
 
 

شرح كتاب صحيح 

 البخاري
 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ٢٧/٠٧/١٤٣٨ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

=F=Ìá_|||Ägÿ^=yÎw|||ì=}à|||è۲٥۱==öÎ|||•^=i_|||k‘=E
=

=

٢ 

  
 اتهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�

لــف، هــذا �قــول: ُیوجــد مخطــوط �ــإدارة األوقــاف �الكو�ــت �عنــوان (إعــالم األعــالم) مجهــول المؤ 
خطـوط شیخ الحافظ ابن حجر، وفي هذا الم ،و�ذ�ر رئیس قسم الحدیث �األزهر أنه البن الملقن

ومـا  ذ�ٌر لكتاب (مختصر اإللمـام) للحـافظ الـذهبي، فهـل هـذا الكتـاب (مختصـر اإللمـام) مطبـوع
 عه؟موضو 

ث أما موضوعه فهو أحادیث األحكام تبًعا ألصله؛ ألن �تاب (اإللمام) البن دقیق العید فـي أحادیـ
د عمـدة األحكام، أما الكتاب الذي �عنوان (إعالم األعالم) فالذي أعرفه البـن الملقـن (اإلعـالم �فوائـ

 ُ�مكـن الحكـم وال ،األحكام) وهذا مطبوع ُمحقق في أحـد عشـر مجلـًدا، وموضـوعه أحادیـث األحكـام
سـهل االطـالع علـى المؤلـف مـن خـالل  المخطـوطإال �عد النظر، �عد النظر إذا ُنِظر فـي الكتـاب 

 لإللمام ال ُ�جزم �ه. ااألسلوب، وأما �ونه مختصرً 
 ستجب ذ�ره؟�ُ وهل  ؟»انَ اللُهمَّ َ�اِرْك َلَنا ِفي َرَجٍب َوَشْعَباَن َوَ�لِّْغَنا َرَمَض «ما صحة حدیث 

یف، ولكن ضعفه لیس �شـدید، فعلـى مـذهب جمهـور أهـل العلـم الـذین یتسـامحون فـي الحدیث ضع
أحادیــث الفضــائل ال مــانع مــن ذ�ــره، وأمــا مــن ُ�شــدد فــي الفضــائل �األحكــام فإنــه ال یــذ�ره، وعلــى 

�عني لو ُذِكر على رأي جماهیر أهل العلم، وأن الضعیف ُ�حتج �ه وُ�سـتدل  ،كل حال األمر سهل
 عمال، هو من هذا النوع، �هللا أعلم.�ه في فضائل األ

 .نعم
ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل

 وصحبه أجمعین.
 مـر�م، يأبـ بن سعید ثناحدَّ : الصوم الحائض ترك :�اب" :-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام البخاري 

 أبـي نع هللا، عبد بن عیاض عن أسلم، ابن هو ز�دٌ  خبرنيأ: قال ،جعفرٍ  بن محمد أخبرنا: قال
 أو أضـحى فـي -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول خـرج: قـال -عنـه هللا رضـي-الخدري  سعیدٍ 
ْقنَ  ،النَِّساءِ  َمْعَشرَ  َ�ا«: فقال النساء، على فمر المصلى، إلى فطرٍ  يَفـ َتَصـدَّ  َأْهـلِ  َأْكَثـرَ  ُأِر�ـُتُكنَّ  ِإنِّ
 تِ َناِقَصـا ِمـنْ  تُ َرَأْیـ َمـا ِشـیَر،العَ  َوَتْكُفـْرنَ  اللَّْعـَن، ُتْكِثـْرنَ «: قـال هللا؟ رسـول �ـا و�ـمَ : قلنف »النَّارِ 
ُجلِ  ِلُلبِّ  َأْذَهبَ  َوِدینٍ  َعْقلٍ   هللا؟ رسـول �ـا لنـاوعق دیننـا نقصـان اومـ: لنقُ  »ِإْحَداُكنَّ  ِمنْ  الَحاِزمِ  الرَّ
ُجــلِ  َشــَهاَدةِ  ِنْصــفِ  ْثــلَ مِ  الَمــْرَأةِ  َشــَهاَدةُ  َأَلــْیَس «: قــال  ُنْقَصــانِ  ِمــنْ  َفــَذِلكِ «: قــال ى،بلــ: قلــن »؟الرَّ

 ".»ِدیِنَها انِ ُنْقَص  ِمنْ  َذِلكِ فَ «: قال بلى،: قلن »َتُصمْ  َوَلمْ  ُتَصلِّ  َلمْ  َحاَضْت  ِإَذا َأَلْیَس  َعْقِلَها،
ه حمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا م

 أجمعین، أما �عد...
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 ،تـرك مضـاف إلیـه ،" �ـابالصـوم الحـائض تـرك �ـاب: "-تعـالى رحمـه هللا–فیقول اإلمام البخـاري 
ر هـذا " مضـاف إلیـه أ�ًضـا مـن إضـافة المصـدر " الحائض ترك �ابو�اب خبر لمبتدأ محذوف ُمقدَّ

 إلى فاعله، ومفعوله الصوم.
 أسـلم، بـنا هـو ز�ـدٌ  أخبرنـي: قال ،جعفرٍ  بن محمد أخبرنا: قال مر�م، يأب بن سعید ثناحدَّ قال: "

�ـد ز وال �قـول:  "هـو ابـن أسـلم"�قـول البخـاري: " الخـدري  سـعیدٍ  أبـي عن هللا، عبد بن عیاض عن
أو �عنــي إذا لــم �كــن الشــیخ ذ�ــر  ،بــن أســلم، وهــو فــي الحقیقــة ز�ــد بــن أســلم، ولكــنهم �ــأتون �ــه هــو

 اسم والد الراوي.
ــد بــن عیــاض عــن" ــال ،الخــدري  ســعیدٍ  أبــي عــن هللا، عب ــه هللا صــلى- هللا رســول خــرج: ق  علی

�عنــي فــي یــوم عیــد، ثــم شــك الــراوي هــل هــو عیــد األضــحى أو عیــد  "فطــرٍ  أو أضــحى فــي -وســلم
 .الفطر

 كانـت العیـد ُتصـلى فـي الصـحراء، و�ـذلك االستسـقاء، والجنـائز ُتصـلى فـي الجبانـة" المصـلى إلى"
ــد، ثــم ــدان تتوســع خــارج البل ــد �شــق علــى النــاس، فصــلى  ،�عــد ذلــك صــارت البل والخــروج عــن البل

  الناس في المساجد. 
�عني في المصلى، فالنساء ُ�صـلین فـي المصـلى، لكـن فـي مكـاٍن ُمنعـزل عـن " النساء على فمر" 

ى لـــخشـــیة الفتنـــة، تقـــول أم عطیـــة: ُأمرنـــا أن ُنخـــِرج العواتـــق، والُحـــیَّض، وذوات الخـــدور إ ؛الرجـــال
 صالة العید؛ لیحضرن الخیر ودعوة المسلمین أو �شهدن الخیر ودعوة المسلمین، و�عتزل الُحیَّض

  المصلى.  
ْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَشرَ  َ�ا«: فقال النساء على فمر" ة علیـه الصـال–النبـي  طلب النساء یوًمـا مـن »َتَصدَّ

 ا، ولعله هذا الیوم أو غیره.لیعظهم، وهذا قد تقدم في �تاب (العلم) فوعدهن یومً  -والسالم
 المقصود أنه مر على النساء ووعظهن.  

ْقنَ  النَِّســاءِ  َمْعَشــرَ  َ�ــا« ي َتَصــدَّ ــ َأْهــلِ  َأْكَثــرَ  ُأِر�ــُتُكنَّ  َفــِإنِّ ء أو فــي �ــة فــي لیلــة اإلســراوهــذه الرؤ  »ارِ النَّ
-والسـالمعلیه الصالة -صالة الكسوف؛ ألنه حصل في صالة الكسوف أن ُ�ِشف له فرأى النار 

 . 
ْقنَ  ،النَِّساءِ  َمْعَشرَ  َ�ا«" ي َتَصدَّ أكثـر أهـل " ؟هللا رسـول �ـا مَ وِ�ـ: فقلـن »نَّـارِ ال َأْهلِ  َأْكَثرَ  ُأِر�ُتُكنَّ  َفِإنِّ

 نعوذ �اهلل. ،النار النساء
هللا، واللعن هو: الدعاء �الطرد واإل�عاد من رحمة » اللَّْعنَ  ُتْكِثْرنَ «: قال هللا؟ رسول �ا مو�ِ : فقلن"

وفــي الســابق و�لــى اآلن فــي �ثیــٍر مــن البلــدان واألقطــار �كثــر اللعــن علــى ألســنة النســاء أكثــر مــن 
ــــي �عــــض  ــــد النســــاء ف ــــد ال ُیوجــــد عن ــــل ق ــــد الرجــــال، ب ــــي �عــــض األقطــــار اللعــــن عن الرجــــال، وف

وعلـى مـر العصـور  -علیـه الصـالة والسـالم–المجتمعات، لكن الحدیث �شـهد علـى أنـه فـي عهـده 
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�كثرن اللعن، �ونه �قل في �عض األوقات، وفي �عض األمصار هذا ال �عني أنه ُ�قلـل  أن النساء
 النسبة برغم المجموع.  

ٍج وغیــره، لمخــالط مــن زو العشــیر: الــزوج أو عمــوم المعاشــر وا "»الَعِشــیرَ  اللَّْعــَن َوَتْكُفــْرنَ  ُتْكِثــْرنَ «"
  ولكن أكثر المخالطة �النسبة للمرأة تكون مع زوجها. 

ُجـلِ  ِلُلـبِّ  َأْذَهـبَ  َوِدیـنٍ  َعْقـلٍ  َناِقَصاتِ  ِمنْ  َرَأْیتُ  امَ «" فكیـف  ،مهـذا الحـاز  "»نَّ ِإْحـَداكُ  ِمـنْ  مِ الَحـازِ  الرَّ
 �المفرِّط؟! 

ممـا فـي أقـوالهن  ،ي هـي خالصـة العقـل مـن تصـرفات النسـاءا �ان الحازم یذهب عقلـه وُلبـه الـذإذ
لـــس وتفكـــر وتـــذ�ر طـــاش عقلـــه؛ لشـــدة شـــهوته أو أفعـــالهن أو حتـــى التـــذ�ر، �عـــض الرجـــال إذا ج

 ِدیـنٍ وَ  َعْقـلٍ  تِ َناِقَصـا ِمـنْ  َرَأْیـتُ  َمـا« نسبتهم �بیرة في الرجال؛ ولذلك قـال: ؤالءوتعلقه �النساء، وه
ُجلِ  ِلُلبِّ  َأْذَهبَ   لهازل؟!  فما شأن المفرِّط ا ،�عني إذا �ان هذا الحازم »الَحاِزمِ  الرَّ

 اَدةِ َشـهَ  ِنْصـفِ  ِمْثـلَ  الَمـْرَأةِ  َشـَهاَدةُ  َأَلـْیَس «: قـال هللا؟ رسـول �ـا ،لنـاوعق دیننـا نقصـان وما: لنقُ "
ُجلِ  ل لكانـت ا مثل الرجـها تام� �عني لو �ان عقل "»َعْقِلَها ُنْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ «: قال بلى،: قلن »؟الرَّ

 أكمـل، والمـرأة  شهادة الواحدة �افیة، لكن العقل وهو �شمل و�حوي الضـبط واإلتقـان هـو فـي الرجـل
 ناقصة في هذا الباب؛ ولذلك جاءت شهادتها على النصف من شهادة الرجل.

والتفسـیر فـي أصـل الـنص إلـى أن المـراد �العقـل: الد�ـة،  -و�ن �ـان السـیاق �أ�ـاه -وذهب �عضـهم
 دیننــا نقصــان ومــا: لــنقُ "والمــرأة علــى النصــف مــن د�ــة الرجــل، ولكــن الســیاق �أ�ــاه و�ــرده؛ ألنهــن 

ُجـلِ  َشـَهاَدةِ  ِنْصـفِ  ِمْثـلَ  الَمـْرَأةِ  َشـَهاَدةُ  َأَلـْیَس «: قـال هللا؟ رسول �ا وعقلنا : قـال بلـى، :قلـن »؟الرَّ
 ."»َعْقِلَها ُنْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ «
لمـرأة و�ن �ـان الواقـع �ـذلك، لكـن الحـدیث یـرده، ا ،�عني القول الذي �قول: إن المراد �العقـل الد�ـة 

 ،وعلـى النصـف مـن شـهادة الرجـل، وعلـى النصـف مـن إرث الرجـلعلى النصف مـن د�ـة الرجـل، 
ــ ق إذا تســاووا فــي المرتبــة، علــى النصــف مــن اإلرث، والد�ــة، والشــهادة، والعقیقــة، والعتــق، إذا أعت

 أعتق هللا نصفه من النار، فإذا أعتق الثانیة أعتق هللا �قیته. رجل امرأةً 
 طالب:.......

 .  نعم
 طالب:.......

تبعیضــیة، لكــن هــذا مثــال واضــح وظــاهر، واألمثلــة علــى نقصــان عقلهــا أكثــر ســألة هــي المال مــا 
ا، لكن هذا منه.  كثیرة جد�

 طالب:.......
 لكن العقل في هذا الحدیث المراد �ه ما یتعلق �الشهادة والضبط. ،ال، ال �منع

 طالب:.......
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ا، لكـن لـیس معنـى هـذا و�ُمـل مـن النسـاء عـدد �سـیر  ،كُمل من النساء، �ُمل من الرجال �ثیـر جـد�
ال، أو أنهــا تصــوم  ،أو دیتهــا مثــل د�ــة الرجــل ،أن مــن �ُملــت مــن النســاء شــهادتها �شــهادة الرجــل

 اِإذَ  َأَلـْیَس «أخـرى، �قـول:  ومـن ونـواحٍ  ،وتصلي إذا حاضت وال ینقص...ال ال، الكمال أمـٌر نسـبي
 یها.      ن من الحائض، بل �حرمان علالصالة الصیام ال �صحا »َتُصمْ  َوَلمْ  ُتَصلِّ  َلمْ  َحاَضْت 

لحــائض ا" ومــن المعلــوم أن »ِدیِنَهــا ُنْقَصــانِ  ِمــنْ  َفــَذِلكِ «: قــال بلــى،: قلــن »َتُصــمْ  َوَلــمْ  ُتَصــلِّ  َلــمْ «"
وال تقضــي الصــالة، الــنص علــى تــرك الحــائض الصــوم، وعــدم التنصــیص علــى  ،تقضــي الصــیام

وال �حتــاج إلــى  ،ٌر ال �خفــى، وأمــٌر ظــاهرتــرك الحــائض للصــالة؛ ألن تــرك الحــائض للصــالة أمــ
ترجمـة؛ ألن الحــیض ُمبطــل للطهــارة، والصــالة ال تصــح إال �طهــارة، لكــن الصــیام �صــح مــن غیــر 
طهـــارة، فیحتـــاج إلـــى تـــذ�یر، لمـــاذا تتـــرك الحـــائض الصـــوم، وتصـــوم وهـــي ُجنـــب؟ ألـــیس الُجنـــب 

 ولم یـذ�ر ،بخاري، وأتى بدلیلهفنص علیه اإلمام ال ،�صوم؟ �صوم الُجنب، فهذا �حتاج إلى تذ�یر
 لوضوحه. ؛أن الحائض تترك الصالة

: -ارضي هللا عنهـ–لماذا تقضي الحائض الصوم وال تقض الصالة؟ قالت عائشة  :وُسئلت عائشة
 ؟أحرور�ٌة أنتِ 

 لماذا؟ ألن الخوارج �قولون: �قضاء الحائض للصالة �الصیام. 
 .نعم

ى البخاري رك الحائض الصوم" قال ابن ُرشیٍد وغیره: جر : "قوله: "�اب ت-رحمه هللا–قال الحافظ 
ــك أن تر�هــا الصــالة واضــحٌ  ــي، وذل ــي إ�ضــاح المشــكل دون الجل ــه ف ــى عادت مــن أجــل أن  ؛عل

كـان فالطهارة مشترطٌة في صحة الصالة وهي غیر طاهرة، وأما الصوم فال �شـترط لـه الطهـارة، 
  .�خالف الصالة ًدا محًضا، فاحتاج إلى التنصیص علیهتر�ها له تعبّ 

، هـو سـعید بـن الحكـم بـن محمـد بـن سـالم المصـري الُجمحـي حدثنا سعید بن أبي مـر�م"" :قوله
نن عنه بواسطة، �محمد بن جعفر هـو ابـن أبـي � ثیـٍر لقیه البخاري، وروى مسلٌم وأصحاب السُّ

 أســلم عــن أخــو إســماعیل، واإلســناد منــه فصــاعًدا مــدنیون، وفیــه تــا�عيٌّ عــن تــا�عي، ز�ــد بــن
  .وهو ابن أبي سرٍح العامري، ألبیه ُصحبة ،عیاض بن عبد هللا

 .شكٌّ من الراوي  "في أضحى أو فطرٍ " :قوله
ـنـا، وقـد سـاقه فـي �تـاب الز�ـاة تاختصـره المؤلـف ه ""إلى المصـلى فمـر علـى النسـاءقوله:  ا ام�
 فمـر علـى »أیهـا النـاس تصـدقوا« :"إلى المصـلى فـوعظ النـاس وأمـرهم �الصـدقة، فقـال :ولفظه
 ."النساء

ــیُِّكنَّ «وفیــه حــث النســاء علــى الصــدقة  ــْن ُحِل ــْو ِم ْقَن َوَل ــدَّ فحصــلت الصــدقة مــن النســاء مــن  »َتَص
صــرَّف مــن غیــر إذن زوجهــا، وحملــه تالُحلــي، وأخــذ منــه �عــض أهــل العلــم أن للمــرأة أن تتصــدق وت
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اود مـا یـدل علـى المنـع مـن أن تتصـرف المـرأة �غیـر �عضهم على القلیل الیسـیر، وفـي ُسـنن أبـي د
 إذن زوجها، وهذا محموٌل على الكثیر الذي له وقع في مال المرأة.

 طالب:.......
هذا ما هو �اإلشكال، اإلشكال أنه هنا في �تاب الحیض الـذي هـو أصـل لمـاذا ذ�ـر تـرك الصـیام 

 ة، وسـیأتي التنبیـه علیـه فـيك الصـالولم یذ�ر ترك الصـالة؟ و�ال معـروف مـا أحـد ُ�مـاري أنهـا تتـر 
 .   مكانه

هن "وقد تقـدم فـي �تـاب (العلـم) مـن وجـٍه آخـر عـن أبـي سـعیٍد أنـه �ـان وعـد النسـاء �ـأن �فـرد
 .�الموعظة فأنجزه ذلك الیوم، وفیه أنه وعظهن و�شرهن

 المعشر �ل جماعٍة أمرهم واحد". »النَِّساءِ  َمْعَشرَ  َ�ا« :قوله
 .واحد �عني �شملهم وصفٌ 

خصـیص "وُنقل عن ثعلب أنه مخصوٌص �الرجال، وهذا الحدیث یرد علیه، إال إن �ـان مـراده �الت
 ".حالة إطالق المعشر ال تقییده �ما في الحدیث

هـو علـى �ـالم فأما إذا قیل: معشـر مـن غیـر إضـافة،  »النَِّساءِ  َمْعَشرَ  َ�ا«تقییده هنا ُمقید �النساء 
ــنَّة، �قــول: إنــه خــاص �الرجــال، وال و وعلــى مــذهب الســلف وهــو مــن أئمــة اللغــة،  ،ثعلــب علــى السُّ

 �عني أنه ُمصیٌب في �ل ما �قول، لكن له شأن عند أهل العلم.
 طالب:........

 ؟ماذا�ا معشر 
 طالب: الجن واإلنس.

ــِس} ــنِّ َواإلْن ــَر اْلِج ــا َمْعَش ــا«تشــمل الجمیــع، وهنــا  ]٣٣[الــرحمن: {َ� ــاءِ النِّ  َمْعَشــرَ  َ� علــى  یــرد »َس
 . ثعلب

هـن لـه  تعـالى أرا�ضم الهمزة و�سر الراء على البنـاء للمفعـول، والمـراد أن هللا »ُأِر�ُتُكنَّ « :"قوله
 َهـاْكَثـَر َأْهلِ َأْیـُت أَ رَ فَ  ُأِر�ـُت النَّـارَ «لیلة اإلسراء، وقد تقدم في (العلم) من حدیث ابن عباس، بلفـظ 

وف �مـا لرؤ�ة المذ�ورة وقعت في حال صـالة الكسـوُ�ستفاد من حدیث ابن عباس أن ا »النَِّساءَ 
 .سیأتي واضًحا في �اب صالة الكسوف جماعة

لـف ت منهـا األ الواو استئنافیة والبـاء تعلیلیـة والمـیم أصـلها مـا االسـتفهامیة فُحـِذف "؟و�م" :قوله
 ".تخفیًفا

 ،ولــمَ  مــن حــروف الجــر عــالمَ مــا هــذه االســتفهامیة ُتحــذف ألفهــا إذا تقــدمتها البــاء والــالم أو حــرف 
 نعم.  

 .أو أعم من ذلك -وهو الزوج-أي: تجحدن حق الخلیط  »الَعِشیرَ  َوَتْكُفْرنَ « :"قوله
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ـــه ـــنْ « :قول ـــه:  »َناِقَصـــاتِ  ِم ـــي قول ـــي ف ـــال الطیب ـــا«صـــفة موصـــوٍف محـــذوف، ق ـــتُ  َم ـــنْ  َرَأْی  ِم
 �ذا قال وفیه نظر". إلى آخره، ز�ادٌة على الجواب تسمى االستتباع، »...َناِقَصاتِ 

ُهـَو «"وفیه نظر" ألن الز�ادة على الجواب جاء في نصوٍص �ثیرة، لما ُسئل عن مـاء البحـر قـال: 
ــهُ  ــلُّ َمْیَتُت ــاُؤُه، َاْلِح ــوُر َم ــة ة علــى الســؤ هــو ُســِئل عــن الوضــوء �مــاء البحــر، فالز�ــاد» َالطُُّه ال مقبول

إلــى غیــره �مــا ُ�ســمى أســلوب الحكــیم، �خــالف الــنقص، وقــد �عــدل المجیــب عمــا ســأل عنــه الســائل 
 وهنا النقل عن الطیبي أنه ُ�سمى االستتباع، �عني الُجمل الزائدة تا�عة لما ُسِئل عنه.

   . لطیبي أن هذا ُ�سمى أسلوب الحكیمعن ا وفي شرح الكرماني نقالً 
قـل عب "و�ظهر لي أن ذلك من جملة أسباب �ونهن أكثر أهل النار؛ ألنهـن إذا �ـن سـبًبا إلذهـا

 .الرجل الحازم حتى �فعل أو �قول ما ال ینبغي، فقد شار�نه في اإلثم وزدن علیه
 وهو الخالص منه. ،أي أشد إذهاً�ا، واللب أخص من العقل »َأْذَهبَ « :قوله

 الضا�ط ألمره، وهذه مبالغٌة في وصفهن بذلك". »الَحاِزمِ «
التأو�ـل ما یدل على أنه ُیؤتى �التعجب من ذهب، و  في الحدیث »َأْذَهبَ «قوله: "أشد إذهاً�ا" قوله: 

ز أو جاز في هذا الحدیث، و�ن �ا فـي  ن فیه خالف، سیبو�ه ُ�خـالفأي: أشد إذهاً�ا تأو�ٌل لما جوِّ
 .هذا

لــى، "وهــذه مبالغــٌة فــي وصــفهن بــذلك؛ ألن الضــا�ط ألمــره إذا �ــان ینقــاد لهــن فغیــر الضــا�ط أو 
 .جائٌز عند سیبو�ه حیث جوزه من الثالثي والمز�د واستعمال أفعل التفضیل من اإلذهاب

الٌّ دالسـؤال هذا �أنه خفي علیهن ذلك حتى سألن عنه، ونفس  ؟"وما نقصان دیننا :قلن" :قوله
إلذهـاب، على النقصان؛ ألنهن سلمن ما ُنسب إلیهن مـن األمـور الثالثـة: اإلكثـار، والكفـران، وا

 .ثم استشكلن �ونهن ناقصات
ى مـن غیـر تعنیـٍف وال لـوم، بـل خـاطبهن علـ -صلى هللا علیه وسـلم-وما ألطف ما أجابهن �ه 

ُجــلِ  َشــَهاَدةِ  ِنْصــفِ  ِمْثــلَ «قــدر عقــولهن، وأشــار �قولــه:  َرَأَتــاِن َفَرُجــٌل َوامْ {إلــى قولــه تعــالى:  »؟الرَّ
ــَهَداء ة ضــبطها، وهــو ذٌن �قلـألن االســتظهار �ـأخرى مــؤ  ؛]٢٨٢[البقـرة: }ِممَّـن َتْرَضــْوَن ِمـَن الشُّ

 مشعٌر بنقص عقلها.
بـل سـیاق الكـالم  :قلـت .وحكى ابن التین عن �عضهم أنه حمل العقل هنا علـى الد�ـة وفیـه �عـدٌ 

 �أ�اه".
 طالب:.......

" مـا نعم؛ ألنه �قول: "سلمن �ما ُنسب إلیهن من األمـور الثالثـة: مـن اإلكثـار، والكفـران، واإلذهـاب
 ا نقصان دیني، وما وجه النقصان مثًال. �حتاج إلى أن تقول: وم

 طالب:.......
 .ن هذه الثالثة دالة على النقصاننعم؛ أل
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ــه ــَذِلكِ « :"قول ــى  »َف ــت الخطــاب، و�جــوز فتحهــا عل ــي تول ــا للواحــدة الت ــه أ�كســر الكــاف خطاً� ن
 .للخطاب العام

 ان ثابًتـا �حكـم�ـالصـوم والصـالة فیه إشعاٌر �أن منـع الحـائض مـن  »َتُصمْ  َوَلمْ  ُتَصلِّ  َلمْ « :قوله
 .الشرع قبل ذلك المجلس

اس مشــروعیة الخــروج إلــى المصــلى فــي العیــد، وأمــر اإلمــام النــ :وفــي هــذا الحــدیث مــن الفوائــد
فیه: و �الصدقة فیه، واستنبط منه �عض الصوفیة جواز الطلب من األغنیاء للفقراء وله شروط، 

 عن الرجال خوف الفتنة".حضور النساء العید، لكن �حیث ینفردن 
ـــب الفقیـــر  ـــن الـــذي �طل ـــراء" َم ـــه �عـــض الصـــوفیة جـــواز الطلـــب مـــن األغنیـــاء للفق أم "واســـتنبط من

 الخطیب الذي ینوب عن اإلمام في الخطا�ة �ما في الحدیث؟ 
 طالب:......

 �طلب.
 طالب:......

ن علــى هــذا، االســتنباط مــن �عــض الصــوفیة؟ الصــوفیة یز�ــدو  لمــاذا�عــض الصــوفیة؟  لمــاذاطیــب 
، فیرون أن اآلخـذ أفضـل مـن المعطـي، والیـد العلیـا خیـٌر مـن السـفلى، والعلیـا هـي یـد اآلخـذ الفقیـر

 طلب لنفسه أو لغیـره مـا فهذا عند الحاجة، سواءوالسفلى هي ید المعطي الغني، أما مجرد الطلب 
 إشكال عند الحاجة. هفی

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:......
ْقنَ «طلب، هنا  -ة والسالمعلیه الصال–الرسول       على الفقراء؟ أم تصدقن علي  �قول: »َتَصدَّ

 طالب:......
 خالص، ال والذي �طلب لغیره أفضل من الذي �طلب لنفسه.

 طالب:......
 إشكال. هما فی

 طالب:......
 فیه؟ماذا 

 طالب:......
لـذي د والعقل وغیره �شهد أن اله مناسبات �ثیرة، والواقع �شه ، وغیره،هو أمر �الصدقة على القوم

 .ب لغیره أفضل من الذي �طلب لنفسه�طل
 طالب:......
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فتنـــة الرجـــال �النســـاء فـــي هـــذا البـــاب، ولكـــن قـــد ُیوجـــد ُأنـــاس شـــهوتهم ضـــعیفة،  ،األصـــل الشـــهوة
 .النساء أكثر لمنافع ومصالح أخرى  و�میلون إلى

 .وفیه: حضور النساء العید""
ن ُنخـــرج العواتـــق والحـــیَّض وذوات الخـــدور" ُأمرنـــا، وقـــال �عضـــهم: بـــل جـــاء األمـــر بـــذلك "ُأمرنـــا أ

م علـى أنـه لالسـتحباب ولـیس بوجوب ذلك، وهذا القول منسوب للخلفاء األر�عة، وجمهور أهـل العلـ
 .   الوجوب

د وقـ ،"لكن �حیث ینفردن عن الرجال خوف الفتنـة، وفیـه: جـواز عظـة اإلمـام النسـاء علـى حـدة
 تقدم في (العلم).

 دل النـووي ه: أن جحـد الـنِّعم حـرام، و�ـذا �ثـرة اسـتعمال الكـالم القبـیح �ـاللعن والشـتم، واسـتوفی
 على أنهما من الكبائر �التوعد علیها �النار.

 معیٍن". وهو الدعاء �اإل�عاد من رحمة هللا، وهو محموٌل على ما إذا �ان في ،وفیه: ذم اللعن
نَّة، وأقاو�لوأما اللعن على اإلجمال فهو ثابت �الكتاب و   .  السلف واألئمة �لهم علیه السُّ

 طالب:........
 على حدة نعم.
 طالب:........

 في مؤخرة المسجد على حدة. ،ال، هن في المسجد
 طالب:........

 ،هــذا شــخص �خــدم اإلمــام الــذي یرعــى مصــالح المســلمین ا،الواحــد هــو شــخص مــا ُ�ســمى اختالًطــ
 واألمر سهل.

فـي �عـض  "وفیه: إطالق الكفر على الذنوب التي ال ُتخرج عن الملة تغلیًظا على فاعلها؛ لقولـه
 "�كفرهن" �م تقدم في (اإل�مان) وهو �إطالق نفي اإل�مان.طرقه 

لك الشخص وفیه: اإلغالظ في النصح �ما �كون سبًبا إلزالة الصفة التي ُتعاب، وأن ال یواجه بذ
 .یًال على السامع"المعین؛ ألن التعمیم تسه

 لعقـل �قبـلوفیه: أن الصـدقة تـدفع العـذاب، وأنهـا قـد ُتكفِّـر الـذنوب التـي بـین المخلـوقین، وأن ا
 الز�ادة والنقصان، و�ذلك اإل�مان �ما تقدم.

یـه ولیس المقصود بذ�ر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ ألنه من أصـل الخلقـة، لكـن التنب
 علـى البهن؛ ولهذا رتب العـذاب علـى مـا ذ�ـر مـن الكفـران وغیـره  على ذلك تحذیًرا من االفتتان

؛ النقص، ولیس نقص الدین منحصًرا فیما �حصل �ه اإلثـم، بـل فـي أعـم مـن ذلـك قالـه النـووي 
 ألنه أمٌر نسبي، فالكامل مثًال ناقٌص عن األكمل".
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نن ناقص �النسبة لمـن یـؤدي ـن نعم النقص نسبي، فالذي یؤدي الفرائض و�ترك السُّ ن الفـرائض والسُّ
 .   اوهكذا، والذي ُیدرك الصالة �لها أكمل ممن �فوته �عضها ولو �انت ُسننً 

 "ومن ذلك الحائض ال تأثم بترك الصالة زمن الحیض، لكنها ناقصٌة عن المصلي.
ي �عملها ف وهل ُتثاب على هذا الترك لكونها مكلفٌة �ه �ما ُیثاب المر�ض على النوافل التي �ان

لمـر�ض الظاهري أنها ال ُتثاب، والفـرق بینهـا و�ـین ا :قال النووي  ؟ُشغل �المرض عنهاصحته و 
 .أنه �ان �فعلها بنیة الدوام علیها مع أهلیته، والحائض لیست �ذلك

 وعندي في �ون هذا الفرق مستلزًما لكونها ال ُتثاب وقفٌة".
، �مــــا ُ�كتــــب للمــــر�ض والمســــافر و�ونهــــا ال ُتثــــاب وال ُ�كتــــب لهــــا مــــا �انــــت تعملــــه قبــــل الحــــیض

نقًصـا فـي  �سـمى ما �ـانفالتنصیص على النقص لو �انت ُتثاب مثل ما ُیثاب المسافر والمر�ض 
ي ا، فـدل علـى أنهـا ال ُتثـاب فـأنـه نقـٌص فـي دینهـ -علیه الصالة والسـالم–دینها، لكن أثبت النبي 

 .    هذه
 ، وفیـه مـالمتبوعـه فیمـا ال �ظهـر لـه معنـاه "وفي الحدیث أ�ًضا مراجعة المتعلم لمعلمه، والتـا�ع

اده هللا ز من الخلق العظیم، والصفح الجمیل، والرفق والرأفة،  -صلى هللا علیه وسلم-كان علیه 
 تشر�ًفا وتكر�ًما وتعظیًما".

 طالب:........
 .رز ما ُعِرف عن النساء هذا الوصفن هذا هو الُمدخل لهن النار، لكن من أبأما هو �حصري 

: �البیـت الطواف إال �لها المناسك الحائض تقضي �ابٌ " :-تعالى رحمه هللا–اإلمام البخاري  قال
- النبـي نو�ـا ،ا�أًسـ نـبللجُ  �ـالقراءة عبـاسٍ  ابـن یـر ولـم ،اآل�ـة تقـرأ أن �أس ال: إبراهیم وقال
 ضلحـیَّ ا خـرج�ُ  أن نـؤمر �نـا: عطیة أم وقالت ،أحیانه �ل على هللا یذ�ر -وسلم علیه هللا صلى

- يالنبـ �كتـاب دعـا هرقل أن سفیان، أبو أخبرني عباس، ابن وقال، و�دعون  بتكبیرهم فیكبرن 
 }ِلَمةٍ �َ  ِإَلى َتَعاَلْوا الِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا{و الرحیم الرحمن هللا �سم: فیه فإذا فقرأ -وسلم علیه هللا صلى

 الطـواف غیـر ناسـكالم فنسكت عائشة حاضت: جابر عن عطاءٌ  وقال ،اآل�ة] " ٦٤:عمران آل[
 للااَِّ  ْسـمُ ا ُیْذَكرِ  َلمْ  مَّامِ  َتْأُكُلوا َوالَ {: هللا وقال جنب، وأنا ألذ�ح إني: الحكم وقال ،صليتُ  وال �البیت
 .]١٢١:األنعام[ }َعَلْیهِ 
 عــن ،القاســم بــن الــرحمن عبــد عــن ســلمة، أبــي بــن العز�ــز عبــد ثناحــدَّ : قــال ،نعــیمٍ  أبــو ثناحــدَّ 

 علیــه هللا صــلى- النبــي مــع خرجنــا: قالــت -ارضــي هللا عنهــ– عائشــة نعــ محمــد، بــن القاســم
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي علـي فـدخل طمثـت، سرف جئنا فلما الحج، إال نذ�ر ال -وسلم
 :قلت »ُنِفْسِت؟ لَّكِ َلعَ «: قال العام، أحج لم أني �هللا لوددت: قلت »ُیْبِكیِك؟ َما«: فقال أ�كي، وأنا
،ال َ�ْفَعلُ  َما يَفاْفَعلِ  آَدَم، َبَناتِ  َعَلى للااَُّ  َ�َتَبهُ  َشْيءٌ  َذِلكِ  نَّ َفإِ «: قال نعم،  َتُطـوِفي الَ  نْ أَ  َغْیـرَ  َحـاجُّ

 ".»َتْطُهِري  َحتَّى ِ�اْلَبْیتِ 
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 الطـــواف إال �لهـــا المناســـك الحـــائض تقضـــي �ـــابٌ ": -رحمـــه هللا تعـــالى–�قـــول اإلمـــام البخـــاري 
فـي  -علیـه الصـالة والسـالم–�عني مهمـا �ـان ظرفهـا، قـال النبـي فال تطوف حتى تطُهر، " �البیت

حبست الرفقة، وأي رفقٍة أعظم  ،دل على أنها لو لم تطف لحبستهم »أحا�ستنا هي؟«حق صفیة: 
 ! -علیه الصالة والسالم-من رفقٍة فیها النبي 

آل�ـة أمـا اتقرأ �عض وأهل العلم ینصون على أنها  ،"اآل�ة تقرأ أن �أس ال" :النخعي" إبراهیم وقال"
 ال تقرأها �الُجنب. فاآل�ة �املة 

ى صـل –، و�ـان النبـي-رضـي عنـه وأرضـاه-هـذا رأ�ـه " ا�أًسـ نـبللجُ  �ـالقراءة عباسٍ  ابن یر ولم"
 یذ�ر هللا في �ل أحیانه. -هللا علیه وسلم

ء ومـا جـا -علیـه الصـالة والسـالم–لهذه اآلثار عن إبراهیم وابن عباس، وما ذ�ره معلًقا عـن النبـي 
 �عد ذلك �له ُ�شم منه أن اإلمام البخاري یرى أن الحائض تقرأ القرآن.

ن بیانه فیما إذا ُأجمل الحكم في الترجمة �كو  "ا�أسً  نبللجُ  �القراءة عباسٍ  ابن یر ولم" وفي قوله:
 ُیردفه البخاري لهذه الترجمة �الموقوفات والمعلقات، ومنها �الم ابن عباس. 

 ة العیـد�عني: إلى صال" كبرن فیُ  ضالحیَّ  خرج�ُ  أن نؤمر كنا" :ُنسیبة بنت �عب "عطیة أم وقالت"
 . وفیه: و�عتزل الحیَّض المصلى" و�دعون  كبرن بتكبیرهمفیُ "
 قـرأف -وسـلم علیه هللا صلى- النبي �كتاب دعا هرقل أن سفیان، أبو أخبرني عباس، ابن وقال"

لــواو ا" ]٦٤:عمــران آل[ }ةٍ َ�ِلَمــ ِإَلــى َتَعــاَلْوا الِكَتــاِب  لَ َأْهــ َ�ــا{و الــرحیم الــرحمن هللا �ســم: فیــه فــإذا
 .لیست من اآل�ة

عني الواو عاطفة � "]٦٤:عمران آل[ }الِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا{ -فیه–و الرحیم الرحمن هللا �سم: فیه فإذا"
قدم في بـدء توهذا  ]٦٤:رانمع آل[ َسَواء} َ�ِلَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْوا الِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا{على فیه األولى، وفیه 

 الوحي.
ــا{"و قولــه: ــلَ  َ� ــاِب  َأْه ولــه، وذ�ــر إلــى آخــره هكــذا وقــع �إثبــات الــواو فــي أ" ]٦٤:عمــران آل[ }الِكَت

 القاضي عیاض أن الواو ساقطٌة من روا�ة األصیلي وأبي ذر.
وعلـــى ثبوتهـــا فهـــي داخلـــٌة علـــى مقـــدٍر معطـــوٍف علـــى قولـــه: أدعـــوك، فالتقـــدیر أدعـــوك بدعا�ــــة 

ل و�حتمـ ]٦٤:عمـران آل[ }الِكَتـاِب  َأْهـلَ  َ�ـا{اإلسالم، وأقول لك وألتباعك امتثـاًال لقـول هللا تعـالى: 
أن تكـون مــن �ــالم أبــي سـفیان؛ ألنــه لــم �حفــظ جمیــع ألفـاظ الكتــاب، فاستحضــر منهــا أول الكتــاب 

ــا{فــذ�ره، و�ــذا اآل�ــة و�أنــه قــال فیــه: �ــان فیــه �ــذا، و�ــان فیــه  ــاِب  َأْهــلَ  َ�  ]٦٤:انعمــر  آل[ }الِكَت
 فالواو من �المه ال من نفس الكتاب.

�تب ذلك قبل نزول اآل�ة، ووافق لفظـه لفظهـا لمـا نزلـت،  -صلى هللا علیه وسلم–وقیل: إن النبي 
والسبب في هذا أن هذه اآل�ـة نزلـت فـي قصـة وفـد نجـران، و�انـت قصـتهم سـنة الوفـود سـنة تسـٍع، 

وسـیأتي ذلـك واضـًحا فـي المغـازي، وقیـل: بـل نزلـت وقصة أبي سفیان �انت قبـل ذلـك سـنة سـت، 



 
 

  
 

=F=Ìá_|||Ägÿ^=yÎw|||ì=}à|||è۲٥۱=|||•^=i_|||k‘=E=öÎ
=

=

١٢ 

ز �عضــهم  ســا�قة فــي أوائــل الهجــرة، و�لیــه یــومئ �ــالم ابــن اســحاق، وقیــل: نزلــت فــي الیهــود، وجــوَّ
 نزولها مرتین وهو �عید.

ر بین الدفتین المحفوظ من الز�ـادة والنقصـ ان، المقصود أن هذه الواو لیست من اآل�ة على ما ُسطِّ
ذا فیـه لیسـت فـي الخطـاب فـإذا فیـه �ـ لكـن" فیـه فـإذا"ن ُ�قال: مثلما قلـت: العطـف وأظهر ما فیه أ

 وفیه �ذا.
 حاضــت: جــابر عــن اءٌ عطــ وقــالاآل�ــة،  ]٦٤:عمــران آل[ }َ�ِلَمــةٍ  ِإَلــى َتَعــاَلْوا الِكَتــاِب  َأْهــلَ  َ�ــا{"و

" بنــجُ  وأنــا ألذ�ــح إنــي: الحكــم وقــال ،صــليتُ  وال �البیــت الطــواف غیــر المناســك فنســكت عائشــة
 الحكم بن ُعتیبة.

ـا َتـْأُكُلوا َوالَ {: هللا وقـال ،نبجُ  وأنا ألذ�ح إني" و وهـ" ]١٢١:نعـاماأل [ }َعَلْیـهِ  للااَِّ  اْسـمُ  ُیـْذَكرِ  َلـمْ  ِممَّ
 �هللا ومن اسم هللا الذي ُیذ�ر حال الذ�ح �سم هللا الرحمن الرحیم أو �سـم هللا ُجنب و�ذ�ر اسم هللا،

�نمـا و  ،�سـم هللا الـرحمن الـرحیم لیسـت آ�ـة �املـة اذ�ح ُجنًبـیه طهارة؟ هـو یـلكن هذا ُ�شترط ف أكبر،
هي �عض آ�ة إجماًعا من سـورة النمـل، وأمـا �ونهـا آ�ـة فـي أوائـل السـور هـذا قـول عنـد أهـل العلـم 

 معروف، ومنهم من قال: هي آ�ة واحدة نزلت للفصل بین السور.
�ســم هللا؟ �ســم هللا، و�عــض اآل�ــة ُیــذ�ر بــال أم وعلــى �ــل حــال هــي حتــى علــى الــذ�ح ُتــذ�ر �املــة 

 نزاع.
" سـلمة أبي بن العز�ز عبد ثناحدَّ : قال" وهو الفضل بن ُدكـین" نعیمٍ  أبو ثناحدَّ : "-رحمه هللا–قال 

ابـن " محمـد بـن القاسـم عـن"  ابـن محمـد بـن أبـي �كـر" القاسـم بـن الـرحمن عبـد عن" الماجشون 
 .-اعنهتعالى  رضي هللا- أم المؤمنین" عائشة" أبي �كر عن عمته

ي أشـهر ال �عرفـون العمـرة فـ "الحـج إال نـذ�ر ال -وسلم علیه هللا صلى- النبي مع خرجنا: قالت"
ـــل �ـــانوا ُ�عـــدونها مـــن أفجـــر الفجـــور، ولكـــن النبـــي  ـــه الصـــالة والســـالم–الحـــج، ب أمـــرهم أن  -علی

 �جعلوها عمرة. 
 صـلى هللا علیـه–فـدخل علیهـا النبـي  �عنـي حاضـت، "طمثـت سـرف جئنـا فلما ،الحج إال نذ�ر ال"

 وهي تبكي. -وسلم
 

نهـا ظنـت أل" »ُیْبِكیـِك؟ َمـا«: فقـال أ�كـي، وأنـا -وسـلم علیـه هللا صلى- النبي علي فدخل" تقول:
 أنها لن تحج أو على أقل األحوال أن صواحبها یرجعن �حجٍّ وعمرة وترجع �حجٍّ فقط. 

: قال نعم،: قلت »ُنِفْسِت؟ َلَعلَّكِ «: قال العام، أحج لم أني �هللا لوددت: قلت »ُیْبِكیِك؟ َما«: فقال"
�عنــي هــوني علــى نفســك؛ ألن مــا �حصــل للجماعــة  "»آَدمَ  َبَنــاتِ  َعَلــى للااَُّ  َ�َتَبــهُ  َشــْيءٌ  َذِلــكِ  َفــِإنَّ «

أخف �كثیـر ممـا �حصـل علـى الفـرد، �عنـي لـو حصـلت مـثًال خسـارة علـى النـاس �لهـم فـي السـوق 
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لشـخص مـن �ـون النـاس �لهـم یر�حـون وهـو �خسـر، هـذا شـيء ِجبلـي ُجبـل علیـه كله أهـون علـى ا
 الناس.   

 طالب:........
 لوال ذلك لما �كت. 

ــِإنَّ «: قــال" ــكِ  َف ــهُ  َشــْيءٌ  َذِل ــاتِ  َعَلــى للااَُّ  َ�َتَب ــاْفَعِلي آَدمَ  َبَن ــرَ  ،الَحــاجُّ  َ�ْفَعــلُ  اَمــ َف  َتُطــوِفي الَ  َأنْ  َغْی
 الجنب.�الحائض ممنوعة من الطواف ومن دخول البیت إال �المرور " »ِري َتْطهُ  َحتَّى ِ�اْلَبْیتِ 

 طالب:........
عــض األشــیاء، مــا وددت أن حــیٍض �حبســها عــن فعــل � ههــي تــود أن تحــج حــج مثــل النــاس مــا فیــ

ا ناقًص   .اتحج حج�
 طالب:........

 »أحا�ســتنا هــي؟«�هللا شــیخ اإلســالم ال نقــوى علــى مثــل مــا قــال، شــیخ اإلســالم الرســول �قــول: 
 .أن تقول مثله؟ �هللا ما نقدر وشیخ اإلسالم �قول: ال تحبس الحاج، تقدر

واف المناسـك �لهـا إال الطـ" أي تـؤدي �ـاب تقضـي الحـائض" :قولـه : "-رحمـه هللا–قال الحافظ 
 مـا فـي، قیل: مقصود البخاري �ما ذ�ر في هذا الباب من األحادیث واآلثـار أن الحـیض و �البیت

یرهـا، معناه من الجنا�ة ال ینـافي جمیـع العبـادات، بـل صـحت معـه عبـاداٌت بدنیـة مـن أذ�ـاٍر وغ
 .ها، إال الطواف فقطیفمناسك الحج من جملة ما ال یناف

وفـــي �ـــون هـــذا مـــراده نظـــٌر؛ ألن �ـــون مناســـك الحـــج �ـــذلك حاصـــٌل �ـــالنص فـــال �حتـــاج إلـــى 
 االستدالل علیه.

ــ ــن رشــید تبًع ــه اب ــرهواألحســن مــا قال ــن �طــاٍل وغی ــ :ا الب ــى جــواز ق راءة إن مــراده االســتدالل عل
لـم �سـتثن  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ألنـه  ؛-رضـي هللا عنهـا-الحائض والُجنب �حدیث عائشة 

 .من جمیع مناسك الحج إال الطواف"
لكــن قــراءة القــرآن لیســت مــن المقاصــد فــي الحــج، �ونهــا تــأتي عرًضــا �مــا �فعلــه المســلم فــي جمیــع 

یق ما سیق من أجل قراءة القـرآن، و�نمـا سـ ،له في الحج وغیره �قرأ القرآن، هذا ما سیق النصأحوا
 للمناسك، �عض الحاج یتصدق ولیس من أعمال الحج.

وفي هذا �قول الشاطبي: أن الداللـة األصـلیة هـي المقصـودة �ـالنص، وهـي التـي ُ�سـتدل �ـه علیهـا 
 .  لیها؛ ألن النص لم ُ�سق من أجلهاص ع�خالف الدالئل الفرعیة التي ال ُ�ستدل �الن

اه لــم �سـتثن مــن جمیـع مناســك الحـج إال الطــواف، و�نمـا اســتثن -صـلى هللا علیــه وسـلم-"ألنـه 
ائض من لكونه صالًة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملٌة على ذ�ٍر وتلبیٍة ودعاٍء، ولم ُتمنع الح

 شيٍء من ذلك، فكذلك الُجنب؛ ألن حدثها أغلظ من حدثه.
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 یحتـاج إلـىفمنع القراءة إن �ـان لكونـه ذ�ـًرا هلل فـال فـرق بینـه و�ـین مـا ُذكـر، و�ن �ـان تعبـًدا و 
ا دلیٍل خاص، ولم �صح عند المصنف شيٌء من األحادیث الواردة في ذلـك، و�ن �ـان مجمـوع مـ

 لهـذا تمسـكورد في ذلك تقوم �ه الُحجة عند غیره، لكن أكثرها قابٌل للتأو�ل �ما سنشیر إلیـه؛ و 
 علـى البخاري، ومن قال �الجواز غیره �الطبري وابن المنـذر وداود �عمـوم حـدیث: �ـان یـذ�ر هللا
ــذ�ر وا ــین ال ق ب ــره، و�نمــا فــرَّ ــالقرآن أو �غی ــذ�ر أعــم مــن أن �كــون � ــه؛ ألن ال ــتالوة كــل أحیان ل

 ".-ارضي هللا عنه-وهذا الحدیث المذ�ور وصله مسلٌم من حدیث عائشة  ،�الُعرف
ن الحـــائض تقـــرأ القـــرآن إذا خشـــیت نســـیانه ال مطلًقـــا، فـــإذا خشـــیت نســـیانه تقـــرأ، �عضـــهم �قـــول: إ

 .تحانات، ثم ُأفتي �الجواز المطلقوتوسعوا �عد ذلك في مسائل الدراسة واالم
 طالب:........

 .�ه ما عنده شيء ن ه إال ما �ستدلو ما فی
 طالب:........

 القول: �الجواز، والُجنب؟
 طالب:.......

 نعم. 
ًعــا رد المصــنف أثــر إبــراهیم وهــو النخعــي إشــعاًرا �ــأن منــع الحــائض مــن القــراءة لــیس مجم"وأو 

 .علیه، وقد وصله الدارمي وغیره بلفظ"
 .�كون ُمجمع علیه هو قول الجمهور لكن هو قول الجمهور لما

 وفي خالء،الجنب، والحائض، وعند ال :: أر�عٌة ال �قرءون القرآنوقد وصله الدارمي وغیره بلفظ"
 الحمام، إال اآل�ة ونحوها للُجنب والحائض.

ون دوروي عن مالٍك نحو قول إبراهیم، وروي عنه الجواز مطلًقا، وروي عنـه الجـواز للحـائض 
المنـذر  الُجنب، وقد قیل: إنه قول الشافعي في القد�م، ثم أورد أثر ابن عباس، وقـد وصـله ابـن

 .نحدیث أم عطیة فوصله المؤلف في العیدی بلفظ: أن عباس �ان �قرأ ورده وهو ُجنب. وأما
واو، ووجـه بیـاٍء تحتانیـة بـدل الـ "یـدعین" :�ذا ألكثر الرواة، وللكشـمیهني ""و�دعون وقوله فیه: 

 الداللة منه ما تقدم من أنه ال فرق بین التالوة وغیرها.
ه فــي بــدء وهــو موصــوٌل عنــد ،ثــم أورد المصــنف طرًفــا مــن حــدیث أبــي ســفیان فــي قصــة هرقــل

فـار ��تـب إلـى الـروم وهـم  -صـلى هللا علیـه وسـلم-الوحي وغیره، ووجه الداللة منه أن النبي 
كـذلك إذا جـاز مـس الكتـاب للُجنـب مـع �ونـه مشـتمًال علـى آیتـین، ف :والكافر ُجنـب، �أنـه �قـول

 .�جوز له قراءته، �ذا قاله ابن ُرشید
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راءة ا �تــب إلــیهم لیقــرؤوه، فاســتلزم جــواز القــوتوجیــه الداللــة منــه إنمــا هــي مــن حیــث إنــه إنمــ
ــالنص ال �االســتنباط، وقــد أجــاب مــن منــع ذلــك  ــى  -وهــم الجمهــور-� �ــأن الكتــاب اشــتمل عل

 أشیاء".
 وهم الجمهور. ،من منع ذلك

 ."وقد أجاب من منع ذلك وهم الجمهور"
 شيء �ا شیخ؟ هطالب: فی

 شيء. هما فی
ي تـین، فأشــبه مـا لــو ذ�ـر �عــض القـرآن فــي �تـاٍب فــ"�ـأن الكتــاب اشـتمل علــى أشـیاء غیــر اآلی

نــه موال مســه عنــد الجمهــور؛ ألنــه ال ُ�قصــد  ،فإنــه ال �منــع قراءتــه ،أو فــي التفســیر ،الفقــه
 التالوة".

فــرٌق بــین أن �كــون القــرآن متمیــًزا و�ــین أن �كــون مختلًطــا �غیــره، فــإذا وِجــد المصــحف فــي وســط 
ال  عن التفسـیر ما �ختلط �ه شيء، وِجد القرآن منفصًال  ،رهعن غی االتفسیر أو فوق التفسیر متمیزً 

عنـه،  تمیـًزاُ�شار�ه غیره من �الم البشر هذا له حكم، أما إذا �ان القرآن ممزوًجا �التفسیر وغیـر م
 . فهذا حكمه شيٌء آخر

یة، وقـال �ـه �ثیـٌر مـن الشـافع ."ونص أحمد أنـه �جـوز مثـل ذلـك فـي المكاتبـة لمصـلحة التبلیـغ
 هم من خص الجواز �القلیل �اآل�ة واآلیتین.ومن

أكـره أن و ال �أس أن ُ�علم الرجل النصراني الحرف مـن القـرآن عسـى هللا أن یهد�ـه،  :قال الثوري 
جـي إن رُ  :أكره أن �ضع القـرآن فـي غیـر موضـعه، وعنـه :هو �الُجنب، وعن أحمد ،�علمه اآل�ة

 .منه الهدا�ة جاز و�ال فال
ا منـع ال داللة في القصة على جواز تالوة الُجنـب القـرآن؛ ألن الجنـب إنمـ :وقال �عض من منع

ن مـن القـرآ التالوة إذا قصدها، وعرف أن الذي �قرأه قرآن، أما لو قـرأ فـي ورقـٍة مـا ال �علـم أنـه
 .فإنه ال ُ�منع، و�ذلك الكافر

 .إن شاء هللا تعالى ،وسیأتي مز�ٌد لهذا في �تاب الجهاد
و�ـا أهـل ( :ر صاحب (المشارق) أنـه وقـع فـي روا�ـة القا�سـي والنسـفي وعبـدوس هنـا: ذ�تنبیه

 بز�ادة واو". )الكتاب
 .صاحب المشارق عیاض

 .وسقطت ألبي ذر واألصیلي وهو الصواب :"قال
 قلت: فافهم أن اَألولى خطأ".

 اُألولى.
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 الـواو فـي قـد تقـدم توجیـه إثبـات"فافهم أن اُألولى خطأ؛ لكونها مخالفٌة للتالوة، ولیست خطـأ، و 
 .بدء الوحي

) هو طرٌف من حدیٍث موصـوٍل عنـد المصـنف فـي �تـاب (األحكـام "وقال عطاٌء عن جابر" :قوله
 "غیر أنها ال تطوف �البیت وال تصلي". :وفي آخره

جعـد فوصله البغـوي فـي الجعـد�ات مـن روا�ـة علـي بـن ال -وهو الفقیه الكوفي-وأما أثر الحكم 
 ن ُشعبة عنه".ع

 من روایته أو من روا�ِة؟
 طالب: من روایته عن علي.

 نعم.
ر هللا "من روایته عن علي بن الجعد عن ُشعبة عنه، ووجـه الداللـة منـه أن الـذ�ح مسـتلزٌم لـذ�

صـرفه مـا �حكم اآل�ة التي ساقها، وفي جمیع ما اسُتدل �ه نزاٌع �طول ذ�ره، ولكن الظاهر من ت
 .ذ�رناه

: �ـان رسـول هللا واستدل ا بـه ال �حج -صـلى هللا علیـه وسـلم-لجمهور على المنع �حدیث علـيٍّ
نن  وصححه الترمذي وابن حبان". ،عن القرآن شيٌء، لیس الجنا�ة، رواه أصحاب السُّ

 نعم.
 طالب:........

 الترك؟ 
 طالب:........

عمـل �حتـاج إلـى  الترك حكمـه حكـم الفعـل، مثـل مـا سـبق فـي حـدیث األعمـال �النیـات، هـل التـرك
 نیة؟ ذ�رنا في ذلك:

 َلـــــــــــِئْن َقَعـــــــــــْدَنا َوالّنِبـــــــــــّي َ�ْعَمـــــــــــلُ 
 
 
 

 َذاَك ِمّنـــــــــا اْلَعَمـــــــــُل اْلُمَضـــــــــّللُ َفـــــــــ 
 
 

 طالب:........
 .، وهو األسوة، ترك في مقام تشر�عوهو القدوة ،هو َترك

: �ان رسـول هللا " جبـه �ح ال -صـلى هللا علیـه وسـلم-واستدل الجمهور على المنع �حدیث عليٍّ
نن ف وضـعَّ  ،وصـححه الترمـذي وابـن حبـان ،عن القرآن شيٌء، لیس الجنا�ة، رواه أصحاب السُّ

 �عضهم �عض رواته.
رٌد فال في االستدالل �ه نظر؛ ألنه فعٌل مج :والحق أنه من قبیل الحسن �صلح للحجة، لكن قیل

ة، وأمـا جمًعـا بـین األدلـیدل على تحر�م ما عداه، وأجاب الطبري عنه �أنه محمولٌ على األكمل 
 ع طرقه.ا من القرآن، فضعیٌف من جمیحدیث ابن عمر مرفوًعا: ال تقرأ الحائض وال الُجنب شیئً 
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 .وقد تقدم الكالم على حدیث عائشة في أول �تاب الحیض
ت طمثــ :�فــتح المــیم و�ســكان المثلثــة أي: ِحضــت، و�جــوز �ســر المــیم، ُ�قــال ""طمثــت :وقولهــا 

 والكسر في الماضي، تطمث �الضم في المستقبل". المرأة �الفتح
 اللهم صلِّ على محمد.


