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السؤال

اإلجابــة

ما رأي المذهب الحنبلي في اغتسال المرأة ذات الشعر الطويل بعد الجماع؟

:الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

 يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من الحيض وال يجب عليها نقضه عند غسل

لك العالمة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى فقال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض،

من الجنابة إذا أروت أصوله) نص على هذا أحمد، قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا

؟ فقال: ال، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟

كيف تنقضه من الحيضة، وال تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم

ال يختلف المذهب في أنه ال يجب نقضه من الجنابة، وال أعلم فيه خالفا بين العلماء، إال ما روي عن

روى أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ

 بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا البن عمر، يأمر النساء إذا

رؤوسهن، أفال يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل

.فال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات

 على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة

فأنقضه للجنابة؟ قال: ال، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء

.فتطهرين. رواه مسلم

ً ال يمنع، لم يجب سها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفا

 هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر، ألن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله، وأما

حيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاوس، لما روى عن عائشة

النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضاً: خذي ماءك وسدرك، وامتشطي. وال يكون

ر غير مضفور، وللبخاري: انقضي رأسك وامتشطي. والبن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. وألن

الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة، ألنه يكثر فيشق ذلك

قول وهو واجب غ مستحب هذا نا: أصحا عض وقال الوجوب ف األصل مقتض عل ق ف ه
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با لذكره، ألنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألنه موضع من البدن، فاستوى في الحيض

دن، وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة،

سل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض لإلحرام بالحج، فإنها قالت: أدركني يوم عرفة، وأنا

ك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي. وإن ثبت األمر

الستحباب، بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على االستحباب، ألنه أمرها بالمشط، وليس بواجب،

.فما هو من ضرورته أولى

.والله أعلم


