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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

  دخول احلائض للمسجد ومكثها فيه
  حممد التاويلالدكتور فضيلة العالمة 

  رمحه اهللا

  من علماء القرويني

ال كثر القيل والقال يف موضوع دخول احلائض للمسجد وجلوسها فيه، ومذهب اجلمهور أنه 
بل االغتسال الدخول للمسجد واملكث فيه للتعلم أو التعليم أو الذكر أو االستفتاء جيوز للحائض ق

وهو قول املالكية واحلنفية واحلنابلة، كلهم . أو لتنظيفه أو غري ذلك من أفعال الرب وأعمال الطاعات
وإن اختلفوا يف  ؛متفقون على ذلك، وال خالف بينهم أن احلائض ال جيوز هلا املكث يف املسجد

  .مرورها به دون جلوس، فمنعه املالكية واحلنفية، وأجازه احلنابلة
وقال الظاهرية جيوز هلا دخول املسجد واملكث به، وعزاه الشوكاين للمزين من أصحاب 

 2، كما عزاه اخلطايب يف معامل السنن ملالك1الشافعي، وزيد بن ثابت من الصحابة رضي اهللا عنه 
ملقدمات، من اتفاق املالكية على أنه ال جيوز للحائض دخول وهو خالف ما حكاه ابن رشد يف ا

وال ": ويدل له قول مالك يف املدونة 4، وهو ما حكاه ابن رشد احلفيد يف البداية أيضا 3املسجد 
وإذا منع اجلنب من دخول املسجد  5 "يعجبين أن يدخل اجلنب يف املسجد عابر سبيل وال غري ذلك

  .أغلظ من اجلنابةفإن احلائض أوىل ألن حدثها 
  .وهو ما يدل عليه الكتاب والسنة واألثر الصحيح والقياس
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يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما :(فقوله تعاىل أما الكتاب

  .6) تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا

: موضع الصالة، أي) تقربوا الصالة ال(ووجه الدليل فيها أن املراد بالصالة يف قوله تعاىل 
بوا موضع الصالة، املسجد، جمازا مرسال من إطالق احلال وإرادة احملل، أو جمازا باحلذف أي ال تقر

ألن العبور يكون ) إال عابري سبيل(ا از أو القرينة عليه االستثناء يف قوله تعاىل والدليل على هذ
واآلية على هذا  .7ا فسر هذه اآلية عدد من الصحابة  يف موضع الصالة ال يف نفس الصالة، وذ

التفسري ي عن قربان املساجد، فيتناول املكث فيها واملرور ا والنهي يدل على التحرمي، واآلية وإن 
كانت واردة يف اجلنب، وبلفظ اجلنب فإا تتناول احلائض بداللة مفهوم األوىل، ألن حدثها أشد 

ا منع اجلنب من قربان املسجد فإن احلائض أوىل منه باملنع من دخول من حدثه وأغلظ منه، فإذ
  .املسجد

  :فإن هناك أحاديث كثرية تدل على منع دخول احلائض املسجد، منهاوأما السنة 

وجهوا هذه :" حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه وسلم قال: احلديث األول

وهو حديث صحيح كما قال  .8" د حلائض وال جنبالبيوت على املسجد، فإين ال أحل املسج
، وتلقاه العلماء بالقبول واستدل به ابن 9صححه ابن خزمية وحسنه ابن القطان : احلافظ ابن حجر

وقال . 10العريب والرازي والقرطيب وابن كثري يف تفاسريهم، ورده ابن حزم وقال هو حديث باطل 
  .ابن رشد يف البداية هو حديث غري ثابت

لصحيح أنه حديث صحيح صاحل لالحتجاج به، وقد رد على ابن حزم يف تضعيفه احلديث وا 
  .11ابن سيد الناس وابن حجر وآخرون : مجاعة، واعتربوا تضعيفه له جمازفة، من بينهم

واحلديث نص صريح يف حترمي املساجد على احلائض، وهو عام يشمل دخوهلا واملكث فيها 
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ة، وعلى ذلك محله مجهور العلماء، وأجاز احلنابلة العبور للحاجة من واملرور ا، حلاجة ولغري حاج
  12أخذ شيئ أو تركه أو كون طريق فيه 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حديث أم سلمة رضي اهللا عنها قالت: احلديث الثاين
  .13حرمة هذا املسجد، فنادى بأعلى صوته أن املسجد ال حيل جلنب وال حلائض 

األول الذي قبله يف داللته على حترمي املسجد على احلائض، وإن كان ضعيفا يف سنده وهو مثل 
  .فإن متنه صحيح كما تقدم

أخربتني عائشة رضي اهللا عنها أا كانت : حديث البخاري عن عروة قال: احلديث الثالث
عليه وسلم وهي حائض، ورسول اهللا صلى اهللا  -تعين رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسله – ترجل

دليل آخر  وهو 14حينئذ جماور يف املسجد، يدين هلا رأسه وهي يف حجرا، فترجله وهي حائض  
، ووجهه أا لو كان يباح هلا 15ملسجد كما قال احلافظ ابن حجر ا على أن احلائض ال تدخل

وهي يف  الدخول لدخلت لترجيله، ومل يتكلف النيب صلى اهللا عليه وسلم إدناء رأسه إليها لترجله
ملسجد ا جد العتكافه، وهي ممنوعة من دخولحجرا، ولكن لكونه ممنوعا من اخلروج من املس

  .حليضها اضطر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل إدناء رأسه هلا حىت ال خيرج هو وال تدخل هي
ب حديث أم عطية رضي اهللا عنها يف أمره صلى اهللا عليه وسلم احلُيض باجتنا: احلديث الرابع

يعين رسول اهللا صلى  –أمرنا ": ففي رواية مسلم. مصلى العيد رواه البخاري ومسلم بألفاظ خمتلفة
، 16 "ض أن يعتزلن مصلى املسلمنييأن خنرج العواتق وذوات اخلدور، وأمر احل –اهللا عليه وسلم 

حفصة وعن أيوب عن . :أمرنا أن خنرج العواتق وذوات اخلدور": ويف رواية البخاري أا قالت
  17أو قالت، العواتق وذوات اخلدور، ويعتزلن احليض املصلى : بنحوه، وزاد يف حديث حفصة قال

وهو نص صريح يف أمر احلائض باعتزال املصلى، واألمر حقيقة يف الوجوب، وعليه محله 
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الكرماين، واألمر بالشيء ي عن ضده، وإذا منعت احلائض من املكث يف مصلى العيد وقربانه، 
باجتنابه، كما يدل على ذلك هذاا حلديث، كان منعها من دخول املسجد واملكث فيه من  وأمرت

  .باب أوىل وأحرى، ألن املساجد أعظم حرمة وقداسة من املصلى
حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه وسلم قال هلا حني حاضت : احلديث اخلامس

دم، فاقض ما يقضي احلاج غري أن تطويف بالبيت حىت إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آ: وهي حمرمة
  . 18تطهري 

ووجه الدليل فيه أنه صلى اهللا عليه وسلم منعها من الطواف وهي حائض ألن احلائض ممنوعة 
  .من دخول املسجد كما قال ذلك كثري من العلماء

: كان يقول ، فما رواه مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنهوأما األثر
املرأة احلائض اليت ل باحلج أو العمرة، إا ل حبجها أو عمرا إذا أرادت، ولكن ال تطوف 
بالبيت وال بني الصفا واملروة، وهي تشهد املشاهد كلها مع الناس غري أا ال تطوف بالبيت وال بني 

  .19الصفا واملروة وال تقرب املسجد حىت تطهر 
  .احلائض من دخوال ملسجدوهو دليل آخر على منع 

لنجاسة ا  بدا ولباسها، وال جيوز إدخال، فإن احلائض حتمل النجاسة يفوأما القياس والنظر
إن : إىل املساجد ألا بيوت اهللا، جيب صوا عن ذلك، لقوله صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم

ذكر اهللا عز وجل، والصالة، وقراءة هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إمنا هي ل
  .20القرآن 

طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع  نوعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أ": وقوله تعاىل

وطهر بييت للطائفني ، وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا": ، وقوله21 "السجود
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  .22 "والقائمني والركع السجود

، وهو نص صريح 23 "شركون جنس فال يقربواا ملسجد احلرام بعد عامهم هذاإمنا امل": وقوله 
يف منع املشركني من قربان املساجد ودخوهلا، وتعليل ذلك بنجاستهم، كما يدل على ذلك حرف 

، وتقاس 24ظاهر يف التعليل كما يقول األصوليون  ، فإا نص" فال يقربوا املسجد": الفاء يف قلوه
ى املسجد احلرام جبامع أن كال بيت اهللا جتب صيانته عن النجاسات، وال ينايف املساجد األخرى عل

  .هذا ما ثبت من اعتكاف املستحاضة يف املسجد ألن االستحاضة ليست حدثا خبالف احليض
واستدل ابن حزم ومن معه على جواز دخول احلائض املسجد ومكثها فيه كغري احلائض 

  :بأدلة

 عنها أن وليدة سوداء كانت حلي من العرب فأعتقوها فجاءت حديث عائشة رضي اهللا: األول
فهذه املرأة ساكنة 25ش فْإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت فكان هلا خباء يف املسجد أو ح ،

يف املسجد النبوي، وشأن النساء احليض، ومل مينعها النيب صلى اهللا عليه وسلم من السكىن به ومل 
  .باملسجد حراما على احلائض لنهاها عن  ذملك، وملا سكت عنهاينهها، ولو كان املكث 

اقض ما يقضي احلاج غري : حديث عائشة السابق، وقوله هلا حني حاضت وهي حمرمة: الثاين
  .أال تطويف بالبيت حىت تطهري

لو كان دخول املسجد ال جيوز للحائض ألخرب بذلك عليه السالم عائشة إذ : قال ابن حزم
ا إال عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل املتيقن أن ال يكون ال حيل هلا دخول حاضت فلم ينهه

  .املسجد، فال ينهاها عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل : حديث ميمونة رضي اهللا عنها، قالت: الثالث

رأسه يف حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، مث تقوم إحدانا  ععلى إحدانا، وهي حائض، فيض
، وهو حديث رجاله ثقات، وله شواهد، كما قال 26خبمرته فتضعها يف املسجد وهي حائض 
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  .الشوكاين، وهو نص صريح يف جواز دخول احلائض املسجد إذا دعت احلاجة لذلك
ناوليين : صلى اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت: الرابع

  .27إن حيضتك ليست يف يدك: اخلمرة من املسجد، فقلت إين حائض، فقال
  .آخر على جواز دخول احلائض املسجد للحاجةوهو دليل 

  .28" جعلت يل األرض مسجدا وطهورا " حديث : اخلامس

  .الرباءة األصلية: السادس
  وهي كلها أدلة ضعيفة ومرجوحة وقابلة للمناقشة

  :، حديث عائشة يف قصة الوليدة، فاالحتجاج به مردود، من وجوهما احلديث األولأ

أنه ليس فيه ما يدل صراحة على مكثها يف املسجد وهي حائض، بل حيتمل أا كانت : أوال
كبرية ال حتيض، ولفظ الوليدة ال مينع ذلك، فإن العرب تسمي األمة وليدة وفتاة، ولو كانت كبرية 

ال ابن حجر واجلصاص، كما حيتمل أا كانت خترج وقت حيضها، فال يعارض وعجوزا، كما ق
  .لصراحته، ومن القواعد تقدمي الصريح" ال أحل املسجد حلائض" حديث

  .كلية عامة" ال أحل املسجد" أنه قضية عني، وقضايا العني ال عموم هلا، وحديث : وثانيا

سنة قولية، والسنة القولية مقدمة على  "ال أحل املسجد حلائض" هو تقرير، وحديث : وثالثا
  .السنة التقريرية، الحتمال اخلصوصية فيها

يدل على التحرمي، ودليل احلظر " ال أحل املسجد" أنه يدل على اإلباحة، وحديث : ورابعا
  .29" درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل " مقدم على دليل اإلباحة عند التعارض، عمال بقاعدة 

  .والضرورات تبيح احملظورات، والرخص ال يقاس عليها 30مل أا كانت مضطرة حيت: وخامسا

، حديث عائشة يف يها عن الطواف بالبيت، والسكوت عن يها عن وأما احلديث الثاين
  .دخول املسجد، فإنه ال يدل على إباحة دخول املسجد للحائض كما زعم ابن حزم

                                 
از غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه، وأبو رواه مسلم، باب جو - 27
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ال " ر معلوم هلا ال جتهله خاصة وأا الراوية حلديث مل ينهها عن دخول املسجد؛ ألنه أم: أوال
فقد كان هذا قبل حجة الوداع اليت اها عن الطواف وسكت عن دخول " أحل املسجد للحائض

  .املسجد
  .فإنه ال يلزم من السكوت عن النهي اإلباحة لوجود النهي عن دخول احلائض املسجد: وثانيا

أن زوجاته صلى اهللا عليه وسلم كن يضعن مخرته صلى يف  وأما حديث ميمونة رضي اهللا عنها
  :اهللا عليه وسلم يف املسجد وهن حيض، فاجلواب عنه من وجوه

 .أن أقصى ما يدل عليه الدخول للحاجة وال يدل على اجللوس واملكث فيه  -

 .أنه حيتمل أن املراد باملسجد مسجد البيت وليس املسجد النبوي  -

تقدمي " فيقدم عليه عمال بقاعدة " سجد حلائضال أحل امل" أنه معارض حبديث   -
 ".الصريح على احملتمل، وتقدم احلظر على اإلباحة 

ناوليين اخلمرة، فاالحتجاج " وأما حديث عائشة رضي اهللا عنها وقوله صلى اهللا عليه وسلم هلا 
  :به مردود من وجوه

ين، يعين ناوليين اخلمرة من أنه حديث حمتمل، فإن قوهلا من املسجد، حيتمل تعلقه بناولي: أوال
املسجد، فاخلمرة يف املسجد طلب منها أن تناوله إياها وهي يف البيت، وذلك يتطلب دخوهلا 

  .املسجد
فيكون  ،فيكون قال يل من املسجد" املسجد قال يل من" والتقدير " قال"وحيتمل تعلقه بقوهلا، 

 حجرا أن تناوله اخلمرة من البيت وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف املسجد فناداها وهي يف
  .ال يتوقف على دخوهلا املسجد وال يقتضيه

وأن عائشة رضي اهللا عنها اعتذرت بأا حائض، ألا ظنت أن احلائض ال جيوز هلا مس اخلمرة 
" وله صلى اهللا عليه وسلم ويدل له ق –وهذا االحتمال هو الظاهر وعليه اجلمهور  –ليال تنجسها 

صح أن فإن هذا التعليل ال يصح أن يكون علة لدخوهلا املسجد، فالي" يف يدك  تك ليستيضفإن ح
: أن يقال تك ليست يف يدك؛ ألا ال تدخل يدها فقط، ويصحادخلي املسجد ألن حيض: يقال

تك ليست يف يدك، فال تتنجس اخلمرة مبسكك هلا فيحسن التعليل حينئذ، ناوليين اخلمرة ألن حيض
ومعىن ذلك أن جناسة احليض ليست يف يدها، فتتنجسا خلمرة بذلك، كما : " الباجيولذلك قال 
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  .31كنت أرجل رأس رسول اهللا وأنا حائض : لذلك حديث عائشة أا قالت يدل
أن أقصى ما يدل عليه احلديث على االحتمال األول، جواز إدخال يدها ألن حيضتها : ثانيا

أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من : احلديث من الفقه يف: وهلذا قال اخلطايب. ليست يف يدها
  . 32املسجد 
أنه يدل على منع دخوهلا جبسدها كله؛ ألنه إذا مسح هلا بإدخال يدها لعدم جناسته، فإنه : ثالثا

  .يلزم منعها من الدخول جبسدها ألن حيضتها يف جسدها ، والعلة يلزم من وجودها الوجود
" ال أحل املسجد حلائض" جدال على جواز دخوهلا، فإن حديث  على تسليم داللته: رابعا

  .مرجح عليه لصراحته أوال، ولداللته على التحرمي، وهو مقدم على دليل اإلباحة ثانيا
وأما حديث جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فال يصح االحتجاج به، ألنه ال تعارض بينه 

ىل ترجيح أحدمها على اآلخر، كما فعل ابن حىت حيتاج إ "ال أحل املسجد حلائض" وبني حديث 
املعىن اللغوي، وهو موضع " جعلت يل األرض مسجدا " حزم؛ ألن املراد باملسجد يف حدث 

السجود، واحلديث جاء بيانا ملا تصح فيه الصالة من االماكن، كما يدل على ذلك قوله يف آخرا 
  ".أينما أدركتين الصالة متسحت وصليت" حلديث 

املسجد يف احلديث الثاين املعىن الشرعي، وهو البناء اخلاص املتخذ للصالة فيه، كما واملراد ب
 جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يدل على ذلك قول عائشة رضي اهللا عنها يف أول احلديث

وجهوا هذه البيوت عن املسجد، مث دخل رسول : ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد، فقال
وجهوا هذه :  عليه وسلم، ومل يصنع القوم شيئا رجاء أن يرتل فيهم رخصة، فقالاهللا صلى اهللا

 فال يتناول هذا احلديث كل األرض. البيوت عن املسجد فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب
  .حىت يلزم عليه خمالفة اإلمجاع املنعقد على أن احلائض ال متنع من األرض كلها ألا كلها مساجد

  
  حممد التاويل المةفضيلة الع

  تغمده اهللا بواسع رمحته
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