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بحكم قراءة القرآن عن ظهر قلب أو نظر في  والنفساء  تبصير الحائض

 مصحف وغيره

 

العظيم، الغفور الرحيم، والصالة والسالم على عبده  الحمد هلل العلي   

 الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعهطي  ب ورسوله دمحم بن عبد هللا ال

 .امي  األنفا  واألما تعاقبت  أفاضل األنام،

 :ــين في الد ِ  ُمِحب العلم ــ زادك هللا فقًها د ياوبع

، بعد كتابته "عمدة الفقه"ن شرح لي على كتاب فهذا بحث فقهي استللته م  

 سددها هللا وشكر ــستمعات للدر  ن قبل إحدى النساء الم  ن التسجيل م  م  

كر أرقام أجزاء وصفحات راجعتي له، والزيادة عليه، وذ  ، وم  ــ لها

 .مصادره

ْ  وهللا ه كاتبه والناظر فيه في ، وينفع ب  يجعله لوجهه خالًصا  المسوو  أ

عم ه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسبنا ون  رة، إن  الدنيا واآلخ  

 .الوكيل

 ، تسهياًل في أربع وقفات ،ب هتصل وما ي   ،ض موضوعهوسوف يكوْ عر  

 .ل فهمه، وضبًطا ل مسائله، وتخفيفًا على قارئه

 :ُمستعينًا باهلل ــ جلَّ وعزَّ ــفأقول 

 .كم قراءة الحائض للقرآنعن حُ /  الوقفة األولى

 قراءة المرأة الحائض للقرآْ غيبًاكم في ح  ــ رحمهم هللا  ــاختلف العلماء 

على  ،ه ذلكصحف أو لوح أو كتاب وما أشب  ب أو بنظر في م  عن ظهر قل  

 :قولين

  :لالقول األوَّ 

 .للحائض قراءة القرآن ه ال يجوزأنَّ 

 .ن بعدهمفم   ،والتابعين ،ن الصحابةوهو قو  أكثر أهل العلم م  
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 :وقد نَسبَه إليهم

، (33/ 2)" نةشرح الس  "، والبغوي في (131)" نهن س  "الترمذي في 

، وفي (333/ 2)" بهذ  المجموع شرح الم  "في  الشافعي والنووي

، وابن رجب الحنبلي (83/ 3)" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"

، وابن العطار (323/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"في 

، (273/ 1)" ة في شرح العمدة في أحاديث األحكامد  لع  ا"في الشافعي 

 .وغيرهم

" ننهسُ "في  ــرحمه هللا  ــقال اإلمام أبو عيسى الترمذي  حيث

(131:) 

 ،ن بعدهمالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، والتابعين، وم  ن أصحاب وهو قو  أكثر أهل العلم م  »

 .مبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاقسفياْ الثوري، وابن ال :ثلم  

ن القرآْ شيوًانب ال تقرأ الحائض وال الج   :قالوا  ،ف اآلية، إال طر  م 

نب والحائض في التسبيح صوا للج  ونحو ذلك، ورخ   ،فوالحر  

 اهـ.«والتهليل

 :، أربعة أمور، وأنَّه الصوابهيِ قو ِ القول ويُ عضد هذا يَ و

ل   :األمر األوَّ

 .حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ

رضي هللا ــ  عن عائشة ،(301)ومسلم  ،(297)البخاري  حيث أخرج

َِّكُئ فِي ))  :ها قالتأن   ــعنها  َكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَت

 .((َحائٌِض فَيَْقَرأُ اْلقُْرآَن  ِحْجِري َوأَنَا

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ين ابن دقيق العيد الشافعي الد ِ  تقي  الفقيه وقال 

عقب هذا ( 24:رقم – 161/ 1)" مدة األحكامإحكام األحكام شرح عُ "

 :الحديث

ْ   :وفيه» ْ  الحائض ال ت   إشارة إلى أ فَيَْقَرأُ  )): قولها قرأ القرآْ، أل

س ن التنصيص عليه إذا كاْ ثم  إن   ((اْلقُْرآَن   .عهم من  وه  ة ما ي  ما ي ح 
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 :أعني، ايً نتف  م م  لكاْ هذا الوه   ،ولو كانت قراءة القرآْ للحائض جائزة

 اهـ.«ر الحائضج  م امتناع قراءة القرآْ في ح  وه  ت  

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:231/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري

 :دهعضُ ويَ وي عن الصحابة، نع على ما ر  واالعتماد في الم  »

هما حا  ر  ج  قو  عائشة وميمونة في قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآْ في ح  

ْ  للحيض تأثيًراعلى     د  ه ي  الحيض، فإن    اهـ.«ع القراءةفي من   أ

ث وقال  في  ــرحمه هللا  ــن الشافعي لق ِ ين ابن المُ راج الد ِ سِ الفقيه الُمحد ِ

 (:45/ 5)" التوضيح لشرح الجامع الصحيح"كتابه 

ُ اْلقُْرآَن  )): قولها» ما ه إن  نع، ألن  فيه إشارة إلى الم   :قالقد يُ  ((فَيَْقَرأ

كانت جائزة لكاْ عه، ولو وهم من  ما ي   م  ن التنصيص عليه إذا كاْ ث  س  ح  ي  

 اهـ.م منطقيًّاهذا الوه  

تأسيس "في كتابه ــ رحمه هللا ــ جمي وقال العالمة أحمد بن يحيى النَّ 

 (:65/ 1) "األحكام

عند السامع تحريم قراءة  ر فائدة إال إذا كاْ معلوًماالخب   وال تكوْ لهذا»

نلكاْ  ،ا القراءةالقرآْ على الحائض، إذ لو حل ت له   ْ  باب أولى  م   ل  ح  ت   أ

 اهـ.«هار  ج  ن في ح  م  ل  

  :ثانياألمر ال

 .ــرضي هللا عنهم  ــصحابة بعض النع عن جيء المَ مَ 

 .بل ذ كر بعضهم أن ه لم ي نس ب للصحابة غيره

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــالحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي  قالو

 (:231/ 1)" شرح صحيح البخاري الباري

 اهـ.«وي عن الصحابةنع على ما ر  واالعتماد في الم  »
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األوسط "في كتابه ــ رحمه هللا ــ نذر النيسابوري قال الحافظ ابن المُ و

 -417/ 4أو  641:رقم -79/ 4)" نن واإلجماع واالختالفن الس  مِ 

 (:616:رقم

 :بيرهيعة، عن أبي الز  ب، أخبرني ابن ل  كم، أنا ابن وه  أخبرنا ابن عبد الح  

ن مِ  هل تقرأ شيئًا :فساءعن المرأة الحائض والن   ه سأل جابًراأنَّ )) 

 .((ال : القرآن؟ فقال جابر

ن في هذا اإلسناد وفيه ضعف، إال أن ههيعة، وفي إسناده عبد هللا بن ل    م 

 .برواية أحد العبادلة عنه، وهو عبد هللا بن وه  

ن ع  هيعة جم  ابن ل  عن العبادلة ح رواية وقد صح   أهل العلم بالحديث،  م 

 .كانت قبل احتراق كتبه واختالطه روايتهم عنه هألن  

ث قال  حيث في كتابه ــ رحمه هللا ــ العالئي الشافعي الُمحد ِ

 (:69-66:ص)" طينختلِ المُ "

 هيعة؟ول عن ابن ل  سمعت أحمد بن حنبل وس   :وقال الفضل بن زياد»

 .فسماعه صحيح ن كتب عنه قديًمام   :فقال

قرئ، ابن المبارك، والم  : وى عنه العبادلةر بما ر  ي عتب   :وقال الدارقطني

 .نبيع  ب، والق  وابن وه  

ي إن   : هيعة فقا ب أكتب حديث ابن ل  رآني ابن وه   :داشوقال خالد بن خِ 

 اهـ.«هيعة فاكتبهالست كغيري في ابن ل  

شرح علل "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:241/  1)" الترمذي

نسماع العبادلة  :ه قالوي عن أحمد أنَّ ورُ » : هيعة عندي صالحابن ل   م 

 اهـ.«قرئ، وعبد هللا بن المباركب، وعبد هللا بن يزيد الم  عبد هللا بن وه  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ي الشافعي ز ِ اج المِ جَّ وقال الحافظ أبو الحَ 

 (:272/  15)" في أسماء الرجال تهذيب الكمال"
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  :تيبة يقولسمعت قُ : وسمعت أبا داود يقو  :قا »

نهيعة إال ا ال نكتب حديث ابن ل  كن   ب، كتب ابن أخيه، أ و كتب ابن وه   م 

نإال ما كاْ   .حديث األعرج م 

تيبة ه سمع ق  ذكر إن   سمعت بعض أصحابنا ي   :ريابيوقا  جعفر بن دمحم الف  

 .حاحأحاديثك عن ابن لهيعة ص   :حمد بن حنبلأقال لي : يقو 

نا كنا نكتب ألن  : قلت: قا  نسمعه ثم ن  ،بكتاب عبد هللا بن وه   م  ابن  م 

 اهـ.«هيعةل  

" المجروحين"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ان البُستي بَّ وقال الحافظ ابن حِ 

(536:) 

نسماع  :وكان أصحابنا يقولون»  :ثلكتبه م  ل احتراق نه قب  سمع م   م 

قرئ، عبد هللا بن وهب، وابن المبارك، وعبد هللا بن يزيد الم  : العبادلة

 اهـ.«نبي، فسماعهم صحيحع  مة الق  سل  وعبد هللا بن م  

في كتابه  ــ رحمه هللا ــر العسقالني الشافعي وقال الحافظ ابن حجَ 

 (:399/  5)" تهذيب التهذيب"

هيعة فهو وى العبادلة عن ابن ل  إذا ر   :وقال عبد الغني بن سعيد األزدي» 

 .قرئب، والم  ابن المبارك، وابن وه  : صحيح

 اهـ.«مثله :وغيره ،ي  اجِ كر السَّ وذَ 

إعالم الموقعين "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ة يَّ م الجوزِ وقال اإلمام ابن قي ِ 

 (:472-473/  4)" العالمين عن رب ِ 

بما رواه عنه العبادلة، كعبد هللا بن  :منه هيعة يُحتج  وحديث ابن لَ »

 .قرئب، وعبد هللا بن المبارك، وعبد هللا بن يزيد الم  وه  

عاْ ب  ت  هيعة كاْ ابن المبارك وابن وهب ي  ابن ل   :قال أبو زرعة

 اهـ.«أصوله
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ث أبو البركات وقال  في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الشافعي  الابن الكيَّ الُمحد ِ

 (:264: ص)" الكواكب الني ِرات في معرفة َمن الرواة الثقات"

ن: وقال الفالس» ابن المبارك : مثل ،ل احتراق كتبهكتب عنه قب   م 

 اهـ.«قرئ، فسماعه صحيحوالم  

 :قلت

ثين ن على ثبوت حديث العبادلة عنه مِ أيًضا  ن نصَّ مَّ ومِ  الُمحد ِ

 :المعاصرين

 .اد، ودمحم علي آدم اإلثيوبيالعب   األلباني، وأحمد شاكر، وعبد المحسن

  :ثالثاألمر ال

 .نبالقياس على الجُ 

ننب ع الج  حيث ثبتت الفتوى بمن   قراءة القرآْ عن خليفتين راشدين  م 

  :ماه  ، يني  هد  م  

 .ــرضي هللا عنهما ــ  وعلي بن أبي طالب ،عمر بن الخطاب

 :في وْجه االستدالل وقالوا

نه صاحب  ع ث الجنابة من  حصو  حد   ث الحيض قراءة القرآْ، وحد   م 

ع ث الجنابة وزيادة، فكاْ بالمن  منع عنه حد  ا ي  م  منع م  ه ي  نه، ألن  أغلظ م  

 .أولى

في ــ رحمه هللا ــ  الحنبلي وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي

 (:116/ 1)" المغني"كتابه 

ْ  ي الحائض أولى، نب، فف  ت هذا في الج  وإذا ثب  » ذلك ثها آكد، ول  حد   أل

م الوطء، وم ر  سق ط الصالة، وساواها في سائر ع الصيام، وأن ح 

 اهـ.«أحكامها

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:247/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري
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 :ه هذاووجْ »

  ْ ن ث الحيض أشد  حد   أ ث منع منه حد  منع ما ي  ه ي  ث الجنابة، فإن  حد   م 

ن :والصوم، وما قيل ،الجنابة وزيادة، وهي الوطء ه فإن   ،سياْخشية الن    م 

 اهـ.«هنم  ر القرآْ بالقلب، وهو غير ممنوع تذك  ندفع ب  ي  

  :رابعاألمر ال

م تالمذة ، وهُ ــرحمهم هللا ــ ن التابعين زمَ هذا القول هو المشهور  أنَّ 

 .أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص

نعتنين بنقل االختالف ر في كتب أكثر الم  ن نظ  م  و أهل الفقه الذين  م 

شرحوا مختصراته، أو أهل الحديث الذين شرحوا متونه، أو الكتب 

نالمعتنية بنقل اآلثار عن فقهاء األمصار  جد فيها لف الصالح لم ي  الس   م 

 .ععن التابعين إال القو  بالمن  

 :ــ رحمهم هللا ــ ن التابعينع مِ المنْ  ن ثبت عنهمَّ ومِ 

 .رحمه هللا ــ ــعطاء بن أبي رباح  ـــ 1

 :(1303" )مصن فه"في  ــ رحمه هللا ــ قا  عبد الرزاق حيث 

َما تَْقَرأُ اْلَحائُِض َواْلُجنُُب ِمَن : قُْلُت ِلعََطاء  )) : ريج قا أخبرنا ابن ج  

ا »: اْلقُْرآِن فَقَالَ  ا اْلُجنُُب فَاْْليَةُ أَمَّ ُ َشْيئًا، َوأَمَّ اْلَحائُِض فاََل تَْقَرأ

 .((«تبفدها

 .وإسناده صحيح

 :(.1013و  1039" )س ننه"في  ــ رحمه هللا ــمي وقا  الدار  

أَتَْقَرأُ؟ : فِي اْلَمْرأَِة اْلَحائِِض )) : على، حدثنا عبد الملك، عن عطاءحدثنا ي  

 .((« اْْليَةِ اَل، إاِلَّ َطَرَف »: قَالَ 

 .وإسناده صحيح

صري، ، والحسن البَ هريسلم بن شهاب الز  دمحم بن مُ  ـــ 2و  3و  4

  .هللا ــ ــ رحمهم وقتادة بن َدَعامة
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 :(1302)" مصن فه"في  ــ رحمه هللا ــعبد الرزاق قا  حيث 

ر قا  ع م  ، َعِن اْلَحائِِض َواْلُجنُِب )) : عن م  ْهِريَّ َ؟ َسأَْلُت الز  أَيَْذُكَراِن َّللاَّ

 .(( «الَ »: أَفَيَْقَرآِن اْلقُْرآَن؟ قَالَ : ، قُْلتُ «نَعَمْ »: قَالَ 

اَل يَْقَرآِن َشْيئًا ِمَن »: َوَكاَن اْلَحَسُن َوقَتَاَدةُ، يَقُواَلنِ )) : قا  معمر

 .(( «اْلقُْرآنِ 

 .وإسناده صحيح

 .هللا ــ ــ رحمهياحي هران أبو العالية الر ِ فيع بن مِ رُ  ـــ 5

 :(13381-1091" )مصن فه"في  ــ رحمه هللا ــيبة قا  ابن أبي ش  حيث 

اْلَحائُِض اَل تَْقَرأُ )) : قا  ،حدثنا حفص، عن عاصم، عن أبي العالية

 .((اْلقُْرآَن 

 .وإسناده حسن

 (:13381) وقا  أيًضا

تَْقَرأُ اْلَحائُِض : أِلَبِي اْلعَاِليَةِ : قُْلتُ )) : حدثنا ابن فضيل، عن عاصم قا 

اَل تَْقَرأُ اْلقُْرآَن، َواَل تُقَب ُِل، َواَل تَُطوُف بِاْلبَْيِت، َواَل بَْيَن »: اْلقُْرآَن؟ قَالَ 

فَا َواْلَمْرَوةِ  فَا َواْلَمْرَوِة َعْدُل الطََّواِف »: َوقَالَ « الصَّ الطََّواُف بَْيَن الصَّ

 .((« بِاْلبَْيتِ 

 .وإسناده حسن

 :(.1031" )س ننه"في  ــ رحمه هللا ــي وقا  الدارم

 ،عن أبي العالية ،مة، عن عاصم األحو ل  اد بن س  اج، عن حم  أخبرنا حج  

 .((اَل تَْقَرأُ اْلقُْرآَن )) : في الحائض قا 

 .وإسناده حسن

 .ــ رحمه هللا ــ عبيعامر الشَّ  ـــ 6
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 :(1033-1099)" مصن فه"في  ــ رحمه هللا ــيبة قا  ابن أبي ش  حيث 

اْلُجنُُب َواْلَحائُِض اَل يَْقَرآِن )) : حدثنا ش ريك، عن ف را ، عن عامر

 .((اْلقُْرآَن 

 .وإسناده حسن

 :(.1031" )س ننه"في  ــ رحمه هللا ــوقا  الدارمي 

از، حدثنا ش ريك، عن ف را ، عن عامر، بمثله  .أخبرنا دمحم بن يزيد البز 

 .وإسناده حسن

 .ــ رحمه هللا ــخعي إبراهيم بن يزيد النَّ  ـــ 9

 :(1097و  1223" )مصن فه"في  ــ رحمه هللا ــيبة قا  ابن أبي ش   حيث

ا ُدوَن )) : غيرة، عن إبراهيم قا حدثنا وكيع، عن سفياْ، عن م   تَْقَرأُ ِممَّ

ةً   .((اْْليَِة، َواَل تَْقَرأُ آيَةً تَامَّ

 .وإسناده صحيح

 :(.1033" )س ننه"في  رحمه هللا ــــ وقا  الدارمي 

اد، عن إبراهيم أخبرنا يزيد بن هاروْ، عن هشام الدستوائي، عن حم  

اِم، َواْلُجنُُب، : أَْربَعَةٌ اَل يَْقَرُءوَن اْلقُْرآنَ )) : قا  ِعْنَد اْلَخاَلِء، َوفِي اْلَحمَّ

 .((ِض َواْلَحائُِض، إاِلَّ اْْليَةَ َونَْحَوَها ِلْلُجنُِب َواْلَحائِ 

 .وإسناده صحيح

 :ن باب الزيادةومِ 

 (:1098)" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ يبة ابن أبي ش  الحافظ قا  فقد 

 .((اْلَحائُِض اَل تَْقَرأُ اْلقُْرآَن )) : عث، عن دمحم، قا حدثنا حفص، عن أش  

 .نا غير منسوبث ه  وأشع  يرين التابعي، دمحم هو ابن س  و
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وار، ث بن س  أشع  : وى عنوقد ر  وهو ثقة، وحفص هو ابن غياث، 

 .مرانيث بن عبد الملك الح  اني، وأشع  د  ث بن عبدهللا الح  وأشع  

 .يرينووا جميعًا عن دمحم بن س  ور  

 .وى عنه هذا األثرهم ر  ولهذا لم أهتد أي  

 :ُمهم تنبيه

 :انحَّ ِص قراءة القرآن حديثان مرفوعان ال يَ  ِمنع الحائض في منْ  دَ ورَ 

عن النبي صلى هللا عليه  ــرضي هللا عنهما  ــحديث ابن عمر  ــ لاألوَّ 

 .((اَل تَْقَرأِ الَحائُِض َواَل الُجنُُب َشْيئاً ِمَن القُْرآِن )) : قا  أن هوسلم 

 .وغيرهما ،(198- 191)وابن ماجه  ،(131)أخرجه الترمذي  وقد

 .وهو حديث ضعيف

 :فهوقد ضعَّ 

والترمذي، والبيهقي، وعبد الحق األشبيلي، أحمد بن حنبل، والبخاري، 

م ووي، وابن تيمية، وابن قي   وابن الجوزي، وأبو العبا  القرطبي، والن  

ن، لق   ر العسقالني، وابن الم  ج  الجوزية، وابن رجب، والذهبي، وابن ح  

 .والشوكاني، والصنعاني، واأللباني، وابن باز، وغيرهم

كما في  ــ رحمه هللا ــني الدمشقي ابل قال اإلمام ابن تيمية الحرَّ 

 (:171/ 46و  261/ 41)" مجموع الفتاوى"

 اهـ.«عيف باتفاق أهل المعرفة بالحديثوهو حديث ض»

عين إعالم الموق ِ "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ة يَّ م الجوزِ وقال اإلمام ابن قي ِ 

 (:45/ 3)" العالمين عن رب ِ 

 اهـ.«باتفاق أهل العلم بالحديث ه حديث معلو   صح، فإن  لم ي  »

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ر العسقالني الشافعي جَ وقال الحافظ ابن حَ 

 (:217/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"
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 اهـ.«هن جميع طرقفضعيف م   ..((ال تقرأ )) : ا حديث ابن عمروأم  »

عن النبي صلى  ــرضي هللا عنهما  ــحديث جابر بن عبد هللا  ــ والثاني

اُء ِمْن اْلقُْرآِن َشْيئًا ال تَْقَرأُ اْلَحائُِض َوال الن فَسَ )) : قا  أن ههللا عليه وسلم 

)). 

، وابن (22/ 3)" الحلية"عيم في ، وأبو ن  (1379)الدارقطني وقد أخرجه 

 (.183/ 8)" في الضعفاء الكامل"في  ي   د  ع  

 .وسنده ضعيف جدًّا

في كتابه  الشافعي ــ رحمه هللا ــر العسقالني جَ وقال الحافظ ابن حَ 

 (:136/ 1)" تلخيص الحبير"

 اهـ.«دمحم بن الفضل، وهو متروك :وفيه»

ث وقال فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ باعي الصنعاني الحسن الرَّ  الُمحد ِ

 :(321:رقم – 122/ 1)" ختارة نبينا المُ نَّ الغفار الجامع ألحكام سُ 

 اهـ.«بإسناد ضعيف جدًّا رواه الدارقطني»

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:247/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري

ْ  الحائض والج   ي  ه  وفي ن »  نب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إال أ

يشير ه ة، كذا قا  اإلمام أحمد في قراءة الحائض، وكأن  أسانيدها غير قوي   

  ْ  اهـ.«نب أقوى، وهو كذلكالرواية في الج   إلى أ

  :القول الثاني

 .أنَّه يجوز للحائض قراءة القرآن

كما في  ــ رحمه هللا ــاني الدمشقي قال اإلمام ابن تيمية الحرَّ حيث 

 :ليعْ للبَ ( 49:ص)" االختيارات الفقهية"

مالك، ورواية نب، وهو مذهب يجوز للحائض قراءة القرآْ بخالف الج  »

  ْ  اهـ.«بت نسيانه وج  خشي   عن أحمد، وإ
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عين إعالم الموق ِ "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ة م الجوزيَّ وقال اإلمام ابن قي ِ 

 (:46-45/ 3)" العالمين عن رب ِ 

مكنها التعوض ا وهي حائض، إذ ال ي  جواز قراءة القرآْ له   :ن هذاومِ »

ْ  ن الط  عنها زم   ن  الحيض قد ي   هر، أل نعت متد بها غالبه أو أكثره، فلو م   م 

 .هرهان ط  سيت ما حفظته زم  ما ن ب  القراءة لفاتت عليها مصلحتها، ور  

 .تين عن أحمد، وأحد قولي الشافعيوهذا مذهب مالك، وإحدى الرواي

نع الحائض والنبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يمن  ال تَقرأ ) ) :قراءة القرآْ، وحديث م 

ه حديث معلو  باتفاق صح، فإن  لم ي   ((ن القرآن مِ  والُجنب شيئًاالحائض 

 اهـ.«أهل العلم بالحديث

كما في  ــ رحمه هللا ــاني الدمشقي وقال اإلمام ابن تيمية الحرَّ 

 (:171/ 46)" مجموع الفتاوى"

نوليس في منعها » ْ  ة أصاًل ن  القرآْ س   م  قرأ الحائض ال تَ )) : قوله ، فإ

يف باتفاق أهل المعرفة حديث ضع ((ن القرآن مِ  ئًاشي نبوال الجُ 

 .…بالحديث

ن على عهد رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلو كانت القراءة ض  ح  وقد كاْ النساء ي  

ه م  ل  ع  ته، وت  م  نه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أل  ا بي  م  لكاْ هذا م   ،مة عليهن كالصالةمحر  

نقل أحد عن ا لم ي  ا ينقلونه إلى النا ، فلم  م  أمهات المؤمنين، وكاْ ذلك م  

ْ  ج  ، لم ي  ملسو هيلع هللا ىلص في ذلك نهيًا النبي ه عن ن  ه لم ي  ، مع العلم أن  جعل حراًمات   ز أ

 اهـ.«مه ليس بمحر  م أن  ل  ه عنه مع كثرة الحيض في زمنه ع  ن  ذلك، وإذا لم ي  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ي المالكي مِ خْ أبو الحسن اللَّ الفقيه وقال 

 (:419/ 1)" التبصرة"

ة، وأجازه ع ذلك مر  واختلف قو  مالك في قراءة القرآْ للحائض، فمن »

ْ  مر    .تكررالحيض ي   ة خوف النسياْ، أل

 اهـ.«ب لها الورقن ي قل   إذا كاْ م   سلمة نظًرادمحم بن م   :وأجازه

فتح "في كتابه  هللا ــ ــ رحمهوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:247/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري
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 :وعن مالك في الحائض روايتاْ»

 .نبهي كالج   :إحداهما

 .قرأها ت  أن   :والثانية

ْ  وهو قو  دمحم بن م   سياْ، خشى عليها الن   ة الحيض تطو ، في  د  م   سلمة، أل

 .نبسل، بخالف الج  وهي غير قادرة على الغ  

 اهـ.«ه أصحاب الشافعي عنهثور ذلك عن الشافعي، وأنكر  كى أبو وح  

 :قلت

 .ــ رحمه هللا ــالظاهري  قو  ابن حزم أيًضا وهو

على  هفي شرح ــ رحمه هللا ــال المالكي طَّ أبو الحسن ابن بَ الفقيه وقال 

 (:244-241/ 1)" صحيح البخاري"

نب تالوة والج  ن أجاز للحائض على مذهب م   ي  ن  ب  ه م  هذا الباب كل  »

تيبة، وأهل كم بن ع  ْ، والح  ليمااد بن أبى سالقرآْ، وهو قو  حم  

 اهـ.«الظاهر

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:249/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري

ك  » ن نب والحائض عن طائفة ي جواز القراءة للج  وح  أهل الحديث، م 

 اهـ.«نذر، والطحاويابن الم   :نهممِ 

 (:246/ 1) وقال أيًضا

ه البخاري في هذا الباب سوى قراءة القرآْ، وظاهر كر  ا ذ  م  بق م  فلم ي  »

  ْ نمنع الحائض ال ت   كالمه أ  اهـ.«القراءة م 

عمدة "في كتابه ــ رحمه هللا ــ يني الحنفي ين العَ بدر الد ِ الفقيه وقال 

 (:492/ 3)" البخاريالقاري شرح صحيح 

 اهـ.«نذر، وداودري، وابن الم  ب  ه قا  الط  وب   »
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 :قلت

  ُ ف هذا القول أو أ  :يب عنه بعدة أمورجِ وقد ُضع ِ

  :لاألو  

  ْ رضي  ــاألنصاري وهو جابر بن عبد هللا  ،نع قد ثبت عن صحابيالم   أ

 .ينر  إلى صحابة آخ   ب أيًضاون س  ــ، هللا عنهما 

نلة اآلثار واختالف العلماء ق  فأكثر ن بخالف اإلباحة،  الفقهاء  م 

 .نقلوه عن صحابيثين لم ي  حد   والم  

في  ــ رحمه هللا ــل الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي وقتقدَّم وقد 

 (:231/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"كتابه 

 .وي عن الصحابةنع على ما ر  واالعتماد في الم  »

هما ر  ج  عائشة وميمونة في قراءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآْ في ح  قو   :عضدهويَ 

ْ  للحيض تأثيًراعلى     د  ه ي  حا  الحيض، فإن    اهـ.«في منع القراءة أ

  :الثاني

  ْ ، وثابت عن جماعة ــ رحمهم هللا ــنع هو المشهور بين التابعين الم   أ

 .نهمم  عديدة 

نقلوه هتمين بنقل اآلثار واختالف العلماء لم ي  بخالف اإلباحة، فأكثر الم  

 .عن تابعي

  :الثالث

  ْ ن بعدهم، ومع الحيض مشهور في زمن الصحابة والتابعين فم   ر  أم   أ

نع، ولو كانت اإلباحة هي الصواب ذلك فالمشهور عنهم والمنقو  هو الم  

 .ه أو أكثر واشتهرتلت بمثل  ق  لن  

 :الرابع
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  ْ ن القراءةنب القيا  على منع الج   أ ْ  قو   ي   م  ث حد   ي منع الحائض، أل

ننع الحيض أشد، ويجتمعاْ في الم   صوص اللة الن  ة، بد  د  أمور ع   م 

 .دة واإلجماعتعد   الم  

 :الخامس

  ْ نسياْ خوف الن    أ ندفع بإمرار القرآْ على الحريصة على القرآْ ي   م 

 .ها أكثرام الحيض، ألن  ض أي  عو   هر ت  ام الط  القلب، وأي  

في كتابه  ــ رحمه هللا ــوقد قال فقيه الشافعية أبو زكريا النووي 

 (:366/ 4)" بهذَّ المجموع شرح المُ "

ْ  سياْ فن ا خوف الن   وأم  » ام أو سبعة، وال ة أي  ست   ة الحيض غالبًاد  م   ادر، فإ

ْ  في هذا القد   ى غالبًاي نس   القرآْ على نتفي بإمرار سياْ ي  خوف الن    ر، وأل

 اهـ.«القلب

فتح "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي 

 (:247/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري

ن :يلوما قِ » ر القرآْ بالقلب، وهو غير ندفع بتذك  ه ي  فإن   ،سياْخشية الن    م 

 اهـ.«هنم  ممنوع 

ن القرآن اْلية أو اْلية واْليتين مِ ف كم قراءة طرَ عن حُ /  الوقفة الثانية

 .ذك والتعو  كر والتبر  ما على سبيل الذ ِ السي ِ 

ف اآلية أو فيما الترخيص في طر  ــ رحمهم هللا ــ ل عن بعض التابعين ن ق  

 .دوْ اآلية أو في اآلية واآليتين

 (:1093)" فهصن  م  "في ــ رحمه هللا ــ يبة فقا  ابن أبي ش    ـــ 1

َسأَْلُت َسِعيَد )) : بيد هللا، عن إسرائيل، عن عمر بن عبد هللا قا حدثنا ع  

 .((اْليَةَ َواْليَتَْيِن : تَْقَرأُ اْلَحائُِض َواْلُجنُُب؟ قَالَ : ْبَن ُجبَْير  

 (:1099) أيًضايبة وقا  ابن أبي ش  
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ل، مثل عق  بيد هللا، عن إسرائيل، عن عمر بن عبد هللا، عن ابن م  حدثنا ع  

 اهـ.ذلك

فتح "، وكذا في "لغف  ابن م  ": ف ابن أبي شيبةسخ مصن  وفي بعض ن  

 .البن رجب( 323/ 1)" الباري شرح صحيح البخاري

 .ى، وهو ضعيفعلوفي اإلسناد عمر بن عبد هللا بن ي  

الحافظ ، وقا  «نكر الحديثم  »: الرازي أبو حاتماإلمام بل قا  

 .«متروك»: الدارقطني

 :أيًضا( 1993)" مصن فه"يبة في وقا  ابن أبي ش    ـــ 4

أَنَّهُ َكاَن الَ يََرى بَأًْسا )) : حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه

 .((أَْن يَْقَرأَ اْلُجنُُب َواْلَحائُِض الشَّيَء ِمَن اْلقُْرآِن 

 .وإسناده صحيح

نرى خ  سخة أ  وفي ن    .((اْلية واْليتين )) : "صن فالم  " م 

 .((أَنَّهُ َكاَن اَل يََرى بَأًْسا أَْن يَْقَرأَ اْلُجنُُب اْْليَةَ َواْْليَتَْيِن )) : رىخ  وفي أ  

 ."الحائض": كروْ ذ  ود  

 :أيًضا( 1097و  1103)" مصن فه"يبة في وقا  ابن أبي ش    ـــ 3

ا ُدوَن )) : قا  ،غيرة، عن إبراهيمحدثنا وكيع، عن سفياْ، عن م   تَْقَرأ ِممَّ

ةً اْليَِة،   .((َوالَ تَْقَرأُ آيَةً تَامَّ

 .وسنده صحيح

 (:1033)" ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ وقا  الدارمي 

 ،اد، عن إبراهيمأخبرنا يزيد بن هاروْ، عن هشام الدستوائي، عن حم  

اِم، َواْلُجنُُب، : أَْربَعَةٌ اَل يَْقَرُءوَن اْلقُْرآنَ )) : قا  ِعْنَد اْلَخاَلِء، َوفِي اْلَحمَّ

 .((َواْلَحائُِض، إاِلَّ اْْليَةَ َونَْحَوَها ِلْلُجنُِب َواْلَحائِِض 
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 .وإسناده صحيح

 (:1039)" س ننه"في  ــ رحمه هللا ــ وقا  الدارمي  ـــ 2

: على، حدثنا عبد الملك، عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ؟ قا أخبرنا ي  

 .((اَل، إِالَّ َطَرَف اْْليَِة )) 

 .وإسناده صحيح

 :أيًضا (1090و  1090)" مصن فه"يبة في وقا  ابن أبي ش    ـــ 5

اد، عن إبراهيم حم   وعناج، عن عطاء، حدثنا أبو خالد األحمر، عن حج  

يَْستَْفتُِحوَن َرأَْس اْليَِة، َوالَ )) : وسعيد بن جبير في الحائض والجنب

وَن آِخَرَها   .((يُتِم 

 (:1033)" س ننه"وقا  الدارمي في 

اج، عن عطاء، خبرنا عبد هللا بن سعيد، حدثنا أبو خالد األحمر، عن حج  أ

اْلَحائُِض َواْلُجنُُب )) : حماد عن إبراهيم، وسعيد بن جبير، قالواو

وَن آِخَرَها   .((يَْستَْفتُِحوَن اْْليَةَ َواَل يُتِم 

 .اج هو ابن أرطاةوحج  

في  ــ رحمه هللا ــر العسقالني الشافعي جَ وقد قال عنه الحافظ ابن حَ 

 (:1117)" تقريب التهذيب"كتابه 

 اهـ.«صدوق كثير الخطأ والتدليس»

 :أيًضا (1030)" س ننه"وقا  الدارمي في 

بلغني عن إبراهيم وسعيد بن : أخبرنا دمحم بن يوسف، حدثنا سفياْ، قا 

ةً، يَْقَرآِن اْلَحْرَف اَل يَْقَرأِ اْلُجنُُب )) : هما قاالجبير أن    .((َواْلَحائُِض آيَةً تَامَّ

شهد له ما الواسطة بين سفياْ وإبراهيم، ولكن ي  في هذا اإلسناد ذكر ولم ت  

 .قبله

 :قلت
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ن ولم أجد عن أحد    :ــ رحمه هللا ــالتابعين  م 

 .ه أباح للحائض القراءة مطلقًاأنَّ 

نسبة إليهم فيما وقفت عليه وكذلك لم أجد الن    كتب فقهية، وشروح  م 

 .حديثية، وأبحاث مفردة، وهللا أعلم

ن  القراءة بكل حا ، قلياًل كاْ أو نع وقد ذهب أكثر العلماء إلى الم   م 

 .، كما تقد م، ولو بعض آيةكثيًرا

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي و

 (:246/ 1)" شرح صحيح البخاريالباري 

  :ِمننب ع األكثرون الحائض والجُ ومنَ »

 .القراءة بكل حا ، قلياًل كاْ أو كثيًرا

، وهو قو  أكثر التابعين، ومذهب …ي عن أكثر الصحابةرو  وهذا م  

الثوري، واألوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد 

 اهـ.«وغيرهم ،، وأبي ثورــفي إحدى الروايتين عنهما  ــوإسحاق 

 ه علىفي شرح ــ رحمه هللا ــال المالكي طَّ أبو الحسن ابن بَ الفقيه وقال 

 (:244-241/ 1) "صحيح البخاري"

 :وى عنه ابن القاسم وغيرهواختلف قو  مالك في قراءة الحائض، فر  »

  ْ ن قرأ ما شاءت ت   إباحة الحائض أ  :وى عنه ابن عبد الحكمور  القرآْ، م 

نمنعها   .ذلك إال اآلية واآليتين م 

نعها أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور ومن  وي قليله وكثيره، ور   م 

مثله عن جابر بن عبد هللا، وعن عطاء، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، 

 اهـ.«هريوالز  

في كتابه  ــ ــ رحمه هللاووي وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّ 

 (:54-51: ص)" األذكار"
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نب و» الحائض والنفساء، سواء قرأ ولكن  قراءة القرآْ حرام على الج 

نحتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآْ على القلب  قلياًل أو كثيًرا  م 

 .صحف، وإمراره على القلبغير لفظ، وكذلك الن ظر في الم  

نب والحائض  :قال أصحابنا ْ  ويجوز للج  إن ا هلل ": يقوال عند المصيبة أ

ر لنا هذا وما ": ، وعند ركوب الدابة"وإن ا إليه راجعوْ سبحاْ الذي سخ 

قرنين رة وفي اآلخ   نةربنا آتنا في الدنيا حس  ": ، وعند الدعاء"ك ن ا له م 

ْ  ما ه القرآْ، وله  قصدا ب  ، إذا لم ي  "نا عذاب الناروق   نةحس   بسم ": يقوال أ

أو لم يكن  ،كرقصدا القرآْ، سواء قصدا الذ   ، إذا لم ي  "الحمد هلل" و، "هللا

خت ما قصد، وال يأثماْ إال إذا قصدا القرآْ، ويجوز لهما قراءة ما ن س  له  

 ."شيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماكال"تالوته 

نساْوأم   ة": ا إذا قاال إل  ادخلوها بسالم ": ، أو قاال"خذ الكتاب بقو 

ْ  ، "آمنين  اهـ.«حرمقصدا غير القرآْ لم ي   ونحو ذلك، فإ

عند حديث  – 66/ 2)" صحيح مسلم"ه على شرحفي  أيًضاوقال 

 (:393:رقم

 .نب والحائضما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآْ للج  وإن  »

 .جميعًا على تحريم القراءة عليهما :فالجمهور

ْ  وال فر   : نبحرم، ولو قا  الج  الجميع ي   ق عندنا بين آية وبعض آية، فإ

ْ  "الحمد هلل"، أو "بسم هللا" م عليه، القرآْ حر   ب هد قص   ، ونحو ذلك، إ

  ْ  .حرملم ي   قصد شيوًاكر أو لم ي  الذ    ب هد قص   وإ

ْ  ويجوز للج   ْ  ي   نب والحائض أ ينظرا في  جريا القرآْ على قلوبهما، وأ

ْ  ما إذا أرادا ستحب له  صحف، وي  الم   ، على "بسم هللا": يقوال االغتسا  أ

 اهـ.«كرد الذ   قص  

تبيين "في كتابه ــ رحمه هللا ــ يلعي الحنفي ين الز ِ ر الد ِ فخْ الفقيه وقال 

 (:59/ 1)" الحقائق شرح كنز الدقائق

: ي، وفي رواية الطحاويخ  ر  ق بين اآلية وما دونها في رواية الك  وال فر  »

د ا إذا قص  د التالوة، وأم  ، هذا إذا قص  …اآليةما قراءة ما دوْ باح له  ي  
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" الحمد هلل رب العالمين"أو  "بسم ميحرلا نمحرلا هللا": كر والثناء نحوالذ   

كره في ذر، ذ  باالتفاق، ألجل الع   ب ه، فال بأ  احرفً  أو عل م القرآْ حرفًا

 اهـ.«"المحيط"

في كتابه  هللا ــــ رحمه الشافعي أبو الحسن الماوردي الفقيه وقال 

 (:127/ 1)" الحاوي الكبير"

ْ  ت فإذا ثب  » ن قراءة القرآْ، فال فساء ممنوعوْ م  نب والحائض والن  الج   أ

  ْ : ، وقا  مالك وأحمد واألوزاعينه آية وال حرفًايقرءوا م   يجوز لهم أ

  ْ ذا يجوز لهم أ  يجوز: ، وقا  أبو حنيفةًكاوتبر   يقرءوا اآلية واآليتين تعو 

  ْ  .يقرءوا صدر اآلية، وال يجوز باقيها أ

  ْ ْ  رم  سيره كح  ة ي  رم  ح   وكال المذهبين خطأ، أل ستويا ي   ة كثيره، فوجب أ

 اهـ.«رفي الحظ  

في  ــ رحمه هللا ــين ابن قدامة المقدسي الحنبلي وقال اإلمام موفق الد ِ 

 (:411/ 1)" غنيالمُ "كتابه 

 :فصل»

ْ   ،ا بعض آيةم عليهم قراءة آية، فأم  حر  وي   ه القرآْ ز ب  ا ال يتمي   م  كاْ م   فإ

ْ  وسائر الذ    "الحمد هلل" ن غيره كالتسمية وم   ه القرآْ د ب  لم يقص   كر، فإ

ْ  فال بأ ، فإن   كر هللا تعالى، ويحتاجوْ إلى لهم ذ   ه ال خالف في أ

 .ن هذاز م  مكنهم التحر  التسمية عند اغتسالهم، وال ي  

  ْ القرآْ عن غيره  ب هز يتمي   القراءة أو كاْ ما قرءوه شيوًاه قصدوا ب   وإ

ن  :الكالم ففيه روايتاْ م 

 .ال يجوز :إحداهما

نب يقرأ ئل عن الجُ ه سُ أنَّ  )): ــرضي هللا عنه  ــوي عن علي ور  

 .((، وال حرفًا ال: القرآن؟ فقال

ننع ه قرآْ فم  هي، وألن  ر في الن  لعموم الخب   ،وهذا مذهب الشافعي  م 

 .قراءته كاآلية
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 .منع منهال ي   :والثانية

جزئ في الخطبة، اإلعجاز، وال ي  ب ه حصل ه ال ي  وهو قو  أبي حنيفة، ألن  

 اهـ.«دالقرآْ، وكذلك إذا قص   ب هد ويجوز إذا لم يقص  

إكمال المعلم "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال القاضي عياض المالكي 

 (:449/ 4)" بفوائد مسلم

نه كاآلية ختلف قوله في قراءة اليسير م  ، ولم ي  واألقوا  الثالثة لمالك»

 اهـ.«ذونحوها على وجه التعو  

 أكبر كالجنابة والحيض ثًاث حدَ حدِ المُ  س ِ كم مَ عن حُ /  الوقفة الثالثة

 .صحفأو األصغر كنواقض الوضوء للمُ  والنفاس

 :وتحت هذه الوقفة فرعان

  :لالفرع األوَّ 

 .صحفالمُ  ن مس ِ ع الُمْحِدث مِ المنقول على منْ عن اإلجماع 

نهم ث  ثين سواء كاْ حد  حد  ال يجوز لجميع الم   أو األصغر أو األكبر،  م 

ْ  كور أو اإلناث ن الذ  م  كانوا   ال خالف ي عرف بينصحف بوا الم  مس  ي   أ

 .الصحابة والتابعين

ــ حول  ــ سلَّمكم هللا ــ بعض نصوص العلماء ــ رحمهم هللاودونكم 

  :ذلك، مع ِذكر المرجع والجزء والصفحة

 مسائله"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام إسحاق بن منصور الكوسج  ـــ 1

 (:67/ 1)" نبل وإسحاق بن راهويهعن أحمد بن ح

 :ــبن حنبل لإلمام أحمد : يعنيــ  قلت»

قرأ في نعم، ولكن ال ي  : قرأ الرجل على غير وضوء؟ قا هل ي  "

 .إال متوضأ صحفالم  

 :ــابن راهويه : يعني ــقا  إسحاق 
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، وكذلك ف ع ل ((ال يمس القرآن إال طاهر )) : قو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا صح  م  ل  "

 اهـ.«"أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتابعوْ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي قال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّ و ـــ 4

 (:66/ 4)" بهذَّ شرح المُ المجموع "

ه قو  علي، وسعد بن أبي واستد  أصحابنا بالحديث المذكور، وبأن  »

ف في خال  ف لهم م  عر  ، ولم ي  ــرضي هللا عنهم  ــوقاص، وابن عمر، 

 اهـ.«الصحابة

كما في  ــ رحمه هللا ــمشقي اني الد ِ قال اإلمام ابن تيمية الحرَّ و ـــ 3

 (:466/ 41)" مجموع الفتاوى"

القرآْ إال طاهر، كما قا  في الكتاب  ه ال يمس  أن   :مذهب األئمة األربعة»

مس القرآن إال طاهر ال يَ  أنْ )) : الذي كتبه رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن حزم

)). 

ْ  ": قا  اإلمام أحمد  ." كتبه لهالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ال شك أ

علم وغيرهما، وال ي   ،وعبد هللا بن عمر ،قو  سلماْ الفارسي وهو أيًضا

نلهما   اهـ.«فخال  الصحابة م   م 

 (:466/ 41) أيًضاوقال 

ه يجب له الوضوء، كقو  الجمهور، حيح أن  فالص   ،صحفالم   س  ا م  وأم  »

 اهـ.«وابن عمر ،وسلماْ ،سعد: وهذا المعروف عن الصحابة

 (:491/ 14) أيًضاوقال 

 ــ،رضواْ هللا عليهم  ــت عن الصحابة حيح في هذا الباب ما ثب  والص  »

 :نة، وهوعليه الكتاب والس   وهو الذي د   

  ْ ث، وال يجوز له صالة الجنازة، حد  صحف ال يجوز للم  الم   مس   أ

 اهـ.«ويجوز له سجود التالوة، هذه الثالثة ثابتة عن الصحابة
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قسم  – 363/ 1)" الفقهعمدة في "كتاب شرح في  أيًضاوقال 

 (:الطهارة

نق وكذلك جاء عن خل  » نالتابعين،  م  ف عن الصحابة عر  غير خالف ي   م 

ْ  ذلك كاْ معروفًا  على والتابعين، وهذا يد    اهـ.«بينهم أ

في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي و ـــ 2

 (:215-212/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"

 :وأصل هذه المسألة»

نث حد  ع الم  من   نأكبر، وهو  ثه حدًثًاصحف، وسواء كاْ حد  الم   س   م   م   م 

 .يجب عليه الوضوء م نسل، أو أصغر وهو يجب عليه الغ  

وي ذلك عن علي، وسعد، وابن عمر، هذا قو  جماهير العلماء، ور  

نف خال  عرف لهم م  وسلماْ، وال ي    اهـ.«الصحابة م 

د الرَّ "ــ رحمه هللا ــ في كتابه جزي صر الس ِ قال الحافظ أبو نَ و ـــ 5

 (:414:ص)" ر الحرف والصوتن أنكَ على مَ 

ْ  جم  والفقهاء م  » حد ث س  م   عوْ على أ  اهـ.«اه ال يجوزإي   الم 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــمري المالكي النَّ  ر ِ قال الحافظ ابن عبد البَ و ـــ 6

 (:11/ 6)" االستذكار"

 :تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم أجمع فقهاء األمصار الذين»

  ْ  .ه إال الطاهرمس  صحف ال ي  الم   بأ

وهو قو  مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوري، 

واألوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي 

 .والحديث في أعصارهم بيد، وهؤالء أئمة الرأيع  

سعد بن أبي وقاص، وعبد هللا بن عمر، وطاو ، : وي ذلك عنور  

نوالحسن، والشعبي، والقاسم بن دمحم، وعطاء، وهؤالء  أئمة التابعين  م 

 اهـ.«والبصرة ،والكوفة ،واليمن ،ومكة ،بالمدينة
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 (:379/ 19)" التمهيد"في كتابه أيًضا وقال 

 : ختلف فقهاء األمصار بالمدينة والعراق والشامولم ي  »

  ْ  .إال الطاهر، على وضوء ي مس هصحف ال الم   أ

وهو قو  مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، واألوزاعي، وأحمد 

أئمة الفقه  بيد، وهؤالءبن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي ع  

 .والحديث في أعصارهم

سعد بن أبي وقاص، وعبد هللا بن عمر، وطاو ،  :وي ذلك عنور  

 اهـ.«والحسن، والشعبي، والقاسم بن دمحم، وعطاء

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن هبيرة الحنبلي  فقيهقال الو ـــ 9

 (:66/ 1)" اإلفصاح"

حد ثه ال يجوز وأجمعوا على أن  » س   للم   اهـ.«المصحف م 

ــ رحمه هللا ين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ق الد ِ قال اإلمام موفَّ و ـــ 6

 مس  وال يَ ] رقي على قول الخِ  قًامعل ِ ( 414/ 1)" غنيالمُ "في كتابه ــ 

 :[ صحف إال طاهرالمُ 

ن طاهًرا :يعني» وي هذا عن ابن عمر، والحسن، ، ر  اثين جميعً الحد   م 

وعطاء، وطاو ، والشعبي، والقاسم بن دمحم، وهو قو  مالك، 

خالفاوالشافعي، وأ ه أباح فإن   ،إال داود صحاب الرأي، وال نعلم لهم م 

 اهـ.«فه بظاهر الك  وأباح الحكم وحماد مس  ، …همس  

حية قال الفقيه أبو الخطاب األندلسي المالكي الشهير بابن دِ و ـــ 7

بيان وضع  ِمنأداء ما وجب "في كتابه ــ رحمه هللا ــ الكلبي 

 (:191:ص)" الوضاعين في رجب

 :ختلف فقهاء األمصار بالمدينة والعراق والشامولم ي  »

  ْ  .إال الطاهر على وضوء ي مس هصحف ال الم   أ
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وهو قو  مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، واألوزاعي، وأحمد 

 .بيدبن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي ع  

 :وروي ذلك عن

 .الشعبي، والقاسم بن دمحم، وعطاءوالحسن، وعبد هللا بن عمر، وطاو ، 

نوهذا هو الصواب  : امتثا  ما في كتاب رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بن حزم م 

 .((القرآن أحد إال وهو طاهر  مسَّ ال يَ  أنْ )) 

وغيره، فقد حاد عن سواء  ،عن هذا، وخالف األثر كداود ن شذ  وم  

 اهـ.«يقالطريق، وهللا الهادي إلى التوف

  :الفرع الثاني

ع الُمْحِدث في منْ  ــرضي هللا عنهم  ــعن اْلثار الواردة عن الصحابة 

 .المصحف س ِ ن مَ مِ 

رضوان هللا  ــن آثار ثابتة عنهم ما وقفت عليه مِ  ــهللا سدَّدكم  ــودونكم 

 .ــعليهم 

  .ــرضي هللا عنه  ــأثر سعد بن أبي وقاص  ـــ 1

  :ه قا أن   ــ رحمه هللا ــثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص حيث 

: ُكْنُت أُْمِسُك اْلُمْصَحَف َعلَى َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاص  فَاْحتََكْكُت، فَقَاَل َسْعدٌ  ))

أُْت، : نَعَْم، فَقَالَ : فَقُْلتُ : لَعَلََّك َمِسْسَت ذََكَرَك، قَالَ  أْ، فَقُْمُت فَتََوضَّ قُْم فَتََوضَّ

 .((ثُمَّ َرَجْعُت 

" المصاحف"اود في ، وابن أبي د(17) "الموطأ"مالك في أخرجه 

 (.78/ 1)" شرح معاني اآلثار"، والطحاوي في (131-133:ص)

" الخالفيات"في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ البيهقي الشافعي 

 (:14:مسألة – 516/ 1)

 اهـ.«"الموطأ"هذا ثابت، رواه مالك في »
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كما في ــ رحمه هللا ــ مشقي اني الد ِ وقال اإلمام ابن تيمية الحرَّ 

 (:411/ 41) "مجموع الفتاوى"

 اهـ.«وهو ثابت عن سعد»

 :حهوصحَّ 

إرواء الغليل في تخريج "في كتابه ــ رحمه هللا ــ العالمة األلباني 

 (.122:رقم – 181/ 1)" أحاديث منار السبيل

 .ــرضي هللا عنه  ــأثر سلمان الفارسي  ـــ 4

 : ه قا أن  ــ رحمه هللا ــ ثبت عن عبد الرحمن بن يزيد حيث 

، فَذََهَب يَْقِضي َحاَجتَهُ ثُمَّ َرَجَع، فَقُْلنَا لَهُ  )) : ُكنَّا َمَع َسْلَماَن فِي َحاَجة 

ِ، لَعَلَّنَا أَْن نَْسأَلََك َعْن آي  ِمَن اْلقُْرآِن، قَالَ  أْ يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ فَاْسأَلُوا، : تََوضَّ

فََسأَْلنَاهُ، فَقََرأَ َعلَْينَا : قَالَ  {اَل يََمس هُ إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن } إِنَّهُ فَِإن ِي اَل أََمس هُ، 

أَ   .((قَْبَل أَْن يَتََوضَّ

واللفظ له، ( 1101 -11100)" فهمصن  "يبة في ابن أبي ش   أخرجه

والحاكم في  (12- 3: رقم ــ 123/ 1) "ننهس  "والدارقطني في 

 (.133/ 1)"المستدرك"

 .والحاكم ،الدارقطني :حهوصحَّ 

كما في ــ رحمه هللا ــ مشقي اني الد ِ وقال اإلمام ابن تيمية الحرَّ 

 (:411/ 41)" مجموع الفتاوى"

 اهـ.«وهو ثابت عن سلماْ»

 .ــ رضي هللا عنهما ــأثر عبد هللا بن عمر بن الخطاب  ـــ 3

 : ــ رضي هللا عنهما ــثبت عن نافع عن ابن عمرحيث 

 .((أَنَّهُ َكاَن اَل يََمس  اْلُمْصَحَف إِالَّ َوُهَو َطاِهٌر  ))



27 

 

بيد في واللفظ له، وأبو ع  ( 7323)" مصن فه"يبة في ابن أبي ش   أخرجه

 – 101/ 2)" األوسط"نذر في ، وابن الم  (233:ص)" فضائل القرآْ"

، (187:رقم – 219/ 1) "فضائل القرآْ"ستغفري في ، والم  (829:رقم

 .وغيرهم

كر هللا تعالى ذِ  اإلجماع المنقول على جوازعن /  الوقفة الرابعة

 .والن فساء بالتسبيح والتهليل والتكبير وأشباهه للحائض

اًل ــ في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي  أوَّ

 (:231/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"

ا لَْم يُْذَكِر اْسُم } : بقوله تعالى ــالبخاري  :أي ــواستدالله » َوال تَأُْكلُوا ِممَّ

هما غير نب، فإن  فهو دليل على جواز التسمية للحائض والج  { هللاِ َعلَْيِه 

 .ن التذكيةين م  ممنوع  

ن  ذلكع من   ال أعلم أحدًا": نذرقا  ابن الم    ."م 

ْ  ": قا  ْ   وأجمع أهل العلم على أ  اهـ.«"حانهسب   وي  ذكرا هللا، ي   لهما أ

 :قلت

موجود في كتابه هذا ــ رحمه هللا ــ  النيسابوري نذروكالم الحافظ ابن الم  

 و 1712:مسألة رقم -333/ 3" )اهب العلماءاإلشراف على مذ"

1713.) 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ووي أبو زكريا النَّ فقيه الشافعية قال  ــ ثانيًا

 (:369/ 4)" بهذَّ المجموع شرح المُ "

ن غير تحريك اللساْ، والنظر في ا إجراء القراءة على القلب م  فأم  »

 .صحف وإمرار ما فيه في القلب فجائز بال خالفالم  

وأجمع العلماء على جواز التسبيح، والتهليل، وسائر األذكار، غير 

 اهـ.«فساءالقرآْ للحائض والن  

عند حديث  – 66/ 2" )صحيح مسلم"على  هفي شرح أيًضاوقال 

 (:393:رقم
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ن » بهها م  كر هللا تعالى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، وش  ذ 

 اهـ.«جائز بإجماع المسلمين ،األذكار

ــ رحمه هللا ين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ق الد ِ قال اإلمام موفَّ  ــثالثًا 

 (:411/ 1)" غنيالمُ "في كتابه  ــ 

ْ  ه ال خ  فإن  »  اهـ.«كر هللا تعالىلهم ذ   الف في أ

 :قلت

ــ رضي هللا عن عائشة  ،(373)"صحيحه"في مسلم اإلمام وأخرج 

 : ها قالتأن  عنها ــ 

 .((َكاَن النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْذُكُر هللاَ َعلَى ُكل ِ أَْحيَانِِه )) 

جامع العلوم "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:516/ 4)" والحكم

في حا  قيامه، ومشيه، وقعوده، واضطجاعه، وسواء كاْ  :عنىوالمَ »

 اهـ.«ثعلى طهارة أو على حد  

( 315/ 1)" فتح الباري شرح صحيح البخاري"في كتابه  أيًضاوقال 

 :عقب هذا الحديث

ْ   وفيه دليل» ث وال جنابة، وليس فيه دليل نه حد  منع م  كر ال ي  الذ    على أ

ْ  على جواز قراءة القرآْ للج    ب هراد ق ال ي  ل  ط  كر هللا إذا أ  ذ   نب، أل

 اهـ.«القرآْ

 ه علىفي شرحــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي أبو زكريا النَّ الفقيه وقال 

 (:393:عند حديث رقم – 66/ 2)" صحيح مسلم"

َكاَن النَّبِي  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم )) : ــرضي هللا عنها  ــقو  عائشة »

 .((يَْذُكُر هللاَ َعلَى ُكل ِ أَْحيَانِِه 

كر هللا تعالى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، هذا الحديث أصل في جواز ذ  

 اهـ.«ن األذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمينبهها م  والتحميد، وش  
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 :ذلكجواز بعض اْلثار الواردة عن التابعين في ــ سلَّمكم هللا ــ ودونكم 

 (:1209)" س ننه"في ــ رحمه هللا ــ قا  الدارمي   ـــ 1

)) : أخبرنا دمحم بن يوسف، حدثنا سفياْ، عن مغيرة، عن إبراهيم قا 

يَاِن   .((اْلَحائُِض َواْلُجنُُب يَْذُكَراِن هللا َويَُسم ِ

 .صحيحوإسناده 

 (:1301)" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ وقا  عبد الرزاق 

 .عن إبراهيم، بمثله ،غيرةعن الثوري عن م  

 .وإسناده صحيح

 :أيًضا (1303)" مصن فه"وقا  عبد الرزاق في  ـــ 4

: اْلَحائُِض َواْلُجنُُب يَْذُكَراِن هللا؟ قَالَ : قُْلُت ِلعََطاء  )) : عن ابن جريج قا 

 .(( «نَعَمْ »

 .وإسناده صحيح

 (:7288)" مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ وقا  ابن أبي شيبة 

ه كاْ يقو  في أن   ،حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك، عن عطاء

اَلِة تَْذُكُر هللا فِيِه )) : الحائض َِّخذُ َمَكانًا فِي َمَواقِيِت الصَّ ُف َوتَت  .((تُنَظ ِ

 .وإسناده صحيح

 :أيًضا (1302)" مصن فه"وقا  عبد الرزاق في   ـــ 3

ْهِريَّ َعِن اْلَحائِِض َواْلُجنُِب أَيَْذُكَراِن هللا؟ )) : ر قا م  عن مع   َسأَْلُت الز 

 .((« الَ »: أَفَيَْقَرآِن اْلقُْرآَن؟ قَالَ : ، قُْلتُ «نَعَمْ »: قَالَ 

 .وإسناده صحيح
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ْ  يجعل هذه الكتابة  خالصة لوجهه، وينفع بها هذا، وهللا المسؤو  أ

رة، إن ه سميع الدعاء، واسع  الكاتب والقارئ والناشر فى الدنيا واآلخ 

ب نا ون عم الوكيل  .العطاء، وأهل الرجاء، وهو حس 

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الُجنيد


