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احلاد هلل رب العلدلُت ,والصالة والسالم عبى تسيدنل زلاد الصلدق الوعد األمُت ,البهم ال
عبم لنل إال مل عباكنل إنك أنت العبيم احلميم ,البهم عبانل مل ينفعنل ,وانفعنل ٔتل عباكنل,
وزدنل عبالً ,وأرنل احلق حقلً ,وارزقنل اتالعو ,وأرنل الالطل بلطالً ,وارزقنل اجكنلبو ,واجعبنل شلن
يسكاعون القول فيكاعون أحسنو ,وأدخبنل برمحكك يف عالدك الصلحلُت.
وبعد:
لقد أمرت أمو القران بكعظيم ككلب رهبل ادلعجره اخلللده وكيف اليعظم وىو
كالم اهلل تساحلنو وتعلىل -فان عظاو وحتبى بأدابو وواجالتو فهو من تعظياو لربو .
ومن تعظيم القران المرًن أن يمون القلرى لو عبى طهلرة حسيو ومعنويو
وتسلتمبم يف ْتثي ىذا عن حمم مس ادلصحف بال طهلره؛
ٔ-لمثره ورود ىذه ادلسللة.
ٕ -ولالخكالف الوارد يف تفسَت آية "َال َيََ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن"تسورة الواقعو (.)ٜٚ
ٖ-والنو ومن حق القران أن اليكعلمل معو ادلؤمن االعبى بصَتة.
وقد قسات ْتثي اىل :
ادلقدمو.
الكاهيد.
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ادلاحث األول:تعظيم القران المرًن .
ادلاحث الثلين :مليشابو اتسم ادلصحف .
ادلاحث الثللث  :تفسَت قولو تعلىل "الَيسو اال ادللهرون ".
ادلاحث الرابع :مس ادلصحف لباحدث حدثل أصغر.
ادلاحث اخللمس :مس ادلصحف لباحدث حدثل أكرب.
ادلاحث السلدس :مس ادلصحف لبملفر .
ادلاحث السلدس:مس ككب الكفسَت ادلشكابو عبى أيلت من ادلصحف.
اخللدتو .
الفهرس .

البهم لك احلاد كال يناغي جلالل وجهك وعظيم تسبللنك
من عبي بإصللز ىذا الاحث.
احلاد هلل الذي ً
ومن مث أشمر كل من تسلعدين من األىل وأخص والديت ,والصديقلت النلصحلت .
واحلاد هلل الذي بنعاكو تكم الصلحللت ٓٓٓ
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الكاهيد:
مفردات الاحث:
()1

س ) ىي مالمسة الشي بلليد
َٔ (-م ا
(ٕ)
ٕ-ادلصحف :ىو مفرد مصلحف وىي رلاوعة ورق أو مقلالت مجعت لبكصحف
ص َحف "وتثبث مياو ,وأصبهل الضم" :من أصحف إذا ُمجع فيو الصحف ادلمكوبة بُت
ادلُ ْ
(ٖ)
نقال عن المسلئي".
الدفكُت "والضم لكايم ,والمسر لقيس ,والفكح البحيلين ً

أىل صلد يَ ُقولُو َن مصحف َوُى َو أَجود البغكُت َوأ ْكثر َمل يُ َقلل الْ ُاصحف دلصحف الْ ُق ْرآن

(ٗ)

الباس يف اإلصلالح  :مالقلة جسم جلسم للبب معٌت فيو كحراره أو بردوه أو رخلوه أو
صالبو أو عبم حقيقو ليعرف أدمي ام ال.

(٘)

(ٔ)انظر ,ادلعجم الوتسط ( ,إبراىيم مصلفى  /أمحد الزيلت  /حلمد عاد القلدر  /زلاد النجلر)
دار الدعوة )ٛٙٛ,ٕ( ,؛ هتذيب البغو  ,زلاد بن أمحد بن األزىري اذلروي ,أبو منصور ,
ت :زلاد عوض مرعب ,دار إحيلء الًتاث العريب  -بَتوت
ط :األوىلٕٓٓٔ ,م )ٕٕٙ,ٕٔ(,؛ لسلن العرب  ,زلاد بن ممرم ابن منظور األنصلري الرويفعى اإلفريقى ,دار
صلدر – بَتوت ,ط :الثللثة  ٔٗٔٗ -ى )ٕٔٛ/ٙ(,
(ٕ)مقلييس البغو ,أمحد بن فلرس بن زكريلء القزويٍت الرازي ,ت :عاد السالم زلاد ىلرون ,دار الفمر ٖٜٜٔ,ى -
ٜٜٔٚم) ٕٚٔ,٘(,.
(ٖ)معجم منت البغو ,أمحد رضل ,دار ممكاة احليلة – بَتوت ٖٔٛٓ - ٖٔٚٚ,ى )ٕٗ٘/ٖ(,
(ٗ)حلشية الدتسوقي عبى الشرح الماَت,زلاد بن أمحد بن عرفة الدتسوقي ادلللمي,دار الفمر)ٜٔٔ /ٔ(,
(٘)هتذيب البغو (ٗ)ٜٔٗ,
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.

.و َعارفو اصلالحلُ األصفهلين بقولو" :ادلصحف ىو مل ُجعِل جلمعلً لبصحف اليت ككب فيهل

القرآن المرًن

1
( )

وعارفو الشيخ الزرقلين بقولو" :ادلراد بلدلصحف اصلالحلً :األورا ُق اليت ُمجع فيهل القرآن مع
َ
ترتيب آيلتو وتسوره مجعلً عبى الوجو الذي أمجعت عبيو األمة أيلم عثالن "رضي اهلل عنو"

(ٕ)

فاس ادلصحف ىو مالمسو اليد مالشره دون حلئل لألوراق اليت حتال فيهل كالم اهلل .

(ٔ) انظر لبافردات يف غريب القران ,أبو القلتسم احلسُت بن زلاد ادلعروف بللراغب األصفهلىن ت,صفوان عدنلن
الداودي ,دار القبم ,الدار الشلمية  -دمشق بَتوت
ط :األوىل  ٕٔٗٔ -ى  (,ص)ٕٚ٘:
الزْرقلين ,ملاعة عيسى الاليب احلبايط :اللاعة الثللثة)ٕٚٚ/ٔ(,
(ٕ)منلىل العرفلن يف عبوم القران ,زلاد عاد العظيم ُّ
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تعظين كالم اهلل تعاىل .
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ادلاحث األول :تعظيم القران المرًن.
القران المرًن :ىو كالم اهلل عز وجل ادلكعاد بكالوتو ادلنزل عبى خبقو ليخرجهم من الظبالت
اىل النور.
فال أشرف وال أعظم من كالم رب العلدلن  ,فان تعظياو تعظيم لرب العلدلُت
وأخرب تساحلنو أنو لو أنزل القرآن المرًن عبى جال خلشع وتصدع من خشية اهلل عز وجل, ,
ِ
لل
ك ْاأل َْمثَ ُ
صدِّعلً ِم ْن َخ ْشيَ ِة البا ِو َوتِْب َ
فقلل{ :لَو أَنْ َزلْنَل َى َذا الْ ُق ْرآ َن َعبَى َجاَ ٍل لََرأَيْكَوُ َخلشعلً ُمكَ َ
ض ِربُ َهل لِبن ِ
الس لَ َعبا ُه ْم يَكَ َف ام ُرو َن} .تسورة احلشر{ٕٔ}
نَ ْ
فهذه اآلية ادلكقدمة فيهل أوضح داللة عبى عظاة القران المرًن ,وعبى قوة أثره عبى القبوب,
وأنو أعظم شيء يزيد اإلَيلن.
فعبى ادلسبم :أن يسعى جلىدا عبى تعظياو ,وتوقَته ,والعال ألجبو.
فان تعظيم القران :
حي يعال بأوامره ويكجنب نواىيو.
ٔ -أن يكعلىده  ,واليهجره وأن يقراه بقبب ّ
ٕ-أن يكعباو ويعباو وأن يسكشعر أنو كالم ربو عزوجل يامي دلواعظو.
ٖ-أن اليوضع القران اال يف األملكن اليت تبيق بو ,وأن يزين مباسو عند قرأتو.
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ٗ-أن يليب فاو عند القراءه بلدلضاضو والسواك.
٘"-أن يقراه عبى تأين وتسًتتسلل .
-ٙأن يقف عبى آية الوعد ,فيسأل اهلل خَتىل  ,ويسألو من فضبو ,وأن يقف عبى آية
الوعيد ,فيسكجَت بلهلل منو.
-ٚأن يقف عبى أمثللو ,فيكاثّبهل.
 -ٛأن يبكاس غرائاو.
بمل حرف
-ٜأن ّ
يؤدي لمل حرف ح ّقو من األداء ,حىت يربز المالم بللبفظ دتلمل ,فإ ّن لو ّ
عشر حسنلت".

()1

ٓٔ -أن الَيسو اال عبى طهلره تلمو من احلدث األصغر واالكرب...وىذا ملتسلتمبم عنو يف
ىذا الاحث تسألو ادلوىل الكوفيق واألعلنو .

(ٔ)تفسَت حدائق الروح والرحيلن يف روايب عبوم القران  ,زلاد األمُت بن عاد اهلل األرمي الشلفعُت,م :الدككور ىلشم
زلاد عبي بن حسُت مهدي ,دارطوق النجلة ,بَتوت – لانلن اللاعة :األوىل ٕٔٗٔ ,ى  ٕٓٓٔ -م(,ص)ٜ٘,
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املبحج الخاني :
هايشوله أسن املصحف
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ادلاحث الثلين :مل يشابو اتسم ادلصحف
ٔ -ىل يشال اتسم ادلصحف عبى ادلمكوب منو ,و غالفو ,وملبُت تسلوره ,أم فقط ملككب
منو ؟
(حواشيو) ,وملفيو
ذىب مجهور الفقهلء من احلنلببو اىل  :أن غالف ادلصحف وملبُت َمن ورق أبيض ,يشال أتسم ادلصحف -النو كجزء منو ويكاعو يف بيعو وبو قلل فقهلء
(ٔ)

الشلفعيو وادلللميو واحلنفيو.

وذىب بعض العبالء اىل أن ادلعكرب حقيقة ىو ادلمكوب حىت إن مسوممروه فأمل مس اجلبد ومس موضع الايلض منو ال يمره ألنو مل َيس القرآن
(ٕ)
وىذا أقرب إىل القيلس واألول أقرب إىل الكعظيم
وشللتقدم :يكضح رجحلن القول االول لقوة دليبو ,وألنو أقرب اىل الكعظيم .

(ٔ)انظر,ملللب أويل النهى يف شرح غلية ادلنكهى ,مصلفى بن تسعد بن عاده السيوطي احلنابي ,النلشر,ادلمكب
اإلتسالمي,ط :الثلنيةٔٗٔ٘ ,ى ٜٜٔٗ -مٔ(ٔ .)ٔ٘ٗ/؛ حتفة احلايب عبى شرح اخلليب ,تسبيالن بن زلاد بن
عار الاُ َجْي َرِم ّي الشلفعي ,دار الفمر ٘ٔٗٔى ٜٜٔ٘ -م)ٖٛ٘,ٔ( ,
(ٕ) حتفة الفقهلء,زلاد بن أمحد  ,أبو بمر عالء الدين السارقندي,دار المكب العباية ,بَتوت – لانلن,ط :الثلنية,
ٗٔٗٔ ى  ٜٜٔٗ -م(,ص )ٖٕ:
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املبحج الخالج :
املراد بقوله تعاىل :
َ"ال ََيَ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن "
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ادلاحث الثللث:ادلراد بقولو تعلىل"َ :ال ََيَ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن "
لقد اخكبف اىل العبم يف تفسَت ىذه اآلية عبى قولُت :
ٔ/أن ادلقصود المكلب الذي يف السالء ال َيسو إال ادلالئمو
ٕ/أن ادلقصود القرآن المرًن ال َيسو إال الللىر أمل احملدث عبى خالف بُت أىل العبم فإنو
ال َيسو ...
()1
فرأى ابن عالس وتسعيد بن جاَت ورللىد وكثَت من ادلفسرين أهنم ىم ادلالئمو
وقلل احلسُت بن الفضل ":ال يعرف تفسَته وتأويبو إال من طهره اهلل من الشرك والنفلق".
)ٕ(.
وقلل أبو بمر الوراق ":ال يوفق لبعال بو إال السعداء"
(ٖ)

قلل الفراء :ال جيد طعاو ونفعو إال من آمن بو
وقلل قوم :معنله ادلصحف اليت يف ايدي الاشر من كالم اهلل عزوجل واأليو وأن جلءت عبى
تسايل اخلرب اال أهنل يقصد هبل اللبب

(ٗ)

ٔ(ٔ)انظر,الكفس َت الق يم  ,زلا د ب ن بم ر اب ن الق يم اجلوزي و ,ت ,اب راىيم رمض لن  ,دار وممكا ة اذل الل ,ط ,االوىل
ٓٔٗٔ ى ( ,ص )ٕ٘ٛ,؛ تفس َت الق رآن العظيم,أب و الف داء إللعي ل ب ن كث َت القرش ي الاص ري(ادلكو ٚٚٗ :ى ) ,ت:
تسلمي بن زلاد تسالمة,دار طياة لبنشر والكوزيع ,اللاعة :الثلنية ٕٓٗٔى ٜٜٜٔ -م )٘ٗٗ/ٚ( ,
(ٕ) اجللمع ألحملم القرآن ,أبو عاد اهلل زلاد بن أمحد األنصلري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ت :أمحد الربدوين
وإبراىيم أطفيش,دار المكب ادلصرية – القلىرة ,ط :الثلنيةٖٔٛٗ ,ى  ٜٔٙٗ -م)ٕٕ٘/ٔٚ( ,
(ٖ) معلمل الكنزيل يف تفسَت القرآن ,زليي السنة ,أبو زلاد احلسُت بن مسعود الاغوي (ادلكو ٘ٔٓ :ى )
ت ,وخرج أحلديثو زلاد عاد اهلل النار  -عثالن مجعة ض اَتية  -تس بيالن مس بم احل رش,دار طيا ة لبنش ر والكوزي ع ,ط
:الرابعة ٔٗٔٚ ,ى  ٜٜٔٚ -م ()ٕٖ/ٛ
(ٗ) انظر ,تفسَت القرطيب ()ٕٕ٘/ٔٚ
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والصحيح يف اآلية" :أن ادلراد بو :الصحف اليت بأيدي ادلالئمة لوجوه عديدة:
منهل :انو قلل الَيسو االادللهرون فيدل عبى تلهرىم عبى أيدي غَتىم ولو أراد الاشر لقلل
ادلكلهرون
ين " فلدلالئمة ملهرون,
ُت َوُِحي ُّ
كال قلل تساحلنو وتعلىل "إِ ان الباوَ ُِحي ُّ
ب الكا اوابِ َ
ب الْ ُاكَلَ ِّه ِر َ
وادلؤمنون وادلكوضئون مكلهرون.
ومنهل :أن األيو جلءت عبى صيغة اإلخالر وليست عبى صيغة األمر فدلت عبى أن
()1

مقصودىل االخالر عن ككب ادلالئمو "

والظلىر أن قولو تعلىل َ"ال َيََ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن " الْ ُالَ اه ُرو َن ُى ُم الْ َا َالئِ َمةُ.
فإذا كلن الَيسو اال ادللهرون من أىل السالء فان بلب أوىل ان الَيسو من يف األرض اىل
عبى طهلره.
واهلل أعبم ...

(ٔ)انظر ,الكفسَت القيم (ص)ٕ٘ٛ,
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املبحج الرابع :
حكن هس املصحف
للوحدث حدحا أصغر.
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ادلاحث الرابع :حمم اللهلره لباللغ احملدث حدث أصغر اثنلء مس ادلصحف :
ورد خالف بُت العبالء يف حمم مس ادلصحف لباللغ بال طهلره لعدم وجود دليل صريح
يف ىذه ادلسللو :
1

فذىب ادلللميو( ) ,وااحلنفيو(ٕ) ,والشلفعيو (ٖ) ,واحلنلببو (ٗ) ,اىل أن الوضوء شرط يف مس
ادلصحف.
ومن أدلكهم:
أوالً  :من المكلب:

قولو تعلىل{ :ال َيََ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن} تسورة الواقعو )ٜٚ(:الَيسو إال ادللهرون من األحداث
واجلنلبلت ,وظلىر اآلية نفي ومعنلىل هني ,قللوا :ال جيوز لبجنب وال لبحلئض وال احملدث

محل ادلصحف وال مسو ,وىو قول عللء وطلووس ,وتسلمل ,والقلتسم ,وأكثر أىل العبم

(٘)

ثلنيل :من السنو :أن النيب -صبى اهلل عبيو وتسبم -ككب إىل أىل اليان ككلبلً وكلن فيو ":ال
َيس القرآن إال طلىر".

()ٙ

(ٔ)الشرح الماَت عبى منت ادلقنع ,زلاد بن أمحد بن عرفو الدتسوقي  ,دار الفمر (ٗ٘ٔ)ٔ,
(ٕ )حتفة الفقهلء ,زلاد بن أمحد عال الدين السارقدين ,دار المكب العبايو  ,بروت ,ط ( ,ٔٗٔٗ:ص )ٖٔ,
(ٖ)احللوي الماَت لبالرودي  ,ت ,الشيخ عبي معوض ,علدل رلود دار المكب العبايو ,بَتوت ,طٜٔٗٔ
(ٗ)كشف القنلع عبى منت اإلقنلع لباهويت  ,دار المكب العبايو )ٕٜ/ٔ(,
(٘) تفسَت الاغوي ,ت,زلاد النار  -عثالن ضاَتية  -تسبيالن احلرش  ,دار طياو ,ط :الرابعو )ٜٔ/٘( ,ٔٗٔٚ
(َ : :)ٙرَواهُ موطل مللك ,ككلب:الصالة ,بلب االمر بللوضوء دلن مس القران )ٖٔٙ,ٖ٘٘(,

ىأحكامىمسىالمصحفى
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"وىو حديث مشهور ب ُت العبا لء تبقك و األم ة بللقاول:والل لىر ى و ال ذي تله ر م ن احل دث,
{م ل يُِري ُد الباوُ لِيَ ْج َع َل َعبَ ْي ُم ْم ِم ْن َح َرٍج َولَ ِم ْن
لقول اهلل تعلىل حُت ذكر آية الوض وء والك يامَ :
يد لِيُلَ ِّهَرُك ْم}تسورة ادللئده (ٗ) ,وأمل قول من قلل :إن ادلراد م ن قول و :إال ط لىر :إال م ؤمن,
يُِر ُ
فهذا بعيد ,ألن ألفلظ الشلرع إذا قصد هبل ادلؤمن قلل :إال مؤمن وال يقول :إال طلىر
(ٕ)
ثللثل  :أن كثَت من الصحلبو كلنوا يأمرون أبنلءىم لكلهر دلس القران.

" ()1

عم ٓتربه "اال ادللهرون "فلدلالئمو من ادللهرين واالنايلء من ادللهرين
رابعل:أن اهلل عز وجل ّ
وكل ملهر من الذنوب من ادللهرين فلأليو شلمبو

)ٖ(.

خلمسل :الللىر :ىو ادلكلهر طهلرة حسية من احلدث بللوضوء أو الغسلٕ ,ألن ادلؤمن
طهلرتو معنوية كلمبة ,وادلصحف ال َيسو غللال إال ادلؤمنون ,فبال قلل« :إال طلىر» عبم أهنل
طهلرة غَت اللهلرة ادلعنوية ,بل ادلراد اللهلرة من احلدث ,ويدل ذلذا قولو
تعلىل{ :مل يريد اهلل ليجعل عبيمم من حرج ولمن يريد ليلهركم}تسورة ادللئده(ٗ) أي طهلرة
حسية؛ ألنو قلل ذلك يف آية الوضوء والغسل.

(ٗ)

(ٔ) لقلء الالب ادلفكوح  ,لبشيح زلاد ابن عثيان ) ٕٖ/ٔ٘ٓ( ,
(ٕ) :انظر :روائع الايلن تفسَت أيلت األحملم لبصلبوين ,زلاد عبي الصلبوين,ممكاة الغزايل -
دمشق ,مؤتسسة منلىل العرفلن – بَتوت,ط :الثللثة ٔٗٓٓ ,ى  ٜٔٛٓ -م)٘ٓٛ,ٕ( ,
؛ تفسَت آيلت األحملم ,:زلاد عبي السليس ,ت:نلجي تسويدان ,ادلمكاة العصرية لبلالعة والنشر
ٔٓ(,ٕٕٓٓ/ٔٓ/ص)ٕٖٚ,
(ٖ):انظر تفسَت اللربي (ٖٕ)ٕٔ٘,
(ٗ)الشرح ادلاكع زاد ادلسكقنع,حملاد بن عثياُت ,دار النشر اجلوزي ,ط )ٔ,ٖٔٚ( ٔ:
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َنزي ٌل ِّمه رَّبِّ
 {:اَّل يَ َم ُّ
سهُ إِ اَّل ا ْل ُمطَها ُرونَ * ت ِ

ْال َعالَ ِميهَ }تسورة الواقعو:

(ٓ)ٜٚ,ٛفوصفو بللكنزيل ظلىر عبى إراده ادلصحف وأن قللوا أن ظلىره أريد بو إادلالئمة
ادللهرون وذلذا قلل بضم السُت يف "َيسو "ولو أراد ادلصحف لقلل بفكح السُت فلجلواب أن
قولو تعلىل تنزيل ظلىر يف إرادة ادلصحف فال حيال عبى غَته إال بدليل صحيح .

()1

تسلبعل :من النظر الصحيح :أنو ليس يف الوجود كالم أشرف من كالم اهلل ,فإذا أوجب اهلل
اللهلرة لبلواف يف بيكو ,فلللهلرة لكالوة ككلبو الذي تمبم بو من بلب أوىل ,ألننل ننلق
بمالم اهلل خلرجل من أفواىنل ,فاالتسكنل ذلذا المالم الذي ىو أشرف من الانلء يقكضي أن
نمون طلىرين؛ كال أن طوافنل حول المعاة يقكضي أن نمون طلىرين ,فكعظيال واحًتامل
لمكلب اهلل جيب أن نمون عبى طهلرة

(ٕ)

(ٔ) اجملاوع شرح ادلهذب ,أبو زكريل زليي الدين حيِت بن شرف النووي ,
,دار الفمر)ٕٚ,ٕ( ,
(ٕ) الشرح ادلاكع زاد ادلسكقنع  :مرجع تسلبق (,ص)ٖٔٚ:

ىأحكامىمسىالمصحفى
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ذىب رلاوعو من العبالء اىل عدم وجوب اللهلره من احلدث األصغردلس ادلصحف:()1

وقد روي ىذا عن مجلعة من السبف منهم ابن عالس والشعيب ومحلد وداود وغَتمهل.
ومن أدلكهم:
َنزي ٌل ِّمه رَّبِّ
تعلىل {: :اَّل يَ َم ُّ
سهُ إِ اَّل ا ْل ُمطَ اه ُرونَ * ت ِ

ْال َعالَ ِميهَ }تسورة الواقعو:

أوال :قولو
(ٓ.)ٜٚ,ٛ
{ال َيسو} أي ذلك المكلب ادلمنون{ ,إال ادللهرون} وىم ادلالئمة ادلوصوفون بلللهلرة,
يروى ىذا عن أنس ,وىو قول تسعيد بن جاَت ,وأيب العللية ,وقكلدة وابن زيد :أهنم ادلالئمة,
وروى حسلن عن المبيب قلل :ىم السفرة المرام الربرة.

(ٕ)

ثلنيل :عن قكلدة-رضي اهلل عنو  -قولو( :ال َيََ ُّسوُ إِال الْ ُالَ اه ُرو َن) قلل" ال َيسو عند اهلل إال

اجملوتسي النجس ,وادلنلفق الرجس .وقلل يف حرف ابن
ادللهرون ,فأمل يف الدنيل فإنو َيسو
ّ

مسعود (مل َيََ ُّسوُ إال ادللَ اه ُرو َن)" .
ُ

(ٖ)

(ٔ)انظ ر ,اجل لمع الحم لم الق ران ,زلا د ب ن أمح د مش س ال دين الق رطيب ,ت :أمح د ال ربدوين وإب راىيم أطف يش ,دار
المكب ادلصرية – القلىرة ط :الثلنيةٖٔٛٗ ,ى  ٜٔٙٗ -م )ٕٕٙ,ٔٚ(,؛ اجملاوع شرح ادلهذب)ٕٚ,ٕ(,
(ٕ)تفسَت الاغوي ,مرجع تسلبق )ٕٖ,ٛ(,
(ٖ)تفسَت اللربي ,مرجع تسلبق )ٕٔ٘,ٕٖ(,
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()1

رابعل :أن الصايلن حيابون االلواح زلدثُت وال ينمر عبيهم فإذا جلز القراءه بالطهلره فلدلس
(ٕ)
أوىل.
أجلب القلئبون بلجلواز عبى أدلة اجلاهور القلئبُت بعدم اجلواز اىل مليبي :
أوال :ان الصحيح يف اآلية :وادلراد بو :الصحف اليت بأيدي ادلالئمة لوجوه عديدة.
منهل :انو وصفو بأنو ممنون وادلمنون ىو ملتسًت عن أعُت النلس فهذا يف الصحف اليت يف
أيدي ادلالئمة.
ومنهل :أنو قلل :ال َيََ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن وىم ادلالئمة ولو أراد ادلؤمنُت لقلل ادلكلهرون
ادلكوضئُت ,كال قلل تعلىل:
ين} فلدلالئمة ملهرون ,وادلؤمنون وادلكوضئون
ُت َوُِحي ُّ
{إِ ان الباوَ ُِحي ُّ
ب الكا اوابِ َ
ب الْ ُاكَلَ ِّه ِر َ
مكلهرون.
ومنهل :أنل االية جلءت لألخالر ولو أريد النهي لقلل :ال َيسسو ,بلجلزم.
)3(.
واألصل يف اخلرب ,أن يمون خربا صورة ومعٌت"

(ٔ)انظر ,الشرح ادلاكع ,مرجع تسلبق )ٖٔٚ,ٔ( ,
(ٕ)انظر ,اجملاوع شرح ادلهذب ,مرجع تسلبق )ٕٚ,ٕ(,
(ٖ)اانظر,الكفسَت القيم ,مرجع تسلبق (,ص)ٕ٘ٛ,

ىأحكامىمسىالمصحفى
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ثلني ل :وأم ل بللنس اة حل ديث عا رو ب ن ح زم :فه و ض عيف ,ألن و مرتس ل ,وادلرتس ل م ن أقس لم
الضعيف ,والضعيف الحيكج بو يف إثالت حمم فضال عن تمبيف ادلسبم بش ي مل جي ب عبي و
ٔ
وفيو مشقو)ٔ(.
وأجلب القلئبون بعدم جواز مس ادلصحف عبى القلئبُت بلجلوازاىل مليبي :
أوال :أنملنت ىذه الصحف الَيسهل اال ادللهرون عند اهلل.
لمرامكهل فان بلب أوىل أن الَيس ادلصحف اال طلىر)ٕ(.
ثلنيل:أنو يقلل عن ادلكوضئ ملهرأو مكلهر)ٖ(.
ثللثل :أن مس ادلصحف لبصايلن أجيز لبوجود الضروره )ٗ(.
رابعل:أنو اليعكد بقوذلم أن األصل يف ادلسللة الرباءه االصبيو لعدم وجود دليل ,لوجود حديث
من السنو عبى ذلك تساق ذكره يف ادلة اجلاهور.

وشلل تقدم,يكضح رجحلن القول بعد جواز مس ادلصحف لباحدث حدثل أصغر لقوة دليل
عبالئو ,ودلل فيو من تعظيم ككلب رب العلدلُت ,فإذا كلن الَيس الصحف من يف السالء اال
ادللهرون فغَتىم من الاشر من بلب أوىل .واهلل أعبم .

(ٔ) انظر ,الشرح ادلاكع ,مرجع تسلبق )ٖٜٔ,ٔ( ,
(ٕ)انظر ,تفسَت الاغوي )ٛ,ٖٛ(,
(ٖ) انظر اجملاوع ,لبنووي (ٕ)ٕ,ٚ
(ٗ)نفس ادلرجع ,نفس الصفحو .

ىأحكامىمسىالمصحفى
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املبحج اخلاهس :
هس املصحف للوحدث حدحا
أكرب

ىأحكامىمسىالمصحفى

22

ادلاحث اخللمس :مس ادلصحف لباحدث حدثل اكرب:
ذىب احلنفية,وادلللمية,والشلفعية,واحلنلببو(ٔ),وابن عار وعللء واحلسن ورللىد وطلووس
والثوري

()2

اىل عدم جواز مس ادلصحف لباحدث حدثل أكرب .
ومن أدلكهم :
قولة تعلىل {:ال َيََ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن} تسورة الواقعو )ٜٚ(:الَيسو إال ادللهرون من األحداث
واجلنلبلت ,وظلىر اآلية نفي ومعنلىل هني ,قللوا :ال جيوز لبجنب وال لبحلئض وال احملدث

محل ادلصحف وال

مسو1)ٖ(.

من السنو :أن النيب -صبى اهلل عبيو وتسبم -ككب إىل أىل اليان ككلبلً وكلن فيو ":ال َيس
القرآن إال طلىر".

(ٗ)

(ٔ)انظ ر :رد احملك لر عب ى ال در ادلخك لر,ابن علب دين ,زلا د أم ُت ب ن عا ر ب ن عا د العزي ز علب دين الدمش قي احلنف ي ,دار الفم ر-ب َتوت,ط:
الثلني ةٕٔٗٔ ,ى ٜٜٕٔ -م )ٛ٘,ٔ(,؛ مواى ب اجلبي ل يف ش رح سلكص ر خبي ل ,مش س ال دين أب و عا د اهلل زلا د ب ن زلا د ,ادلع روف
الرعيٍت ادلللمي ,دار الفمر,ط :الثللثةٕٔٗٔ ,ى ٜٜٕٔ -م (ٔ)ٖٖٓ,؛ الكناية يف الفقو الشلفعي ,أب و اتس حلق إب راىيم ب ن عب ي
بلحلللب ُّ
ب ن يوتس ف الش َتازي  ,ع لمل المك ب(,ص)ٔٚ,؛ الع دة ش رح العادة,عا د ال رمحن ب ن إب راىيم ب ن أمح د ,أب و زلا د هب لء ال دين ادلقدتس ي ,دار
احلديث ,القلىرةٕٔٗٗ :ى ٖٕٓٓم (,ص)ٖ٘,
(ٕ)الانلية شرح اذلداية,أبو زلاد زلاود بن أمحد بن موتسى احلنفى بدر الدين العيٌت
,دار المكب العباية  -بَتوت ,لانلن ط:األوىل ٕٔٗٓ ,ى  ٕٓٓٓ -م )ٜٙٗ,ٔ(,
(ٖ) الشرح الماَت عبى منت ادلقنع )ٔ٘ٗ,ٔ(,
(ٗ) َرَواهُ موطل مللك ,ككلب:الصالة ,بلب االمر بللوضوء دلن مس القران )ٖٔٙ,ٖ٘٘(,
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)ٔ(.

ومن أدلكهم:
أوال  :أن أبل تسفيلن أخرب أنو كلن عند ىرقل فدعل ىرقل بمكلب رتسول اهلل  -صبى اهلل عبيو
وتسبم  -الذي بعث بو دحية إىل عظيم بصرى ,فدفعو إىل ىرقل فقرأه ,فإذا فيو " بسم اهلل
الرمحن الرحيم ,من زلاد عاد اهلل ورتسولو إىل ىرقل عظيم الروم تسالم عبى من اتاع اذلدى
(أمل بعد) فإين أدعوك بدعلية اإلتسالم ,أتسبم تسبم يؤتك اهلل أجرك مرتُت فإن توليت فإن
عبيك إمث األريسيُت و{يل أىل المكلب تعللوا إىل كباة تسواء بيننل وبينمم أال نعاد إال اهلل وال
نشرك بو شيئل وال يكخذ بعضنل بعضل أربلبل من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنل
مسباون} [آل عاران . ]ٙٗ :فهذا رتسول اهلل  -صبى اهلل عبيو وتسبم  -قد بعث ككلبل
(ٕ)ٔ

وفيو ىذه اآلية إىل النصلرى وقد أيقن أهنم َيسون ذلك المكلب
ثلنيل « :أن يف المكلب الذي ككاو رتسول اهلل  -صبى اهلل عبيو وتسبم  -لعارو بن حزم أن ال
َيس القرآن إال طلىر»  .رواه مللك مرتسال ,ووصبو النسلئي وابن حالن ,وىو معبول(ٖ)
والراجح ملذىب اليو الفقهلء اىل عدم جواز مس ادلصحف لباحدث حدثل أكرب.لقوة األدلو
,ودلل فيو من تعظيم ادلصحف .

(ٔ) بداية اجملكهد وهنلية ادلقكصد,أبو الوليد زلاد بن أمحد بن زلاد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهَت بلبن رشد احلفيد :,دار احلديث –
القلىرةٕٔٗ٘,ى  ٕٓٓٗ -م.)ٗٚ,ٔ(,
(ٕ)احملبى بلألثلر  ,أبو زلاد عبي بن أمحد بن األندلسي القرطيب الظلىري )ٜٚ,ٔ(,
(ٖ) :تسال السالم ,زلاد بن إللعيل بن صالح بن زلاد احلسٍت , ,أبو إبراىيم ,عز الدين,
,دار احلديث)ٔٓٓ,ٔ(,

ىأحكامىمسىالمصحفى
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وذكر الشيخ ابن بلز ٔ":أنو ال جيوز مس ادلصحف لباسبم إال عبى طهلرة من احلدثُت
األكرب واألصغر  ,وىمذا نقبو من مملن إىل مملن إذا كلن النلقل عبى غَت طهلرة لمن إذا
كلن مسو أو نقبو بواتسلة كأن يأخذه يف لفلفة أو يف جرابة أو بعالقكو فال بأس  ,أمل أن
َيسو مالشرة وىو عبى غَت طهلرة فال جيوز عبى الصحيح الذي عبيو مجهور أىل العبم".

(ٔ)ادلوقع الرلي لفضيبة الشيخ :عادالعزيز ابن بلزhttps://www.binbaz.org.sa/fatawa/128,
.

(ٔ)

ىأحكامىمسىالمصحفى
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املبحج السادس :
هس املصحف للكافر.

ىأحكامىمسىالمصحفى
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ادلاحث السلدس :مس ادلصحف لبملفر:
ذىب ادلللمية والشلفعية واحلنلببة وأبو يوتسف من احلنفية إىل أنو ال جيوز لبملفر مس
ادلصحف ألن يف ذلك إىلنة لباصحف

)ٔ(.

وروي عن أيب يوتسف أنو ال يًتك الملفر أن َيس ادلصحف ألن الملفر صلس فيجب تنزيو
ادلصحف عن مسو.

(ٕ)

وقلل أصحلب الشلفعية  :ال َينع الملفر من للع القرآن ,وَينع من مس ادلصحف ,وال جيوز
تعبياو القرآن إن مل يرج إتسالمو وَينعو الكعبيم عبى األصح ,وإن رجي ,جلز تعبياو عبى
األصح..

(ٖ)

ٔوقلل زلاد":ال بأس بو إذا اغكسل؛ ألن ادللنع ىو احلدث وقد زال بللغسل ,وإمنل بقي
صللتسة اعكقلده ,وذلك يف قباو ال يف يده"

(ٗ)

والصحيح انو حيرم لبملفر ملبقل مس ادلصحف تسواء أغكسل ام ال؛ ألنو أذا حرم عبى
ادلسبم احملدث مسو فللملفر من بلب أوىل ,والن يف دتمن الملفر منو قد يعرضو لألىلنو
..واهلل أعبم

()1المىسىعه الفقهيه ،وزارة الشؤون االسالمية الكىيتية ،
ط( :من  8341 - 8343هـ) الطبعة الثانية ،دارالسالسل – الكويت)44،42(،

( )2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
،دار الكتب العلمية،ط :الثانية8341 ،هـ 8811 -م )841،8(،
( )4المجموع شرح المهذب ،للنووي )18،4(،

()3بدائع الصنائع فيي ترتيب الشرائع )841،8(،
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املبحج السابع :
هس كتب التفسري املشتوله
على أيات هن املصحف
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ادلاحث السلبع :حمم مس ككب الكفسَت دون طهلره:
ذىب احلنلببو اىل جواز مس ككب الكفسَت وإن كلن فيهل أيلت من كالم اهلل عزوجل , ,
بدليل أن النيب  -صبى اهلل عبيو وتسبم  -ككب إىل قيصر ككلبل فيو آية؛ وألهنل ال يقع عبيهل
اتسم مصحف ,وال تثات ذلل حرمكو.

(ٔ)

وقلل احلنفيو بأنو :يمره لو مس تفسَت القران وككب الشريعو ألنو الختبوا من أيلت وأن مل
يوجد فيهل ايلت من القران فهي من معلين القران

(ٕ)

وقلل ادلللميو ّ:تواز مس ككب الكفسَت أو الفقو ادلكضانة لأليلت ألهنل ادلقصود دونو وكذلك
الدرىم عبيو ذكر اهلل تعلىل وقد منعو بعضهم تعظيال لذكر اهلل تعلىل
وذىب الشلفعيو أيضل اىل :جواز مس ككب الكفسَت

(ٖ)

(ٗ)

1

()1انظر كتاب المغني ،أبو زلاد موفق الدين عاد اهلل بن قدامة اجلالعيبي ادلقدتسي احلنابي ,الشهَت بلبن قدامة ادلقدتسي ,ممكاة
القلىرة ,تلريخ النشرٖٔٛٛ :ى ٜٔٙٛ -م)ٜٔٓ,ٔ(,
(ٕ) انظر رد احملكلر عبى الدر ادلخكلر,ابن علبدين ,زلاد أمُت بن عار علبدين الدمشقي احلنفي ,دار الفمر-بَتوت,ط :الثلنيةٕٔٗٔ ,ى
 ٕٜٜٔم)ٔٚٙ,ٔ( ,(ٖ) ككلب الذخَتة,أبو العالس شهلب الدين أمحد بن إدريس ادلللمي الشهَت بللقرايف ,ت ,زلاد حجي,دار الغرب اإلتسالمي -بَتوت,
ط :األوىلٜٜٔٗ ,م)ٕٖٚ,ٔ(,
(ٗ)انظر :روضة اللللاُت وعادة ادلفكُت ,أبو زكريل زليي الدين حيِت بن شرف النووي ,ت :زىَت الشلويش ,ادلمكب اإلتسالمي ,بَتوت-
دمشق -عالن)ٛٓ,ٔ(,
ط :الثللثةٕٔٗٔ ,ى ٜٜٔٔ /م )ٛٓ,ٔ(,
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وذىب بعض العبالء اىل الكفصيل يف مسألة :حمم مس ككب الكفسَت:فقللوا إذا كلن الذي
فيو من القرآن أكثر من الكفسَت فإنو ال َيس وإذا كلن مثبو أو أقل فإنو َيس وقد ذكروا أن
تفسَت اجلاللُت إذا كلن رلردا عن القرآن يعٍت معنله مل ككب القرآن فيو كلمال يف الوتسط قللوا
إن الكفسَت أكثر من القرآن وعبى ىذا فإذا وجدنل تفسَت اجلاللُت رلرداً عن القرآن جلز
مسو.

(ٔ)ٔ

وىذا ىوالقول الراجح؛ دلل فيو من اجلاع بُت األقوال واهلل أعبم .

( )1ككلب:تعبيقلت ابن عثياُت عبى المليف البن قدامة )ٔ٘٘,ٔ(,
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فهرس اآليات
اآليـــــة

رقمها

ب الكا اوابِ ِ
ب الْاكَلَ ِّه ِرين}تس ورة ٕٕٕ
ق لل تع لىل {:إِ ان البا وَ ُِحي ُّ
َ
ُت َوُحي ُّ ُ
َ

رقم الصفحة
ٖٜٔٔ,

الاقرة.

قلل تعلىل {:قُل يل أ َْى ل الْ ِمكَ ِ
لب تَ َع للَ ْوا إِ َ َىل َكبِ َا ٍة َتس َو ٍاء بَْي نَ نَ ل
َْ َ
ِ
ِ
ض نَل
َوبَْي نَ ُم ْم أاَال نَ ْعاُ َد إِاال الباوَ َوَال نُ ْش ِرَك بِو َش ْيئًل َوَال يَكاخ َذ بَ ْع ُ
ض ل أَربلب ل ِم ن د ِ
ون البا ِو ۚ فَ ِإ ْن تَ َولا ْوا فَ ُقولُ وا ا ْش َه ُدوا بِأَنا ل
بَ ْع ً ْ َ ً ْ ُ
ُم ْسبِ ُاو َن}تسورة ال عاران
ِ
ِ
م ن ي ِري ُد ٗ
{مل يُِر ُ
يد البّوُ ليَ ْج َع َل َعبَ ْي ُمم ِّم ْن َح َرٍج َولَ ُ
قلل تعلىلَ :
لِيُلَ اهَرُك ْم َولِيُكِ ام نِ ْع َاكَوُ َعبَْي ُم ْم لَ َعبا ُم ْم تَ ْش ُم ُرو َن}تسورة ادللئدة.
ٜٚ
{ال ََيَ ُّسوُ إِاال الْ ُالَ اه ُرو َن} تسورة الواقعو.
قلل تعلىلَ :

ٗٙ

قلل تعلىل{:تَن ِزيل ِّمن ار ِّ ِ
ُت}تسورة الواقعو.
ب الْ َعللَا َ
ٌ
ِ
ق لل تع لىل{:لَو أَنزلْنَ ل ََى َذا الْ ُق رآ َن َعبَ َى جا ٍل لارأَيْكَ وُ َخلش عل ٕٔ
ْ َ
ً
ْ
ََ َ
}تسورة احلشر.
ٓٛ

ٖٕ

ٔٙ
ٕٔٛ,ٔٚ,ٔ٘,ٖٔ,ٕٔ,ٔٔ,ٖ,
ٔٛ,ٔٚ
ٚ
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فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

رقم الصفحة

أن يف المك ب ال ذي ككا و رتس ول اهلل لعا رو ب ن ح زم "أ ّن الَي س عا داهلل ب ن أيب ٕٕ٘ٔ,
ادلصحف اال طلىر"

بم ر ب ن عا رو ب ن
حزم

أن أبل تس فيلن أخ رب أن و ك لن عن د ىرق ل ف دعل ىرق ل بمك لب رتس ول ص خر ب ن ح رب ٖٕ
اهلل  -ص بى اهلل عبي و وتس بم  -ال ذي بع ث ب و دحي ة إىل عظ يم بن أميو القرشي
بصرى ٓٓٓ"
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فهرس اآليات
اآليـــــة

رقمها

رقم الصفحة

ىأحكامىمسىالمصحفى

48

ىأحكامىمسىالمصحفى

49

فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

رقم الصفحة
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املصادر واملراجع
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فهرس احملتويات
الـموضـ وع

رقم الصفحة
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