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 ملخص البحث
 

 يشتمل البحث على مقدمة ومبحثني ، وخامتة .
 

: يف حكم الطهارة للبالغ، وقد بينت فيه إمجاع العلماء  فاملقدمة يف بيان سبب البحث ، ومنهجه ، أما املبحثان ؛ فاألول
على حترمي مس املصحف ملن كان عليه حدث أكرب، ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية ، أما إن كان عليه حدث أصغر ، 

 فقد اختلف العلماء يف حكم مسه للمصحف، على قولني :
 

لصحابة ومل يعرف هلم خمالف ، وقال به كثري من التابعني ، وهو األول : أنه ال جيوز له مس القرآن . وبه قال مجع من ا
 مذهب األئمة األربعة .

 
الثاين : أنه جيوز له مس القرآن . وبه قال بعض التابعني وهو مذهب الظاهرية . وقد ظهر يل رجحان القول األول : لقوة 

 أدلته ورجحاهنا .
 

ينت فيه أنه ال جيوز متكني الصغري غري املميز من مس املصحف ، أما واملبحث الثاين : يف حكم الطهارة للصغري . وقد ب
 املميز فقد اختلف العلماء يف حكم مسه للمصحف إذا كان حمدثًا على ثالثة أقوال :

 
األول : أنه جيوز مسه للمصحف . وبه قال احلنفية ، واملالكية ، والشافعية يف الصحيح من مذاهبهم ، وبه قال احلنابلة 

 ية .يف روا
 

 والثاين : أنه يكره له مسه . كراهية تنزيه ، وهو قول للحنفية ، واملالكية .
 

 الثالث : أنه حيرم عليه مسه . وهو قول للشافعية، والصحيح عند احلنابلة.
 

 وقد ظهر يل رجحان القول األول ؛ لقوة أدلته ، ورجحاهنا .
 

 وأما اخلامتة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث .
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 قدمةةامل
 

 احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين .
 

أما بعد : فإن العناية بكتاب اهلل الكرمي ، وما يتعلق به من املعاين واألحكام من أفضل أنواع العلم الشرعي وأجله ، 
، وأعظم كتاب ، ولذا رأيت أن أسهم جبهدي املتواضع يف بيان حكم مسألة  لشرف موضوعه ؛ ألنه يتعلق بأشرف كالم

( جملًيا آراء العلماء يف هذه 1م الطهارة ملس القرآن الكرمي()من املسائل املتعلقة به يف هذا البحث الذي عنونت له بة )حك
 ببيان أحكام هذه املسألة على ( ع ي2ن ي مل أقف على مللفف  مستقل)املسألة ، على سبيل اإليضاح والتفصيل ، أل

 التفصيل الذي ذكرته ، والنهج الذي سلكته ، وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة .
 

وقد سلكت يف هذا البحث املسلك العلمي املتبع يف حبث املسائل الشرعية حبثًا فقهًيا مقارنًا، بذكر آراء العلماء وأدلتهم، 
 ىل مناقشة، مع بيان الراجح من تلك اآلراء ، مبيًنا وجه الرتجيح .ومناقشة ما حيتاج منها إ

 
فأسأل اهلل عز وجل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وزلفى لديه إىل جنات النعيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه .
 

 املبحث األول : حكم الطهارة للبالغ
 

ابعه على ( وت3حف وخالف يف ذلك داود لظاهري)ع العلماء على أنه ال جيوز للمحدث حدثًا أكرب أن ميس املصأمج
 (.4القول به أهل الظاهر)

 
 أما احملدث حدثًا أصغر؛ فقد اختلف العلماء يف حكم مسه للمصحف على قولني :

 
 حف كله أو بعضه .القول األول : أنه ال جيةةةةوز للمحةةةدث حدثًا أصغر أن ميس املص

 

                                      
1
كثير من العلماء آثرت التعبير بـ ) مس القرآن الكريم( على التعبير بـ )مس المصحف( رغم أنه التعبير الغالب عند  - 

والمصنفين وذلك موافقة لألحاديث الكثيرة والتي ورد فيها النهي عن مس القرآن ، واتباًعا الختيار بعض العلماء التعبير 

 . 1/111بهذا ، كابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، 
2
هـ( 1631ي المتوفى سنة )ال في القديم وال في الحديث،سوى رسالة ألفها الشيخ/محمد بن علي بن حسين المالك - 

 بعنوان : )إظهار الحق المبين بتأييد إجماع األئمة األربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين( .
3
 . 1/161، موسوعة اإلجماع ، 1/132؛ نيل األوطار، 11، رحمة األمة،ص، 146؛ المغني ، /1/63اإلفصاح ،  - 
4
 . 1/66المحلى ،  - 
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وهبذا قال من الصحابة : علي بن أيب طالب ، وعبد اهلل بن مسعود ، وسعد ابن أيب وقاص ، وعبد اهلل بن عمر، وسعيد 
 بن زيد، وسلمان الفارسي، وغريهم .

 
بن امل وقال به من التابعني : عطاء بن أيب رباح ، وابن شهاب الزهري ، واحلسن البصري ، وطاووس بن كيسةان ، وسة

 ( .6( ، والفقهاء السبعة )5عبد اهلل بن عمر ، والنخعي)
 

 ( .10(، واحلنابلة )9(، والشافعية )8(، واملالكية )7ول املذاهب األربعة: احلنفية )وهو ق
 

 ( أدلتهم بالتفصيل :11لسنة ، وإمجاع الصحابة ودونك)واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب وا
 

 أواًل : الكتاب :
 

وا من الكتاب بقول اهلل عز وجل ( إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون تنزيل من رب العاملني ) استدل
 [ .08-77]الواقعة

 
 وجه الداللة :

 
أن اهلل عز وجل أخرب أن هذا القرآن الكرمي ال ميسه إال املطهرون إجالاًل له وتعظيًما ، وجاء اإلخبار يف اآلية بصيغة 

(، واملراد باملطهرين ؛ املطهرون من األحداث 12طهرين ، وعموم سلبه يف غريهم)فاقتضى ذلك حصر اجلواز يف املاحلصر 

                                      
5
 .1/146؛ المغني ،  16/313؛ الجامــــع ألحكام القرآن  1/641: مصنـــــف عبد الـــــرزاق ، انظر  - 
6
 . 1/111، معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،  1/11السنن الكبرى للبيهقي ،  - 

ن بالمدينة من التابعين : الفقهاء السبعة وعدََّدهم بقوله : )وكان الُمْفتُو 1/16وقد ذكر اإلمام ابن القيم في إعالم الموقعين 

ابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، 

 وسليمان بن يسار، وعبيد هللا بن عبد هللا ابن عتبة بن مسعود ، وهؤالء هم الفقهاء وقد نظمهم القائل فقال : 

 عة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجــةإذا قيل من في العلم ســب

 فقل هم عبيد هللا عروة قاســـم سعيد أبو بكر سليمان خارجة( اهـ

 هـ ولذا سميت تلك السنة بـ)سنة الفقهاء( .94أن أكثرهم توفي سنة 9/121وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، 
7
 . 1/111ئق ، ؛ البحر الرا 1/11؛ مجمع األنهر ،  1/61الهداية ،  - 
8
إال أن المالكية ذهبوا إلى جواز مسه للمعلم  1/132، الخرشي على خليل ،  1/31؛ عقد الجواهر ،  1/132المعونة ،  - 

والمتعلم إذا كان حدثه أصغر لمشقة االستمرار على الطهارة ، وكذا المرأة الحائض يجوز لها المس ؛ لضرورة التعليم 

 .1/113، الشرح الكبير ،  1/111ة المانع . انظر : الشرح الصغير ، بخالف الجنب لقدرته على إزال
9
 . 1/63؛ مغني المحتاج ،  1/192؛ روضة الطالبين ،  1/61المهذب ،  - 
10
 . 1/13، الروض المربع ،  1/16، منتهى اإلرادات ،  1/13المقنع ،  - 
11
لشائع عند العلماء قديًما وحديثًا ومن المصنفين التعبير بلفظ )دونك( هو الصحيح لغة ؛ ألنه بمعنى )خذ( وهو ا - 

 المكثرين من ذلك في مصنفاتهم العالمة محمد األمين الشنقيطي في كتابه )أضواء البيان( .

أما ما عليه كثير من المعاصرين من التعبير بلفظ )إليك( فهو خطأ شائع ؛ ألن معنى )إليك( تنح وابتعد وهو غير مراد . 

 فتنبه .
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(. فهو نظري قوله تعاىل: ( ال تضار 13رب، إال أنه خرب تضمن هنًيا)واألجناس من ب ي آدم. واآلية وإن كان لفظها لفظ اخل
 ( .14ى اشرتاط الطهارة ملس املصحف)ا ، فدل ذلك عل[ فإنه خرب تضمن هنيً 233والدة بولدها )]البقرة 

 
 ثانًيا : من السنة :

 
استدلوا من السنة بعدد من األحاديث ، ورد فيها النهي عن مس املصحف لغري طاهر ، وأن املراد بالطاهر الطاهُر من 

 ( ، ومن هذه األحاديث :15وية)احلدث األكرب واألصغر، ومن النجاسة احلسية واملعن
 
إىل اليمن قال : )ال متس  صلى اهلل عليه وسلمقال : )ملا بعث ي رسول اهلل  -ن حكيم بن حزام _رضي اهلل عنهع – 1

 القرآن إال وأنت طاهر( .
 

،  (17 ، ورواه الدارقط ي يف سننه)( ، وقال : صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب16رواه احلاكم يف املستدرك)
 (.18ى)والبيهقي يف السنن الكرب 

 
قال يف جممع الزوائد : )رواه الطرباين يف الكبري واألوسةةةط ، وفيه سةةةويد أبو حامت ضعفةه النسةةةائي ، وابن معني يف رواية ، 

 ( .19وي ، حديثه حديث أهل الصدق( )ووثقةه يف روايةةةةةة، وقال أبو زرعة : ليس بالق
 

 ( .20)وحسفن احلازمي إسناده( )وقال ابن حجر : 
 
( . رواه  )ال ميس القرآن إال طاهر صلى اهلل عليه وسلمقال : قال النيب  -رضي اهلل عنه–عن عبد اهلل بن عمر  – 2

 ( .22، والصغري ، ورجاله موثقون( )(، وقال يف جممع الزوائد: )رواه الطرباين يف الكبري 21الدارقط ي يف سننه)
                                                                                                                    

12
 . 1/161: الذخيرة للقرافي ، انظر  - 
13
؛  6/66؛ مغني المحتاج ،  1/62؛ بداية المجتهد ،  4/199، تفسير ابن كثير ،  1/621انظر : تفسير البغوي ،  - 

 . 1/164كشاف القناع ، 
14
 . 1/69انظر : المجموع شرح المهذب ،  - 

) بالرفع على الخبر وهي قراءة أبي عمرو وابن واالستدالل بهذه اآلية إنما هو على قراءة من قرأ قوله تعالى : ( ال  تضار)

 كثير .

 1/616انظر : فتح القدير 
15
: )والحديث يدل على أنه ال يجوز مس المصحف إال لمن كان طاهًرا ، ولكن الطاهر  1/119قال في نيل األوطار ،  - 

لى بدنه نجاسة .. فمن أجاز حمل يطلق باالشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث األكبر واألصغر ، ومن ليس ع

 المشترك على جميع معانيه حمله عليها هنا (
16
 - 6/411 . 
17
 - 1/111 . 
18
 - 1/16 . 
19
 - 1/166 . 
20
 . 1/161التلخيص الحبير ،  - 
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 ( 23ابن عمر( ) حبديث قال األثرم : )واحتج أبو عبد اهلل يع ي أمحد

 
( : تصحيح إسناده عن 25( ونقل يف إعالء السنن)24ذكر األثرم أن أمحد احتج به()وقال ابن حجروإسناده ال بأس به،

 بعض أهل العلم .
 
فوجدوين أفضلهم أخًذا للقرآن ، وقد  صلى اهلل عليه وسلمعن عثمان بن أيب العاص قال : )وفدنا على رسول اهلل  – 3

: قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ، وال متس القرآن إال صلى اهلل عليه وسلمبقرة ، فقال النيب فضلتهم بسورة ال
 وأنت طاهر(.

 
( ، وقال يف جممع الزوائةد : )رواه الطرباين يف الكبري يف مجلة حديث طويل ... وفيه 26رواه أبو داود يف املصاحف)

 ( .27قال البخاري : ثقة مقارب( )و  إمساعيل بن رافع ضعفه حيىي بن معني ، والنسائي
 
صلى اهلل عليه عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كان يف كتاب النيب  – 4

 لعمرو بن حزم : ) ال ميس القرآن إال على طهر(. وسلم
 

( ، واحلاكم 31( والدارمي يف سننه )30حف)( ، وأبو داود يف املصا29)( ، ومالك يف املوطأ 28رواه عبد الرزاق يف مصنفه )
(، ويف معرفة 34ت(، والبيهقي يف السنن الكربى)( ، وقال: )مرسل ورواته ثقا33(، والدارقط ي يف سننه)32يف مستدركه )
 ( .35السنن واآلثار)

 
 

                                                                                                                    
21
 - 1/111 . 
22
 - 1/163 . 
23
 . 1/116المنتقى للمجد ابن تيمية ،  - 
24
 . 1/161التلخيص الحبير ،  - 
25
 - 1/131 . 
26
 . 111، ص  - 
27
 - 1/166 . 
28
 - 1/641 . 
29
 - 1/646 . 
30
 . 111ص ،  - 
31
 - 1/131 . 
32
 - 1/696 . 
33
 - 1/111 . 
34
 - 1/11 . 
35
 - 1/113 . 
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 قال البغوي : مسعت أمحد بن حنبل ، وسئل عن هذا احلديث فقال : أرجو أن يكون صحيًحا( .
 

 ( .36كتبه ( )  صلى اهلل عليه وسلم: )ال أشك أن رسول اهلل  وقال أيًضا
 

والتابعني  صلى اهلل عليه وسلموقال يعقوب بن سفيان : ال أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول اهلل 
 يرجعون إليه ويدعون رأيهم .

 
 (.37حة)والزهري هلذا الكتاب بالص وقال احلاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز ،

 
هر من وقال اإلمام ابن عبد الرب : )وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظ

 (.38اإلسناد الواحد املتصل()
 

 (.39و كتاب مشهور عند أهل العلم()وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية وه
 

 ثالثًا : اإلمجاع : 
 

على القول بعدم جواز مس احملدث املصحف ، حيث روي ذلك عمن تقدم  -رضوان اهلل عليهم -أمجع الصحابة 
(، بل كان ذلك 41(، فكان إمجاًعا سكوتًيا)40ومل يعرف هلم يف عصرهم خمالف)ذكرهم من فقهاء الصحابة ومشاهريهم، 

وهم يقرؤن  هو املستقر عند الصحابة زمن النبوة وبعده ويدل عليه قصة إسالم عمر ، فإنه حني دخل على أخته وزوجها
القرآن فقال : أعطوين الكتاب الذي عندكم أقرؤه ، فقالت له أخته : إنك رجس ، وال ميسه إال املطهرون ، فقم 

 (.43(، والبيهقي)42، فقرأ طه( رواه الدارقط ي ) واغتسةل، أو توضأ، فقام عمر فتوضأ،مث أخذ الكتاب
 

                                      
36
 . 1/131، إرواء الغليل ،  1/429التبيان البن القيم ،  - 
37
 .  1/119، نيل االوطار ،  1/696انظر : المستدرك  - 
38
 . 1/12االستذكار ،  - 
39
 . 1/611لعمدة ، شرح ا - 
40
 . 11/133، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ،  1/12، المجموع للنووي ،  1/146انظر : المغني ،  - 
41
 . 16إظهار الحق المبين ، ص ،  - 
42
وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني : الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده مطوالً . قال  1/116 - 

 ه القاسم بن عثمان وليس بالقوي. وقال البخاري : له أحاديث ال يتابع عليها .المؤلف : تفرد ب
43
 . 1/11في السنن الكبرى ،  - 
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ضى حاجته، فقلنا له : توضأ حىت نسألك عن آية من وروي عن علقمة قال : كنا مع سلمان الفارسي يف سفر ، فق
القرآن ، فقال : سلوين ، فإين لست أمسه ، فقرأ علينا ما أردنا ، ومل يكن بيننا وبينه ماء( ويف لفظ آخر أنه قال : 

 ( .44إنه ال ميسه إال املطهرون ( ) )سلوين فإين ال أمسه ،
 

يف تأويل اآلية إىل ما ذهب  –القائلون بعدم جواز مس املصحف  –بوا قال البيهقي بعد روايته هذا األثر : )وكأهنم ذه
 ( .45ابن اخلطاب يف قصة إسالمه( ) إليه سلمان ، وعلى ذلك محلته أخت عمر

 
وروى اإلمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص أنه قال : كنت أمسك املصحف على سعد بن أيب وقاص 

وضأ ، فقمت فتوضأت مث رجعت ست ذكرك ؟ قال : قلت : نعم ، فقال : قم فتفاحتككت ، فقال سعد : لعلك مس
()46. ) 
 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد سوقه هلذه اآلثار وغريها : )وكذلك جاء عن خلق من التابعني من غري خالف يعرف 
 ( .47عن الصحابة والتابعني وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم ()

 
 : أنه جيوز للمحدث حدثًا أصغر مس املصحف.  القول الثاين

 
ن أيب سليمان، وداود (، واحلكم ابن عتيبة، ومحاد ب48بن عباس ، والشعيب ، والضحاك)روي القول هبذا عن: ا

 (.50(، وهو مذهب الظاهرية)49الظاهري)
 

 واستدلوا على ما ذهبوا إليه مبا يأيت :
 

                                      
44
وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطــــــني : هذا  1/116؛ سنن الدارقطني ،  1/126مصنف ابن أبي شيبة ،  - 

، والمحلى ، 1/111، ومعرفة السنن واآلثار ، 1/11للبيهقي،  إســـــناد صحيح موقوف على سلمان ، والسنن الكبرى

1/14 . 
45
 . 1/111معرفة السنن واآلثار ،  - 
46
 .1/11، والبيهقي في السنن الكبرى،  111،ورواه أبو داود في المصاحــــــف، ص ، 1/92الموطأ ،  - 

 : )وسنده صحيح ( . 1/131قال في إرواء الغليل ، 
47
 . 1/616شرح العمدة ،  - 
48
 . 1/131، نيل األوطار ،  16/113الجامع ألحكام القرآن ،  - 
49
، وقاال أيًضا : وروي عن الحكم وحماد : جواز مسه بظاهر الكف ، دون  1/69، المجموع للنووي ،  1/146المغني  - 

 باطنه .
50
كان حدثه أكبر أو أصغر . وقد تقدمت اإلشارة إلى أن أهل الظاهر يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقًا، سواء  - 

 . 1/66وانظر : المحلى ، 
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بعث دحية الكليب إىل هرقةةل عظيةةةم الةروم بكتاب  ى اهلل عليه وسلمصل( أن رسول اهلل 51 الصحيحني )ما ثبت يف – 1
 يدعةوه فيه لإلسةةةةةةالم ، وفيه قةةةةول اهلل تعاىل : ( يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال

 [.64فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ] آل عمران  نشرك به شيًئا وال يتخذ بعضنا بعًضا أربابًا من دون اهلل فإن تولوا
 

أيقن أهنم ميسون  قد بعث كتابًا وفيه هذه اآلية إىل النصارى، وقد صلى اهلل عليه وسلمقال ابن حزم : فهذا رسول اهلل 
 ( .53أوىل)(. فإذا جاز مس الكافر له ؛ جاز للمسلم احملدث من باب 52ذلك الكتاب )

 
لرباءة األصلية، وهي مس املصحف ال يف الكتاب ، وال يف السنة فيبقى احلكم على اأنه مل يثبت النهي عن  – 2

 (.54اإلباحة)
 
 (.55يكون املس أوىل بعدم التحرمي)وألن قراءة القرآن ال حترم على احملدث،ف – 3
 
 ( .56حملدث ، فكذلك املس قياًسا عليه)وألن محل املصحف يف متاع وحنوه ال حيرم على ا – 4
 
، فدل على إباحة مسه لكل حمدث  الصبيان حيملون ألواح القرآن وهم حمدثون من غري نكري يف مجيع العصوروألن  – 5
(57. ) 
 

 اإلجابة عن أدلة القول األول :
 

 أجاب القائلون بعدم حترمي مس املصحف على احملدث عن أدلة اجلمهور القائلني بتحرمي مس املصحف مبا يأيت :
 
ال ميسه إال املطهرون ) خرب ، وليس بأمر بدليل: رفع السني يف قوله سبحانه : ( ال ميسه ) ولو  أن قةوله تعاىل : (  – 1

كان هنًيا لفةةتح السني فال يةةجوز أن يصةةرف لفةظ اخلرب إىل معىن األمر إال بنص جلي ، أو إمجاع متيقن ، ومل يثبت شيء 
 من ذلك .

 

                                      
51
 . 1/131، صحيح مسلم ،  1/9صحيح البخاري ،  - 
52
 . 1/16المحلى ،  - 
53
 . 6؛ إظهار الحق المبين ، ص ،  1/69انظر : المجموع ،  - 
54
 انظر : المصدرين السابقين . - 
55
 . 6، ؛ إظهار الحق المبين ، ص  1/62انظر : بداية المجتهد ،  - 
56
 . 6، إظهار الحق المبين ، ص ،  1/69انظر : المجموع ،  - 
57
 انظر : المصدرين السابقين . - 



 حكم الطهارة لمس القرآن الكريم

  

18 

على أن اهلل عز وجل مل يعن باملصحف املذكور يف اآلية هذا الذي  وألن املصحف ميسه الطاهر ، وغري الطاهر ، فدل
 ( .58ا آخر ، وهو الذي يف السماء )بأيدي الناس ، وإمنا ع ي كتابً 

 
كما أن املراد باملطهرين يف اآلية املالئكة ألهنم طهروا من الشرك والذنوب، وليسوا ب ي آدم ؛ ألن املطهر من طهره غريه ، 

 (.59آدم لقيل : املتطهرون) م بنواولو أريد هب
 
أن األحاديث اليت استدل هبا على حترمي مس املصحف على احملدث كلها ضعيفة ، وال خيلوا إسناد واحد منها من  – 2

قدح وعلة ، فال تقوم هبا حجة ، وال تصلح لالحتجاج ، قال ابن حزم : )فإن اآلثار اليت احتج هبا من مل جيز للجنب 
نها شيء ، ألهنا إما مرسلة، وإما ضعيفة ال تسند، وإما عن جمهول ، وإما عن ضعيف ، وقد مسه ، فإنه ال يصح م

 ( .60قصيناها يف غري هذا املكان( )ت
 
 ( .61خالف من التابعني ومن بعدهم)أن دعوى اإلمجاع غري متيقن ، بدليل وجود امل – 3
 

 اإلجابة عن أدلة القول الثاين :
 

 واز مس املصحف للمحدث عن أدلة القائلةني باجلواز مبا يأيت :أجاب اجلمهور القائلون بعدم ج
 
أجيب عن الدليل األول : بأن احلديث إمنا يدل على جواز مس الرسالة أو الكتاب إذا تضمن آية من القةرآن  – 1

لدعوة فيختص يغ اوحنوهةةةةا ، ومثل هذا ال يسمى مصحًفا وال تثبت له حرمته ، وذكر اآليتني يف الكتاب إمنا قصد هبا تبل
 (. 62اجلواز مبثل ذلك )

 
قال احلافظ ابن حجر : )إن الكتاب اشتمل على أشياء غري اآليتني ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن يف كتاب يف الفقه 
 أو التفسري ، فإنه ال مينع قراءته وال مسه عند اجلمهور ؛ ألنه ال يقصد منه التالوة ، ونص أمحد : أنه جيوز مثل ذلك يف

 (.63بالقليةل كاآلية واآليتني ( )املكاتبة ملصلحة التبليغ وقال به كثري من الشافعية ، ومنهم من خص اجلواز 
 

                                      
58
 . 1/62، بداية المجتهد ،  1/16انظر : المحلى ،  - 
59
 . 1/614، شرح العمدة ،  1/62انظر : بداية المجتهد ،  - 
60
 . 1/11المحلى ،  - 
61
 . 1/16انظر : المحلى ،  - 
62
 . 16، إظهار الحق المبين ، ص ،  1/91الشرح الكبير ، انظر :  - 
63
 . 1/421فتح الباري ،  - 



 حكم الطهارة لمس القرآن الكريم

  

11 

وأجيب عن الدليل الثاين : بعدم التسليم بأنه مل يرد يف الكتةاب وال يف السنة ما يدل على حترمي املس ، بل ورد  – 2
اجلمهور ، فال يبقى احلكم على الرباءة األصلية ، لثبوت الدليل الناقل فيهما ما يدل على ذلك كما سبق ذكره يف أدلة 

 استنباطًا من القرآن ، ونًصا من السنة الصحيحة .
 
وأجيب عن الدليل الثالث : بأن القراءة على غري طهارة إمنا أبيحت للمحدث حدثًا أصغر للحاجة ، ولعسر  – 3

 (.64 ؛ ألن املشقة لجلب التيسري)اء التيسريالوضوء للقراءة كل وقت ، وإذا حصلت املشقة ج
 
وأجيب عن الدليل الرابع : بأن قياس مس املصحف على محله يف املتاع قياس مع الفارق ؛ ألن احلامل له يف متاعه  – 4

 (.65محله وحده فإنه مقصود لذاته) ال يباشر مسه ؛ وألنه غري مقصود باحلمل خبالف
 
األلواح اليت حيملها الصغار وهم حمدثةون ال تسمى مصحًفا؛ إذ ال يكتب فيها إال  وأجيب عن الدليل اخلامس: بأن – 5

 (.67( وألهنم غري مكلفني)66ليم)شيء يسري من القرآن تقتضيها ضرورة التع
 

 اإلجابة عن اعرتاض القائلني باجلواز على أدلة املانعني :
 

 صحف على أدلة التحرمي مبا يأيت :أجاب مجهور العلماء عن اعرتاض القائلني جبواز مس احملدث امل
 

أواًل : أنا مننع أن قوله سبحانه : ( ال ميسه ) خرب فقط ورفع السني فيه ال ينةفي إرادة النهي ، بل هو خرب تضمن هنًيا ؛ 
ألن خرب اهلل ال يكون خالفه، وقد وجد من ميس املصحف على غري طهارة ، فتبني هبذا أن املراد النهي ، وليس اخلرب، 

[ فإنه خرب 233قةةةةد ورد مثةةل هذا كثةةري يف الكتاب والسةةةةنة ، ومنه قولةةةه عز وجل : ( ال تضار والدة بولدها )]البقرةو 
تضمن : )ال يبيع أحدكم على بيع أخيه ( بإثبات الياء، فإنه خرب صلى اهلل عليه وسلمتضمن هنًيا ، ومنه يف السنة قوله 

 (.68هنًيا)
 

ضمري يف قوله سبحانه : ( ال ميسه ) إمنا يعود على الكتاب الذي يف السماء وهو اللوح احملفوظ، ال على وأما القول بأن ال
املصحف الذي بأيدي الناس، فاجلواب : أن قولةةةةه سبحانه : ( تنزيل من رب العاملةةةني) بعد قوله سبحانه : (ال ميسه إال 

 ( .69لى غريه إال بدليل صحيح صريح)ذي بأيدي الناس، فال حيمل عاملطهرون ) فيه داللة ظاهرة على إرادة املصحف ال
                                      

64
 . 11، إظهار الحق المبين ، ص ،  1/12انظر : المجموع شرح المهذب ،  - 
65
 انظر : المصدرين السابقين . - 
66
 انظر : المصدرين السابقين . - 
67
 . 1/62انظر : بداية المجتهد ،  - 
68
 . 11، إظهار الحق المبين ، ص ،  1/12موع شرح المهذب ، انظر : المج  - 
69
: )وقيل : المراد بالكتاب المصحف  16/111انظر : المصدرين السابقين . وقال القرطبي في الجامع ألحكام القرآن ،  - 

 الذي بأيدينا ، وهو األظهر ( .
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كما أن القول بأن املراد بة املطهرين يف اآلية هم املالئكة وليسوا ب ي آدم؛ ألن املطهرين هم الذين طهرهم غريهم ، وأنه لو 

 أريد هبم بنو آدم لقيل)املتطهرون(.
 

 (.70وهذا سائغ لغة )طاهر ومتطهر، فاجلواب : أن املتوضئ يطلق عليه 
 

ةاس بنةةي آدم على ومع التسليم بأن املراد بةاملطهرين املالئكة كما هو قول مجهور املفسرين، فإنه ميكن االستدالل باآلية بقي
( ، أو كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )من باب التنبيه واإلشارة ؛ ألنه إذا كانت الصحف اليت يف السماء 71املالئكة )
واحلديث مشتق من هذه إال املطهرون ، فكذلك الصحف اليت بأيدينا من القرآن ال ينبغي أن ميسها إال طاهر ،  ال ميسها
 (.72اآلية( )

 
وقال أيًضا : )الوجه يف هذا واهلل أعلم أن الذي يف اللوح احملةفوظ هو القرآن الذي يف املصحف كما أن الذي يف هذا 

سواء كان احملل ورقًا أو أدميًا أو حجرًا أو حلافًا ، فإذا كان ِمْن حكم الكتاب املصحف هو الذي يف هذا املصحف بعينه 
الذي يف السماء أن ال ميسه إال املطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي يف األرض كذلك ؛ ألن حرمته كحرمته ، أو 

حةةةى إىل ذلك قوله تعاىل : يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان يف السةماء أو األرض ، وقد أو 
[، وكذلك قوله تعاىل: (يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) 3-2(رسول من اهلل يتلو صحًفا مطهرة فيها كتب قيمة) ]البينة

 ( .73مطهرة فال يصلح للمحدث مسها()[ فوصفها أهنا 14-13]عبس 
 

مس ذلك الكتاب ؛ ألهنم مطهرون ، واملطهر هو وقال أبو عبد اهلل احلَِليِمي الشافعي : )إن املالئكة إمنا وصلت إىل 
امليسر للعبادة ، واملرضي هلا ، فثبت أن املطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن ميس املصحف ، واحملدث ليس كذلك ؛ 

ن هلم محل املصحف وال ألنه ممنوع عن الصالة والطواف ، واجلنب واحلائض ممنوعان عنهما ، وعن قراءة القرآن فلم يك
 ( .74سه ( )م
 

َل  على النهي وإن كان يف صورة اخلرب كان عموًما فينا ، وهذا أوىل ، ملا روي عن  –لفظ اآلية –وقال اجلصاص : ) إن محُِ
( فوجب 75ميس القرآن إال طاهر( ) يف أخبار متظاهرة أنه كتب يف كتابه لعمرو بن حزم : )وال صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 ( .76إذ فيه احتمال له ( ) باآلية أن يكون هنيه ذلك
                                      

70
 انظر : المصدرين السابقين . - 
71
 . 1/164انظر : كشاف القناع ،  - 
72
 نقالً عن العالمة الطيبي. 1/111، وانظر نحوه في: البحر الرائق، 1/421التبيان في أقسام القرآن،  - 
73
 .  1/614شرح العمدة ،  - 
74
 . 1/116معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،  - 
75
 . 1سبق تخريجه في ص ،  - 
76
 . 6/413أحكام القرآن ،  - 
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ثانًيا:أن دعوى عدم صحة األحاديث، وأهنا ال تصلح لالحتجاج هبا والعمل هبا غري مسلم ، فإن تلك األحاديث اليت 

استدل هبا اجلمهور على حترمي مس املصحف على احملدث وإن كان ال خيلو إسناد كل واحد منها من مقال إال أهنا 
أحواهلا إىل درجة احلسن، فصلح االحتجاج هبا، ووجب العمل هبا ، كما قال ذلك عدد من  مبجموع طرقها ترقى يف أقل

 أئمة احلديث املشهورين كما تقدم نقل كالم بعضهم .
 

ومن ذلك أيًضا أن اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه احتجا هبذا احلديث ، وصرح إسحاق بن راهويه بصحته ، فقد قال 
هل يقرأ الرجل على غري وضوء ؟ قال : نعم، ولكن  -يع ي ألمحد– مسائله عنهما : )قلت إسحاق بن منصور املروزي يف

كما قال ، ملا صح من قول النيب عليه الصةةالة   -يع ي ابن راهويه  –ال يقرأ يف املصحف ما مل يتوضأ ، قال إسحاق 
 (.77ة والسالم والتابعون ( )الصال والسةةةةالم : )ال ميس القرآن إال طاهر( وكذلك فعل أصحاب النيب عليه

 
وقال اإلمام ابن عبد الرب : )ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث هبذا اإلسناد ، وقد روي مسنًدا من وجه صاحل 

، وهو كتاب مشهور عند أهل السري ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغىن بشهرهتا عن اإلسناد ؛ ألنه أشبه 
 ( .78فيه فمتفق عليه إال قلياًل() وما…ةه لتلةةقي الناس له بالقبةول واملعرفةةةةةةة املتواتر يف جميئة

 
وقال األلبانةةةةةي : )صحيح . روي من حديةةةث عمرو بن حزم ، وحكيم ابن حزام، وابن عمر ، وعثمان بن أيب العاص( مث 

ها ال ختلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسري ، ساق أسانيد كل واحد منها مث قال : )ومجلة القول : أن احلديث طرقه كل
إذ ليس يف شيء منها من اهتةةةةم بكذب ، وإمنا العلة اإلرسةال ، أو سوء احلفظ ، ومن املقرر يف علم املصطلح أن الطرق 
يقوي بعضها بعًضا إذا مل يكن فيها متهم ، كما قرره النووي يف تقريبه ، مث السيوطي يف شرحه ، وعليه فالنفس تطمئن 

به اإلمام إسحاق بن وصححه أيًضا صاح… لصحة هذا احلديث ، ال سيما وقد احتج به إمام السنة أمحد بن حنبل 
 (.79راهويه( )

 
ثالثًا : وأما دعوى عدم ثبوت إمجاع الصحابة فغري مسلم ، لثبوت ذلك احلكم عن عدد من الصحابة رضي اهلل عنهم 

الف ، فكان ذلك منهم إمجاًعا سكوتًيا على حترمي مس املصحف. قال زمن النبوة وبعده ، ومل يعرف هلم يف عصرهم خم
علم هلما من الصحابة خمالف( شيخ اإلسالم ابن تيمية : )وهو قول سلمان الفارسي ، وعبد اهلل بن عمر ، وغريمها ، وال ي

(80. ) 
 

                                      
77
 . 1/131عن إرواء الغليل ،  ، نقالً  1مسائل إسحاق بن منصور ، ص ،  - 
78
؛ نيل 1/429، ونقله عنه في التبيان البن القيم ،  16/661التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســــــانيد ،  - 

 . 12، إظهار الحق المبين ، ص ،  1/119األوطار ، 
79
 . 131-132،  1/111إرواء الغليل ،  - 
80
 . 11/133مجموع الفتاوى ،  - 
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عرف هلم خمالف من الصحابة مل يوقال اإلمام النووي : )إنه قول علي وسعد بن أيب وقاص وابن عمر رضي اهلل عنهم ، و 
( فال عربة باملخالف للصحابة، وال اعتداد بقوله ، فهم أعلم األمة ، وأعدهلا وأوثقها وقوهلا أقرب إىل احلق والصواب 81( )

 ممن سواهم .
 

 الرتجيح :
 

اعرتاضات ،  بعد بيان قويل العلماء يف حكم مس احملدث حدثًا أصغر للمصحف وأدلة كل قول ، وما أورد عليها من
واإلجابة عما اعرُتض به على قول اجلمهور، ظهر يل رجحان ما ذهب إليه مجهور العلماء من القول بتحرمي مس 

 املصحف على احملدث حدثًا أصغر ملا يأيت :
 
 قوة ما استدلوا به من األدلة على ما ذهبوا إليه . – 1
 
 . ضعف أدلة املخالف ، والرد عليها ، وبيان وجه ضعفها – 2
 
أن القول بتحرمي املس ناقل عن األصل ، وقد ذهب أكثر األصوليني إىل أن الدليل الناقل عن األصل مقدم على  – 3

 (.82املبقي على الرباءة األصلية) الدليل
 
 أن القول بالتحرمي أحوط للعبادة ، وأبرأ للذمة ، فالقول به أوىل. – 4
 
قرآن وتعظيمه ، فإن اهلل عز وجل وصف القرآن بأنه كرمي وأنه ال ميسه إال أن القول بالتحرمي هو املوافق لتكرمي ال – 5

املطهرون ، فعظمه اهلل تعاىل وكرمه ، فاألليق بتعظيمه واألنسب إلجالله وتكرميه أن ال مُيس إال على طهارة كاملة ، ألن 
 مسه بغري طهارة خمل بتعظيمه وتكرميه .

 
الصحابة زمن النبوة وبعدها ، من غري خالف بينهم ، ولذا قال به أئمة املذاهب أن القول بالتحرمي هو املنقول عن  – 6

األربعة وغريهم ، ومجاهري أهل العلم حىت قال ابن عبد الرب )أمجع فقهاء األمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى 
 ( . 83أن املصحف ال ميسه إال طاهر()أصحاهبم ب

 

                                      
81
 . 1/12مجموع شرح المهذب ، ال - 
82
 . 613، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ، ص ،  1/421انظر : روضة الناظر ،  - 
83
 . 1/12االستذكار ،  - 
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ما مس املصحف فالصحيح أنه جيب له الوضوء كقول اجلمهةور وهذا هو املعروف وقال شيخ اإلسةالم ابن تيمية : ) وأ
( فدل ذلك على عدم االعتبار للمخالفني ، وعدم االعتداد بقوهلم لضعف 84حابة سةعد وسلمان وابن عمر( )عن الص
 أدلتهم .

 
من أئمة اإلسالم اجملتهدين يف  فحْسب املسلم ما أمجع عليه الصحابة ، وأفىت به أئمة التابعني ، واختاره من بعدهم
 ( .85ققني من علماء العصر وفقهائه)العصور املفضلة وما بعدها إىل يومنا هذا، حيث هو القول املختار املفىت به عند احمل

 
 املبحث الثاين : حكم الطهارة للصغري

 
 ( .86حف ، ويأمث من مكنه من ذلك)صواملراد بالصغري هنا الصغري املميز ، أما غري املميز فال جيوز متكينه من مس امل

 
 وقد اختلف العلماء يف حكم مس املميز للمصحف على غري طهارة على األقوال التالية :

 
القول األول : أنه جيوز للصغري مس املصحف على غري طهارة ، مبعىن : أنه ال يأمث من مّكن الصغري من مس املصحف 

 ولّيا كان أو غريه .
 

(، واحلنابلة يف 89(، والشافعية يف الصحيح)88(، واملالكةةةية يف املعتةمد)87يف الصحيح من املذهب )حلنفية وهبذا قال : ا
 (.91(، وهو مذهب الظاهرية)90رواية)

 
 ( .92اجلواز يف حال التعلم ال غري)وقيفد بعضهم 

 

                                      
84
 . 11/111مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  - 
85
هب هـ وذكر أن علماء المذا1611حيث اختاره صاحب كتاب )إظهار الحق المبين ( وقد فرغ من تأليفه بمكة سنة  - 

، وكذا أفتى به سماحة مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه  12-19األربعة في زمنه أجمعوا على اإلفتاء به ، ص ، 

، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث 1/66العالمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كـما في مجموع الرسائل والفتاوى 

وما بعدها ،  4/61الشيخ عبد العزيز ابن باز ، كما في الفتاوى الصادرة عنها  العلمية واإلفتاء برئاسة شيخنا العالمة

 وغيرهم من علماء العصر .
86
؛ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  1/61؛ مغني المحتاج ،  1/61انظر : المجموع شرح المهذب ،  - 

 ،1/66 . 
87
 .1/613لدر المختار مع حاشية ابن عابدين ، ؛ ا 1/111؛ البحر الرائق ،  1/61الهداية ،  - 
88
 . 1/116، الشرح الصغير ،  1/131، المعونة ،  1/111التفريع ،  - 
89
 . 1/11؛ فتح الجواد ،  1/61؛ مغني المحتاج ،  1/191روضة الطالبين ،  - 
90
 . 1/116؛ اإلنصاف ،  1/119الفروع ،  - 
91
 مس البالغ للمصحف وإن كان جنبًا، فالصغير من باب أولى . حيث تقدم في المبحث األول أنهم يرون جواز - 
92
 . 1/61، مغني المحتاج ، 1/113، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،  1/616انظر : حاشية ابن عابدين ،  - 
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إىل ترك حفظ القرآن واستدلوا على ما ذهبوا إليه:بأن يف تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرًجا عليهم ، قد يلدي 
 (.94( ، ولقصورهم عن حد التكليف)93ودفعةًا للحرج واملشقة عنهم) وتعلمه ، فأبيح هلم املس لضرورة التعلم،

 
 القول الثاين : أنه يكره للصغري مس املصحف على غري طهارة .

 
 .( 96صحف كله ، دون بعضه فال يكره)( ، وبعض املالكية إن كان للم95وبه قال بعض احلنفية)

 
ولعل وجه الكراهة : أن الصغري غري مكلف ، فيحمل النهي عن مس املصحف يف حقه على الكراهة ال على التحرمي ، 

 لقصوره عن حد التكليف ، وحلاجة التعلم ، ودفًعا للحرج واملشقة .
 

مكنه من ذلك ،  القول الثالث : أنه حيرم على الصغري مس املصحف كله أو بعضه على غري طهارة كالبالغ ، ويأمث من
 ولًيا كان أو غريه .

 
( مستدلني على ذلك : بعموم األدلة الدالة على 98حلنابلة يف الصحيح من املذهب)(، وا97وهبذا قال : الشافعية يف قول)

 (.99ما فرق بينهما)حترمي مس املصحف على غري طهارة، وأهنا عامة يف الصغري والكبري ، دون 
 

ذا احلكم مس الصغري لوًحا فيه قرآن فأجازوا متكينه من ذلك ملشقة الطهارة عليه ، ولضرورة تنبيه : استثىن احلنابلة من ه
 ( .100لكتابة يف الصحيح من املذهب)التعلم على أن ميسه من احملل اخلايل من ا

 
 الرتجيح :

 
                                      

93
ني المحتاج ، ؛ مغ 1/166؛ الذخيرة ،  1/613؛ حاشــــية ابن عابدين ،  1/312انظر : البناية شــــرح الهدايــــــة ،  - 

 . 1/91، الشرح الكبير ،  1/61
94
 . 1/131انظر : المعونة ،  - 

الدالة على تحريم مس  –: )تحقيق : قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص  1/169فائدة : قال القرافي في الذخيرة ، 

لك التكاليف رخصة ، فكذلك ههنا ال تتناول الصبيان كسائر التكاليف ، فكما ال يكون تركهم لت –المصحف على غير طهارة 

، وليس كما ظن ، فإن النهي عن مالمسة القرآن لغير المتطهر ، كالنهي عن مالمسته لغير الطاهر ، من جهة أن كل 

واحد منهما ال يُْشِعُر بأن المنهي عن مالمسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف ، فيكون الجواز في الصبيان رخصة 

.) 
95
 . 1/311الهداية ، البناية شرح  - 
96
 . 1/166، الذخيرة ،  1/31عقد الجواهر ،  - 
97
 . 1/61؛ مغني المحتاج ،  1/191روضة الطالبين ،  - 
98
، ولم أره  1/122ونص على القول بهذا أيًضا صاحب أسهل المدارك ،  1/16؛ منتهى اإلرادات ،  1/42اإلقناع ،  - 

 لغيره من المالكية .
99
 . 1/91؛ الشرح الكبير ،  1/41انظر : الكافي ،  - 
100
 . 1/111، مطالب أولي النهى ،  1/161انظر : كشاف القناع ،  - 
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ا به ، وضعف ما لعل ما ذهب إليه مجهور العلماء من القول جبواز مس الصغري للمصحف هو األرجح ، لقوة ما استدلو 
استدل به املخالف، ألن مساواة الصغري بالكبري يف إجياب الطهارة هنا غري ظاهر مع الفارق الكبري بينهما لعدم التكليف 

يف حق الصغري ، ففي ذلك مشقة ظاهرة عليه مع عدم تكليفه ، قد تلدي إىل إعراضه عن تعلم القرآن ، وقد جاءت 
األحكام ورفع احلرج واملشقة عن األنام ، ال سيما فيما يتعلق بنوافل الطاعة فإن الشرع  قواعد الشرع باليسر والسهولة يف

سهل يف أحكامها ترغيًبا يف العمل هبا . فالقول بعدم وجوب الطهارة على الصغري ملس املصحف هو الذي يتمشى مع 
وحثه عليها، إذ القائلون باجلواز ال مساحة اإلسالم ويسر أحكامه ، هذا مع التأكيد على استحباب إتيانه بالطهارة 

( والعلم عند اهلل .101 استحباب طهارة الصغري هلا)خيتلفون يف

                                      
101
 .  1/61؛ مغني المحتاج ،  1/166انظر : الذخيرة ،  - 



 حكم الطهارة لمس القرآن الكريم

  

10 

 املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي . -
 أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب ، حتقيق : علي حممد البجاوي ، بريوت : دار املعرفة . -أحكام القرآن . -
أحاديث منار السبيل ، حممد ناصر الدين األلباين ، إشراف : حممد زهري الشاويش ، الطبعة  إرواء الغليل يف ختريج -

 دمشق : املكتب اإلسالمي . -األوىل ، بريوت 
االسةةةتذكار ، تصنيف : اإلمةةةةةام يوسةةةةف بن عبد اهلل بن عبد الرب األندلةةسي ، حتقيق : د. عبد املعطي أمني قلعجي ،  -

 م .1993-هة1414قتيبة للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل بريوت : دار 
 أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك ، أيب بكر بن حسن الكشناوي ، بريوت : دار الفكر . -
بن حسني  إظهار احلق املبني بتأييد إمجاع األئمة األربعة على حترمي مس ومحل القرآن الكرمي لغري املتطهرين ، حممد علي -

 هة .1352املالكي ، مكة املكرمة : املطبعة السلفية 
 باكستان : إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية . –إعالء السنن ، ظفر أمحد العثماين التهاوين ، كراتشي  -
عبد  إعالم املوقعني عن رب العاملني ، مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ، حتقيق : حممد حميي الدين -

 م .1995-هة1374احلميد ، القاهرة مطبعة السعادة مبصر ، الطبعة األوىل : 
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ، حيىي بن حممد بن هبرية ، الرياض : امللسسة السعودية . -
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي ، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف حممد  -

 السبكي ، مصر : املكتبة التجارية الكربى .
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، علي بن سليمان املرداوي .صححه  -

 م الطبعة األوىل .1957هة/1376وحققه : حممد حامد الفقي ، القاهرة : مطبعة السنة احملمدية ، 
، زين الدين بن جنيم احلنفي ، بريوت : دار املعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانية ، طبعة البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -

 باألوفست .
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد .، راجعه وصححه:عبد احلليم حممد عبد  -

 .احلليم ، عبد الرمحن حسن حممود ، القاهرة : مطبعة حسان
 البداية والنهاية ، إمساعيل بن عمر بن كثري ، حتقيق : حممد عبد العزيز النجار ، القاهرة : مطبعة الفجالة اجلديدة . -
البناية يف شرح اهلداية ، أبو حممد حممود بن أمحد العي ي ، تصحيح : حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري ،  -

 م الطبعة األوىل .1901هة / 1481بريوت : دار الفكر ، 
التبيان يف أقسام القرآن ، اإلمام حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ، حتقيق : حممد زهري النجار .الناشر : امللسسة  -

 السعيدية للطبع والنشر .، القاهرة : مطابع الدجوي .
آباد ، تصحيح وحتقيةةق : عبد اهلل  التعليق املغ ي على الدارقط ي )هبامش سنن الدارقط ي( ، حممد مشس احلق العظيم -

 م .1966هة /1306هاشم اليماين ، القاهرة : دار احملاسن للطباعة ، 
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التفريع ، عبد اهلل بن احلسني ابن اجلالب املصري ، حتقيق : د. حسني بن سامل الدمهاين ، بريوت : دار الغرب  -
 م .1907 -هة1480اإلسالمي الطبعة األوىل 

وي )معامل التنزيل يف التفسري والتأويل( .، احلسني بن مسعود البغوي ، بريوت : دار الفكر للطباعة والنشر تفسةةةةري البغ -
 م . 1905-هة1485، 
تفسري ابن كثري ، إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ، بريوت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  -

 م .1901هة/1481
ج أحاديث الرافعي الكبري ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، القاهرة : شركة الطباعة الفنية التلخيص احلبري يف ختريةةة -

 م .1964هة/1304املتحدة ، تصحيح وتعليق : عبد اهلل هاشم اليماين ، 
د بوخبزه ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، اإلمام يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب األندلسي ، حتقيق : حمم -

 وسعيد أمحد أعراب ، طباعة : وزارة األوقاف والشلون اإلسالمية باململكة املغربية .
اجلامع ألحكام القرآن ، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، الناشر : دار الكاتب العريب للطباعة والنشر ،  -

 م مصورة عن طبعة دار الكتب .1967هة/1307
ألبصار )مع حاشيته البن عابدين( ، حممد عالء الدين احلصكفي .مصر:مكتبة ومطبعة الدر املختار شرح تنوير ا -

 م الطبعة الثانية1966هة/1306مصطفى البايب احلليب
م 1994الذخرية ، أمحد بن إدريس القرايف ، حتقيق : حممد بوخبزه ، بريوت : دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل عام  -
. 
األئمة ، حممد بن عبد الرمحن الدمشةةةةقي العثماين الشافعي ، ع ي بطبعه : عبد اهلل بن إبراهيم رمحة األمة يف اختالف  -

 م.1901هة /1481األنصاري ، قطر : مطابع قطر الوطنية ، 
رد احملتار على الدر املختار )حاشية ابن عابدين( .، حممد أمني الشهري بابن عابدين ، مصر:مكتبة ومطبعة مصطفى  -

 م الطبعة الثانية.1966هة/1306احلليبالبايب 
 روضة الطالبني ، حيىي بن شرف النووي ، دمشق : املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر . -
روضة الناظر وجنة املناظر، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،حتقيق : د. شعبان حممد إمساعيل ، بريوت  -

 م1990هة/1419لطبعة األوىلملسسة الرياض للطباعة والنشر والتوزيع ا
 الروض املربع بشرح زاد املستقنع ، منصور بن يونس البهويت ،القاهرة : املطبعة السلفية ، الطبعة السادسة . -
سنن الدارقطةةةة ي ، علي بن عمر الدارقط ي ، تصحيح وحتقيق : عبد اهلل هاشم اليماين ، القاهرة : دار احملاسن للطباعة  -
 م .1966هة /1306، 
 سنن الدارمي ، اإلمام عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمةةةةي ، عناية : حممد أمحد دمهان ، نشر : دار إحياء السنة النبوية . -
اهلند : مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية الطبعة  –السنن الكربى ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حيدر آباد الدكن  -

 األوىل .
 ى خمتصر خليل، أبو عبد اهلل حممد اخلرشي، بريوت : دار صادر .شرح اخلرشي عل -
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الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ، أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، القاهرة : مطبعة عيسى  -
 البايب احلليب وشركاه ، طبع على نفقة راشد بن سعيد املكتوم .

ارة ( ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق د. سعود بن صاحل العطيشان ، الرياض : شرح العمدة يف الفقه )كتاب الطه -
 م .  1993هة/1413مكتبة العبيكان 

 الشرح الكبري ، عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي ، الرياض : جامعة اإلمام حممد بن سعود كلية الشريعة . -
 الدسوقي( ، أمحد بن حممد الدردير ،بريوت : دار الفكر .الشرح الكبري ملختصر خليةةةةةل )هبامش حاشية  -
 صحيح البخاري )مع حاشية السندي( ، حممد بن إمساعيل البخاري، مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية . -
 صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ، بريوت : دار املعرفة للطباعة والنشر . -
ثمينة يف مذهب عامل املدينة ، جالل الدين عبد اهلل بن جنيم بن شاس ، حتقيق : د. حممد أبو األجفان عقةةةد اجلواهةةر ال -
 م .1995 –هة 1415أ. عبد احلفيظ منصور ، بريوت : دار الغرب اإلسالمي الطبعة األوىل :  –
اق الدويش .الرياض : شركة العبيكان فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، مجع وترتيب : أمحد بن عبد الرز  -

 هة .1411للطباعة والنشر الطبعة األوىل عام 
 فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ . -
 مجع وترتيب وحتقيق : حممد بن عبد الرمحن بن قاسم . -
 هة . الطبعة األوىل .1399مكة : مطبعة احلكومة ،  -
خاري ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، تصحيح وحتقيق : عبد العزيز بن عبد اهلل فتح الباري بشرح صحيح الب -

 بن باز، القاهرة : املطبعة السلفية ومكتبتها .
م 1971هة /1391فتح اجلواد بشرح اإلرشاد ، أمحد بن حجر اهليتمي ، مصر:مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،  -

 الطبعة الثانية .
لدين حممد بن مفلح املقدسي ، راجعه : عبد الستار أمحد فراج ، القاهرة : دار مصر للطباعة ، الفروع ، مشس ا -

 م الطبعة الثانية .1962هة /1301
الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي .الطبعة الثانية ، بريوت : املكتب  -

 م .1979هة/1399اإلسالمي ، 
املصاحف، تصنيف : أيب بكر عبد اهلل بن أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، بريوت : دار الكتب كتاب   -

 م .1905 –هة 1485الطبعة األوىل  –العلمية 
م 1947هة/1366كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت ، القاهرة : مطبعة أنصار السنة احملمدية   -
. 
شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن الشيخ حممد بن سليمان املعروف بداماد أفندي، القاهرة : دار جممع األهنر يف  -

 هة ، تصوير : بريوت : دار إحياء الرتاث العريب .1316الطباعة العامرة ، 
 م.1900 –هة 1480جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر اهليثمي، بريوت : دار الفكر  -
 شرح املهذب، اإلمام حيىي بن شرف النووي ، القاهرة : مطبعة العاصمة .اجملموع  -
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 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، الرياض : مكتبة املعارف . -
 احمللى ، حممد بن علي بن حزم ، بريوت : دار اآلفاق اجلديدة . -
 األمني الشنقيطي ، املدينة املنورة : املكتبة السلفية .مذكرة أصول الفقه ،الشيخ حممد  -
 املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ، حلب : مكتبة املطبوعات اإلسالمية . -
املصنف ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي ، بريوت : املكتب اإلسالمي . الطبعة  -

 .األوىل 
اهلند : الدار  –املصنف يف األحاديث واآلثار،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة ، حتقيق : خمتار أمحد الندوي ، بومباي  -

 م الطبعة األوىل .1901هة/1481السلفية ، 
 مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباين ، دمشق : املكتب اإلسالمي . -
واآلثار، تصنيف : أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق : سيد كردي حسن، بريوت: دار الكتب العلمية ،  معرفة السنن -

 م .1991 –هة 1412الطبعة األوىل ، 
املعونة على مذهب عامل املدينة ، القاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي ، حتقيق : د. محيش عبد احلق ،  -

 م.199 –هة 1415مة الطبعة األوىل عام الناشر:مكتبة مصطفى الباز مكة املكر 
 املغ ي ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، الرياض : مكتبة الرياض احلديثة . -
 مغ ي احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد الشربي ي اخلطيب ، بريوت : دار إحياء الرتاث العريب . -
 ل ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ، القاهرة : املطبعة السلفية ومكتبتها .املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنب -
املنتقى من أخبار املصطفى ، عبد السالم بن تيمية احلراين ، حتقيق : حممد حامد الفقي، بريوت: دار املعرفة ،  -

 م . الطبعة الثانية .1970هة/1390
وزياداته، حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املصري حتقيق : عبد الغ ي عبد منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح  -

 اخلالق ، الناشر : عامل الكتب .
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشريازي ، بريوت : دار املعرفة للطباعة والنشر. مصور عن الطبعة  -

 م .1959هة/1379الثانية 
 اإلسالمي ، سعدي أبو جيب ، بريوت : دار العربية للطباعة والنشر. موسوعة اإلمجاع يف الفقه -
 املوطأ )مع شرحه املنتقى ( ، مالك بن أنس األصبحي ، بريوت : دار الفكر العريب . -
نيل األوطار شرح منتقى األخبةةةةار ، حممد بن علي الشوكاين ، مصور عن الطبعة األوىل ، بريوت : دار الفكر للطباعة  -
 م .1902هة/1482نشر والتوزيع ، وال
اهلداية شرح بداية املبتةةةةدي، برهان الدين بن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين ، مصر : مكتبة ومطبعة  -

 مصطفى البايب احلليب . 


