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السؤال

اإلجابــة

لقول بوجوب مسح الرأس كله عند الوضوء، فهل تجب إزالة البنسات والبكالت وربطات الشعر التي

 والمصنوعة من البالستيك عند كل وضوء؟ وهل صح عن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت

.تمسح مقدمة رأسها؟ وجزاكم الله خير على ما تقدمونه من خدمه للمسلمين

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

ائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح اختلفوا هل يعفى عن اليسير من الرأس أو ال؟ قال في

خ�ُرهُْم، وَعََفا فِي
َ
ْصَحاِب ُمتََقد�ُمهُْم وَُمتَأ

َ
جُب َمْسُح َجِميعِهِ ـ هَذَا الَْمذْهَُب بَِال َريٍْب وَعَلَيْهِ َجَماهِيُر اْأل

كْثَرِيَن بِِخَالفِهِ، وَعَنُْه: يُْجزِئُ
َ
: وَظَاهُِر كََالمِ اْأل ْركَِشي� عْن يَِسيرِهِ لِلَْمَشق�ةِ، قُلْت: وَهُوَ الص�وَاُب، قَاَل الز�

�لُثَاِن كْثَُرهُ الث
َ
بُو الَْخط�اِب فِي ِخَالفِهِ الص�غِيرِ: أ

َ
�عْلِيِق، وَأ  فِي َمْجَمِع الْبَْحَريِْن، وَقَاَل الَْقاِضي فِي الت

�ْصِف وَلَوْ بِيَِسيرٍ. إلى آخر كالمه رحمه الله في كْثََر ِمْن الن
َ
كْثََر. فََشِمَل أ

َ
كْثَُر اْأل

َ
طْلَقَ اْأل

َ
�لُُث فََما دُونَُه، وَأ ث

حمد في المسألة، وقد صوب العفو عن اليسير كما رأيت وعليه، فإن كانت هذه األشياء المذكورة

كان المسح صحيحا مجزئا، وأما على القول بأنه ال يعفى عن اليسير فإن كل ما يحول دون وصول

ن هذه األشياء المذكورة وغيرها مانع من صحة الطهارة على هذا القول، قال ابن قدامة: ولو خضب

�ُه لَْم يَْمَسْح عَلَى َمَحل� ن
َ
يِن، نَص� عَلَيْهِ فِي الِْخَضاِب، ِأل

�نَُه، لَْم يُْجزِئُْه الَْمْسُح عَلَى الِْخَضاِب وَالط�  طَي

ِسهِ ِخْرقًَة فََمَسَح عَلَيْهَا. انتهى
ْ
ْشبََه َما لَوْ تََرَك عَلَى َرأ

َ
.الَْفْرِض، فَأ

�ا: قَاَل ذكور فالظاهر أن اإلمام أحمد يصححه عنها، ألنه ذكره محتجا به، قال في المغني: وَقَاَل ُمهَن

ِسهَا. انتهى
ْ
ْسهََل، قُلْت لَُه: وَلَِم؟ قَاَل: كَانَْت عَائَِشُة تَْمَسُح ُمَقد�َم َرأ

َ
ِس أ
ْ
أ ةُ فِي َمْسِح الر�

َ
ْن تَكُوَن الَْمْرأ

َ
أ

ئشة االقتصار على مسح بعض الرأس، فصح ذلك عن ابن عمر وهو من أتبع الناس للسنة كما هو

س، قَالَه ابن الُْمنْذِرِ وَغَيُْرهُ وَلَْم يَِصح�
ْ
أ  ابن حجر في الفتح: وََصح� عَن ابن عمر اِالكْتَِفاء بمسح بعض الر�

َحدٍ ِمَن الص�َحابَة إِنْكَار ذَلِك قَالَه ابن َحْزمٍ. انتهى
َ
.عَْن أ

هب نعني القول بإجزاء االقتصار على مسح بعض الرأس له قوة واتجاه وبخاصة في حق المرأة،

فالتفريق بينها وبين الرجل رواية عن أحمد، وإن كان األحوط بال شك وجوب استيعاب الرأس بالمسح


