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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح

سههائر فههي وغيرههها واللغوية والفقهية الحديثة الجأزاء تصنيف إن
المؤلههف يسههتطيع جأليلة فوائد وفيها كبيرة ثمار لها والفنون العلوم

ويسههتطيع كلها، تكن لم إن الباب مسائل بمعظم اللمام خللها من
لهم الجههزء أو الجأههزاء لن غيرهها فههي يستطيعه ل ما الدلة يورد أن

أدلههة وعههرض أطرافههها شههعث ولههم المسههألة هذه لتناول إل يصنف
الههدليل يقتضههي مهها ترجأيههح اختلفا- ثههم ثههم كان فيها- إن المختلين
ترجأيحه. 

ومطالعتههها الجأههزاء هذه بعض قراءة من الفائدة من ألمسه ولما
ًَا أفرد أن رأيت السههؤال يكههثر متنوعههة مسههائل فههي مسههتقلة بحوثهه
فقههد للقههرآن، الجنههب قههراءة حكم وهي مهمة بمسألة مبتدئا عنها،
وحههاظر، مبيههح بيههن مهها العلم أهل بين خلفا المسألة هذه في وقع

المنع.  على العلم أهل من والكثر

بيههن تلزام ل أنههه والتحقيههق المعرفة أهل عند المعروفا كان وإن
معهم- وهههذه الحق يكون فقد والصواب؛ الحق وبين الجمهور قول

غيرهم.  جأانب في الحق يكون العلمية- وقد المسائل في الكثر

ًَا والمنصف وإن اتبعههه، الههدليل نصههره فما الدليل؛ عن يبحث دائم
ه كهان أو الهدليل فيهه يهرد لهم وما قليل، به القائل كان ًا دليل ضهعيف

به.  القول على الكثرون كان وإن تركه،

الجأههر مههن يخلههو ل ويتحههراه عنههه يبحههث الههذي الحههق وصههاحب
بخلفا واحد، أجأر فله وإل الخرين حازا الحق أصاب فإن والجأرين؛

إليههه؛ ينتمههي مههن لمههذهب تعصب له أو سيئة مقاصد له ممن غيره
بخلفا الحههق كههان إذا فكيف خطر على فإنه الحق أصاب وإن فإنه

المستقيم. صراط إلى وهداه الله وفقه من والموافق قوله،

للمحدث القرآن غير الذكر جأوازا على الجأماع

بمهها تعالى الله ذكر ويرضى- أن يحب لما تعالى الله أعلم- وفقك
ًَ والحههائض،  للجنههب جأههوازاه علههى مجمههع القههرآن سوى عههن فضههل

النووي قال مشهورة؛ كثيرة والسنة الكتاب من ذلك وأدلة غيرهما،
والتهليههل التسههبيح  جأههوازا علههى المسههلمون اللههه: (( أجأمههع رحمههه
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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
  رسول على والصلة والتحميد والتكبير            

   -        -              
        )( .

ًا المحدث قراءة جأوازا له مس غير من للقرآن أصغر حدث
ًا للمحدث القرآن قراءة جأوازا على العلم أهل أجأمع ؛)2(أصغر حدث

كثيرة. ذلك وأدلة

النههبي زاوج ميمونههة عنههد ليلههة قال: ( بت عباس ابن حديث منها
                     

                
                
               .( 
)(. 

(بههاب اللههه رحمههه البخههاري اللههه عبههد أبو المام عليه بوب وقد
وغيره). الحدث بعد القرآن قراءة

وقد روى مالك في الموطأ بسند منقطههع مههن طريههق محمههد بههن
سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهههم يقههرؤون القههرآن
فذهب لحاجأته ثم رجأع وهو يقرأ القرآن. فقال لههه رجأههل: يهها أميههر
المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال لههه عمههر: مههن

)4(أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ 

قههراءة جأههوازا الحههدث اللههه: (( وفههي رحمههه الرحمههن عبههد ابن قال
يكههن لم إن وضوء على ليس لمن المصحف غير في طاهرا القرآن

عههن شههذ مههن إل فيههه يختلفون ل العلم أهل جأماعة هذه وعلى جأنبا
الصههحابة جأماعة في بعمر وحسبك بهم، محجوج هو ممن جأماعتهم

 .)5(الصالح السلف وهم

.44/ 2السنة:  شرح . أنظر2/164)المجوع: ( 1

.2/163للنووي:  ،المجموع8/14الستذكا:  )أنظر( 2

- نووي.46- 6/45-فتح. مسلم: 1/278 البخاري: )( 3

عمر. من يسمع لم سيرين بن ومحمد الزرقاني، - شرح2/8 الموطأ: )( 4

.8/14 الستذكار: )( 5
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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
داود أبههو روى لمهها تعههالى؛ اللههه لههذكر يتطهههر أن للمسلم والفضل
بن المهاجأر عن صحيح بسند وغيرهم والحاكم ماجأة وابن والنسائي

            النبي أتي أنه قنفذ،
  ) :          .(

       :       
               
   .

للقرآن الجنب قراءة حكم في العلم أهل أقوال

ثلثة على للقرآن الجنب قراءة في اختلفوا العلم أهل أن اعلم
 أقوال:

ًا.  القرآن من شئ قراءة يجوزا : لالوأل القول مطلق

ًا. القرآن قراءة : يجوزاالثاني القول مطلق

ويحههرم اليسير والشيء واليتين الية قراءة : يجوزاالثالث القول
العلم.  أهل من جأماعة القوال هذه من قول بكل قال الكثير. وقد

أهههل مههن وطائفههة الصههحابة لبعههض قههول فههإنه الول القول فأما
الله: (( رحمه النووي قال فقد الشافعية، بعدهم. منهم ممن العلم

قليلههها القههرآن قههراءة والحههائض الجنههب علههى يحههرم أنههه مههذهبنا
الخطههابي حكاه العلماء. كذا أكثر قال بهذا آية، بعض حتى وكثيرها،

.)1 (الكثرين.....)) عن وغيره

( وأكههثر ولفظههه ، )2(السنن معالم في ذكره الخطابي أقول: قول
تحريمه). على العلماء

من الجنب يمنعون الجمهور أن منها يستفاد عامة الخطابي وعبارة
اليههة يمنعههون الجمهور أن على عبارته تدل ل ولكن القرآن، قراءة
بعضها.  عن فضل

.147/ 1الكبير:  الحاوي .أنظر158/ 2 المجموع: )( 1

2 )( 1/156.

4



ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
ًَا ونقله ه رحمه الترمذي المام الجمهور عن أيض جأهامعه( فهي الل

ذلك. ونحو والحرفا الية طرفا استثناء عنهم نقل ). ولكنه236/ 1
من ممنوع ): (( الجنب190/ 36الفتاوى(  في السلم شيخ وقال
): (( والربعههة268/هه 21(  فههي اللههه رحمههه القرآن)) وقههال قراءة
ًَا الشهههيء قهههراءة وفهههي الحهههائض قهههراءة فهههي وتنهههازاعوا أيضههه

ذكرههها أحمد المام عن رواية مطلقا اليسير.......)). أقول: والمنع
الهداية  في. )1( كما حنيفة، أبي مذهب وهو مذهبه فقهاء من طائفة

النخعههي كهإبراهيم التهابعين من جأماعة قال - البناية) وبه644/ه 1(
وغيرهما. ومجاهد

بأدلة: القول هذا أصحاب واحتج

المعبههود) - عون1/381داود( وأبو )،1/84(  أحمد رواه ما - منها1
)،594(  ماجأههة وابههن )،1/273( والترمههذي )،1/144(  والنسائي
بههن اللههه عبههد عههن مههرة بههن عمههرو عههن شههعبة طريق من وغيرهم
فقههال: رجألن أنهها – عنههه اللههه علي- رضههي على قال: أتيت سلمة،

معنهها ويأكههل القههرآن فيقههرأ يخرج ثم حاجأته يقضي الله رسول كان
رحمه الترمذي قال الجنابة، ليس شئ القرآن من يحجزه ول اللحم

مسهتدركه( فهي الحهاكم وصهححه صهحيح، حديث علي الله: حديث
): قههد107/هه 1(  الجههرار السههيل فههي الشههوكاني وقههال )،1/152
يصههلح بشههئ عليههه تكلههم مههن يههأت ولم الحفاظ من جأماعة صححه
بههن اللههه عبههد علههى الحههديث مههدار فههإن نظر؛ وفيه قدح....، لدني

الحههديث: نعههرفا هههذا فههي يقههول شههعبة يحيههي: وكههان سلمة. قال
 ،. )2(عمههرو أدركههه حيث كبر كان سلمة بن الله عبد أن يعني وننكر؛
الحديث. ثبوت تمنع علة وهذه

فههي )،285الكههبير( التاريههخ فههي اللههه رحمه البخاري قال ولذلك
ضههعفه والحههديث حههديثه، فههي يتههابع سههلمة: ل بههن الله عبد ترجأمة

.   )3(والنووي الشافعي

بههن أحمههد وكههان )4(السههنن.معههالم فههي الله رحمه الخطابي وقال
سلمة.  بن الله عبد أمر ويضعف هذا على حديث يوهن حنبل

.1/188والمبدع:  ،1/208مختصرالخرقي: شرح في  انظر: المنع)( 1

.1/98الجارود:  لبن  انظر: المنتقي)(2

.  2/159المجموع:   انظر)(3
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يثبههت ل علههي ): وحههديث2/100الوسهط(  فهي المنذر ابن وقال
إسناده.

للقههرآن الجنب قراءة تحريم فيه فليس علي حديث صح أقول: ولو
  النبي ترك كان ولو التحريم، على يدل ل المتناع لن   
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تقههديم فههوجأب عائههذ مههن أوثههق هههارون بن يزيد لن صحيح؛ وهذا
عائذ.  رواية على روايته

ًا صههححه وقد ( سههننه فههي اللههه رحمههه الههدارقطني المههام موقوفهه
علي. عن صحيح هو ) فقال1/118

. 1/156المعالم:   انظر)(4
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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
خليفههة بههن اللههه عبيههد واسههمه الغريههف، أبو علي عن أقول:الراوي

حبههان ابههن وذكههره . )1( الحديث قليل سعد: كان ابن الهمداني. قال
المعرفهة فههي الفسهوي المهام  وذكههره )2(الثقههات فهي اللهه رحمهه

 والتاريهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخ
ثقة). ( وهو عنه ).وقال3/199( 

( والتعهديل الجهرح فهي كمها حهاتم أبهي بهن الرحمهن عبهد وقهال
أبههي بههن علههي شرطة على عنه. فقال: كان أبي ): (( سئل5/313
أو إليههك أحههب بالمشهههور. قلههت: هههو وليههس عنه الله رضي طالب

شههيخ وهههو فيه، تكلموا قد وهذا أشهر الحارث قال العور، الحارث
نباتة)). بن أصبغ نظراء من

مههن حههاتم أبههو يههبين الله: (( ولههم رحمه الهادي عبد ابن المام قال
يشههترط ل الجههرح  أقههول: تههبين  . )3( هههو مهها الجههرح لبين فيه تكلم

ًا يجههرح ل بما الجرح منهم يعلم ل الذين الكبار الئمة حق في مطلق
بمجههرد الجههرح منههه علههم مههن وأمهها ونحوهما، والبخاري حاتم كأبي

جأرحههه يههبين أن بههد ل بههل المجمههل جأرحههه يقبل ل فهذا مثل البدعة
. )4(ل أم يؤثر هل فيه ينظر حتى وسببه،

الحقيقههة فههي هههو خليفة بن الله لعبيد حاتم أبي جأرح أن اعلم ثم
التميمههي. وأصههبغ نباتههة بن أصبغ نظراء من جأعله لنه مفسر؛ جأرح
بشههئ. قههال حههديثه ليههس يحيههي . وقههال )5(عباس ابن بكر أبو كذبه

الحديث. منكر الدارقطني الحديث. وقال متروك النسائي

. والههذي )6(اعتباره وعدم ضعفه على يدل مما ذلك غير فيه وقيل
الحههديث. وأمها حسهن أنهه الغريههف، أبههي في الئمة كلم من يظهر
(( لهم )،117( المنهة ): وتمهام2/243( الرواء فهي اللبهاني قهول

.6/240سعد:  ابن  طبقات)(1

2)( 5 /68-69.

.  528/ 1التحقيق:   تنقيح)(3

الموطن.  هذا له يتسع ل للئمة تفضيل المسألة  وفي)(4

.3/309الكمال:  تهذيب  انظر)(5

.311-3/308الكمال:  تهذيب في ترجأمته  انظر)(6
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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
التوثيههق)). فقههد فههي بالتسههاهل مشهههور وهههو حبان ابن غير يوثقه
ًا.  وثقه الفسوي المام لن ينقضه ما تقدم أيض

يفصههل ولههم أطلههق هكههذا متسههاهل حبان ابن أن اللباني ودعوى
تههوثيقه عيههب مهها غايههة اللههه رحمههه حبههان ابههن لن برهان بل دعوى

ما وأما أحد، يوثقه . ولم )1(واحد راو سوى عنه يرو لم الذي للراوي
هههذا فههي عليهم المعول العلم أهل من أحد عليه يعب فلم ذلك عدا

فههي بالتشههدد رميههاه قد حجر وابن الذهبي الحافظين إن بل الشأن
كتهابه قهرأ لمهن ظهاهر وههذا للمجروحيهن، كتهابه فهي الرجأهال نقد

المههام السدوسههي الفضههل بههن محمههد في تكلم أنه حتى المذكور،
أعلم. والله الثفة

صههححه قههد حسههن موقههوفا طالب أبي بن علي أثر أن والحاصل
فضعيف. رفعه وأما )،1/118(  الدارقطني

ًا الدلة ومن القول. هذا لصحاب أيض

مههن ) وغيرهمهها595مههاجأه( ) وابههن1/236( الترمههذي رواه - مهها3
ابههن عههن نههافع عن عقبة بن موسى عن عياش بن إسماعيل طريق

   )     النبي عن عمر

    ( 

            )) ((
        .      
              

    .

الشام.  أهل غير عن روى إذا إسماعيل يضعفون الكبار والئمة

بن محمد جأامعه: (( وسمعت في الله رحمه الترمذي المام قال
الحجههازا أهههل عههن يههروى عيههاش بههن إسههماعيل إن يقول إسماعيل

ينفههرد فيمهها عنهههم روايتههه ضعف كأنه مناكير؛ أحاديث العراق وأهل
. )2 (الشام)) أهل عن إسماعيل حديث إنما به. وقال

ًا)(1 آخههر موضههع له ذلك وبيان المسألة هذه في المطلق بالتساهل برميه أسلم ل  أيض
الله. شاء إن

.1/237الترمذي:   جأامع)(2
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ْكُم للقرآن     الجنب     قراءة     ُح
يقههول: أبههي . (( سههمعت )1( حههاتم أبي لبن والتعديل الجرح وفي
روايتههه فقههال: فههي عيههاش بن إسماعيل عن حنبل بن أحمد سألت

أهههل عههن وروايتههه الشههيء، بعههض الحجههازا وأهههل العههراق أهل عن
وأصح)). أثبت كأنه الشام

. )2 (والعراقيين)) الحجازايين حديث في (( غلط زارعة أبو وقال

عههن حدث وإذا فصحيح بلده أهل عن حدث البخاري: (( إذا وقال
. )3 (نظر)) ففيه غيرهم

وما كثير، بلده أهل غير عن إسماعيل تضعيف في الئمة وكلمه
حاله بيان في كافا زارعة وأبي وأحمد البخاري عن نقله تقدم
والحجازا. العراق أهل عن روايته في اعتباره وعدم

وقههد حجههازاي، وهههو عقبههة، بن موسى عن الحديث هذا في وروايته
عنههه: (( سئل ما بعد هذا حديثه على – الله أحمد- رحمه المام قال
باتفههاق ضههعيف حههديث السلم: (( وهو شيخ وقال ))، )4(باطل هذا
. )5 (بالحديث)) المعرفة أهل

): (( وتضههعيفه1/108( الجههرار السههيل فههي الشوكاني قول وأما
ًا وهو غيره، طريق من لوروده مندفع عياش بن بإسماعيل لههم أيض

نظر. به)). ففيه للحتجاج حديثه صلحية عدم يوجأب بما فيه يقدم

فههي المعههول عليهم الذين الكبار الئمة كلم بعض نقل تقدم فقد
روايتههه فههي حجههة به تقوم ل وأنه إسماعيل تضعيف في الشأن هذا
)). غيههره طريق من (( لوروده قوله وأما والعراق، الحجازا أهل عن

الههدارقطني رواه فقههد ونكارة؛ ضعف فيها الطرق جأميع أن فجوابه
حهدثني مسهلمة بهن الملهك عبههد طريهق ) مهن1/117( سههننه فهي

ابههن عههن نههافع عههن عقبههة بههن موسى عن الرحمن عبد بن المغيرة

1)( 2/192.

.2/192حاتم:  أبي لبن والتعديل  الجرح)(2

.8/318 السير: )(3

.1/142العتدال:  ميزان  انظر)(4

- الفتاوي. 21/460 )(5
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ًا عمر ابههن عنههه الملههك. قههال عبد لحال منكر سند به. وهذا مرفوع

ليههس الحههديث مضطرب حاتم: هو أبو الحديث. وقال يونس: منكر
ابههن الحههديث. وقههال منكههر بههالقوي زارعههة. ليههس أبههو بقوي. وقال
.  )1(كثيرة مناكير حبان: يروي

عن رجأل طريق ) من1/118( الدارقطني عند آخر طريق وله
به. عقبة بن موسى عن معشر أبي

معشههر- فقههد أبههي وضههعف حجة- للبهام بمثله تقوم ل سند وهذا
بشيء)). ليس أميا معين: (( كان بن يحيي عنه قال

السههناد يقيههم ل مضههطرب عندي حنبل: (( حديثه بن أحمد وقال
)). به اعتبر حديثه أكتب ولكن

ًا)) عنههه أروي البخههاري: (( ل وقههال إليههه أشههار مهها . فهههذا )2(شههيئ
غيره). طريق ( من قوله في الشوكاني

قههال كمهها فههالمر عيههاش، ابن لطريق متابعا يصلح ما فيها وليس
باطل)). حديث (( هذا الله رحمه أحمد

ًا القول هذا أصحاب - واحتج4 مههع رواحههة بههن اللههه عبههد بقصة أيض
  .         النبي وإقرار زاوجأته
          . 

              
     .          

   )(  .    :              
 :

                   

.  2/159المجموع:   انظر)(1

.  2/159المجموع:   انظر)(2

3)( 3/900.
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  :              
             .




           )) :  
 (() ( .

ل الجنههب أن الصههحابة بين متقرر أنه على دليل القصة هذه وفي
والرجأههال. هههذا النسههاء عند معلوما كان المر هذا وأن القرآن، يقرأ
أن الحههديث أهههل عنههد الراجأههح القصة. لكن هذه ثبوت تسليم على

رواها.  من جأميع عند صحيح طريق لها وليس السند ضعيفة القصة
فقههد نظر؛ صحاح)) فيه وجأوه من البر: (( رويناها عبد ابن وقول

مههن وغيههره الجهميههة، علههى الههرد فههي الههدرامي عنههد القصة جأاءت
بههن اللههه عبههد أن حههاطب بههن محمههد ابههن إبراهيم بن قدامة طريق
القصة. فذكر له، بجارية وقع رواحة
قدامهة بيهن ) ( منقطع) أقهول: وذلهك42العلو(  في الذهبي قال
رواحة. وابن

ومنقطههع ضعيف القصة هذه ه: (( إسناد الله رحمه  ه النووي قال
(() 2( .

أعلم. والله يثبت، سند القصة لهذه فليس قال؛ كما والمر
عبههد ) عههن1/120( سههننه فههي اللههه رحمه الدارقطني روي -وقد5

) جأنههب وهههو القرآن يقرأ أن نهى له ال رسول ( أن رواحة بن الله
بههن إسههماعيل عنههه والههراوي صههالح، بههن زامعههة فيه ضعيف وسنده

منههها. وهههذا ضههعيفة بلههده أهل غير عن روايته أن تقدم عياش. وقد
وعههدم ضههعفه تههبين دام مهها بذكرها نطيل ل أخرى علل السند وفي
به. الحجة قيام

القول:  هذا لصأحاب أيضا الدألة وأمن

.3/900 الستيعاب:)(1

.  2/159المجموع: )(2
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( مصههنفه فههي تعههالى اللههه رحمه الرزااق عبد المام رواه - ما6

عبيهدة عهن وائل أبي عن العمش عن الثوري سفيان  عن)1/337
وهههو القههرآن يقههرأ أن يكههره الخطاب بن عمر قال: كان السلماني

عنه. الله رضي عمر إلى صحيح سند جأنب. وهذا

طريههق  من)1/89( الكبرى السنن في الله رحمه البيهقي ورواه
رضي عمر أن وائل أبي عن العمش عن سفيان ثنا سويد بن أيوب
فذكره.  عنه، الله

عبيههدة عههن وائل أبي عن العمش عن الثوري عن غيره ورواه قال
الصحيح.  وهو عمر، عن

الههرزااق عبههد لههوجأهين: الول: أن معلولههة أيوب  وروايةأقول:
بههن أيههوب الثقة. والثاني: أن يقدم الختلفا وعند أيوب من أوثق
ًا، الحديث أهل بعض ضعفه قد سويد حنبههل بههن أحمد منهم مطلق

إذا روايتههه فههي يشههكك وهذا وغيرهم، والنسائي معين بن ويحيى
أصههح. الههرزااق عبههد روايههة أن يتههبين ومنههه خالف، إذا فكيف تفرد
كراهيههة يههرى ممههن لنهه صههحيح، عمهر إلههى الثههر أن يظهر وبهذا
التحريههم، بههها يههراد الثههر هذا في والكراهة للقرآن، الجنب قراءة
بها ويراد الكراهة الصالح. وترد السلف اصطلح في الغالب وهذا

التنزيه. 

عنههدي للصواب القرب أن إل الثر هذا في موجأودان والحتمالن
قههراءة مههن المههانعين أدلههة أقههوى هههي الدلة وهذه التحريم، كراهة
ًا، للجنب القرآن آية.  بعض ول آية ل مطلق

رسول إلى مرفوع شئ الباب في يصح ل أنه سبق، مما تبين وقد
        :        الله
           . 

              
      :    

       :     
             

          .

 :      : 
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. 32/422الكمال:  تهذيب ) انظر(1

2) (1/337.
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. 7/269الكمال:  تهذيب في ترجأمته ) انظر(1

.  1/408. والفتح: 1/94المحلى:  ) انظر(2

. 1/408الفتح:  في حجر ابن الحافظ عنه ) ذكره(3

. 1/407) الفتح: (4
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 نووي. – 4/68) مسلم: (1
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 إلى بإضافة وأجدا قد بأل معرفا وأما

)(نفى  الخصوص تحقق إذا

                    
         .      
          .    :
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                .
               
            
  .
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البنود.   نشر– 1/208) انظر: المراقي: (1

. 1/147الشافعي:  المام مذهب فقه في الكبير ) انظر: الحاوي(2

له.   واللفظ  نووي،– 6/97ومسل:   فتح،– 9/73) البخاري: (3
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فههي المحفههوظ أن زاعم من على ،10/210الفتح:  في الله رحمه الحافظ رد ) وقد(1
  أنه الحديث هذا                      .      :  
     –     –         :    :    /  

  /    .
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.  1/188) المبدع: (1

 للنووي. 2/158المجموع:  وانظر ،1/90الثار:  معاني ) شرح(2

. 98- 1/97شيبة:  أبي ابن مصنف ) انظر(3

.  1/243والنصافا:  ،1/95المحلى:  ) انظر(4

.   2/99المنذر:  لبن الوسط ) انظر(5
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ُقْل تعالى قوله  على– 1/379كثير:  ابن . وتفسير1/39الباري:  فتح ) انظر(1 ْهَل َيا ( َأ

َتاِب) ِك ْل .  ا
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. 3/34الموقعين:  أعلم ) انظر(1

.  111البقرة: ) (2

. 3/24الموقعين:  ) أعلم( 3
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