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لقول   ؟ ضطرةطواف احلائض امل بصحة هل انفرد ابن تيمية 

رب العاملني، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله حممد، وعلى آله وصحبه    احلمد 
  أمجعني، أما بعد:

إذا كانت  لبيت احلرام  أن تطوف    للحائض   جيوز أنه ال  بني أهل العلم   نزاعفإنه ال  
ا    وهي طاهر،قادرة على الطواف   ، كما )١(لو طافت  تنازعوا يف إجزائهوإن    ذا، مث وأ

م متنازعون يف إجزا   . حال االضطرار  ئهأ
؛ )٢(ومن أشهر من انتصر للقول بصحة طوافها عند الضرورة: شيخ اإلسالم ابن تيمية

ل من  جُ ولعل    وجاهته،قوته و ال ُجتحد  مبا    -)٣( صيال واستدالال ومناقشة-  أتى فيهافقد  
  .فمن َمِعينه يغرتف من بعد: وافقه

بعض    لرمباو  بصحة  أن    الناسظن  لقول  منفرد  اإلسالم  احلائض  شيخ  طواف 
م املعذورة،   جلواز، وليس    ذكريذكرون سواه عند    يكادون  ال  حىت إ ؛  هذا  القول  صوا

جلواز والصحة سواه   ، قبله وبعده. مجٌع من أهل العلم :فالقائلون 
قوال على قول؛ وإمنا رغبت يف أن    هذه املسألة  مرجحا يف  -يف هذا املقام-ولست  

أسوق طائفة ممن يوافقهم شيخ اإلسالم فيها أو يوافقونه؛ لُيعلم عدم انفراده فيها، وهللا  
  لتوفيق. ويل ا

  عائشة رضي هللا عنها  أوال:
روينا عن سعيد بن منصور  أبو عوانة عن أيب بشر عن عطاء  «قال ابن حزم:  فقد  

ا عائشةُ   ؛قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم املؤمنني   .)٤( »بقية طوافها   فأمتت 
 

  . ٢٦/٢٠٥الفتاوى انظر: جمموع ) ١( 
بعه  ) ٢(    . ، ال سيما يف كتابه إعالم املوقعني ما قّرر تلميذه ابن القيم فيو
  ؛ ال ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعمال ملا جتشمت الكالم   «ولو وقد قال رمحه هللا بعد أن أطال البحث فيها:  )  ٣( 

  . ٢٦/٢٤١جمموع الفتاوى  . فإن االجتهاد عند الضرورة مما أمر هللا به» ،حيث مل أجد فيها كالما لغريي 
  . ٥/١٨٩احمللى ) ٤( 



٢ 
 

   .)١( وصححه ابن القيم

ح نيا:   .هـ)١١٥أو   ١١٤(ت  ، التابعي اجلليلعطاء بن أيب ر
هللا رمحه  قال  أجزأ  فقد  حاضت  مث  فصاعدا،  أطواف  ثالثة  املرأة  طافت  «إذا   :

  . )٢( عنها»
من هذا األثر أنه مل ير الطهارة من احليض شرطا يف صحة الطواف؛ إذ لو كان    ّنيٌ وبَ 

  السابع، وهذا ظاهر. و الرابع و كذلك مل يكن فرٌق بني الشوط الثالث 
أن املرأة إذا حاضت يف أثناء الطواف   :قل عن عطاء يف ذلكنُ   ومما«قال ابن تيمية:  

ا تتم طوافها   .)٣(»وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من احليض ليست شرطا  ،فإ

  مذهب احلنفية  ا:لث
  .)٤(فمشهور املذهب: صحة طواف احلائض، وعليها بدنة

ما«:  )٥( جاء يف مراقي الفالح لكعبة وإن صح  [احليض والنفاس]  وحيرم   ؛ الطواف 
  . »ويلزمها بدنة يف طواف الركن ،ألن الطهارة فيه شرط كمال وحتل به من اإلحرام

وترك   ،دخول املسجد  :من جهتني  [على احلائض]  حيرم الطواف«وقال ابن جنيم:  
فاندفع به ما   ،لكن ال مينع صحته كما هو املشهور من مذهبنا  [للطواف]،  الطهارة له

  .)٦(»نقله النووي يف شرح املهذب من نقل اإلمجاع على عدم صحة طوافها مطلقا 

  .إمام املالكية يف املغرب يف زمانه هـ)٢٤٠(ت  املالكي بن سعيد سحنون ا:رابع

 
  . ٣/٣٦إعالم املوقعني يف ) ١( 
  . ٣/٢٠٠ شيبة  أيب  ابن  أخرجه) ٢( 
  . ٢٦/٢٠٨ الفتاوىجمموع ) ٣( 
  . ٢/٥١٩وحاشية ابن عابدين  ،  ٢/٣٩٨، البحر الرائق ١/١٦٦انظر: فتح القدير ) ٤( 
 )٦٢) ٥ .  
  . ١/٢٠٤البحر الرائق ) ٦( 



٣ 
 

ا«قال القرايف:  فقد   تطوف   ]ألجلها  [احلائض اليت ال تتأخر قافلتها  وروى سحنون أ
ستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض للخالف يف اشرتاط الطهارة يف الطواف وألنه يُ 

  .)١(»وها هنا أعظم ،لضرورة النسيان
ويف الذخرية: وروي عن سحنون أن من حبسها احليض  «:  فقال  ابن فرحون  نقلهو 

ا تطوف ستباح  نه يُ وأل  ،للخالف يف اشرتاط الطهارة يف الطواف  ؛عن طواف اِإلفاضة فِإ
  .)٢( »وما هنا أعظم  ،للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان

  . اإلمام أمحد يف رواية عنه سا:خام
: أن الطواف ال -وعليها القول املشهور يف املذهب -فعنه رمحه هللا روايتان: األوىل  

  يصح من احلائض. 
  والثانية: أنه يصح منها، وجتربه بدم.

  .)٣(»وعنه: يصح من حائض وجتربه بدم «قال املرداوي: 
ونقل  «عن اإلمام أمحد؛ فقد قال القاضي أبو يعلى:    ما رواه ابن احلكمويؤيد هذا  

رة أو الصدر وهو جنب أو [ابن احلكم]  بكر بن حممد عن أبيه لبيت للز : إذا طاف 
سياً أرجو أن جيزئه ويريق دماً، وإن كان مب   .)٤(»كة أعاد الطواف على غري وضوء 

ا لو كانت كذلك    -رمحه هللا -فهذه الرواية تفيد أن الطهارة عنده   ليست شرطا؛ أل
لنسيان لصحة؛ وعليه فطواف احلائض املعذورة )٥( ملا سقطت    .أوىل 

 
  . ٣/٢٧٢ الذخرية) ١( 
  . ١/٤٤٥ املناسك أفعال  إىل السالك  إرشاد) ٢( 
، وشرح  ٣/٢٠٢،  ١/٢٢٨، واملبدع  ٦/٤٠،  ١/٣٥٤، وانظر أيضا: الفروع  ١/٣٤٨ومثله يف    . ١١٥/ ٩اإلنصاف  )  ٣( 

  . ٢٠٨-٢٦/٢٠٦الفتاوى ، وجمموع ٤٥٩العمدة البن تيمية (الطهارة) 
والوجهني  )  ٤(  (احلج)    . ١/٢٨٢الروايتني  العمدة  تيمية يف شرح  ابن  بنحوها  ذكرها  الفتاوى  ٢/٥٨٧وقد  ، وجمموع 

  . ٤/٣٧١، وابن القيم يف إعالم املوقعني ٢٦/٢١٠
  . ٢٦/٢٠٦الفتاوى انظر: جمموع ) ٥( 



٤ 
 

فظاهر هذا أن الطهارة غري شرط،  «قال القاضي أبو يعلى بعد إيراد هذه الرواية:  
ينوب عنها   الطهارة ولكن  الدم ألنه ركن من أركان احلج، فال يكون من شرط صحته 

الطهارة واجبة يف الطواف فكان عليه الدم   كالوقوف بعرفة، وإمنا وجب عليه الدم ألن
إال أن هذا الوجوب ليس بشرط يف صحة الطواف كما أن الرمي واملبيت   ،كرتك واجب

  .)١(»ملزدلفة واجب وليس بشرط
ن الطهارة «عليقا على هذه الرواية:  وقال ابن تيمية ت فهذا النص من أمحد صريح 

سيا لطهارته ،ليست شرطا   .)٢(»ال دم وال غريه ،وأنه ال شيء عليه إذا طاف 
لعذر من اجلنب الناسي؛   ا أوىل  وقد نّبه على صحة طواف احلائض املضطرة، وأ

ن تُ «فقال رمحه هللا بعد أن أورد بعض أقوال اإلمام وأصحابه:   عذر من فاحلائض أحق 
وعذرها    ،وهذه تعجز عن الطهارة  ،فإن ذلك ميكنه الطهارة  ؛اجلنب الذي طاف مع اجلنابة
لنسيانلعجز والضرورة أوىل من ع ا يف الصالة يؤمر    ؛ذر اجلنب  فإن الناسي ملا أمر 

خبالف    ،وكذلك من نسي الطهارة للصالة فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر  ،ا إذا ذكرها
ا تسقط عنه    ؛العاجز عن الشرط ملاء فإ ومل يوجب هللا    ...مثل من يعجز عن الطهارة 

فهذه إذا مل ميكنها الطواف على الطهارة   على أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات.
وال يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن    ، سقط عنها ما تعجز عنه

  .)٣(»هللا ما استطعتم}  وقد قال هللا تعاىل: {فاتقوا  ،فيه أو واجب كما يف الصالة وغريها
  هـ). ٤٥٨القاضي أبو يعلى احلنبلي ( ا:دسسا

  فكالمه الذي نقلته عنه آنفا يدل على ميله إىل هذا القول. 
وعنه [أي اإلمام أمحد]: يصح من احلائض  «وهذا ما فهمه املرداوي حيث قال:  

  .)٤( »وجتربه بدم، وهو ظاهر كالم القاضي

 
  . ١/٢٨٢الروايتني والوجهني ) ١( 
  . ٢٦/٢١٠الفتاوى جمموع ) ٢( 
  . ٤/٣٧٣وساقه ابن القيم عن شيخه أيضا يف إعالم املوقعني  .٢٦/٢٠٩املصدر السابق ) ٣( 
  . ٩/١١٥اإلنصاف ) ٤( 



٥ 
 

  بعض علماء املالكية بعا:سا
واملناسب للملة احلنيفية السمحة أن املرأة  «:  )١( اخلرشيفي حاشية العدوي على  ف

ا إما أن    :لو حاضت قبل طواف اإلفاضة وإذا انتظرت الطهر تعذر عليها العود لبلدها أ
أن من طاف للقدوم وسعى ورجع لبلده قبل  :تقلد ما رواه البصريون املالكيون عن مالك

سيا أو  جاهال  اإلفاضة  اإلفاضة  :طواف  طواف  عن  رواه    ،أجزأه  ما  خالف  وهو 
البغداديون عنه من عدم اإلجزاء وهو املذهب، وال شك أن عذر احلائض والنفساء أشد 

  . من عذر اجلاهل
نه يصح الطواف من احلائض  )٢(ما أ حنيفةإو  شرتط عنده يف الطواف وال ي  ،القائل 

 ، ويلزمها ذبح بدنة ،وكذا هو إحدى الروايتني عن أمحد بن حنبل ،طهارة احلدث واخلبث
مث بدخول املسجد حائضا   . »ويتم حجها لصحة طوافها، وإن كانت 

  . )٤(، والشيخ عّليش)٣( وذكر حنو هذا الزرقاين
تلك املسألة تقليد أيب  واألسهل يف  «:  )٥( ويف حاشية الصاوي على الشرح الصغري
حليض والنفاس موع  ، حنيفة وأمحد يف صحة طوافها    .»كذا يف ا

هذا وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله 
  وصحبه أمجعني. 

  كتبه: صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي و 

 
 )٢/٣٤٣) ١ .  
  . أي: وإما أن تقّلد أ حنيفة) ٢( 
  . ٢/٥٠٩شرح الزرقاين على خمتصر خليل انظر: ) ٣( 
  . ٢/٢٩٨منح اجلليل  انظر: ) ٤( 
 )٢/٧١) ٥ .  


