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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -: وعن عبد هللا بن سلمة عن علي-رحمه هللا-"قال 
أو  ،ولم �كن �حجبه ،و�أكل معنا اللحم ،�ان �خرج من الخالء فیقرئنا القرآن -هللا علیه وسلم

وابن ماجه  ،وهذا لفظه ،رواه أحمد وأبو داود ،�حجزه عن القرآن شيء لیس الجنا�ة :قال
 ،والنسائي والترمذي

 ،ا�قرئنا القرآن على �ل حال ما لم �كن جنبً  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :لفظهو  
وذ�ر الخطابي أن أحمد �ان  ،وصححه ،رواه ابن حبان والحاكم ،حدیث حسن صحیح :وقال

ما أحدث  :وقال شعبة بن الحجاج ،و�ضعف أمر عبد هللا بن سلمة ،یوّهن حدیث علي هذا
 .�حدیث أحسن منه

ال تقرأ « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-ابن عمر  وعن 
ال نعرفه إال من حدیث  :رواه ابن ماجه والترمذي وقال ،»ا من القرآنالحائض وال الجنب شیئً 

وضعفه اإلمام أحمد والبخاري  ،وقد رواه الدارقطني من غیر طر�قه ،إسماعیل بن عیاش
 إنما هو عن ابن عمر قوله.." :وقال ،حاتم وقفهوصوب أبو  ،وغیرهما

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین
 .أجمعین

رحمه هللا -لما أنهى الكالم  "�اب أحكام الحدث األكبر" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
وأنه ما حدث عن جنا�ة أو حیض أو نفاس وهو موجب  ،عن الحدث األكبر وما یوجبه -تعالى

فبدأ �قراءة القرآن الذي هو �الم  ،للغسل ذ�ر �عض ما یترتب على الحدث األكبر من األحكام
والنفساء أو ال  ،والحائض ،�الجنب ؛فهل �قرأ القرآن من علیه حدث أكبر ،-جل وعال-هللا 

أن �قرأ حال التلبس بهذا الحدث  -جل وعال-هللا على تعظیم �الم  ا من القرآن بناءً �قرؤون شیئً 
لكنه �منع من مس المصحف على ما  ،�خالف الحدث األصغر الذي ال �منع من قراءة القرآن

 ؟تقدم هنا
 �اب أحكام الحدث األكبر" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  
-أن رسول هللا عنه  -رضي هللا تعالى-عن عبد هللا بن سلمة عن علي بن أبي طالب  :قال 

-ا �الحدث األصغر متلبسً  "�خرج من الخالء ،�ان �خرج من الخالء -صلى هللا علیه وسلم
المعد  ،ألن الخالء المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة ؛"فیقرئنا القرآن" -علیه الصالة والسالم

�ما یوجب  قد تلبس -علیه الصالة والسالم-فیخرج من الخالء �نا�ة عن �ونه  ،لقضاء الحاجة
تقدم ما یترتب على الوضوء مما �منع منه الحدث  ،الحدث األصغر وما یترتب علیه من الوضوء

و�خرج هذه  ،من الخالء -علیه الصالة والسالم-�ان �خرج  ،األصغر على ما سبق الحدیث فیه
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ون له و�ك ،على أن الخالء معد لقضاء الحاجة �البنیان هو الذي ُیدَخل معه وُ�خَرج منه بناءً 
�انوا �قضون الحاجة في الخالء  -علیه الصالة والسالم-وعرفنا أنهم في عهده  ،غلق و�اب

ثم �عد  ،هذا في  أول األمر ،وأنه لیس عندهم �نف �قضون بها الحاجات ،المكان الخالي البعید
 .ذلك اتخذت الكنف

�حجزه عن  :-أو قال-ولم �حجبه  ،و�أكل معنا اللحم ،كان �خرج من الخالء فیقرئنا القرآن" 
 ."القرآن شيء لیس الجنا�ة

فالحدث  ،ا سوى الجنا�ةشیئً  ألنه لم �ستثنِ  ؛هذا یدل على أنه �فعل هذه األشیاء من غیر وضوء 
 -ولم �كن �حجبه ،وال من النوم على ما سیأتي ،وال من قراءة القرآن ،األصغر ال �منع من األكل

 ؟أو �حجزه ،وي هل قال الصحابي �حجبه�حجزه شك من الرا :قال ،�حجزه :-أو قال
 ،لیس الجنا�ة ،نكرة في سیاق النفي تعم جمیع األشیاء إال ما استثني ،�حجزه عن القرآن شيء 

ألنه لم �كن �حجزه عن  ؛هل �مكن أن �ستدل بهذا على أن الحائض تقرأ القرآن ،لیس الجنا�ة
هل نستدل  ،وهو الجنا�ة ،ما استثني فتعم جمیع األشیاء إال ،القرآن شيء نكرة في سیاق النفي

 بهذا أن الحائض تقرأ القرآن؟
لم �كن �حجزه عن القرآن شيء �عني  ؟�عني مما �خص الرجال ،ال، لماذا مما �خص الرجال 

 -علیه الصالة والسالم-�ما في قوله  ،ولیس أداة استثناء ،مما �خص الرجال شيء لیس الجنا�ة
والخبر  ،جز وتحجب عن قراءة القرآن �مقتضى هذا الخبرفالجنا�ة تح »لیس السن والظفر«

 .مختلف في تصحیحه وتضعیفه
وابن ماجه والنسائي  ،رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  

�قرئنا القرآن على �ل حال ما لم �كن  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :والترمذي ولفظه
 ."اجنبً 

 -علیه الصالة والسالم-�ان �قرئنا القرآن  :-رضي هللا تعالى عنه-لفظ آخر لحدیث علي  هذا 
علیه الصالة -فالنبي  ،مما �ختص �ه الرجال أ�ًضاوهذا  ،اعلى �ل حال ما لم �كن جنبً 

ا یناسب مقتضى الحال فیقول عن نفسه شیئً  ا أو �فعل فعالً ا �قول عن نفسه شیئً أحیانً  -والسالم
 أو �قول قوالً  ا �فعل فعالً وأحیانً  ،-علیه الصالة والسالم- فیه النساء �اعتباره رجًال ال یدخل 

یناسب اإلمام  ،قدوة الجمیع -علیه الصالة والسالم-و�ن �ان  ،وال یناسب المأموم ،یناسب اإلمام
ي لإلنسان إذا أتى الجمعة أن یدخل المسجد وال �صل :فلو قال قائل مثالً  ،وال یناسب المأموم

نعم هذا �اعتباره  :نقول ؟وهو القدوة ما صلى ر�عتین -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛ر�عتین
الداخل �أن �صلي  -علیه الصالة والسالم-لكن المأموم �خصهم أمره  ،وهذا یناسب األئمة ،اإمامً 

  .ر�عتین
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 لمن حمده استدل �ه سمع هللا :�عد الرفع من الر�وع -علیه الصالة والسالم-استدل �قوله  أ�ًضا
 -وقالها ،هو القدوة -علیه الصالة والسالم-ألنه  ؛الشافعیة على أن هذه الجملة �قولها �ل مصلٍّ 

علیه الصالة -وأما المأموم فله من قوله  ،اقالها �اعتباره إمامً  ،نعم :نقول -علیه الصالة والسالم
سمع هللا  :فالمأموم ال �قول ،»ولك الحمدر�نا  :فقولوا ،سمع هللا لمن حمده :و�ذا قال« :-والسالم

ألن للنساء ما  ؛فال �حمل هذا اللفظ على عمومه �حیث �شمل الرجال والنساء ،وهكذا ،لمن حمده
لكن لیس في هذا مستمسك لمن  ،والخالف فیه إن شاء هللا تعالى ،�خصهن على ما سیأتي ذ�ره

�عض أهل  ،وهو الذ�ورة ،صف مؤثرألن هذا فیه وصف خاص و  ؛إن الحائض تقرأ القرآن :قال
وقد استدل  ،فقد �ستدل �مثل هذا على أن الحائض تقرأ القرآن ،العلم یتمسك �أعم عموم األحوال

 »افعلي ما �فعل الحاج غیر أال تطوفي �البیت« :لعائشة -علیه الصالة والسالم-�عضهم �قوله 
 ؟فهل تصلي الحائض ،الحاج �صلي ًضاأ�الحاج �قرأ القرآن إًذا الحائض تقرأ القرآن نقول  :قال

لكل شخص ما یناسبه من خطا�ات  ؟هل الحائض تصومف ،ا�صوم إذا لم �جد هد�ً  أ�ًضاالحاج 
 .الشرع

ول �ان رس :وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه ،رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه" :�قول 
أمر بتبلیغ ما نزل  -الصالة والسالم علیه-الرسول  "�قرئنا القرآن -صلى هللا علیه وسلم -هللا
یتولى  ،یتولى إقراء الناس القرآن -علیه الصالة والسالم-فكان  ،أمر بتبلیغ ما نزل إلیه ،إلیه

من  اونجد مع األسف أن �ثیرً  ،ألن هذا هو التبلیغ ؛لألمر اإللهي إقراء الناس القرآن امتثاالً 
ونحن نتفرغ لدقائق  ،القرآن له ناس �قرئونه :قولو� ،طالب العلم �ستنكف عن إقراء الناس القرآن

أو �كلون هذا إلى �عض  ،�عني تالحظون من الكبار من �قرئ الناس القرآن ،هذا موجود ،العلم
 ؟و�تفرغون على حد زعمهم بدقائق العلم ،الحفظة

هذا فرآن فلو تصدى أهل العلم إلقراء القرآن و�یان دقائق العلم من خالل الق ،القرآن أصل العلوم 
وفیه  ،فیه حفظة ،خیر وفي �لٍّ  ،ومع األسف أننا ال نجد من �قرئ القرآن ،هو المنهج النبوي 

وقد �كون عذر �عض الكبار أنهم ما قرؤوا القرآن على طر�قة  ،وفیه من �ضبط القرآن ،مجودة
عن  إذا قام �ه من �كفي سقط ،وهذا ال شك  أنه فرض �فا�ة ،التجو�د وعلى الترتیل المعروف

واهتمام الكبار  ،مرن طالب العلم على االهتمام �شأن القرآن والعنا�ة �هلكن ینبغي أن �ُ  ،الباقین
 ؛�إقراء القرآن و�یان دقائق العلوم من خالل القرآن ال شك أنه تر�یة للنائشة على تعظیم القرآن

�ة من األهمیة رأینا لو �ان القرآن بهذه المكانة و�هذه المثا :ألنه قد �سمع من �قول من الشباب
ولو �ان في القرآن  ،الكبار الذین هم المرجع والمفزع في المسائل العلمیة هم الذین �قرئون القرآن

لكن ال  ،من األحكام ومن العلوم ما في السنة أو في الفقه أو غیرها لوجدنا أهل العلم یتصدون له
 -علیه الصالة والسالم-�ان النبي  ،في منهجیة طلب العلم وتر�یة طالب العلم شك أن هذا خلًال 

�قرؤونهم على الطر�قة التي شرحها أبو عبد  ،�ان الصحا�ة �قرؤون من �عدهم ،�قرئنا القرآن
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أنهم �انوا �قرئونهم القرآن  ،وذ�رها عن الصحا�ة ابن مسعود وغیر ابن مسعود ،الرحمن السلمي
وهذا منهجهم  ،هذه طر�قتهم ،م وعملال یتجاوزونها حتى یتعلموا ما فیها من عل ،عشر آ�ات فقط
المبلِّغ عن هللا إلى صحابته إلى التا�عین لهم �إحسان إلى  -علیه الصالة والسالم-بدًءا من النبي 

 .�قرؤون القرآن ،من أدر�نا من شیوخنا الكبار الذین انقرضوا
�قرؤون  الً ن أو و ن خمسو ن ثالثو وتجد القرآن أول دورة للقرآن تجد الطالب الحلقة فیها عشر  

 فهل یوجد مثالً  ،ثم �عد ذلك یبدؤون �العلوم األخرى في �ل یوم ،و�حفظونه على الشیخ ،القرآن
من أساتذة  ،الذین انشغلوا �أمور العامة من األساتذة خلوا الكبار مثالً  ؟اآلن على مستوى 

 ؟�حفظ الناس القرآن ،الجامعات من �قرئ القرآن في المساجد
ن �األحساء د�اترة �قرؤون القرآن على الطر�قة اذ�ر لي اثنأنه إال  ،رأنا ما أذ� ،ما فیه 

من أحكام القرآن على حسب  ائً و�علم شی ،�حفظ الطالب القرآن ،هذا أمر ال بد منه ،المعروفة
من طالب العلم الكبار �عطون على مستواهم من �تاب  أ�ًضا اولو �انوا �بارً  ،مستواه وتحصیله
�عني لوال أن  ، شك أن تر�یة طالب العلم على هذا األساس أمر ال بد منهفال ،هللا ما یناسبهم

النصوص الواردة في تعلم القرآن وتعلیمه في غا�ة القوة الستدل �ثیر من طالب العلم انصراف 
وأن األحكام إنما تؤخذ من غیره من �تب الفقه ومن �تب  ،الكبار عن إقراء القرآن �عدم أهمیته

لكن هذا اإلجمال ال بد من  ،ال شك أن القرآن فیه إشارات إجمالیة بینت �السنة ،السنة ومن غیره
 .ال بد من بیانه ،بیانه

 ،"هذا حدیث حسن صحیح" :�قول الترمذي ؛هذا الحدیث اختلف العلماء في تصحیحه وتضعیفه 
 ،ابن حبان والحاكم وابن خز�مة وابن السكن وعبد الحق وجمع من أهل العلم أ�ًضاوصححه 

 ،وذ�ر الخطابي أن أحمد �ان یوهن حدیث علي هذا ،ورواه ابن حبان والحاكم وصححه" :�قول
وخالفه األكثرون  :النووي لما ذ�ر تصحیح الترمذي قال ،"و�ضعف أمر عبد هللا بن سلمة

وصححه غیره ابن حبان والحاكم وابن  ،الترمذي صححه ،لما ذ�ر تصحیح الترمذي ،فضعفوه
لكن اجتماعهم على  ،نعم عرفوا �التساهل ،هؤالء عرفوا �التساهل :لقد �قول قائ ،خز�مة

هو  ،وله طرق أخرى  ،�عدهم ابن السكن وعبد الحق أ�ًضاصححه  ،التصحیح یدل على شيء
فمن نظر إلى مفردات الحدیث  ،و�لها ضعیفة ،لكن له طرق أخرى  ،مضعف �عبد هللا بن سلمة

�ثرة هذه الطرق تدل على  :متعددة قال اه طرقً ومن نظر إلى أن ل ،حكم �ضعفه ،حكم �ضعفه
�صلح  ،الحق أنه من قبیل الحسن :ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  ،أن له أصالً 

والعادة عند المتأخر�ن أنه إذا وجد  ،وصححه آخرون  ،نعم ضعفه أئمة �بار ضعفوه ،للحجة
 ،مرجح أنه �حكم له �التوسط�ختلف في تصحیحه وتضعیفه من غیر  أي حدیث بهذه المثا�ة

ولذا حكموا  ،ال بد أن یرجحوا ،لكن لیست هذه طر�قة المتقدمین ،ا�الحسن إذا لم نجد مرجحً 
 .�ضعفه
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 "ما أحدث �حدیث أحسن من هذا ،ما أحدث �حدیث أحسن من هذا :قال شعبة بن الحجاج" 
 ،دل على أن له أصالً وعلى �ل حال الحدیث له طرق �ما قال الحافظ ت .فهو �قوي هذا الحدیث

أنه لم یر �القراءة للجنب  ،ا�القراءة للجنب �أسً  لكن اإلمام البخاري علق عن ابن عباس أنه لم یرَ 
  .فیدل على عدم ثبوت الخبر عنده أو عدم بلوغه إ�اه ،ا�أسً 

ال تقوم �ه حجة على  ،إشكال أما على القول �ضعه فال ،وعلى �ل حال على القول �صحته
 ،حكا�ة فعل امتناع وترك ،نه حكا�ة فعلإ :�قول �عض أهل العلمالقول �صحته  لىع ،ضعفه

 ،وحكا�ة األفعال ال عموم لها عند أهل العلم ،�عني غا�ة ما �قال عن الترك أنه فعل ،والترك فعل
علیه الصالة -لكن النبي  ،هذا قول �عضهم ،ال تدل حینئذ على المنع ،فال تدل حینئذ على منع

فكونه �متنع عما أمر �ه ال بد من وجود معارض  ،مأمور �التبلیغ ،أمور �التبلیغم -والسالم
ولوال أن القراءة �النسبة للجنب محرمة لما عورض بها  ،ال بد من وجود معارض راجح ،راجح

 .األمر �التبلیغ
 الحدیث الذي یلیه قرأته؟  

 طالب: نعم.
قال رسول  :قال -رضي هللا عنهما-ر وعن ابن عم" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  ،نعم
ال تقرأ الحائض وال  ،من القرآن اشیئً ال تقرأ الحائض وال الجنب « :-صلى هللا علیه وسلم -هللا

ال نعرفه إال من حدیث  :رواه ابن ماجه والترمذي وقال :�قول ،»ا من القرآنالجنب شیئً 
 ."وقد رواه الدارقطني من غیر طر�قه ،إسماعیل بن عیاش

�عني  -رواه ابن ماجه والترمذي وقال :�األول مضعف عند أهل العلم �قول أ�ًضاا الحدیث هذ 
إسماعیل بن عیاش لیس �القوي فیما  ،ال نعرفه إال من حدیث إسماعیل بن عیاش :-الترمذي

 ،هذا مما یرو�ه إسماعیل بن عیاش عن غیر أهل بلده ،وهذا منه ،یرو�ه عن غیر أهل الشام
وهو مضعف فیما یرو�ه عن غیر أهل  ،بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فیرو�ه عن موسى

 .الشام
من طر�ق محمد بن إسماعیل الحساني عن رجل  "وقد رواه الدارقطني من غیر طر�قه" :�قول 

أبو  ،فإسماعیل بن عیاش تا�عه أبو معشر ،عن أبي معشر نجیح السندي عن موسى بن عقبة �ه
وي عنه مجهول عن رجل والرا ،أبو معشر ضعیف ،هل العلملكنه ضعیف عند أ  ،معشر السندي
 ،وضعف أبي معشر السندي ،جهالة الرجل الراوي عن أبي معشر :ففیه علتان، عن أبي معشر

 وعلى هذا یتقوى أو ال یتقوى؟ 
�عني لو �انت المسألة ضعف أبي معشر فقط أو جهالة الراوي عنه لكان األمر  ،نعم فیه علتان

 .هذا ال �صلح للتقو�ة ،فیه أكثر من علة لكن �جتمع ،أخف
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ألنه من روا�ة إسماعیل بن عیاش  ؛ضعفوه �ما ذ�ر "وضعفه اإلمام أحمد والبخاري وغیرهما" 
 .وهو أبو معشر ،المتا�ع له ضعیف أ�ًضاو  ،فهو مضعف فیها ،عن غیر أهل بلده

إنما هو عن ابن عمر  :وقیل ،وصوب أبو حاتم وقفه ،وضعفه اإلمام أحمد والبخاري وغیرهما" 
ومن فقه ابن عمر أن الحائض ال تقرأ وال  ،من اجتهاد ابن عمر ،�عني من �الم ابن عمر "قوله

أما ما یتعلق �الجنب فله ما �شهد له من حدیث علي السابق  ،ا من القرآنكذلك الجنب شیئً 
ى ضعف ما ورد ولذا منع الجنب من قراءة القرآن متجه عل ،هذا �النسبة للجنب ،المختلف فیه

وأما منع الحائض فما  ،-رضي هللا عنه -ألن له ما �شهد له من حدیث علي بن أبي طالب ؛فیه
هما �شتر�ان  ،»ا من القرآنال تقرأ الحائض وال الجنب شیئً « ،�له ضعیف ،جاء فیها �له ضعیف

إذا أراد أن  و�ختلفان في أشیاء �أن الجنب طهارته بیده ،في أمور �أن الحدث في �ل منهما أكبر
 ؟لكن هل الحائض طهارتها بیدها ،بإمكانه أن �غتسلف�قرأ 

وحینئذ  ،فیخشى علیها من ضیاع القرآن ،وقد تطول مدتها �النفاس مثالً  ،لیست طهارتها بیدها 
ورخص  ،القرآن إذا خشیا ضیاعه ونسیانه آرخص جمع من أهل العلم للحائض والنفساء أن �قر 

ولم یرو  ،تقرأ القرآن ،أو متعلمة ،�أن تكون معلمة ؛ا للحاجةقرآن مطلقً قراءة ال ،�عضهم القراءة
لكن لعظم  ،الرخصة تشمل من ال �حتاج إلى قراءة القرآن مع أن الخبر الوارد في هذا ضعیف

والقرآن �قرأ  ،الحائض والنفساء متلبستان بنجاسة ،حدث أكبر متلبسة بنجاسة ،القرآن وقوة الحدث
 ،و�سرح ،و�تطیب ،یتنظف ،یهتم لقراءة السنة -هللا رحمه–ا �ان اإلمام مالك و�ذ ،على أكمل وجه
 ؟والقرآن أعظم ،فكیف �القرآن ،و�جلس على هیئة تامة �املة إلقراء السنة ،على أكمل هیئة

و�ن �ان  ،من القرآن اما تقرأ وال حرفً  ،ولذا الجمهور على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن 
فیها تفاصیل ذ�روها في �تب  ،جمهورهم �فرقون بین ما دون اآل�ة واآل�ة الكاملة�عضهم أو �ل 

 .الفقه
وعلى �ل حال الذي �جیز قراء الحائض للقرآن له وجه �اعتبار أن ما ورد في الباب �له ال تقوم  

 ،بل أكبر ،من حیث المعنى الحدث �بیر ،نه من حیث المعنىإ :اللهم إال أن �قال ،�ه حجة
و�ذا �ان مس  ،و�حتاط له ،والقرآن �الم هللا ینبغي أن یهتم له ،ومتلبسة �النجاسة ،أكبرالحدث 

 ؟مع الحدث األكبر -جل وعال- فكیف بتالوة �الم هللا ،المصحف مع الحدث األصغر ال �جوز
ألنه لم  ؛اومنهم من یرى الجواز مطلقً  ،والجمهور على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن

 .الباب شيءیثبت في 
ألن طهارة الجنب  ؛وال �منع الحائض ،فیمنع الجنب ،ومنهم من �فرق بین الجنب والحائض 

فیفرقون  ،»إن حیضتك لیست بیدك« ،ولیست بیدها ،�خالف الحائض التي قد �طول أمدها ،بیده
 ؛حائض تحتاج إلى القراءة ،من �فرق بین حائض وحائض أ�ًضاومنهم  ،بین الجنب والحائض
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 ،وال شك أن االحتیاط احترام القرآن ،فیجوزون ذلك ،لتعلم أو تعلیم؛ تحتاج القراءة ،النسیان خشیة
 .احترام القرآن

 ،هل من االهتمام �القرآن أن �عتني اإلنسان �جلسته أو �ملبسه أو برائحته مثالً  :قد �قول قائل 
 ؟ا للقرآنمناسب یلبس احترامً غیر  الباسً  اإذا �ان ال�سً  ،له رائحة �سعى إلزالته ائً إذا أكل شی

جلسة  ،إذا �انت جلسته غیر مناسبة ،والقرآن أعظم ،�عني �ما �فعل اإلمام مالك �النسبة للسنة 
إن القرآن ذ�ر من  :أو نقول ،تعدل واقرأ القرآن على هیئة �املة :غیر مناسبة هل نقول له

[سورة آل  } ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِ�ِهمْ الَِّذیَن َیْذُكُروَن للااََّ { :-جل وعال-وقد قال هللا  ،األذ�ار
 لی�عني قب ،قراءة آ�ة الكرسي واإلخالص والمعوذتین في حال النوم أ�ًضاوجاءت  ،]١٩١عمران:

َ ِقَیامًا { :-جل وعال- وهو داخل في عموم قوله ،فمثل هذا ال �أس �ه ،النوم الَِّذیَن َیْذُكُروَن للااَّ
جل - ما استشعر اإلنسان عظمة �الم هللالكن �ل ،]١٩١[سورة آل عمران: }َعَلَى ُجُنوِ�ِهمْ َوُقُعودًا وَ 

- فكیف �كالمه ،و�ذا جاء األمر بتعظیم شعائر هللا ،ثوا�ه أعظم ،ال شك أن ثوا�ه أعظم -وعال
 والذي �قرأ القرآن �أنما �خاطب الرحمن. ؟-جل وعال

ـــــــرؤه ـــــــذي مـــــــن قـــــــام �ق  هـــــــو الكتـــــــاب ال
 

 كأنمــــــــــــا خاطــــــــــــب الــــــــــــرحمن �ــــــــــــالكلم 
هذا تجده إذا تحدث عن الخشوع في الصالة وعدم  ،و�عض الناس �قیس الغیب على الشهادة 

ن یدي ملك أو فكیف لو وقف بی ،وواقف بین یدي ر�ه ،هذا یناجي ر�ه :الحر�ة في الصالة قال
�عني  ؟غیر مناسبأم هذا القیاس مناسب  ،تجده ال یتحرك منه شيء ؟أمیر أو وز�ر أو �بیر

خبر موسى أن قومه عبدوا لما أ -جل وعال- هللا ،لیس �العیان الخبر ،الخبر لیس �العیان
  ؟أو ألقاها لما رآهم ،ألقى األلواح ،العجل ماذا صنع

ولكن �لما استحضر اإلنسان  ،وال شك أن القلب �غفل ،�العیانلیس الخبر  ،لما رآهم ،لما رآهم
 ،من أحكامه وشرعه وشعائره -جل وعال -وعظمة جمیع ما یتعلق �اهلل -جل وعال-عظمة الرب 

 .هذه تقوى القلوب ،عن �المه ال شك أن هذه داللة على التقوى  فضالً 
علیها أهل العلم و�ستحبونها من ولذلك تجدون في آداب حملة القرآن وآداب القرآن أشیاء ینص  

�ستحبون التسوك  ،داخلة تحت هذا األصل العام ،لكنها داخلة تحت هذا األصل العام ،غیر دلیل
هكذا نصوا على �راهیة  ا�كرهون أن یترك القرآن منشورً  أ�ًضا ،�ستحبون التنظف ،لقراءة القرآن

بذلت فیه  انفیسً  اعندك �تا�ً أن �عني لو  ،ألنه یدل على عدم االهتمام �شأنه ؛اترك القرآن منشورً 
�تاب  ،دعونا من المصورات التي إذا تلفت تذهب إلى المكتبة وتأتي ببدلها ،�تاب أصل ،أمواًال 

ومع األسف  ؟تغلقه وتجعله في مكان آمن ،تحافظأم هكذا  اتتر�ه منشورً  ،نفیس �مكن ما یوجد
لناس وشاهدناهم �أتي �طفل ال �میز في �عض ا ،من الناس ال �ستحضر هذه العظمة اأن �ثیرً 

�مزق  ووجدنا طفًال  ،و�عبث �ه افیأخذ مصحفً  ،و�جعله �جواره ،السنتین والثالث إلى المسجد
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ي قدامه تمروحة الهواء ال ،لكن لما تقدم الطفل إلى المروحة ،اوال �حرك ساكنً  ،القرآن وأبوه یراه 
 لماذا؟  ،قطع صالته وذهب إلیه

هل في هذا شيء من تعظیم شعائر  ،ا�عه في شباك المروحة فتسيء إلیه�خشى أن تدخل أص
 ؟-جل وعال- �عني هل في مثل هذا القلب الذي �قر مثل هذه التصرفات احترام لكالم هللا ؟هللا
ألنه رخیص �مكن �جاب بدله  ؛تجد المصحف ،ومع األسف أن هذا حال �ثیر من الناس ،اأبدً 

لو اآلن إذا انتهى الطالب من الدراسة وأتوا �مصاحفهم إلى  األب المصاحف ،ما یالحظه األب
لكن أطفال  ،نعم أطفال ،المساجد تجد العجب العجاب في هذه المصاحف من الرسوم والتمز�ق

 .من قبل أولیاء أمورهم -جل وعال- هللا ینبغي أن یر�وا على احترام �الم
 ،ألنه �الم هللا :من �اب أولى قال ومنع الجنب ،وعلى هذا من منع الحائض من قراءة القرآن 

و�ذا �ان مس المصحف ال �جوز من  ،وهذا حدث أكبر ،و�الم هللا ینبغي أن �قرأ على أكمل وجه
وهذا فیه  ،وهذا له وجه بال شك ،ال �جوز أن �قرأ من �اب أولىف ،أصغر اقبل من أحدث حدثً 

ومن فرق بین  ،له وجههفم یثبت ومن لم �منع �اعتبار أن النص ل ،تعظیم لهذا الكالم العظیم
 .وجه أ�ًضاالمحتاج وغیره فله 

للرأي  ؟هل مثل هذا �خضع لالجتهاد ،إنما هو عن ابن عمر قوله :وقال ،صوب أبو حاتم وقفه 
 ،ا من القرآن من تلقاء نفسهوال الجنب شیئً ال تقرأ الحائض  :هل البن عمر أن �قول ؟فیه مجال

ألن أ�ا  ؛ال تقرأ :ن أن �جتهد ابن عمر و�قول �مثل هذا القول�عني هل �مك ؟أو له حكم الرفع
 ؟حاتم صوب وقفه

فكیف �منع  ،والحكم الشرعي ال یثبت إال بتوقیف من الشارع ،هذا حكم شرعي :قد �قول قائل 
قد �قول الصحابي  :نقول ا؟شرعی�  اابن عمر الجنب والحائض من قراءة القرآن إال أن عنده مستندً 

 ،ابن عمر استشعر عظمة القرآن لعل ،من عمومات مثل ما قلنا ،ا من استنباطه هوا شرعی� حكمً 
ولذا  ،وللرأي فیه مجال ،فمثل هذا خاضع لالجتهاد ،وأنه یناسب المنع فمنع ،وأن الحدث أكبر

 الخبر. فقصوب أبو حاتم و 
صلى هللا -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي سعید الخدري  :-رحمه هللا-"قال 

وقد  ،رواه مسلم »اإذا أتى أحد�م أهله ثم أراد أن �عاود فلیتوضأ بینهما وضوءً « :-علیه وسلم
 وقال الشافعي.." ،فإنه أنشط للُعود :وزاد الحاكم �إسناد صحیح ،ُأِعلّ 

 الَعْود الَعْود.
وأراد حدیث  ،و�ن �ان مما ال یثبت مثله ،قد روي فیه حدیث :وقال الشافعي ،"فإنه أنشط للَعود

 لعله أراد حدیث ابن عمٍر في ذلك." :وقال البیهقي ،أبي سعید هذا
 ابن عمَر.

 ."ابن عمَر في ذلك
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صلى -سأل رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-أن عمر بن الخطاب  ،وعن عبد هللا بن عمر 
 .علیه متفق ،»نعم، إذا توضأ أحد�م فلیرقد« :أیرقد أحدنا وهو جنب؟ قال :-هللا علیه وسلم
إذا أراد أن ینام وهو  -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

 .رواه البخاري  ،جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة
فأراد أن �أكل أو ینام توضأ جنًبا إذا �ان  -صلى هللا علیه وسلم-ولمسلم �ان رسول هللا  

 .وضوءه للصالة
 -�ان رسول هللا :قالت -رضي هللا عنها-عي عن األسود عن عائشة وعن أبي إسحاق السبی 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  ،ینام وهو جنب من غیر أن �مس ماءً  -صلى هللا علیه وسلم
هذا  :وقال یز�د بن هارون  ،�غلب أن هذا غلط من أبي إسحاق :والنسائي والترمذي وقال

وقال �عض الحذاق من  ،وصححه البیهقي وغیره ،الیس صحیحً  :وقال أحمد ،الحدیث وهم
أجمع من تقدم من المحدثین ومن تأخر منهم أن هذا الحدیث غلط منذ زمان أبي  :المتأخر�ن
مسلم  ما ذ�رهم يثانوهو أول حدیث أو  ،ه عنهوعلى ذلك تلقوه منه وحملو  ،ى الیومإسحاق إل

 ،مما حمل على الحدیث من الخطأ ،مما ذ�ره مسلم في �تاب التمییز له ،في �تاب التمییز
 وروى أحمد من حدیث ُشَر�ك."

 َشِر�ك.
صلى -�ان النبي  :"من حدیث َشر�ك عن محمد بن عبد الرحمن عن �ر�ب عن عائشة قالت

 و�سناده غیر قوي." ،وال �مس ماءً  ،�جنب ثم ینام ثم ینتبه ثم ینام -هللا علیه وسلم
قال  :قال -رضي هللا تعالى عنه-ي سعید الخدري وعن أب" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

وهذا لفظ  ،إذا أتى �عني جامع "»إذا أتى أحد�م أهله« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
وجاءت الكنا�ة عنه �اللمس والمس  ،تكنیة عن الجماع �اإلتیان ال شك أنه من األدب النبوي 

 عند الحاجة حینما �حتاج إلیه في الحكم ولم یذ�ر �صر�ح اللفظ إال عند الحاجة إال ،والدخول
ال بد من فلكن إذا اقتضاها الحال  ،األصل التكنیة عن األلفاظ المستقبحة المستقذرة ،التصر�ح

واإلنسان ال ینسب إلیه شيء من المكروه في قصة أبي طالب حینما حضرته الوفاة  ،التصر�ح بها
 �یف؟ ماذا قال؟  :آخر ما قال

أو یتحدث عن  ،هو على ملة عبد المطلب :�عني هل أبو طالب قال ،مطلبهو على ملة عبد ال
أنه على ملة عبد  ،�خبر عن نفسه �ضمیر المتكلم ،یتحدث عن نفسه ،نفسه �ضمیر المتكلم

لكن من یروي الخبر من المسلمین هل �حسن �ه  ،ألن مثل هذا غیر مستقذر عندهم ؟المطلب
 أن �قول مثل ما قال أبو طالب؟ 
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 ،و�ن �انت حكا�ة الكفر لیست �كفر ،ن هذا الكالم شنیع قبیح أن ینسبه اإلنسان لنفسهأل ؛ال
ألن مثل هذا �ختلف �ه  ؟لماذا ،أنا ر�كم األعلى :�عني فرعون قال ،حكا�ة الكفر لیست �كفر

 .ال بد من نقله �حروفهفإذا اختلف الحكم  ،الحكم
وحرف �الم  ،شیة أن ینسب إلى نسبه الكفرخ ؛هو على ملة عبد المطلب :اآلن إذا قال الراوي  

هو ر�كم األعلى؟  :فیقول -جل وعال- لكن هل �ستطیع أن �حرف �الم هللا ،كافر ما فیه إشكال
وال ینسب إلى  ،لكن على اإلنسان أن یتأدب في ألفاظه ،إًذا حكا�ة الكفر لیست �كفر ،ال �مكن

 .بد من التصر�حال  ،نفسه إال ما یلیق �ه إذا اقتضى األمر التصر�ح
 ؟لماذا ،في حدیث ماعز جاء التصر�ح �اللفظ الذي �ستحیى من ذ�ره 
والحد ال یثبت إال  ،إن الحد یثبت �مثل هذه األلفاظ غیر الصر�حة :ألنه لو لم �صرَّح �ه لقلنا 

إن الحد ال یترتب إال على اللفظ  :إًذا �یف ننقل قصة ماعز �ألفاظ غیر صر�حة ونقول ،�صر�ح
مانع من التصر�ح  فعند الحاجة ال ،ألن الحكم �ختلف ؛إًذا ال بد أن ننقل اللفظ الصر�ح ،حالصر�

 ،و�انت الحاجة غیر داعیة إلى نقله بلفظه �نینا عنه ،و�ذا استغني عنه ،ا�اللفظ و�ن �ان مستقذرً 
هم �عني هل �مكن أن �فهم أحد أنه إذا أتا »أتى أحد�م أهله اإذ ،إذا أتى« :ولذا جاء في الحدیث

لكن  ،المعنى واضح ؟من سفره ،من وظیفته ،فتح الباب ودخل علیهم؟ �عني جاءهم من محله
 .وجاءت التكنیة عن الجماع �اللمس والمس والدخول وغیر ذلك ،هذه �نا�ة عن لفظ مستقذر

ء وجا ،وهي من اآلل ،اأولی�  فالزوجة داخلة في األهل دخوالً  ،�عني زوجته »إذا أتى أحد�م أهله« 
وجاء في آ�ة أمهات  ،»اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذر�ته«في �عض الروا�ات 

ُ ِلُیْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْیتِ المؤمنین { َما ُیِر�ُد للااَّ وهي خاصة  ،]٣٣[سورة األحزاب: }ِإنَّ
 .�أمهات المؤمنین

لیخدموا  ؛وهؤالء قوم من المبتدعة ،ومع األسف أنه یوجد من �خرج الزوجة من لفظ األهل واآلل 
 ،�هللا المستعان ،لتخرج عائشة من أهل البیت ؛بتحر�ف النصوص ،مذهبهم بتحر�ف النصوص

 . اأولی�  مع أن النص تدخل فیه دخوالً 
�عني �جامع مرة أخرى  ،�عني جامع أحد�م زوجته ثم أراد أن �عاود »إذا أتى أحد�م أهله« 
األصل في  ،واألصل في األمر الوجوب ،الالم الم األمر »فلیتوضأ ،افلیتوضأ بینهما وضوءً «

فإنه أنشط « ،العلة هي إ�ش؟ منصوص علیها ،لكن صرف عن الوجوب �العلة ،األمر الوجوب
 ،؟ مستحبامستحبً  أم اهذه علة تجعل الحكم واجبً  ،أقوى على معاودة الجماع مرة أخرى  »للَعود

ا بین ولم �حدث وضوءً  ،أنه �غشى نساءه -والسالم علیه الصالة-األمر الثاني ثبت عنه 
جامع نساءه  -علیه الصالة والسالم-في الصحیحین أن النبي  ،وهذا متفق علیه ،الفعلین

في روا�ة ابن خز�مة  ،اثم أراد أن �عاود أهله فلیتوضأ وضوءً  ،وغشاهن من غیر فاصل بوضوء
�عضهم  ،ألن �عضهم قد �قول ؛اللغوي  ا لنفي الوضوءوضوءً  :والتأكید �قوله ،وضوءه للصالة
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 ،و�عاود ،و�رجع ،و�نتهي ،فیغسل فرجه وما لوثه ،ن المراد �الوضوء هنا الوضوء اللغوي إ :�قول
وروا�ة ابن خز�مة وضوءه للصالة تنفي الوضوء اللغوي  ،اوضوءً  :لكن التأكید �المصدر �قوله

 .ا بینهمافلیتوضأ وضوءً  ،الذي هو مجرد التنظف
رحمه  -الشافعي ،لم �صب من أعله ،لكن لم �صب من أعله "رواه مسلم وقد أعل"حدیث هذا ال 

 "وأراد حدیث أبي سعید هذا ،�ان مما ال یثبت مثله و�ن ،فیه حدیث روي " :�قول -هللا تعالى
ولم  ،وهو أدرى بتصرفات اإلمام الشافعي وأنفاس اإلمام الشافعي ،وأما البیهقي ،كالم المؤلف
لعله أراد حدیث ابن عمر " :یقولفلشافعي أحد على اإلطالق مثل ما خدمه البیهقي �خدم مذهب ا

وعند ابن  ،وحدیث ابن عمر مروي عند البیهقي "لعله أراد حدیث ابن عمر في هذا ،في هذا
فإن �ان الشافعي أراد هذا فال شك  ،وهو ضعیف ،لكن فیه المسیب بن واضح ،عدي في الكامل

وال �مكن حمل  ،ألنه مخرج في مسلم ؛أما حدیث أبي سعید فهو ثابتو  ،أن مثل هذا ال یثبت
لكن هل �حج اإلمام الشافعي �ما رواه مسلم؟  ،ألنه ثابت ؛كالم الشافعي على حدیث أبي سعید

  ؟ألن الشافعي ماذا �قول ؛حدیث أبي سعید بلغ الشافعي من طر�ق ال یثبت لعل
  .ثلهو�ن �ان مما ال یثبت م ،روي فیه حدیث :�قول

البیهقي حمل �الم الشافعي على حدیث ابن  ،المؤلف حمل �الم الشافعي على حدیث أبي سعید
فحمله  ،المسیب بن واضح ال یثبت ،اا ضعیفً ألن فیه راو�ً  ؛حدیث ابن عمر ال یثبت نعم ،عمر

ما موقف الشافعي من حدیث أبي سعید إما  ،لكن إذا �ان الشافعي ،على حدیث ابن عمر أولى
 ما ،نه بلغه من طر�ق ال یثبتإ :أو نقول ،و�تجه حینئذ �الم البیهقي ،إنه لم یبلغه :قولأن ن

هل  ؟ألنه ثبت �سند رواه مسلم صحیح ما فیه إشكال ؛هل نلزم الشافعي �ما رواه مسلم ؟المانع
ألن حدیث أبي سعید صحیح رواه مسلم؟ ال یلزم  ؛ن الشافعي ال �قصد حدیث أبي سعیدإ ل:نقو 

 .إلى أبي سعید اوال یلزم أن �كون الطر�ق واحدً  ،ألنه قبل مسلم ،بل مسلمألنه ق
 :وزاد الحاكم �إسناد صحیح على شرط مسلم .ومن أعله لم �صب ،وقد أعل ،رواه مسلم 
التعلیل �علل مثل هذه  ،أقوى للجماع مرة أخرى  ،أي أقوى للجماع مرة أخرى  "»فإنه أنشط للَعود«

شاب  ،هو نشیط :�قول أن �عني هل لقائل ؟هل یرفع شرعیة الحكم ،یاالعلة �أمر من أمور الدن
هل لقائل أن  ،ایتوضأ مادام شا��  أن إًذا ما له داعٍ  ،العلة أنشط للعود ،نشیط ما �حتاج إلى وضوء

 :أو نقول ،ألنها علة محسوسة ومعروفة ؛أنا لست �حاجة إلى منشط ،مادامت أنشط للعود :�قول
فیكون فیه أجر دیني  ،و�ثبت لك ما وعدت �ه من النشاط ،على األمرامتثل األمر وتؤجر 

هل �خل  ؟ومالحظة األمر الدنیوي  ،المتثال هذا األمر ؛وهو النشاط ،أخروي وأجر معجل دنیوي 
 �االمتثال وما رتب علیه من أجر؟ 

هل هذا  ،ظأنا أر�د الحاف :و�قول »من قرأ آ�ة الكرسي في لیلة لم یزل علیه من هللا حافظ«�عني 
من صلى الصبح  ،من جاء �سید االستغفار ،لیس لك أجر آ�ة الكرسي إذا الحظت هذا :نقول
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 ،أر�د أن أحفظ وأكون في ذمة هللا :ذمة هللا و�قول فهو من صلى العشاء في جماعة ،في جماعة
أو �حصل له  ،أو هذا التعلیل ،نه ال یثبت له األجر إذا لحظ مثل هذا الملحظإ :هل نقول

أم �خدش  ،لكن هل �خدش في أجر االمتثال مالحظة األمر الدنیوي  ؟�حصل له األمران ،ألمرانا
 ما �خدش؟

علیه الصالة -�عني �ون النبي  ،-علیه الصالة والسالم-�عني لو �ان �خدش یذ�ره النبي  
فكون اإلنسان ال شك أن فیه  ،ال شيء فیه ،ذ�ره یدل على أن اعتباره ال شيء فیه -والسالم
وطلب  ،�صالة الصبح مع الجماعة -جل وعال- طلب أجر من هللا ،افیه تشر�كً  ، أناتشر�كً 

لكن هل مثل هذا التشر�ك  ،هذا فیه تشر�ك أمر دنیوي �أمر أخروي  ،الحفظ لیكون في ذمة هللا
على لسان  ،ا ما جاء على لسان النبوةألنه لو �ان مؤثرً  ؟لماذا ،غیر مؤثر ؟مؤثر أو غیر مؤثر

 ،و�عتنى �ه ،إال لیعتد �ه اهو ما قیل عبثً  ا�عني ما قیل عبثً  ،-علیه الصالة والسالم- النبي
�عني  ،ا لذلك مالحظته ال تضروما �أتي تبعً  ،نعم �كون الهدف األساسي االمتثال ،أ�ًضاو�لحظ 

�یف؟ �ل  ،الذي جاء �ه النص إًذا �ل األمور فیها تشر�ك ،هل مثل هذا الذي جاء �ه النص
 .دات فیها تشر�ك من أي وجهالعبا

َفَمن َ�اَن َیْرُجو ِلَقاَء َر�ِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوال ُ�ْشِرْك �عني في آخر آ�ة في سورة الكهف { 
 -جل وعال- ن الذي یلحظ الجنة �عبد هللاإ :�قول �عضهم ،]١١٠[سورة الكهف: }ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحداً 

هذا التشر�ك جاء على لسان الشارع  :نقول ،وال یدخل في اآل�ة ،ي عملهرجاء الجنة هذا شرك ف
 ،فالذي �أتي �النصوص الشرعیة هذا ال �قدح في العمل ،وال یؤثر في العمل ،نفسه فهو شرعي

والخوف والرجاء  ،الخوف والرجاء أ�ًضامالحظ  ،ا المحبة والتعظیمواإلنسان إنما �عبد ر�ه مالحظً 
ألن الذي جاء �ه هو الذي شرع اإلخالص وأمر  ؛لكنه تشر�ك غیر مؤثر ،�ك�المنظار العام تشر 

 .�اإلخالص وحث على اإلخالص
فال مانع  ،ورد التشر�ك هنا على لسان الشرعو هذا جاء  ،نأتي إلى صورة دون ذلك من التشر�ك 

ال بد أن تمشي في الیوم  :یببشخص مر�ض قال له الط ،ال مانع من مالحظته ،من مالحظته
أطوف �ل یوم عشرة أسباب  ،من أن أمشي في األسواق أطوف بدالً  :فقال متراتعشرة �یلو 

وثالث �مشي  ،�سعى من دون نسك ،أسعى :وآخر قال مترات،وتعادل ما �قرب من عشرة �یلو 
 �ختلف؟ أم ال؟ حكمهم واحد أم على األرصفة حكمهم واحد 

ا األجر المرتب ى المطاف إال مالحظً �ختلف الذي �طوف لماذا عدل عن الشوارع واألسواق إل
فما عدل عن هذا  ،وأنه �حاجة إلى المشي ،نعم شرك في الطواف امتثال أمر الطبیب ،على هذا

فمثل هذا التشر�ك ال �قدح في  ،إال من أجل تحقیق هذه العبادة و�ال فالمشي یتحقق �غیرها
ألن مثل هذا لم  ؛ت الطوافلكنه مع ذلك لو جاء �ختلف حكمه عن حكم من جاء لذا ،العبادة

لكن ما هو مثل التشر�ك الذي لو افترضنا  ،افال شك أن له أثرً  ،یرد اعتباره على لسان الشارع
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 ،ما هو مثل الطواف ،وأهرول على راحتي ،�هللا المسعى أفضل طر�ق ومستقیم وواسع :قال مثالً 
 ؟�سعى بثیا�ه ،إن تعبد �ه ،�هإن تعبد  ،ال، مثل هذا یدخل في حیز البدعة :نقول ،الطواف زحام

 .فیمنع منه ،هذا غیر مشروع
وما فیه أبنیة وال سیارات  ،ةمر�ع متراتالمقبرة أر�عة �یلو  ،مثل الذین �طوفون حول المقبرة 

لكن مثل هذا �طوف على المقبرة مرتین  ،للمشيمن أنسب األشیاء و ومن أحسن  ،وأرصفة واسعة
ن هذا �طوف على إ :هل نقول ،د من �طوف بنیة التخفیفووج ،في الصباح وفي المساء اثالثً 

�ون الناس  :�قال یوم من األ�ام أن لكن �خشى أنه في ،هذا ال �طوف على القبور ؟القبور
فالذي �أتي إلى المسعى ولو �ان هدفه المشي  ،فیمنع من هذه الحیثیة ،وال أحد �منعهم ،�طوفون 

فهو من  ،ي یتعبد �السعي،عبد ممن ال �حتاج المشلئال �أتي من یت ؛یبحث عن مكان آخر ،�منع
 .و�ثاب اإلنسان على قدر نیته ،فال شك أن المقاصد لها دور ،هذه الحیثیة �منع

وفیه ناس �ثیر  ،المطاف مناسب :�قول ،الشخص الذي جاء لیطوف غیر مالحظ للعبادة 
ومع األسف  ،رةو� ترنقات و�نادر ،�عني وجدنا من �طوف بلباس الكرة ،�شجعون على المشي

ي �غلب على ذال ما ،هؤالء جاؤوا للطواف ،�عني تحت العباءة التكمیلة هذي ،من الجنس الثاني
ألن المسألة  ؛فمثل هؤالء ینبغي أن �منعوا ،ي �غلب على الظن أنهم ما جاؤوا لطوافذال ؟الظن

إذا �عد �ا  ،لشرعيما �قرب اإلنسان من العبادة �حقق الهدف ا�ل ،مسألة قرب و�عد من العبادة
 .�هللا المستعان ،ما أحد �منعك ا،ثانیً  امكانً  انظر لكأخي 

الدینیة ال  ،مالحظة األمور المرتبة على التكالیف الشرعیة سواء �انت دینیة أو دنیو�ة :أقول 
 .وال أثر لها ،أما الدنیو�ة فال أثر لها إذا جاء اعتبارها على لسان الشرع �ما هنا ،إشكال فیها

على جواز  ،بل فیه دلیل على جواز استعمال المنشطات ،قد �ستدل �ه »فإنه أنشط للعود« :لهقو 
 .مع مالحظة عدم الضرر فیها ،مع مالحظة عدم الضرر فیها ،استعمال المنشطات

وعرفنا هل مراد الشافعي  ،"و�ن �ان مما ال یثبت مثله ،وقد روي فیه حدیث" :وقال الشافعي 
وعن عبد " :�ما قال البیهقي في الحدیث الذي یلیه �قول ،یث ابن عمرحدیث أبي سعید أو حد

-صلى هللا علیه وسلم-سأل رسول هللا  -رضي هللا عنهما-هللا بن عمر أن عمر بن الخطاب 
�إطالق أو  »نعم« :ما الجواب؟ قال ؟أینام أحدنا وهو جنب؟ ما الحكم "أیرقد أحدنا وهو جنب؟ :

 �شرط؟ 
فجواز نوم الجنب  ،وهذا الحدیث في الصحیحین ،»ا توضأ أحد�م فلیرقدإذ ،نعم« :قال ،�شرط

 .»إذا توضأ أحد�م فلیرقد« ،مشروط �الوضوء
صلى هللا علیه -�ان النبي  :قالت -رضي هللا عنها -عائشة"والحدیث الذي یلیه حدیث  

حدیث الحدیث السابق  ،"إذا أراد أن ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة -وسلم
الوضوء هذا محتمل ألن �كون الوضوء  ،»إذا توضأ أحد�م فلیرقد ،نعم«ابن عمر مجمل 
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الحدیث الذي یلیه حدیث عائشة بینه �أن المراد �ه  ،�غسل الفرج فقط ،الشرعي أو الوضوء اللغوي 
 .الوضوء الشرعي

وهو جنب غسل  إذا أراد أن ینام ،�ان تدل على االستمرار ،-صلى هللا علیه وسلم-كان النبي  
 .�عني الوضوء الشرعي ،وضوءه للصالة ،فرجه وتوضأ وضوءه للصالة

فأراد أن �أكل أو ینام توضأ جنًبا إذا �ان  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :ولمسلم" 
 -�ان رسول �ان رسول هللا :مبین للحدیث السابق حدیث عائشة أ�ًضاوهذا  ،"وضوءه للصالة

وهذا ال شك  ،فأراد أن �أكل أو ینام توضأ وضوءه للصالة ،جنًباإذا �ان  -مصلى هللا علیه وسل
بل صرح �ثیر من  ،وحكا�ة الفعل �مفردها ال تدل على الوجوب ،�ان �فعل هذا ،أنه حكا�ة فعل

و�عضهم �طلق الكراهة على من ینام أو  ،بل هو المذهب المختار أن هذا مندوب فقط ،أهل العلم
أصرح ما في الباب وأقوى ما في  ،ا من هذاأخذً  ؛�عضهم �طلق الكراهة ،�أكل دون أن یتوضأ

ألنه اشترط لجواز النوم نوم الجنب  ؛»إذا توضأ أحد�م فلیرقد ،نعم«الباب الحدیث األول 
-ن الحدیث المفصل المبین بوضوء الصالة هو فعله إ :فهل نقول ،لكنه حدیث مجمل ،الوضوء

 ،وضوء المطلق الذي یدخل فیه الوضوء اللغوي هو اشتراطه للنوموال ،فقط -علیه الصالة والسالم
نحمل المطلق على المقید من �اب  ،على نحمل المطلق على المقید ،أو نحمل هذا على هذا

 ؟وخصوص إجمال و�یانعموم إطالق وتقیید 
هو من جهة عموم  ،�شمل الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي  »إذا توضأ أحد�م فلیرقد«هنا  

و�عم أكثر من  ،إجمال بین �الذي یلیه :أو نقول ،�الوضوء الشرعي �الحدیث الذي یلیهخص 
 ؟�طلق على أكثر من واحد ،أكثر من واحد ،شیئین

 ،�طلق على التنظف ،أصل الوضوء �طلق على التنظف ؟�عني الوضوء �طلق على إ�ش 
�طلق الوضوء و�راد �ه  ،لكنه وضوء لغوي  ،اا شرعی� و�ن لم �كن وضوءً  ،فتنظیف ما تلوث وضوء

�ما  ،و�یان الشرط شرط ،فهذا بیان للشرط ،وقد بین اللفظ المجمل �الذي یلیه ،الوضوء الشرعي
أو ال بد من  ،�كفي غسل ما تلوث للنوم واألكلو  ،وعلى هذا هل �جزئ  ،أن بیان الواجب واجب

وتحر�م األكل  ،لزاماإلالشرعي هل هو على سبیل الوجوب و  الوضوء الشرعي ثم �عد ذلك الحكم
وحكا�ة الفعل ال  ،-علیه الصالة والسالم-ن هذا حكا�ة فعل عنه إ :أو نقول ،والنوم دون الوضوء
و�عضهم  ،و�ن �ان �عضهم �طلق االستحباب ،بل هي األكمل واألولى ،تدل على الوجوب

تاج إلیه و�ح ،حدیث أبي إسحاق ،هذه أحادیث صحیحة ال إشكال فیها ،�المقابل �طلق الكراهة
 .حدیث ابن عمر وحدیث عائشة ،في بیان الحدیثین

�ان رسول  :قالت -رضي هللا عنها-وعن أبي إسحاق السبیعي عن األسود عن عائشة " :قال 
من غیر  ،من غیر أن �مس ماءً " ،جنًباحال �ونه  "ینام وهو جنب -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

یرون أن هذا غلط  :جه والنسائي والترمذي وقالرواه أحمد وأبو داود وابن ما ،أن �مس ماءً 
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ولذا  ،ن أ�ا إسحاق سمعه من األسودإ :وقال البیهقي ،لم �سمع من األسود ،"من أبي إسحاق
 .ولذا صححه ،صححه

 ،هذا الحدیث وهم ،هذا الحدیث وهم" :فیما نقله عنه أبو داود في سننه "وقال یز�د بن هارون " 
 .سمعه من األسود�اعتبار أن أ�ا إسحاق  "ه البیهقي وغیرهوصحح ،اصحیحً لیس  :وقال أحمد

ز  "وقال �عض الحذاق من المتأخر�ن"  هو الذي نظم: ،معروفهو أبو طاهر بن المفوِّ
ـــــــــــــــدین عنــــــــــــــدنا �لمـــــــــــــــات  عمــــــــــــــدة ال

 
ــــــــــــر البر   ــــــــــــول خی ــــــــــــن ق ــــــــــــةأر�ــــــــــــع م � 

أجمع من تقدم من المحدثین ومن تأخر منهم أن هذا الحدیث خطأ " :بن المفوز �قولأبو طاهر  
مع أنه  ،"تلقوه منه وحملوه" ،مع أنه خطأ "وعلى ذلك تلقوه منه ،منذ زمان أبي إسحاق إلى الیوم

ملوه وح ،وأجمعوا على أنه خطأ ،�عني �عرفون أنه خطأ ،أو لبیان خطئه ،خطأ حملوه للعمل �ه
وهو أول  ،تلقوه منه وحملوه عنه" على ذلك على �ونه خطًأ ،وعلى ذلك تلقوه ،وتلقوه عنه

كتاب التمییز طبع منه قطعة ما  ،"حدیث أو ثاني حدیث مما ذ�ره مسلم في �تاب التمییز له
فحكا�ة اإلجماع أجمع من تقدم المحدثین  ،"مما حمل من الحدیث على الخطأ" ،وجد منه طبعت

ظاهر  مع أنه صححه البیهقي من غیر أن �مس ماءً  ،خر منهم أن هذا الحدیث خطأومن تأ
فكیف  ،ظاهره الصحة ،ظاهره الصحة ،اإلسناد السیما إذا أثبتنا أن أ�ا إسحاق سمعه من األسود

 ؟»نعم إذا توضأ« -علیه الصالة والسالم-نوفق بین هذا الحدیث و�ین ما تقدم من قوله 
ء المنفي هنا و�ین ما أثبت من الوضوء في األحادیث السا�قة �أن �حمل �عضهم �جمع بین الما 

وأما الوضوء فثابت �ما تقدم  ،للغسل من غیر أن �مس ماءً  ،للغسل من غیر أن �مس ماءً  :قوله
 .وسیأتي ما في هذا الكالم ،والماء المنفي هنا هو ماء الغسل ،ثابت �ما تقدم ،الوضوء

أجمع من تقدم من " :عرفنا أنه أبو طاهر بن المفوز "ر�نقال �عض الحذاق من المتأخ" 
وعلى ذلك  ،المحدثین ومن تأخر منهم أن هذا الحدیث خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى الیوم

وهو أول حدیث أو ثاني حدیث مما ذ�ره مسلم في �تاب التمییز  :قال ،تلقوه منه وحملوه عنه
شر�ك بن عبد هللا  "مام أحمد من حدیث شر�كروى اإل ،مما ُحمل من الحدیث على الخطأ ،له

 .القاضي سیئ الحفظ
 .مولى آل طلحة وهو ثقة "عن محمد بن عبد الرحمن" 
�جنب ثم  -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :قالت -رضي هللا عنها -عن �ر�ب عن عائشة" 

�عني �ما  ا،ه شر�كً ألن في إسناد ؛نعم "إسناده غیر قوي  ،ماءً ثم ینام وال �مس  ،ثم ینتبه ،ینام
�عني فیه متا�عة  ،لكنه �قوي الحدیث السابق ،إسناده غیر قوي  :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

وهنا شر�ك عن محمد بن عبد الرحمن عن �ر�ب عن  ،أبو إسحاق عن األسود عن عائشة
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 ما فیه �محمد بن عبد الرحمن ثقة لوال ،واألسود ثقة ،فیه متا�ع لألسود من قبل �ر�ب ،عائشة
 .من ضعف في حفظ شر�ك بن عبد هللا القاضي

وال  ،وال �مس ماءً  ،ثم ینام ،ثم ینتبه ،�جنب ثم ینام -صلى هللا علیه وسلم-كان النبي " 
وهذه نكرة في سیاق النفي فتعم الماء الشامل لماء الغسل  ،من غیر أن �مس ماءً  "�مس ماءً 

�عني وال  ،إذا قلنا �عموم النكرة هنا ال �مس ماءً  ،اإذا قلنا �عمومه وال �مس ماءً  ،وماء الوضوء
هل هي من العام  ،ألنا نحتاج إلى نكرة في سیاق النفي عامة ؛للشرب أو ماء الشرب ال ُ�َمس

المطلق العموم المحفوظ أو من العموم المخصوص أو العموم الذي أر�د �ه الخصوص وال �مس 
ال �مس  ،ال �شرب -علیه الصالة والسالم-النبي  نإ :هل نقول ؟نكرة في سیاق النفي تعم ماءً 
والماء  ،�اعتبار أنها نكرة في سیاق النفي ال �مس ماءً  ،ال یتوضأ ،ال �مس ماءً  ،ال �غتسل ،ماءً 

أو المقصود هنا المسیس هل المقصود عموم النكرة الماء أو عموم المسیس  ،�شمل جمیع المیاه
 ؟ال �مس ماءً 

و�شمل  ،نه �شمل ماء الشربإ :والمقصود الماء نقول ،ي سیاق النفين هذه نكرة فإ :لو قلنا 
ما �مسه ال ماء ورد وال ماء  �شمل جمیع أنواع المیاه �ل ما �طلق علیه ماءً  ،أنواع المیاه �لها

ن العموم المراد �ه عموم الماء أو عموم إ :وال �ذا إلى آخره هذا إذا قلنا ،وال �ذا ،زعفران
وعلى �ل حال  ،�غض النظر عن الماء الممسوس ،ال للغسل وال للوضوء ءً فال �مس ما ،المسیس

و�ن مس  ،للغسل وهو أنه ال �مس ماءً  ،مثل هذا �ضعف التأو�ل السابق �ضعف التأو�ل السابق
وابن  ،عن الشرب ونحوه �الم ابن مفوز ذ�ره ابن القیم في تهذیب السنن الماء للوضوء فضالً 

وال شك أنه من  ،صفوا ابن مفوز �أنه من الحذاق من الحذاقوو  ،حجر في التلخیص الحبیر
البیهقي  ،ومن تأخر منهم ،لكن یبقى أن نقل اإلجماع أجمع من تقدم من المحدثین ،الحذاق

ال  ،فال إجماع مع وجود هذا االختالف ،فهو مختلف فیه ،غیره أ�ًضاوصححه  ،صحح الخبر
 .�كون قول الجمهور تضعیف الخبر أقل األحوال أن ،إجماع مع وجود هذا االختالف

وأبو  ،الشیخینورجاله ثقات رجال  ،إسناده صحیح :قلت :هنا المخرِّج �عد أن خرج الحدیث قال 
وقد روى عنه هذا  ،ا فقد صرح �السماع في روا�ة أحمد والبیهقيا مخلطً إسحاق و�ن �ان مدلسً 

 ،ري أثبت الناس في أبي إسحاقوالثو  ،وقد سمعا منه قبل االختالط ،الحدیث الثوري واألعمش
فأخرجه أحمد �ما ذ�ره المصنف من طر�ق شر�ك عن محمد بن  ،وللحدیث طرق أخرى تؤ�ده

 .عبد الرحمن عن �ر�ب وعن عائشة �ه
�محمد بن  ،ا القاضي سیئ الحفظفإن شر�كً  ،وهذا حدیث حسن في الشواهد والمتا�عات :قلت 

  .عبد الرحمن إلى آخره ثقة
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من طر�ق الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن األسود عن أبیه عن  أ�ًضاأحمد وأخرجه  :قال
الحجاج بن أرطاة معروف عند أهل  ،وسنده في المتا�عات حسن فیه ضعف :قلت ،عائشة �ه

 .العلم
فقد أخرج  ،وتنفي الوهم الذي قیل في أبي إسحاق ،ا أخرى تز�ده قوةووجدت للحدیث طر�قً  :قال 

ابن أبي شیبة في المصنف عن طر�ق مطرف عن الشعبي عن مسروق عنها أحمد في المسند و 
فأنظر إلى تحدر الماء من  ،فیقوم فیغتسل ،فیأتیه بالل فیؤذنه �الصالةجنًبا �ان یبیت  :بلفظ
لكن هل  ،فیأتیه بالل فیؤذنه �الصالة فیقوم فیغتسلجنًبا �ان یبیت  ،الحدیث سنده صحیح ..رأسه

 ؟في هذا ما ینفي الوضوء
 ،ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أ�ًضاو�شهد له  ،وسنده صحیح ،لیس فیه ما ینفي الوضوء 

هل  :فقال -علیه الصالة والسالم-وعنه مسلم في صحیحه عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي 
و�الجملة فالحدیث  :قال »لیتوضأ ثم لینم حتى �غتسل إذا شاء ،نعم« :قال ؟ینام أحدنا وهو جنب

 .ح روا�ة ودرا�ة إلى آخرهصحی
فلو نام من غیر أن  ،وعلى �ل حال األمر �الوضوء مستحب ال على سبیل الوجوب وال اإللزام 

على �مال  اوأولى من ذلك أن ینام طاهرً  ،لكن ال شك أنه إذا توضأ أولى ،لم �أثم �مس ماءً 
 لكن ال �عني أنه على سبیل اإللزام. ،هذا أولى ،�أن �غتسل ،الطهارة

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


