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حكم دخول الحائض للمسجد
منذ 23-04-2014

السؤال:
هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور دروس العلم (/tag/العلم)؟

اإلجابة:
إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة (/tag/عائشة) أن النبي (/tag/النبي) صلى ا� عليه

وسلم قال: «ال أحل المسجد لحائض وال لجنب» (رواه أبو داود وابن ماجة). وفي سنده كالم كثير ألهل الحديث وسيأتي بعضه.

ى َتْعلَُموا َما ْنُتْم ُسكَاَرى َحت� َالَة َوا� َها ال�ِذيَن َءاَمُنوا َال َتْقَرُبوا الص� ي� وبعض أهل العلم (/tag/العلم) احتج على منع الحائض من دخول المسجد بقوله تعالى: {َيا ا�
َتُقوُلوَن َوَال ُجُنًبا ا�ال� َعاِبِري َسِبيٍل} [سورة النساء (/tag/النساء) اآلية 43]� 

ومع أن هذه اآلية لم تذكر الحائض إال أنهم ألحقوها بالجنب.

/tag/) وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز دخول الحائض للمسجد وبهذا قال اإلمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب اإلمام الشافعي
الشافعي) وبه قال اإلمام داود وابن حزم الظاهريان. 

وقال اإلمام أحمد في رواية أخرى إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت تلويث المسجد. انظر اإلنصاف �1/347 
واختار هذا القول العالمة المحّدث الشيخ ناصر الدين األلباني (/tag/األلباني) كما في تمام المنة ص �119 

وهذا القول هو الذي أطمئن إليه فيجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور دروس العلم.

ويدل لهذا القول ما يلي:

�1 البراءة األصلية ألن األصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول الحائض للمسجد. 
قال اإلمام النووي: [وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن األصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح] المجموع �2/160 

وقال الشيخ األلباني: [والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة األصلية وعدم وجود ما ينهض على
التحريم وبه قال اإلمام أحمد وغيره …] تمام المنة ص �119

�2 إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء (/tag/العلماء) وهو: «ال أحل المسجد لجنب وال لحائض» اختلف فيه أهل الحديث اختالفًا كبيرًا ألنه من رواية
أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وقد ضعفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق االشبيلي وابن حزم ونقل التضعيف عن اإلمام

أحمد أيضًا.

َز أحمد والمزني المكث فيه وضّعف أحمد الحديث ألن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأّول اآلية على أن -عابري السبيل- هم وقال اإلمام البغوي: [وَجو�
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس] شرح السنة �2/46

ومن المعاصرين الشيخ األلباني حيث قال: [قال البيهقي: ليس بالقوي].

وقال عبد الحق اإلشبيلي: [ال يثبت]، وبالغ ابن حزم فقال: [إنه باطل]. 
وللحديث شاهدان ال ينهضان لتقويته ودعمه ألن في أحدهما متروكًا وفي اآلخر كذابًا …] تمام المنة 119، وضّعفه الشيخ األلباني أيضًا في إرواء الغليل

�1/162

/tag/) وقد ضعف اإلمام النووي هذا الحديث في كتابه خالصة األحكام حيث قال: [باب ذكر المحدث والجنب والحائض وقراءتهم ومسهم المصحف
المصحف) ودخولهم المسجد] ثم ساق بعض األحاديث الصحيحة في الباب ثم قال: فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث: ال أحل

المسجد لحائض وال جنب  انظر خالصة األحكام �210-1/206

وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التخليص الحبير �1/140

وقال الخطابي: [وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول وال يصح االحتجاج بحديثه …] معالم السنن �1/67

وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضًا صاحب الزوائد حيث قال: [إسناده ضعيف مخدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول] سنن ابن ماجة �1/212

وقال اإلمام البخاري (/tag/البخاري) عند جسرة عجائب. المجموع 2/160.وقد اعتبر كثير من العلماء كالم البخاري هذا تضعيفًا للحديث.
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scholar/1882/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-/)
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
(%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87

scholar/1882/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-/) حسام الدين عفانه
(%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87

دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جدًا، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
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كما أن ابن حزم قد ضعف الحديث برواياته كلها فقال: [وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور وال معروف بالثقة وأما مخدوج فساقط يروي المعضالت عن
جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث وإسماعيل مجهول ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب وكثير بن

زيد مثله فسقط كل ما في هذا الخبر جملة] المحلى �1/401 
وال يخفى أن كثيرًا من العلماء قد حسنوا هذا الحديث. انظر نصب الراية �1/194

�3 ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي صلى ا� عليه وسلم: «المسلم ال ينجس» (رواه البخاري ومسلم).

�4 ومما يدل على الجواز أيضًا أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجًال كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنبًا والمسلمة كذلك وإن كانت حائضًا.

�5 ومما يدل على الجواز أيضًا ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة (/tag/المرأة) السوداء التي كان لها خباء في مسجد رسول ا� صلى ا� عليه
وسلم فقد قال اإلمام البخاري في صحيحه: [باب نوم المرأة في المسجد] ثم ساق حديث عائشة رضي ا� عنها: أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب

فأعتقوها فكانت معهم … قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني … الخ �

قال الحافظ ابن حجر: [والخباء الخيمة من وبر وغيره والحفش البيت الصغير] فتح الباري �2/80

/tag/) وقال ابن حزم مبينُا وجه االستدالل بهذا الحديث: [فهذه امرأة ساكنة في مسجد رسول ا� صلى ا� عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض
الحيض) فما منعها عليه الصالة السالم من ذلك وال نهى عنه وكل ما لم ينه عنه رسول ا� صلى ا� عليه وسلم فمباح وقد ذكرنا عن رسول ا� صلى ا�
عليه وسلم قوله: «جعلت لي األرض مسجدًا» وال خالف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع األرض وهي مسجد فال يجوز أن يخص بالمنع من بعض
المساجد دون بعض ولو كان دخول المسجد ال يجوز للحائض ألخبر بذلك عليه الصالة والسالم عائشة إذا حاضت فلم ينهها إال عن الطواف بالبيت فقط ومن
الباطل المتيقن أن يكون ال يحل لها دخول المسجد فال ينهاها عليه الصالة والسالم عن ذلك ويقتصر على منعها من الطواف وهذا قول المزني وداود

وغيرهما وبا� تعالى التوفيق] المحلى �402-1/401

وخالصة األمر أنه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لطلب العلم إن أمنت تلويثه وذلك لحاجة النساء الماسة إلى العلم والتفقه في الدين وإن كنت أفضل
أن تكون دروس العلم للنساء في مرافق ملحقة بالمسجد كما هو الحال في المسجد األقصى المبارك حيث تعقد بعض دروس النساء في قاعة باب الرحمة.

أحكام النساء (/category/88)التصنيف:

شبكة يسألونك اإلسالمية (/source/597)المصدر:

علم (/tag/%D8%B9%D9%84%D9%85)الوسوم: #

(tag/%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B6/) حائض #

(tag/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/) مسجد #

(tag/%D8%AF%D8%B1%D8%B3/) درس #

مواضيع متعلقة...
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fقراءة الحائض للقرآن ومسها
للمصحف ودخولها المسجد
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هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق االسالم؟

أقرر الحقًا نعم 
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( (/fatwa/56109/report-problem  ( (/fatwa/56109/printable    

%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF?

(__ref=c-rel&__score=1.1

خالد عبد المنعم الرفاعي
scholar/1230/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-/)

%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-

(%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF?

(__ref=c-rel&__score=0.7

%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF?

(__ref=c-rel&__score=0.6

حسام الدين عفانه
scholar/1882/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-/)

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-
(%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87

%D9%88%D9%85%D8%B3-
%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81?

(__ref=c-rel&__score=0.5

عبد الحي يوسف
scholar/261/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-/)

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-
(%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81

-
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هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق االسالم؟

أقرر الحقًا نعم 
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