َعْبِد اللَّوِ  َسْلَمافَ  ُكنَّا َمعَ »

. وعن  (ٖ)«... اْلُمَطهَُّروفَ  ]الواقعة[ {حنخن جن يم ىم} ِإنََّما َلْسُت َأَمسُّوُ ِإنّْي »فَػَقاَؿ:  َعْن آيَاٍت،
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َحاَجَتُو ثُمَّ َجاَء ، فَػُقْلُت:  ُكنَّا َمَعُو ِفي َسَفٍر فَاْنطََلَق فَػَقَضى»قَاَؿ:  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن يَزِيَد ، َعْن َسْلَماَف 
ُو ِإنَُّو فَػَقاَؿ:  َأْي َأبَا َعْبِد اللَِّو تَػَوضَّْأ َلَعلََّنا َنْسأَُلَك َعْن آِي ِمَن اْلُقْرآِف ،  جن يم ىم}َسُلوِني فَِإنّْي اَل َأَمسُّ

َنا قَػْبَل َأْف يَػتَػَوضَّأَ َفَسأَْلَناُه  ]الواقعة[ {حنخن    ( ٔ)«فَػَقَرَأ َعَليػْ
فهم منهما أنهما يرياف أف القرآف ال يقرأ وال يمس  يدؿ على أف سلماف سياؽ أخرى لوكن الخبر ول

 الذي ينطبق عليو ىذا الوصفوبين لهما الكتاب  وموضع الوىم منهالهما اْلية  فبينإال على طهارة 
  .وىو غير القرآف الذي بأيدينا

َيى ْبِن اْلَعاَلِء، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْػَراِىيَم، َعْن َعْلَقَمَة الصنعاني في مصنفو َعْن َيحْ  فقد روى عبد الرزاؽ
َنا َسْلَمافَ  َنا ِمْن َكِنيٍف َلُو فَػُقْلَنا َلُو:  اْلَفاِرِسيَّ  قَاَؿ: َأتَػيػْ َلْو تَػَوضَّأَت يَا َأبَا َعْبِد اللَِّو، ثُمَّ قَػَرْأَت َفَخَرَج َعَليػْ

َنا ُسورََة َكَذا وَكَ  َوُىَو ]الواقعة[  {خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم}ِإنََّما قَاَؿ اللَّوُ فَػَقاَؿ: "  َذاَعَليػْ
َنا، اَل يََمسُُّو ِإالَّ اْلَماَلِئَكُة " الَِّذي ِفي السََّماءِ الذّْْكُر  َنا ِمَن اْلُقْرآِف َما ِشئػْ روى ابن حـز في  (ٕ)«ثُمَّ قَػَرَأ َعَليػْ

َنا َسْلَماَف اْلَفاِرِسيَّ َأتػَ » بسنده َعْن َعْلَقَمَة قَاؿَ  المحلى َنا ِمْن َكِنيٍف َلُو فَػُقْلَنا َلوُ  يػْ : َلْو َفَخَرَج َعَليػْ
َنا ُسورََة َكَذا؟   حم جم} إنََّما قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ:: فَػَقاَؿ َسْلَمافُ تَػَوضَّْأَت يَا َأبَا َعْبِد اللَِّو ثُمَّ قَػَرْأَت َعَليػْ

  (ٖ)«.اَل يََمسُُّو إالَّ اْلَماَلِئَكةُ  الَِّذي ِفي السََّماءِ ذّْْكُر َوُىَو ال {خن حن  جن يم ىم مم خم
 محتمل أنو يرى أنو الوضوء لمس المصحف واجب  «َسُلوِني فَِإنّْي اَل َأَمسُّوُ »ولكن يبقى قولو 

 بل الكتاب الذي ليست مصاحفناالذي ال يمسو إال المطهروف أنو بين أف  االحتماؿيضعف ىذا ولكن 
الذي  بأنو يقوؿ بوجوب التطهر لمس المصحفعليو جـز فكيف يُ  .اَل يََمسُُّو إالَّ اْلَماَلِئَكةُ سماء في ال
 . ؟!بأيدينا

 علي 
بعد طوؿ بحث في ىذا الباب  فلم أقف على شيء يروى عن علي  وأما ما يروى عن علي
حدث األصغر بكوف منع الجنب والحائض فهما يجتمعوف مع أصحاب ال في ولعلهم يقصدوف حديثو

 (4)حديث  المشار إليو ضعيفولكن ىذا ال ألحداثل الجميع من أىل
 (٘)المذكورين من الصحابة عن لمس المصحف القوؿ بوجوب التطهرلم يثبت يعلم أنو ومما سبق بيانو 

نقل عن ابن عباس، ألف القوؿ باإلباحة  بأنو لم يعلم لهم مخالف لم يسغ القوؿولم يثبت ولو ثبت 
 وىو صحابي.  
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 وأفعاؿ الصحابة في مجملها تدؿ على مشروعية واستحباب الوضوء لمس المصحف للمحدث فقط. 
لمس  التطهرعن  قاؿيوافقهم على ذلك فقد  حتى ابن حـز  لهم مخالف في ىذاوال يعلم 
  (ٔ)«مأجور فاعلهامندوب إليها  »المصحف 

وأبعد من  عن المشروعية واالستحباب زائدٌ مٌر أوىو   وإنما الخالؼ في استنباط الوجوب من فعلهم
 .!!!ذلك ادعاء اإلجماع بناًء على ذلك

 قوؿ رسوؿ اهلل  صدـ ويطرد بهايُ ال يجوز أف  فإف أقواؿ الصحابة وأفعالهم في ىذا البابوعمومًا 
 .ألنو ىو المبين للشرع « لِلصَّاَلةِ  بِاْلُوُضوءِ  أُِمْرتُمْ  ِإنََّما»

فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .ٕ
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

  «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
وىو   يمسو ويقرأه أرسل ببعض القراف لكافر  أف رسوؿ اهللبالحديث من جهة   ابن حـز استدؿ
بعلة لمصحف امس ن المسلم م نعُ . فمَ وال أكبر ،ال أصغر ، ال يرفع شيء من الحدث عن نفسوكافر  

  غير سائغ.منع ٌ ث ادَ ألحْ ا
 .واعترض الجمهور عليو بأف الحديث في الجزء اليسير كآية ونحوىا وليس في كل القرآف

 بعض »: اؿفق لقولهم بالقياس بالقياسىنا من المضحك أف ابن حـز الرافض للقياس ألـز الجمهور و 
قد   فهذا رسوؿ اهلل ...أخرى لو يباح أف أو آية ول يباح أف بين فرؽ وال شك، بال قرآف واْلية اْلية

فإف قالوا: إنما بعث  ...ذلك الكتاب أنهم يمسوفوقد أيقن وفيو ىذه اْلية إلى النصارى  بعث كتاباً 
  (2)«وأنتم أىل قياسمن غيرىا  ولم يمنع إلى ىرقل آية واحدة. قيل لهم:  رسوؿ اهلل 

 في جاز فإذا قرآنا تسميتو في سواء وغيرىا اْلية بأف أجيب: واحدة آية إنها: قيل فإف» :الَولَِّويقاؿ 
 (3)«غيرىا في جاز اْلية

  أنها خبر عن عند التحقيق في معناىا المترجح   [77]الواقعة:  {حنخن جن يم ىم}تَػَعاَلىاهلل أف قَػْولو
 . مكنوفوىو الكتاب ال (ٗ)ترجع ألقرب مذكور وفي يمس الهاءفإف . المحفوظ والمالئكةحاؿ اللوح 
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  ال  ؛مسهم للقرآف فيإلى النهي في حق بني آدـ المالئكة الخبرية عن الحديث من  صرؼ ظاىروإف
 لفظ يصرؼ أف يجوز ال » :قاؿ ابن حـز وابن الملقن والعيني ؛ يصح وال يجوز إال لضرورة وال ضرورة

  (ٔ)«متيقن إجماع أو جلي بنص إال األمر معنى إلى الخبر
  َسْلَماَف اْلَفاِرِسيَّ أنس و كمفسري الصحابة والتابعينفسرىا  برية عن اللوح والمالئكةوفق الظاىر من الخو

 . جابر بن زيد وأبي نهيكومجاىد وعكرِمة  وأبو العالية والضحاؾ و  وابن عباس وقَػَتاَدةَ 
في  أنس بن مالكأبو األْحَوص، حدثنا عاصم األحوؿ، عن  : حدثنا سننوسعيد بن منصور في  ىرو فقد 

روى ابن حـز في المحلى و  (ٕ)"المطهَّروف: المالئكةقاؿ:  []الواقعة {حنخن جن يم ىم}قولو تعالى
َنا » بسنده َعْن َعْلَقَمَة قَاؿَ  َنا ِمْن َكِنيٍف َلوُ  َسْلَماَف اْلَفاِرِسيَّ َأتَػيػْ فَػُقْلَنا َلُو: َلْو تَػَوضَّْأَت يَا َأبَا َعْبِد  َفَخَرَج َعَليػْ

َنا ُسورََة َكَذا؟ فَػَقاَؿ َسْلَمافُ اللَِّو ثُمَّ قَػَرأْ    جن يم ىم مم خم حم جم} َوَجلَّ: : إنََّما قَاَؿ اللَُّو َعزَّ َت َعَليػْ

وكذلك ابن جرير الطبري  (ٖ)«.اَل َيَمسُُّو إالَّ اْلَماَلِئَكةُ  َوُىَو الذّْْكُر الَِّذي ِفي السََّماءِ ]الواقعة[  {خن حن
 المطهروف، قاؿ: يعني ينزؿ كتابا نسختو السفرة، فال يمسو إال إذا أراد اهلل أف»قاؿ:  ابن عباسعن 

 الكتاب الذي» []الواقعة {حنخن جن يم ىم}  و أيضاً عنوروى في تفسيره بسنده   (ٗ)«المالئكة
عن مجاىد وعكرِمة وأبي العالية وجابر بن وروى ابن جرير الطبري في تفسيره بأسانيده  (٘)«في السماء

َعْن  عبد الرزاؽ في تفسيره بسنده وروى (ٙ)«ىم المالئكة» اْليةهروف في ، أف المط زيد وأبي نهيك
جرير الطبري في تفسيره بسنده  بنوروى ا (ٚ)« اَل َيَمسُُّو ِعْنَد اللَِّو ِإالَّ اْلُمَتَطهّْرِينَ »قَاَؿ:  اْليةفي ، قَػَتاَدَة 

موا أف الشياطين زع ]الواقعة[ {حنخن جن يم ىم}يقوؿ في قولو: سمعت الضحاؾ»عن عبيد، قاؿ: 
اهلل أنها ال تقدر على ذلك، وال تستطيعو، ما ينبغي لهم أف ينزلوا بهذا،  ، فأخبرىمتنزلت بو على محمد

 َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱقوؿ اهلل  عنهم، وقرأوىو محجوب 

  (ٛ)«[الشعراء]
  في قياس  اسد ألنو ف ىوثم  ارؽو مع الف قياسفاسد ألنو قياس  المالئكةعلى  قياس المؤمنينثم إف

وال يعدؿ  «الصَّالةِ  ِإَذا ُقْمُت ِإَلى بِاْلُوُضوءِ  ِإنََّما أُِمْرتُ  » « صَّاَلةِ لػلِ  بِاْلُوُضوءِ  أُِمْرُتمْ  ِإنََّما » نصال ةمقابل
 « اَلةِ صَّ لػلِ  بِاْلُوُضوءِ  أُِمْرتُمْ  ِإنََّما » بل ثابت ظاىر الداللةوالنص ليس بمعدـو  .للقياس إال إذا عدـ النص
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 (ٔ) مع القوؿ بثبوتو «طاىر إال القرآف يمس ال أف: »كتب   اهلل أف رسوؿ حـز  بن حديث عمرو .ٖ
 فعنو جوباف:

   ىو المسلم حديثأف تفسير الطاىر في ال األوؿ منهما :
 (ٕ)مسو من المشرؾ تمكين عدـ المراد» :ال يمس القرآف إال طاىر حديث في معنى األلباني قاؿ
  (ٖ)« العدو أرض إلى بالقرآف السفر عن  اهللِ  َرُسوؿُ  نهى :كحديث فهو

  على يُطلق مشترؾ لفظ الطاىر» : األلباني وقاؿ
 األكبر الحدث من الطاىر  
 األصغر الحدث من والطاىر  ، 
 المؤمن على ويُطلق  ، 
 نجاسة بدنو على ليس من وعلى  ، 

 أصغر حدثا المحدث منع في (ٗ)َنصِّا الحديث يكوف فال،  قرينة من معين]معنى[  على لحملو بد وال
  المصحف... مس من

 حدثا ُمْحدثا أكاف سواء،  المؤمن ىو الحديث ىذا في بالطاىر المراد أف - أعلم واهلل - فاألقرب
 على متفق وىو"  يَػْنُجس اَل  المؤمن: "  لقولو،  نجاسة بدنو على أو حائضا أو أصغر أو أكبر

 لبانياىػ كالـ األ (٘) «صحتو
في حديث  ظاىر خبر أبي ىريرة ىو الصواب بإذف اهلل تعالى ويدؿ على ذلك  وما قالو األلباني 

ِإفَّ  اهلل، سبحاف :فقاؿ ،طهارة غير على وأنا أجالسك أف فكرىت جنبا، كنت» ففيو  اْلُمْسِلُم ال يَػْنُجسُ 
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 أف كرىت»فقاؿ  وصف الطهارة ابة يسلبوأف وصف الجن حيث ظن أبا ىريرة. «اْلُمْسِلَم اَل يَػْنُجُس 
 ال المسلم إف ،اهلل سبحاف»من ىذا الظن  متعجباً  فقاؿ رسوؿ اهلل  «طهارة غير على وأنا أجالسك

  «!!!ينجس
 . ألف المسلم ال ينجسكما ظننت  غير طهارةجنابتك ال تجعلك على أف وىذا التعجب ظاىر في 

 ( ٔ) وعليو فالمسلم طاىر دائماً ين المسلم بالحدث فالمسلم طهارة العين وال ترتفع طهارة ع

 (ٕ)مجزومًا بو «ميتا وال حيا ينجس ال المسلم: » عباس قوؿ ابنبعد الحديث ولذا علق البخاري 
 حائضا أو جنبا كاف سواء الحديث يتناولو فال دائما طاىر فالمؤمن ىذا ثبت فإف» :قاؿ الشوكانيو 

  (ٖ)«... محدثا أو
لعمل من األعماؿ إال بدليل على اإلنساف ىما طهارٌة حكمية ال تُوجب  ،االغتساؿ وأضوء والتطهر بالو 

  ثابت صحيح صريح.
قرآف وال سنة وال لغير الصالة  إذ لم يأت بإيجابوال يلـز الوضوء إال للصالة فقط، »:قاؿ ابن حـز 

   (ٗ)«إجماع وال قياس
  وال يشكل على ما بينا حديث المهاجر بن قنفذ

إني كرىت أف  »وىو يبوؿ فسلم عليو، فلم يرد عليو حتى توضأ، ثم اعتذر إليو فقاؿ  أنو أتى النبي »
 (٘)«  إال على طهر أو قاؿ: على طهارة أذكر اهلل عز وجل
أي على  كاملة  أو قاؿ: على طهارة كاملكرىت أف أذكر اهلل عز وجل إال على طهر    ألف معناه يكوف

   (ٙ)الحديثينبين ولو قيل بغير ىذا ألوجب تعارضاً  ماً تامة عيناً وحكطهارُة 
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   أف النهي نهي كراىة ال نهي تحريمالثاني منهما: 
 .بين التحريم والكراىةفي الداللة متردد النهي كما يقولوف فإف   النهي لو أفادخبر  «إال طاىر»فإف قولو 

  صارؼعن التحريم النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفو و 
 «الصَّالةِ  ِإَذا ُقْمُت ِإَلى بِاْلُوُضوءِ  ِإنََّما أُِمْرتُ »وفي رواية األخرى « صَّاَلةِ لػلِ  بِاْلُوُضوءِ  أُِمْرُتمْ  ِإنََّما »وحديث 

إال  ال يجب الوضوء لشيء من األعماؿبأنو  والتأكيد لحصرخبر المفيد لال صارؼ قوي ألنو جاء بصيغة
  :. َيُدؿُّ َعَلى «َما َأَرْدت َصاَلًة فَأَتَػَوضَّأَ : »من الحديث مبيناً الداللة ابن تيمية  قاؿ للصالة.

  إالَّ إَذا َأرَاَد َصاَلةً َلْم َيِجْب َعَلْيِو اْلُوُضوُء َأنَُّو  .ٔ
   (ٔ)«ِبَواِجبِ لَْيَس  ُمْسَتَحبّّ  ُوُضوَءُه ِلَما ِسَوى َذِلكَ َوَأفَّ  .ٕ

  لِغَْيِر الصَّاَلةِ لِْلُوُضوِء  إْنَكارًالَْيَس ت َصاَلًة فَأَتَػَوضَّأَ : َما َأَردْ    َوقَػْولُُو » :أيضاً وقاؿ ابن تيمية 
  (ٕ)« ِلغَْيِر الصَّاَلةاْلُوُضوِء  يَجابِ إِلِ  إْنَكارٌ  َلِكنْ 

تفيد التخصيص والحصر  «إنما»ػػػ ف.حسن العربية ويفهم تراكيبهالكل من يُ ظاىر وما قالو ابن تيمية 
  في حق من لم يكن متوضأً  للصالةعند القياـ  لوجوب الوضوء

ِإَذا ُقْمُت  بِاْلُوُضوءِ  ِإنََّما ُأِمْرتُ  » «لِلصَّاَلةِ  بِاْلُوُضوءِ  أُِمْرُتمْ  ِإنََّما» وسياؽ الخبر الذي ورد فيو التخصيص
 إيجاب الوضوء لغير الصالة .  يدؿ على إنكاره  «الصَّالةِ  ِإَلى

 فقد انكر الرسوؿ  يقصد الوضوء الشرعياـ فإف كاف من قاؿ لو أال تتوضأ ألجل الطع  األمر بو لغير
 . شرعاً  صالة

 فقد انكر  يقصد الوضوء العرفي وىو غسل اليدين للطعاـ وأف كاف من قاؿ لو أال تتوضأ ألجل الطعاـ
 األمر بالوضوء لغير صالة أيضاً . الرسوؿ 

ابن على الحديث وبوب ولذا  ِلغَْيِر الصَّاَلة ِإيَجاِب اْلُوُضوءِ إْنَكاٌر ِ  فإف  الحديث يفيد وعلى كل وجو
لِيلِ  ِذْكرِ  بَابُ »فقاؿ  خزيمة  َما َعَلى ااِلْسِتْحَبابِ  ُوُضوءِ  ِمنْ  اأْلَبْػَوابِ  ِمنَ  ذََكْرتُ  َما َجِميعَ  َأفَّ  َعَلى الدَّ

 اْبنِ  َخبَػرُ  ... َوِإيَجابٍ  فَػْرضٍ  َأْمرُ  اَل  ،َوَفِضيَلةٍ  َوِإْرَشادٍ  نَْدبٍ  َأْمرُ  ُكلّْوِ  َذِلكَ  ِمنْ  بِاْلُوُضوءِ  اأْلَْمرَ  َأفَّ  ذََكْرُت،
 وذكر ىذا الحديث. (ٖ)«...َعبَّاسٍ 
فهو محموؿ على  في نص أخربو مر أيفيد أف كل وضوء  فحديث ابن عباس ما سبق بيانو وعلى

  «طاىر إال القرآف يمس ال أف»حديث  ومنها .االستحباب
 ابن عباس حديثظاىر و  «طاىر إال القرآف يمس ال أف»يث حد بين ظاىر التعارضعند توىم و 
بدوف  الحديثينكال لإعماؿ يحصل بالجمع  وألن بينهما جب الجمعيفبوجو بينهما الجمع كاف يمكن و 
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 الجمع وجب الحديثين بين الجمع أمكن إذا» : المباركفوريقاؿ  .إىدار داللة أحدىما ىو المتعين
  (ٔ)«اً إجماع بينهما

 القرآف يمس ال »المستفاد من الخبر بصرؼ النهي وىو  وفق علم أصوؿ الفقومكن مبينهما  والجمع
وىو يبوؿ فسلم عليو، فلم  أنو أتى النبي »حديث المهاجر ىذا  ويؤكد إلى نهي الكراىة «طاىر إال

اؿ: على إال على طهر أو ق إني كرىت أف أذكر اهلل عز وجل »يرد عليو حتى توضأ، ثم اعتذر إليو فقاؿ 
 «  طهارة

قاؿ ابن  بغيرىا. ها ويشغلحيث لم يثبت ما ينقل عن ومما يقوي رجحاف الجواز دليل البراءة األصلية .ٗ
وإذا لم يكن ىنالك دليل ال في مس المصحف،  دليل على اشتراط ىذه الطهارةليس في اْلية »رشد : 

أف األحكاـ التي ومعلـو  (ٕ)«إلباحةبقي األمر على البراءة األصلية وىي امن كتاب وال من سنة ثابتة 
النقل عاما وال بد أف تنقلها األمة فإذا انتفى  بيانا معرفتها ال بد أف يبينها الرسوؿ لتحتاج األمة 

  (ٖ)علم أف ىذا ليس من دينو بالتحريم يح الصريح حالص
لمحدث حدثًا أصغر ستدؿ بو لجواز قراءة القرآف لكل دليل يُ ف دليل القياس ومما يقوي رجحاف الجواز .٘

 بأف يقاؿ:القياس الوجو من وبياف ىذا  حدثاً أصغر للقرآفلمحدث دليل على جواز مس اىو للقرآف 
 ؟  و وسمعو جبريل ونزؿ بو إلى النبيقراءة كالـ اهلل الذي تكلم بأـ  أغلظ وأوراقو ىل مس المصحف

 . المنزؿاللفظ  سطر فيوعندما الورؽ لم ينل تلك الحرمة إال معلـو ٌ أف ف
ىذه الحرمة و ىذه  اكتسابوالذي كاف ىو السبب في  اللفظ المنزؿفهل تكوف حرمتو فوؽ حرمة 

  . اللفظ أغلظقراءة ال شك أف    المنزلة؟!
  ؟! أغلظوىي  للفظوقراءة الوتجيزوف  األدنىوىو  للورؽالمس تمنعوف فكيف 

 ىذا تناقض ظاىٌر محاٌؿ أف يأتي من جهة الشارع الحكيم .
 وىو األصل في تقديس المكتوب على الصحفجاز لو تالوة اللفظ  فإلف ياس األولوية يدؿ للجوازفق

 .والمصاحفجاز لو مس اللفظ لما سطر على الصحف 
من جواز مس  اً أصغر حدثًا حدث المفي  ترجح معناما وىي أف  :نبو لمسألة مهمةأ ختاـ ىذا المبحثو 

  ،ي حق المستحاضةمنسحب أيضاً ف فهو ؛بغير وضوءلو المصحف 
ضة ال يأُخذ ُحكُم َدـِ االستحا ـُ فد .حدثها أصغر ألفبال وضوء مس المصحف للمستحاضة  يجوزف

 .باإلجماع  الَحيضِ 
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ـُ، واالعتكاُؼ » : قاؿ النوويُّ  وحمُلو، وسجوُد  وقراءُة القرآِف، ومسُّ المصَحفِ أمَّا الصَّالُة والصّْيا
 (ٔ)«كالطَّاىرِة، وىذا مجمٌع عليوفهي في كلّْ ذلك   -وُب العبادات عليهاالتّْالوِة وُسجوُد الشُّكِر، ووج

، أيضاً  اإلجماعَ ىذا نقل و   (ٕ)وابن تيميَّة، وابن القيّْم ابُن جريٍر، وابُن الُمنِذر، وابُن عبِد البَػرّْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           



 املصاحف وقراءة مس يف املباحث تهذيب
 ٕٔ 

 

 الكريم لقرآفلثالثاً : قراءة الجنب 
 :للعلماء في ىذه المسألة قوالف

 (ٖ)والشَّافعيَّة (ٕ)والمالكيَّة (ٔ)الحنفيَّة األربعة األئمة قوؿ وىو القرآف قراءة الجنب على حـري:  األوؿ
 َوُىَو قَػْوُؿ َأْكَثِر َأْىِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ »َوُىَو قَػْوُؿ َأْكَثِر َأْىِل الِعْلِم قاؿ الترمذي :  (ٗ)والحنابلة

، َوَأْحَمَد، َوِإْسَحاَؽ، قَاُلوا: اَل ، َوالتَّابِِعينَ   ، َوَمْن بَػْعَدُىْم ِمْثِل: ُسْفَياَف الثػَّْوِريّْ، َواْبِن الُمَباَرِؾ، َوالشَّاِفِعيّْ
ب وال يباح للجن»: الكاساني قاؿ ؛عليو اإلجماع  ادعيو (٘)«تَػْقَرِأ الَحاِئُض َواَل الُجُنُب ِمَن الُقْرآِف َشْيًئا

  .(ٙ)«عامة العلماء قراءة القرآف عند
 أدلة ىذا القوؿ:

اإلجماع  .1
 .ما جاء في السنة في منعو من ذلك .2
  ََعِن النَِّبيّْ  َعْن ِإْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن نَاِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمر   :اَل يَػْقَرأُ » قَاَؿ 

(7)«فِ اْلُجُنُب َواْلَحاِئُض شْيًئا ِمَن اْلُقْرآ

  َْأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  َعْبِد اللَِّو ْبِن َرَواَحةَ  َعن « نَػَهانَا َرُسوُؿ اللَِّو  ٌ(8)«َأْف يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنب 
  ٍَّكاَف َرُسوُؿ اللَّوِ   »قَاَؿ:  َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َسِلَمَة، َعْن َعِلي     يُػْقرِئُػَنا الُقْرآَف َعَلى

َلْم َيُكْن َيْحُجُبُو ِمْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِف َشْيٌء ِإالَّ َأْف   َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو » وفي لفظ « ا َلْم َيُكْن ُجُنًباُكلّْ َحاٍؿ مَ 
َز، َواللَّْحَم، َويػَ  »وفي لفظ  «َيُكوَف ُجنًُبا َورُبََّما قَاَؿ: اَل  -ْقَرأُ اْلُقْرآَف، َواَل َيْحُجُبُو َيْخُرُج، فَػَيْأُكُل َمَعَنا اْلُخبػْ

َويَْأُكُل َمَعَنا اللَّْحَم، َوَلْم َيُكْن َيْحُجُبُو َعِن اْلُقْرآِف » وفي لفظ «  ِإالَّ اْلَجَنابَةُ  َعِن اْلُقْرآِف َشْيٌء، -َيْحُجُزُه 
(9)«َشْيٌء، لَْيَس اْلَجَنابَةَ 

 وغسل ثالثا، وجهو وغسل ثالثا، واستنشق فمضمض، بوضوء، علي يتأُ » :قاؿ الغريف، أبي عن 
 ، توضأ  اهلل رسوؿ رأيت ىكذا : قاؿ ثم رجليو، غسل ثم برأسو، مسح ثم ثالثا، ثالثا وذراعيو يديو
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رواه اإلماـ أحمد  « : "ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فال، وال آيةقاؿ ثم القرآف، من شيئا قرأ ثم
 (1)وغيره

 

وَسِعيَد  عكرمةو َسِعيَد ْبَن ُجبَػْيٍر و  وىو قوؿ ابن عباس  ةمع الكراىقراءة القرآف للجنب اني: يجوز الث
 (ٗ)الشوكاني وقاؿ بو (3)«َأْصَحابَِنا ُىَو قَػْوُؿ َداُود َوَجِميعِ »:قاؿ ابن حـزو  (2)ْبَن اْلُمَسيِّْب ورَبِيَعَة الرأي

   (٘)واأللباني
 أدلة ىذا القوؿ:

فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  ن عباسحديث اب .1
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو

 يين،بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريس
  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

«ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
(ٙ)«يذكر اهلل على كل أحيانو كاف النبي »قالت:  عائشة حديث .2

 ذكر اهلل َلْيِو اسمالذكر َقْد َيُكوف بقراءِة الُقْرآف وغيره، فكلُّ ما وقع عَ »  :  قَاَؿ أبو َبْكر بن المنذر
 .(ٚ)«ال يمتنع من ذكر اهلل َعَلى أحيانو ، إذا َكاَف النَّبّي  فغير جائز أف يمنع ِمْنُو أحٌد 

   .ضعيفةفي منع الجنب أحاديث  أف جميع ما يروى عن النبي .ٖ
عاما وال بد  بيانا األحكاـ التي تحتاج األمة إلى معرفتها ال بد أف يبينها الرسوؿ  فإف البراءة األصلية .4

وبما أنو لم يثبت شيء يُنقل يدؿ على  (8)نتفى ىذا علم أف ىذا ليس من دينوأف تنقلها األمة فإذا ا
 التحريم والمنع فعلم أف التحريم والمنع ليس من دين اهلل ورسولو

وىو يبوؿ فسلم عليو، فلم يرد عليو حتى توضأ، ثم  أنو أتى النبي » المهاجر بن قنفذحديث  .5
« إال على طهر أو قاؿ: على طهارة إني كرىت أف أذكر اهلل عز وجل »تذر إليو فقاؿ اع
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 الترجيح
                           مع الكراىة لألسباب التالية: جواز قراءة القرآف للجنبىو الراجح واهلل أعلم 

لعلماء على أكثر ا»قاؿ الخطَّابي: ألنو قوؿ األكثر  عدـ ثبوت دعوى اإلجماع على التحريم .1
ىي أف قوؿ ناقل مخالف والقاعدة في دعاوى اإلجماع ونقل الخالؼ الوجود بلم عُ فقد  .(ٔ)«تحريمو

األعلمألنو من تقديم  (ٕ)الخالؼ ىو المقدـ
قاؿ ابن  (3)ضعيفة أحاديثٌ منع الجنب من قراءة القرآف  بابفي  أف جميع ما يروى عن النبي .2

 (ٗ)«إال أف أسانيدىا غير قوية القراءة أحاديث مرفوعةوالجنب عن في نهي الحائض »:رجب
  ََأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو   فحديث َعْبِد اللَِّو ْبِن َرَواَحة  « ٌ(5)« نَػَهى َأْف يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنب

 (6)«ال يُرَوى من وجو صحيح ألنو منقطع وضعيف» قاؿ عبد الحق اإلشبيلي:   حديث ضعيف
  ِن النَِّبيّْ عَ   َعْن اْبِن ُعَمرَ  حديثو   :(7)« اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ  »قَاَؿ 

 حديث إنو:» اؿ ابن القيم قو ( 8)«بالحديث المعرفة أىل باتفاؽ ضعيف حديث: » تيمية ابن قاؿ
 ( 9)«بالحديث العلم أىل باتفاؽ معلوؿ

  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو » قَاَؿ:  َعِليٍّ وحديث  وىو (10)«يُػْقرِئُػَنا الُقْرآَف َعَلى ُكلّْ َحاٍؿ َما َلْم َيُكْن ُجُنًبا 
  التحريمغير دؿ على  ولكنوللتحريم ستدؿ بو أشهر ما يُ 

 ِفي لَْيسَ »فػ كما ىو معلـو ومقرر في علم أصوؿ الفقو  ال يدؿ على التحريم عن شيء  ف مجرد كفوأل
 ِفي ُحْكِموِ  َعَلى (ٔٔ) َداَلَلةٌ  التػَّْرؾِ  ظَاِىرِ  ِفي لَْيسَ  َأنَّوُ  َكَما نَػْفِسِو، ِفي ُحْكِموِ  َعَلى َداَلَلةٌ  اْلِفْعلِ  رِ ظَاىِ 

 قالو الجصاص وقالو غيره( ٕٔ)«نَػْفِسوِ 
  واجب أو مستحب أو لعلة أخرىكوف العمل عن   بينال يُ  أي أف الفعل المجرد

 . أخرىحراماً أو مكروىاً أو لعلة عنو  نكفكوف المُ عن   ال يبينلمجرد وكذلك اإلنكفاؼ والترؾ ا
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 (ٔ)ضعفو األلباني  ولذا  بجميع ألفاظو وطرقوحديث ال يصح الف وعلى كل حاؿ 
 اهلل رسوؿ رأيت ىكذا» علي عن  الغريف، أبي وحديث  قاؿ ثم القرآف، من شيئا قرأ ثم ، توضأ :

  « ال، وال آية"ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب ف
ليس  « ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فال، وال آية القرآف، من شيئا قرأ ثم » قولوحديث ضعيف و 

 (2)األلباني ضعف ولذاوال يثبت  من فعل على بل وال قولو  من فعل النبي 
 على يجنب كاف موكله ونساءً  رجاالً  القرآف قراءة في رغبا المؤمنين  فإف اهلل ورسولو األصلية البراءةُ  .ٖ

ومعلوـٌ أف األحكاـ التي تحتاج األمة  حاؿ الجنابة القرآف قراءة عن ينهاىم يكن ولم اهلل رسوؿ عهد
م بو البلوى  وخصوصًا ما تعُ  بيانا عاما وال بد أف تنقلها األمة معرفتها ال بد أف يبينها الرسوؿ ل

 كثر َوِإذا َويكثر اْلَجواب َعنوُ  َعنوُ  السَُّؤاؿ كثريَ  اْلبلوى ِبوِ  تعم وَما ، تعمبها  فإف اْلبلوى جنابة.كال
المنع بالصحيح  النػَّْقل رَأيَنا فَػَلمَّا نَػْقِلوِ لَمَع تَػَوفُِّر الدََّواِعي لو وخصوصًا  العلم بو والنػَّْقل كثر اْلَجواب

 اً باقي للقرآفالجنب  قراءةوأف  علمنا أف التحريم والمنع ليس من دين اهلل ورسولو  منعدـقليٌل بل 
 .على البراءة األصلية وىي اإلباحة

عدـ ثبوت بداللتها وتتقوى على الداللة على الجواز وناىضة  ثابتةأدلة المجوزين األخرى معظم أف  .ٗ
 المعارض وىذه األدلة ىي:

 كاف النبي » قالت:  عائشة حديث فهو باقي على عمومو  (ٖ)« يذكر اهلل على كل أحيانو
الذكر َقْد » :  قَاَؿ أبو َبْكر بن المنذر. بت المقيد والمخصص والقرآف من ذكر اهلل يث حتى طالقووإ

، إذا َكاَف النَّبّي   فغير جائز أف يمنع ِمْنُو أحدٌ  فكلُّ ما وقع َعَلْيِو اسم ذكر اهلل، َيُكوف بقراءِة الُقْرآف وغيره
 يمتنع من ذكر اهلل َعَلى أحيانو ال» (ٗ) 

 في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس  :فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

  «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب

 .فالمسلم الجنب أولى بالجوزيقرأه شيء من القرآف  فهذا كافر وجنب وأرسل لو النبي 
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 في جاز فإذا قرآنا ميتوتس في سواء وغيرىا اْلية بأف أجيب: واحدة آية إنها: قيل فإف» :الَولَِّويقاؿ 
 (1)«غيرىا في جاز اْلية

وىو يبوؿ فسلم عليو، فلم يرد  أنو أتى النبي » فهو حديث المهاجر بن قنفذ أما دليل الكراىة .5
إال على طهر أو قاؿ: على  إني كرىت أف أذكر اهلل عز وجل »عليو حتى توضأ، ثم اعتذر إليو فقاؿ 

« طهارة
صريح في   : إني كرىت أف أذكر اهلل ِإالَّ على طهر أو قاؿ: على طهارة. وقولو  »:  قاؿ األلباني

قرآف فالألف الحديث ورد في السالـ كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح ، ، كراىة قراءة الجنب
 قوؿ بها لهذا الحديث، فالكما ىو معروؼ  اَل تُنافي الجواز والكراىة ،أولى من السالـ كما ىو ظاىر

 .(ٕ)«وىو أعدؿ األقواؿ إف شاء اهلل تعالى، اجبالصحيح و 
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 الكريم لقرآفلرابعاً : مس الجنب 
 للعلماء في ىذه المسألة قوالف:

 (ٗ)والحنابلة (ٖ)والشَّافعيَّة (ٕ)والمالكيَّة (ٔ)الحنفيَّة قوؿوىو   يحُرـ على الُجُنب مسُّ المصَحفِ :  األوؿ
الذين تدور عليهم الفتوى وعلى  أجمع فقهاُء األمصارِ »: اؿ ابُن عبِد البَػرّْ ق .اإلجماعُ عليو  ادعيو 

  (٘)«بأفَّ المصَحَف ال يَمسُّو إالَّ الطَّاِىرُ  أصحابهم،

 أدلة ىذا القوؿ:
 اإلجماع .ٔ
  ]الواقعة[ {حنخن جن يم ىم}قَػْوؿ اهلل تَػَعاَلى .ٕ
 «طاىر إال القرآف يمس ال» : كتب   اهلل أف رسوؿ حـز بن حديث عمرو .ٖ
 .وحكم القراءة التحريم للقرآف الجنب حكم قراءةعلى  للقرآفمس الجنب حكم يقاس حيث قياس ال .4

  .(ٛ)واأللباني(ٚ)والشوكاني (ٙ)حـز والظاىرية ابنو  داودوىو قوؿ  مسُّ المصَحفِ  لُجُنبل يجوز :الثاني
 أدلة ىذا القوؿ:

فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »رقل وفيو  فقرأه: إلى ى في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .1
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}ولوإلى ق{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

 «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب

رغبوا المؤمنين في قراءة   إف اهلل ورسولوومعلوـٌ . من الكتاب والسنة عدـ ثبوت دليل على التحريم .ٕ
دليل يدؿ على ولم يثبت  المصحفقد يحتاج لمس  والقارئة الجنب والقارئ ونساءً القرآف رجااًل 

   .من الرجاؿ والنساء الجنب مس المصحف في حقتحريم 
 

 الترجيح
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     :لألسباب التالية مع الكراىةىو جواز مس المصحف للجنب اجح واهلل أعلم الر 
مخالف والقاعدة في دعاوى اإلجماع ونقل بوجود العدـ ثبوت دعوى اإلجماع على التحريم ألنو علم  .1

..األعلمنو من تقديم أل(ٔ)ىي أف قوؿ ناقل الخالؼ ىو المقدـالخالؼ 
خبر عن اللوح  وفه التحريم ال يدؿ على  [77]الواقعة:  { خن حن  جن يم ىم }قوؿ اهلل تعالىأف  .2

 .(2)والمالئكة المحفوظ
سبق بياف معناه  (3)«طاىر إال القرآف يمس ال : »كتب   اهلل أف رسوؿ حـز  بن حديث عمروأف  .3

 .والمعنى ال يمس القراف كافر (ٗ) جواب لطولوحدثًا أصغر فال نعيد العند ترجيح جواز مسو للمحدث 
 .والجنب ليس بكافر

فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .4
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو

 أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين، بدعاية اإلسالـ،
  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

(5) «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب

 لم أولى بالجوازوالجنب المس شيء من القرآف يمسو ويقرأهرساؿ النبي للجنب الكافر إوالداللة منو 
 في جاز فإذا قرآنا تسميتو في سواء وغيرىا اْلية بأف أجيب: واحدة آية إنها: قيل فإف» :الَولَِّويقاؿ 
 (6)«غيرىا في جاز اْلية

للقرآف وبما أف المترجح في قراءة الجنب  على حكم قراءة الجنبللقرآف مس الجنب قياس حكم  .٘
 .للجنب المس جوازيفيد  وىذا القياس عليو لقرآفلمس الجنب حكم فيقاس للقرآف ىو الجواز 

لما سطر جاز لو مس اللفظ  وىو األصل في تقديس المكتوب على الصحففإذا جاز لو تالوة اللفظ 
 .المصحففي على الصحف و 

 والقارئة الجنب والقارئ ن في قراءة القرآف رجااًل ونساءً رغبوا المؤمني  البراءة األصلية فإف اهلل ورسولو .ٙ
قراءة القرآف : »  قاؿ ابن حـز تحريمولم يثبت دليل يدؿ على ال يحتاج لمس المصحف قد
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وللجنب  وبغير وضوء، كل ذلك بوضوء جائز والسجود فيو ومس المصحف وذكر اهلل تعالى
  (ٔ)«بالبرىافكلف أف يأتي فمن ادعى المنع فيها في بعض األحواؿ  والحائض...

   فعلم أف التحريم والمنع ليس من دين اهلل ورسولو للتحريم والمنعيُنقل يدؿ وبما أنو لم يثبت شيء 
 وأف الجنب باقي على البراءة األصلية.

وليس في  والبراءة األصلية مع الذين قالوا بجواز مس القراف من المسلم الجنب» :قاؿ األلباني
 (ٕ)«يجيز الخروج عنهاالباب نقل صحيح 

على ممن كاف  نص صحيح صريح في عدـ جواز مس القرآفال يوجد ىناؾ : » وقاؿ األلباني 
 (ٖ)«على الحدث األصغرأو الحدث األكبر 
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 الكريم لقرآفلخامساً : قراءة الحائض 
 للعلماء في ىذه المسألة قوالف:

َو َوىُ »قاؿ الترمذي : ، وىو قوؿ الحنفية والشافعية والحنابلة  قراءة القرآف حـر على الحائضياألوؿ : 
، َوالتَّابِِعيَن، َوَمْن بَػْعَدُىْم ِمْثِل: ُسْفَياَف الثػَّْوِريّْ، َواْبِن الُمَباَرِؾ،  قَػْوُؿ َأْكَثِر َأْىِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ 

، َوَأْحَمَد، َوِإْسَحاَؽ، قَاُلوا: اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض َواَل الُجُنُب ِمَن الُقْرآفِ  َشْيًئا، ِإالَّ َطَرَؼ اْليَِة  َوالشَّاِفِعيّْ
 (ٔ) «َوالَحْرَؼ َوَنْحَو َذِلكَ 

 أدلة ىذا القوؿ:
   (2)«اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ  »قَاَؿ:    َعِن النَِّبيّْ  اْبِن ُعَمرَ حديث  .1
 (3)«الحائض وال النفساء من القرآف شيئاال تقرأ »قَاَؿ:    َعِن النَِّبيّْ  جابر بن عبداهلل حديث  .ٕ
  .(4)الىما يمنعكف أكبر مابجامع أف كالىما حدثه الجنبعلى  تقاس الحائض :القياس .ٖ

 

وروايٌة عن  (ٙ)موالشافعيّْ في القدي( ٘)َمذَىُب المالكيَّة وىو  القرآفقراءة لحائض ل: يجوز  الثاني
   (ٔٔ)وابُن القيّْم(ٓٔ) وابُن تيميَّة(ٜ)يُّ واختاره الطبر (ٛ) ابن عباسو  ابن حـزو  (ٚ)أحمد

  أدلة ىذا القوؿ:
   وال دليل على المنع لها من ذلك. عدـ استغناء الحائض عن التحصينات القرآنية وىي مخاطبة بأخبارىا .ٔ
(12)«يذكر اهلل على كل أحيانو كاف النبي » قالت:  عائشة حديث .2

كر إال الحج، فلما جئنا سرؼ طمثت، فدخل ال نذ  خرجنا مع النبي »قالت:  عائشة حديث .3
وأنا أبكي، فقاؿ: ما يبكيك؟ قلت: لوددت واهلل أني لم أحج العاـ، قاؿ: لعلك نفست؟  علي النبي 
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قلت: نعم، قاؿ: فإف ذلك شيء كتبو اهلل على بنات آدـ، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أف ال تطوفي 
(1)«بالبيت حتى تطهري

  الكريم القرب قراءتو للقرافالذكر و ر اهلل والتقرب إليو ومن جملة أف الحاج يشتغل بذك
فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .ٗ

، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 ـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،بدعاية اإلسال

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

 «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
 الحائض أولى بالجواز من الكافر. فإف قياس األولىوالدليل منو 

 .  ضعيفةفي منع الحائض أحاديث   النبي أف جميع ما يروى عن .5
 على يحضن كن النساء أف ومعلـو»ا المؤمنات في قراءة القرآف رغب فإف اهلل ورسولو  البراءة األصلية .ٙ

 حاؿ حيضهن  (2)«القرآف قراءة عن ينهاىن يكن ولم ، اهلل رسوؿ عهد
 الترجيح

 سباب التالية:قراءة القرآف لأل للحائضيجوز  الراجح واهلل أعلم ىو أنو
 في ليس»: تيمية ابن قاؿال تثبت  ضعيفةفي منع الحائض أحاديث   أف جميع ما يروى عن النبي .1

في نهي الحائض والجنب »:قاؿ ابن رجبو  (3)«صحيحة صريحة نصوص القراءة من الحائض منع
 (4)«عن القراءة أحاديث مرفوعة، إال أف أسانيدىا غير قوية

 َعِن النَِّبيّْ  جابر بن عبداهللحديث ف«ال تقرأ الحائض وال النفساء من القرآف شيئا»  
 (5)حديٌث ضعيٌف جداً 

  حديث اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبيّْ و   :اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ  »قَاَؿ» 
 حديث إنو:» اؿ ابن القيم قو ( 6)«بالحديث المعرفة أىل باتفاؽ ضعيف حديث: » تيمية ابن قاؿ

 ( 7)«بالحديث العلم أىل باتفاؽ معلوؿ
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في ليلها ونهارىا كآية الكرسي والمعوذات وخواتم سورة  عدـ استغناء الحائض عن التحصينات القرآنية .ٕ
    .وىي مخاطبة بأخبارىا وال دليل على المنع لها من ذلكالبقرة وىي قرآف بال شك 

(1)«يذكر اهلل على كل أحيانو ي كاف النب» قالت:  عائشة حديثل .3

فَػَقاَؿ بعضهم: الذكر َقْد َيُكوف بقراءِة الُقْرآف وغيره، فكلُّ ما وقع َعَلْيِو »  :قَاَؿ أبو َبْكر بن المنذر
  (2) «ال يمتنع من ذكر اهلل َعَلى أحيانو اسم ذكر اهلل فغير جائز أف يمنع ِمْنُو أحٌد ، إذا َكاَف النَّبّي  

بين الرجل والمرأة في األحكاـ إال بدليل .وال فرؽ 
قاؿ: لعلك نفست؟ قلت:  ...ال نذكر إال الحج،  خرجنا مع النبي »قالت:  عائشة حديثل .4

نعم، قاؿ: فإف ذلك شيء كتبو اهلل على بنات آدـ، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أف ال تطوفي بالبيت 
(3)«حتى تطهري

ومن جملة الذكر والقرب التي يشتغل بها في تلك األماكن ب إليو الحاج يشتغل بذكر اهلل والتقر و 
، غير أف ال ما يفعل الحاجافعلي » للحاجة الحائضة وقيل  قراءتو للقرافالطاىرة واألوقات الفاضلة 
  (4)عمل ما يعملو الحاج إال الطواؼ فلم تمنع من« تطوفي بالبيت حتى تطهري

ـر عليو القراءة والحائض مقيسة عليو ومعو البراءة األصلية وتزيد ولو كاف جنبًا لم يقم دليل يحوالحاج 
افعلي ما يفعل الحاج، غير أف ال تطوفي » عليو الحائض أف معها اإلطالؽ والعمـو من ظاىر الحديث 

وصحيح أف الجمهور يقولوف السياؽ في أعماؿ الحج فال يعدى لغيرىا ولكن  «بالبيت حتى تطهري
الؽ محتمل وال مانع يمنع من السياؽ وال من غيره، وصح دلياًل في المسألة لمن يبقى أف العمـو واإلط

 وافقو.أستدؿ بو كالبخاري في صحيحو ومن 
القياس من وجهين: .5
 في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباسالمستفاد من  قياس األولى  :إلى ىرقل وفيو  فقرأه« 

، سالـ على من اتبع فإذا فيو بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد  رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت 

إلى { مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و فإف عليك إثم األريسيين،

 «ت األصواتارتفع، فلما فرغ من قراءة الكتاب  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}قولو
 فقياس األولى يدؿ للجواز فإف الحائض أولى بالجواز من الكافر.
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 في جاز فإذا قرآنا تسميتو في سواء وغيرىا اْلية بأف أجيب: واحدة آية إنها: قيل فإف» :الَولَِّويقاؿ 
 (1)«غيرىا في جاز اْلية

 ة القراف للجنب حيث ثبت جواز قراءبجامع أف كالىما حدثو أكبر و على الجنب  الحائض قياس
 .لهما. وىو عكس لقياس المانعين الحائض تقاس عليوو 

 على يحضن كن النساء أف ومعلـو»ا المؤمنات في قراءة القرآف رغب  اءة األصلية فإف اهلل ورسولوالبر  .ٙ
أف األحكاـ التي ومعلوـٌ حاؿ حيضهن  (2)«القرآف قراءة عن ينهاىن يكن ولم ، اهلل رسوؿ عهد

وخصوصاً ما تعم بو  بيانا عاما وال بد أف تنقلها األمة لى معرفتها ال بد أف يبينها الرسوؿ تحتاج األمة إ
 كثر اْلَجواب كثر َوِإذا اْلَجواب َعنوُ َويكثر  َعنوُ  السَُّؤاؿ يكثر اْلبلوى ِبوِ  تعم َمافإف  .البلوى كالحيض
 منعدـبالتحريم والمنع الصحيح  النػَّْقل رَأيَنا فَػَلمَّا ِلوِ نَػقْ لَمَع تَػَوفُِّر الدََّواِعي لو وخصوصًا  العلم بو والنػَّْقل

 وأنهن باقيات على البراءة األصلية وىي اإلباحة. علمنا أف التحريم والمنع ليس من دين اهلل ورسولو 
 الجواز ففإجواز قراءة الحائض للقرآف من وىي أف النفساء على ما رجحنا   وىنا ننبو لمسألة مهمة:

 فقد بوب البخاري في صحيحو  ضاً في لساف الشارعائسمى حتألف النفساء  ى النفساءمنسحب عل
َنا»: قَاَلتْ  وساؽ حديث أـ سلمة  َحْيًضا النػَّْفاسَ  َسمَّى َمنْ  باب  ِفي ُمْضَطِجَعةٌ   النبي َمعَ  َأنَا بَػيػْ

 فدعاني نَػَعْم،: قُػْلتُ  - َأنُِفْسِت؟ تمت: قَاؿَ  حيضتي، ثَِيابَ  فََأَخْذتُ  فَاْنَسَلْلتُ  ِحْضتُ  ِإذْ  َخِميَصةٍ 
  «اْلَخِميَلةِ  في َمَعوُ  فَاْضَطَجْعتُ 

 البخاري يجد لم فلما نفاًسا، الحيض سمى من باب يقوؿ أف الترجمة حق كاف»:  المهلب قاؿ
 الحديث، ىذا في نفاًسا الحيض وسمى المختلفة، المدة في دمها وحكم النفساء، في نصا  للنبي
 النفاس يكوف أف وجب نفاًسا الحيض كاف إذا ألنو ... الحيض دـ حكم النفاس دـ حكم أف منو فهم

 عليو ينص لم بما الحكم ولـز النفس، ىو الدـ أف العربية اللغة جهة من التسمية في الشتراكهما حيًضا،
 دزا )باب: من سمَّى النفاس حيًضا( » : في شرحو للبخاري  ولكن  قاؿ السبكي (3)«... نص مما
: أي( أنفست؟: )اْلتي الحديث في لقولو صريًحا؛ الموافقة وىي" نفاًسا والحيض: "نسخة في

 (4)«حضت
ويثبت  واحد ِمنُهما باسم اْلخر، كل فيسمى اْلخر، اسم ألحدىما ثبت َفقد»:  رجب ابنقاؿ و 

ائض في وقد حكى ابن جرير وغيره اإلجماع على أف حكم النفساء حكم الح...ألحدىما أحكاـ اْلخر
 والبعض يلحق النفساء بالحائض قياساً وال حاجة مع ورود النص. (5)«الجملة
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 الكريم لقرآفلسادساً : مس الحائض 
 للعلماء في ىذه المسألة قوالف:

: قاؿ ابن تيمية (ٔ)عليو اإلجماع ادعيو وىو قوؿ الجهور   القرآف مس على الحائضحـر ياألوؿ : 
 (ٕ)«ُمصَحف عند عامَِّة الُعَلماءِ يحُرـُ على الحائض.. مسُّ ال»

  أدلة ىذا القوؿ:
  اإلجماع  .ٔ
 ]الواقعة[ {خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم} قوؿ اهلل تعالى .2
 (ٖ)«طاىر إال القرآف يمس ال: » كتب   اهلل أف رسوؿ حـز بن حديث عمرو .ٖ
 وعلى حكم الجنب. حكم قراءة الحائض للقرآفعلى  حكم مس الحائض للقرآفقياس  .ٗ

  ابن حـز والظاىريةداود و و  الشافعيصاحب  المزنيوىو قوؿ  مس القرآف لحائضلز الثاني: يجو 
  والشوكاني واأللباني

 أدلة ىذا القوؿ:
فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  في شأف كتاب رسوؿ اهلل  حديث ابن عباس .ٔ

، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

 «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
 ائض أولى بالجواز من الكافر.فقياس األولى يدؿ للجواز فإف الح

ولم  رغبوا المؤمنات في قراءة القرآف وكن يحضن على عهده   فإف اهلل ورسولو البراءة األصلية .ٕ
  للغير مناولةولو لغير القراءة ك يثبت دليل يدؿ على تحريم مس المصحف على الحائض.

 الترجيح
 لألسباب التالية: مس الحائض للقرآف واهلل أعلم جواز الراجح

ألنو علم مخالف والقاعدة في دعاوى اإلجماع ونقل الخالؼ  عدـ ثبوت دعوى اإلجماع على التحريم .1
ىي أف قوؿ ناقل الخالؼ ىو المقدـ ألف ناقل اإلجماع لم يعلم بالمخالف وناقل الخالؼ علم فمعو 

.األعلمألنو من تقديم (ٔ) زيادة علم فوجب قبوؿ قولو.
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فإذا فيو بسم اهلل الرحمن  »إلى ىرقل وفيو  فقرأه:  سوؿ اهلل في شأف كتاب ر  حديث ابن عباس .ٕ
، سالـ على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوؾ  الرحيم من محمد رسوؿ اهلل إلى ىرقل عظيم الرـو
 بدعاية اإلسالـ، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، فإف توليت فإف عليك إثم األريسيين،

  [64]آل عمران:  {نث  مث زث}إلى قولو{ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}و

 «ارتفعت األصوات، فلما فرغ من قراءة الكتاب
 فقياس األولى يدؿ للجواز فإف الحائض أولى بالجواز من الكافر.

 في جاز فإذا قرآنا تسميتو في سواء وغيرىا اْلية بأف أجيب: واحدة آية إنها: قيل فإف» :الَولَِّويقاؿ 
 (2)«يرىاغ في جاز اْلية

قد  ةوالقارئ وكن يحضن على عهده القرآف في قراءة  المؤمناتالبراءة األصلية فإف اهلل ورسولو رغبوا  .ٖ
  إذا كانت حائض. االمصحف في حقهمس دليل يدؿ على تحريم  حتاج لمس المصحف ولم يثبتت

، كل ذلك جائز السجود فيو ومس المصحف وذكر اهلل تعالىقراءة القرآف و : »  قاؿ ابن حـز
كلف أف يأتي فمن ادعى المنع فيها في بعض األحواؿ  وللجنب والحائض... وبغير وضوءبوضوء 
بيانا عاما وال بد  معرفتها ال بد أف يبينها الرسوؿ أف  األحكاـ التي تحتاج األمة ل ومعلوـٌ   (ٖ)«بالبرىاف

وبما أنو لم ( ٗ) انتفى ىذا علم أف ىذا ليس من دينو  نص على القاعدة ابن تيميةأف تنقلها األمة فإذا 
 يثبت شيء يُنقل  يدؿ على التحريم والمنع فعلم أف التحريم والمنع ليس من دين اهلل ورسولو

  الحائض على الراجح فيقاس المس على القراءةلقراءة على فال تجب الطهارة س على القراءة قياس الم .ٗ
لِيِل َعَلى َمْنِع َمْن َعَدا اْلُمْشِرِؾ،» :  الشوكانيقاؿ  ـَ انِْتَهاَض الدَّ (5)«إَذا تَػَقرََّر َلك َىَذا َعَرْفت َعَد

ال يوجد ىناؾ نص صحيح صريح في عدـ جواز مس القرآف ممن كاف على » :  وقاؿ األلباني
 (6)«الحدث األكبر أو على الحدث األصغر

 ؿ على التحريم فهو خبر عن اللوح ال يد  [77]الواقعة:  { خن حن  جن يم ىم }قوؿ اهلل تعالى ماأ
 (7) المحفوظ والمالئكة

                                                                                                                                                                                



 املصاحف وقراءة مس يف املباحث تهذيب
 ٖ٘ 

  اهلل أف رسوؿ حـز بن حديث عمروأما و   سبق بياف معناه  (1)«طاىر إال القرآف يمس ال : »كتب
والمعنى ال يمس القراف كافر.  (ٕ)حدثًا أصغر فال نعيد الجواب لطولوعند ترجيح جواز مسو للمحدث 

 والحائض ليست بكافرة.
 

 الحائض للقرآف فإف الجواز مسجواز من وىي أف النفساء على ما رجحنا :  وىنا ننبو لمسألة مهمة
 في لساف الشارع فقد بوب البخاري في صحيحو  حائضاً تسمى منسحب على النفساء ألف النفساء 

َنا»: قَاَلتْ  وساؽ حديث أـ سلمة  َحْيًضا النػَّْفاسَ  َسمَّى َمنْ  باب  يفِ  ُمْضَطِجَعةٌ   النبي َمعَ  َأنَا بَػيػْ
 فدعاني نَػَعْم،: قُػْلتُ  - َأنُِفْسِت؟ تمت: قَاؿَ  حيضتي، ثَِيابَ  فََأَخْذتُ  فَاْنَسَلْلتُ  ِحْضتُ  ِإذْ  َخِميَصةٍ 

قد حكى ابن جرير وغيره اإلجماع على أف حكم »:  رجب ابنقاؿ و  «اْلَخِميَلةِ  في َمَعوُ  فَاْضَطَجْعتُ 
فساء بالحائض قياسًا وال حاجة مع ورود والبعض يلحق الن (3)«النفساء حكم الحائض في الجملة

 النص.
 

 فإف كاف صواباً ففضل ومنة من اهلل وحده وما كاف فيويب هذفي ىذا التتحريره وإيراده  ىذا ما تيسر لي
 منو فهو من نفسي والشيطاف واهلل ورسولو منو بريئاف. من خطأ فأستغفر اهلل
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 وىي:وكلها ضعيفة إال األوؿ منها أحاديث ستة ضمن ىذا الملحق الكالـ على قد ت
 

 (1)«طاىر إال القرآف يمسّ  ال» مرفوعاً  حـز  بن حديث عمرو .ٔ
 (2)«اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ  »مرفوعاً  ابن عمر  حديث .ٕ
 (3)«الحائض وال النفساء من القرآف شيئا ال تقرأ» مرفوعاً  جابر بن عبداهلل  حديث .ٖ
وفي لفظ « يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنبٌ »َأْف  نَػَهانَا َرُسوُؿ اللَِّو » مرفوعا عبداهلل بن رواحة  حديث .ٗ

 (4)«نَػَهى َأْف يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنبٌ »
 (5)«يُػْقرِئُػَنا الُقْرآَف َعَلى ُكلّْ َحاٍؿ َما َلْم َيُكْن ُجنًُبا  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »  حديث َعِليٍّ  .٘
 واستنشقفمضمض  بوضوء علي أتي» :قاؿ الغريف عن أبي الغريف الذي يرويو أبو  علي حديث .ٙ

 :قاؿ ثم ، رجليو غسل ثم برأسو، مسح ثم ،ثالثاً  ثالثا وذراعيو يديو وغسل ثالثا، وجهو وغسل ثالثا،
ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب  :قاؿ ثم القرآف، من شيئا قرأ ثم توضأ،  اهلل وؿرس رأيت ىكذا

 .(6)«فال، وال آية
 في شددنا واألحكاـ والسنن والحراـ الحالؿ في   اهلل رسوؿ عن روينا إذا» :اإلماـ أحمد  قاؿ

، وىو الحق، ألف بعضهم منع من العمل بما لم تقم بو الحجة مطلقاً » :وقاؿ الشوكاني (ٚ) «األسانيد
األحكاـ الشرعية متساوية األقداـ، فال يحل أف ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونو شرعاً، ألف ذلك من 

ولم يقل أحد من األئمة: إنو يجوز أف يجعل الشيء » :قاؿ ابن تيميوو  (ٛ) «لم يقل التقوؿ على اهلل بما
  (ٜ) «جماعواجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قاؿ ىذا فقد خالف اإل
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 «طاىر إال القرآف يمسّ  ال» مرفوعاً  حـز  بن حديث عمرو
، بن عمرو: وىم الصحابة؛ من جمعٍ  عن «طاىر إال القرآف يمسّ  ال» حديثروي   بن وحكيم حـز
 .جميعا عنهم اهلل رضيوثوباف  ،العاص  أبي بن وعثماف عمر، بن اهلل وعبد حزاـ،

 «طاىر إال القرآف يمسّ  ال» كلمةولكن   (ٔ) بسند متصل صحيح ثبت شيء منها مرفوع للنبي يال و 
احتفت بها قرائن قوية تدؿ على ثبوت صدوره  ةمرسل ةمن طريق صحيح ثبوتها ؛ لمجيئهالدي يترجح 

 :ىيىذه القرائن و   من النبي
 لعمرو بن حـز قصة كتاب رسوؿ اهلل  القرينة األولى :

  جعل النبيإسالمهم فيعلنوف ن اليمن من ملوؾ حمير كتاب ورد مفي السنة العاشرة من الهجرة 
من فيو بعض األحكاـ كتاب وذكر نجراف في اليمن وكتب لو  عليهم في  وواليًا ل عمرو بن حـز

 أو كاف وكانت ىذا الكتاب أوىذه الصحيفة وقد ورث آؿ حـز الصدقات والديات وفي مس القرآف 
  .ثار النبويةواْل فيما يتوارثونو من العلم عندىم

 مقرين رمضاف في حمير ملوؾ كتاب اهلل رسوؿ على وورد»  الخلفاء وأخبار النبوية جاء السيرة
 النبوة في دالئلو  (ٕ)« حـز بن عمرو مع وبعثو جوابهم كتاب   اهلل رسوؿ إليهم فكتب باإلسالـ،

 عبد بن أحمد حدثنا يعقوب، بن محمد العباس، أبو حدثنا الحافظ، اهلل عبد أبو أخبرنا »  للبيهقي
 بن بكر أبي أبيو عن بكر، أبي بن اهلل عبد حدثنا: قاؿ إسحاؽ، ابن عن بكير، بن يونس حدثنا الجبار،
 حين  حـز بن لعمرو كتبو الذي عندنا  اهلل رسوؿ كتاب ىذا: قاؿ حـز بن عمرو بن محمد

 (ٖ)«أمره فيو وأمره وعهدا، كتابا لو فكتب صدقاتهم، ويأخذ السنة، ويعلمهم أىلها يفقو اليمن إلى بعثو

 اهلل رسوؿَ  أفَّ  َأُشكُّ  ال»: أيًضا قاؿ اإلماـ أحمد وقاؿتذكر ىذا الكتاب وسائر كتب تاريخ أىل اإلسالـ 
  ُابن عمرو كتاب نسخة»:  الَولَِّويقاؿ و  (ٗ)«َكتَبو ،  (٘)«متوارثة وىي ... حـز

التي  ةي الراوي بموضع الشاىد على المسألفقد كاف يكتف ة ،مختصر مفرقة  ترواياوقد نقلت الصحيفة 
 التابعين من جماعة حكى» قاؿ البيهقي  .وىذا أمٌر طبيعي في النصوص الطويلةيريد أف يستدؿ بها لها 

 على يزيد وبعضهم،  فيو فكتبها وغيرىا الديات في اهلل رسوؿ أمر التي األحكاـ الكتاب ىذا عن
   (ٙ)«بعض
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 عبد بن محمد حدثنا» قاؿ:فقد  (ٔ)الطبراني وىر  ماولعل أتمها أيضًا  ةطويلروايات ة ت الصحيفويورُ 
 عن الزىري، حدثني داود، بن سليماف عن حمزة، بن يحيى ثنا موسى، بن الحكم ثنا الحضرمي، اهلل
، بن عمرو بن بكر أبي   : "جده عن أبيو، عن حـز
 بن عمرو مع بو وبعث والديات، والسنن رائضالف فيو بكتاب اليمن أىل إلى كتب  اهلل رسوؿ أف
  :نسختها وىذه اليمن أىل على فقرئ حـز
 عبد بن والحارث كالؿ، عبد بن شرحبيل إلى  النبي اهلل رسوؿ محمد من الرحيم، الرحمن اهلل بسم" 

  بعد، أما وىمداف، ومعافر رعين ذي: قيل كالؿ، عبد بن ونعيم كالؿ،
 وما العقار، في العشر من المؤمنين على اهلل كتب وما اهلل خمس المغانم من وأعطيتم رسولكم رجع فقد

  أوسق، خمسة بلغ إذا العشر فيو بعال كاف أو سيحا وكاف السماء سقت
 وعشرين أربع على واحدة زادت فإذا وعشرين، خمسا تبلغ أف إلى شاة سائمة اإلبل من خمس كل وفي

 زادت فإذا وثالثين، خمسا تبلغ أف إلى ذكر لبوف فابن ضمخا ابنة توجد لم فإف مخاض، بنت ففيها
 خمس على واحدة زادت فإف وأربعين، خمسا تبلغ أف إلى لبوف بنت ففيها واحدة وثالثين خمس على

 أف إلى جذعة ففيها واحدة الستين على زادت فإذا ستين، تبلغ أف إلى الجمل طروقة حقة ففيها وأربعين
 زادت فإف تسعين، تبلغ أف إلى لبوف بنتا ففيها وسبعين خمس على تزاد فإف وسبعين، خمسا تبلغ

 كل ففي ومائة عشرين على زادت فإف ومائة، عشرين تبلغ أف إلى الجمل طروقتا حقتاف ففيها واحدة
 جذعة، أو جذع تبيع باقورة ثالثين كل وفي الجمل، طروقة حقة خمسين كل وفي لبوف، ابنة أربعين

 على زادت فإف ومائة، عشرين تبلغ أف إلى شاة سائمة شاة أربعين كل وفي بقرة، باقورة أربعين كل وفي
 تبلغ أف إلى شياه ثالث ففيها واحدة زادت فإف مائتين، تبلغ أف إلى شاتاف ففيها واحدة ومائة عشرين

  شاة، شاة مائة كل ففي زادت فإف ثالثمائة،
 يفرؽ وال متفرؽ، بين يجمع وال الغنم، تيس وال عوار ذات وال عجفاء وال ىرمة الصدقة في تؤخذ وال
  بالسوية، بينهما يتراجعاف فإنهما الخليطين من أخذ وما الصدقة، خشية مجتمع بين
 دوف فيما وليس درىم، درىما أربعين كل ففي زاد وما دراىم، خمسة الورؽ من أواؽ خمس كل وفي

  دينار، دينارا أربعين كل وفي شيء، أواؽ خمس
 سبيل وفي المؤمنين، ولفقراء أنفسهم، بها تزكى الزكاة ىي إنما بيتو، ألىل وال لمحمد تحل ال والصدقة

  اهلل،
  العشر، من صدقتها تؤدى كانت إذا شيء عمالها وال مزرعة وال رقيق في وال
 ". شيء فرسو وال مسلم عبد في ليس وإنو
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 حق، بغير المؤمنة النفس وقتل باهلل، ؾإشرا القيامة يـو اهلل عند الكبائر أكبر إف: »الكتاب في وكاف
 وأكل الربا، وأكل السحر، وتعلم المحصنة، ورمي الوالدين، وعقوؽ الزحف، يـو اهلل سبيل في والفرار

  اليتيم، ماؿ
  األصغر، الحج العمرة وإف
  ،(ٔ)طاىر إال القرآف يمس وال
  تبتاع، حتى عتاؽ وال إمالؾ، قبل طالؽ وال
  . «شعره عاقص أحدكم يصلين وال باد، وشقو واحد ثوب في أحدكم يصلين وال

  المقتوؿ، أولياء يرضى أف إال قود فإنو بينة عن قتال مؤمنا اعتبط من إف: »الكتاب في وكاف
 الدية، اللساف وفي الدية، جذعو أوعب إذا األنف وفي اإلبل، من مائة الدية المؤمنة النفس في وإف
  الدية، العينين وفي الدية، الصلب وفي الدية، الذكر وفي الدية، نالبيضتي وفي الدية، الشفتين وفي
 خمس المنقلة وفي الدية، ثلث الجائفة وفي الدية، ثلث المأمومة وفي الدية، نصف الواحدة الرجل وفي

  ،اإلبل من عشرة
 الموضحة وفي اإلبل، من خمس السن وفي اإلبل، من عشر والرجل اليد أصابع من أصبع كل وفي

    (ٕ)«دينار ألف الذىب أىل وعلى بالمرأة، يقتل الرجل وأف اإلبل، من خمس
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أف شأف ىذا الصحيفة معلـو عند الصحابة يرجعوف ويعملوف ويحتجوف بما فيها وأشهر  القرينة الثانية :
  القصص في ذلك قصة عمر معها :

: قاؿ المسيب ابن عن ي،األنصار  الرحمن عبد بن اهلل عبد عن معمر، عن» الصنعاني الرزاؽ روى عبد
 أصبع كل في» حـز ْلؿ  النبي كتبو بكتاب أخبر ثم بقضاء، األصابع في الخطاب بن عمر قضى

  (ٔ)«األوؿ أمره وترؾ بو، فأخذ اإلبل، من عشر ىنالك مما
 ثنا الشيباني، يعقوب بن محمد اهلل عبد أبو أنبأ المزكي، إسحاؽ أبي بن زكريا أبو أخبرنا :قاؿ البيهقي

 قضى: قاؿ المسيب، بن سعيد عن سعيد، بن يحيى أنبأ عوف، بن جعفر أنبأ الوىاب، عبد بن محمد
 الوسطى وفي عشر، باثني تليها التي وفي عشر، بثالثة اإلبهاـ في: األصابع في عنو اهلل رضي عمر

 أنو يذكروف حـز بن عمرو آؿ عند كتاب وجد حتى بست، الخنصر وفي بتسع، تليها التي وفي بعشرة،
 عشر إلى األصابع فصارت: سعيد قاؿ"  عشر عشر األصابع من ىنالك وفيما: "  اهلل رسوؿ من

  (ٕ)عشر
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 في قضى النبي أف عمر عند - أعلم واهلل - معروفاً  كاف لما : » معلقًا على الخبر الشافعي اإلماـ قاؿ
 من واحد لكل فحكم منازَِلها، انزَّله: والمنافع الجماؿ مختلفةِ  أطراؼ خمسة اليد وكانت بخمسين اليد

، دية من بَقْدره األطراؼ  أف: فيو حـز بن عمرو آؿ كتاب وجدنا فلما .الخبر على  قياس فهذا الكفّْ
 بن عمرو آؿ كتاب يقبلوا ولم .إليو صاروا اإلبل من عشرٌ  ىنالك مما إصبع كل وفي: قاؿ اهلل رسوؿ

  (ٔ)«.اهلل رسوؿ كتاب أنو لهم يثبت حتى أعلم واهلل حـز
 وقَاؿ ، حـز بن َعْمرو كتاب من أصح كتابًا الكتب جميع في أعلم ال: » الفسوي ولذا قاؿ يعقوب

  (ٕ)« آراءىم ويََدعوف إليو يرجعوف والتابعوف النبي أصحاب كاف: 
بشهادة  في ىذه الصحيفة مسطرة وذلك «طاىر إال القرآف يمسّ  ال»ثبوت أف كلمة  القرينة الثالثة :

 : من العدوؿ الثقات ثالثةً 
 بن أنس  مالك ماـاألأولها  .ٔ

  بن بكر أبي بن اهلل عبد مالك عنأخرج ،  :حـز بن لعمرو  اهلل رسوؿ كتبو الذي الكتاب في أف حـز
 (ٖ)«طاىر إال القرآف يمس ال أف»

 معمر  ثانيهما .ٕ
  النبي ابكت في: قاؿ أبيو عن بكر، أبي بن اهلل عبد عن معمر، عن الصنعاني عبدالرزاؽأخرج  لعمرو 

 (ٗ).«طهر على إال القرآف يمس ال: »حـز بن
  «طاىر إال القرآف يمسّ  ال» جملة أو كلمة بكر أخبرىم بأف أبي بن اهلل فشهد مالك ومعمر أف عبد

  الذي كتبو لو النبي  مسطورة في كتاب جدىم عمرو بن حـز
  الزىريمحمد بن شهاب  اإلماـ العدؿ الثبتهم ثثال .ٖ

كثيرة ولم يثبت أنو سمع منو ىذا عبداهلل بن أبي بكر أحاديث  اإلماـ اإلماـ الزىري سمع من فإف 
عند  ىيئ اهلل لو أف يقرأىاو  صحيفةبلغو خبر ىذه البل بطريقة أقوى وأثبت وىي أنو  (٘) الحديث رواية

 على إال لقرآفا يمس ال» كلمة  وجد مما سطر فيهاف حـز بن بكر أبي بن اهلل عبدعند اإلماـ آؿ حـز 
 .«طهر

 الزىري، عن شعيب، أخبرنا اليماف، أبو حدثنا يحيى، بن محمد حدثنا «المراسيل» في داود أخرج أبي 
كتبها لعمرو بن   : قرأت صحيفة عند آؿ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حـز ذكر أف رسوؿ اهلل قاؿ
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 عمرة، وال يمس القرآف إاللالحج األصغر ا»حين أمره على نجراف، وساؽ الحديث فيو:  حـز
 (ٔ)«طاىر

 محمد بن يحيى ىو محمد بن يحيى بن فارس الذىلي، وىو ثقة، أخرج لو البخاري وأصحاب حدثنا
 السنن.
 ىو أبو اليماف الحكم بن نافع، وىو ثقة، أخرج لو أصحاب الكتب الستة.و  أبو اليماف حدثنا

 و أصحاب الكتب الستة.ىو شعيب بن أبي حمزة، وىو ثقة، أخرج لو  أخبرنا شعيب
 وىذا سند متصل حتى الزىري حدثنا حدثنا أخبرنا وكل رجالو ثقات أثبات ولذا فهو صحيح عن الزىري

  قرأت: قاؿ شهاب ابن عن يونس، وأخبرني: قاؿ وىب ابن ثنا بحر، ابن وىب في جامعو حدثناوأخرج 
كاف الكتاب عند أبي بكر بن و  فنجرا على بعثو حين حـز بن لعمرو كتبو الذي  اهلل رسوؿ كتاب

 (ٕ) ...حـز
 صدوؽ ثقةبحر بن نصر بن سابق الخوالني موالىم، المصري،: أبو عبد اهلل ىو بحر 
 عبد اهلل بن وىب المصري ثقة فقيو أخرج لو أصحاب الكتب الستة.وىب ىو  ابن

 يونس بن يزيد األيلي المصري، وىو ثقة أخرج لو أصحاب الكتب الستةىو  يونس
 ذا سند متصل حتى الزىري حدثنا حدثنا أخبرنا وكل رجالو ثقات أثبات ولذا فهو صحيح عن الزىريوى

: قاؿ محمد، بن مرواف حدثنا: قاؿ الدمشقي، عبود بن الواحد عبد بن أحمد أخبرنا وأخرج النسائي:
 ، اهلل رسوؿ عن آدـ من رقعة في بكتاب حـز بن بكر أبو جاءني: قاؿ الزىري، عن سعيد، حدثنا

...» (ٖ) 
 بابن المعروؼ الدمشقي اهلل عبد أبو التميمي، واقد الواحد بن عبد بن ىو أحمد الواحد عبد بن أحمد 

  (ٗ)ثقة، .عبود
  األسدّي الدمشقّي الطاَطِرّي، ثقة مرواف بن محمد": ىو مرواف بن محمدو  
 اإلماـ مشقّي، ثقة إماـ، سّواه بن يحيى التػَُّنوخّي الد سعيد بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز: ىو

  اختلط ِفي آخر عمره، عليو  أحمد باألوزاعّي، وقّدمو أبو ُمسهر
 ذكر فيمنولكن اختالطو في خبرنا ىذا ال يضر الخبر ألف مرواف بن محمد األسدي الراوي عنو لم يُ 

  وألف لو أصل محفوظ وىما الطريقين السابقين اختالطوسمع منو بعد 
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 حتى الزىري حدثنا حدثنا أخبرنا وكل رجالو ثقات أثبات ولذا فهو صحيح عن الزىريوىذا سند متصل 
التي كتبها  عن اإلماـ الزىري في شأف وقوفو واطالعو وقراءة للصحيفة ثابتةولذا فهذه ثالثة أسانيد 

 أبي بن اهلل أف ىذا الكتاب آؿ إلى اإلماـ عبد يخبراإلماـ الزىري و  . لعمرو بن حـز رسوؿ اهلل 
جاءني أبو »وأخبر أف ىذا اإلماـ جاء لو بعين ىذه الصحيفة وأنها من جلد حـز من آؿ حـز  بن بكر

أنو وأخبر أنو قرأ ىذا الكتاب بنفسو عنده و  «  بكر بن حـز بكتاب في رقعة من أدـ، عن رسوؿ اهلل
  « ىرالحج األصغر العمرة، وال يمس القرآف إال طا» ا من جملة ما سطر فيهاوجد فيه

حدث بهذه الكلمة اإلماـ مالك ومعمر عن الصحيفة وىي عند ورثها  أفىو والحاصل مما سبق بيانو 
الحج األصغر » عن أبيو عن جده وأبرزىا لإلماـ الزىري فقرأ ما فيها ومما شهد الزىري أنو قرأه فيها

» قاؿ   خبر أف رسوؿ اهللعندما ي بكر أبي عبداهلل بناإلماـ ف وإ« العمرة، وال يمس القرآف إال طاىر
اعتمادًا على  بل ىو ولما سمع اعتمادا على مجرد حفظوبذلك فهو ال يخبر « ال يمس القرآف إال طاىر

ولذا قاؿ ابن   .وىذا كافي في الثبوت لها عند جماىير العلماءالصحيفة التي ورثها عن أبيو عن جده 
ُرُه، الزُّْىِريُّ  اقَػَرَأىَ  َقدْ . َجيَّْدةٌ  ِوَجادةٌ  َوَىِذهِ » كثير    (ٔ)« .بِوِ  اأْلَْخذُ  يَػْنَبِغي َىَذا َوِمْثلُ  َوَغيػْ

  من طريق آؿ حـز بأسانيد معلولة.  أف ىذه الكلمة روية مرفوعة للنبي القرينة الرابعة :
 موسى يصل بو إلى الزىري  بن طريق الحكم 

 عن الزىري حدثني داود بن فسليما عن حمزة بن يحي ثنا موسى بن الحكم اشتهر موصواًل من طريق .ٔ
 فيو كتاباً  اليمن أىل إلى كتب  اهلل رسوؿ أفّ  جده عن أبيو عن حـز بن عمرو بن محمد بن بكر أبي

  «طاىر إال القرآف يمسّ  وال» وفيو الحديث، فذكر حـز بن عمرو مع بو وبعث وسنن، الفرائض
 (ٕ)ـ على الصحيفةوقد قدمت سابقاً كالـ العلماء في ضعف ىذا الطرؽ عند الكال .ٕ
 عن سعيد بن يحيى عن عياش، بن إسماعيل نا موسى، بن الحكم طريق من سننو في الدارقطني أخرجو .ٖ

 (ٖ)مرفوعاً  بو، جده عن أبيو عن حـز بن عمرو بن محمد بن بكر أبي
 عن يروي وىنا ، غيرىم في ضعيف بلده أىل في صدوؽ عياش ابن ألف إسماعيل ضعيف إسناد وىذا
  ولذا السند ضعيف .المدينة قاضي المدني األنصاري سعيد بن يحيى

 أويس يصل إلى محمد وعبداهلل من آؿ حـز أبي بن طريق إسماعيل 
 عن أبيهما عن يخبرانو بكر أبي ابني ومحمد اهلل عبد عن أبي، حدثني ثنا إسماعيل بن أبي أويس

  اهلل رسوؿ كتاب ىذا: »يمنال إلى بعثو حين حـز بن لعمرو كتب أنو  اهلل رسوؿ عن جدىما
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 إال القرآف يمسّ  ال أف: »منها ؛ اهلل رسوؿ كتب اليمن؛ إلى أمره حين  حـز بن لعمرو كتبو الذي
 (ٜٕٙ برقم (ٓٓ٘/ٔ) «الخالفيات» في البيهقي اللفظ بهذا اأخرجه .«طاىر
بو  يعتبر ضعيف: بحياألص عامر أبي بن مالك بن أويس بن اهلل عبد بن اهلل عبد ىو أويس؛ وأبو: قلت
 زرعة وأبو المديني، بن وعلى الفاّلس، علي بن عمرو ضعفو .األصوؿ ال المتابعات في مسلم لو روى

 يكتب: »حاتم أبو وقاؿ معين، ابن قوؿ فيو واختلف حباف، وابن «الكبرى» في والنسائي الرازي،
 (ٔ).«يثالحد صالح» داود وأبو أحمد وقاؿ ،«بالقوي وليس بو يحتج وال حديثو

 اهلل عبد عن مالك أخبرني الطباع، إسحاؽ جهة من الغرائب في الدارقطني ورواه: »العيد دقيق ابنُ  قاؿ
 لجدي  اهلل رسوؿ كتبو الذي الكتاب كاف: قاؿ أبيو عن حـز بن عمرو بن محمد بن بكر أبي ابن

 الصواب وىو جده عن فيو ليس: »الدارقطني قاؿ «طاىر إال القرآف يمسّ  ال أف: »حـز بن عمرو
 .(ٕ)«مالك عند

 بن مبشر عن ناحية بن ىاشم ثور أبي حديث من أيضاً  الدارقطني ورواه: »كذلك العيد دقيق ابنُ  وقاؿ
 : اهلل رسوؿ عليو أخذ فيما كاف: قاؿ جده عن أبيو عن بكر أبي بن اهلل عبد عن مالك عن إسماعيل

 عن فأسنده مالك عن مبشر عن ثور أبو بو تفرد: » طنيالدارق: أي قاؿ «طاىر إال القرآف يمسّ  ال أف»
 (ٖ).«جده

   سند ضعيف بإسماعيل ىذا النتيجة:
  طريق معمر عن عبداهلل من آؿ حـز 

  النبيّ  إفّ  جّده عن أبيو عن حـز بن عمرو بن بكر أبي بن اهلل عبد عن معمر عن الرزاؽ عبد أخرجها
 ح(ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٔ) «المصنف» في الرزاؽ عبد خرجوأ .«طاىر إال القرآف يمس ال: »عهده في كتب

ٖٕٔٛ   
 «تفسيره» وفي ،«مصنفو» في الرزاؽ عبد عند أجده لم: »(ٜٚٔ/ٔ) «الراية نصب» في الزيلعي قاؿ
: قاؿ أبيو، عن بكر أبي بن اهلل عبد عن معمر أخبرنا الحيض باب في «مصنفو» في فرواه مرساًل، إال
 عبد عن معمر أخبرنا ،«الواقعة سورة» في «تفسيره» في ورواه الحديث،..«  النبي كتاب في كاف»

 يمسّ  ال: »فيو كتاباً  لهم كتب  النبي أف أبيهما عن حـز بن عمرو بن بكر أبي ابني ومحمد اهلل
 .ىػ.ا «طاىر إال القرآف
ولكن الحديث مرسل ولكن الػُمرسل  وسند عبدالرزاؽ صحيح: ىو في مصنفو وتابعو ابن المبارؾ قلت

ال يمس القرآف إال » قاؿ  عندما يخبر أف رسوؿ اهلل  بكر أبي وقلت سابقاً أف عبداهلل بن  ىنا عبداهلل
                                                           



 املصاحف وقراءة مس يف املباحث تهذيب
 ٗٙ 

 فهو ال يخبر اعتمادا على مجرد حفظو لما سمع أو نسخو لكتاب كتبو عن شيخ بل ىو اعتماداً « طاىر
 ير العلماءعلى الصحيفة التي ورثها عن أبيو عن جده وىذا كافي في الثبوت لها عند جماى

  طريق ابن المبارؾ عن عبداهلل من آؿ حـز 
 عبد عن معمر عن المبارؾ ابن عن حماد بن نعيم طريق من ٘ٚٔ برقم «النقض» في الدارمي أخرجها

 بو جده عن أبيو عن حـز بن بكر أبي بن اهلل
 يسمع مل ولكن ابن حجر لم يسمع من ابن المبارؾ فالسند منقطع قاؿ الحافظ حماد بن ولكن نعيم

  (ٔ)منو
 طريق مالك عن عبداهلل من آؿ حـز 

 عمرو بن محمد بن بكر أبي بن اهلل عبد أخبرنا ٜٕٚ ح(ٙٓٔ: ص) الشيباني برواية في الموطأ كأخرج مال
، بن  «طاىر إال القرآف يمس ال: »حـز بن لعمرو  اهلل رسوؿ كتبو الذي الكتاب في إف: قاؿ حـز

الحديث مرسل ولكن الػُمرسل ىنا عبداهلل  وقلت سابقًا أف عبداهلل  ولكنسند مالك صحيح :النتيجة  
 على فهو ال يخبر اعتماداً « ال يمس القرآف إال طاىر» قاؿ  عندما يخبر أف رسوؿ اهلل  بكر أبي بن

 اعتمادًا على الصحيفة التي ورثها عنيقوؿ ذلك كتبو عن شيخ بل ىو   شيءمجرد حفظو لما سمع أو 
 .أبيو عن جده وىذا كافي في الثبوت لها عند جماىير العلماء

 في الجملة بالقبوؿ للصحيفة العلماء جماىير تلقي القرينة الخامسة :
 من ال ، األئمة من جماعة المذكور بالكتاب الحديث صحح وقد: »الشافعي  حجر بن الحافظ قاؿ

  (ٕ)« الشهرة حيث من بل ، اإلسناد حيث
 األئمة تلقاىا حـز بن عمرو كتاب وقاؿ بعض الحفاظ من المتأخرين نسخة: »لحنفيوقاؿ الزيلعي ا

 (ٖ)«بالقبوؿ األربعة
 وىو ، والعمل بالقبوؿ العلماء تلقاه قد ىذا  حـز بن عمرو وكتاب: »المالكي البر عبد ابن وقاؿ

  .(ٗ)«  المتصل الواحد اإلسناد من وأظهر أشهر عندىم
  (٘) «عندىم بالقبوؿ متلقى العلم، أىل عند مشهور كتاب ىو: »يوقاؿ ابن قدامة الحنبل

 كاف وإف والعمل، بالقبوؿ تلقوه العلم، أىل عند مشهور كتاب ىو»: وقاؿ ابن أبي العز الحنفي
    (ٙ)ضعيًفا  سنده
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 في بها يستغنى معرفة العلم أىل عند معروؼ السير أىل عند مشهور كتاب ىو: »وقاؿ السيوطي
  (ٔ)بالقبوؿ  لو الناس لتلقي مجيئو في التواتر أشبو ألنو اإلسناد عن اشهرته

 بو ليبين كتبو  اهلل رسوؿ كتاب أنو ثبت ألنو؛  بو االحتجاج صحة: : التحقيققاؿ الشنقيطيو 
 (ٕ)والحديث  الفقو كتب في معروفة ونسختو وغيرىا، والزكوات، الديات، أحكاـ
 حـز بن عمرو حديث في ما معاني على مصر كل في (ٖ)العلماء إجماع وفي: »البر عبد ابن وقاؿ
 المدينة أىل علماء عند لشهرتو اإلسناد عن يستغني وأنو ، الحديث صحة على واضح دليل 

  (ٗ)«وغيرىم
 وجو من مسندا روي وقد ، اإلسناد بهذا الحديث ىذا إرساؿ في مالك عن خالؼ ال: »أيضاً  وقاؿ

 بشهرتها تستغني معرفة العلم أىل عند فيو ما معروؼ ، السير أىل عند رمشهو  كتاب وىو ،(٘)صالح
 بن عمرو وكتاب... والمعرفة بالقبوؿ لو الناس لتلقي ، مجيئو في التواتر أشبو ألنو ؛ اإلسناد عن 
  .(ٚ)«.(ٙ)قليال إال عليو فمتفق فيو وما ، العلماء عند معروؼ حـز

 الواحد خبر من أبلغ منهم كثير عند وىو. العلم أىل عند مستفيض مشهور: » تيمية ابن وقاؿ
 (ٜ)«(ٛ)بإجماعهم صحيح وىو. المتصل العدؿ

 (ٓٔ) في رسالتوالشافعي  اإلماـ األسناد حيث من ال الشهرة حيث من صححو :قاؿ النوويو 
  أحمد اإلماـ صححوو 
 وقاؿ (ٔٔ)«صحيح الصدقات في حـز بن عمرو كتاب: »حنبل بن أحمد قاؿ الجوزي ابن قاؿو 

 فقاؿ. «كتاباً  لهم كتب   النبي أف حـز بن عمرو حديث: »يقوؿ يحيى سمعت الدوري عباس
 الحاكم في ونقل (ٖٔ)راىويَو ابن إسحاؽ وصححو (ٕٔ)«صالح ولكنو ال: »قاؿ ُمسَند؟ ىذا: رجل لو

وصححو  (ٔ)والبيهقي الحاكم وقاؿ النووي صححو  (ٗٔ) الرازي حاتم أبي عن تقويتو المستدرؾ
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 يشهد الباب، ىذا في مفسرٌ  كبيرٌ  حديثٌ  ىذا: »وقاؿ بطولو للحديث روايتو بعد المستدرؾ في الحاكم
. (ٕ)«بالصحة الزُّىري مسلم بن محمد عصره في العلماء وإماـ العزيز عبد بن عمر المؤمنين أمير لو

 (٘)«محفوظ ثابت عندنا ىو: »العقيلي وقاؿ (ٗ) خزيمة وصححو ابن ،(ٖ) حباف ابن وصححو
 حـز بن َعْمرو كتاب من أصح كتابًا الكتب جميع في أعلم ال: »وقاؿ الفسوي وصححو يعقوب

يشير إلى روى عن عمر وشأنو  (ٙ)«آراءىم ويََدعوف إليو يرجعوف والتابعوف النبي  أصحاب كاف: وقَاؿ
 أنو لهم يثبت حتى أعلم واهلل حـز بن عمرو آؿ كتاب يقبلوا ولم: » الشافعي قاؿو مع الصحيفة 

 إلى  اهلل رسوؿ كتبو كتاب ...ىوحـز بن عمرو كتاب» :قاؿ الشوكانيو  (ٚ)«اهلل رسوؿ كتاب
والحاصل أف ىذا  صححو جماعة من األئمة منهم أحمد والحاكم وابن حباف والبيهقي.... اليمن أىل

ن مخرج الحسن الحديث قد كثرت طرقو وخرجت في بعضها من مخرج الصحيح وفي بعضها م
 فالحجة قائمة والعمل بما دؿ عليو متعين ولم يأت من أعلو بما يقدح فيو وعلى تقدير تضعيف بعض

 (ٛ) «طرقو فقد صح البعض اْلخر
مؤسسي صنعة الرواية واإلسناد والجرح والتعديل والنقد والتعليل صححوىا طائفة من كبار فهؤالء 

 شطرىا سماع ورواية حتى الزىري ثم وجادة عن النبي وقبلوىا ال من جهة االتصاؿ سماعًا ولكن 
فليس األمر شهرة فقط بل من صميم الصنعة مراعات القرائن وبعضهم يصححها سماعًا ووجادة 

 . (ٜ)المحتفة بالخبر قبواًل ورد
حد طرؽ ىذا الحديث أما بطعن في راٍو آوال ننكر أف من بعض األئمة من أىل الصنعة تكلم في صحة 

 ال منقطعة حـز بن عمرو صحيفة: المحلى في حـز ابن قاؿبل في اإلتصاؿ بأثبات اإلرساؿ أو قدح 
 (ٓٔ)حجة  بها تقـو

 من الصحابة غير عمرو بن حـز أربعةٍ عن   عن النبيأف ىذه الكلمة روية  القرينة السادسة :
 صاحب الصحيفة.

 جميعا عنهم اهلل العاص، رضي يأب بن حزاـ، وثوباف وعثماف بن وحكيم عمر، بن اهلل وعبد: وىم
  رعم بن اهلل عبد حديث: أوالً 
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 عمر من طريق سالم بن عبداهلل بن 
 ثنا بالبصرة، الدينوري اهلل عبد بن يحيى زكريا أبو ثنا: قاؿ( ٜٖٔ/ٕٓ) «الصغير» في الطبراني أخرجو
 عاصم أبو إال عنو الو  جريج ابن إال موسى بن سليماف عن يروه لم: وقاؿ بو، ثواب بن محمد بن سعيد
 موسى بن سليماف عن جريج ابن ثنا عاصم، أبو نا ثواب، بن محمد بن محمد عن سعيد بن سعيد بو تفرد
 .«طاىر إال القرآف يمسّ  ال: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن يحدث سالماً  سمعت: قاؿ
   .(ٔ)«بو احتج أحمد أف األثـر ذكر بو، بأس ال وإسناده: »الحافظ قاؿ

  سند ضعيف جداً  :لتق
 عن جريج ابن ثنا عاصم، أبو نا ثواب، بن محمد بن مدار ىذا الحديث من ىذا الطريق على سعيد

 : فيو ثالث عللعن سالم و  موسى بن سليماف
  ًجريج ابن عنعنة: أوال. 

 نفسو والحافظ بأٌس، فيو يكوف ال وكيف: »«التلخيص» في الحافظ كالـ ُمتعقباً   األلباني العالمة قاؿ
 .(ٕ)«عنعن وقد يدلس، كاف بأنو جريج ابن وصف
 .حباف وابن والدارقطني النسائي كذلك بالتدليس وصفو: قلت
 ال التدليس، وحشي فإنو تدليسو يُتجنب: فقاؿ جريج؟ ابن تدليس عن الدارقطني ُسئل: الحاكم قاؿ

 .عبيده بن وموسى يحيى، أبي بن إبراىيم مثل مجروح من سمعو فيما إال يدلس
 وإبراىيم سبرة، أبي بن بكر أبي مثل أسماءىم وّدلس الضعفاء عن حدث وربما حافظ، ثقة: كذلك وقاؿ

 .وغيرىما يحي أبي بن
 «أخبرت»و «فالف: قاؿ»و فالف، قاؿ: جريج ابن قاؿ إذا: حنبل بن أحمد اإلماـ عن األثـر بكر أبو قاؿ
   فاحذروه «قاؿ: »جريج ابن قاؿ إذا: أحمد اإلماـ عن الميموني رواية في وجاء بمناكير جاء

 وإذا قراءة، فهو أخبرني أو أنبأنا: قاؿ وإذا سماع فهو حدثني قاؿ إذا: القطاف  سعيد بن يحيى وقاؿ
 .الريح شبح فهو قاؿ،: قاؿ

 (ٖ) .التدليس احتماؿ في( عن) كقولو( قاؿ) المدلس وقوؿ
 وابن رباح، أبي بن كعطاء الحفاظ ذكرىا لقرائن ةالروا بعض عن استثني فيما إال جريج ابن عنعنة تُقبل ال

 .منهم ليس موسى بن وسليماف وغيرىم، ونافع مليكة أبي
  ًموسى بن سليماف: ثانيا.  

 البعض وجرحو آخروف وثقو فيو مختلف األشدؽ األموي القرشي وىو
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 قاؿ: للعقيلي «الضعفاء» في جاءو  (ٔ)غيره يرويها ال بها ينفرد أحاديث روى: الجرجاني عدي ابن قاؿ
 (ٖ)« اإلضطراب بعض حديثو في » حاتم أبو قاؿو  .(ٕ)فيو مطعوف موسى بن سليماف: المديني بن علي
: الساجي وقاؿ ابن جريج : عنده مناكير وقاؿ .«المناكير بعض حديثو في: »الحاكم أحمد أبو وقاؿ

 عنو أروي ال أنا الحديث، منكر وقاؿ البخاري   (٘)عجائب عنده: وقاؿ البخاري (ٗ)«مناكير عنده»
 في بالقوي ليس: النسائي وقاؿ(ٚ) .مناكير عامتها أحاديث موسى بن سليماف روى: الترمذي وقاؿ (ٙ)شيئاً 

 .(ٛ)الحديث
 صدوؽ» :التقريب صدوؽ كما قاؿ الحافظ فيأف يقبل في كلمة ولما تقدـ من جرح فمن العسير  :قلت
  بو يتفرد ما منو يقبل وال أف محلو الصدؽوأجدر رتبو لو  .«لين بعض حديثو في فقيو،
 أبي بن وحنظلة الطويل، وحميد زيد، بن كجرير الحديث، ىذا في سالم أصحاب من أحداً  يتابعو ولم

 ال تقبل. الرواية فهذه ولذا كيساف، بن وصالح سفياف،
  ًثواب بن محمد بن سعيد: ثالثا. 

 يذكرا ولم (ٔٔ)ماكوال وابن(ٓٔ)الخطيب وذكره(ٜ)الحديث وقاؿ: مستقيم «الثقات» في حباف ابن أورده
   (ٕٔ)الحاؿ مجهوؿوقاؿ األلباني:  .تعديال وال جرحاً 

  من طريق نافع مولى ابن عمر 
أخبرنا علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشراف ببغداد، أنا أبو الحسن أحمد  الخالفيات في البيهقي أخرج

 عن جابر بن محمد ثنا يونس، بن عمر ثنا ، ثنا ،(ٖٔ)رميالحض اهلل عبد بن محمد ثنا بن إسحاؽ الطيبي
 (ٗٔ).«طاىر إال القرآف يمس ال: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر ابن عن نافع عن طارؽ

  جداً  سند ضعيف :قلت
 فيو طارؽ  

   مجهوؿ العين
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 السُّحيمي طلق بن سّيار بن ىو جابر بن وفيو محمد  
 بالقوي، ليس: البخاري فيو قاؿ .(ٔ)«فيو تكلموا يميالسح جابر بن محمد: »العيد دقيق ابن قاؿ

 .بشئ ليس: داود أبو وقاؿ .العلم أىل عند الحديث ساقط: زرعة أبو قاؿ .مناكير روى فيو، يتكلموف
 يلحق أعمى كاف: حباف ابن وقاؿ .منو شر إال عنو يحدث ال: أحمد اإلماـ وقاؿ .ضعيف: النسائي قاؿ
 (ٕ)والعجيب أنو وثقو مطين الحضرمي .بو فيحدث بو ذكر وما رؽ،ويس حديثو من ليس ما كتبو في
 .(ٖ)والضعفاء بالمجاىيل ومسلسل بمرة، واهٍ  إسناده: الطريق ىذا عن حسن بن مشهور قاؿ

 الحضرمي، اهلل عبد بن محمد عن السراج الحسن بن محمد الحسن أبي جهة من في البيهقي وأخرجو
 (ٗ) .طارؽ أبي عن: قاؿ أنّو إال بإسناده فذكره: قاؿ

 حزاـ بن حكيم حديث: ثانياً 
 عثماف أبي بن جعفر ثنا ببغداد، الفقيو (ٚ)سلماف بن أحمد طريق من (ٙ)والبيهقي (٘)الحاكم أخرجو

 أنبا الطعاـ، صاحب حاتم أبي سويد عن يحدث أبي سمعت: قاؿ إبراىيم، بن إسماعيل ثنا الطيالسي،
 تمسّ  ال: » فقاؿ اليمن إلى بعثو اهلل رسوؿ أف حزاـ بن كيمح عن بالؿ بن حساف عن الورّاؽ مطر

 .(ٛ)«طاىر وأنت إال القرآف
 سند ضعيف جداً  :قلت

  الورّاؽ طهماف بن مطرفي أسناده  
 كثير صدوؽ: »التقريب في الحافظ قاؿ والشواىد، المتابعات في بو يعتبر ضعيف السُّلمي رجاء أبو

 .« وحديثو الخطأ
 حاتم أبو سويد كذلك وفيو 

  البصري الحناط حاتم أبو الجحدري إبراىيم بن سويد وىو
 .(ٜ)«فيو القوؿ حباف ابن أفحش وقد أغالط، لو الحفظ سيئ صدوؽ: »«التقريب» في الحافظ قاؿ

 في النووي وضعفو قاؿ (ٓٔ)ضعيف وىو حاتم أبو سويد إسناده وفي: »قاؿفي التلخيص ولكنو 
 يحيى ذاكرت: المديني ابن وقاؿ. أقرب الضعف إلى ىو :وقاؿ عدي ابن حديثو سبرو (ٔ)الخالصة

                                                           



 املصاحف وقراءة مس يف املباحث تهذيب
 ٕ٘ 

 وقاؿ والعقيلي، النسائي وضعفو داود، أبو نقل كما معين بن يحيى ضعفوو  ذا، غير ىات: فقاؿ بحديثو
  (ٕ)األثبات، عن الموضوعات يروي :حباف ابن

 ثوباف حديث: ثالثاً 
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ثوباف عن العزيز عبد بن علي منتخب من أحكامو في اإلشبيلي الحق عبد ذكره
« :ضعيف إسناده: قاؿ ثم. «األصغر الحج ىي والعمرة طاىر، إال القرآف يمسّ  ال. 
 بن إسحاؽ حدثنا: ىكذا العزيز عبد بن علي يرويو الحديث وىذا: الفاسي القطاف ابن الحافظ قاؿ

 أسماء أبي عن شقي، بن النضر عن جحدر، بن خصيب عن البصري مسعدة حدثنا: قاؿ إسماعيل،
 وعمرة األصغر، الحج والعمرة طاىر، إال القرآف يمسّ  ال: » اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ثوباف عن اّلرحبي

 .(ٖ)«عمرة من أفضل وحجة فيها، وما الدنيا من خير
 سند ضعيف جداً  :قلت

 مجهوؿ شقي بن النضر. 
 لو: » حاتم أبو وقاؿ(،٘)حديثو حنبل بن أحمد واتقى(ٗ)بالكذب معين ابن رماه جحدر بن والخصيب 

 (ٙ)«مناكير أحاديث
 يكذب إنو: »حاتم أبو قاؿ .وتركو حديثو حنبل بن أحمد(ٚ)خرؽ اليسع؛ ابن فهو ،البصري مسعدة وأما 

 (ٛ)...«محمد بن جعفر على
 بن خصيب إسناده وفي مسنده، منتخب في العزيز عبد بن علي أورده ثوباف حديث عن الحافظ قاؿ

 فيو ىالك، إسناده لكنو أيضا ثوباف عن الباب وفي: »األلباني العاّلمة وقاؿ (ٜ) متروؾ وىو جحدر،
   .(ٓٔ)«بو يستشهد فال كذاب وىو جحدر، بن خصيب

 
 العاص أبي بن عثماف: رابعاً 

 سليماف، بن ىشاـ ثنا حميد، بن يعقوب ثنا المكي، الخالؿ عمرو بن أحمد حدثنا: قاؿ الطبراني رواه
 بن عثماف قاؿ: قاؿ شعبة، بن المغيرة عن الملك، عبد بن سعيد بن محمد عن رافع بن لإسماعي عن
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 النبي فقاؿ البقرة، بسورة فضلتهم وقد للقرآف أخذاً  أفضلهم فوجدني  النبي على وفدنا: العاص أبي
:«طاىر وأنت إال القرآف تمسّ  وال: »قاؿ أف إلى... أصغرىم وأنت أصحابك، على أمرتك قد» (ٔ). 

 سند ضعيف جداً  :قلت
 وقاؿ .الحديث منكر كوفياً : إسماعيل في عدي ابن وقاؿ متروؾ: النسائي عنو قاؿ ،رافع بن إسماعيل: 

 .متنا وإما إسناداً  إما عليو أحد يتابعو ال يرويو ما عامة
  المدينة أىل عن المقاطيع يروي: حباف ابن قاؿ .الملك عبد بن سعيد بن محمدو(ٕ)  

 ال من الطبراني رواية وفي انقطاع، إسناده وفي المصاحف في داود أبي وابن الطبراني واهر : الحافظ قاؿ
 الحق عبد ضّعفوو  (ٗ)منقطعا العاص أبي بن عثماف حديث: قاؿو  الهادي عبد ابن ذكره وقد (ٖ)يعرؼ

 (ٙ) األلباني العالمةُ و  (٘)اإلشبيلي
 القرآف يمس ال »وية شاىدة بثبوت حديث أني بينت ستة قرائن ق من كل ما سبق بيانو ىو والخالصة

تبعًا وأضعف الحديث إلرساؿ رقم واأال أنظر إال لعلة ابن أرى ضعفها فوقد كنت سابقًا  «طاىر إال
عبدالعزيز الطريفي وغيرىم من و اًل لقوؿ الشيخين سليماف العلواف الجإلشيخي بساـ الغانم العطاوي و 

وابن حـز ة من المتقدمين أئمة العلل كالنسائي وأبو داود بجماع اً الباحثين المعاصرين وكذلك مؤتم
 والحمد هلل. وغيرىم ولكني بعد ما قدمت من فحص ودراسة واعتبار القرائن ثبت لدي الحديث

أف الحديث طرقو كلها ال تخلو من ضعف ، ولكنو ضعف »  :فقد قاؿ الشيخ األلباني ورحم اهلل
، وإنما العلة اإلرساؿ أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في   يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب

علم المصطلح  أف الطرؽ يقوى بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبو ثم 
 السيوطي في شرحو ، وعليو فالنفس تطمئن لصحة ىذا الحديث ال سيما وقد احتج بو إماـ السنة أحمد

 (ٚ)«ضا صاحبو اإلماـ إسحاؽ بن راىويوبن حنبل كما سبق ، وصححو أي
 
 
 
 

 «اَل تَػْقَرِأ الَحاِئُض، َواَل الُجُنُب َشْيًئا ِمَن الُقْرآفِ  »مرفوعاً  عن ابن عمر 
 حديث إنو:» اؿ ابن القيم وق( 8)«بالحديث المعرفة أىل باتفاؽ ضعيف حديث: » تيمية ابن قاؿ

  ( 9)«بالحديث العلم أىل باتفاؽ معلوؿ
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 اعيل بن عياش روايتو عن أىل الحجاز منكرة ضعيفة أضاع كتبو عن الحجازيين  وقد روى ىناألف إسم
 (1)حديث منػكرىذا عن موسى بن عقبة المدني  وىو حجازي. وحكم األلباني بأنو 

 عن إسماعيل بن عيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع،( من طريق ٖٔٔ)جامعو "أخرجو الترمذي في
 .؛ بو عن ابن عمر 

 قاؿ أحمد بن حنبل :باطل .سند ضعيف جداً  :قلت
  ،قاؿ ابن عدي: إسماعيل بن عيَّاش ممن يكتب حديثوإسماعيل ابن عيَّاش بن سليم أبو عتبة الحمصي 

 قاؿ ابن المدني موسى بن عقبةعن حجازي وىو وروايتو ىنا  (ٕ) ويحتجُّ بو في حديث الشاميين خاصة؛
قاؿ أحمد: في روايتو عن أىل العراؽ وأىل و (ٖ)العراؽ والحجاز عدي: إنما يخِلط ويغَلط في حديث

وقاؿ (ٗ)الحجاز بعض الشيء، وقاؿ أبو ُزرعة: صدوؽ إال أنَّو غلط في حديث الحجازيين والعراقيين؛
الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقوؿ: إفَّ إسماعيل بن عيَّاش يروي عن أىل الحجاز وأىل العراؽ 

عقب  "السنن الصغير "وقاؿ البيهقي في (٘)نَّو ضعَّف روايَتو عنهم فيما يتفرَّد بو؛أحاديَث مناكير، كأ
قاؿ عبداهلل بن و  : تفرَّد بو إسماعيل، وليس بالقويّْ فيما يَروي عن غير أىل الشاـ(ٓٓٓٔ)الحديث 

ثنا الفضل بن زياد الطستي، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن  أحمد: عرضت على أبي حديثًا حدَّ
ال تقرأ الحائض وال الجنب من »موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّْ عليو السالـ قاؿ: 

؛ قاؿ أبي: ىذا باطل، أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنَّو وىٌم من إسماعيل بن «القرآف شيًئا
ن عقبة، عن نافع، وقاؿ الترمذي: سألت محمًدا عن حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى ب(ٙ)عيَّاش

 ؛ فقاؿ: ال أعرفو«ال تقرأ الحائض وال الُجُنب شيًئا من القرآف»: عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ٚ)من حديث ابن عقبة، وإسماعيل بن عيَّاش منكر الحديث عن أىل الحجاز وأىل العراؽ

ثنا تابَػَعو أبو معشر عن موسى بن عقبة؛ بو، كما في سنن الدارقطني حدَّ  وقد ثنا محمد بن مخلد، حدَّ
 ، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة، وىو ضعيف؛ إلبهاـرجلمحمد بن إسماعيل الحساني، عن 

 (ٛ) .الرجل
  المغيرُة بن عبدالرحمن، كما في سنن الدارقطني  إال أنَّو لم يذكر الحائضأيضاً  تابع إسماعيلَ و(ٜ)  
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 حديث، قاؿ أبو حاتم: كتبت عنو، وىو مضطرب وفي اإلسناد عبدالملك بن مسلمة، وىو منكر ال
 قاؿ ابن حبَّاف: يروي عن أىل(ٔ)الحديث، ليس بقويٍّ، وقاؿ أبو ُزرعة: ليس بالقويّْ، منكر الحديث؛ 

  (ٕ)بعلم السَُّننالمدينة المناكيَر الكثيرة التي ال تخفى على َمن ُعِنَي 
 «النفساء من القرآف شيئاال تقرأ الحائض وال »  مرفوعاً  عن جابر بن عبداهلل 

 من ُطُرؽ عن محمد بن الفضل بن (ٗ)، وأبو نعيم في "حلية األولياء(ٖ)الدارقطني في "سننو أخرجو
  .عطية، عن أبيو، عن طاوس، عن جابر بن عبداهلل 

 اً سند ضعيف جد :قلت
  عطيةفيو محمد بن الفضل بن  

ابًا؛ يحيى بن معين: كاف  وقاؿ (٘)قاؿ أحمد: ليس بشيٍء؛ حديثو حديث أىل الكذب  ، وقاؿ أبو (ٙ)كذَّ
 (ٛ)وقاؿ الترمذي: قاؿ محمد: محمد بن الفضل بن عطية ذاىب الحديث (ٚ)حاتم: متروؾ الحديث؛ 

ال » بلفظ،  من طريق سليماف، عن يحيى، عن ابن الزبير، عن جابر  (ٜ)الدارقطني في "سننو وأخرجو
  «فيقرأ الحائض وال الجنب وال النفساء القرآ

 جداً سند ضعيف  :قلت
 يحيى ىو ابن أبي أنيسة  

وقاؿ أبو  قاؿ الدارقطني: ضعيفو  (ٔٔ) وقاؿ أيًضا: ليس بذاؾ(ٓٔ) ؿ البخاري: ال يُػَتابع في حديِثوقا
 (ٗٔ)وقاؿ النسائي: متروؾ الحديث (ٖٔ)قاؿ ابن معين: ليس بشيء و  (ٕٔ)حاتم: ضعيف الحديث؛ 

نَػَهى »وفي لفظ « يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنبٌ »َأْف  َرُسوُؿ اللَِّو نَػَهانَا » مرفوعاً  عبداهلل بن رواحة 
 «  َأْف يَػْقَرَأ َأَحُدنَا اْلُقْرآَف َوُىَو ُجُنبٌ 

ابن  من طُُرؽ عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وىراـ، عن عكرمة، عن (٘ٔ)سننوالدارقطني في : أخرجو
  ، عباس، عن عبداهلل بن رواحة 
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 والحديث منكر. سند ضعيف جداً  :قلت

 منكر الحديث في إسناده زمعة بن صالح:  
وقاؿ  «ي حديثو، تركو ابن مهديٍّ أخيراً يخالف ف» وقاؿ البخاريَّ  (ٔ)قاؿ أبو ُزرعة: ليّْن واىي الحديث 

كثير   قاؿ محمد: وال أروي عنو شيئا، وما أراه يكذب، ولكنو ...منكر الحديث كثير الغلط، الترمذي: 
: ضعيف أبو حاتمو  أحمدو  قاؿ ابن معينو (ٖ)وقاؿ النسائي: ليس بالقويّْ، مكيّّ كثير الغلط (ٕ)الغلط

 وال ويخطئ يعلم، وال يهم»: وقاؿ ابن حباف. «صويلح الحديث»مرََّة: في قاؿ ابن معين و  (ٗ)الحديث
  (٘)المشاىير عن يرويها التي المناكير حديثو في غلب حتى يفهم،

 
  لين الحديث وما تفرد بو عنو زمعة فهو حديث ضعيف سلمة بن وىراـناده في إسو: 

أرجو أنَو »وقاؿ ابن َعِدي: (7)« ضعيفٌ »قاؿ أبو داود: و ( 6)«ثقة: »وابن معين وابن حباف  قاؿ أبو زرعة
ير، روى عنو َزمعة أحاديث مناك»قاؿ أحمد: و  (8) «بأس بروايات األحاديث التي يرويها عنو غيُر َزمعة ال

 .(10)« لين: »قاؿ الذىبيو  (9)« أخشى أف يكوف حديث ضعيفاً 
قاؿ الحافظ ابن حجر: ضعيف من جميع  .فتلف الحديث .ال غيره زمعة الراوي عنو ىوىنا  قلت:
  .(12)« يُرَوى من وجو صحيح ألنو منقطع وضعيف ال» وقاؿ عبد الحق اإلشبيلي:  .(ٔٔ)طُُرقو

 

 «يُػْقرِئُػَنا الُقْرآَف َعَلى ُكلّْ َحاٍؿ َما َلْم َيُكْن ُجنًُبا  َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو »:قَاؿَ  حديث لعلي بن أبي طالب
وقد  عبد اهلل ابن سِلمةو  بن سِلمةعبد اهلل عن  عمرو بن مرةعلى ألف مداره ال يصح ىذا حديث علي 

  .سوء حفظووسماع عمرو بن مرة منو كاف في كبره حاؿ الحديث في كبره حاؿ سوء حفظو. ىذا روى 
 تعرؼ» الَنسائيُ  وقاؿ (13)«وتنكر تعرؼ حاتم» أبو وقاؿ  «بالقائم ليس حديثو»: الحاكم أحمد أبو قاؿ

عبد اهلل بن يوىن حديث عليٍّ ىذا، ويضعّْف أمر  ]أحمد بن حنبل[ كاف»وقاؿ الخطابي:  (14)«وتنكر
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وقاؿ البيهقُي:  (2)«يثبتونولم يكن أىل الحديث »الطهور:  وقاؿ الشافعي في كتاب جماع (1)«سِلمة
، وكاف قد كبر عبد اهلل بن سِلمة الكوفيوإنَّما توَقف الَشافعي في ثبوِت ىذا الحديث ألَف مداره على »

قاؿ و  (3)«قالو شعبة -وأنكر من حديثو وعقلو بعض النكرة، وإنَما روى ىذا الحديث بعد ما كبر
يعني  -عبد اهلل: كاف عمرو بن ُمَرةقاؿ »اؿ البخاريَّ قو  (4)«كاف قد كبر ال يتابع في حديثو»البخاريَّ 
ثنا ف -ابن سِلمة   (5)«نكر نعرؼ و نيحدّْ

سمعت عبد اهلل بن سلمة وإنا لنعرؼ وننكر.  قاؿ: عمرو بن مرةقد تكلم فيو » :  وقاؿ ابن المنذر
  (7)ضعفو األلبانيولذا .(6)«بطل االحتجاج بو فإذا كاف ىو الناقل لخبره فجرحو

 : قاؿ الغريف، أبي عن يث أخر لعلي بن أبي طالبحد
 ثم ثالثا، ثالثا وذراعيو يديو وغسل ثالثا، وجهو وغسل ثالثا، واستنشق فمضمض، بوضوء، علي أتي »

 ثم القرآف، من شيئا قرأ ثم ، توضأ  اهلل رسوؿ رأيت ىكذا: قاؿ ثم ، رجليو غسل ثم برأسو، مسح
  «نب فال، وال آية: ىذا لمن ليس بجنب فأما الجقاؿ

بو  علي عن الغريف، أبي عن ، السمط بن عامر حدثني حبيب، بن عائذ أخرجو أحمد في مسنده حدثنا
 الجزري وابن (ٓٔ)األحاديث المختارةفي  والمقدسي (ٜ)مسنده يعلى أبي وأخرجو أيضاً  (ٛ)باللفظ السابق

 الغريف، أبي عن ، السمط بن رعام عن حبيب، بن عائذكلهم من طريق  (ٔٔ)الغالب األسد في مناقب
 بو علي عن

ابن حجر فقاؿ الحافظ وكذلك  (ٕٔ)«ِإْسَناده َصِحيح»فقاؿ  المقدسيوصحح الحديث من ىذا الطريق 
  «رجالو موثقوف»بعد أف عزاه إلى أبي يعلى: (ٗٔ)وقاؿ الهيثمي في "المجمع (ٖٔ)«إسناده قوي»

 .علتين تضعفو فال يصح مرفوعاً بحاؿ وحديث فيفالوال بغيرىم ال تغتر بتصحيح من سبق ذكرىم  قلت:
 العلة األولى: الوقف
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  علة، فيو أف إال جيد صحيح شاكر ابن قاؿ وإف الحديث فهذا» الَولَِّوي قاؿ
 الغريف، أبي عن السّْْمط، بن عامر عن ىاروف، بن يزيد سننو...عن في فذكره إليها الدارقطني أشار وقد

ـْ  أْحَدثَ  أبَػْواًل  اهلل فو الرحبة، أقصى إلى فخرج الرحبة، يف علي مع كنا: قاؿ الهمداني،  ثم غائطًا، أ
 القرآف اقرءوا: قاؿ ثم القرآف، من صدرًا قرأ ثم إليو، قبضهما ثم فغسل كفيو، ماء، من بكوز فدعا جاء،

 عن صحيح ىو: الدارقطني قاؿ". واحدا حرفا وال فال جنابة أصابتو فإف جنابة، أحدكم يصب لم ما
  رفعو، ممن أرجح وقفو من أف حيث رفعو، تضعيف إلى إشارة الدارقطني من وىذا .ليع
 في كثير فيو والكالـ بالتشيع، ورمي صدوؽ: التقريب في عنو قاؿ حبيب، بن عائذ ىو رافعو فإف 

  وغيره، الميزاف
 الدراقطني، وقال كما. الصحيح وىو علي على فوقفو توثيقو على المجمع ىاروف بن يزيد فيو خالفو وقد 

 .الَولَِّويأىػ كالـ (ٔ) «شاكر ابن لهذا ينتبو ولم
  : فوقفوه على علي الناسرفعو وخالفو  حبيب بن عائذ فإفىو الصحيح  الَولَِّوي ما قالو قلت:

 السمط، بن عامرمن طريق  حيث وقفو على علي ىاروف بن يزيد الَولَِّوي كما قاؿ  حبيب بن عائذ خالف 
 لهمدانيا الغريف أبو ثنا

  (ٕ)الهمداني الغريف أبو نا،  السمط بن عامر نا،  ىاروف بن يزيد من طريق الدارقطني رواه 
  (ٖ)الهمداني الغريف أبو ثنا ،السمط بن عامر أنا ىاروف، بن يزيدمن طريق  لبيهقي اورواه 

 من وقفو على علي حيث (٘)وابن المنذر (ٗ)عند البيهقي عبِد اللَّوِ  بنُ  خاِلدُ  أيضاً  حبيب بن عائذ وخالف
 الهمداني الغريف أبو ثنا ،السمط بن عامرطريق 

  من طريق وقفو على علي حيث  (ٙ)ومصنففي  شيبة أبي ابن عند شريك أيضاً  حبيب بن عائذ خالفو
 الهمداني الغريف أبو ثنا ،السمط بن عامر

 عامرمن طريق فو على علي حيث وق(ٚ)عند البيهقي أيضاً  َحيٍّ  بنُ  الحسنُ  أيضاً  حبيب بن عائذ وخالف 
 الهمداني الغريف أبو ثنا ،السمط بن
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  َحيٍّ وشريك بنُ  والحسنُ  عبِد اللَّوِ  بنُ  ىاروف وخاِلدُ  بن األربعة يزيد نولك مرفوعاً عامر يرويو عن  فعائذ
 أيضاً ويؤكد ىذا  فال شك في وىم عائذ في رفعو للحديث عامر موقوفاً كلهم يرويو عن 

  عن أبي الغريف نفسو موقوفًا على علي في  الشعبي فرواه أيضًا  حبيب بن عائذ لفخاأف عامر الشعبي
 شهدت: يقوؿ الهمداني الغريف أبا سمعت: قاؿ الشعبي عامر عن الثوري، من طريق مصنف عبدالرزاؽ

 حرفا وال فال جنبا كاف فإذا جنبا، أحدكم يكن لم ما القرآف اقرءوا: »قاؿ ثم باؿ، طالب أبي بن علي
  (ٔ)«حداوا

 شاذ فهو الرفع » ومما قاؿ (ٕ): الراجح أنو موقوؼ على عليقاؿ في اإلرواءرفعو  األلبانيضعف  ولذا
. عليو أُنِكرت أحاديث روى: عدي ابن فيو قاؿ فقد ثقة كاف وإف حبيب بن عائذ ألف منكر؛ أو

 . (ٖ)«منها ىذا ...ولعل
 العلة الثانية: ضعف أبي الغريف

    ىو عبيد اهلل بن خليفة الهمداني.و الذي عليو مدار الحديث  ىوو ىن او  أبو الغريفف
  (ٙ)«ثقةٌ »قاؿ يعقوب بن ُسفياف: و  «ثقة» عنو قاؿو  (٘)وكذلك العجلي (ٗ)ذكره ابن حباف في الثقات

 الضعفاء في وقاؿ الذىبي في المغني( ٚ)«فيو تكلموا»قاؿ أبو حاتم  الكاشفقاؿ الذىبي في ولكن 
زاد ابن »وقاؿ مغلطاي :.(ٜ)«حاتم أبو قالو فيو، تكلموا»االعتداؿ  وقاؿ الذىبي ميزاف (ٛ)«َكاَلـ ِفيوِ »

 تقبل»قاؿ المباركفوري  (ٓٔ)«بعضهم فيو تكلم مرادي: وقيل فيهم، ذكره لما"  الثقات"  في خلفوف
 (ٔٔ)«لغيره متابعتو
  بالمشهور ليس: فقاؿ عنو أبي ئلسُ » بن أبي حاتماوقاؿ 
  األعور؟ الحارث أو إليك أحب ىو قلت
 نباتة بن أصبغ نظراء من شيخ وىو فيو، تكلموا قد وىذا أشهر، الحارث: قاؿ

  (ٕٔ)«... قلت وعقيصا؟ فقاؿ بابتهم
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ظاىر كالـ أبو حاتم أنو مجروح ألنو قدـ و  مثلهم في الضعفهو أي من جملتهم وأشباىهم فبابتهم 
وجعل  «فيو تكلموا قد وىذا أشهر، الحارث»شيعي ضعيف كذاب فقاؿ  األعورالحارث األعور عليو و 

 :الرحمن . وقد قاؿ عبد«نباتة بن أصبغ نظراء من شيخ ىو»نباتة فقاؿ  بن نظير ألصبغ أبو الغريف
أبو وىو الذي ساواه  (ٕ)«متروؾ» وعقيصاً  (ٔ)«الحديث لين»: فقاؿ نباتة ابن اصبغ عن أبى سألت»

رح أبي حاتم أف أبو الغريف ضعيف جدًا حيث أف يفهم من ج وجملة ما الغريف وأصبغ حاتم بأبي
 لين الحديث.الذي ىو عقيصاً المتروؾ وأصبغ لنظير  أبو الغريفمنو و  الحارث األعور الكذاب أقوى

 ضعفو ضعيف،: بل » التهذيب تقريب ولكن قاؿ في تحرير (ٖ)صدوؽعن أبو الغريف وقاؿ ابن حجر 
 وىو - نباتة بن أصبغ نظراء من أنو وذكر عليو، ضعيف وىو األعور الحارث وفضل الرازي، حاتم أبو

 ما أمره من حاتم ألبي تبين فلعلو ،"الثقات" في حباف ابن وذكره سفياف، بن يعقوب ووثقو ،- متروؾ
 ابن ذكره وقد. مقدـ الحاؿ ىذا مثل في والجرح المقالة، ىذه فيو قاؿ ما وإال يعقوب، على خفي

 .(ٗ)«فيو تكلم دوق روايتو، احتملت فيمن البرقي

قاؿ أبو حاتم: ...م يوثّقو سوى ابن حباف، وابُن حباف ليس بُعمدة في ىذا، ل»وقاؿ الحويني: 
 (٘)«ضعيفٌ 

 ظاىٌر في تضعيفو  أبو حاتم: وثقو غير ابن حباف العجلي ويعقوب وىم متساىلوف ولكن كالـ قلت
عن  الَولَِّويقاؿ و  «مقدـ الحاؿ ىذا مثل في الجرح» ولذا نرى صواب ما قالو بشار صاحب التحرير

 فيو، تكلموا وقد بالمشهور، ليس: حاتم أبو قاؿ ىذا الغريف أبو ضعيف، سنده » حديث ألبي الغريف
  (ٙ) «الحديث لين عنده وأصبغ ،(ٖٕٔ/ ٕ) الجرح في كما نباتو ابن أصبغ نظراء من شيخ وىو

: "ىذا لمن ليس بجنب فأما الجنب قاؿ ثم القرآف، من شيئا قرأ ثم»أبو الغريف  قوؿأف  والنتيجة :
 يعني بو عليًا  «فال، وال آية
  وقد عرفت ما فيو.بو  أبو الغريففرد لتنظر  األثروفي قبوؿ 

 الغريف أبي عن السمط بن عامر عن طرؽ ومن » األلباني فقاؿأيضًا العالمة ضعف الموقوؼ ولذا 
 أبي) أجل من ضعف فيو سند وىذا". حرفا وال ال،: فقاؿ القرآف؟ أيقرأ: الجنب عن علي سئل:" قاؿ

  (ٛ) وكاف قد ضعف رفعو في اإلرواء (ٚ) « (ٕٖ) " داود أبي ضعيف: " انظر( الغريف
  . وال مرفوعاً  موقوفاً ال يصح الحديث إذاً 
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وتوفيق  فمنٌ وسداد فيها من حق وصواب كاف ىذه الرسالة الموجزة والحمد هلل أواًل وأخرًا وما   انتهت
 منوطبع البشر والشيطاف واهلل ودينو منو براء وأستغفر اهلل  فمن (ٔ)هلل وحده وما كاف فيها من خطأامن 

 .في الحياة قبل الممات 

                                                           


