WHAT CAN A WOMAN RECITE FROM THE QUR’AN WHILST IN
?THE STATE OF MENSTRUATION

بسم هللا الرحامن الرحمي
حنمده ونصيل عيل رسوهل الكرمي
A woman whilst experiencing menstruation is similar to an individual who is in a state of
major ritual impurity and as a result cannot touch the mushaf nor recite from memory.
However certain exceptions are made which are detailed in the books of fiqh and have been
quoted below.
ومهنا أهنا ال تقرأ القرأن اال عىل قول ماكل  -رمحه هللا تعاىل  -فانه اكن جيوز للحائض قراءة القرأن دون اجلنب قال :لن اجلنب قادر عىل حتصيل صفة الطهارة ابالغتسال فيلزمه
تقدميه عىل القراءة واحلائض عاجزة عن ذكل فاكن لها أن تقرأ.
(ولنا) حديث ابن معر «أن النيب  -صىل هللا عليه وسمل  -اكن يهنى احلائض واجلنب عن قراءة القرأن» مث جعزها عن حتصيل صفة الطهارة يدل عىل تغلظ ما هبا من احلدث فال
يدل عىل اطالق القراءة لها وذكر الطحاوي  -رمحه هللا تعاىل  -اهنا امنا متنع عن قراءة أية اتمة وال متنع عن قراءة ما دون ذكل وقال الكريخ - :رمحه هللا تعاىل  -متنع عن قراءة ما
دون الية أيضا عىل قصد قراءة القرأن كام متنع عن قراءة الية التامة؛ لن اللك قرأن ،وجه قول الطحاوي  -رمحه هللا  -أن املتعلق ابلقرأحنكامن جواز الصالة ومنع احلائض عن
قراءته مث يف حق أحد احلمكني يفصل بني الية وما دوهنا ،وكذكل يف احلمك الخر.
املبسوط للرسخيس
ج٣ص١٥٢

(ولنا) ما روي أن «النيب  -صىل هللا عليه وسمل  -اكن ال حيجزه يشء عن قراءة القرأن اال اجلنابة»  ،وعن عبد هللا بن معر  -ريض هللا عهنام  -عن النيب  -صىل هللا عليه وسمل -
أنه قال «ال تقرأ احلائض ،وال اجلنب شيئا من القرأن»  ،وما ذكر من الاعتبار فاسد ،لن أحد احلدثني حل الفم ،ومل حيل الخر ،فال يصح اعتبار أحدهام ابلخر ،ويس توي يف
الكراهة الية التامة ،وما دون الية عند عامة املشاخي وقال الطحاوي :ال بأس بقراءة ما دون الية ،والصحيح قول العامة ملا روينا من احلديثني من غري فصل بني القليل ،والكثري،
ولن املنع من القراءة لتعظمي القرأن ،وحمافظة عىل حرمته ،وهذا ال يوجب الفصل بني القليل ،والكثري فيكره ذكل لكه لكن اذا قصد التالوة.
فأما اذا مل يقصد بأن قال :ابمس هللا الفتتاح العامل ترباك ،أو قال :امحلد هلل للشكر ال بأس به لنه من ابب ذكر امس هللا تعاىل ،واجلنب غري ممنوع عن ذكل ،وتكره قراءة القرأن يف
املغتسل واخملرج ،لن ذكل موضع الجناس.
بدائع الصنائع
ج١ص٣٨

(قوهل :وقراءة القرأن) أي مينع احليض قراءة القرأن وكذا اجلنابة لقوهل  -صىل هللا عليه وسمل « -ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرأن» رواه الرتمذي وابن ماجه وحس نه
املنذري وحصحه النووي وقال انه يقرأ ابلرفع عىل النفي وهو محمول عن الهنىي يك ال يلزم اخللف يف الوعد وبكرس اهلمز اللتقاء الساكنني عىل الهنىي وهام حصيحان.
وعن عيل  -ريض هللا عنه  -قال «اكن رسول هللا  -صىل هللا عليه وسمل  -يقرئنا القرأن عىل لك حال ما مل يكن جنبا» رواه أبو داود والرتمذي وقال انه حسن حصيح مث لك من
احلديثني يصلح خمصصا حلديث مسمل عن عائشة «أنه  -صىل هللا عليه وسمل  -اكن يذكر هللا عىل لك أحيانه» بعد القول بتناول اذلكر قراءة القرأنوبقولنا قال أكرث أهل العمل من
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الصحابة والتابعني كام حاكه الرتمذي يف جامعه ومشل اطالقه الية وما دوهنا وهو قول الكريخ وحصحه صاحب الهداية يف التجنيس وقايض خان يف رشح اجلامع الصغري والولواجلي
يف فتاويه ومىش عليه املصنف يف املس تصف وقواه يف الاكيف ونس به صاحب البدائع اىل عامة املشاخي وحصحه معلال بأن الحاديث مل تفصل بني القليل والكثري لكن ذكر أن القراءة
مكروهة ويف كثري من الكتب أهنا حرام ،ويف رواية الطحاوي يباح هلام ما دون الية وحصحه اخلالصة يف الفصل احلادي عرش يف القراءة ومىش عليه رخر االسالم يف رشح اجلامع
الصغري ونس به الزاهدي اىل الكرث ووهجه صاحب احمليط بأن النظم واملعىن يقرص فامي دون الية وجيري مثهل يف حماورات الناس والكهمم فمتكنت فيه ش هبة عدم القرأن ولهذا ال
جتوز الصالة به .اهـ.
حفاصهل أن التصحيح قد اختلف فامي دون الية واذلي ينبغي ترجيح القول ابملنع ملا علمت من أن الحاديث مل تفصل والتعليل يف مقابةل النص مردود؛ لن شيئا كام يف الاكيف نكرة
يف س ياق النفي فتعم وما دون الية قرأن فميتنع اكلية مع أنه قد أجيب أيضا ابلخذ ابالحتياط فهيام وهو عدم اجلواز يف الصالة واملنع للجنب ومن مبعناه ،ويؤيده ما رواه ادلارقطين
عن عيل  -ريض هللا عنه  -قال اقرءوا القرأن ما مل يصب أحدمك جنابة ،فان أصابه فال وال حرفا واحدا مث قال :وهو الصحيح عن عيل وهذا لكه اذا قرأ عىل قصد أنه قرأن ،أما اذا
قرأه عىل قصد الثناء أو افتتاح أمر ال مينع يف أحص الرواايت ويف التسمية اتفاق أنه ال مينع اذا اكن عىل قصد الثناء أو افتتاح أمر كذا يف اخلالصة ويف العيون ل ي الليث ولو أنه قرأ
الفاحتة عىل سبيل ادلعاء أو شيئا من الايت اليت فهيا معىن ادلعاء ومل يرد به القراءة فال بأس به اهـ.
واختاره احللواين وذكر يف غاية البيان أنه اخملتار لكن قال الهندواين ال أفيت هبذا ،وان روي عن أ ي حنيفة اهـ.
وهو الظاهر يف مثل الفاحتة فان املباح امنا هو ليس بقرأن
البحر الرائق
ج١ص٢٠٩
(قوهل :تالوة القرأن) أي ولو بعد املضمضة كام يأيت ،ويف حمكه منسوخ التالوة عىل ما س نذكره.
(قوهل :ولو دون أية) أي من املركبات ال املفردات؛ لنه جوز للحائض املعلمة تعلميه لكمة لكمة يعقوب ابشا.
(قوهل :عىل اخملتار) أي من قولني مصححني اثنهيام أنه ال حيرم ما دون أية ،ورحجه ابن اهلامم بأنه ال يعد قارئا مبا دون أية يف حق جواز الصالة فكذا هنا واعرتضه يف البحر تبعا للحلية
بأن الحاديث مل تفصل بني القليل والكثري والتعليل يف مقابةل النص مردود .اهـ .والول قول الكريخ ،والثاين قول الطحاوي .أقول :وحمهل اذا مل تكن طويةل ،فلو اكنت طويةل اكن
بعضها كية؛ لهنا تعدل ثالث أايت ذكره يف احللية عن رشح اجلامع لفخر االسالم.
(قوهل :فلو قصد ادلعاء) قال يف العيون ل ي الليث :قرأ الفاحتة عىل وجه ادلعاء أو شيئا من الايت اليت فهيا معىن ادلعاء ومل يرد القراءة ال بأس به .ويف الغاية :أنه اخملتار واختاره
احللواين ،لكن قال الهندواين :ال أفيت به وان روي عن االمام واس تظهره يف البحر تبعا للحلية يف حنو الفاحتة؛ لنه مل يزل قرأان لفظا ومعىن معجزا متحدى به ،خبالف حنو  -امحلد هلل
 وانزعه يف الهنر بأن كونه قرأان يف الصل ال مينع من اخراجه عن القرأنية ابلقصد ،نعم ظاهر التقييد ابلايت اليت فهيا معىن ادلعاء يفهم أن ما ليس كذكل كسورة أ ي لهب ال يؤثرفهيا قصد غري القرأنية ،لكن مل أر الترصحي به يف الكهمم .اهـ .مطلب يطلق ادلعاء عىل ما يشمل الثناء أقول :وقد رصحوا بأن مفاهمي الكتب جحة ،والظاهر أن املراد ابدلعاء ما
يشمل الثناء؛ لن الفاحتة نصفها ثناء ونصفها الخر دعاء ،فقول الشارح أو الثناء من عطف اخلاص عىل العام.
(.قوهل :أو افتتاح أمر) كقوهل بسم هللا الفتتاح العمل ترباك بدائع.
(قوهل :أو التعلمي) فرق بعضهم بني احلائض واجلنب بأن احلائض مضطرة؛ لهنا ال تقدر عىل رفع حدهثا خبالف اجلنب واخملتار لنه ال فرق نوح.
(قوهل :ولقن لكمة لكمة) هو املراد بقول املنية
حرفا حرفا كام فرسه به يف رشهحا ،واملراد مع القطع بني لك لكمتني ،وهذا عىل قول الكريخ ،وعىل قول الطحاوي تعمل نصف أية هناية وغريها .ونظر فيه يف البحر بأن الكريخ قائل
ابس تواء الية وما دوهنا يف املنع .وأجاب يف الهنر بأن مراده مبا دوهنا ما به يسم قارئا وابلتعلمي لكمة لكمة ال يعد قارئا اهـ ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية .بقي ما لو اكنت اللكمة أية
ك  -ص  -و  -ق  -نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي اجلواز .أقول :وينبغي عدمه يف { -مدهامتان} [الرمحن -]٦٤ :تأمل.
(قوهل :حىت لو قصد اخل) تفريع عىل مضمون ما قبهل من أن القرأن خيرج عن القرأنية بقصد غريه.
(قوهل :اال اذا قصد اخل) اس تثناء من املضمون املذكور أيضا ،واملراد املصيل الصالة الاكمةل ذات الركوع والسجود.
(قوهل :فانه جتزيه) الضامئر ترجع اىل القراءةاملعلومة من املقام أو اىل الفاحتة ط.
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. فال يتغري حمكها) وهو سقوط واجب القراءة هبا:(قوهل
رد احملتار
٣-١٧٢ص١ج

 ال متنع اذا اكن عيل قصد الثناء أو سبيل ادلعاء أو افتتاح أمر- خالصة
In conclusion there are three such situations in which a menstruating lady may recite parts
of the Qur’an with the intention;
a) of praising and glorifying Allah,
b) of supplicating; those parts which are considered as a supplication and not those
complete suwar whose virtues have a safeguarding effect,
c) of seeking blessing when initiating an act.

The quantity of recitation should be kept to an absolute minimum in order to take into
consideration a reliable position based on ahadith which do not permit any reciting of the
Qur’an even individual words irrespective of the intention.

وهللا اعمل وعلمه احمك وامت
Sayyid Amjad M Mohammed (May Allah pardon him)
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