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

 الغسل باب تابع 

َكافٍر َوِإْسالُم: اهلل رمحه املؤلف قال. 

 الكافر هذا كان سواء، يغتسل أن عليه جيب فإنه الكافر أسلم فإذا، الكافر إسالم املذهب على الغسل موجبات من
 أو، كفره حال يف جنابة منه حصل أنه لو مبعنى، يأت مل أم، كفره أثناء يف الغسل يوجب مبا أتى وسواء،  مرتدا مأ أصليا

 . يغتسل أن عليه جيب فإنه، الغسل يوجب ما منه حيصل مل أم، ردته حال يف

 أن عليه جيب أنه، جنب وهو أسلم إذا الكافر أن على بينهم واتفقوا، اهلل رمحهم السلف فيها اختلف املسألة وهذه
، اهلل رمحهم بينهم فيه خالف ال وهذا، يرفعها أن إىل فيحتاج، باقية تزال ال جنابتهفإن ، جنب وهو أسلم إذا ألنه؛ يغتسل

 أو، جنب غري وهو أسلم لو ؟ عليه جيب ال أو، يغتسل أن عليه جيب فهل أسلم إذا مبعنى، ذلك سوى فيما واختلفوا
 : قولني على فيها اختلفوا ؟ عليه جيب ال أو الغسل عليه جيب فهل، واغتسل كفره حال يف أجنب وقد أسلم

 .يغتسل أن أسلم إذا الكافر على جيب أنه: األول القول

 أو، أصليا كافرا كان سواء، يغتسل أن أسلم إذا الكافر على يجبف، احلنابلة عند املذهب وهو، املالكية ذهبإليه و
حال وقال بعض احلنابلة : جيب إذا وجد منه يف ، وابن املنذر،أبي ثور هو رأيف السلف من طائفة عن منقول وهو، مرتدا

 . كفره مايوجب الغسل

  :أدلتهم
 أن فأمرني، أسلم أن أريد وسلم عليه اهلل صلى النيب أتيت]:قال أنه، عنه اهلل رضي، عاصم بن قيس عن :الدليل األول

 .ماجه ابن إال اخلمسة اهرو. [وسدر مباء أغتسل

 أن أسلم من على فيجب، الوجوب على يدل واألمر، باالغتسال أمره، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن وجه االستدالل:
 . يغتسل

: قال ألفاظها بعض ويف [ يغتسل أن أمره،  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ] ُأثال بن مثامة قصة يف ورد ما :الدليل الثاني
 . الصحيحني يف هوأصل ،الرزاق عبد أخرجه . فاغتسل يغتسل أن فأمره

 . [ اغتسلف املسجد من خنل قريب إىل - مثامة يأ -فانطلق  ]عنه اهلل رضي هريرة أبي رواية من وجاء

،  بالغسل أمرهما وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن؛  االغتسال وجوب على دليل احلديثني ففي قالوا وجه االستدالل:
 .واجب أسلم إذا الكافر فغسل،  للوجوب واألمر،  الوجوب على دليل فهذا

، كفره حال اغتسل لو والكافر،  تصيبه جناسة من أو،  تلحقه جنابة من كفره حال يف يسلم ال الكافر أن :الدليل الثالث
 مقام النوم أقيم كما،  احلدث مقام املظنة فأقيمت،  لألداء أهاًل ليس ألنه؛  منه النية صحة لعدم؛ ترتفع ال اجلنابة فإن

 . احلال هذه يف يغتسل أن عليه فيجب،  احلدث



  املطريي فهد: د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  23  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 3                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 . له يستحب بل،  يغتسل أن أسلم إذا الكافر على جيب ال أنه: الثاني القول

 مبا يأت مل إذا ما: بـ قيدوه احلنابلة و،  يغتسل أن عليه جيب الف،  رواية يف واحلنابلة،  والشافعية،  نيفةاحل ذهبإليه و
 . كفره حال يف الغسل يوجب

  :أدلتهم
 .السنية على أما

 أمرهما،  وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن،  عنهما اهلل رضي أثال بن ومثامة، عاصم بن سيق يثاحد:الدليل األول
 جيب ال لكن، أسلم إذا يغتسل أن، مرتدا أو أصليا كان سواء، للكافر فيستحب، االستحباب على حيمل األمرو، بالغسل

 . الغسل عليه

 : الوجوب عدم على الدليل وأما

 أن بينا واضحا نقال ينقل ومل، الغفري واجلم، الكثري العدد زمنه يف أسلم، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن :الدليل األول
، صرحيا أمرا، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألمرهم، واجبا الغسل كان ولو، بالغسل أمرهم، وسلم عليه اهلل  صلى النيب

 .بينا واضحا نقال إلينا ولنقل

 بن مثامة قصة وكذلك، ثابتة، عاصم بن قيس قصة وهذه، نقل قد األمر بأن: الدليل هذا األول القول أصحاب وناقش
 كان إذا األمر ألن؛ باالغتسال جديد  كل يأمر قضية كل يف، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن يلزم وال،  أيضا ثابتة، أثال

 . مرة كل لذكره حاجة ال، شائعا معلوما

 قصة يف، وسلم عليه اهلل  صلى النيب أنٍب؛ كفارةال فيها جتب اإلكرام حال يف اليمني بأن يقولون الذين، العلماء واستدل
 اهلل رضي بكر أبو يأتي حتى يأكلوا أال األضياف وحلف، بيته يف وجعلهم، أضيافه ومعه، بكر أبو ذهب ملا، بكر أبي
، يطعم أال وحلف، معهم يطعم حتى يطعموا أن ورفضوا، اخل.. وسب جدع بكر أبو جاء فلما، عليهم وتأخر، عنه

 فقال، بالكفارة وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمره ومل[ وأصدقهم هلل أبرهم أنت] فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخرب
 ال الكفارة فإن،  له إكراما غريه على اإلنسان حلف إذا، جتب ال اإلكرام حال يف الكفارة إن: وطائفة اإلسالم شيخ
 آية مثل، بالكفارة جاءت اليت النصوص عموم، وجوبها يف السبب إن: وقالوا، واجبة الكفارة بل: اجلمهور وقال، جتب

، خري هو الذي أتيت إال، منها خريا غريها فأرى، ميني على أحلف ال إني واهلل] جاءت اليت األخرى واألحاديث، املائدة
 حلف ما خيالف أن اإلنسان أراد حال يف، التكفري وجوب فيها ثبت اليت األحاديث من ذلك وغري[ مييين عن وكفرت

 معلوما كان ما، مسألة كل يف يذكر، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن حاجة وال، تركه على حلف ما يفعل أو، فعله على
 من لكل، وسلم عليه اهلل صلى النيب يذكر أن حاجة ال فإنه، مثله وهذا: قالوا، عنهم اهلل رضي الصحابة عند متقررا
 .متقرر معلوم أمر هذا ألن؛ يغتسل أن أسلم

 ما أول فليكن، كتاب أهل قوما تأتي إنك: ]وقال، اليمن إىل معاذا بعث، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :الدليل الثاني
 أن منهم أسلم من يأمر بأن معاذا يأمر مل، وسلم عليه اهلل صلى والنيب: قالوا... [ اهلل  إال إله أال شهادة إليه تدعوهم

 . يغتسل
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؛ يأمرهم أن معاذا وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمر أن يلزم ال أنه، السابق باحلديث االستدالل عن كاجلواب: واجلواب
 عليه النيب يذكر أن حاجة الف، لذكره حاجة ال فإنه، الناس عند متقررا معلوما كان فإذا، متقرر معلوم أمر األمر هذا ألن

 .ظاهرة بينة معلومة أشياء هذه ألن؛ كذا يفعلوا أن هلم وقل، كذا علمهم: له ويقول والسالم الصالة

 : الراجح

 أحاديث فهي، هلا معارض ال اليت األحاديث لوجود؛ يغتسل أن أسلم من على جيب وأنه، األول القول هو أعلم واهلل
 أو، تلحقه جنابة من غالبا خيلو ال تقدم كما الكافر نوأل؛ مبقتضاها العمل جيب فإنه،  ثابتة كانت وإذا،  وثابتة صحيحة

 اغتسل فإذا، الصعوبة بتلك ليس األمرو، بيقني احلدث من متطهرا يكون حتى، يغتسل أن له فينبغي، تصيبه جناسة من
، وطريقتهم الكافرين سبيل عن خرج قد بذلك يكون فإنه، له حصل إن واختنت، الكفر شعر عنه وألقى،  وتنظف
 . وطريقتهم وعملهم املؤمنني سبيل يف ودخل

َوَمْوٌت: قال . 

 إن وسيأتينا، تغسيله جيب فإنه مات من أن، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري عند وهذا، املوت الغسل يوجب مما أيضا
 نقل وقد، الباقني عن يسقط فإنه، البعض به قام إذا، الكفاية فروض باب من امليت تغسيل أن، اجلنائز باب يف، اهلل شاء

 العلم أهل من وطائفة وشيخ اإلسالم،والنووي ،وابن قدامة ،املنذر وابن، الطربي امليت غسل وجوب على اإلمجاع
 .(يف اجلملة بال نزاعواملوت موجب  :)قال الزركشي  ، عليهم اهلل رمحة

، القرطيب و، اجلّلاب ابن و، زيد أبي ابن عن نقل كما، بالسنية بل، الوجوب بعدم القول املالكية بعض عن قلُن وقد
 اهلل رمحه حجر ابن انتقد وهلذا؛ االستحباب باب من وأنه، امليت غسل وجوب بعدم القول عنهم نقل، منهم طائفة وعن

 بالسنية القول إىل ذهبوا قد املالكية وبعض اإلمجاع حيكي كيف، اإلمجاع حكى ملا منه شديد ذهول هذا: فقال، النووي
 .باالستحباب القول رجح قد، مسلم على شرحه يف القرطيب إن: قال حتى، واالستحباب

 حزم وابن،  الرب عبد ابن نقله فقد،  اإلمجاع نقل من فقط النووي ليس: وقالوا، حجر ابن على العلم أهل ورد
 ابن أنكر وهلذا؛  واجب امليت غسل أن على اإلمجاع وانقل،  عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وجمموعة، والكاساني،

 اهلل صلى والنيب ؟ باالستحباب يقال كيف: وقال، باالستحباب القول،  املالكية بعض على أنكر، مالكي وهو،  العربي
 . ضعيف قول مستحب امليت غسل بأن القول أن شك وال، ُغسل البشر أفضل وهو وسلم عليه

 .الباقني عن يسقط فإنه،  البعض به قام إذا،  الكفاية فروض سبيل على لكنه،  امليت تغسيل فيجب: إذن

  :أدلتهم
 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن،  ناقته وقصته الذي الرجل قصة يف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن :الدليل األول

 . للوجوب واألمر.متفق عليه [وسدر مباء اغسلوه]

 اغسلنها] ابنته يغسلن الالتي للنسوة قال،  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن،  اعنه اهلل رضي عطية أم عن :الدليل الثاني
 . للوجوب واألمر، متفق عليه[ ذلك رأينت إن،  ذلك من أكثر أو،  سبعًا أو،مخسا أو،ثالثا

 



  املطريي فهد: د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  23  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 4                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

َوِنفاٌس َوَحيٌض: اهلل رمحه قال. 

 العلماء أمجع فقد، عليهم اهلل رمحة العلم أهل عند عليه  جممع أمر وهذا، والنفاس احليض من عند الطهر الغسل جيب
، الغسل منهما واحدة كل على جيب فإنه، نفاسها من طهرت إذا النفساء وكذلك، حيضها من طهرت إذا املرأة أن على
 مرمحه تيمية ابن اإلسالم وشيخ ،والنووي ، قدامة وابن، املنذر وابن، الطربي جرير ابن ذلك على  اإلمجاع حكى وقد
 .اهلل

 .ثالثة أو يومني أو بيوم قبلها أو، الوالدة مع خيرج الذي الدم: هو النفاس

 .معلومة أوقات يف، معلومة سن يف الرحم ُترخيه، وطبيعة جبلة دم: واحليض

 . ؟ والنفساء للحائض الغسل وجوب على الدليل هو ما

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول:الدليل األول
 .اغتسلن به املراد {تطهرن فإذا} ،الدم انقطاع هنا بالطهر املراد {يطهرن

 شعرك انقضي] قال، حاضت أنها أخربته ملا، وسلم عليه اهلل  صلى النيب أن،  عنها اهلل رضي عائشة عن :الدليل الثاني
 . الصحيحني يفأخرجاه  [وامتشطي

 النيب فسألت، تستحاض كانت، عنها اهلل رضي حبيشأبي  بنت فاطمة أن،  عنها اهلل رضي عائشة عن :الدليل الثالث
 سليتفاغ أدبرت إذاو،  الصالة فدعي حيضتك أقبلت فإذا،باحليضة وليست عرق ذلِك] هلا فقال، وسلم عليه اهلل صلى

 . بالصالة ثم باالغتسال، وسلم عليه اهلل صلى النيب فأمرها الصحيحني يفأخرجاه  [وصلي

، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: فاجلواب ؟ الدليل أين ؟ النفساء أين لكن، للحائض بالنسبة واضح هذا: قائل قال فإن
 ؟ يبكيك ما] قال،  الوداع حجة يف تبكي وهي،  عائشة على دخل ملا،  وسلم عليه اهلل صلى فإنه، نفاسًا احليض مسى
 أن على تنبيه وهذا،  نفاسًا احليض، وسلم عليه اهلل صلى النيب فسمى،  احليض أصابك، حضت أي[  ؟ نِفسِت لعلك

 وترك، الغسل وجوبهي و، احليض أحكام هذه كانت فإذا، احليض من أكرب النفاس وأن، احليض حكم له النفاس
 يف كما، نفاسا احليض تسمية جاءت قد أنه خاصة، أوىل باب من النفساء على جيب كذلك فإنه، والصوم الصالة
 .احلديث

َدٍم عن عاريٌة ِوالدٌة ال: رمحه اهلل قال ثم . 

 .النفي تفيد حرف عطف هذه: ال

 أنه املعلوم من وهذا،  دم معها خيرج ومل،  ولدت امرأة أن قدر فلو،  الدم عن العارية الوالدة يف كذلك احلكم ليس أي
 الدم خروج الغسل سبب ألن؛  الغسل عليها جيب ال فإنه،  دم هانم خيرج ومل،  ولدت امرأة أن قدر لو لكن، نادر شيء

 .عليه املرتتب املسبَّب فقد، السبب فقد إذا ألنه؛  تغتسل أن عليها جيب فال،  معها خيرج مل والدم، 

 .تغتسل أن احلال هذه يف أمر الشريعة من يأت ومل، املنصوص معنى يف وال، عليه منصوصا ليس هذا وألن -

 . اهلل رمحهم احلنابلة مذهب من املشهور هو هذا 
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 ال، بالوالدة احلكم ويعلقون، الغسل عليها جيب فإنه، دم عن عارية والدة ولدت إذا املرأة أن، املذهب يف وجه وهناك
، اخلتانني والتقاء بالنوم احلكم علق كما، بالدم ال بالوالدة احلكم فعلق، الدم خروج مظنة الوالدة ألن: ويقولون، بالدم

 . به احلكم فعلق، احلدث خروج مظنة ألنه؛ باحلدث ال

 وهي املرأة طلقت إذاف ؟ الرحم براءة به حتصل احليضإذ ، احليض فأشبهت، الرحم براءة بها حيصل الوالدة وألن -
 املرأة ولدت فإذا، بالولد الرباءة حصلفت، بالوالدةهنا  احلكم فعلق، حيض ثالث، باحليض عدتها إنف، حتيض حائل

 يف اهلل شاء إن سيأتي كما، بطنها يف ما بوضع عدتها تنتهي، عنها متوفى غري أو، عنها متوفى كانت سواء، عدتها انتهت
 .مطلقة أو، عنها متوفى كانت سواء، عدتها انتهت ولدت إذا املرأة وأن، العدد أم احلمل أن، العدة باب

القرآِن ِقراءُة عليه َحُرَم الُغْسُل َلِزَمه وَمن: قال . 

 أنهاو، الغسل وجوب أسباب قبل من قدتقدمو، الغسل وجوب على املرتتبة األحكام عن، اهلل رمحه املؤلف سيتكلم
، املمنوعات أول هذاو، القرآن  قراءة: الستة وجباتامل هذه فيه وجدت من على حيرم فإنه، وجدت إذا،  وجباتم ستة

 .ذلك له جيوز وال، واحدة آية ولو، القرآن يقرأ أن عليه فيحرم

 : أصناف ثالثة عن تكلموا والعلماء

 اجلنب عن. 

 احلائض وعن. 

 والنفساء. 

 : قولني على املسألة هذه يفالعلماء  اختلف ؟ للقرآن اجلنب قراءة حكم ما: أوال

 .آية ولو، مطلقا القرآن قراءة له جيوز ال اجلنب أن: األول القول

 يف تفاصيل هذه، الدعاء أو الذكر، القراءة قصد بغري آية قرأ إذا، آية من أقل قرأ إذا، مذهب كل يف التفاصيل بعض وهلم
 . للجنب القرآن قراءة جتوز ال اجلملة يف لكن، نفسه املذهب

 أبي بن علي ورأي، عنه اهلل رضي عمر رأي وهو، احلنابلة عند املذهب وهو، والشافعية، واملالكية احلنفية ذهبإليه و
 . والزهري،والنخعي،وهو رأي احلسن،عنهم اهلل رضي، طالب

  :أدلتهم
 شيء القرآن قراءة عن حيجزه أو حيجبه نكي مل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :] عنه اهلل رضي علي عن :الدليل األول

 .[جنبا يكن مل ما،  حال كل على القرآن يقرئنا كان] الرتمذي الفظ ويف،اخلمسة اهرو [اجلنابة ليس

 واإلمام،الشافعي اإلمام ضعفه فقد، إسناده عن الكالم ويف صحته يف، اهلل رمحهم السلف بني معرتك هذا واحلديث
 أهل من وطائفة، حجر وابن،شعبة وحسنه، والبغوي، احلق وعبد، السكن  وابن،واحلاكم،الرتمذي وصححه، أمحد

 قد وهم (سِلمة بن اهلل عبد) امسه رجال إسناده يف ألن؛ اهلل رمحهم احلديث أهل بني خالف فيه وقع قد أنه املهم، العلم
 ؟ بثابت ليس أو ثابت احلديث هل: اختلفوا ذلك على وبناء، حديثه حيسن من ومنهم، يضعفه من فمنهم، فيه اختلفوا

 .احلديث يضعف اهلل رمحه واأللباني
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 من شيئا احلائض وال اجلنب يقرأ ال] قال، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن،  عنه اهلل رضي جابر :عنالدليل الثاني
 والدارقطين،والرتمذي،داود أبوأخرجه   [.القرآن

 احلجازيني عن روايته وإمساعيل، عياش بن إمساعيل رواية من فهو، اهلل  رمحه البخاري ضعفه اإلمام احلديث وهذا
؛ يصح ال احلديث إن: فقالوا، احلجازيني عن الرواية وهذه، صحيحة الشاميني عن وروايته، البخاري حقق كما، ضعيفة
 . عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة، واأللباني،والبيهقي،الرتمذيأيضا  وضعفه

 :قال ثم القرآن من شيئا قرأ ثم، توضأ وسلم عليه اهلل صلى النيب رأيتعن علي رضي اهلل عنه قال :  :الدليل الثالث
 .آية وال القرآن من شيئا يقرأ ال اجلنب: أي، أمحد اإلمام اهرو[ آية وال، فال اجلنب وأما،  ملن ليس جبنب هكذا]

 حيسنه، عليه اهلل رمحة باز بن العزيز عبد الشيخ وكان، األلباني وضعفه، موثوقون رجاله: اهليتمي عنه قال احلديث وهذا
 .يصححه أو

 .  صحيح بسند الرزاق عبدرواه  [ للجنب القرآن قراءة من ومينع ينهى كان أنه:]عنه اهلل رضي عمر عن:الدليل الرابع

 فسلم يبول وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى هأن ]، مسلم صحيح يف وأصله، قنفذ بن املهاجر حديث :الدليل اخلامس
 سلم أنه، قنفذ بن املهاجر حديث من، داود أبي عند األخرى الرواية جاءت وقد، [حتى توضأ  عليه يرد فلم،  عليه
 على إال عز وجل  اهلل أذكر أن كرهت إني] وقال، إليه واعتذر، السالم عليه يرد فلم، وسلم عليه اهلل صلى النيب على
 [.طهارة أو قال على طهر

 باب منف ؟ جنبا اإلنسان كان إذا فكيف، طهارة غري على اهلل يذكر أن كره، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان فإذا: قالوا
 يستطيع فهو، بيده اإلنسان وجنابة، جنابته حال يقرأه أن للجنب فليس، وأبركه وأعظمه الكالم أشرف القرآن نأل،أوىل
 .عنه اجلنابة وتزول يتيمم ماء عنده يكن مل وإن، اجلنابة فرتتفع يغتسل أن

 من ومنهم، يصححها من العلم أهل ومن، ضعف أسانيدها يف األول القول أصحاب أحاديث أن من املالحظو
 .بها يستدل تصلح أنو، أصال هلاأن  يثبت وأنه، أعلم واهلل االحتجاج درجة إىل تصل أنها مبجموعها لكن، يضعفها

 وهو، املسيب بن سعيد وعن، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن مروي ووه،القرآن يقرأ أن للجنب جيوز أنه: الثاني القول
 . الظاهرية رأي

  :أدلتهم
 أخرجه مسلم[ أحيانه كل على اهلل يذكر كان وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن :] عنها اهلل رضي عائشة عن :الدليل األول

 .جنب غري أو جنبا كان سواء،  وقت كل يف، القرآن وغري القرآن يشمل عام لفظ وهذا .

 حتى، أحاديث من تقدم مبا خمصوص، الذكر يف عام، السابقة باألحاديث خمصوص عام هذا بأن: االستدالل نوقش
 .احلديث هذا عموم خيصص وهذا، والسالم الصالة عليه، طهر غري على اهلل يذكر أن كره فإنه، قنفذ بن املهاجر حديث

 .عنهما اهلل رضي عباس ابن فعل :الدليل الثاني

 .للقرآن اإلنسان قراءة من املنع يف صريح صحيح نص يأت مل أنه :الدليل الثالث

 .بها ستدلفي، بصحتها: ويقولون، األحاديث يثبتون األول القول أصحاب بأن: نوقش
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 مبنعه الشريعة تأتي أن ميكن وال، كثري خري من مينع هفإن، القرآن قراءة من ومنع، جنبا كان إذا اإلنسان أن  :رابعالدليل ال
 كل يف القرآن إىل حمتاج واإلنسان، والتسديد والتوفيق اهلداية مصادر وأعظم، التلقي مصادر أعظم من مصدر من

 .القراءة جواز وهو، األصل على اإلنسان فيبقى، منه مينع واضح دليل عندنا فليس، أحيانه

 : الراجح

 فإنها، السابقة األحاديث جملموع وذلك؛ مطلقا القرآن قراءة للجنب جيوز ال وأنه، األول القول هو، أعلم واهلل
 ال فإنه بتصحيحها قال من وأما، األحاديث هذه بتصحيح ُيقل مل إذا هذا، أصال هلا أن ثبتي، أعلم واهلل مبجموعها

 وهو القرآن قراءة لإلنسان جيوزال أنه، أعلم واهلل رتجحي، عنه اهلل رضي عمر عن ثبت ما إىل إضافة، عنده إشكال
، اخلالف مسائل كل يف وهذا، اآلخر بالقول العلماء  من أحد قال لو مبعنى، واسعا هذا يف األمر يكون هذا ومع، جنب

 حتى: فيقال ؟ القرآن يقرأ اجلنبأن  وكيف، القرآن قراءة يف التشدد بعض عنده يكون قد الناس بعض ألن؛ أيضا هنا و
 فال، ضعف نوع فيها وأدلتها، خالف فيها املسألة ألن؛ عليه ينكر ال فإنه، اجلواز وذكر، العلم أهل بعض خالف لو

 هذا وإمنا،  اإلسالم شيخ ذكر كما فيها اإلنكار ينبغي ال االجتهاد مسائل كل وليست، االجتهاد مسائل يف اإلنكار ينبغي
 .فيها اإلنكار لإلنسان فيحق، قوية األدلة كانت إذا وأما، اضعف فيه الدليل كان إذا مبا مقيد

 : للقرآن احلائض قراءة

 : قولني على السلف فيها اختلف مسألة أيضا هذه ؟ هلا جيوز ال أم حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض جيوز هل

 .حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض جيوز ال أنه: األول القول

 جييزون فال، وعلي وجابر، وهو مروي عن عمر، احلنابلة عند املذهب وهو،  اجلديد يف والشافعية،  احلنفية ذهبإليه و
 .حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض

 : أدلتهم

 تقرأ أن هلا جيوز ال فاحلائض، القرآن يقرأ أن له جيوز ال كان إذا اجلنب فإن، اجلنب على احلائض قياس :الدليل األول
 . أوىل باب من القرآن

 يستطيع فإنه، اجلنب خبالف، بيدها ليست حيضتها احلائض ألن؛ الفارق مع قياس اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر كما وهذا
 .باالغتسال نفسه عن اجلنابة يرفع أن

، اإلنسان أجنب فإذا، مدتها تطول ال الغالب يف اجلنابة فإن، اجلنابة خبالف، مدته تطول احليض أن: آخر وجه من وفارق
 جنابته ارتفعت تيمم وإذا، يتيمم فإنه، ماء عنده ليس ملن، مثال ليلة أو يوما جنابته تطال إنف، جنابته رتتفعف، يغتسل

 . الراجح على

 .الفارق مع قياس اجلنب على احلائض فقياس وهلذا
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 [القرآن من شيئا احلائض وال اجلنب قرأي ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن رضي اهلل عنه،جابر عن :الدليل الثاني
 يروى احلديث وهذا،  ضعف إسناده ويف، عياش بن إمساعيل رواية من وهو.والدارقطين،والرتمذي،داود وأبأخرجه 

 .جابر عن وال عمر عن  ال، يصح ال و، جابر عن ويروى، عمر ابن عن

 أن هلا جيوز ال فإنه،  الدم انقطع فإذا،  الدم انقطاع قبلو، حيضها حال القرآن ةقراء هلا جيوز احلائض أن: الثاني القول
 .تغتسل حتى القرآن تقرأ

 أن قبل الدم انقطع فإذا، القراءة هلا جيوز ال فإنه، معها ينزل الدم دام ماأنه ، القولني بني الفرقو، املالكية ذهبإليه و
 .والقول األول الجتوز هلا القراءة مطلقا،القرآن قراءة هلا جازت، تغتسل

 .تفصيل بال، مطلقا القرآن قراءة هلا جيوز أنه القول الثالث : 

 .عليهم اهلل رمحة اإلسالم شيخ اختيار وهو، والظاهرية، القديم يف الشافعية ذهبإليه و
 : أدلتهم 

 .دليلأن األصل احلل واإلباحة حتى يقوم دليل يدل على التحريم وال :الدليل األول
 .القرآن قراءة من احلائض مينع، صحيح صريح نص عندنا ليسو،عدم الدليل :الدليل الثاني

 قراءة من مينع، وسلم عليه اهلل صلى النيب نع نص يأت ومل، حيضن كن، وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف والنساء 
 وكان، وسلم عليه اهلل صلى نبينا على السماء منات آي تنزل، وسلم عليه اهلل  صلى النيب عهد يف خاصة، القرآن

 القرآن قراءة كانت ولو، ونساءهم أهليهم ويعلمون، وجل عز اهلل كالم حفظ يف يتسابقون، عنهم اهلل رضي الصحابة
 خاصة، وجل عز الرب لبينه، وسلم عليه اهلل صلى النيب يبينه مل ولو، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبني،  جتوز ال للحائض

 اهلل رضي يتسابقون وهم، والعمل واإلهلام، هلم بالنسبة التلقي مصادر من مصدر وهو، القرآن وهو، جدا عظيم أمر يف
، وحيفظ حيضر بعضهم إن حتى، مجيعا يتسابقون فهم، اآلن كحالنا حاهلم وليس، وقراءته، به والعمل أخذه يف عنهم

 سواء، فيبلغ يرجع ثم، فيحفظ وسلم عليه اهلل صلى النيب حلق وحيضر، عنه حيفظ من يرسل احلضور يستطيع ال والذي
 . السنة من أم القرآن من كان

 . القرآن قراءة من احلائض مينع، صريح صحيح نص عندنا ما: يقولون، معه ومن اإلسالم شيخ وهلذا

  وسائل من وسيلة هو، ذلك غري إىل.. واستدالل، وإهلام، علم مصدر كونه عن فضال القرآن كذلك :لثالدليل الثا
 .وجل عز اهلل إىل والتقرب التعبد

[ ؟ ليلة يف القرآن يقرأ أن أحدكم أيعجز] القرآن قراءة على كثريا أصحابه حيث، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان وقد
 مرات ثالث اإلنسان قرأها فإذا أي[ القرآن ثلث تعدل أحد اهلل هو قل] قال ؟ اهلل رسول يا ذلك يستطيع وأينا: قالوا

 .ليلة يف القرآن قرأ فكأمنا

 على الدالة األحاديث اخل..[.. حرف آمل أقول ال: ]اخلطاب هذا مبثل خياطبهم، وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان -
 . وقراءته وحفظه القرآن فضيلة

 . وسلم عليه  اهلل  صلى النيب لبينه، للحائض بالنسبة ممنوعة قراءته كانت ولو
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 : الراجح

، باحلاجة التقييد حتى لكن، باحلاجة هقيد من العلم أهل منو، مطلقا القرآن قراءة للحائض جيوز أنه، أعلم واهلل الراجح
 أذكار يف القرآن قراءة إىل حتتاج أو، القرآن أبناءها تعلم أو، القرآن طالباتها تعلم معلمة تكون كأن، دليل إىل حيتاج

 .دليل إىل حيتاج هذا و، واملساء الصباح

 للفرق؛  اجلنابة كمسألة املسألة وليست، دليل عندنا ليس ألنه؛ مطلقا القرآن تقرأ أن هلا جيوز أنه أعلم واهلل الراجح بل
 وجود ناحية ومن، احليض إزالة على القدرة وعدم، اجلنابة إزالة على  والقدرة، املدة ناحية من، واحليض اجلنابة بني

 درجة إىل تصل بأنها القول على أو، صحتها فرض على، احلائض يف تأت ومل، اجلنب يف جاءت اليت، السابقة النصوص
 ألنه؛ غسلها وقبل، دمها انقطاع بعد حتى، وقت كل يف القرآن تقرأ أن للحائض جيوز: فيقال، أصال هلا وأن االحتجاج

 اآلن ألنها؛ تغتسل حتى تقرأ أن هلا جيز مل الدم انقطع إذا: يقال حتى بالضرورة مقيد أنه السبب ليس، مطلقا هلا جيوز
 قراءة هلا فأجزنا أو حاجة ضرورة أنه باب من ليس،  باجلواز القول إن: يقال وإمنا، نفسها عن احليضة ترفع أن تستطيع
 حال أو، الدم نزول فرتة حال وهي، ضرورة حبال تقييد غري ومن، حباجة تقييد غري من، مطلقا هلا جيوز ألنه بل، القرآن

 . أعلم واهلل، احليض فرتة

 .مدحم نبينا على وسلم اهلل وصلى
 


