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سؤال وفتوى  / رمضان   / الرئيسة 

التاريخ: 16 يوليو 2015موقع اإلمارات اليومالمصدر:

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من األجهزة

االلكترونية؟

ورد لموقع "اإلمارات اليوم" سؤال عن قراءة القرآن للحائض. "قرات فتوى لكم انه ال يجوز للحائض

قراءة القران .وسؤالي وال حتى من الموبايل؟ فانا ملتزمة مع مجموعة بالقراءة والحفظ ...واذا تخلفت

عنك 6 ايام فلن استطيع اللحاق بهم ومتابعة الحفظ والقراءة ؟ اخاف انا اتوقف بعدها ...فمع الجماعة

تشجيع ولوحدي ساهمل و اصاب بالملل". 

 

إليكم اجابة كبير مفتين مدير إدارة اإلفتاء الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 

ما قرأتيه صحيح كما يراه جمهور أهل العلم؛ ألن الحائض والنفساء والجنب ممنوعون من قراءة القرآن



https://www.emaratalyoum.com/ramadan/q-a
https://www.emaratalyoum.com/ramadan
https://www.emaratalyoum.com/
https://trk.emaratalyoum.com/happiness-meter/gotoHIndex.jsp?type=2&themeColor=%23f15a29
javascript:void(0);
https://www.emaratalyoum.com/


7/9/2018 هل يجوز للحائض قراءة القرآن من األجهزة االلكترونية؟ - اإلمارات اليوم

https://www.emaratalyoum.com/ramadan/q-a/2015-07-16-1.803359 2/4

كمنعهم من مس المصحف الشريف، إال أن السادة المالكية يرون جواز قراءته للحائض والنفساء نظرا

ألنه يطول عليهن ذلك فيؤدي إلى نسيان القرآن، بخالف الجنب فإنهم ال يرون جواز القراءة له لقدرته

على رفع الحدث بالغسل أوالتيمم فالمسألة إذا خالفية ، فمن اتبع رأي الجمهور بعدم القراءة فله حجة

ومن قرأ تقليدا لإلمام مالك فله حجة أيضا. 

والله تعالى أعلم

                                                           الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد                          

                                                              كبير مفتين مدير إدارة اإلفتاء

ويقدم موقع "اإلمارات اليوم" لقرائه األعزاء بالتعاون مع كبير المفتين، مدير إدارة اإلفتاء بدائرة

الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، اجابات لألسئلة الدينية

التي تدور في أذهاننا خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، لنعرضها لكم في قسم "رمضان" تحت عنوان

"سؤال وفتوى"، ليتسنى لنا مشاركة همومهم وتساؤالتهم بما يعود بالفائدة والنفع على الجميع.

يمكنكم ارسال األسئلة المتعلقة بالشهر الفضيل ومتعلقات الحياة اليومية والصيام عبر البريد

.1971ey@gmail.com االلكتروني الخاص

مالحظة: نظراً لكثرة األسئلة نرجو تفهم أن الفتوى ستنشر في "اإلمارات اليوم" بمشيئة الله في اليوم

التالي من ارسال السؤال، شكراً لتفهمك عزيزي القارئ

ُه إِال الُْمطَه�ُروَن" تفسير اآلية الكريمة "ال يََمس�

هل بول الرضيع ينقض الوضوء؟

هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من األجهزة اإلكترونية؟

حكم اظهار العورة أمام الزوج خالل الصيام

هل يجوز اعتبار المساعدات المالية لألهل زكاة للمال؟

حكم اخراج الزكاة عن المطلقة أو الناشز

حكم عدم االلتزام بالصالة

هل تركيب الرموش الصناعية جائز للمرأة؟

هل مواضع السجود في القرآن الكريم واجبة أم سنة؟

حكم اخراج زكاة الفطر بوجود ضائقة مالية

حكم طلب المساعدة بالمال للعالج
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اتصل بنا سياسة الخصوصية  الشروط واألحكام  سياسة التحرير  تعرف إلى اإلمارات اليوم 

لإلعالن االشتراكات 

حكم اخراج الزكاة عن الصكوك وأرباحها

حكم إقامة الصالة جماعة في المساجد

حكم استنشاق بخار الماء وقت الصيام

هل يجوز سقية غير المسلم أثناء فترة الصيام؟

حكم افطار المرضعة وكفارتها

حكم قراءة القرآن بدون حجاب

حكم مدة االفطار بسبب الحيض

حكم استعمال معجون األسنان أثناء الصيام

حكم تأخر اخراج الزكاة

حكم افطار المرأة الحامل.

حكم كفارة اإلفطار في رمضان.

حكم الصالة وراء اإلمام في التلفاز.

حكم السفر بدون محرم. 

حكم قضاء أيام رمضان السابق بعد حلول الشهر الكريم 

 

سياحة وسفر وسائط متعددة  رياضة  حياتنا  سياسة  اقتصاد  محليات 

موضة وجمال تكنولوجيا 
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