دخول
ا لحا ئض
إلــــــــــــــــــى
الــــمــــســــجــــد
لـــــــــســـــــــمـــــــــاع
الــــــمــــــحــــــاضــــــرات
والدروس العلمية
هل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع
المحاضرات والدروس العلمية؟
الجواب وبالله التوفيق :اتفق الفقهاء على
حرمة ُّ
ث في المسجد للمرأة إذا كانت
الل ْب ِ
ً
حائضا أو نفساء ،لقول النبي صلى الله عليه
ب»
وسلم« :ال ُأ ِح ُّل ْال َم ْس ِج َد لِ َحائِ ٍ
ض َوال ُجنُ ٍ
(رواه أبو داود).
ويمكن للمرأة الحائض والنفساء سماع
الدروس العلمية من خالل مكبرات
الصوت  -إن أرادت  -على أن
تكون خــارج المسجد كأن
تجلس في الساحات
المالصقة له،
ونحو ذلك.

قراءة
الـــحـــائـــض
للقرآن الكريم
مــــن ال ــح ــف ــظ أو
من المصحف أو من
األجهزة اإللكترونية

فتاوى
مختارة
حول
مس الحائض
ّ
والنفساء
والجنب
للمصحف
الشريف

مس
ّ
ا لمصحف
ومس األجهزة
ّ
اإللكترونية التي
تحتوي على المصحف
لغير المتوضئ
مس المصحف لغير المتوضئ؟
ما حكم
ّ

مس األجهزة التي تعرض القرآن كالهواتف
وهل ّ

مس المصحف العادي؟
الذكية وغيرها تأخذ حكم ّ
مس
الجواب وبالله التوفيق :ال يجوز للرجل وال للمرأة
ّ
ً
يمس
حدثا أصغر أو أكبر ،إذ ال
المصحف إن كانا محدثين
ّ

هل يجوز قــراءة القرآن من المصحف أو

المصحف إال طاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم« :أن ال

التطبيقات االلكترونية الحاوية للقرآن الكريم في

يمس القرآن إال طاهر» (رواه الطبراني في المعجم الكبير والمعجم
ّ

الجواالت والحاسب اآللي في وقت الدورة الشهرية؟

الصغير ،ومالك في الموطأ) ،وهذا ما ذهبت إليه المذاهب األربعة

الجواب وبالله التوفيق :يرى جماهير األئمة والفقهاء أنه ال

وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى .أما المصاحف االلكترونية فيجوز

تجوز قراءة القرآن للحائض وال النفساء وال للجنب من المصحف

لمسها وحملها للمحدث ،سواء أكان حدثه أصغر أو أكبر؛ ألن الكتابة

وال من الحفظ والصدر وال من الحاسوب أو الجوال ألن المنع لنفس

فيها غير ثابتة وإنما هي عبارة عن ذبذبات إلكترونية تظهر وتختفي

التحصن ،وبقصد قول األذكار
القراءة ،إال أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن بقصد
ّ

أجزاء منها على الشاشة ،بخالف الكتابة في األوراق ونحوها .وأما

كأذكار الصباح والمساء ،ولو كانت آيات من القرآن الكريم .والمرأة في هذه الفترة

ً
غيبا أو من جوال أو حاسوب فال يشترط له إال الطهارة
قراءة القرآن

من حياتها تشتغل بذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ،وتستغفر

من الحدث األكبر وهو الحيض أو النفاس أو الجنابة ،وال يقرأ

وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله تعالى وتتصدق ،وغير ذلك من

القرآن في الخالء وال غيره من أماكن قضاء الحاجة .إال أن

أنواع الذكر والدعاء والعمل الصالح .كما يجوز لها أن تنظر إلى القرآن من جهاز الحاسوب

السادة المالكية أجازوا للمرأة الحائض أو النفساء القراءة

أو الجوال بالعين دون أن تحرك لسانها به ،ويجوز لها كذلك سماع القرآن الكريم .ويستثنى

َّ
يتفلت عليها القرآن لطول فترة حيضها
من حفظها لئال

من ذلك ما إذا كانت المرأة حافظة للقرآن وتخشى أن تنسى ما تحفظ إذا تركت القراءة فعندها

ونفاسها ،فقد يؤدي ذلك لنسيان القرآن الكريم،

يجوز لها ذلك ،كما يجوز لها قراءة القرآن الكريم لالختبار مثل طالبات الكليات الشرعية ومراكز

بخالف الجنب ،فإنه ال يجوز له قــراءة القرآن

تحفيظ القرآن الكريم ونحوها.

واستدل الجمهور بأحاديث منها • :ما رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه

ً
شيئا من القرآن)) • .قال الترمذي عقب الحديث( :وهو قول
وسلم قال(( :ال تقرأ الحائض وال الجنب

الكريم لقدرته على رفــع حــدث الجنابة
باالغتسال أو التيمم عند فقد الماء أو
تعذر استعماله .وقد كان النبي

أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري

صلى الــلــه عليه وسلم

اآلية والحرف ونحو ذلك ،ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل  )...انتهى باختصار• .

جميع أحيانه ما

[رواه مسلم] • .قال اإلمام النووي في شرح هذا الحديث( :هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله

ُجنُ ًبا.

ً
شيئا إال طرف
وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ،قالوا :ال تقرأ الحائض وال الجنب من القرآن

يذكر الله تعالى في

وعن عائشة رضي الله عنها قالت( :كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)،

لـــــم يــكــن

تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من األذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين.
وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض ،فالجمهور على تحريم القراءة

مس
ّ
كــــتــــب
الــتــفــســيــر
ومــــصــــحــــف
الـــتـــجـــويـــد لــغــيــر
المتوضئ

ً
جميعا .)...
عليهما

ً
تمس المصحف إال إذا
مطلقا دون أن
ويرى المالكية أنه يجوز للمرأة الحائض القراءة
ّ
ّ
ّ
ً
متعلمة ،كما
معلمة أو
قيد الجواز بما إذا كانت
كانت
جنبا فال تقرأ ،والبعض منهم ّ
في حاشية الصفتي على متن العشماوية (ص )،70والنفساء كالحائض في
ِّ
ِّ
والمعلمة وإن
للمتعلمة
مس الجزء من القرآن الكريم
جوزوا ّ
الحكم .كما ّ
ً
حائضا.
كانت
واألخذ بقول الجمهور هو األولى واألحوط.

هــل يــجــوز لغير المتوضئ والجنب

مس تفسير القرآن الكريم؟ وهل
والحائض ّ

المصاحف التي بحاشيتها معاني الكلمات أو
أحكام التجويد لها نفس حكم القرآن الكريم؟

وأما دخول المسجد واللبث فيه فال يجوز للحائض والجنب
ً
آمنُ وا َل تَ ْق َر ُبوا
ين َ
اتفاقا ،فقد قال تعالى{َ :يا َأ ُّي َها َّال ِذ َ
الص َلةَ َو َأنْ تُ ْم ُسك ََارى َحتَّ ى تَ ْع َل ُموا َما تَ ُق ُ
ون
ول َ
َّ
يل َحتَّ ى تَ ْغتَ ِس ُلوا}
َو َل ُجنُ ًبا ِإ َّل َع ِاب ِري َس ِب ٍ

الجواب وبالله التوفيق :مصحف التجويد ال يختلف حكمه

[النساء  ،]43 :وقوله تعالى ِ{إ َّل

عن أحكام المصحف؛ ألن الكلمات البيانية أقل من كلمات

القرآن الكريم ،أما إن كانت كلمات التفسير أكثر من القرآن -

ً
مسه
يعد
كتفسير ابن كثير
ً
مصحفا ،ولذا يجوز ّ
مثال  -فإن هذا ال ّ

يحل دخوله
يل} أي :ال ّ
َع ِاب ِري َس ِب ٍ
ً
طريقا إال
إال لمن لم يجد

لغير المتوضئ.

مس القرآن  -ولو آية منه  -إال أن يكون بغالف
وال يجوز للحائض ّ
منفصل عن حامله كأن يكون في صندوق أو حقيبة فيؤخذ الصندوق
ً
تابعا للصندوق
الذي فيه القرآن فذلك ال مانع منه ،لكون المصحف
متصال بحامله كطرف
أو األغراض التي هي فيه .وأما إذا كان
ً
المس
مس المصحف به لمباشرة
ّ
الكم أو القفاز فال يجوز ّ
ّ
ً
علما أن الحدث ليس في اليد كما قال النبي
للمصحف،
صلى الله عليه وسلم« :إن حيضتك ليست في يدك»
والطواف والمكث في المسجد وقراءة القرآن
ومس المصحف وحمله ،فما يشاع من
ّ

لبقاء الحدث مع القفاز كما
لو لم يكن ،فاألمران
سواء.

ويخرج من آخر.

هــل يصح للحائض أن تــدخــل مراكز
َّ
لتتعلم
تحفيظ القرآن التابعة للمساجد
القرآن الكريم أو ِّ
تعلمه؟
الجواب وبالله التوفيق :المرأة الحائض يحرم عليها
ً
مطلقا عند جميع المذاهب،
الجلوس في المسجد
فقد اتفق الفقهاء على حرمة ُّ
ث في المسجد
الل ْب ِ
يل}
للحائض ،لقول الله تعالىَ :
{و َل ُجنُ ًبا ِإلَّ َع ِاب ِري َس ِب ٍ
والحائض والنفساء كالجنب ،ولقول النبي صلى الله
ب» (رواه
عليه وسلم« :ال ُأ ِح ُّل ْال َم ْس ِج َد لِ َحائِ ٍ
ض َوال ُجنُ ٍ
أبو داود).
فإذا كان مركز التحفيظ جـ ً
ـزءا من المسجد أو في
مصلى النساء فال يجوز للحائض أن تدخله ،وأما
منفصال
إذا كان مركز تحفيظ القرآن الكريم
ً
ص َّلى فيه ،فإنه ال
عن المسجد الــذي ُي َ
يأخذ حكم المسجد ،فيجوز للحائض
دخوله والمكث فيه عند الجمهور،
ً
خالفا للسادة الحنابلة ،فإنهم
ص َّلى حكم
للم َ
يــرون أن ُ
المسجد .والفتوى
عــــــلــــــى رأي
الجمهور.

(رواه مسلم) ،بل هو أمر معنوي يمنع صحة الصالة

تمس
أن الحائض تلبس القفاز ثم
ّ
المصحف ،ال وجــه لــه شــرعـ ًـا،

منه فيدخل من باب

دخول
الحائض
إلــى مراكز
تحفيظ القرآن
الــكــريــم الملحقة
بالمساجد

والله تعالى
أعلم

