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 . أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 الوضوء نواقض تابع

 تكون أن إما الغسل موجبات أن قبل من تقدم (املوت إال ، وضوءا أوجب غسال أوجب ما وكل) اهلل رمحه قوله يف
   .سلل امل تفصيالت يف الكالم تقدماحلدث،و بغري أو ، احلدث بسبب

 وال ، الغسل يوجب فإنه ، املوت إال ، الوضوء أوجب الغسل أوجب ما كل أن مبعنى (املوت) املؤلف استثنى
 .  الوضوء يوجب

 واستدلوا:
 .  كثرية الغسل وأحاديث ، بتوضئته يلمر ومل ، امليت بتغسيل أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :ولاأل الدليل

 ابنته يغسلن الالتي النساء أمر ، عطي  أم حديث يف كما ، بالوضوءأمر قد ، وسلم عليه اهلل ىصل النيب إن:  قيل فإن
 جعل وإمنا ، بالوضوء أمر مث  ليس بلنه أجيب ، بالوضوء أمر فيهف[ منها الوضوء ومواضع ، مبيامنها وابدأن] قالف ،

 أنه وأما ، امليت من الوضوء مبواضع يبدأ نعمف البداءة وأما ، الغسل من جزءا الوضوء وسلم عليه اهلل صلى النيب
 .  عليه داال احلديث هذا فليس ، الوضوء وجوب على دليل

 قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ،فإن ناقته وقصته الذي الرجل ،يف عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث:ثانيالدليل ال
 .  الصحيحني يف أخرجاه[  ملبيا لقيام ا يوم يبعث فإنه ، هثوبي يف وكفنوه ،  وسدر مباء اغسلوه ]

 أن على دلي مما بالوضوء يلمر ومل[ وسدر مبا اغسلوه] وسدر ماء بغسله أمر وسلم عليه اهلل صلى فالنيب : قالوا
 مل وإن ، فذاك امليت ضئُو فإن ، بواجب وليس ، مستحب إنه: فيه يقال ما أعلى والوضوء ، بواجب ليس الوضوء

 . لغسلا يكفي فإنه وضلُي

 بالوضوء امليت أصاب الذي احلدث يرتفع ال ،فإنه حدث ارتفاع فيه ليس امليت غسل إن: يقال ثمالدليل الثالث :
 ، احلدث ارتفاع أنها) : الطهارة تعريف يف املؤلف قول يف ، تقدم كما احلدث ارتفاع معنى فيه وإمنا ، بالغسل وال
 ، ارتفاع مث  يكن مل وإن ارتفاعا فيه بلن الشرع حكم ما:  أي : االرتفاع معنى يف ما أو (اخلبث وزوال، معناه يف أوما
 ، به حل الذي احلدث يرتفع أن ميكن وال ،له ني  ال امليت ألن ؛ حدث ارتفاع فيه ليس فإنه ، امليت تغسيل:  مثل
 .االرتفاع حكم له الشارع جعل لكن
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اليقنِي على َبَنى بالعْكِس أو احلَدِث يف وَشكَّ الطهارَة َتَيقََّن وَمن:  اهلل رمحه قال  . 

  ؟ احلكم فما ، الطهارة يف شك ثم احلدث تيقن أو ، احلدث يف شك ثم الطهارة اإلنسان تيقن إذا
 اآلن أنت:  يقال ، أحدث قد أنه شك ثم ، الطهارة تيقن فإذا ، األصل هو اليقنيو ، اليقني على يبين أنه:  اجلواب

 فيبين ، حدثك يرتفع ومل ، دثحم اآلن أنت:  لاقي ؟ يرتفع مل مأ ارتفع هل وشك احلدث نتيق وإذا ، طهارة على
:  نقول ؟ تنقض مل أم الوضوء نقضت أنت هل:  شككت ثم ، متوضئا كنت فإذا ، األصل هو اليقني ، اليقني على

 . طهارة على أنك األصل

 عليه اهلل  صلى النيب أن ، الصحيحني يف ، ماعنه اهلل رضي زيد بن اهلل وعبد ، هريرة أبي حديثا:  هذا على دل وقد
 عليه اهلل صلى النيب فقال ، خيرج مل أم أخرج عليه فيشكل ، شيئا بطنه يف جيدالصالة، يف الرجل عن سئل ، وسلم
 ، واألصل اليقني على يبقى أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فلمر[ رحيا جيد أو صوتا يسمع حتى ينصرف ال] وسلم
 حتى ، كان ما على كان ما بقاء األصل)و (بالشك يزول ال اليقني أن) املشهورة القاعدة أخذت ومنه ، الطهارة وهو
 .  (األصل هذا خالف يثبت حتى املوجود األصل استصحاب) وقاعدة (كان ما خالف يثبت

 قال إنسان ، حمدثا زلت ال كأن األصل:  يقال ؟ أتوضل مل مأ توضلت هل شككت واآلن ، حمدثا كنت أنا:  قال رجل
 .  جنبا تزال وال ، تغتسل مل أنك األصل:  يقال ؟ أغتسل مل أم اغتسلت هل أدري ال لكن ، جناب  علي أنا: 

 اآلن؛ فاغتسلي ، تغتسلي مل أنك األصل: يقال ؟ أغتسل مل أم اغتسلت هل شككت:  تقول ، نفساء أو حائض امرأة
 ، بيقني ثبت احلدث ، املعنى هذا ارتفاع بيقني يثبت حتى ، احلدث بقاء األصل ، انك ما على كان ما بقاء األصل ألن

 مجاهري عليه الذي وهذا ، فيها األصل هذا . ويرتفع اليقني هذا يزول حتى يقني من بد فال ، فيها مشكوك والطهارة
 . أعلم واهلل األدل  عليه تدل ذيال وهو ، الراجح وهو ، واحلنابل  ، والشافعي  ، احلنفي  مذهب فهو ، العلم أهل

 :  أقوال ثالث  املسلل  هذه يف فلهم ، املالكي  خالف 

 .  األصل على البقاء أن ، اجلمهور قول يوافق قول:  األول القول

 .مطلقا ينقض فإنه ، احلدث يف شك أو ، الطهارة يف اإلنسان شك إذا أنه أي ، مطلقا بالنقض قول:  الثاني القول

 على كنت:  قال أو ، طهارة غري على اآلن أنت:  يقولون ، أحدثت هل وشككت ، طهارة على كنت أنا:  قال فإذا
 .  طهارة غري على اآلن أنت:  يقولون ؟ ال أم توضلت هل وشككت حدث

 .  الصالة قبل أو ، الصالة أثناء يف الشك حصل إذا ما بني التفريق:  الثالث القول

 يف كان فإن ، الصالة قبل كان وما ، الصالة يف كان ما بني فيفرقون ، اهلل رمحه الكم مذهب من املشهور هو وهذا
 تعظيما ،ماعنه اهلل رضي هريرة وأبي ، زيد بن اهلل عبد حلديثي ؛ الطهارة بقاء واألصل ، ينصرف ال فإنه ، الصالة
 :  تعليلهم ، بالنقض حيكمون فإنهم ، الصالة قبل كان وإن ، خيالفوا أن ميكن ال ، للنص

 عليه فيجب ، فيه مشكوك بشيء الذم  تربأ فال ، الذم  براءة عدم واألصل ، بيقني الذم  بها غلتُش قد الصالة أن -
 .  قوي تعليلوهو ، بيقني صلى يكون حتى ، طهارة على وهو ويصلي يتوضل أن
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 مشكوك بشيء ذمته تربأ أن ميكن وال ، ذمته يف باقي  تزال ال والصالة ، العبادة بلداء مشغول  ذمته الصالة قبل:  قالوا
 .  فيه مشكوك بشيء ذمته تربأ  أن ميكن فال ، الطهارة يف كاش ألنه، فيه

 كان كما ،أيضا الصالة أثناء يف فليكن ، وثابتا به مسلما هذا كان إذا:  قالوا وسهل مجيل برد عليهم اجلمهور رد
 خارج:  يقال أن إما ، رائع رد أيضا الرد وهذا ، الوضوء نواقض مجيع يف أيضا وليكن ، فرق فال ، الصالة خارج
 من ألنه ؛ فيه شك ال وهذا ، داخلها يف هو كما الصالة خارج النقض بعدم:  يقال أو ، النقض يف كداخلها الصالة

 ، ينقض ال الصالة قبل أيضا فكذلك ، الصالة أثناء يف اخلروج عدم أثبت قد النص كان فإذا ، للنص التسليم باب
 .  الطهارة زوال يتيقن حتى

 يف شك و ، الطهارة تيقن أو احلدث تيقن فإذا ، عليهم  اهلل رمح  العلم أهل مجهور قول هو،أعلم واهلل: الراجح
 .  عليها كان اليت احلال  تلك زوال يتيقن حتى ، كان ما على كان ما بقاء فاألصل ، امضده

َقْبَلهما حاِله ِبِضدِّ فهو السابَق وَجِهَل َنُهماَتَيقَّ فإْن:  قال ثم  . 

 .  واحلدث الطهارة ( تيقنهما فإْن :)قوله 

 .  قبلهما حاله بضد فهو ، أول احلدث أم أول الطهارة يدري ال  ( منهما السابق وجهل:)قوله

 :  مثال

 تيقن ، ووضوء حدث منه حصل رالظه أذان قبل ثم ، الضحى ركعات وصلى ، صباحا العاشرة الساع  توضل رجل
 ؟ الطهارة السابق أو احلدث السابق هل ، السابق أيهما يدري ال لكن ووطهارة حدث حصل ثم ، األوىل الطهارة

 . حمدث اآلن فهو إذن ، متطهرا كان الصورة هذه يف هو ؟ قبلهما حاله نظري ، قبلهما حاله بضد فهو
 :  أخرى صورة

 هل ، السابق أيهما يدري ال لكن ، ووضوء حدث منه حصل ، الظهر قبل جاء ملا ثم ، طهارة غري على كان رجل
 اآلن فهو إذن ، حمدث ، طهارة غري على أنه:  قبل حاله ، قبلهما حاله بضد هو:  يقال ؟ الوضوء أو احلدث األول
 .  طهارة على

 احلكم عليه حنيل شيء مث  ليس ألنه ؛ ضليتو أن فيلزمه ، قبلهما حاله جيهل كان إنف :( قبلهما حاله بضد فهو:)قوله
 . والطهارة احلدث حصول قبل حباله عاملا يكون أن املسلل  هذه شرط قبلهما،فمن حاله ما دريي ال هو ،

 ، وطهارة حدث:  أمران عنده حصل ألنه ؛ يتوضل إنه:  ويقول ، القول هذا قوة عدم يرى كان ، اهلل رمحه شيخنا
 كلما إنه:  قالوا الفقهاء إن:بيقني،وقال احلال  هذه من خيرج يتوضل،حتى أن ويلزمه ، قطافتسا البدء أيهما يف وشك
 ، األمور عنده اضطربت قد اآلن وهو ، يقني على بالعبادة يلتي حتى يتوضل أن لإلنسان استحب ، قويا الشك صار

 ، أيضا قوي الفقهاء قال ام لكن ، قوي قول وهذا ، فسقطا تضادا ، األمران سقط شك فلما ، قوي شك وعنده
 .  قبلهما حاله بضد فإنه ، أوال حصل أيهما يف وشك ، والطهارة احلدث اإلنسان تيقن إذا:  فيقال

 :  تشكل قد احلاالت بعض
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 حيصل ، بدقائق الظهر قبل ثم ، الضحى ركعات ويصلي ، صباحا العاشرة الساع  يف مثال اإلنسان يتوضل قد:  مثال
 .  حمدثا فيكون ، قبلهما حاله بضد هو: يقولون ،هناأواًل حصل أيهما يدري ال لكن ، ووضوء حدث منه

 على كان إذا ألنه ؛ إشكال فيه التعليل هذا لكن ، شيخنا به علل هذا ، بعده حيدث ثم ، جتديدا اإلنسان يتوضل قد
 قد احلال هذه يف ألنه:  لقا الشيخ ، حمدثا فيصبح ، قبلهما حاله بضد فهو ، ووضوء حدث منه حصل ثم ، طهارة
 يلزمه أنه هنا عندنا احلكم ، أحدث ثم جتديدا توضل لو حتى:  فيقال ، حمدثا اآلن فيكون ، حيدث ثم ، جتديدا يتوضل

 هذا لكن ،اهلل رمحه الشيخ أورده إشكال هذا ، قبلهما حاله بضد فهو ، متطهرا ذلك قبل كان ألنه ؛ الوضوء
 .  نظر فيه اإلشكال

 املصَحِف َمسُّ اْلُمْحِدِث على وَيْحُرُم:  اهلل محهر قال  . 

 يتكلم املؤلف ألن ؛ األصغر احلدث هنا به املراد لكن ، أصغر حدث أو أكرب حدث عنده الذي هو تقدم كما احملدث
 .  الوضوء نواقض عن

 ؟ عليه حيرم فماذا حمدثا اإلنسان كان إذا
 . الطهارة له جتب ما عليه حيرمفاجلواب : 

 .  ؟ الطهارة هلا جتب اليت األشياء هي ما

 .  املصحف مس:  أوال

 .  الصالة:  ثانيا

 .  الطواف:  ثالثا

 .  املصحف مس : االوىل املسلل 

 مجعت إذا ، ُأصِحف:  قوهلم من وهو ، وَمصحف ، وُمصحف ، ِمصحف:  يقال ، امليم مثلث  (مصحف) وكلم 
 أنه املهم غريها، يف أو ، حلاء يف أو ، خشب يف أو ، أوراق يف كان سواء ، القرآن به واملراد ، واحد مكان يف صحفه
 .  املاضي الزمن يف كان كما غريه يف أو ،رق يف أو ،جلد يف يكون الذي ، اجملموع القرآن

 االستدالل يف الواردة لإلشكاالت ؛ عليهم اهلل رمح  العلم أهل بني خالف فيها وقع اليت املسائل من املصحف مس
 :  قولني على ، األدل  أو

 .  طهارة على اإلنسان يكون أن املصحف ملس يشرتط أن:  األول القول

 عن منقول وهو ، واحلنابل ،والشافعي ،واملالكي ،احلنفي  مذهب فهو ، عليهم اهلل رمح  العلم أهل مجهور ذهب وإليه
 ملس يشرتط أنه ، العلم أهل عام  ، العلم أهل من وطائف  ،وطاوس ، احلسن عنو،ماعنه اهلل رضي عمر ابن

 .  والكربى،الصغرى الطهارة املصحف

 إال ميسه ال} تعاىل بقوله فاملراد:قالوا {املطهرون إال ميسه ال} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل:  أدلتهم
 إىل يعود { سهمي } يف فالضمري والغسل الوضوء منهم حصلف ، واحلدث اجلناب  من تطهروا الذين أي{املطهرون

 . عنه احلديث ألن؛القرآن
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 : اإليرادات من جمموع  الثاني القول أصحاب عليه أورد باآلي  االستدالل و

:  قالوا ، عنهما اهلل رضي عباس ابن فسره كما ، املالئك  {املطهرون إال ميسه ال} تعاىل بقوله املراد أن : األول اإليراد
 إال ميسه ال} عزوجل الرب يقول وهنا ، املتطهرون أو ، املطَّهِّرون إال ميسه ال : لقال ، الناس به املراد كان ولو

 .  جدًا قوي إيراد هذاو، مَطهَّر وبني ، مطَّهِّر بني فرق فهناك ، فاعل اسم وليس ، مفعول اسم هو الذي {املطهَّرون
 {ميسَّه ال} لقال للنهي كان لو ألنه ؛ للنفي وإمنا للنهي ليس هذا {ميسُّه ال} وتعاىل تبارك قوله أن:  الثاني اإليراد
 .  والنفي النهي بني وفرق ، بالضم وليس بالفتح

 النهي مبعنى اخلرب ورود ألن ؛ الطلب مبعنى خرب {ميسُّه ال} وجل عز قوله إن:  وقالوا األول القول أصحاب أجاب
 إذا إال إليه يصار ال الطلب مبعنى اخلرب إن:  الثاني القول أصحاب وأجاب. اجملرد النهي من وأقوى الدالل  يف أبلغ
 .هنا عندنا قرين  وال ، قرين  مث  كان

 ، القرآن به املراد وقيل ، احملفوظ اللوح به املراد قيل {املطهرون إال ميسه ال} وجل عز قوله نأ: الثالث اإليراد
 .ضعيف  اآلي  هذه يف فالدالل 

 أال] وفيه ، له وسلم عليه اهلل صلى النيب كتبه الذي الكتاب يف ، عنه اهلل رضي حزم بن عمرو حديث  :الثاني الدليل
 ابنو،عبدالرزاقووالدارمي،،املوطل يف مالك اإلمام مشهور،رواه كتابووه[.طاهر إال القرآن ميس
 بن ،لعمرو وسلم عليه اهلل صلى النيب كتبه الكتاب وهذا واحلاكم،وغريهم والبيهقي،والدارقطين،والنسائي،حبان
 إنهم):  الشافعي عنه قال حتى ، عليهم اهلل رمح  العلم أهل بني مشهور كتاب وهو ، جنران إىل أرسله ملا ، حزم

 .  وسلم عليه اهلل صلى عنه يثبتونه العلم أهل أن أي ،(وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبتونه

 أن :غريه ويف التمهيد يف الرب عبد ابن ذكر وقد ، لشهرته صححوه العلم أهل من مجاع  أن حجر ابن  احلافظ وذكر
 الكتاب هذا وكذلك ، به يعملون أصبحوا حتى ، بالقبول تلقته قد األم  وأن ، إسناده عن تغين الكتاب هذا شهرة
 عظيم  استفاض  استفاض قد ألنه ؛ حج  الكتاب هذا فيكون ، اليوم إىل عنهم اهلل رضي الصحاب  عهد من به ُيعمل

 ، إسناده عن تغين الشيء وشهرة ، به وعملهم ، له الناس لقبول ؛ املتواتر حكم يف أصبح حتى ، الناس بني واشتهر ،
  .اإلسناد عن تغين الناس بني مشهورا معلوما ويكون يستفيض حتى الشيء شهرة

 :  إيرادات باحلديث االستدالل على أورد وقد

  .بالقبول له األم  لتلقي اإليراد هذا وضعف الكتاب هذا صح  تقدم ،وقد الكتاب ضعف أورد مما:  األول اإليراد

 به املراد أن حيتمل فهو ، حمتمل لفظ[ طاهر إال القرآن ميس ال] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول أن:  الثاني اإليراد
 ، ألصغرا احلدث من طاهر أو ، األكرب احلدث من طاهر أو ، النجاس  من البدن طاهر أو ، الشرك من القلب طاهر
 .   كثرية احتماالت وفيه كيف ، يرد فإنه احتماالن له اللفظ كان وإذا
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 عز اهلل فإن ، ذلك على املائدة آي  لدالل  وذلك ؛ واألصغر األكرب احلدث من هراالط هنا بالطاهر املراد بلن:  وأجيب
 ولكن ، احلرج لنا  يريد ال وجل عز فاهلل { ليطهركم يريد ولكن}تعاىل قال به لقعيت وما الوضوء آي  ذكر ملا وجل
 .  اآلي  يف جاء الذي ، والغسل بالوضوء يطهرنا ، ليطهرنا يريد

 اهلل ألن ؛ املؤمن هنا بالطاهر املراد[ طاهر إال القرآن ميس ال] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول أن :الثالث اإليراد
 طاهر فهو ، املؤمن فضده ، جنس بلنه الكافر فوصف {سجن املشركون إمنا آمنوا الذين أيها يا} قال وتعاىل تبارك
 .طاهر املؤمن أن على يدل مما[ ينجس ال املؤمن إن ، اهلل سبحان] وسلم عليه اهلل صلى النيب ،وقال

 لفظ:  املؤمن على يطلق الذي بل ، املؤمن على الطاهر لفظ إطالق والسن  الكتاب ألفاظ يف يعهد مل بلنه:  وأجيب
 .  طهر على الذي املتوضئ هنا بالطاهر املراد فيكون ، طاهر عليه يطلق الو ، مؤمن

 عمرو كتاب يف[ طهر على إال القرآن متس ال] فيها جاء حيث ، والدارقطين،الدارمي ألفاظ بعض عليه ويدل:  قالوا
 يرفع غسل منه حصل أو ، وضوء منه حصل الذي املتوضئ بالطاهر املراد وأن ، الدالل  يوضح وهذا ، حزم بن

 .  األكرب واحلدث األصغر احلدث

[ طاهر إال القرآن ميس ال] قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ، عنهما اهلل رضي عمر ابن عن :الثالث الدليل
 .  (به بلس ال بإسناد:)حجر ابن احلافظ عنه قال و الطرباني أخرجه

 .الظاهري  ذهب يهوإل الطهارة املصحف ملس يشرتط ال أنه:  الثاني القول

  :أدلتهم
 .  القرآن من آي  الكتاب هذا ويف ، لقيصر كتابا كتب وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:قالوا  :األول الدليل
 .مصحفا ليس فيه؛ألنه هي اليت الكتاب مس اليضر الكتاب يف الواحدة االي  بلن: نوقش

 :  قالواو ، وردوها األول القول أصحاب أدل  عن فلجابوا ، عاملن على يدل دليل مث  ليس هنألو:قالوا  :الثاني الدليل
 .  طاهر غري واإلنسان املصحف مس من املنع على يدل دليل مث  فليس إذن ، دالل  فيها َقيب مل

 .مبقتضاه والعمل قبوله جبفي عليه اهلل صلى النيب عن ثابت حديث حزم بن عمرو حديث بلن: نوقش

 يفيت وكان ، شيخنا استشكلها وهلذا ؛ املشكل  املسائل من احلقيق  يف وهي ، األول القول هو علمأ واهلل:  الراجح 
 ، متوضئا يكون أن اإلنسان على جيب وال ، املصحف سمل الوضوء جيب ال أنه إىل أمره أول يف ويذهب ، اهلل رمحه
 حلديث وذلك ؛ أعلم واهلل األقرب وهو ، املصحف ملس الطهارة بوجوب القول إىل ورجع ، بعد لي بدا:  يقول ثم

 . طهارة على اإلنسان يكون أن املصحف ملس يشرتط أنه على ، أعلم واهلل يدل فإنه ، حزم بن عمرو

 .  ؟ طهارة بدون للمصحف الصيب مس جيوز هل:  مسلل 

   على قولني: العلماء بني خالف فيها وقع املسلل  هذه

 وجه يف واحلنابل  ، قول يف احلنفي ،واملالكي  ذهب إليهو،طهارة دون من املصحف الصيب ميس أن جيوز القول األول : 
 . للشافعي  قول هوو ،
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  :أدلتهم

 .  القرآن حفظ عن تنفريه إىل يؤدي ، بالوضوء الصغري الصيب إلزام أن :األول الدليل

 حفظ من منعناه أنا ذلك معنى ، بالوضوء هألزمنا فإذا،املصحف ومحل ، واملتابع  احلفظ إىل حيتاج وألنه :الثاني الدليل
 .  القرآن

 .  املصحف ملس يتوضل أن عليه جيب ال فإنه ، مكلف عري كان إذاف ، مكلف غري الصيب أن :الثالث الدليل

 أن فيجب ، مميزا كان إذا إال املصحف ميس أن ميكن الو ،يعقل كان إذا الصغري على الوضوء جيب أنه : الثاني القول
 . األصحاب وعليه احلنابل  عند املذهب وهو ، قول يف املالكي  ذهب وإليه ، توضئام يكون

 :  هميلدل

 .  املصحف ملس الطهارة وجوب فيها جاء اليت ، السابق  النصوص عموم -

 لصيبا تعويد ينبغي و ، طهارة دون من املصحف الصيب ميس أن جيوز أنه ، األول القول هو أعلم واهلل : واألقرب
 األطفال خاص  ، متعبا كان الصيب أن قدر لو لكن ، متطهرا متوضئا يكون أن وعلى ، القرآن احرتام على الصغري
 هناف ، هحتفيظ عند به ضائقني جتدهم ، القرآن من سورة حيفظونه أبوه أو أمه ، صغري ، املدرس  يف يدرسون الذين
 القرآن حفظ يبغض وجنعله ، عليه نشق ال حتى ، عسريا نكلفه ال ، نلزمه وال ، حاله على حيفظ دعه ، بلس ال:يقال

 ملس والطهارة الوضوء تعود قد وهو ، البلوغ مرحل  إىل يصل حتى ، فشيئا شيئا نعوده ونبدأ ، هذا يف عليه ونسهل ،
 .  املصحف

 ألزمه عليه طهارةال جتب:  يلق فإن ، السابق اخلالف على ج/؟ بالوضوء يلزمه أن والده على جيب هلمسلل  : 
 .  الشافعي  مذهب من الصحيح هو كما يلزمه فال بالوجوب قلي مل وإن ،  احلنابل  مذهب يف كما بها والده

 ، املصحف مس جيوز ال أنه على ، واحلنابل ،والشافعي ،واملالكي ،احلنفي  ، عليهم اهلل رمح  العلم أهل مجهورمسلل  : 
 ، السطور بني الذي البياض وال ، حوله اليت حواشيه مس جيوز وال ، حفاملص غالف وال املصحف جلد ميس وال
 الشيء وحريم ، للمصحف وحريم تابع ألنه ؛ مسه جيوز ال ذلك كل ،خالي  املصحف يف تكون اليت األوراق وال

 فعي والشا،احلنفي  بعض وذهب، الطهارة بوجوب القول على بناء هذا ، حكمه يلخذ للشيء والتابع ، حكمه يلخذ
 . اجلواز إىل

 : هل جيوز مسها أم ال؟ التفسري كتب : مسلل 
 ج/فيها تفصيل:

 ، كي واملال ، الشافعي  مذهب وهذا.  ملسه الطهارة تشرتط ال فإنه ، فيها واألغلب األعم هو التفسري كان إن: أواًل
 . واحلنابل 
  :أدلتهم

 .  مصحفا ليست أنها :األول الدليل

 .  للقرآن جيب ما االحرتام من هلا جيب ال وألنه :الثاني الدليل
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 علمه مع ، وجل عز اهلل كتاب من آي  وفيه ، قيصر إىل كتابا بعث وسلم عليه اهلل  صلى النيب وألن :الثالث الدليل
 .  إليه وسلم عليه اهلل صلى النيب بعثه ملا ، جيوز ال كان ولو ،سيمسهاالكافر أن

  احلظر، جانب فيغلب ، وحاظر مبيح اجتمع ألنه ؛مسه جيوز الف والتفسري، القرآن ستوىأن ي:ثانيًا
 .  جيوز ال أوىل باب فمن ، أكثر لقرآنا أن يكون:ثالثًا

 :للمصحف املتضمن التفسري : مسلل 

 ، سعدي ابن تفسري: مثل ، فيها كامال القرآنويف النهاي  يكون  ، كامل  القرآن صفح  فيها يكون التفاسري بعض 
 ، القرآن من كامل  صفح  ، كامل قرآن هو وإمنا ، قرآنال من آيات ليس ، كامل قرآن ألنه ؛ القرآن حكم حكمه فهذا

 .  أعلم واهلل القرآن حكم يلخذ فهذا ، آخره حتى أوله من هذا الكتاب يف موجود فالقرآن

  :اجلوال مصحف : مسال 

 ميس ال الفقهاء قول على لكن ، مسه جيوز ؟ سهم جيوز ال أو مسه جيوز هل ، اجلوال يف كامال املصحف كان إذا
 ال ، القول هذا على بناء ، القرآن فيها يكتب اليت السبورة مس جيوز ما أنه يرون ألنهم ؛ القرآن فيها اليت الشاش 

 شيئا ليس ، مسه ميكن ال ألنه ؛ اجلوال يف املخزن وبني املكتوب بني فرق هناك:  يقال لكن ، الشاش  مس جيوز
 .اخل..  به بلس ال له اجلنب مسو ، به بلس ال به احلمام دخولومن ثم ف ، باليد ساحمسو

َوالصَّالُة:  اهلل رمحه قال  . 

  ؟طهر غري على اإلنسان كون حال فعلها جيوز هل الصالة
 للرتاب دماعا كان إنو ، للتيمم فينتقل ، للماء عادما كان إذا إال طهر؟ غري على هكون حال فعلها جيوز الاجلواب :

 .  إعادة يلزمه وال ، عليها هو اليت احلال  على يصلي أنه اهلل شاء إن سيلتي ، يتوضل وال يتيمم أن يستطيع ال ،واملاء

 :على عدم اجلواز دليلالو
 .مسلم أخرجه اإلمام [طهور بغري صالة اهلل يقبل ال ]: ،قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أنعمر ابن عن:األول الدليل

[ يتوضل حتى أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال]: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن هريرة أبي عن :الثاني دليلال
 .البخاري أخرجه اإلمام

 . طهر بدون والتصح ، طهارة بدون التقبل الصالة أن على العلماء أمجع فقد، اإلمجاع :الثالث الدليل 

 على صلى من إن:  قال من منهم ، اهلل رمحهم العلماء إن بل ، طهر غري ىعل وهو يصلي أن لإلنسان جيوز الإذن:  
 اإلسالم شيخ قال وهلذا ؛ الكفر عدم  يرون رواجلمهو ، اهلل رمحه حنفي  أبي مذهب هو كما ، يكفر فإنه ، طهر غري
 احلال هذه يف فإنه الستهزاءل قاصدا كان إذاأي  ، مستهزئا كان إذا إال يكفر ال فإنه طهر بغري صلى من إن:  اهلل رمحه
  . يكفر ال فإنه لالستهزاء قاصد غري كان إذا وأما ، يكفر
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 .  ؟ هلا اإلنسان يتوضل أن جيب اليت الصالة هي مامسلل  : 

 ، اخلمس الصلوات ، الفرائض فيها فيدخل ، بالتسليم املختتم  بالتكبري املفتتح  العبادة بها املراد الصالة:  قالوا
 ، ذلك غري إىل ، اجلنازة صالة فيها ويدخل ، مطلقا نفال أو ، بلوقات مرتب  ، راتب  كانت سواء ، عمومهاب والسنن

 .  طهر على وهو إال يصليها أن لإلنسان جيوز ال صالة فكل

 بالتكبري فتتح امل العبادة بلنها السابق عريفالت على أما ؟ التالوة وسجود الشكر سجود ذلك يف يدخل هلمسلل  : 
 من للصالة يشرتط ما هلا يشرتطو، الصالة حكم فلها بالتسليم وختتتم بالتكبري تبتدأ ألنها ؛ تدخل ، بالتسليم ختتم امل

 قولني على خالف فيها املسلل  وهذه الشروط من ذلك غري إىل..القبل  للعورة،واستقبال طهارة،وسرت

 .  للصالة يشرتط ما هلما طفيشرت ، صالة الشكر وسجود التالوة سجود أن:  األول القول

 . واحلنابل ،والشافعي ،واملالكي ،احلنفي  مذهب ،فهو عليهم اهلل رمح  العلم أهل مجهور مذهب وهذا

 :  استدلوا

 ، القرآن علينا يقرأ  وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا :]قال عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من داود أبو روى مبا -
 ، صالة فهي يكرب كان إذاو ، يكرب كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن [.معه ناسجدو سجدو ، كرب ةبالسجد مر إذاف

 حتى أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال] ويقول[ طهور بغري صالة اهلل يقبل ال] يقول وسلم عليه اهلل صلى والنيب
  .  التالوة وسجود الشكر سجود يسجد لكي يتوضل أن عليه فيجب[ يتوضل

 .  اهلل رمحه النووي وضعفه ، لني فيه:  حجر ابن احلافظ عنه قال ، ضعيف حديث احلديث هذا بلن:شنوق

 . للصالة مايشرع هلما واليشرع،بصالة ليسا والتالوة الشكر سجود أن:  الثاني القول

 أهل من وطائف  ، اهلل رمحه تيمي  ابن اإلسالم شيخ واختيار ، حزم ابن رأي وهو ، رواي  يف احلنابل  ذهب إليه و 
 .  العلم

 :  أدلتهم

 حتى بنا فيسجد بالسجدة فيمر القرآن وسلم عليه اهلل صلى النيب قرأ رمبا]: قال أنه ، عمر ابن عن :األول الدليل
 .ومسلم البخاري اإلمام أخرجه [صالة غري يف فيه ليسجد مكانا أحدنا جيد ما حتى عنده ازدمحنا

 يتحلقون وهم ، جلبهته مكانا جيد أحد يكن مل إذا أنه على يدل جلبهته أحدنا مكانا دجي ما قوله أن :االستدالل وجه
 ليس التالوة سجود أن على يدل مما القبل  لغري سيسجدون فإنهم ، الغالب يف وسلم عليه اهلل صلى النيب حول

 ، مورد يورد قد أنه مع  ، امكان جلبهته أحدهم جيد ما حتى ، حاله على كٌل جدونيسس أنهم احلديث ظاهر إذ بصالة
 ما حتى سجدوا بعض جنب بعضهم كان إذا والناس ، مجيعا سجدوا ثم التفوا يسجدوا أن أرادوا إذا إنهم:  فيقول

 يف:  وقال ، مكانا الواحد جيد ما حتى:  قالوا به استدلوا ملا العلماء لكن ، حيتمل فاللفظ ، مكانا جلبهته أحدهم جيد
 دائرين يكونون أنهم إىل يؤدي وهذا ،  كلهم حالتهم على يسجدون أنهم على يدل (صالة غري يف)فقوله ، صالة غري

 .قطعا القبل  جتاه يسجد لن احللق  جبانب كان فمن ، باجتاهه واحد كل فيسجد ، حلق  على أو ،
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 ينه ومل ، معه شركونوامل املسلمون وسجد سجد ، النجم آي  قرأ ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:الثاني الدليل
 .ذلك على أقرهم وملا السجود عن لنهاهم صالة كان ولو ، السجود من املشركني وسلم عليه اهلل صلى النيب

 ثم - بالتبول حاجته يقضي - املاء فيهريق ، راحلته عن ينزل كان أنه]، عنهما اهلل رضي عمر ابن نع :الثالث الدليل
 . شيب  أبي ابن ووصله ، اجلزم بصيغ  معلقا البخاري روى مبا هأخرج.[فيسجد بالسجدة فيقرأ ، يركب
 .به فيستلنس آخر صحابي والقول نصا خيالف مل ، صحابي فعل فهذا :االستدالل وجه

 على اإلنسان يسجد أن ، احملال من يكون وقد ، جدا البعيد من:  لشكرا سجود بالنسب  قالوا أيضا :الرابع الدليل
 مكان يف وهو ، باجلوال مثال اإلنسان بشر فإذا ، نعم  وحصول نقم  اندفاع ألنه ؛ فجلة يلتي السجود ألن ؛ طهارة
 يسجد فإنه ، نقم  عنه اندفعت أو ، السجود وقت ذهب ؟ يتوضلو يذهب كيف ، نعم  له حصلت قد أنه ، بعيد

 .  مباشرة

  . الدليل مدلع ،وذلك الشكر وال التالوة لسجود هارةالط تشرتط ال أنه ، الثاني القول هو ، أعلم واهلل:الراجح

والطواُف:  املؤلف قال  . 

 الكبري أثره له خالف وهو ،العلم أهل بني فيها اخلالف وقع اليت املسائل من وهذه ، للطواف الطهارة تشرتط أنه أي
 :  قولني على ؟ ال أم للطواف الطهارة شرتطت هل العلماء اختلف ،

 .  يصح ال طوافه فإنحمدثا، الطائف كان فإن ، حمدثا كان فإن ، الطهارة للطواف شرتطت أنه : األول القول

 :  أدلتهم

 قد وجل عز فاهلل {السجود والركع والعاكفني للطائفني بييت طهرا أن} التطهري آي  يف تعاىل اهلل قول :األول الدليل
 يكون بلن يؤمر فالطائف ، بتطهريه ملمورا الطواف موضع كان فإذا ، البيت وتطهري ، الطواف موضع بتطهري أمر

 . تلحظون وكما ، متطهرا
 على ليس وهو احلرم يدخلو، طهارة غري على وهو احلرم يف يبقى اإلنسان نظر؛ألن فيه االستدالل هذا بلن:نوقش 

 منه اليلزم {لطائفنيل بييت طهرا}قوله يف ؟ البقاء موضع بتطهري مرأل فا ؛ طهارة على يكون أن لزمي وال ، طهارة
 . الشخص تطهر

 احلاج يفعل ما افعلي] وسلم عليه اهلل صلى النيب هلا قال ، حاضت حينما ، عنها اهلل رضي عائش  عن :الثاني الدليل
 .الصحيحني يف هاأخرج[ تطهري حتى بالبيت تطويف أال غري ،

 .  للطواف الطهارة اشرتاط على يدل مما ؛ افالطو من عائش  منع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :االستدالل وجه

 أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أراد ملا وأنها ، صفي  حيض قص  يف ، عنها اهلل رضي عائش  عن:الثالث الدليل
 وجه .الصحيحني يف أخرجاه[ ال] قال ، طافت قد إنها:  قيل[ هي؟ أحابستنا] قال ، حائض بلنها هوأخرب يطوف

 أنه على ممايدل حائض أنها أخرب ملا ستحبسهم صفي  أن أخرب وسلم عليه اهلل صلى النيب إن: واقال :االستدالل
 .  الطهارة للطواف يشرتط
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 قال كما الطهارة له تشرتط أنه بالبيت الطواف من وعائش  صفي  منع يف السبب ليس بلنه :االستدالل نوقش
 .  املسجد يف البقاء هلا وزجي ال احلائض ألن املنع وإمنا ، الثاني القول أصحاب

 ثم توضل أن هأن قدم حني  وسلم عليه اهلل صلى النيب به بدأ شيء أول أن] ، عنها اهلل رضي عائش  عن:الرابع الدليل
 .  بالبيت للطواف شرط الطهارة أن على يدل وهذا .الصحيحني يف أخرجاه [ بالبيت طاف

 عموم ال تقدم كما والفعل ، فعل جمرد هذا: قالوا، طاف ثم توضل وسلم عليه اهلل صلى النيب لنب :االستدالل نوقش
 .  االستحباب سبيل على هذا فعل وسلم عليه اهلل صلى النيب يكون قد ألنه ؛ الوجوب على يدل ال ، له

 فالتكلموا الكالم فيه أباح اهلل أن إال صالة بالبيت الطواف]: عنهما اهلل رضي عباس ابن عن: امساخل الدليل
 موقوفًا إال اليصح:  اإلسالم شيخ قال . حبان خزمي ،وابن ،والنسائي،وابن الرتمذي أخرجه [ خبري إال هفي

 . فيه والحج 
 الطهارة هلا تشرتط الصالة أن املعلوم ومن بالصالة بالبيت الطواف شبه عباس ابن أن: االستدالل وجه

 . الطهارة له تشرتط الطواف فكذلك
 ابن على موقوف هو وإمنا،  وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوعًا اليثبت احلديث هذا أن أواًل::االستدالل نوقش
 طائف  القول هذا إىل وذهب ، املعرف  أهل عند موقوفًا إال اليصح أنه اإلسالم شيخ ذكر.فقد  عنهما اهلل رضي عباس
  . باحلديث العلم أهل من كبرية
 الطواف إن)) قال ألنه؛مطرد غري هعموم ألن ؛ الوجوب على يدلال فإنه صحته فرض على األثر أن ثانيًا:

 الصالة أحكام من استثنى ألنه؛متسق وغري مطرد غري فعمومه..((  فيه الكالم لكم أباح اهلل أن إال،صالة بالبيت
 الطواف أن منها، والطواف الصالة بني -واحدًا فرقًا وليس – فروق مث  أن لوجدت ولونظرت،الكالم إباح 

 اإلحرام بتكبرية مفتتح  الصالة أن ومنها،معين  قراءة و،معين  أذكار هلا يشرتط والصالة،معني ذكر له يشرتطال
 ومنها ،السني  سبيل على أوله يف التكبري لكن اإلحرام بتكبرية البدء فيه يشرتط أنه مبعنى بالتكبرية اليفتتح والطواف

 هو إمنا بالصالة الطواف تشبيه وله؛ العمومراألث إذن اخل..وسجود،وركوع،قيام ،وفيهابالتسليم خمتتم  الصالةأن 
 اليثبت احلديث هذا إن يقولون العلماء وهلذاوالصالة، الطواف بني للفروق وذلك اجلمل  حيث من تشبيه

 ءوبنا ، لإلجتهاد جماال فيه أن مبعنى للرأي قابل وهو،عنهما اهلل رضي عباس ابن على موقوفًا يصح لكنه مرفوعًا
 . الطواف يف الطهارة لوجوب دلياًل يكون أن فاليصح عليه

 ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواي  يف واحلنابل  ، احلنفي  ذهب ،وإليهللطواف الطهارة تشرتط ال أنه:  الثاني القول
 . عليه اهلل رمح  تيمي 

 أن للذم  واألبرأ واألحوط األفضل منع ، التكليف وعدم الذم  براءة واألصل ، للطهارة املوجب الدليل لعدم -
 أن أي، واالشرتاط الوجوب يف الفاخل إمنا ، فيه إشكال ال وهذا ، سن  أنه على اإلمجاع بل متطهرا، اإلنسان يكون
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 بشيء إال مكلف غري اإلنسان وأن ، الوجوب عدم واألصل ، الدليل عدم فدليلهم ، الطواف لصح  شرطا يكون
 .للطواف الطهارة جتب فال ، دليل ال وهنا ، واضح بدليل واضح

 :  الراجح

 الفتوى على ُيْقدم أن العلم لطالب ينبغي ال ، الكبرية املشكل  املسائل هذه مثل أن يتنبه أن دائما العلم لطالب ينبغي
 واليت ، عليه اهلل رمح  شيخنا حتى ينتهجها كان اليت والطريق  املنهج وإمنا ، الطهارة تشرتط ال:  للناس ويقول ، فيها
 ذممه به تربأ با الناس تلمر أن القضايا هذه مثل يف ، أعلم واهلل ، نظري وجه  يف العلم لطالب واألجنع األفضل هي

 أن بد ال وأنه ، ملسلل  يف شدديو ، للطواف الطهارة شرتطت بلنه العلم طالب فيفيت بادتهمعل االحتياط به وحيصل
 اهلل رمح  اجلمهور قول هذا أنو ، بيقني عبادته يؤدي اإلنسان وأن ، للذم  برأاأل هذا وأن ، متطهرا اإلنسان يكون
 مثال سنوات عشر من أو ، سنني مخس من اإلفاض  لطواف توضلي مل شخص جاءو، هذا خالف حصل فإذا ، عليهم

 يف أحدث شخص عن العلم طالب سئل رمضان يف العمرة وطواف الوداع كطواف الشديد الزحام حال يفأو ،
 فهناك ، عبادته ببطالن وجيزم اإلنسان جيسر ال هنا ، وقع قد أمر عن أوسئل ليتوضل خيرج أن عليه ويصعب الطواف

 العلم أهل مجهور عند واجب وهو ، للطواف تتطهروا أن عليكم: للناس يقال فقبُل ، يقع مل وما وقع ما بني فرق
 وال اإلنسان جيرؤ ال ، آخر رأي لك يكون الشيء وقع إذا ثم ، باجلواز القول تذكر أن حاج  وال ، عليهم اهلل رمح 
 هو وهذا ، احلال هذه يف طوافه إبطال على بصريح ليس الدليل أن مع ، صحيح غري طوافال:  يقول أن جيسر

 . أعلم واهلل ، التفصيل بهذا األقرب


