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 دروس اإلماراتموقع 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إن احلمد  حنمده ونستعينو

من يهده ا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال ا وحده ال 

 شريك لو، وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل زلدثٍة ، وشر األمور زلدثاهتا، فإن خري الكالم كالم ا، وخري اذلدي ىدي زلمٍد 

نستأنف التعليق على صحيح اإلمام بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، 

 وال زال احلديث موصوالً حول أبواب كتاب الوضوء من الصحيح. –رمحو ا  – البخاري

 :-رحمو اهلل  –قال المصنف 

ثَ َنا ثَ َنا َحْفٍص، ْبنُ  َسْعدُ  َحدَّ  َيَساٍر، ْبنَ  َعطَاءَ  َأنَّ  َسَلَمَة، أَِبي َعنْ  َيْحَيى، َعنْ  َشْيَباُن، َحدَّ

 َأرَأَْيتَ  قُ ْلتُ  َعْنُو، اللَّوُ  َرِضيَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َسَألَ  أَنَُّو، َأْخبَ َرهُ  َخاِلٍد، ْبنَ  زَْيدَ  َأنَّ  َأْخبَ َرهُ 

 قَالَ  «ذََكَرهُ  َويَ ْغِسلُ  لِلصَّاَلةِ  يَ تَ َوضَّأُ  َكَما يَ تَ َوضَّأُ » ُعْثَمانُ  قَالَ  يُْمِن، فَ َلمْ  َجاَمعَ  ِإَذا

َر، َعِليِّا، َذِلكَ  َعنْ  َفَسأَْلتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتوُ  ُعْثَمانُ   َوالزُّبَ ي ْ

ُهمْ  اللَّوُ  َرِضيَ  َكْعبٍ  ْبنَ  َوأَُبيَّ  َوطَْلَحَة،  .ِبَذِلكَ  فََأَمُروهُ  َعن ْ
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ىذا احلديث أورده اإلمام البخاري متعلقًا بالباب السابق فيما يتعلق بنواقض الوضوء، وما 

يدخل يف النواقض، وما ال يدخل من الصور اليت ذكرناىا يف اآلثار، فهذا احلديث طبعاً 

رجالو سبق أن تكلمنا فيهم، إال أن فيو من اللطائف أن فيو ثالثة من التابعني يروي بعضهم 

رضي  –وفيو رواية الصحايب عن الصحايب، زيد بن خالد عن عثمان بن عفان عن بعض، 

 .-ا عنهم

وىذا احلديث فيو سؤال فيمن جامع ومل ُُيين، أي مل يُنزل ادلين، فبنين عثمان رضي ا عنو 

أنو يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره، وىذا احلكم إدنا ىو يف البداية، وىذا احلكم من 

ان عليو اليت دخلها النسخ )دخلها النسخ(، يعين كان الرجل إذا جامع ومل يُنزل، ك األحكام

مث استقر األمر وُنسخ احلكم إىل االغتسال سواء أنزل أو مل فقط الوضوء، وغسل الذكر، 

جهدىا فقد وجب "إذا جلس بني شعبها األربع مث  :يُنزل، ولذلك جاء يف احلديث

الغسل"، يعين مبجرد حصول الوقاع بني الرجل وادلرأة فإن الغسل واجب، أما احلكم األول 

، يعين إدنا يكون االغتسال إذا ادلاء من ادلاء": "فكان خاصًا باإلنزال، وىو قول النيب 

ني أن دلا ُسئل أن الرجل ُُيامع ومل ُُيين، فب حصل اإلنزال، وعليو ما ذكره ىنا عثمان 

عليو الوضوء، ىذا احلكم الذي كان يف مسألة اجلماع من غري إنزال، مث ُنسخ ىذا احلكم  

 كما بينا.

 قال المصنف أيضاً:
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ثَ َنا  أَِبي ذَْكَوانَ  َعنْ  الَحَكِم، َعنِ  ُشْعَبُة، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  النَّْضُر، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  ِإْسَحاُق، َحدَّ

، َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  َصاِلٍح،  رَُجلٍ  ِإَلى َأْرَسلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  الُخْدِريِّ

 ،«َأْعَجْلَناكَ  َلَعلََّنا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  فَ َقالَ  يَ ْقطُُر، َورَْأُسوُ  َفَجاءَ  األَْنَصارِ  ِمنَ 

 فَ َعَلْيكَ  ُقِحْطتَ  َأوْ  ُأْعِجْلتَ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  نَ َعْم،: فَ َقالَ 

 .«الُوُضوءُ 

بن  "ِإْسَحاقُ ىذا احلديث أيضًا كاحلديث السابق، ويف إسناد ىذا احلديث شيخ البخاري 

 منصور بن بهرام الكوسج المروزي".

أرسل إىل رجٍل من األنصار يطلبو، فجاء ىذا الرجل األنصاري  يف ىذا احلديث أن النيب 

: ، فقال النيب ورأسو يقطر، يعين من أثر االغتسال، أنو اغتسل سريعًا وجاء إىل النيب 

مث يعين طلبناك واستعجلناك، يعين الرجل كان مع أىلو، سواء يف الوقاع،  ،«أَْعَجْلَناكَ  َلَعلنَنا»

، وىذا فيو جواز األخذ بالقرائن، استعجل القدوم على النيب  طلبودلا مسع أن النيب 

 ومعرفة حال الرجل دلا قال: "لعلنا أعجلناك" دلا رأى أن رأسو يقطر من ادلاء.

 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  نَ َعْم،: فَ َقالَ ثم وجو الشاىد من ىذا الحديث: "

وىذا إشارة إىل أنو لو جامع  ،«الُوُضوءُ  فَ َعَلْيكَ  ُقِحْطتَ  َأوْ  ُأْعِجْلتَ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ 

واستعجل فإنو يكتفي بالوضوء )فإنو يكتفي بالوضوء(، يعين سواء جامع، أو جامع ومل يُنزل 
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"ُقحط"، فإن عليو فقط الوضوء، وىذا احلكم كاحلكم السابق )كاحلكم السابق( الذي 

 الناس بالوضوء دون االغتسال.يؤمر ُنسخ، أنو كان يف البداية 

، وكان من ؛ ألنو تأخر على النيب يعين ىذا الرجل جاء إىل النيب  وىذا فيو االعتذار:

، فكما أسلفنا أن ىذا احلكم من عادة الصحابة أهنم ُيتثلون ومباشرة يأتون إىل النيب 

ل، والعالقة اإلنزاىو االغتسال من  األحكام ادلنسوخة، واحلكم األخري الذي بينو النيب 

واضحة بالًتمجة أن ادلين ىو من جنس اخلارج من السبيلني )من جنس اخلارج من السبيلني( 

فيكون فيو االغتسال، يعين اخلارج من السبيلني كالبول وادلين وادلزي والغائط، اإلمام البخاري 

ل أو يرى أن ىذه فيها نقض الوضوء، وفيها يقوم حكم وجوب الطهارة سواء االغتسا

 األصغر.الضوء باختالف نوع احلدث سواء كان احلدث األكرب أو احلدث 

وىذا احلديث أيضًا بعض العلماء استدل بو على مسألة، وىي قضية دوام الطهارة، أو 

وأراد أن  ختفيف النجاسة اليت تكون على اإلنسان، ومنو مسألة إذا جامع اإلنسان من الليل

 ينام فإنو يتوضأ وينام، فقالوا ىذا فيو نوع ختفيف، وأنشط لإلنسان.

  ثم ذكر بعض الفوائد الحديثية:

ثَ َنا: قَالَ  َوْىٌب، "قال: "تَابَ َعوُ   .النضر بن مشيلأي تابع  ُشْعَبُة": َحدَّ
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يعين ىذه اللفظة غري  الُوُضوُء": ُشْعَبةَ  َعنْ  َوَيْحَيى، ُغْنَدٌر، يَ ُقلْ  َوَلمْ : اللَّوِ  َعْبدِ  أَبُو "قَالَ 

ذا  ائد اإلسنادية والفوائد ادلتنية إموجودة، وىذه طريقة اإلمام البخاري أنو ُيشري إىل الفو 

 أو وجدت طرق ومتابعات للحديث. كانت زيادات ألفاظ

ب اإلمام البخاري   :-رحمو اهلل  –ثم بوَّ

 "باب: الرجل يوضئ صاحبو"

ثَِنيقال  دُ  َحدَّ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  َيْحَيى، َعنْ  َىاُروَن، ْبنُ  َيزِيدُ  َأْخبَ َرنَا: قَالَ  َساَلٍم، ْبنُ  ُمَحمَّ

 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  زَْيٍد، ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َمْوَلى ُكَرْيٍب، َعنْ  ُعْقَبَة،

ا َوَسلَّمَ  ْعبِ  ِإَلى َعَدلَ  َعَرفةَ  ِمنْ  َأفَاضَ  َلمَّ  زَْيدٍ  ْبنُ  ُأَساَمةُ  قَالَ  َحاَجَتُو، فَ َقَضى الشِّ

 .«َأَماَمكَ  الُمَصلَّى: »فَ َقالَ  أَُتَصلِّي؟ اللَّوِ  َرُسولَ  يَا فَ ُقْلتُ  َويَ تَ َوضَّأُ، َعَلْيوِ  َأُصبُّ  َفَجَعْلتُ 

صاحبو أو يُعينو على الوضوء، وىذا  ىذا التبويب من اإلمام البخاري يف حكم الرجل يوضئ

" ََيَْي  يروي بعضهم عن بعض، "السند الذي أورده اإلمام البخاري، فيو ثالثة من التابعني

" تابعي، فالثالثة من التابعني ُكَرْيبٍ " تابعي، و "ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُموَسىو "من طبقة التابعني، 

 يروي بعضهم عن بعض.

يف نفس السن واألخذ عن الشيوخ، تسمى رواية األقران، وجاء  و "يحيى وموسى أقران"

وي عن ابن عباس ىو أسامة، لكن ىذه الرواية وىم من بعض ايف بعض الروايات، أن الر 
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 اْبنِ  َمْوَلى ُكَرْيٍب،اليت أوردىا ىنا اإلمام البخاري: "الرواة، الرواية الصحيحة ىذه الرواية 

: وىنا العلماء يقولون أن َوَسلََّم" َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  زَْيٍد، ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  َعبَّاٍس،

ىذه الًتمجة الين أوردىا اإلمام البخاري أخص من الدليل الذي أورده، يعين دلا يًتجم اإلمام 

: يُفهم منو أن اإلنسان ُيساعد غريه يف الوضوء، "البخاري يقول: "الرجل يوضيء صاحبو

 يغسل يده، يغسل رأسو، يغسل رجلو، لكن ما أورده اإلمام البخاري. أي

 أي ادلساعدة يف صب ادلاء، حنن عندنا ثالثة صور: ":َويَ تَ َوضَّأُ  َعلَْيوِ  َأُصبُّ  َفَجَعْلتُ قال: "

 عندنا صورة إحضار ادلاء للمتوضئ. -

 .وصورة صب ادلاء للمتوضئ حىت يتوضأ -

الصورة الثالثة: وىي مساعدة ادلتوضئ يف الوضوء، يعين يساعده يف غسل يده  -

 ووجهو ورجلو.

الذي أورده اإلمام البخاري يف احلديث إدنا ىو متعلق بصب ادلاء وورد يف األحاديث 

اليت أشار إليها اإلمام البخاري فلم  ، أما صورة ادلسألةاألخرى إحضار ادلاء إىل النيب 

تأت يف ىذه النصوص )مل تأت يف ىذه النصوص(، وىي مسألة خالفية، ىل ُيوز أن 

 يوضئ الرجل صاحبو.

ىذا فيو جواز االستعانة  َويَ تَ َوضَّأُ": َعَلْيوِ  َأُصبُّ  قال: "َفَجَعْلتُ فهنا يف ىذا احلديث، 

سفر، واإلنسان يصب آلخر ء، يعين لو كان اإلنسان على ضو و البالغري يف صب ادلاء يف 
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، خالفًا دلن ذىب إىل الكراىة، كبعض الشافعية، والصحيح أن ىذا  ىذا جائز وويتوضأ ب

 يف ذلك. جائز لفعل النيب 

وطبعًا ىذا احلديث شرحناه فيما سبق من األبواب، وكانت ىذه احلادثة يف احلج، وُيستفاد 

على الوضوء، يكون أيضًا من ىذا احلديث أيضًا ادلواظبة على الوضوء، أن اإلنسان يستمر 

توضأ وىو يف الطريق من عرفة إىل  ألن النيب ىذا األفضل، متوضئ  يف أغلب أحيانو

 .ل مزدلفة، يف نصف الطريق توضأ النيب مزدلفة، قبل أن يص

 ثم في الحديث اآلخر:

ثَ َنا قال ، ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  َعِليٍّ اِب، َعْبدُ  َحدَّ  َسِعيٍد، ْبنَ  َيْحَيى َسِمْعتُ : قَالَ  الَوىَّ

 ْبنَ  ُعْرَوةَ  َسِمعَ  أَنَّوُ  َأْخبَ َرهُ  ُمْطِعٍم، ْبنِ  ُجبَ ْيرِ  ْبنَ  نَاِفعَ  َأنَّ  ِإبْ َراِىيَم، ْبنُ  َسْعدُ  َأْخبَ َرِني: قَالَ 

ثُ  ُشْعَبَة، ْبنِ  الُمِغيَرةِ   َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  أَنَّوُ  ُشْعَبَة، ْبنِ  الُمِغيَرةِ  َعنِ  ُيَحدِّ

 يَ تَ َوضَّأُ، َوُىوَ  َعَلْيوِ  الَماءَ  َيُصبُّ  َجَعلَ » ُمِغيَرةَ  َوَأنَّ  َلُو، ِلَحاَجةٍ  َذَىبَ  َوأَنَّوُ  َسَفٍر، ِفي َوَسلَّمَ 

 .«الُخفَّْينِ  َعَلى َوَمَسحَ  ِبَرْأِسِو، َوَمَسحَ  َوَيَدْيِو، َوْجَهوُ  فَ َغَسلَ 

ىذا احلديث يف إسناده، يعين يف اإلسناد ادلاضي ثالثة من التابعني ويف ىذا اإلسناد أربعة 

 من التابعني يروي بعضهم عن بعض.



 

  8 
 

 يف التعليق على صحيح البخاريالسابع واألربعون الدرس 

بن سعيد وسعد بن إبراىيم من  رواية األقران، فإن ىؤالء التابعني من األقران، َييوفيو أيضاً 

األقران، وأيضاً: نافع بن جبري وعروة أيضًا من األقران، وىؤالء كلهم منطبقة التابعني، يعين 

 .من َيي بن سعيد إىل عروة بن ادلغرية، ىؤالء كلهم من طبقة التابعني

ينا مفصاًل يف مسألة ادلسح على اخلفني، لكن وجو إيراد وىذا احلديث طبعًا سوف يأت

، ادلصنف لو ىو جواز االستعانة بالغري يف الوضوء، ألنو خرج معو وأخذ يصب ادلاء للنيب 

 للكبري )خدمة الصغري للكبري(.وىذا فيو خدمة الصغري 

إلنسان أن اإلنسان صاحبو، ىل ل لة اليت أشرنا إليها وىي أن يوضيءوىنا تأيت ىذه ادلسأ

 يوضيء صاحبو؟ 

علماء على أنو مكروه، أنو ُيكره أن يوضيء اإلنسان صاحبو إال حلاجة، كأن يكون ال

اإلنسان مريضاً، كأن يكون اإلنسان مشلواًل، كبريًا ال يستطيع القيام وأراد أن يتوضأ، أو ال 

غريه، حىت قال  يستطيع الوقوف أو اجللوس أو غريىا من األحوال، لو عذر، فلو أن يوضئو

 الفقهاء: "لو توضأ األب مث أمر ابنو أن يغسل رجليو يف الوضوء، فهل لو ذلك؟

 قالوا نعم لو ذلكم، فيدخل يف حكم ىذه ادلسألة، وىي أن يوضيء صاحبو.
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طبعًا بعض العلماء قال: "أن اإلمام البخاري أراد هبذا التبويب القياس، أنو كما أنو ُيوز 

إحضار ادلاء ويف صب ادلاء، كذلك ُيوز االستعانة بالغري يف عملية  االستعانة بالغري يف

 .الوضوء

وىذا القياس يعين بعض أىل العلم ينتقده، يقول أن ىذا فعل سلتلف دتاماً، والعبادات 

األصل أن اإلنسان يقوم هبا بنفسو، كعبادة الصالة والوضوء يقوم اإلنسان هبا بذاتو، وعلى  

إال حلاجة، إذا وجدت  احلكم أقرب ما يكون إىل الكراىة أن كل حال، فهي كما أسلفنا

ذا كان اإلنسان مثاًل طريح ال يستطيع الوضوء، فلإلنسان أن كمرض أو علة إحاجة  

 ُيساعده يف الوضوء.

 –رحمو اهلل  –ثم بعد ذلك عقد اإلمام البخاري 

 ""باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

 "ال بأس بالقراءة يف احلمام، وبكتب الرسالة على غري وضوء". وقال منصوٌر عن إبراىيم:

 فسلنم فسلِّم، وإال فال تسلم". إزارٌ ن كان عليهم "إ وقال حماٌد عن إبراىيم:

ثَ َناثم قال  ثَِني: قَالَ  ِإْسَماِعيُل، َحدَّ  ُكَرْيٍب، َعنْ  ُسَلْيَماَن، ْبنِ  َمْخَرَمةَ  َعنْ  َماِلٌك، َحدَّ

َلةً  بَاتَ  أَنَّوُ  َأْخبَ َرهُ  َعبَّاسٍ  ْبنَ  اللَّوِ  َعْبدَ  َأنَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َمْوَلى  َصلَّى النَِّبيِّ  َزْوجِ  َمْيُمونَةَ  ِعْندَ  لَي ْ

 اللَّوِ  َرُسولُ  َواْضَطَجعَ "  الِوَساَدةِ  َعْرضِ  ِفي فَاْضَطَجْعتُ  َخالَُتوُ  َوِىيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ 
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 ِإَذا َحتَّى َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َنامَ  طُوِلَها، ِفي َوَأْىُلوُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى

َلوُ  َأوْ  اللَّْيُل، انْ َتَصفَ  َقظَ  ِبَقِليٍل، بَ ْعَدهُ  َأوْ  ِبَقِليلٍ  قَ ب ْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  اْستَ ي ْ

ْومَ  َيْمَسحُ  َفَجَلسَ  َوَسلََّم،  ُسورَةِ  ِمنْ  الَخَواِتمَ  اآليَاتِ  الَعْشرَ  قَ َرأَ  ثُمَّ  بَِيِدِه، َوْجِهوِ  َعنْ  الن َّ

َها فَ تَ َوضَّأَ  ُمَعلََّقٍة، َشنٍّ  ِإَلى قَامَ  ثُمَّ  ِعْمَراَن، آلِ   قَالَ  ،ُيَصلِّي قَامَ  ثُمَّ  ُوُضوَءُه، فََأْحَسنَ  ِمن ْ

 َيَدهُ  فَ َوَضعَ  َجْنِبِو، ِإَلى فَ ُقْمتُ  َذَىْبتُ  ثُمَّ  َصَنَع، َما ِمْثلَ  َفَصنَ ْعتُ  فَ ُقْمتُ : َعبَّاسٍ  اْبنُ 

 رَْكَعتَ ْيِن، ثُمَّ  رَْكَعتَ ْيِن، ثُمَّ  رَْكَعتَ ْيِن، َفَصلَّى يَ ْفِتُلَها، الُيْمَنى بُِأُذِني َوَأَخذَ  رَْأِسي، َعَلى الُيْمَنى

 فَ َقامَ  الُمَؤذُِّن، أَتَاهُ  َحتَّى اْضَطَجعَ  ثُمَّ  َأْوتَ َر، ثُمَّ  رَْكَعتَ ْيِن، ثُمَّ  رَْكَعتَ ْيِن، ثُمَّ  رَْكَعتَ ْيِن، ثُمَّ 

 ."الصُّْبحَ  َفَصلَّى َخَرجَ  ثُمَّ  َخِفيَفتَ ْيِن، رَْكَعتَ ْينِ  َفَصلَّى

ىذا التبويب من اإلمام البخاري، "باب: قراءة القرآن بعد احلدث وغريه" إشارة إىل مسألٍة 

، أو وىي قراءة القرآن مع احلدث إذا كان اإلنسان زلدثًا حدثًا أكرب خالفية بني العلماء،

 أصغر، أو حىت ادلرأة لو كانت حائضاً، ىل ُيوز ذلم قراءة القرآن على ىذا احلال أو ال.

  :وىنا قبل ذكر الحديث أورد جملة من اآلثار عن السلف

 ادلعتمر السلمي. ابن منصور ىو "قال منصور":
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، وىذا التعليق جاء موصواًل عن سعيد بن منصور يف سننو، وسنن "النخعي"عن إبراىيم 

سعيد بن منصور من الكتب اليت تعتين باآلثار، يعين يوازي يف ادلنزلة ادلصنفني: مصنف عبد 

 الرزاق، ومصنف بن أيب شيبة.

كتب   س بالقراءة يف احلمام، طبعًا البد دلا نقرأال بأ "قال: ال بأس بالقراءة في الحمام"،

ف ىو موضع الفقو أو احلديث أن نفرق بني احلمام والكنيف )بني احلمام والكنيف(، الكني

 احلمامات عندنا يف زماننا.م قضاء احلاجة اليت يُطلق عليها اليو 

وأما احلمام فهو مكان السباحة )مكان السباحة(، مثل األحواض كانت موجودة يف الزمن 

يغتسلون فيها، تسمى احلمامات، فال بد أن نفرق يعين ألن االصطالح العريف تغري،  السابق

احلمام يف الزمن السابق شيء، واحلمام يف زماننا شيٌء آخر، يعين يف الزمن السابق كان 

 مكان السباحة.

يعين ىل ُيوز أن يقرأ  فهنا ذكر إبراىيم النخعي، قال: "ال بأس بالقراءة في الحمام"،

ن القرآن يف احلمام، مكان السباحة ومكان اجتماع الناس، فكان يرى أنو ال بأس شيء م

 بالقراءة يف احلمام.
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ىل ُيوز أن يكتب رسالة فيها، طبعًا الرسالة  وء"،قال: "وبكتب الرسالة على غير وض

، وخاصة أن أغلب الرسائل تصدنر بالبسملة، فهي مظنة مظنة أن يكون فيها ذكر ا 

 ، فكان يرى أنو ال بأس بكتابة الرسالة وىو على غري وضوء.ذكر اسم ا 

وأجازه مجلة من التابعني، وقال محاد عن إبراىيم أيضاً، محاد بن طبعًا البعض منع ىذا، 

ر فسلم، وإال فال تسلم"، سليمان الكويف عن إبراىيم النخعي، قال: "إن كان عليهم إزا

يعين إذا كانوا يف احلمام، الناس يف احلمام ىل يسلم عليهم؟ يُلقي عليهم السالم؟ طبعاً، ما 

التعليل؟ أن فيو اسم ا، السالم عليكم، السالم اسم من أمساء ا، فهل يُلقى على ىؤالء 

 نو يُلقي عليهم السالم.ادلوجودين يف احلمام؟ فذكر أهنم إذا كانوا مستورين باإلزار فإ

حديث الباب، وقد سبق أن ذكرنا ىذا احلديث،  –رمحو ا  –مث ذكر اإلمام البخاري 

ا ن عباس دلا بات عند خالتو ميمونة، يعين حتني ابن عباس وىذب، قصة عبد ا هتكرر ذكر 

عند عند ميمونة خالتو، فذىب ونام  ون فيها النيب من فطنتو وذكاءه الليلة اليت يك

، وىذا من حرص ابن عباس، وكان طبعاً صغرياً؛ ألن خالتو ميمونة حىت يرى عبادة النيب 

تويف وابن عباس عمره عشر سنوات، فكان عمره آنذاك صغري يعين، فنام مع النيب  النيب 

 وذكر أنو اضطجع يف نفس الوسادة اليت نام عليها النيب ،. 

َلوُ  َأوْ  اللَّْيُل، انْ َتَصفَ  ِإَذا َحتَّى َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قال: "فَ َنامَ   َأوْ  ِبَقِليلٍ  قَ ب ْ

َقظَ  ِبَقِليٍل، بَ ْعَدهُ  ْومَ  َيْمَسحُ  َفَجَلسَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  اْستَ ي ْ  َوْجِهوِ  َعنْ  الن َّ
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وذكر العلماء يف ىذا فعل ما يُعني اإلنسان على قيام الليل، فعل ما يُعني اإلنسان  ":بَِيِدهِ 

يكون النوم عليو ثقيل،  منتصف الليلعلى قيام اليل، يعين اإلنسان أول ما يستيقظ يف 

 مسح النوم عن وجهو، يعين مسح العينني حىت خيفف اإلنسان النوم على نفسو. فالنيب 

وىذا وجو الشاىد من  ":ِعْمَرانَ  آلِ  ُسورَةِ  ِمنْ  الَخَواِتمَ  اآليَاتِ  الَعْشرَ  قَ َرأَ  مَّ قال: "ثُ 

استيقظ من النوم فمسح عينيو ووجو مث قرأ اآليات،  تبويب اإلمام البخاري، أن النيب 

توضأ بعد ذلك، فهذا وجو  ، النيب للوضوء، توضأ بعد ذلك يعين مل يذىب النيب 

 االستدالل.

وىنا ىذه ادلسألة، العلماء  ":ِعْمَرانَ  آلِ  ُسورَةِ  ِمنْ  الَخَواِتمَ  اآليَاتِ  الَعْشرَ  قَ َرأَ  ثُمَّ  قال: "

يُفصلون فيها، حكم القراءة، حكم قراءة القرآن على غري طهارة )على غري طهارة(، سواء  

كان على اإلنسان احلدث األصغر أو األكرب أو ادلرأة يف احليض، ما حكم قراءة اإلنسان 

آن على غري طهارة، أواًل ينبغي أن نعرف أن العلماء متفقون على أن األكمل واألفضل للقر 

ىو قراءة القرآن على طهارة، األكمل واألفضل ىو قراءة القرآن على طهارة(، دلاذا؟ تعظيماً 

  لذكر ا تعاىل )تعظيمًا لذكر ا تعاىل(، بل يدل على ىذا ما جاء يف السنن أن النيب 

عليو السالم، مث أسرع النيب  جدار، فمرن عليو رجل فسلنم عليو، فلم يرد النيب  كان عند

  فتوضأ مث رد عليو السالم، مث قال النيب :ذكر ا على غري "إين مل أحب أن أ
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قراءة يعين تالوة، وإدنا رلرد اسم السالم مل يُرد النيب ، يعين ليس القرآن، وليس كالم طهارة"

 أن يتفوه بو وىو على غري طهارة، وقد جاء يف األحاديث... 

السالم  ، ولذلك مل يرد النيب "إن السالم اسٌم من أمساء ا": وقفنا عند قول النيب إذاً 

هذا شلا استدل بو العلماء على أن األكمل أن اإلنسان ال يقرأ فحىت ال يذكر اسم ا، 

 القرآن إال على طهارة.

أن طبعاً اإلنسان ال يستطيع يف كل أحوالو  ؟ن يقرأأأما من حيث اجلواز، ىل ُيوز لإلنسان 

يكون على طهارة )يف كل أحوالو أن يكون على طهارة(، ال سيما النساء )ال سيما النساء 

 طهارة؟ نعم، الصحيح أنو ُيوز أن ريوأحوال النساء(، فهل ُيوز لإلنسان أن يقرأ على غ

كان يذكر "كان يذكر ا يف كل أحيانو"،  : طهارة، بدليل حديث النيب  يقرأ على غري

ا يف كل أحيانو، فقال العلماء ىذا من العمومات اليت يدخل فيها صورة الطهارة، وغري 

قائمًا جالسًا مضطجعاً، كل ذلك داخٌل يف ىذا  الطهارة إىل جانب صورة النيب 

 حيح دلا عائشة كانت يف احلج، وحاضت، النيب احلديث، وأيضًا ذكروا ما جاء يف الص

قال ذلا: "افعلي كل ما يفعلو احلاج إال أال تطويف بالبيت"، فقال أجاز ذلا فعل احلاج غري 

على غري  ، فقالوا ىذا دليل أنو ُيوز ذكر ا الطواف، واحلاج يف احلج يذكر ا 

 طهارة، لكن يبقى األكمل يف ىذا احلكم، وىو أن األفضل أن يكون اإلنسان على طهارة.
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"مس القرآن": ىل ُيوز أن ُيس  وىنا أيضًا مسألة مهمة، وىي مسألة مس القرآن

اإلنسان القرآن وىو على غري طهارة؟ سواء كان حدثًا أصغر أو أكرب، أو كانت ادلرأة 

فيما ذكرناه، أن األفضل أال ُيس اإلنسان القرآن إال وىو على حائضاً؟ نفس التفصيل 

طهارة )إال وىو على طهارة(، وجاء ىذا يف آثار بعض الصحابة أهنم ما كانوا ُيسون القرآن 

 إال على طهارة، فهذا ىو األكمل وىو األفضل.

 أما من حيث الجواز، فهناك صورتان:

غار، العلماء تقريبًا متفقون يف صورة الصبيان، الصبيان الص الصورة األولى: -

ىذا يدخل  ادلذاىب األربعة أن الصبيان ُيوز ذلم مس القرآن من غري طهارة، وقالوا

حىت ال ُينع الصبيان من تالوة القرآن، وتعلم و حتت قاعدة ادلشقة جتلب التيسري، 

 القرآن خاصة يف الكتاتيب ومواضع حفظ القرآن، فُيخفف عنهم يف ىذا اجلانب.

األئمة األربعة فادلسألة فيها خالف معروف بني العلماء، فذىب  غير الصبيانأما  -

إىل أنو ال ُيوز مس القرآن إال بطهارة )ال ُيوز مس القرآن إال بطهارة(، وىناك قول 

آخر جلمع من التابعني، وىو قول الظاىرية، أنو ُيوز مس القرآن ولو بغري طهارة، 

األصغر واألكرب وحىت ادلرأة احلائض، وىذا وقالوا يدخل يف ذلك صاحب احلدث 

ع مس القرآن لغري الطاىر، ال القول الثاين ىو األقرب؛ ألنو ال يوجد دليل على من

 ، ال يوجد أي دليل صريح.يوجد
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 طبعاً ىم اعتمدوا على دليلين مشهورين:

، واالستدالل بو استدالل [97:الواقعة]﴾اْلُمَطهنُرونَ  ِإالن  َُيَسُّوُ  ال﴿األول اآلية:  -

خاطئ، وقد فصنلو ابن القيم تفصياًل مجياًل يف كتاب أقسام القرآن، ال ُيسو إال 

ادلطهرون ىذا يف الكتاب ادلكنون، اآلية اليت قبلها يف ذكر الكتاب ادلكنون وليس يف 

ن، وادلتطهرو ادلطهرون ىنا ىم ادلالئكة )ىم ادلالئكة(، وفرٌق بني ادلطهرون و القرآن، 

، وال يصح تنزيلها على فبين آدم متطهر، وأما ادلالئكة فمطهرون، فاآلية يف ادلالئكة

تفاصيل معروفة، فا سبحانو وتعاىل ما قال ال ُيسو إال ادلتطهرون،  الناس، وذلا

 طهرون" أي ادلالئكة.ادلقال: "

"ال ُيس : دلن منع مس القرآن بغري طهارة، حديث النيب  وأما االستدالل الثاني -

، وىذا احلديث لو طرق كثرية ضعيفة، ولكنو يرتقي إىل احلسن القرآن إال طاىر"

مبجموع الطرق، لو مجعنا الطرق فإنو يرتقي إىل احلسن، ومع ذلك ليس فيو دليل 

، ال ُيس القرآن إال طاىر: ادلقصود بو إال مؤمن؛ ولذلك هنى النيب ()ليس فيو دليل

 الكفار حىت ال ُيسو الكافر، وأما ىذا الوصف  عن السفر بادلصحف إىل بالد

دلا مر على أبو ىريرة  يف قصة أيب ىريرة ال ينطبق على ادلؤمن، بدليل أن النيب 

 النيب فاخننس أبو ىريرة، اختبأ، فاغتسل وجاء ورأسو يقطر من ادلاء، فجاء إىل 

فقال النيب  عليك، ين كنت على جنابة فلم أحب أن أسلمإ فقال أبو ىريرة للنيب 
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 النجاسة ال يكون باإلنسان  ادلؤمن ال ينجس"، فوصف: "سبحان ا إن

ادلؤمن، وإن كان بو احلدث األصغر أو األكرب، فالرباءة األصلية قائمة أنو ُيوز مس 

ادلصحف للحائض واجلنب وادث احلدث األصغر؛ ألنو ال يوجد دليل صريح 

 ى أن يكون ادلس على طهارة.على ادلنع، مع أن األكمل ىو احلرص عل

ذنو، وفتل أذنو، وىذه ذلا قصة معروفة، كان ىذا احلديث مالطفة الصغري مبسك أ وأيضًا يف

القصد التشجيع أو تعليم عبد ا بن عباس، وفيو استحباب قراءة ىذه اآليات عند القيام 

 من الليل.

القادم، سائلني ادلوىل أن يرزقنا لعلنا نقتصر على ىذا القدر من التعليق ونكمل يف اللقاء 

 . .وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو، وصلى ا  على نبينا زلمد

 

 


