إرشاد العابد يف حكم مكث اعبنب واغبائض والنفساء يف اؼبساجد

أبو عمرو شريف مراد

إرشاد انعاتد يف حكم مكث اجلنة واحلائض واننفساء يف ادلساجد
أبو عمرو شريف مراد
 ادلقدمة:
إ ّف اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فبل
مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادى لو ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو.
ّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
سل ُمو َف}آؿ عمرافٕٓٔ
ين َآمنُواْ اتَّػ ُقواْ اللّوَ َح َّق تُػ َقاتو َوالَ َسبُوتُ َّن إالَّ َوأَنتُم ُّم ْ
قاؿ تعاذل{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
سوِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َجاالً َكثًِناً َونِ َساء
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّػ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ِّمن نػَّ ْف ٍ َ
{يَا أَيػُّ َها الن ُ
ك ْم َرقِيباً}النساءٔ
َواتَّػ ُقواْ اللّوَ الَّ ِذي تَ َساءلُو َف بِِو َواأل َْر َح َاـ إِ َّف اللّوَ َكا َف َعلَْي ُ
ِ
{يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّػ ُقوا اللَّو وقُولُوا قَػوالً س ِديداً * ي ِ
ِ
َ َُ
ُْ
صل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَػ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُط ْع اللَّوَ
َ َ
ْ َ
ََ
ورسولَو فَػ َق ْد فَاز فَػوزاً ع ِ
ظيماً}األحزابٓٚٔ-ٚ
َ ْ َ
ََ ُ ُ
أما تعد  ...انتشر بٌن كثًن من األخوات اؼبؤمنات أف اغبائض هبوز ؽبا اللبث واؼبكث يف اؼبسجد ،وأنّو ال

يوجد مانع شرعي من ذلك ،فجمعت ما استطعت من أقواؿ العلماء يف ىذه اؼبسألة ،وحصرت أقواؿ من أجاز
اغبق حيث كاف ،وصلى اهلل
ذلك ٍب أردفت ذلك بالرد على أقواؽبم .ونسأؿ اهلل تعاذل التوفيق والسداد وقبوؿ ّ
على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
 انفصم األول:
ٔ) تعريف اعبنابة:

ٔ

لغة :البعد.

مىن أو يكوف منو صباع وقاؿ األزىري:ويقاؿ لو جنب ألنّو هنى أف يقرب
وفي الشرع :حاؿ من ينزؿ منو ّ

مواضع الصبلة.
ٕ) تعريف اغبيض:

ٔ ىذا التعريف ًب صبعو من عدة كتب ،انظر :لساف العرب  /ابن منظور ،اؼبصباح اؼبنًن  /الفيومي،ـبتار الصحاح  /الرازي ،النهاية  /ابن األثًن ،تعريفات اعبرجاين،
للجصاص ،شرح زاد اؼبستقنع  /العثيمٌن ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو /د .وىبة الزحيلي ،فقو السنة /سيد سابق ،القاموس الفقهي لغة واصطبلحاً  /سعيد أبو
أحكاـ القرآف
ّ
حبيب.
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لغةً :السيبلف .يقاؿ حاض الوادي إذا ساؿ.

وفي الشرع :وىو دـ طبيعة ىبرج من أقصى رحم اؼبرأة البالغة السليمة عن الداء والصغر ،وبو تصًن اؼبرأة

بالغة ،وىو ىبرج من قبلها يف أياـ معلومة من غًن والدة وال مرض وال إفتضاض ،ولونو عادة السواد ،كريو الرائحة،
وىو ؿبتدـ (أي شديد اغبرارة)،ل ّذاع ؿبرؽ(أي موجع مؤدل) .واغبيضة :الدـ نفسو.
ٖ) تعريف النِّفاَس:
دـ لو هبرى.
الدـ ،ومنو ال نفس لو سائلة أي ال ّ
َّفسّ :
لغةً :الوالدة ،والن ْ

دـ ترخية الرحم مع الوالدة،وىو ىبرج من قُػبُل اؼبرأة بسبب الوالدة.
وشرعاًّ :

ٗ) التسوية بٌن اغبائض والنُفساء يف األحكاـ :
 قاؿ ابن قدامة (اؼبغىن ٔ  )ٖٕٗ /حكم النُفساء حكم اغبائض يف صبيع ما وبرـ عليها ويسقط عنها ،النعلم يف ىذا خبلفاً .وقاؿ (ٔ )ٕٚٚ/النفاس كاغبيض سواء ،فإف دـ النفس ىو دـ اغبيض.
 وقاؿ النووي يف اؼبنهاج :النفاس وبرـ بو ما وبرـ باغبيض.وقاؿ اػبطيب (يف شرحو مغىن احملتاجٔ :)ٜٔٔ،ٕٔٓ/باإلصباع ألنّو دـ حيض ؾبتمع فحكمو حكم اغبيض
يف سائر أحكامو إال يف شيئٌن:
أحدنبا :أ ّف اغبيض يوجب البلوغ والنفاس ال يوجبو والثاىن :أف اغبيض يتعلق بو العدة واالبتداء وال يتعلقاف
بالنفاس.
 وقاؿ الشوكاين يف نيل األوطار (ٔ :)ٕٛٗ/قد وقع اإلصباع من العلماء  -كما يف البحر  -أف النفاسووبرـ ويُكره ويُندب.
كاغبيض يف صبيع ما َوب ّل َ
٘) الفرؽ بٌن دخوؿ اؼبسجد واؼبكث فيو:
الدخول :قاؿ يف اؼبصباح اؼبنًن( :داخل الشيء خبلؼ خارجو ،ودخلت الدار :صرت داخلها ،فهي حاوية لك).

المكث :قاؿ يف النهاية( :اؼبكث ىو :اإلقامة مع اإلنتظار والتلبث يف اؼبكاف).
اللبث :قاؿ يف ـبتار الصحاح( :لبث أي مكث).

وعلى ىذا فإف اللبث واؼبكث دبعىن واحد ،وقد وردا يف القرآف الكرًن ٕ ،واؼبكث ىبتلف عن ؾبرد الدخوؿ،
حيث أف األوؿ فيو إقامة وانتظار.
ٕ مثل قوؿ اهلل تعاذل {...فلبث يف السجن بضع سنٌن } يوسف ،ٕٗ -وقولو سبحانو {فمكث غًن بعيد }...النمل  ٕٕ -ويوجد غًن ذلك.
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وقد أردت أف أوضح ىذا الفرؽ -وىو واضح -ألننا سنجد من يثبت حكماً للحائض وىى تدخل اؼبسجد،
ٍب يقيس عليو حكماً آخر للبثها يف اؼبسجد بالرغم من وجود فارؽ بينهما ،بل من الناس من ال ينتبو ؽبذا الفرؽ
أصبلً!!
 )ٙالفرؽ بٌن اغبائض واعبنب يف األحكاـ :
من الثابت أف اغبائض واعبنب يشرتكاف يف كثًن من األحكاـ ،إال أهنما بالرغم من ذلك ىبتلفاف يف أحكاـ
أخرى منها:
 حدث اغبيض أغلظ من حدث اعبنابة:
 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةٖ( :اغبائض حدثها أغلظ من اعبنب) . قاؿ اغبافظ ابن حجر العسقبلينٗ( :وأعماؿ اغبج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ،ودل سبنع اغبائض منشيء من ذلك فكذلك اعبنب ،ألف حدثها أغلظ من حدثو) .
 وقاؿ أيضاً٘( :واالستقذار باغبائض أكثر من اعبنب) . قاؿ اػبطيب الشربيين(:ٙوبرـ باغبيض ما حرـ باعبنابة من صبلة وغًنىا ألنو أغلظ ،ويدؿ على أنو أغلظمنها أنو وبرـ بو ما وبرـ هبا وأشياء أخرى).
 قاؿ حصين( :ٚووبرـ باغبيض والنفاس شبانية أشياء..منها دخوؿ اؼبسجد..وال شك أف حدثها أغلظ من اعبنابة) قاؿ العبلّمة الشوكاين(:ٛواعبنب ال يبكث يف اؼبسجد فاغبائض أوذل باؼبنع). قاؿ اإلماـ ابن القيم( :ٜاغبائض إذا انقطع دمها فهي كاعبنب فيما هبب عليها ووبرـ ،فيصح صومهاوغسلها وذبب عليها الصبلة وؽبا أف تتوضأ وذبلس يف اؼبسجد ،وهبوز طبلقها على أحد القولٌن ،إال يف مسألة
واحدة فإهنا زبالف اعبنب فيها وىى جواز وطئها،فإنو يتوقف على االغتساؿ).
وقاؿ أيضآًٔ( :اغبائض إذا انقطع دمها صارت كاعبنب وبرـ عليها ما وبرـ عليو ،ويصح منها ما يصح منو)ٖالفتاوى الكربى ٕ ٖٜٛ /ط دار الغد العريب.
ٗفتح الباري شرح صحيح البخاري ٔٗٛٙ /
٘اؼبرجع السابق ٔٗٚٛ/
ٙمغين احملتاج شرح اؼبنهاج ٜٔٔٓ/
ٚكفاية األخيار يف حل غاية االختصار
ٛنيل األوطار شرح منتقى األخبار ٕٕٔٚ/
ٜبدائع الفوائد ٖ ٜٔٙ/ط دار الكتب العلمية
ٓٔهتذيب سنن أىب داود عند اغبديث رقم ٕٔٔٚ
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 وقد ورد ذلك عن صبع من أىل العلم أيضاً ،وسيأٌب بعض ذلك إف شاء اهلل تعاذل.وضوء اغبائض ال يصح خبلف اعبنب فإنو يستحب أحياناً :
 قاؿ موفق الدين بن قدامةٔٔ (فصل :إذا توضأ اعبنب فلو الُلبث يف اؼبسجد يف قوؿ أصحابناوإسحاؽ...فأما اغبائض إذا توضأت فبل يباح ؽبا اللبث ألف وضوءىا ال يصح) .
 وقاؿ أيضإًٔ( :ويستحب للجنب إذا أراد أف يناـ أف يتوضأ وضوءه للصبلة ...وإذا أراد أف يأكل أو يعودللجماع ويغسل فرجو ،فأما اغبائض فبل يستحب ؽبا ذلك ألف الوضوء ال يؤثر يف حدثها وال يصح منها)
 وقاؿ اؼبرداوئٖ( :فوائد...:منها :حكم اغبائض والنفساء بعد انقطاع الدـ حكم اعبنب فيما تقرر علىالصحيح من اؼبذىب) .
 وقاؿ ابن مفلحٗٔ( :يف الرعاية وجو :ال هبوز غبائض ونفساء اللبث يف اؼبسجد ألف حدثهما باؽ ال أثرللوضوء فيو ،فإف دل ينقطع الدـ دل هبز ،نص عليو)  .انتهى ملخصاً.
الخالصة :

ٔ  -حدث اغبائض أغلظ من حدث اعبنب.
ٕ  -اعبنب يستحب لو الوضوء عند األكل أو معاودة اعبماع أو النوـ.
كما ورد يف اغبديث اؼبتفق عليو٘ٔ{ أف عمر رضي اهلل عنو سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم :أيرقد أحدنا وىو
جنب ؟ قاؿ :نعم إذا توضأ }.
و روى مسلم{ٔٙعن أىب سعيد رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :إذا أتى أحدكم أىلو
ٍب أراد أف يعود فليتوضأ }.
وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجو {عن عائشة رضي اهلل عنها أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف
إذا أراد أف يأكل أو يناـ توضأ .تعىن وىو جنب} .ويف الباب أحاديث أخرى صحيحة.

ٔٔاؼبغين البن قدامة
ٕٔالكايف ٖٔٚ/
ٖٔاإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اػببلؼ ٔ .ٕٗٙ/أي حكمها بعد انقطاع الدـ وقبل الغسل مثل اعبنب.
ٗٔاؼببدع يف شرح اؼبقنع ٜٔٔٛ/
٘ٔالبخاري ٔ ،ٛٓ/مسلم ٕٜٔٗ، ٕٗٛ/
ٔٙرواه مسلم ٔ ،ٕٜٗ/والرتمذي وابن ماجو.
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ٖ -أما اغبائض فبل يستحب ؽبا الوضوء عند ىذه األشياء ألنو دل يرد ؽبا ذكر عند أي من ىذه األحاديث،
بل إف وضوءىا ال يصح كما مر ،وقد ذكر ابن قدامة يف اؼبغىن بعد ذكر ىذه األحاديث اػباصة باعبنب (إف ىذه
األحاديث تدؿ على االستحباب ،فاغبائض حدثها قائم ،فبل وضوء مع ما ينافيو ،فبل معىن للوضوء).
ٗ -اغبائض والنفساء بعد إنقطاع دمهما ؽبما حكم اعبنب عند بعض أىل العلم (اغبنابلة).
وقد أردت إيضاح ذلك أيضاً ألننا سنجد من يقرر حكماً للجنب ٍب يسحبو على اغبائض بالرغم من وجود
فارؽ بينهما يف األحكاـ كما سبق ،وسيأٌب مزيد من ذلك إف شاء اهلل تعاذل.
 انفصم انثاني أقىال من أجاس نهحائض ادلكث يف ادلسجد واجلىاب عنها

(أ) قالوا دل يأت هنى عن ذلك بدليل صحيح ؛ فيبقى األمر على الرباءة األصلية.
اعبواب عن ذلك :
بل ورد النهي عن ذلك ،ولقد استدؿ العلماء القائلوف بعدـ جواز مكث اغبائض يف اؼبسجد باآلية ٖٗ من
سورة النساء ،وبثبلثة أحاديث :حديثٌن متفق على صحتهما ،والثالث ـبتلف يف صحتو.
أوالً :اآلية ٖٗ من سورة النساء :
َّ ِ
الص َبل َة َوأَنْػتُ ْم ُس َك َارى َح ََّّت تَػ ْعلَ ُموا َما تَػ ُقولُو َف َوَال ُجنُبًا إَِّال
ين آَ َمنُوا َال تَػ ْقَربُوا َّ
قاؿ سبحانو وتعاذل( :يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِِ
عابِ ِري سبِ ٍيل ح ََّّت تَػ ْغتَ ِسلُوا وإِ ْف ُكْنتُم مرضى أَو علَى س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِّساءَ فَػلَ ْم
َ
ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ
َح ٌد مْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
يدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
َِذب ُدوا ماء فَػتَػي َّمموا ِ
وى ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم إِ َّف اللَّوَ َكا َف َع ُف ِّوا َغ ُف ًورا) .
ًَ َ ُ َ
صع ً ً ْ َ ُ ُ ُ
ٔ -من تفسًن شيخ اؼبفسرين ابن جرير الطربي :
قاؿ رضبو اهلل :تأويل ىذه اآلية على قولٌن :
األول :ال تقربوا نفس الصبلة وأنتم سكارىٍ .ب ذكر من قاؿ من السلف هبذا القوؿ.

الثاني :ال تقربوا مواضع الصبلة وأنتم سكارىٍ .ب ذكر من قاؿ من السلف هبذا القوؿ .ومنهم أثر عبداهلل بن
عباس ،ولكنو أثر ضعيف لوجود أىب جعفر الرازي يف إسناده ،إال انو ورد عن غًن ابن عباس أيضاً وبأسانيد أخرى
كثًنة ،ٔٚانظرىا يف تفسًن الطربي.
ٍبّ قاؿ رضبو اهلل" :وأوذل القولٌن بالتأويل لذلك تأويل من تأولو {وال جنباً إال عابري سبيل} :إال ؾبتازي
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر أ َْو
طريق فيو .وذلك أنو قد بٌن حكم اؼبسافر إذا عدـ اؼباء وىو جنب يف قولوَ { :وإِف ُكنتُم َّم ْر َ
ٔٚكما سيأٌب عند نقل كبلـ ابن كثًن.
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ِ
ِِ
صعِيداً طَيِّباً } ،فكاف معلوماً بذلك أف
ِّساء فَػلَ ْم َذب ُدواْ َماء فَػتَػيَ َّم ُمواْ َ
َجاء أ َ
َح ٌد ِّمن ُكم ِّمن الْغَآئط أ َْو الََم ْستُ ُم الن َ
قولو {وال جنباً إال عابري سبيل حَّت تغتسلوا} لو كاف معنياً بو اؼبسافر دل يكن إلعادة ذكره يف قولو {وإف كنتم
مرضى أو على سف ٍر} معىن مفهوـ ،وقد مضى ذكر حكمو قبل ذلك ،وإف كاف ذلك كذلك فتأويل اآلية :يا أيها
الذين آمنوا ال تقربوا اؼبساجد للصبلة مصلٌن فيها وأنتم سكارى حَّت تعلموا ما تقولوف ،وال تقربوىا أيضاً جنباً
حَّت تغتسلوا إال عابري سبيل .والعابر السبيل اجملتازه مراً وقطعاً " .أ .ىػ
فها ىو شيخ اؼبفسرين الطربي يقوؿ بأف الصحيح يف معىن اآلية :ال تقربوا اؼبساجد وأنتم جنباً حَّت تغتسلوا
إال أف تعربوىا ؾبتازين -يعىن من غًن مكث فيها.
ٕ  -من تفسًن اغبافظ ابن كثًن:
قاؿ رضبو اهلل تعاذل " :ينهى تبارؾ وتعاذل عباده اؼبؤمنٌن عن :
ٔ  -فعل الصبلة يف حاؿ السكر الذي ال يدرى معو اؼبصلى ما يقوؿ.
ٕ  -وعن قرباف ؿبا ّؽبا اليت ىي اؼبساجد للجنب إال أف يكوف ؾبتازاً من باب إذل باب من غًن مكث وقد
كاف ىذا قبل ربرًن اػبمر".
ٍبّ أورد بعد ذلك أثر ابن عباس اؼبذكور آنفاً برواية ابن أىب حاًب ولكن يف سندىا أيضاً أىب جعفر الرازيٍ ،بّ
قاؿ ابن كثًن ":قاؿ  -يعىن ابن أىب حاًب  -وروى عن عبد اهلل بن مسعود وأنس وأىب عبيدة وسعيد ابن اؼبسيب
والضحاؾ وعطاء وؾباىد ومسروؽ وإبراىيم النخعي وزيد بن أسلم وأىب مالك وعمرو بن دينار واغبكم بن عتبة
وعكرمة واغبسن البصري ووبي بن سعيد األنصاري وابن شهاب وقتادة كبو ذلك ،وقاؿ ابن جرير حدثنا اؼبثىن
وجل {وال جنباً إال عابري سبيل} إ ّف
حدثنا أبو صاحل حدثين الليث حدثنا يزيد بن أىب حبيب عن قوؿ اهلل عز ّ
رجاالً من األنصار كانت أبواهبم يف اؼبسجد فكانت تصيبهم اعبنابة وال ماء عندىم فًندوف اؼباء وال هبدوف فبراً
إال يف اؼبسجد فأنزؿ اهلل { :وال جنباً إال عابري سبيل} .ويشهد لصحة ما قالو يزيد بن أىب حبيب رضبو اهلل ٔٛما
ثبت يف صحيح البخاري أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ":سدوا كل خوخة يف اؼبسجد ،إال خوخة أىب
ٜٔ

بكر" .وىذا قالو يف آخر حياتو صلى اهلل عليو وسلم علماً منو أ ّف أبا بكر رضي اهلل عنو سيلى األمر بعده
ووبتاج إذل الدخوؿ يف اؼبسجد كثًناً لؤلمور اؼبهمة فيما يصلح للمسلمٌن فأمر بسد األبواب الشارعة إذل اؼبسجد
إال بابو رضي اهلل عنو".
ٔٛىذه الرواية فيها احتماؿ إرساؿ ؛ ولذلك استشهد ابن كثًن لصحتها حبديث آخر صحيح يف صحيح البخاري.
ٜٔكذا قاؿ رضبو اهلل.
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وقاؿ " :وهبذه اآلية احتج كثًن من األئمة على أنو وبرـ على اعبنب اؼبكث يف اؼبسجد وجوز لو اؼبرور وكذا
اغبائض والنفساء أيضاً يف معناه ،إال أف بعضهم قاؿ وبرـ مرورنبا إلحتماؿ التلويث ،ومنهم من قاؿ إف أمنت كل
واحدة منهما التلويث يف حاؿ اؼبرور جاز ؽبما اؼبرور وإال فبل ".
فانظر رضبك اهلل كيف قاؿ :اؼبرورّ ،أما عند حكم اؼبكث فيصرح بالتحرًن ،وإذا أمنت التلويث فإنو هبوز ؽبا
اؼبرور فقط.
ٍبّ حكى بعد ذلك قوؿ الطربي السابق نقلو واختيار الطربي لتأويل اآليةٍ ،ب قاؿ ابن كثًن :
" وىذا الذي نصره  -يعىن الطربي -ىو قوؿ اعبمهور ،وىو الظاىر من اآلية ،وكأنو تعاذل هنى عن :
ٔ  -تعاطى الصبلة على ىيئة ناقصة تناقض مقصودىا.
ٕ  -وعن الدخوؿ إذل ؿبلها على ىيئة ناقصة وىى اعبنابة اؼبباعدة للصبلة وحمللها أيضاً ،واهلل أعلم".
عز وجل {حَّت تغتسلوا} دليل ؼبا ذىب إليو األئمة الثبلثة :أبوحنيفة ومالك والشافعي أنو وبرـ
وقاؿ "وقولو ّ
على اعبنب اؼبكث يف اؼبسجد حَّت يغتسل أو يتيمم إف عدـ اؼباء أو دل يقدر على استعمالو بطريقة ،وذىب
اإلماـ أضبد إذل أنو مَّت توضأ اعبنب جاز لو اؼبكث يف اؼبسجد ؼبا روى سعيد بن منصور يف سننو بسند صحيح
أ ّف الصحابة كانوا يفعلوف ذلك" .
فائدة :

أوضح ابن كثًن أف تفسًن آية {وال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى وال }...أي ال تقربوا مواضع الصبلة وأنو
ٕٓ
قوؿ اعبمهور ،ويف ذلك رد على من قاؿ أف اؼبقصود حقيقة الصبلة وأنو قوؿ أكثر اؼبفسرين!
نعم من الصحيح أنو قوؿ بعض اؼبفسرين ببل شك ،ولكن اعبمهور على خبلؼ ذلك ،وقد عرفت قوؿ اعبهبذين
الطربي وابن كثًن.
ٖ  -ومن تفسًن مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي :
بعد أف نقل الرازي االختبلؼ يف تأويل اآلية ،قاؿ إف أصحاب الشافعي انتصروا لقولو بوجوه منها :
األول :أنّو  -سبحانو وتعاذل  -قاؿ{ :ال تقربوا الصبلة} والقرب والبعد ال يصحاف على نفس الصبلة على

سبيل اغبقيقة ،إّمبا يصحاف على اؼبسجد.

ٕٓقاؿ ذلك فخر الدين الرازي ،ونقلو بعد ذلك بعض اؼبعاصرين.
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الثاني :أنّا لو ضبلناه على ما قلنا لكاف االستثناء صحيحاًّ ،أما لو ضبلناه على ما قلتم دل يكن صحيحاً ألف

من دل يكن عابر سبيل وقد عجز عن استعماؿ اؼباء بسبب اؼبرض الشديد ؛ فإنّو هبوز لو الصبلة بالتيمم ،وإذا
كاف كذلك كاف ضبل اآلية على ذلك أوذل.
الثالث :أنّا إذا ضبلنا عابر السبيل على اعبنب اؼبسافر فهذا إف كاف واجداً للماء دل هبز لو القرب من الصبلة

البتّة فحينئذ وبتاج إذل إضمار ىذا االستثناء يف اآلية ،وإف دل يكن واجداً للماء دل هبز لو الصبلة إال مع التيمم
فيفتقر إذل إضمار ىذا الشرط يف اآلية ،و ّأما على ما قلناه فإنّا ال نفتقر إذل إضمار شيء يف اآلية؛ فكاف قولنا
أوذل.
الرابع :أف اهلل تعاذل ذكر حكم السفر وعدـ اؼباء وجواز التيمم بعد ىذا ،فبل هبوز ضبل ىذا على حكم

القراء استحبوا الوقف عند قولو {حَّت تغتسلوا} ٍبّ يستأنف قولو
مذكور يف آية بعد ىذه اآلية .والذي يؤكده أف ّ
{وإف كنتم مرضي} ألنّو حكم آخر .و ّأما إذا ضبلت اآلية على ما ذكرنا دل كبتج فيو إذل ىذه اإلغباقات ،فكاف
ما قلناه أوذل.
وقاؿ الرازي أيضاً :قيل للذي هبب عليو الغسل جنب ألنّو هبتنب الصبلة واؼبسجد وقراءة القرآف حَّت يتطهر.
ٗ  -وقاؿ القاضي أبو بكر بن العريب يف" أحكاـ القرآف" :
اؼبسألة اغبادية عشرة :ثبت عن عطاء بن يسار أنو قاؿ :كاف رجاؿ من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم
فظن َّ
أف اللبث للجنب يف اؼبسجد
تصيبهم اعبنابة فيتوضئوف ويأتوف اؼبسجد يتحدثوف فيو .وردبا أغرت هبذا جاىل َّ
جائز .وىذا ال حجة فيو ،فإف كل موضع وضع للعبادة وأكرـ عن النجاسة الظاىرة كيف يدخلو من ال يرضي
لتلك العبادة ،وال يصح لو أف يتلبس هبا ؟
٘  -وقاؿ الشوكاين يف تفسًنه" فتح القدير" :
يبكن أف يقاؿ :أف بعض قيود النهى أعىن (ال تقربوا) وىو قولو (وأنتم سكارى) يدؿ على أف اؼبراد بالصبلة
معناىا اغبقيقي وبعض قيود النهى وىو قولو (إال عابري سبيل) يدؿ على أف اؼبراد مواضع الصبلة وال مانع من
الداؿ عليو ويكوف ذلك دبنزلة هنيٌن مقيد كل واحد منهما بقيد ،ونبا ال تقربوا
اعتبار كل واحد منهما مع قيده ّ
الصبلة اليت ىي ذات األذكار واألركاف وأنتم سكارى ،وال تقربوا مواضع الصبلة حاؿ كونكم جنباً إال حاؿ
عبوركم يف اؼبسجد من جانب إذل جانبٍ .بّ حكى قوؿ الطربي وقوؿ ابن كثًن وىو قوؿ اعبمهور كما سبق.
توضيح:
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بالرغم من أف ىذه اآلية يف حق اعبنب إال إهنا أيضاً يف حق اغبائض كما قاؿ اؼبفسروف ،وذلك ألف اغبائض
حدثها أغلظ من حدث اعبنب ،فكل ما ينطبق حكماً على اعبنب ينطبق على اغبائض ،وليس كل ما ينطبق
حكماً على اغبائض ينطبق على اعبنب ،ألف اغبائض حدثها أغلظ كما سبق.
ثانياً :األحاديث :احلديث األول :

حديث رواه اعبماعة :عن ّأـ عطية قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :
{لتخرج العواتق ذوات اػبدور-أو العواتق وذوات اػبدور  -واغبيض فيشهدف اػبًن ودعوة اؼبسلمٌن ،ويعتزؿ
ٕٔ
اغبيض اؼبصلى}.
من فقو اغبديث :
 ترجم اإلماـ البخاري ؽبذا اغبديث" :باب :اعتزاؿ اغبيض اؼبصلى " وقاؿ اإلماـ النووي (يف شرحو لصحيح مسلم " : )ٜٔٚ/ٙفيو منع اغبيض من اؼبصلى ،واختلف أصحابنايف ىذا اؼبنع ،فقاؿ اعبمهور :ىو منع تنزيو ال ربرًن وسببو الصيانة واالحرتاز من مقارنة النساء للرجاؿ من غًن
حاجة وال صبلة ،وإمبا دل وبرـ ألنّو ليس مسجداً .وحكى أبو جعفر الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنّو
قاؿ وبرـ اؼبكث يف اؼبصلى على اغبائض كما وبرـ مكثها يف اؼبسجد ألنّو موضع للصبلة فأشبو اؼبسجد والصواب

األوؿ" .
 وقاؿ اغبافظ (الفتح ٔ- ٘ٓ٘/ح ٕٖٗ -عند تبويب البخاري " :باب :شهود اغبائض العيدين ودعوةلن اؼبصلى ") قاؿ " :ضبل اعبمهور األمر اؼبذكور على الندب ألف اؼبصلى ليس دبسجد فيمتنع
اؼبسلمٌن ويعتز ّ
اغبيّض من دخولو ".
فانظر  -رضبك اهلل  -كيف رخص ؽبا يف حضور ؾبالس العلم ومواطن اػبًنّ ،أما اؼبسجد فبل ،حَّت وإف كاف
فيو مواطن اػبًن للنصوص الواردة يف ذلك.
يكن خلف الناس فيُ َكربف مع الناس ]
 وقد وقع يف رواية ألىب داود ح  [ ٕٔٔٙقالت أـ عطية :واغبيّض ّويف ىذه الرواية رد على من قاؿ يعتزؿ اغبيّض اؼبصلى أي :يعتزلن الصبلة ،حيث أف ىذه الرواية توضح أف
خلفهن.
يكن مع باقي النساء ،وإّمبا
ّ
اغبيّض دل ّ
فائدة :اختلف العلماء يف اغبكم على مصلى العيد :

ٕٔخٕ٘،ٖ٘ٔ،ٜٚٔ،ٜٚٗ،ٜٛٓ،ٜٛٔ،ٔٙـ ،ف،ت ،ٖ٘ٚد ٕ٘ٔٔ،ىػ ٖٔٓٛ
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ٔ  -فمنهم من اعتربه كاؼبسجد يف األحكاـ ،ولذلك قاؿ بتحرًن دخوؿ اغبائض فيو.
ٕ  -ومنهم من اعتربه ليس دبسجد وليس لو أحكامو ؛ فقاؿ بكراىة دخوؿ اغبائض فيو.
الخالصة:

قاؿ اإلماـ النووي واغبافظ ابن حجر العسقبلين عند شرح ىذا اغبديث بتحرًن اؼبسجد على اغبائض ،وىو
واضح من قوؿ األوؿ (دل وبرـ ألنّو ليس مسجداً) ،أي لو كاف مسجداَ غبرـ .ومن قوؿ الثاين (ألف اؼبصلى ليس
دبسجد فيمتنع اغبيّض من دخولو) ،أي لو كاف اؼبصلى مسجداً المتنع اغبيض من دخولو.
احلديث انثاني:

حديث رواه اعبماعة إال البخاري :
{ عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت :قاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :ناوليين اػبمرة  -ويف
رواية الثوب  -من اؼبسجد ،قالت :إىن حائض.فقاؿ :إ ّف حيضتك ليست يف يدؾ - .ويف رواية فناولتو .} -
ٕٕ
وىذه األلفاظ كلها عند مسلم.
من فقو اغبديث :
عامة أىل
 قاؿ الرتمذي بعد روايتو للحديث يف سننو" :حديث عائشة حديث حسن صحيح ،وىو قوؿ ّالعلم ال نعلم بينهم اختبلفاً يف ذلك :بأ ّف ال بأس أف تتناوؿ اغبائض شيئاً من اؼبسجد ".
وىذا يوضح أف اغبديث عنده َىبُص تناوؿ اغبائض شيئاً من اؼبسجد بدوف مكث فيو.
 وقاؿ الشوكاين (نيل األوطار ٔ" : )ٕٕٚ/استدلوا بو على جواز دخوؿ اغبائض اؼبسجد للحاجة تعرضؽبا إذا دل يكن على جسدىا قباسة ".
(فانظر رضبك اهلل كيف قاؿ جواز الدخوؿ ودل يقل جواز اؼبكث كما بينّا يف اؼبقدمة).
 وقاؿ أيضاً" :وعليو اؼبشهور من مذاىب العلماء أ ّهنا ال تدخل ال مقيمة وال عابرة لقولو صلى اهلل عليووسلم  [:ال أحل اؼبسجد غبائض وال جنب ]،قالوا :وألف حدثها أغلظ من حدث اعبنابة ".

ٕٕحمٕ،ٕٗ٘،ٗ٘،ٔٓٔ،ٔٓٙ،ٔٓ،ٕٔ،ٔٔٗ،ٖٔٚ،ٜٔٚ،ٕٔٗ،ٕٕٜ/ٚٓ،ٙ/ـٔ ،ٗ٘/د ٔ،ٙٓ/تٖٔٔٗ/وقاؿ حسن صحيح
،فٔ،ٕٔٓ،ٔ٘ٛ/ىػٔ،ٕٓٚ/مئ.ٕٗٚ ،ٜٔٚ/
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وقاؿ أيضاً " :وقد ذىب إذل جواز دخوؿ اغبائض اؼبسجد و ّأهنا ال سبنع إال ـبافة ما يكوف منها :زيد بن
ثابت ،وحكاه اػبطّايب عن :مالك والشافعي وأضبد وأىل الظاىر " - .فانظر رضبك اهلل كيف قاؿ جواز الدخوؿ
ودل يقل جواز اؼبكث .-
وقاؿ أيضاً " :ومنع من دخوؽبا :سفياف وأصحاب الرأي ،وىو اؼبشهور من مذىب مالك ".
احلديث انثانث:

حديث اختلف أىل العلم يف تصحيحو وتضعيفو .رواه أبو داود ح ٕٖٕ ،والبيهقي ٕ  ٖٗٗ- ٕٗٗ/ح
ٖٕ
ٖٕٖٗ ٖٕٗٗ،
ت بن َخليفة قاؿ حدثتين َج ْسرة
قاؿ أبو داود حدثنا ُمسدد قاؿ حدثنا عبد الواحد بن زياد قاؿ حدثنا أَفْػلَ ْ
بنت ِدجاجة قالت ظبعت عائشة تقوؿ :

{جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ووجوه بيوت أصحابو شارعة يف اؼبسجد فقاؿ :وجهوا ىذه البيوت عن
اؼبسجدٍ .بّ دخل النيب صلى اهلل عليو وسلم ودل يصنع القوـ شيئاً رجاء أف ينزؿ فيهم رخصة .فخرج إليهم بعد
فإىن ال أحل اؼبسجد غبائض وال جنب}
فقاؿ وجهوا ىذه البيوت عن اؼبسجدّ ،
ماراً وال يقيم فيو " .وقاؿ بعد روايتو للحديث:
يبر يف اؼبسجد ّ
 وقد ّبوب البيهقي ؽبذا بقولو " :باب اعبنب ّٕٗ

صح فمحموؿ يف اعبنب على اؼبكث فيو دوف العبور بدليل الكتاب.
وىذا إف ّ
ضعفو بعض أىل العلم بسبب ضعف راويٌن من رواتو
وىذا اغبديث ىو أوضح حديث يف ىذا الباب ،ولكن ّ
ونبا:أفلت بن خليفة،وجسرة بنت ِدجاجة ،لكن رد ىذا التضعيف آخروف ،وبياف ذلك -:
أولً :أفلت بن خليفة العامري:

ٕ٘

قاؿ ابن حزـ :أفلت ؾبهوؿ اغباؿ ،وقاؿ اػبطايب :قد ضعفوا ىذا اغبديث وقالوا أفلت راويو ؾبهوؿ ال يصح
االحتجاج حبديثو.
ٖٕوقد ورد يف ذلك أيضاً حديث أـ سلمة مرفوعاً رواه ابن ماجو والطرباين ،لكن يف إسناده أبو اػبطّاب اؽبجري وىو ضعيف ،وقاؿ أبو زرعة حديث عائشة أصح
من حديث أـ سلمة .ولذا أعرضت عن ذكره.وانظر نصب الراية للزيلعي ٔ.ٜٔ٘ ،ٜٔٗ/
ٕٗيقصد اآلية ٖٗ من سورة النساء ،وقد تقدمت.
ٕ٘ذبد ترصبتو يف :هتذيب الكماؿ ٔ ،ٕٔٓ/الكاشف ٔ ،ٖٔٚ/اعبرح والتعديل ٕ ،ٖٗٙ/الثقات ، ٛٛ/ٛٙميزاف االعتداؿ  -أثناء ترصبة جسرة بنت دجاجة ،-هتذيب
التهذيب برقم  ،٘ٛٚتقريب التهذيب.
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رد ذلك صباعة من اغبُّفاظ منهم اغبافظ اؼبنذري يف هتذيب السنن ،حيث علّق على كبلـ اػبطايب قائبلً
وقد ّ
 ":وفيما قالو نظر ،فإنو أفلت بن خليفة العامري ويقاؿ الذىلي وكنيتو أبو حساف حديثو يف الكوفيٌن ،وروى عنو
سفياف بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد ،وقاؿ اإلماـ أضبد :ما أرى بو بأساً ،وسأؿ عنو أبو حاًب الرازي
فقاؿ شيخ ،وحكى البخاري أنّو ظبع من جسرة بنت دجاجة ." .انتهى كبلـ اؼبنذري.
 وقاؿ الدارقطين :صاحل وروى عنو الثقات. ووثقو ابن حبّاف. وقاؿ يف الكشاؼ :صدوؽ.ٕٙ
ثانياًَ :ج ْسرة بنت ِدجاجة:
 قاؿ اإلماـ البخاري يف تارىبو الكبًن :عندىا عجائب. قاؿ اغبافظ يف هتذيب التهذيب " :قاؿ العجلي :ثقة تابعية ،ذكرىا ابن حبّاف يف الثقات ،وقاؿ البخاري:عرض بابن حزـ
ت ،كأنّو يُ ِّ
عندىا عجائب ،وقاؿ أبو اغبسن بن القطّاف :ىذا القوؿ ال يكفي ؼبن يسقط كل ما َرَو ْ
ألنّو زعم أ ّف حديثها باطل ".أ .ىػ ملخصاً
 وقاؿ ابن حبّاف يف الثقات" :تروى عن عائشة ،روى عنها أفلت".اغبكم على اغبديث:
ضعف الحديث:
(أ) من ّ

قاؿ ابن حزـ :باطل
وقاؿ أبو ؿبمد عبد اغبق :ال يثبت من جهة إسناده.
ضعفوا ىذا اغبديث.
وقاؿ اػبطايبّ :
وقاؿ البيهقي :ىذا إف صح.
ٕٚ
وضعفو من اؼب َعاصرين :الشيخ األلباين.
ّ
ُ
ٕٙترصبتها يف:هتذيب الكماؿٖ،ٔٙٛٓ/هتذيب التهذيب ٛٛٗٛوالكاشفٖ،ٙٙ/خبلصةٖ،ٖٚٚ/أعبلـ النساءٔ،ٔٙٓ/لساف
اؼبيزاف،ٜٔٛ/ٚاؼبيزافٔ،ٖٜٜ/اؼبشتبوٓٔ٘،سؤاالت الربقاين رقم ،ٜٙتراجم األخبار ٔ .ٕٗٓ/وقد روى البخاري ىذا اغبديث يف التاريخ الكبًن بزيادة (إال حملمد وآؿ
ؿبمد) ٍ،ب قاؿ البخاري :وجسرة عندىا عجائبٍ.ب ذكر بعد ذلك حديث (سدوا ىذه األبواب إال باب أىب بكر) .فكأف البخاري يقوؿ الثابت لفظ (باب أىب بكر)
وليس لفظ (حملمد وآؿ ؿبمد) ،وقد وجدت كبلماً يؤيد ذلك ألىب ؿبمد العيين يف البناية شرح اؽبداية ٔ ..ٖٙٙ /
ٕٚ
ِ
ضعفوا اغبديث.
يف إرواء الغليل ،سباـ اؼبنّة ،ضعيف سنن أىب داود ،ضعيف سنن ابن ماجو.ودل يزد فضيلتو على كبلـ َمن سبقوه من الذين ّ
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صح َّح الحديث :
(ب) من ّ

ٕٛ
وضعف
،
سلمة
أـ
حديث
من
أصح
عائشة
حديث
:
زرعة
أبو
وقاؿ
..
.
صحيح
اغبديث
"
:
 قاؿ الشوكاينّ
ضعفوا ىذا اغبديث ...وليس ذلك بسديد...
ابن حزـ ىذا اغبديث ،وقاؿ اػبطايب ّ
اغبديث ّإما حسن أو صحيح ،و َج ْزـ ابن حزـ بالبطبلف ؾبازفة وكثًناً ما يقع يف مثلها وقاؿ ابن سيد الناس:
ولعمري إ ّف التحسٌن ألقل مراتبو لثقة رواتو ،ووجود شواىد لو من خارج فبل حجة ألىب ؿبمد بن حزـ يف رده،
وال حاجة بنا إذل تصحيح ما رواه يف ذلك ألف ىذا اغبديث كاؼ يف الرد "
 وقاؿ" :قاؿ اغبافظ :و ّأما قوؿ ابن الرفعة يف أواخر شروط الصبلة :إ ّف أفلت مرتوؾ .فمردود؛ ألنّو دل يقلوٕٜ
أحد من أئمة اغبديث " .أ.ىػ
 وقاؿ اغبافظ الزيلعيٖٓ" :ىو حديث حسن".اغبق يف حديث جسرة ىذا ،أنو دل يثبت من جهة
 وقاؿ أيضاً" :قاؿ ابن القطّاف :قاؿ أبو ؿبمد عبد ّإسناده ودل يبٌن ضعفو ،ولست أقوؿ إنّو حديث صحيح وإّمبا أقوؿ إنّو حسن ".
يضعفو ،فهو حسن على األقل عنده.
 وىذا اغبديث رواه أبو داود وسكت عليو ودل ّ كما صححو أيضاً إماـ االئمة ابن خزيبة ،حيث رواه يف اجمللد الثاين من صحيحو.ٖٔ
وحسنو ابن القطّاف وغًنه.
،
اؼبتقدـ
اغبديث
صح
قد
:
 وقاؿ اإلماـ الزركشيّ
وقد أورد اغبافظ ابن حجر ىذا اغبديث يف هتذيب التهذيب ،وكذا يف تلخيص اغببًنٍ ،بّ نقل كبلـ من
وبسنو على األقل.
ّ
ضعفوٍ ،بّ أعقبو برد ابن القطّاف وابن حبّاف ،فكأنّو يبيل إذل رأيهما فيصححو أو ّ
ضعف اغبديث قوؿ اغبافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب يف جسرة :مقبولة.
حجة من ّ
لعل ّ
 قلت :و ّىذا يعىن عند اغبافظ إذا توبعت وإال فلينة ،وىى دل تُتابع فيكوف اغبديث ضعيفاً.
بل إنّو أعقب كبلـ اإلماـ
ولكننا نبلحظ أ ّف اغبافظ قد نقل أيضاً القوؿ ّ
بأهنا ثقة عن العجلي وابن حبّافّ .
عرض بابن حزـ.
البخاري بقوؿ ابن القطّاف يف الدفاع عن جسرة ،وقاؿ اغبافظ أ ّف ابن القطّاف ىنا يُ ّ

ٕٛنيل األوطار ٕٕٜٔ/
ٕٜبتصرؼ يسًن ربرزاً عن تكرار ما سبق من كبلـ اؼبنذري واغبافظ يف التهذيب.
ٖٓنصب الراية يف زبريج أحاديث اؽبداية ٜٔٔٗ/
ٖٔإعبلـ الساجد يف أحكاـ اؼبساجد صٖٕٕ ط .دار الكتب العلمية.
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ولعل ذلك ألف اعبرح فيها غًن ُمفسر فلم يقبلو ابن القطاف إال إذا تبٌن السبب ،وذلك كما قاؿ اإلماـ
ٕٖ
فسرة .وانظر هتذيب
م
إال
ل
قب
ت
فبل
للتليٌن
ؿبتملة
عبارة
)
عجائب
عنده
(
اعبعاىب
بن
بكر
أىب
قوؿ
:
الذىيب
ُ
َ
ُ ّ
التهذيب وتلخيص اغببًن.
بل إف اإلماـ الذىيب قاؿ عنوٖٖ:انّو تعنت
ىذا مع مبلحظة أف ابن القطّاف ليس من اؼبتساىلٌن يف التعديلّ ،
يف أماكن من كتابو بياف الوىم واإليهاـ ،وقاؿ اغبافظ ابن حجرٖٗ :ابن القطّاف يتبع ابن حزـ يف إطبلؽ التجهيل
على من ال يطّلعوف على حالو.
ّأما ؾبرد تضعيف اغبديث جملرد أف اغبافظ قاؿ يف التقريب أف جسرة (مقبولة) فهذا مردود بتوثيق األئمة ؽبا
كما سبق.وقد قاؿ الشيخ األلباينٖ٘ :أبو اعبعفاء ...وثقو ابن معٌن والدارقطىن وروى عنو صباعة من الثقات فبل
يلتفت بعد ىذا إذل قوؿ اغبافظ فيو (مقبوؿ) يعىن لٌن اغبديث عند التفرد ،فكيف ىذا مع توثيق اإلمامٌن
اؼبذكورين إيّاه ؟!
وقاؿ الشيخ مقبل بن ىادى الوادعي :ٖٙإف اغبافظ ردبا وبكم على رجل بأنّو (مقبوؿ) أي ال وبتج حبديثو إال
يف الشواىد واؼبتابعات ،ويكوف قد وثقو معترب.
حسنو :
وبذلك يكوف من ّ
صح ّح اغبديث أو ّ
ابن خزيبة ،وأبو داود ،واؼبنذري ،وابن القطّاف ،وابن سيد الناس ،والزيلعي ،والشوكاين .باإلضافة إذل اؼبوقف
اؼبذكور للحافظ ابن حجر.
وأرى ،واهلل أعلم :أف اغبديث حسن ،وأقوؿ كما قاؿ ابن القطاف " ولست أقوؿ إنّو حديث صحيح وإّمبا
أقوؿ إنّو حسن " .مع مبلحظة أف صحة ىذا اغبديث أو ضعفو ليس ىو الفيصل يف اغبكم على اؼبسألة لوجود
أدلة أخرى سبق بياهنا.
ومن أدلة اجملوزين :
س ".
(ب) قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :المؤمن ل يَ ْن ُج ُ

ٕٖسًن أعبلـ النُببلء ٓٔ ٖٙٗ /
ٖٖسًن أعبلـ النُببلء ٕٕ ٖٓٚ /
ٖٗلساف اؼبيزاف ٔ  ٕٖ٘ /ط .دار الفكر
ٖ٘إرواء الغليل ٖٗٚ / ٙ
ٖٙإرباؼ النبيل  -اؼبقدمة ص ٘ ط .مكتبة ابن تيمية
ٖٚخ ٖ ،ٕٛـ ٗ  ،ٙٙ /ف ٔ  ٔٗ٘ /عن أىب ىريرة مرفوعاً ،حم ٘  ،ٖٛٗ /ـ ٗ  ،ٙٚ /د ٖٕٓ ،ف ٔ  ،ٔٗ٘ /ىػ ٖ٘٘ عن حذيفة مرفوعاً أيضاً.
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اعبواب عن ذلك :
قد تلصق أعياف النجاسة باؼبؤمن فيكوف حامبلً ؽبا ولكنّو ىو ال ينجس ،أال ترى أف الرجل يكوف على
جسده دماً مسفوحاً أو بوالً فنقوؿ لو ال تصلى ىكذا حَّت تزيل ىذه النجاسة .فهل يعىن ذلك أنّو قبس ؟
اعبواب :ال ،وإّمبا ىو وبملها فقط .وكذلك اغبائض فإف حيضتها قباسة ربملها معهاّ ،أما ىي ذاهتا فليست
قبسة ،ونقوؿ ؽبا ال تصلى وال تصومي وال سبكثي يف اؼبساجد و...و ،...ليس أل ّهنا قبسة ،ولكن أل ّهنا ربمل
النجاسة.
قاؿ السندي :ٖٛوقباسة بعض األعياف البلّصقة بأعضائو أحياناً ال توجب قباسة األعضاء ،نعم تلك األعياف
هبب االحرتاز عنها فإذا دل تكن فما بقى إال أعضاء اؼبؤمن فبل وجو لبلحرتاز عنها.
فكأنّو قاؿ :لو كانت ىناؾ قباسة لكانت تلك النجاسة يف أعضاء اؼبؤمن إذ ليس ىناؾ عٌن قباسة الصقة
بو ،واؼبؤمن ال ينجس هبذه الصفة فبل قباسة.
وقاؿ العظيم آبادي :ٖٜمعىن قولو" :ال ينجس" أي باغبدث سواء كاف أصغر أو أكرب ،ويدؿ عليو اؼبقاـ ،إذ
اؼبقاـ مقاـ اغبدث ،فبل يرد بأنو يتنجس بالنجاسة .وقد يقاؿ :إف اؼبراد نفسو ال يصًن قبساً ،ألنّو إف صحبو
شيء من النجاسة فنجاستو بسبب صحبتو بذلك ،ال أف ذاتو صار قبساً ،فإذا زاؿ ما كاف معو من النجاسة
فاؼبؤمن على حالو من الطهارة ،فصدؽ أف اؼبؤمن ال يتنجس أصبلً.
الص ّفة يبيتون في المسجد حبضرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وىم
ومن أدلتهم( :ج) :كان أهل ُ
صباعة كثًنة ،وال شك أف فيهم من وبتلم ،فما ُهنوا قط عن ذلك.
اعبواب:
ظل يف مسجد
ٔ  -أىل ُّ
الصفَّة كانوا من أكثر اؼبسلمٌن فقراً ودل يكن ؽبم بيوت فكانوا يأووف إذل موضع ُم ّ
اؼبدينة يسكنونوٓٗ ،فكأهنم مضطرين ،والقوؿ فيهم كالقوؿ يف اؼبعتكف ،أال ترى أف اؼبعتكف إذا اعتكف فإنّو
يبادر إذل االغتساؿ ،فكذلك ىم ،وكانوا قطعاً يغتسلوف عقب احتبلمهم.
ٕ  -أ ّف اعبنب قد هبوز لو اؼبكث يف اؼبسجد إذا توضأ  -عند اغبنابلة  -لؤلثر الوارد يف سنن سعيد بن
مر يف اؼبقدمة ،مع مبلحظة الفارؽ بٌن اغبائض واعبنب كما سبق أيضاً.
منصورّ ،أما اغبائض فليس ؽبا ذلك كما ّ
ٖٛيف حاشيتو على سنن النسائي ٔ ٔٗ٘ /
ٖٜعوف اؼبعبود ٔ ٖٛٚ /
ٓٗانظر لساف العرب البن منظور.
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الحج
ومن أدلتهم قالوا( :د)  :إن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم ينه السيدة عائشة رضي اهلل عنها في ّ
إل من الطواف بالبيت فقط( .متفق عليو)
اعبواب عن ذلك :
 ّبوب البخاري يف صحيحو ؽبذا اغبديث فقاؿ (:باب تقضى اغبائض اؼبناسك كلها إال الطواؼ)فانظر -رضبك اهلل  -كيف قاؿ :اؼبناسك ،فإ ّف ىذا اغبديث خاص باؼبناسك فقط.
اغبج ،ال جبميع
 قاؿ اغبافظ يف الفتح ٔ :ٗٚٛ /غًن أالّ تطويف بالبيت ىذا االستثناء ـبتص بأحواؿ ّأحواؿ اؼبرأة.
 وقاؿ أيضاً ٖ  :ٜ٘ٓ/قولو " ويعتزؿ اغبيض اؼبصلى " فإنّو يناسب قولو صلى اهلل عليو وسلم (اف اغبائضال تطوؼ بالبيت) أل ّهنا إذا أُمرت باعتزاؿ اؼبصلى ،كاف اعتزاؽبا للمسجد بل للمسجد اغبراـ بل للكعبة من باب
أوذل.
اغبج ألهنا
 قلت :أال ترى أف اغباج يصلى الصلوات اػبمس .فهل نقوؿ أف اغبائض ؽبا أف تصلى أثناء ّاغباج سباماً عدا الطواؼ كما يف لفظ اغبديث ؟!! بالقطع ال ،فإ ّف ىذا اغبديث خاص بفعلها
تفعل كما يفعل ّ
اغبج
للمناسك من تلبية ورمى صبرات واؼببيت يف مىن ...وال يوجد يف البيت اؼبعظم أي فعل من مناسك ّ
اؼبفروضة إال الطواؼ بالبيت وصبلة ركعتٌن بعده -على اعتبار أف السعي خارج اؼبسجد -فلماذا ستدخل
اغبائض حينئذ إذا كانت لن تطوؼ وبالتارل لن تصلى ركعيت الطواؼ ؟ ولعل اغبافظ لذلك قاؿ اف ىذا االستثناء
اغبج.
ـبتص بأحواؿ ّ
ومن أدلتهم (ه ) :إ ّن األحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد ّإما باطلة أو غير مشهورة ،إذل غًن

ذلك من العلل...
اعبواب :
قد سبق بياف األحاديث اػباصة بالباب ،فمنها حديث رواه اعبماعة ،وحديث آخر رواه اعبماعة إال
البخاري ،وحديث ثالث ـبتلف فيو بٌن أىل العلم واألكثروف على تصحيحو ،كما سبق نقل أقواؿ أىل العلم يف
شروح ىذه األحاديث لدى الرد على قوؽبم (أ).
وقالوا (و) :إ ّن اآلية في قوله تعالى {ول جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا} قال فيها على رضي اهلل

عنه :إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم ...إذل آخر ما سبق ذكره.
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واعبواب :
سبق الرد على ذلك مفصبلً أيضاً لدى شرح ىذه اآلية اؼبباركة ،وذكرنا أقواؿ اؼبفسرين يف ذلك.

وقالوا (ز)  :قد نُقل عن اإلمام أحمد :أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكث في المسجد إذا توضأ

اعبواب :
ليس ىذا ىو اؼبذىب الصحيح لئلماـ يف ىذه اؼبسألة ،وىذا ما سنوضحو يف الفصل اآلٌب إف شاء اهلل تعاذل،
مع بياف أقواؿ أصحاب اؼبذاىب األخرى.
انفصم انثانث :أقىال انفقهاء
أوالً :اغبنابلة
ٔ ( -كشف القناع) للبهوٌب ،شرح (اإلقناع) للحجاوي :
قاؿٔٗ :ويبنع اغبيض طبسة عشر شيئاً ...:التاسع( :اإلعتكاؼ و) العاشر( :اللبث يف اؼبسجد) ولوبوضوء( ...و) اػبامس عشر( :مرورىا يف اؼبسجد إف خافت تلويثو) ألف تلويثو بالنجاسة ؿبرـ والوسائل ؽبا
سبر وال تقعد.
حكم اؼبقاصد( ...وال) يبنع (مرورىا يف اؼبسجد إف أمنت تلويثو) قاؿ يف رواية ابن إبراىيمّ :
وقاؿٕٗ(:و عبنب) وكبوه (عبور مسجد ولو لغًن حاجة) لقولو تعاذل {وال جنباً إال عابري سبيل} وىو
يبر يف اؼبسجد جنباً ؾبتازاً "ٖٗ وحديث عائشة "
الطريق ،وروى سعيد بن منصور عن جابر قاؿ " :كاف أحدنا ُّ
إ ّف حيضتك ليست يف يدؾ " رواه مسلم شاىد بذلك ،وقيل غباجة فقط( ....وكذا حائض ونفساء مع أمن
تلويثو) فلهما عبوره كاعبنب (وإف خافتا) أي اغبائض والنفساء (تلويثو) أي اؼبسجد ( َح ُرـ) دخوؽبما فيو
(كلبثهما فيو) مطلقاً.
قاؿ( :ووبرـ على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيو ولو مصلى عيد ألنّو مسجد ال ُمصلى
اعبنائز إال أف يتوضئوا) أي اعبنب واغبائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز ؽبما اللبث يف اؼبسجد.....

ٔٗٔ  ٜٔٚ /ط .دار الفكر.
ٕٗٔ ٗٛ /
ٖٗسنده ضعيف ،وانظر سنن سعيد بن منصور.
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فانظر  -رضبك اهلل  -كيف قاؿ جبواز اؼبرور فقط للحائض والنفساء ،وبتحرًن اللبث عليهماّ ،أما إذا أنقطع
صرح بأف قوؿ اإلماـ
دمهما فيجوز ؽبما اللبث عندئذ بعد الوضوء ،كما سبق نقلو عن اإلماـ ابن القيم .بل لقد ّ
سبر وال تقعد.
أضبد كما ورد يف رواية ابن إبراىيم ّ
بأهنا ُّ
وبذلك تعرؼ أف قوؽبم أنّو هبوز للجنب واغبائض أف يبكثا يف اؼبسجد إذا توضئا خطأ قطعاً ودل يقلو
أصحاب اؼبذىب ،وإمبا قالوا هبوز للحائض أف سبكث يف اؼبسجد إذا توضأت بعد انقطاع دمها ،وىو قيد ىاـ
ألف وضوء اغبائض أثناء اغبيض ال يصح خببلؼ اعبنبّ ،أما اعبنب فيجوز لو اللبث يف اؼبسجد بعد الوضوء عند
اغبنابلة.
ٕ ( -اإلنصاؼ) للمرداوي ،على (اؼبقنع) ؼبوفق الدين ابن قدامة :
 قاؿٗٗ( :باب اغبيض ...:يبنع عشرة أشياء ...اللبث يف اؼبسجد) ُسبنع اغبائض من اللبث يف اؼبسجدُمطلقاً على الصحيح من اؼبذىب ،وعليو صبهور األصحاب.
وقاؿ( :وقيل ال ُسبنع إذا توضأت وأمنت التلويث .وىو ظاىر كبلـ اؼبصنف يف باب الغُسل حيث قاؿ ومن
لزمو الغسل حرـ عليو قراءة آية وهبوز لو العبور يف اؼبسجد ووبرـ عليو اللبث فيو إال أف يتوضأ .فظاىره دخوؿ
اغبائض يف ىذه العبارة ،لكن نقوؿ :عموـ ىذا اللفظ ـبصوص دبا ىنا) .
 وقاؿ ٔ( :ٖٗٛ، ٖٗٚ/تنبيو :ظاىر كبلـ اؼبصنف أهنا ال ُسبنع من اؼبرور منو .وىو اؼبذىب ُمطلقاً إذاسبر وال تقعد.
أمنت التلويث  ...ونص أضبد  -يف رواية ابن إبراىيم ُّ -
 وقاؿ ٔ :ٕٖٗ /ومن لزمو الغسل حرـ عليو قراءة آية فصاعداّ ،ويف بعض آية روايتاف ،وهبوز ؽبا العبور يفاؼبسجد.
 وقاؿ ٔ([:ٕٗٙ /ووبرـ عليو -اعبنب -اللبث يف اؼبسجد إال أف يتوضأ) ىذا اؼبذىب يف غًن اغبائضوالنفساء وعليو صبهور األصحاب وجزـ بو كثًن منهم وىو من ُمفردات اؼبذىب .وعنو ال هبوز وإف توضأ .نقلها
أبو الفرج الشًنازي واختاره ابن عقيل قالو يف الفائق وأطلقهما ابن سبيم .وعنو هبوز وإف دل يتوضأ ،ذكرىا يف
الرعاية ونقلها اػبطايب عن أضبد .وقيل يف جلوسو فيو ببل غُسل وال وضوء روايتاف].
فانظر  -رضبك اهلل  -كيف أف ما نقلو اػبطايب عن اإلماـ أضبد يف اعبنب وأف ىذا يف غًن اغبائض والنفساء،
٘ٗ
ِ
جوز
و
ن
أ
علمنا
قد
اآلف
وكبن
،
"
فيو
اؼبكث
ىن
ز
اؼب
و
أضبد
ز
وجو
":
علماً بأف اإلماـ البغوي قاؿ يف شرح السنة
ّ
ّ
ّ
ُ
ٗٗٔ  ٖٗٚ ،ٖٗٙ /ط .مطبعة السنة احملمدية
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سبر وال تقعد ،والصحيح من مذىبو ربرًن اللبث على
ذلك للجنب وليس للحائض ،بل إف نصو يف اغبائضُّ :
اعبنب أيضاً إال إذا توضأ.
 وقاؿ ٔ ( :ٕٗٙ /فوائد ...:منها حكم اغبائض والنفساء بعد انقطاع الدـ حكم اعبنب فيما تقرر علىالصحيح من اؼبذىب وىو من اؼبفردات .وقيل ال يباح ؽبما ما يباح للجنب كما قبل طهرنبا .نص عليو).
ٖ ( -اؼببدع) البن مفلح ،شرح (اؼبقنع) البن قدامة :
 قاؿ( :ٗٙواعبنب وبرـ عليو اللبث يف اؼبسجد إال أف يتوضأ) ..ويف الرعاية رواية :هبوز عبنب مطلقاً.فيو وجو ال هبوز غبائض وال نفساء ألف حدثها باؽ ال أثر للوضوء فيو فإف دل ينقطع الدـ دل هبز ،نص عليو.
وإف تعذر واحتاج فبدونو ،نص عليو.
ويكرر مرة أخرى بأف اؼبنقوؿ يف جواز اؼبكث ُمطلقاً ولو بدوف وضوء خاص باعبنب
يقرر ّ
قلت :فها ىو ذا ّ
وليس للحائض والنفساء ذلك حَّت مع الوضوء.
 وقاؿ( :باب اغبيض ...:يبنع عشرة أشياء...اللبث يف اؼبسجد) لقولو عليو السبلـ {ال أُحل اؼبسجدغبائض وال جنب} رواه أبو داود .وقيل ال بوضوء ،وقيل ويبنع دخولو ،وحكى رواية ػبوفها تلويثو يف األشهر،
سبر وال تقعد...
ونص يف رواية ابن ابراىيمُّ :
ٗ ( -الفروع) البن مفلح ،ومعو (تصحيح الفروع) للمرداوي :
 قاؿ( :ٗٚوللجنب اللبث فيو بوضوء ،وعنو ال ،ويف الرعاية رواية هبوز عبنب مطلقاً ،وحكاه اػبطايب عنأضبد وإف تعذر واحتاج فبدونو ،نص عليو).
قلت :فهذا نص آخر يف كتب اغبنابلة يوضح أف جواز اللبث الذي قالو اإلماـ أضبد ونقلو عنو اػبطايب إمبا
ىو يف حق اعبنب ال اغبائض.
وقاؿ ٔ( :ٕٙٔ، ٕٙٓ/باب اغبيض ...:يبنع اللبث يف اؼبسجد وقيل ال بوضوء ،وقيل يبنع دخولو ،وحكى
سبر وال تقعد).
رواية :كخوفها تلويثو يف األشهر ،ونص يف رواية ابن إبراىيمّ :
قلت :فيتضح بذلك أف قولو (قيل ببل وضوء) أف ىذا على سبيل التضعيف ،كما يتضح أنو يقصد بذلك
الوضوء لو امتنع دمها كما سبق بيانو.
ٕ٘ٗ  ٕٗ /ط .اؼبكتب اإلسبلمي
 ٜٔٛ / ٔٗٙط .اؼبكتب اإلسبلمي
ٕٓٔ / ٔٗٚ
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٘ ( -الكايف يف فقو اإلماـ اؼببجل أضبد بن حنبل) ؼبوفق الدين بن قدامة :
 قاؿ :ٗٛومن لزمو الغسل حرـ عليو ما وبرـ على احملدث ...ووبرـ عليو اللبث يف اؼبسجد لقوؿ اهلل تعاذل:{وال جنباً إال عابري سبيل حَّت تغتسلوا} يعىن مواضع الصبلة...قاؿ بعض أصحابنا :إذا توضأ اعبنب حل لو
اللبث يف اؼبسجد ألف الصحابة رضي اهلل عنهم كاف أحدىم إذا أراد أف يتحدث يف اؼبسجد وىو جنب توضأ ٍب
دخل فجلس فيو....
وقاؿٔ( :ٜٔ/اغبيض يتعلق بو ثبلثة عشرة حكماً ...:السابع :ربرًن اللبث يف اؼبسجد ؼبا ذكرنا من قبل) .( - ٙاؼبغىن) ؼبوفق الدين بن قدامة :
 قاؿ :ليس ؽبم -للجنب واغبائض والنفساء -اللبث يف اؼبسجد ...ويباح العبور للحاجة من :أخذ شيءأو تركو أو كوف الطريق فيوّ ،أما لغًن ذلك فبل هبوز حباؿ.
 وقاؿ :اغبائض إذا توضأت فبل يباح ؽبا اللبث ألف وضوءىا ال يصح. وقاؿ :ٜٗعلّق الشرع على اغبيض أحكاماً منها أنّو يبنع اللبث يف اؼبسجد والطواؼ بالبيت ألنّو يف معىناعبنابة.
 وقاؿ (ٔ :)ٕٛٔ/إف انقطع حيض اؼبرأة ودل تغتسل فهي كاعبنب.( - ٚاحملرر يف الفقو) جملد الدين ابن تيمية ،ومعو (الفوائد السنية على مشكل احملرر) البن مفلح :
 قاؿٓ٘ :وللجنب العبور يف اؼبسجد ووبرـ لبثو فيو إال أف يتوضأ. وقاؿٔ :ٕ٘، ٕٗ/ويبنع اغبيض فعل ما سبنعو اعبنابة ما دل تغتسل منو.( - ٛشرح العمدة) لئلماـ تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسى :
قاؿٔ٘" :باب :اغبيض ويبنع عشرة أشياء ...:اللبث يف اؼبسجد "ومس اؼبصحف واللبث يف اؼبسجد ألف حدثها كحدث اعبنب وأغلظ لقياـ سبب
ال هبوز ؽبا قراءة القرآف ّ
اغبدث ،وسواء يف ذلك ما قبل االنقطاع وما بعده ألف أحسن أحواؽبا أف تكوف كاعبنب ،وؽبا العبور يف اؼبسجد
فإهنا تتلجم لتأمن من تلويث اؼبسجد ...و ّأما اللبث فيو بالوضوء فيجوز إذا انقطع
دمها جارياً ّ
ولكن إذا كاف ّ
 :ٖٚ / ٔٗٛط .اؼبكتب اإلسبلمي.
 ٕٚٚ / ٜٔٗط .دار ىجر.
ٓ٘ٔ  ٕٓ /ط .دار الكتاب العريب.
ٔ٘
العبيكاف.
ٔ  ٗٙٓ ،ٗ٘ٚ /ط .مكتبة ُ
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نص عليو ،ألف طهارهتا ال تصح وسبب اغبدث قائم ،ولذلك دل يستحب ؽبا الوضوء
ّ
دمها ،و ّأما قبل فبل هبوزّ ،
لنوـ أو أكل وكبو ذلك.
ٕ٘
فأما العبور فيو فبل بأس بو...وألف اؼبسجد منزؿ
 وقاؿ  :ووبرـ على اعبنب اللبث يف اؼبسجد بغًن وضوءّ ،اؼببلئكة ؼبا فيو من الذ ْكر ،واؼببلئكة ال تدخل بيتاً فيو كلب وال جنب وال سبثاؿ كذلك رواه على عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم أخرجو مسلم وغًنهٖ٘ ،ففي لبث اعبنب يف اؼبسجد إيذاء للمبلئكة.
خالصة انقىل يف مذهة احلناتهة :

اؼبرور باؼبسجد والرتدد فيو بدوف مكث هبوز للجنب واغبائض والنفساء حاؿ نزوؿ الدـ إف أ ُِم َن تلويث
اؼبسجد ،وهبوز للجنب أف يبكث يف اؼبسجد بوضوء ،أ ّما اغبائض والنفساء فإنّو ال هبوز ألي منهما اؼبكث يف
اؼبسجد حَّت ولو مع الوضوء ،إال إذا انقطع الدـ أوالً ٍبّ توضأتا.
ثانياً :انشافعية

( - ٜاجملموع) للنووي ،شرح (اؼبهذب) للشًنازي :
ٗ٘
مس اؼبصحف وضبلو وقراءة القرآف،
وبرـ
)
التاسع
(
..
.:
أحكاـ
باغبيض
يتعلق
:
أصحابنا
قاؿ
:
 قاؿّ
واؼبكث يف اؼبسجد ،وكذا العبور على أحد الوجهٌن.
 وقاؿ (ٕ ( :)ٖٜ٘/فرع يف مذاىب العلماء يف مكث اعبنب يف اؼبسجد وعبوره فيو ببل مكث) :ٔ -مذىبنا :أنو وبرـ عليو اؼبكث يف اؼبسجد جالساً أو قائماً أو مرتدداً أو على أي حاؿ كاف ،متوضئاً كاف
أو غًنه ،وهبوز لو العبور من غًن لبث ،سواء كاف لو حاجة أـ ال.
وحكى ابن اؼبنذر مثل ىذا عن :عبد اهلل بن مسعود وابن عباس وسعيد بن اؼبسيب واغبسن البصري وسعيد
بن جبًن وعمرو بن دينار ومالك.

ٕ٘ٔ .ٖٜٛ ،ٖٛٛ /
ٖ٘
وضعف اغبديث هبذه الزيادة األلباين يف ضعيف اعبامع  ،ٕٙٔٙولكن
لفظ مسلم بدوف ذكر "اعبنب" ،ورواه بزيادة "اعبنب" حم ٔ ،ٛٓ/ف ٔ ،ٔٔٙ/د  ،ٕٕٚؾّ ،
صححو هبذه الزيادة اغباكم ووافقو الذىيب.
ٕٗ٘  ٖٜ٘ /ط .مكتبة اإلرشاد.
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ٕ -وحكى عن :سفياف الثوري وأىب حنيفة وأصحابو وإسحاؽ بن راىوية أنو ال هبوز لو العبور إال أنو ال هبد
بداً منو فيتوضأ ٍب يبر.
ٖ -وقاؿ أضبد :وبرـ اؼبكث ويباح العبور غباجة وال يباح لغًن حاجة .قاؿ ولو توضأ استباح اؼبكث .وصبهور
العلماء على أف الوضوء ال أثر لو يف ىذا.
ٗ -وقاؿ اؼبزين وداود وابن اؼبنذر :هبوز للجنب اؼبكث يف اؼبسجد مطلقاً .وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد
بن أسلم.
واحتج من أباح اؼبكث مطلقاً دبا ذكره ابن اؼبنذر يف األشراؼ وذكره غًنه أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
"اؼبؤمن ال ينجس " رواه البخاري ومسلم من رواية أىب ىريرة ،ودبا أحتج بو اؼبزين يف اؼبختصر واحتج بو غًنه أف
اؼبشرؾ يبكث يف اؼبسجد ،فاؼبسلم اعبنب أوذل ،وأحسن ما يوجو بو ىذا اؼبذىب أف األصل عدـ التحرًن ،وليس
حرـ دليل صحيح صريح.
ؼبن ّ
واحتج أصحابنا بقوؿ اهلل تعاذل{ال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى حَّت تعلموا ما تقولوف وال جنباً إال عابري
سبيل} قاؿ الشافعي رضبو اهلل يف األـ :قاؿ بعض العلماء بالقرآف :معناىا ال تقربوا مواضع الصبلة.
قاؿ الشافعي :وما أشبو ما قاؿ دبا قاؿ :ألنو ليس يف الصبلة عبور سبيل ؛ إمبا عبور السبيل يف موضعها وىو
اؼبسجد.
قاؿ اػبطايب :وعلى ما تأوؽبا الشافعي تأوؽبا أبو عبيدة معمر بن اؼبثىن.
قاؿ البيهقي يف معرفة السنن واآلثار :وروينا ىذا التفسًن عن ابن عباس .قاؿ وروينا عن جابر قاؿ " كاف
٘٘
أحدنا يبر يف اؼبسجد ؾبتازاً وىو جنب "
ٍبّ ذكر النووي االختبلؼ يف حديث " ال أحل اؼبسجد غبائض وال جنب " .كما سبق توضيحو.
قاؿ النووي :وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم حبديث " اؼبسلم ال ينجس " .بأنو ال يلزـ من عدـ قباستو
جواز لبثو يف اؼبسجد.
و ّأما القياس على اؼبشرؾ فجوابو من وجهٌن :

(أحدهما) :أف الشرع ّفرؽ بينهما ،فقاـ دليل ربرًن مكث اعبنب .وثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حبس

بعض اؼبشركٌن يف اؼبسجد ،فإذا ّفرؽ الشرع دل هبز التسوية.

٘٘قاؿ النووي بعد ذلك ص  ٔٛٙواحتجوا حبديث جابر " :كنا مبشى يف اؼبسجد جنباً ال نرى بو بأساً " رواه الدارمي بإسناد ضعيف.
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(والثاني) :أف الكافر ال يعتقد حرمة اؼبسجد فبل يكلف هبا ،خببلؼ اؼبسلم .وىذا كما أف اغبريب لو أتلف
على اؼبسلم شيئاً دل يلزمو ضمانو ألنو دل يلتزـ الضماف خببلؼ اؼبسلم والذمي إذا أتلفا.
ٓٔ  -روضة الطالبٌن وعمدة اؼبفتٌن .لئلماـ النووي :
 قاؿ( :٘ٙفصل) وبرـ على اعبنب ما وبرـ على احملدث وشيئاف :قراءة القرآف ،واللبث يف اؼبسجد وقاؿ :٘ٚو ّأما اللبث يف اؼبسجد فحراـ على اعبنب ،وال وبرـ عليو العبور ،ولكن يكره إال لغرض بأف يكوفاؼبسجد طريقو إذل مقصده أو أقرب الطريقٌن إليو ،ويف وجو :إمبا هبوز العبور إذا دل يكن طريق سواه وليس
بشيء .ووبرـ الرتدد يف جوانبو فإنو كاؼبكث ،وهبوز اؼبكث للضرورة بأف ناـ يف اؼبسجد فاحتلم ودل يبكن اػبروج
إلغبلؽ الباب أو ػبوؼ العسس أو غًنه على النفس واؼباؿ.
 وقاؿ :٘ٛووبرـ على اغبائض ما وبرـ على اعبنب ،وال هبب عليها قضاء الصبلة .ولو أرادت العبور يفاؼبسجد فإف خافت تلويثو لعدـ إحكامها لشده أو لغلبة الدـ ،حرـ العبور عليها ،وال ىبتص ىذا هبا ،بل
نضاحة وبرـ عليهم العبور إف خافوا التلويث .فإف أمنت اغبائض التلويث
اؼبستحاضة والسلس ومن بو جراحة ّ
جاز العبور على الصحيح كاعبنب ٜ٘ومن عليو قباسة ال ىباؼ تلويثها.
ٔٔ  -ـبتصر اؼبَزىن :
ُ
ٓٙ
جل ذكره " وال جنباً إال عابري سبيل "
اهلل
قوؿ
،وتأوؿ
فيو
يقيم
وال
ا
ر
ما
اعبنب
يبر
أف
بأس
وال
:
قاؿ
ً
ّ
(قاؿ) وذلك عندي موضع الصبلة (قاؿ) وأكره فبر اغبائض فيو (قاؿ) وال بأس أف يبيت اؼبشرؾ يف كل مسجد
جل ذكره " فبل يقربوا اؼبسجد اغبراـ بعد عامهم ىذا " (قاؿ اؼبَزين) فإذا بات فيو
إال اؼبسجد اغبراـ لقوؿ اهلل
ّ
ُ
اؼبشرؾ فاؼبسلم أوذل أف هبلس فيو ويبيت ،وأُحب إعظاـ اؼبسجد عن أف يبيت فيو اؼبشرؾ أو يقعد فيو.
ُ
ٕٔ ( -اغباوي الكبًن) ألىب اغبسن اؼبواردي شرح (ـبتصر اؼبَزين) :
ُ
قاؿٔ :ٙفصل :حيض اؼبرأة يتعلق بو سبعة أحكاـ...:
 ٛ٘ / ٔ٘ٙط.اؼبكتب اإلسبلمي
ٛٙ / ٔ٘ٚ
ٖٔ٘ / ٔ٘ٛ
ٜ٘انظر رضبك اهلل ،فإنو قاؿ جواز العبور ،ودل يقل جواز اؼبكث.
ٓٙص  ٜٔط .دار اؼبعرفة.
ٔ ٖٖٛ / ٔٙط.دار الكتب العلمية.
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الرابع :دخوؿ اؼبسجد :ؼبا روى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ( ّأما اؼبسجد فبل أحلّو عبنب وال حائض)،
وألف حدث اغبيض أغلظ من حدث اعبنابةٍ ،بّ كاف نص الكتاب يبنع اعبنب من اؼبقاـ فيو فكانت اغبائض مع
بدمها أحق باؼبنع ،وإذا ُمنعت من اؼبسجد فهي فبنوعة من االعتكاؼ ال ؿبالة.
ما ُىباؼ تنجيس اؼبسجد ّ
ٖٔ ( -اؼبنهاج) للنووي ،وشرحو (مغىن احملتاج) للخطيب الشربيين :
 قاؿٕ([ :ٙووبرـ هبا  -أي باعبنابة  -ما حرـ باغبدث ،واؼبكث يف اؼبسجد ال عبوره) وخرج باؼبكث والرتددالعبور] .أ.ىػ بتصرؼ يسًن.
 وقاؿ ٔ ([ :ٜٔٓ /ووبرـ باغبيض ما حرـ باعبنابة إف خاؼ تلويثو) ما حرـ باعبنابة من صبلة وغًنىاألنو أغلظ ...وأشياء أخرى :أحدىا عبور اؼبسجد إف خافت تلويثو صيانة للمسجد عن النجاسة ،فإف أمنت
جاز ؽبا العبور كاعبنب لكن مع الكراىة كما يف اجملموع ].
فانظر  -رضبك اهلل  -كيف قاؿ العبور أيضاً كما سبق.
ٗٔ  -حاشيتا (قليويب وعمًنة) على شرح احمللى للمنهاج :
 قاؿٖ( :ٙووبرـ هبا) أي باعبنابة (ما حرـ باغبدث واؼبكث يف اؼبسجد ال عبوره) أي اؼبسلم  -غًن نيبع فيو.
 دبا يعد مكثاً عرفاً .قاؿ شيخنا الرملي :إال أف يتيمم قبل دخولو وم َكث بقدر حاجتو ونُوِز َوخرج باؼبسلم الكافر ذكراً كاف أو أنثى إال اغبائض ،فبل يبنع من اؼبكث فيو ألنّو ال يعتقد حرمتو.
(فرع) أجاز اإلماـ أضبد اؼبكث يف اؼبسجد للمتوضئ اعبنب ولو ببل عذر.
ُ
 وقاؿٗ( :ٙووبرـ بو) أي باغبيض (ما حرـ باعبنابة) من الصبلة وغًنىا (وعبور اؼبسجد إف خافت تلويثوالدـ لغلبتو أو عدـ إحكامها الشد ،فإف أمنت جاز العبور كاعبنب.
 قاؿ :وتثاب اغبائض على ترؾ ما َح ُرـ عليها إذا قصدت امتثاؿ الشارع يف تركو. قاؿ :واؼبراد باػبوؼ :ما يشمل التوىم ......ويُكره ؽبا عبور اؼبسجد مع األمن لغلظ حدثها.نضاحة لو حكم اغبائض فيما ذكر ،سواء يف بدنو أو ثوبو
 قاؿ( :تنبيو) كل من بو قباسة تلويث كجراحة ّأو نعلو ،ووبرـ إدخاؿ النجاسة يف اؼبسجد وإبقاؤىا فيو.
٘ٔ ( -هناية احملتاج إذل شرح اؼبنهاج) لشمس الدين الرملى :
ٕ ٚٔ / ٔٙط .دار الفكر.
ٖ ٙٗ / ٔٙط .عيسى اغبليب.
ٜٜٗ / ٔٙ
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 قاؿ (ووبرـ هبا) أي باعبنابة (ما حرـ باغبدث) األصغر ألهنا أغلظ منو (واؼبكث يف اؼبسجد) لقولوتعاذل " وال جنباً إال عابري سبيل " وقولو صلى اهلل عليو وسلم " إين ال أحل اؼبسجد غبائض وال جنب " ،ومثلو
رحبتو وىواؤه.
 وقاؿ :ٙٙالعبور للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثو مكروه وإال فحراـ. وقاؿ :ٙٚووبرـ باغبيض ما وبرـ باعبنابة من صبلة وغًنىا لكونو أغلظ منها بدليل أنو وبرـ بو أمور زيادةعلى ما وبرـ هبا ،وعبور اؼبسجد إف خافت تلويثو صيانة لو عن تلويثو بالنجاسة ،فإف أمنت تلويثو جاز ؽبا
العبور ٙٛمع الكراىة كما يف اجملموع.
 - ٔٙويف حاشية الشرباملسي على الكتاب السابق :
ٜٙ
كل ؿبتمل والثاين
؟
أغلظ
ألنو
طمأنينة
بأدىن
ىنا
يكفي
أو
االعتكاؼ
يف
كما
ىنا
ضابطو
وىل
:
 قاؿٌ
بأهنم إّمبا اعتربوا يف االعتكاؼ الزيادة ألف ما دوهنا ال يسمى اعتكافاً ،واؼبدار ىنا على عدـ تعظيم
أقرب .ويوجو ّ
اؼبسجد باؼبكث فيو مع اعبنابة وىو حاصل بأدىن ُمكث.
 وقاؿٓ ٚفائدة :عن اإلماـ أضبد :أف للجنب أف يبكث باؼبسجد ،لكن بشرط أف يتوضأ ولو كاف الغسليبكنو من غًن مشقة.
ٔٚ
الوىاب بشرح منهج الطبلب لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصاري:
 - ٔٚفتح ّ
وحرـ باغبيض وبنفاس ما حرـ جبنابة من صبلة وغًنىا وعبور مسجد إف خافت تلويثو بالدـ لغلبتو أو عدـ
إحكامها الشد صيانة للمسجد فإف أمنت جاز ؽبا العبورٕ ٚكاعبنب .وغًنىا فبن بو قباسة مثلها يف ذلك.
ٖٚ
 - ٔٛحاشية اعبمل على الكتاب السابق:
٘ ٕٔٚ / ٔٙط .مصطفى اغبليب.
ٕٜٔ /ٔٙٙ
ٖٕٚ /ٔٙٚ
ٙٛانظر رضبك اهلل ،فقد قاؿ جواز العبور فقط ّأما اؼبكث فبل.
ٕٔٚ / ٜٔٙ
ٕٓٔٛ / ٔٚ
ٔ ٕٖٚ / ٔٚط .دار إحياء الرتاث العريب.
ٕٚفانظر رضبك اهلل كيف يتكلم أيضاً عن العبور وليس اؼبكث.
ٖٕٖٚ / ٔٚ
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وعبور مسجد أي ولو مشاعاً لغلظ حدثها ومنو سطحو ورحبتو ،وقولو (إف خافت تلويثو) أي ولو ؾبرد
االحتماؿ
( - ٜٔالغاية والتقريب) ألىب شجاع ،وشرحو (كفاية األخيار) غبصين :
 قاؿ( :وبرـ باغبيض والنفاس شبانية أشياء ...:دخوؿ اؼبسجد) دخوؽبا اؼبسجد إف حصل معو جلوس أولبث ولو قائمة أو ترددت حرـ عليها ذلك.
ٕٓ( -فتح الباري) البن حجر العسقبلين شرح (صحيح البخاري) :
 سبق نقل أقواؿ اغبافظ يف الفتح سابقاً ،وانظر الفتحٜ٘ٓ/٘ٓ٘،ٖ/ٔ ،ٗٛٙ/ٗٚٛ،ٔ /ٔ :ٕٔ ( -صحيح مسلم) بشرح النووي :سبق أيضاً نقل قولو ،وانظر شرح النووي .ٜٔٚ / ٙ
ٕٕ ( -إعبلـ الساجد بأحكاـ اؼبساجد) لبدر الدين الزركشي :
 قاؿ :الباب الرابع :فيما يتعلق بسائر اؼبساجد :وفيو مسائل :ٗٚ
وبرـ على اعبنب اؼبسلم اللُبث يف اؼبسجد،وإف توضأ ،وهبوز لو العبور من غًن لُبث سواء كاف
اغبادي عشر ُ
غباجة ّأـ ال ؟ ىذا مذىبنا ،وحكاه ابن اؼبنذر عن صباعة من الصحابة والتابعٌن.
ُ
ثانثاً :ادلانكية
٘ٚ

ٖٕ( -اؼبدونة الكربى) لئلماـ مالك برواية سحنوف:
يبر اعبنب يف اؼبسجد عابر سبيل .قاؿ :وكاف زيد يتناوؿ ىذه اآلية
قاؿ مالك قاؿ زيد بن أسلم :ال بأس أف ّ
يف ذلك " وال جنباً إال عابري سبيل " وكاف يتوسع يف ذلك .وقاؿ مالك :وال يعجبين بأف يدخل اؼبسجد اعبنب
عابر السبيل وال غًن ذلك وال أرى بو بأساً أف يبر يف ذلك من ىو على غًن وضوء ويقعد فيو.
ٕٗ  -تفسًن القرطيب (اعبامع ألحكاـ القرآف) :
الوىاب :ودـ اغبيض والنفاس يبنعاف أحد عشر شيئاً وىى :وجوب
 قاؿ :قاؿ القاضي أبو ؿبمد عبد ّومس
الصبلة وصحة فعلها وفعل الصوـ دوف وجوبو ،واعبماع يف الفرج وما دونو ،والعدة والطبلؽ ،والطواؼّ ،
اؼبصحف ،ودخوؿ اؼبسجد ،واالعتكاؼ فيو ،ويف قراءة القرآف روايتاف.
ٕ٘ ( -اؼبعونة على مذىب عادل اؼبدينة) للقاضي عبد الوىاب البغدادي :
ٗٚص ٕٕٕ ط .دار الكتب العلمية.
٘ ٖٕ /ٔٚط .السعادة
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ٚٙ

 قاؿ :فصل :وال هبوز للجنب اللبث يف اؼبسجد خبلفاً لداود ،لقولو صلى اهلل عليو وسلم{ :ال أحلاؼبسجد عبنب وال غبائض}.
وقاؿ :فصل :وال هبوز لو االجتياز فيو خبلفاً للشافعي للخرب ،وألنّو نوع من الكوف فيو كاّللبث.مس اؼبصحف ودخوؿ اؼبسجد واالعتكاؼ.
 وقاؿ ٔ  :ٕٔٛ /دـ اغبيض والنفاس فيمنعافّ ...: وقاؿ ٔ : ٔٛٙ /و ّأما منعهما  -اغبائض والنفساء  -الطواؼ فؤلمرين :أحدنبا :منعهما من دخوؿ اؼبسجد .واآلخر :أف الطواؼ ال يصح إال بطهارة.
( - ٕٙاػبرشي) على (ـبتصر خليل) :
قاؿ :ٚٚويبنع اغبيض (دخوؿ اؼبسجد) أي ويبنع اغبيض دخوؽبا ؼبكث أو مرور ويندرج فيو االعتكاؼ
عما قبلو إذ ال يوقعاف يف اؼبسجد ،وإّمبا نبّو
والطواؼ وكذلك قاؿ (فبل تعتكف وال تطوؼ) أل ّهنما كاؼبسبب ّ
رخص ؽبا يف دخوؿ اؼبسجد لعذر كخوؼ سباع ،فردبا
عليهما ودلّ يكتف عنهما دبنع دخوؿ اؼبسجد ألنّو قد يُ ّ
يتوىم أ ّهنا تعتكف وتطوؼ مدة إقامتها
 - ٕٚحاشية (الدسوقي) على (الشرح الكبًن) :
 قاؿ :ٚٛيبنع (النفاس) كل ما منعو اغبيض أي من صحة الصبلة والصوـ ومن وجوهبما ومن الطبلؽ وبدءمس اؼبصحف ما دل تكن ُم َعلمة أو
العدة ووطء الفرج وما ربت اإلزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخوؿ اؼبسجد و ّ
ُم َتعلمة.
 وقاؿ[ٜٚ:منع اغبيض صحة صبلة وصوـ و ...ومنع (دخوؿ مسجد) إال لعذر كخوؼ على نفس أو ماؿفبل تعتكف وال تطوؼ]
( - ٕٛالشرح الصغًن) للدردير على (أقرب اؼبسالك إذل مذىب اإلماـ مالك):
ٓٛ
ومس
اؼبسجد
ودخوؿ
باؼباء
ر
تطه
حَّت
كبة
الر
و
السرة
بٌن
دبا
سبتع
و
طبلؽ
باغبيض
وحرـ
(
:
 قاؿُ
ّ
ومس مصحف وال وبرـ عليها قراءة القرآف إال بعد
اؼبصحف ،ال قراءة) ووبرـ على اغبائض أيضاً دخوؿ اؼبسجد ّ
انقطاعو وقبل الغسل.

 ٔٙٓ / ٔٚٙط .نزار مصطفى الباز.
 ٕٜٓ/ٔٚٚط .دار صادر بًنوت
 ٔٚ٘/ٔٚٛط .عيسى اغبليب
ٕٔٚ،ٖٔٚ/ٔ ٜٚ
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 - ٕٜويف حاشية (الصاوي) على الكتاب السابق :
(دخوؿ اؼبسجد) أي فبل تعتكف وال تطوؼ.
راتعاً :األحناف :

ٔٛ

ٖٓ ( -اؼببسوط) لشمس األئمة السرخسي:
مر دبسجد فيو عٌن ماء وىو جنب وال هبد غًنه فإنو يتيمم لدخوؿ اؼبسجد) ألف اعبنابة
 قاؿ( :مسافر ّسبنعو من دخوؿ اؼبسجد على كل حاؿ عندنا ،سواء قصد اؼبكث فيو أو االجتياز.
وقاؿٕ :ٛو ّأما األحكاـ اليت تتعلق باغبيض عشرة أو أكثر منها ...:ومنها أف ال تدخل اؼبسجد ألف ما هبامن األذى أغلظ من اعبنابة ،واعبنب فبنوع من دخوؿ اؼبسجد فكذلك اغبائض وىذا ألف اؼبسجد مكاف الصبلة
فمن ليس من أىل أداء الصبلة فبنوع من دخولو.
ٖٔ ( -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع) لعبلء الدين الكاساين :
ٖٛ
ومس اؼبصحف إال بغبلؼ ودخوؿ
القرآف
اءة
ر
وق
الصوـ
و
الصبلة
فمنع
النفساء
و
اغبائض
حكم
ا
أم
و
:
قاؿ
ّ
ّ
اؼبسجد والطواؼ بالبيت  -ؼبا ذكرنا يف اعبنب  -إال أف اعبنب هبوز لو أداء الصوـ مع اعبنابة ،وال هبوز
للحائض والنفساء ألف اغبيض والنفاس أغلظ من اغبدث.

 وقاؿٗ :ٛو ّأما األحكاـ اؼبتعلقة باعبنابة فما ال يُباح للمحدث فعلو من...:و ال يباح للجنب دخوؿتيمم ويدخل سواء كاف الدخوؿ لقصد اؼبكث أو لبلجتياز عندنا.
اؼبسجد وإف احتاج إذل ذلك ّ
٘ٛ
للجصاص:
ٕٖ -أحكاـ القرآف
ّ
اغبيض :اسم ؼبقدار من الدـ يتعلق بو أحكاـ منها :ربرًن الصبلة والصوـ وحظر اعبماع وانقضاء العدة
ومس اؼبصحف وقراءة القرآف وتصًن اؼبرأة بو بالغة.
واجتناب دخوؿ اؼبسجد ّ
ٖٖ  -حاشية (رد احملتار) على (الدر اؼبختار شرح تنوير األبصار) إلبن عابدين :
ٓ ٖٔٔ،ٖٕٔ/ٔٛط .دار الفكر
ٔ ٔٔٛ / ٔٛط .دار الفكر.
ٕٕٔ٘ / ٖٛ
ٖ ٗٗ / ٔٛط .دار الكتاب العريب.
ٖٗٛ ،ٖٚ / ٔٛ
٘ ٖٖٛ / ٔٛط .دار الفكر.
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ٛٙ

 قاؿ ( :ووبرـ بػ) اغبدث (األكرب دخوؿ مسجد) (...ولو للعبور) خبلفاً للشافعي (إال لضرورة) حيثال يبكنو غًنه.
ٛٚ
حل (الطواؼ) ولو بعد دخوؽبا اؼبسجد وشروعها
)
و
مسجد
دخوؿ
(
حل
اغبيض
يبنع
)
و
(
:
 وقاؿّ
ّ
فيو .أي ولو عرض اغبيض بعد دخوؽبا اؼبسجد.
ٖٗ  -حاشية (الطحطاوي) على (الدر اؼبختار):
ٛٛ
حل دخوؿ اؼبسجد)  ...وفيو إشارة إذل أنّو ال يدخل اؼبسجد من على بدنو
يبنع
و
(
:
اغبيض
باب
:
 قاؿّ
قباسة...وإطبلقو يفيد منع اؼبرور أيضاً.
ٖ٘ ( -شرح فتح القدير)البن نبّاـ على (ىداية شرح بداية اؼببتدي) لربىاف الدين اؼبرغيناين ،ومعو (شرح
ٜٛ
العناية على اؽبداية) للبابرٌب:
 قاؿ( :واغبيض يسقط عن اغبائض الصبلة ووبرـ عليها الصوـ ،وتقضى الصوـ وال تقضى الصبلة والفإين ال أٌحل اؼبسجد غبائض وال جنب " وىو بإطبلقو
تدخل اؼبسجد) وكذا اعبنب لقولو صلى اهلل عليو وسلم " ّ
حجة على الشافعي رضبو اهلل يف إباحة الدخوؿ على وجو العبور واؼبرور.
 وقاؿ البابرٌب( :وىو بإطبلقو حجة على الشافعي رضبو اهلل يف إباحة الدخوؿ على وجو العبور واؼبرور) فإنّويفصل بٌن الدخوؿ وبٌن اؼبقاـ فيو وال َسب ُّسك بقولو تعاذل (وال جنباً إال عابري سبيل)ألف أىل التفسًن قالوا
دل ّ
(إال) ىنا دبعىن :وال ،أو ألف اؼبراد دبعىن الصبلة حقيقتها إذ الكبلـ للحقيقة .وقولو (إال عابري سبيل) أي إال
مسافرين ،واؼبسافر يسمى عابراً فيكوف معناه واهلل أعلم :إال مسافرين فإنّو يباح ؽبم الصبلة قبل االغتساؿ
مر دبسجد فيو عٌن ماء وىو جنب وال هبد غًنه فإنّو
بالتيمم ،وصورة ىذه اؼبسألة ما قالو يف اؼببسوط :مسافر ّ
يتيمم لدخوؿ اؼبسجد عندنا ،وقاؿ الشافعي :جاز لو أف يدخل ُؾبتازاً.
( - ٖٙالبناية) ألىب ؿبمد ؿبمود العيين شرح (اؽبداية) :

 ٔٚٔ/ ٔٛٙط .دار الفكر.
ٕٜٔ / ٔٛٚ
 ٜٔٗ / ٔٛٛط .دار اؼبعرفة
ٔٙٙ - ٔٙٗ / ٜٔٛ
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ٜٓ

ُحل اؼبسجد غبائض
 قاؿ  :وال تدخل اغبائض اؼبسجد وكذا اعبُنب لقولو صلى اهلل عليو وسلم ( ّفإين ال أ ّ
حجة على الشافعي رضبو اهلل يف إباحتو الدخوؿ على وجو العبور واؼبرور ،وال تطوؼ
وال ُجنب) وىو بإطبلقو ّ
بالبيت...
قاؿ العيين :فإف قلت دلّ قَ ّدـ اغبائض على اعبُنب ؟ قلت :لئلىتماـ يف اؼبنع واغبُرمة أل ّف قباستها أغلظ،
النُػ َفساء مثل اغبائض.
وقاؿ :وعن أضبد لو اؼبكث فيو إف توضأ ،وىو خبلؼ قوؿ اعبمهور.
ُ
قاؿ :وقوؿ اؼبَزين وداود وابن اؼبنذر هبوز لو اؼبكث فيو ُمطلقاً ،ومثلو عن زيد بن أسلم ،واعتربوه بالشرؾ ،بل
ُ
ُ
ُ
أوذل ،وتعلقوا بقولو صلى اهلل عليو وسلم (اؼبؤمن ال ينجس) .قلنا :معناه ال يصًن قبس العٌن حَّت لو تلطخ
بالنجاسة ُمنِع من الصبلة ودخوؿ اؼبسجد لتنجسو دبجاورة النجاسة.
( - ٖٚاؼبختصر القدوري) ألىب اغبسٌن بن أضبد البغدادي القدوري وحاشية (التنقيح الضروري) حملمد نظاـ
الدين القًنواين :
 قاؿٔ( :ٜباب اغبيض :ويسقط عن اغبائض الصبلة ووبرـ عليها الصوـ ،وتقضى الصوـ وال تقضىالصبلة ،وال تدخل اؼبسجد وال تطوؼ بالبيت) وكذا اعبنب.
( - ٖٛاللباب يف شرح الكتاب) لعبد الغىن الدمشقي :
 قاؿ (وال تدخل) اغبائض وكذا النُػ َفساء واعبُنب (اؼبسجد وال تطوؼ بالبيت وال يأتيها زوجها) غبرمة ذلك كلّو.( - ٖٜربفة األحوذي) للمباركفوري شرح (سنن الرتمذي) :
 قاؿ ٔ - ٖ٘ٗ /بعد كبلـ اإلماـ الرتمذي  :-ال بأس أف تتناوؿ اغبائض شيئاً من اؼبسجد  -أي دبديدىا من غًن دخوؿ فيو.
خالصة المذاهب الفقهية :

َمنَػ َعت اؼبذاىب الفقهية اغبائض من اؼبكث يف اؼبسجد ،وإمبا رخص بعضهم للحائض اؼبرور فقط وليس ؽبا
وجوز البعض أيضاً للجنب فقط اؼبكث يف اؼبسجد بعد أف يتوضأ وليس ذلك للحائض -أثناء حيضها
اؼبكثّ ،

ٓ ٖٙٙ / ٜٔط .دار الفكر
ٔ / ٜٔط .الرشيدية  -اؽبند.
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 ألف حدثها أغلظ وألف وضوءىا ال يصح أصبلً .وىذا ما نُقل أيضاً عن اإلماـ أضبد وأف اؼبنقوؿ عنو خببلؼذلك دل يتبٌن صحتو عنو.
ورخص ؽبا بعض اغبنابلة يف الوضوء  -بعد إنقطاع الدـ وقبل الغسل  -أف تتوضأ يكوف حكمها يف ذلك
ّ
كاعبنب إذا توضأ.
 انفصم انزاتع :شثهات وردود عهيها
أولً :قاؿ بعضهم :نعم ال هبوز للحائض اؼبكث يف اؼبسجد وأف ىذا ىو األصل ،ولكن هبوز ؽبا عند
الضرورة اؼبكث فيو ،وطلب العلم الشرعى ضرورة وبالتاذل هبوز ؽبا حضور ؾبالس العلم باؼبساجد ،وىذا استثناء
من األصل.
والجواب:

خباصة يف ىذا الزماف ،ولكن ىل ىو آكد من الصبلة اليت ىي عماد الدين
نعم ،طلب العلم الشرعي ضرورة و ّ
والركن الثاين لئلسبلـ بعد الشهادتٌن ؟ فبالرغم من ىذه اؼبكانة للصبلة فقد منع اهلل سبحانو وتعاذل اغبائض من
أداء الصبلة طواؿ حيضتها ،وكذا الصوـ ،و...إخل فبا ىو آكد من حضور دروس العلم.
الكف امتنَع ،ويف ِ
كل ٍٍ
ٍبّ إ ّف العبد البد أف يقف عند ُمراد سيده فإذا طلب منو الفعل فَػ َعل ،وإذا طلب منو ّ
الكف عندئذ عبودية لّلو تعاذل.
من الفعل و ّ
وقد سبق نقل قوؿ قليويب من حاشيتو على اؼبنهاج حيث قاؿ :وتثاب اغبائض على ترؾ ما َح ُرـ عليها إذا
قصدت امتثاؿ الشارع يف تركو.
كما أ ّف الضرورة اليت أجاز هبا العلماء للمرأة اغبائض دخوؿ اؼبسجد ىي :اػبوؼ على النفس أو العرض أو
اؼباؿ ،ويتضح ذلك من كبلـ األئمة اآلٌب:
 قاؿ اإلماـ ابن القيمٕ ٜوىو يتكلم عن جواز الطواؼ للمضطرة ،قاؿ رضبو اهلل:الضرورة تبيح دخوؿ اؼبسجد للحائض واعبنب ،فإ ّهنا لو خافت :العدو أو من يستكرىها على الفاحشة أو
أخذ ماؽبا ،ودل ذبد ملجأً إال اؼبسجد جاز ؽبا دخولو مع اغبيض ،وىذه زباؼ ما ىو قريب من ذلك فإ ّهنا زباؼ

ٕٜإعبلـ اؼبوقعٌن عن رب العاؼبٌن ٖ  ٕٗ /ط .دار الكتب العلمية.
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إلف أقامت دبكة أف يؤخذ ماؽبا إف كاف ؽبا ماؿ وإال أقامت بغربة ضرورة وقد زباؼ يف إقامتها فبن يتعرض ؽبا
وليس ؽبا من يدفع عنها.
 وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةٖ:ٜاؼبعتكفة إذا حاضت خرجت من اؼبسجد ونصبت ؽبا قبة يف فنائو ،وىذا أيضاً يدؿ على أف منع اغبائض
ألهنا مضطرة إليو ،بل إّمبا منع من
كمنعها من االعتكاؼ فيو غبرمة اؼبسجد ،وإال فاغبيض ال يبُطل اعتكافها ّ
فإهنا ليست مضطرة إذل أف تقيم يف اؼبسجد ،ولو أُبيح ؽبا ذلك مع دواـ اغبيض لكاف يف
اؼبسجد ال االعتكاؼ ّ
ذلك إباحة اؼبسجد للحيّض...وقد صبع سبحانو بٌن العكوؼ والطواؼ والصبلة يف األمر بتطهًن بيتو بقولو
بيَّت للطائفٌن والعاكفٌن والرّكع السجود}،فمنعو من اغبيض من سباـ طهارتو.
سبحانو {طهرا َ
وقاؿ أيضاًٗ :ٜحدث اغبائض أغلظ من حدث اعبنب من جهة ّأهنا ال تصوـ ما دل ينقطع الدـ واعبنب
يصوـ ،ومن جهة أ ّهنا فبنوعة من الصبلة طهرت أو دل تطهر ،ويبنع الرجل من وطئها أيضاً ،فهذا يقتضى أف
اؼبقتضى يف ح ّقها أقوى ،لكن إذا احتاجت إذل الفعل استباحت احملظور مع قياـ سبب اغبظر ألجل الضرورة كما
الدـ واؼبيتة وغبم اػبنزير .أ.ىػ
يُباح سائر احملرمات مع الضرورة من ِّ
 قلت :ومن أجل ذلك فقد أفَّت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية جبواز الطواؼ للحائض إذا اضطرت لذلك بأفوضح ىو
اغبج ودل يبق ؽبا إال الطواؼ كما ّ
تفقد الرفقة مثبلً واحتاجت إذل الرجوع لديارىا بعد أداء مناسك ّ
خشى
الدـ ؼبن َّ
ذلك ،وكذا تلميذه ابن القيم كما سبق ،واعتربا أف ذلك ضرورة كضرورة أكل اؼبيتة وغبم اػبنزير و ّ
على نفسو اؽببلؾ واؼبوت.
فهل يبكن اعتبار حضور اغبائض لدرس علم يف ىذه اؼبنزلة اليت ُىبشى فيها على النفس من اؼبوت أو اؽببلؾ
إذا دل ربضر الدروس ؼبدة أربعة أو طبسة أو ستة أياـ ؟؟! بالقطع ال ،والفارؽ كبًن جداً.
كما أنّو ُيبكن تعويض ىذه الدروس ّإما بتسجيلها باؼبسجبلت أو بنقلها كتابة ،كما سيأٌب يف فتوى الشيخ
ؿبمد بن صاحل العثيمٌن.
ثانياً :قالوا قد جاء يف صحيح البخاري (حديث رقم { )ٖٜٗعن عائشة ّأـ اؼبؤمنٌن أ ّف وليدة سوداء كانت

غبى من العرب فأعتقوىا فجاءت إذل رسوؿ اهلل عليو وسلم فأسلمت فكاف ؽبا خباء يف اؼبسجد أو حفش}.
ٍّ
ٖٜالفتاوى الكربى ٕ ٗٓٗ /ط .دار الغد العريب.
ٜٗالفتاوى الكربى ٕٖٜٛ/
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فهذه امرأة ساكنة يف مسجد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،واؼبعهود من النساء اغبيض ،فما منعها صلى اهلل
عليو وسلم من ذلك وال هنى عنو ،وكل ما دل ينو عنو فمباح.
والجواب:

دل يرد يف ألفاظ اغبديث ّأهنا كانت ال تغادر اؼبسجد أبداً حَّت يف أياـ حيضتها ،وكذلك دل يرد يف ألفاظو أف
ىذا اغبديث كاف بعد منع اغبيّض من دخوؿ اؼبسجد أو قبلو واهلل سبحانو وتعاذل أعلم.
فإف ىذا اغبديث الصحيح ليس واضح الداللة يف جواز ُمكث اغبائض يف اؼبسجد ،وخباصة أنو يوجد من
يضاد ذلك كما سبق بيانو.
األدلة الصحيحة ما ّ
كما أف ىذه اؼبرأة كما جاء يف اغبديث ال بيت ؽبا ،ولذلك سكنت اؼبسجد بعد إسبلمها ،ودل يكن ؽبا أف
تبيت يف الطرقات واؼبزابل بعد أف جاءت للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأعلنت إسبلمها ،فهي مضطرة للبيات يف
اؼبسجد حيث ال مكاف ؽبا سواه.
وقاؿ اغبافظ٘ :ٜويف اغبديث إباحة اؼببيت واؼبقيل يف اؼبسجد ؼبن ال مسكن لو من اؼبسلمٌن رجبلً كاف أو
َ
َ
ٜٙ
امرأة عند أمن الفتنة .وكذا قاؿ الصنعاين يف سبل السبلـ .
ثالثاً :فهم ونقل خاطيء لكبلـ الشوكاين :
كتب أحد اإلخوة األفاضل :ٜٚهبوز للحائض أف تدخل اؼبسجد وأف سبكث فيو ،وىذه أقواؿ بعض العلماء
الذين أجازوا ذلك  -وبعد أف نقل كبلـ ابن حزـ من اؼبحلّى والذي سبق بياف ردود العلماء عليو  -قاؿ:
ُ
وقاؿ الشوكاين رضبو اهلل (نيل األوطارٔ :)ٕٖٓ/وقد ذىب إذل جواز دخوؿ اغبائض اؼبسجد وأ ّهنا ُسبنَع إال ؼبخافة
ومنَع من دخوؽبا :سفياف
ما يكوف منها :زيد بن ثابت وحكاه اػبطايب عن مالك والشافعي وأضبد وأىل الظاىرَ ،
وأصحاب الرأي وىو اؼبشهور من مذىب مالك .أ.ىػ
الجواب:

فأىن لو أف يقوؿ بأف الشوكاين
ما نقلو عن الشوكاين إّمبا ىو يف جواز الدخوؿ فقط وليس يف جواز اؼبكثّ ،
ُ
بل
،
أحد
عن
ينقلو
دل
و
ذلك
يقل
دل
كاين
فبن قالوا أنّو هبوز للحائض أف تدخل اؼبسجد وأف سبكث فيو ،فإف الشو
ّ
ٜ٘فتح الباري ٔ ٖٙٚ /
ٜٙسبل السبلـ ٔ  ٖٕٙ /ط .مكتبة نزار مصطفى الباز
ٜٚيف كتابو (أحكاـ النساء يف سؤاؿ وجواب) (الطهارة) ط.مكتبة اإليباف ص ٜ٘،ٜٙ
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إ ّف الشوكاين قاؿ يف ذات اؼبرجع (:اعبُنب ال يبكث فيو  -اؼبسجد  ،-وإّمبا اختلفوا يف عبوره واؼبشهور من
مذاىب العلماء َمنعُو ،فاغبائض أوذل باؼبنع).
وقاؿ الشوكاين أيضاً( :اؼبشهور من مذاىب العلماء ّأهنا ال تدخل ال ُمقيمة وال عابرة ،وأل ّف حدثها أغلظ من
حدث اعبنابة) .
فهذا ما نقلو الشوكاين من كبلـ وأقواؿ أىل العلم ،باإلضافة إذل تصروبو بعدـ جواز ذلك للحائض
ُحل اؼبسجد غبائض وال ُجنب " كما سبق بيانو.
وتصحيحو غبديث " ّ
إين ال أ ّ
 انفصم اخلامس :فتاوي انعهماء

فتوى شيخ اإلسالم تقى الدين بن تيمية :

قاؿ :ٜٛوقولو صلى اهلل عليو وسلم( :اغبائض تقضى مناسكها كلها إال الطواؼ) من جنس قولو صلى اهلل
عليو وسلم( :ال يقبل اهلل صبلة أحدكم حَّت يتوضأ) ،وقولو صلى اهلل عليو وسلم( :ال يقبل اهلل صبلة حائض إال
خبمار) ،وقولو صلى اهلل عليو وسلم( :ال أحل اؼبسجد عبنب وال حائض) ،بل اشرتاط الوضوء يف الصبلة وطبار
حرَـ اؼبسجد على اعبنب
اؼبرأة يف الصبلة ومنع الصبلة بدوف ذلك أعظم من منع الطواؼ ،وإف كاف قد َّ
فبٌن أف اغبيضة
واغبائضّ ،
ورخص للحائض أف تناولو اػبُمرَة من اؼبسجد وقاؿ ؽبا (إف حيضتك ليست يف يدؾ)ّ ،
يف الفرج والفرج ال يناؿ اؼبسجد ،وىذه العلّة تقتضى إباحتو للحائض ُمطلقاً ،لكن إذا كاف قد قاؿ( :ال أحل
اؼبسجد عبنب وال حائض) ،ٜٜفبل ب ّد من اعبمع بٌن ذلك واإليباف بكل ما جاء من عند اهلل ،وإذا دل يكن
أحدنبا ناسخاً لآلخر فهذا ُْؾب َمل وىذا خاص فيو إباحة اؼبرور ،وىو مستثىن من ذلك التحرًن مع أنّو ال ضرورة
التيمم...
إليو ،فإباحة الطواؼ للضرورة ال تنايف ربريبو بذلك النص كإباحة الصبلة ببل وضوء للضرورة بدؿ ّ
وقد سبق نقل الكثًن من كبلـ شيخ اإلسبلـ أثناء البحث ،فبل داعي لئلعادة ىنا.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءٓٓٔ:

س :ىل للحائض دخوؿ اؼبسجد ،وما الدليل ؟
ٜٛالفتاوى الكربى ٕ  ٖٜٛ ،ٖٜٚ /ط .دار الغد العريب.
ٜٜانظر  -رضبك اهلل  -كيف صار شيخ اإلسبلـ إذل اعبمع بٌن اغبديثٌن ،ولو كاف اغبديث الثاين ضعيفاً عنده لصرح بذلك .فهذا يدلنا على أف حديث(ال أحل
اؼبسجد عبنب وال حائض) عنده مقبوؿ.
ٓٓٔفتوى رقم ،ٜٙٗٛنقبلً من كتاب الفتاوى ط .اؼبعارؼ بالرياض ٘ ٖٜٛ/اعبواب عن السؤاؿ الرابع.
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ج :اغبمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على رسولو وآلو وصحبو وبعد..
ال هبوز للحائض دخوؿ اؼبسجد إال مروراً إذا احتاجت إذل ذلك كاعبُنب ،لقولو تعاذل { :يا أيها الذين آمنوا
ال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى حَّت تعلموا ما تقولوف وال جنباً إال عابري سبيل حَّت تغتسلوا}.
وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو وسلّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عبد اهلل بن قعود عبد اهلل بن غدياف عبد الرزاؽ عفيفي
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمينٔٓٔ:

س :ىل هبوز للحائض أف ذبلس يف اؼبسجد اغبراـ وتستمع إذل حلقات الذكر ؟ أجيبونا وجزاكم اهلل خًناً.
أمر اغبيّض أف يعتزلن
ج :اؼبسجد اغبراـ ال شك أنّو من أفضل اؼبساجد ،وإذا كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم َ
ُمصلّى العيد الذي ال يُصلى الناس فيو إال صبلة العيدين ،فما بالك باؼبسجد اغبراـ .فبل هبوز للمرأة اغبائض أف
سبكث يف اؼبسجد اغبراـ وال يف غًنه من اؼبساجد.نعم هبوز ؽبا أف َسبّر بو إذا أمنت تلويثو ،و ّأما أف تبقى فيو فإف
عز وجل يف ىذا الزمن-
يسر اهلل ّ
ىذا حراـ وال هبوز حَّت وإف كاف بقصد اؼبواعظ واحملاضرات فإنّو ال هبوز ،وقد ّ
يسر اهلل  -لكل واحد أف يسمع إذل احملاضرة وإذل ؾبلس الذكر بواسطة اؼبسجبلت.
 انفصم انسادس :صيانة ادلساجد عن انزوائح انكزيهة واننجاسة
ب
قاؿ اهلل سبحانو وتعاذل (يَا بَِين آَ َد َـ ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا إِنَّوُ َال ُِوب ُّ
ِ
ٌن) (ٖٔ)
الْ ُم ْس ِرف َ
أوالً :ما ورد يف الرائحة :
* عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :
{من أكل بصل أو ثوماً فليعتزلنا  -أو فليعتزؿ مسجدنا  -وليقعد يف بيتو }
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائى .ويف رواية ؼبسلم :
ٕٓٔ
بن مسجدنا ،فإ ّف اؼببلئكة تتأذى فبا يتأذى منو بنو آدـ }
{ من أكل البصل والثوـ والكراث فبل يقر ّ
ٔٓٔنقبلً من كتاب (ؾبموعة دروس وفتاوى اغبرـ اؼب ّكي) من عاـ  ٔٗٓٚىػ حَّت ٔٔٗٔ ىػ ٕ ٕٛ٘/ط .دار اليقٌن ،وكذا كتاب (فتاوى الشيخ ُؿبمد بن صاحل
العُثيمٌن) صبع أشرؼ عبد اؼبقصود ٔ  ٖٖٔ /ط .دار عادل الكتب.
ٕٓٔ فلتأمل ذلك اؼبدخنوف الذين يأتوف إذل اؼبسجد ورائحتهم تفوح هبذا الدخاف اػببيث ،فإذا سجد كادت رائحتو زبنق من جبواره !! واهلل اؼبستعاف.
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* وعن أىب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
{ من أكل من ىذه الشجرة  -الثوـ  ،-فبل يؤذينا هبا يف مسجدنا ىذا }.
رواه مسلم والنسائي وابن ماجو واللفظ لو.
* وعن عمر بن اػبطّاب رضي اهلل عنو قاؿ :إنّكم تأكلوف شجرتٌن ال أرانبا إال خبيثتٌن :البصل والثوـ ،لقد
ُمر بو فأخرج إذل البقيع ،فمن أكلها
رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا وجد روبهما من الرجل يف اؼبسجد أ َ
فليمتهما طبخاً .رواه مسلم والنسائي وابن ماجو.
* قاؿ القرطيب يف تفسًنه (لآلية رقمٕٕٕ /البقرة) :
{قل ىو أذى} أي ىو شئ تتأذى بو اؼبرأة وغًنىا ،أي برائحة دـ اغبيض ،واألذى كناية عن القذر على
اعبملة .أ .ىػ
وقد علمنا أ ّف اغبيض لو رائحةٌ كريهة ،وأ ّف اؼببلئكة تتأذى فبا يتأذى منو بنو آدـ ،وأ ّف اغبائض حَّت وإف
شدت على حيضتها بشىء فإهنا لن سبنع رائحة الدـ ،فإذا وضعت الروائح الن ّفاذة فمع كوهنا إذا خرجت بعد أف
تستعطر عاصية فإف ىذا أيضاً لن يبنع الرائحة سباماً ،بل إف آكل البصل والثوـ والكراث ُهنى عن دخوؿ اؼبسجد
حَّت ولو تعطر ،فتأمل ذلك.
ثانياً :ما ورد يف النجاسة :
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم { إف ىذه اؼبساجد ال تصلح لشئ من ىذا البوؿ وال القذر ،إّمبا ىي
وجل والصبلة وقراءة القرآف } .رواه مسلم وابن ماجو
لذكر اهلل ّ
عز ّ
 قاؿ اإلماـ النوويٖٓٔ :وبرـ إدخاؿ النجاسة إذل اؼبسجد ،و ّأما من على بدنو قباسة فإف خاؼ تنجيساؼبسجد دل هبز لو الدخوؿ ،فإف ِأمن ذلك جاز ،و ّأما إذا افتصد يف اؼبسجد فإف كاف يف غًن إناء فحراـ ،وإف قطر
دمو يف إناء فمكروه ،وإف باؿ يف اؼبسجد يف إناء ففيو وجهاف أصحهما أنّو حراـ والثاين مكروه.
ثالثاً :ما ورد يف صيانتها من أي قذر وإف دل يكن قبساً :
* عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :
{ البُصاؽ يف اؼبسجد خطيئة وكفارهتا دفنها } .متفق عليو
* عن سعد بن أىب وقاص رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :

ٖٓٔشرح النووي على صحيح مسلم ٖ .ٜٕٔ/وكذا قاؿ الزركشى يف إعبلـ الساجد ص  ٕٜٔوقاؿ نقلو يف شرح اؼبهذب عن التتمة وأقره
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{ إذا تنَخم أحدكم فليغب ُلب َامتَو أف تصيب جلد مؤمن أو ثوبو فتؤذيو } .رواه أضبد
عن أـ اؼبؤمنٌن عائشة رضي اهلل عنها؟قالت { :إف النيب صلى اهلل عليو وسلم؟أمر ببناء اؼبساجد يف الدور
وأمر هبا أف تنظف وتطيب} .رواه أضبد وأبو داود والرتمذي وابن ماجو وابن حبّاف.
يأمرنا باؼبساجد أف نصنعها يف دورنا ونُصلح صنعتها ونُطَ ّهرىا }.
ولفظ أىب داود { :كاف ُ
واهلل سبحانو وتعاذل أعلم ،فإف كاف من توفيق فمن اهلل وحده ،وإف كاف غًن ذلك فمىن ومن الشيطاف،
واستغفر اهلل العظيم.واغبمد هلل تعاذل أوالً وآخراً كما ينبغي عببلؿ وجهو وعظيم سلطانو.
وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

منقـــــــىل
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