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 ( 2)  البحث عنوان 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد   ،إن احلمد هلل حنمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه
 .. وبعد ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  ، ومن يضلل فال هادي له ،هللا فال مضل له

 ھچ  : هللا تعاىلكما قال    ، فإن من أفضل ما يسعى إليه العبد بيان أحكام الشريعة وما فيها من تيسري ومساحة

ومن   ،(2)(ولن يشاد الدين أحد إال غلبه  ،إن الدين يسر)    وقال رسول هللا    ،(1)چ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ
ومن هذا أن هللا تعاىل   ، أتمل الشريعة وجد أن معىن التيسري ورفع احلرج ظاهر يف مجيع الفرائض واألوامر الشرعية

ويف هذا البحث دراسة ملسألة مهمة   ،شرع يف الوضوء املسح على الرأس فلم يشرع غسل الرأس تيسرياً على العباد
 ؟ أم يباح له أن ميسح على غطاء الرأس  ، وهي هل الواجب على من كان على رأسه غطاء أن يرفعه وميسح رأسه

   :أمهية البحث
" ترتبط بعبادة الوضوء للصالة اليت هي عمود اإلسالم والركن الثاين لرأس يف الوضوءغطاء امسألة "املسح على  

م الفقهاء أبواب الطهارة والصالة ولذا يقد    ،وال شك أن دراسة مسائل الطهارة والصالة من أهم املسائل  ،من أركانه
كما أن املتتبع ألحوال الكثري من الناس جيد االختالف بينهم واحلرية يف حكم املسح على   ،على سائر أبواب الفقه

  . غطاء الرأس

   :سبب اختيار البحث
   .عدم اطالعي على من حبث هذه املسألة حبثاً معاصراً  -1

   .تنوع واختالف أغطية الرأس مما ُيشعر أبمهية دراسة هذه املسألة -2

   :وتساؤالته مشكلة البحث 
وإن كان   ؟ هل هو مباح أم ممنوع منه  غطاء الرأس يف الوضوءاملسح على    حكممت حتديد مشكلة البحث يف  

هناك شروط ال بد من توافرها إلابحة وهل    ؟ وما هي كيفية املسح  ؟ الرأسعلى    يُلبسمباحاً فهل املسح على كل ما  
 ؟املسح

 
 .  78سورة: احلج من اآلية رقم :  (1) 
   (.39)رقمه   1/17ابب الدين يسر   ،كتاب اإلميان   :أخرجه البخاري يف صحيحه (2) 
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 ( 3)  البحث عنوان 

 

 

  :الدراسات السابقة
ض هلا كثري من الفقهاء يف كتبهم وخاصة تعر    ،والقالنس  ،اخلمارو   ،العمامةاملسح على    :مسائل الطهارة ومنها

مل أطلع على من خصها ابلبحث   من أغطية الرأسوقد استحدث الناس يف هذه األزمان أشكاال متعددة    ،احلنابلة
  .والدراسة

 خطة البحث
 .بفهرس للمصادر واملراجعوختم    ، وخامتة  ، وثالثة مباحث ،ومتهيد   ،انتظم البحث يف مقدمة

وخطة   ، والدراسات السابقة له  ، ومشكلة البحث وتساؤالته  ، وأسباب اختياره  ، املقدمة وحتوي أمهية املوضوع
 . ومنهج البحث ،البحث

 . واملراد بغطاء الرأسحكم مسح الرأس    :التمهيد 
 وفيه ثالث مسائل: .حكم مسح الرأس يف الوضوء  : املطلب األول

 املسألة األوىل: املراد مبسح الرأس يف الوضوء.  
 املسألة الثانية: حكم املسح على الرأس يف الوضوء. 
 املسألة الثالثة: حكم مسح األذنني يف الوضوء. 
 املسألة الرابعة: مقدار ما مُيسح من الرأس .   

  .املراد أبغطية الرأس  :املطلب الثاين
 .   املسح على العمامة    : املبحث األول

 ابلعمامة. املراد    : املطلب األول
 حكم املسح على العمامة مع الرأس.  :املطلب الثاين

 املطلب الثالث: حكم االقتصار على مسح العمامة دون الرأس.
 املسح على اخلمار.   :الثايناملبحث  

 معىن اخلمار.   : املطلب األول
 املطلب الثاين: حكم املسح على اخلمار. 

 املبحث الثالث: املسح على القلنسوة.
 املطلب األول: املراد ابلقلنسوة.   
 املطلب الثاين: حكم املسح على القلنسوة.   

 املبحث الرابع: املسح على احلناء والتلبيد.
 املطلب األول: املراد ابحلناء والتلبيد.  
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 ( 4)  البحث عنوان 

 

 

 سح على احلناء.املطلب الثاين: حكم امل  
 املبحث اخلامس: املسح على الوقاية.

 املطلب األول: املراد ابلوقاية .   
 املطلب الثاين: حكم املسح على الوقاية.   

 املبحث السادس : املسح على الغرتة . 
 املطلب األول: املراد ابلغرتة.   
 املطلب الثاين: حكم املسح على الغرتة يف الوضوء .   

 املبحث السابع: املسح على الطاقية.
 املطلب األول: املراد ابلطاقية.   
 املطلب الثاين: حكم املسح على الطاقية.  

 املبحث الثامن : املسح على القبعة. 
 املطلب األول: املراد ابلقبعة.   
 قبعة. املطلب الثاين: حكم املسح على ال  

 املبحث التاسع: املسح على الباروكة . 
 املطلب األول: املراد ابلباروكة .   
 املطلب الثاين: حكم املسح على الباروكة.   

 املبحث العاشر: شروط املسح على العمامة وحنوها . 
 املبحث احلادي عشر : صفة مسح غطاء الرأس . 

 املطلب األول: مقدار ما مُيسح من غطاء الرأس.   
 املطلب الثاين: صفة مسح غطاء الرأس .   

 .اخلامتة
 فهرس املراجع . 

   :منهج البحث
 : سلكت يف إعداد البحث منهًجا ميكن إمجاله يف اآليت

 .االستقراءمجع املادة العلمية من مظاهنا عن طريق   -1
بذكر األقوال    ،االختالفومواضع    ،فيهاليتضح املقصود منها وبيان مواضع االتفاق    املسائلتصوير   -2

املذاهب   به إن   ، ذلكواالستدالل على    ، األربعةمن  وما جياب عنها  مناقشات  يرد من  ما  وبيان 
  . مث ذكر الراجح مع بيان سبب الرتجيح ،وجدت
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 ( 5)  البحث عنوان 

 

 

 . املعتربةالتوثيق من املصادر   -3
 . أمكنريج األحاديث من مصادرها واحلكم عليها ما  وخت  ، سورهاعزو اآلايت إىل   -4
 . ونتائجه ،البحثذكر خامتة حتكي خالصة   -5
 .واملراجع تذييل البحث بفهرس املصادر  -6
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 ( 6)  البحث عنوان 

 

 

 التمهيد

 واملراد بغطاء الرأسحكم مسح الرأس يف الوضوء 

 حكم مسح الرأس يف الوضوء  :املطلب األول

  :الوضوءاملراد مبسح الرأس يف  :املسألة األوىل
 : ويقال للرجل إذا توضأ  ،ومتس ح منه وبه  ،مسحه ميسُحه مسحاً ومس حه  ،إمرار اليد على الشيء :لغةاملسح  

 . (1) واملسح يكون مسحاً ابليد وغسالً    ، قد متسح
بللة ابملاء  إمرار اليد    :مسح الرأس شرعا  

ُ
 .(2) الرأس على  امل

   :حكم املسح على الرأس يف الوضوء :املسألة الثانية
 . (3) اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء اليت ال يصح إال هبا

  :األدلة على فرضية مسح الرأس
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     چ   :قول هللا تعاىل (1

چٺ ٺ ٺ
 (4)   

  : وجه الداللة
واألمر اجملرد عن   (،فاغسلوا)وجاء بصيغة األمر    ،ومنه مسح الرأس  ،يف اآلية بيان لصفة الوضوء الواجب

  . القرينة يدل على الوجوب
مسح   أن رسول هللا    ومنها حديث عبدهللا بن زيد  ، األحاديث اليت وصف فيها وضوء النيب   (2

 ، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه  ، بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه  ، فأقبل هبما وأدبر  ،رأسه بيديه
   .(5) مث غسل رجليه

 
   . 2/593لسان العرب   :ينظر  (1) 
وبعضهم يرى    ، اإلمرار ابليد بعض العلماء يشرتط أن يكون  .441املغرب يف ترتيب املعرب ص  ، 1/240الدين اخلالص    : ينظر (2) 

،    1/273، التعليقة للقاضي حسني   1/90، منح اجلليل    1/63ينظر: املبسوط   .أن املقصود املسح ابليد أو خبرقة أو غريها 
 .   1/30الكايف  

 . 1/395اجملموع  ، 1/86املغين  :بنظر  (3) 
   .6 : اآلية رقم ،املائدة :سورة (4) 
  ، كتاب الطهارة  :ومسلم يف صحيحه  (، 185)رقمه    1/48  ، ابب مسح الرأس كله  ، كتاب الوضوء  :أخرجه البخاري يف صحيحه  (5) 
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 ( 7)  البحث عنوان 

 

 

   :(1)مسح األذنني يف الوضوء حكم :املسألة الثالثة
 اتفق الفقهاء على أن مسح األذنني مع الرأس مشروع واختلفوا يف فرضيته على قولني: 

  : القول األول
 ، (3) واملالكية  ،(2)فهو مذهب احلنفية  ، قول اجلمهور  ووه  ، مسح األذنني يف الوضوء مستحب وليس بواجب

  .(5)وهو املذهب عند احلنابلة  ،(4)والشافعية
  :القول الثاين

  .(6) رواية عند احلنابلة  ووه  ،جيب مسح األذنني يف الوضوء 
  :األدلة

  : أدلة القول األول
  (7) (فيضع الوضوء مواضعهال تتم صالة ألحد من الناس حىت يتوضأ  )   :   قال رسول هللا  (1

  : وجه الداللة
أنه على   وهذا خمصص لفعل النيب    ،ملا اقتصر مبواضع الوضوء على األعضاء األربعة انتفى وجوب ما عداها

اإلجياب على  دليال  أفعاله  لو كانت  اختلف    ،االستحباب  وقد  أم   فيها  العلماءفكيف  اإلجياب  على  حُتمل 
  .(8) االستحباب

فإذا مل يكوان   ، أو وحدمها أجزأات منه  ، أو من الرأس مسحتا معه  ، األذانن من الوجه غسلتا معهلو كانت   (2
ولو كانتا من الرأس كفى ماسحهما أن ميسح ابلرأس كما يكفي مما يبقى من   ، هكذا فلم يذكرا يف الفرض

  .(9) الرأس وقد اتفق اجلمهور على أنه ال جيزئ مسح األذنني عن ذلك البعض

 
   (. 235)رقمه   1/145ابب آخر يف صفة الوضوء 

 تظهر أمهية حبث هذه املسألة هنا كون أكثر أغطية الرأس ال تغطي األذنني.  (1) 
 . 1/121حاشية ابن عابدين   ،1/213البناية شرح اهلداية  :ينظر  (2) 

 . 1/134الفواكه الدواين  ، 13خالصة اجلواهر الزكية يف فقه املالكية ص ،2كتاب اخلصال ص  :ينظر  (3) 

 . 199/ 1احلاوي   ،1/42األم  :ينظر  (4) 
   . 1/192شرح الزركشي    ، 1/352الشرح الكبري   ،5/230اجلامع لعلوم اإلمام أمحد   :ينظر  (5) 
 . 1/192شرح الزركشي    ، 1/352الشرح الكبري   ،5/230لعلوم اإلمام أمحد  اجلامع   :ينظر  (6) 
والطرباين يف املعجم    ،1/320ابب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود    ، كتاب الصالة  :أخرجه أبو داود يف سننه  (7) 

  صفة صالة النيب    :لباين يف وصححه األ  (،4526)رقمه    5/38رفاعة بن رافع الزرقي    ، من امسه رفاعه  ،ابب الراء   : الكبري
1/181.   

 . 1/199احلاوي   :ينظر  (8) 
 . 1/192شرح الزركشي   ،1/352الشرح الكبري على املقنع  ،1/42األم  :ينظر  (9) 
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 ( 8)  البحث عنوان 

 

 

وال يفهم من إطالق اسم الرأس دخوهلما   ، وال يشبهان أجزاء الرأس  ،من الرأس على وجه التبع   األذانن  (3
 .(1)فيه

  :أدلة القول الثاين
  (2)   ( األذانن من الرأس)  :   قال رسول هللا  (1

  : وجه الداللة
  .يف احلديث بيان حدود الرأس وأن األذانن داخلة فيه

 :املناقشة
  :من عدة أوجه ميكن أن يناقش  

   .(3)احلديث ضعيف عند كثري من العلماء فال يصح االحتجاج به  :األول
يعين فال حاجة إىل أخذ   ،ال من الوجه وال مستقلتان   : أي (األذانن من الرأس  )  معىن قوله أن   :الثاين

 . (4) مسحهما ببلل ماء الرأس بل جيزىء  ،جديد منفرد هلما غري ماء الرأس يف الوضوء ماء
 .(5) تدل على الوجوب مامل يصرفها دليل  مسح أذنيه حني توضأ وأفعال النيب  أن النيب  (2

 :املناقشة
ن ما ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله على وجه التعبد ال يدل على الوجوب بل يدل ميكن أن يناقش أب 

 .(6) واجباً أم مستحباً على ترجيح الفعل على الرتك سواء كان  
  :الرتجيح
 كما   ،وذلك ملا سبق من أدلة القول األول  ،وهو عدم وجوب مسح األذننيالقول األول    - وهللا أعلم -الراجح  

األذنني ولو كان مسحهما واجب لنص األمر مبسح أن آية الوضوء اليت ذكر فيها الفروض مل أيت فيها النص على 
    . عليها كباقي الفروض

 
   . 1/352الشرح الكبري  :ينظر  (1) 
  ، كتاب الطهارة  :والرتمذي يف سننه  (،134)رقمه      1/50ابب صفة وضوء النيب    ،كتاب الطهارة   :أخرجه أبو داود يف سننه   (2) 

  1/283ابب األذانن من الرأس    ، أبواب الطهارة وسننها : وابن ماجه يف سننه  (، 37)رقمه  1/86ابب أن األذنني من الرأس  
أحدمها الكالم يف    :وهذا احلديث معلول بوجهني :" قال ابن دقيق العيد يف اإلمام :1/18قال يف نصب الراية    (، 444)رقمه 

  ، ه".فاحلديث عندان حسن أ   - مث قال بعد أن ذكر الكالم عن شهر بن حوشب-  ..الشك يف رفعه  :والثاين   ،ن حوشب شهر ب
   (. 36) رقم   1/81سلسلة األحاديث الصحيحة  :ينظر   .وصححه األلباين 

   .1/234جممع الزوائد   ،وما بعدها 18/ 1نصب الراية   :ينظر  (3) 
   .1/91سلسلة األحاديث الصحيحة   :ينظر  (4) 
 . 1/199احلاوي   :ينظر  (5) 
   .2/830املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  :ينظر  (6) 
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 ( 9)  البحث عنوان 

 

 

سح من الرأس :املسألة الرابعة    مقدار ما ُيم
واختلفوا فيما جيب مسحه   ،(1) أمجع العلماء على أن من مسح رأسه كله يف الوضوء فقد أحسن وفعل ما يلزمه

   :(2) مجيع الرأس أو بعضه على قولني
 .(4) حلنابلةوا  ،(3) ملالكيةوهو مذهب ا  ،أو أكثره ،مسح مجيع الرأس جيب  : القول األول
 . (7)والشافعية  (6) وهو مذهب احلنفية  ،وال جيب استيعاب مجيع الرأس  (5) جيزئ مسح بعض الرأس  : القول الثاين
 :األدلة

  : أدلة القول األول
 (8)  چڀ  ٺچ قول هللا تعاىل   (1

  : وجه الداللة
إال أنه إذا مسح األكثر   ،فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس  ،والرأس اسم للجملة  ،أن هللا تعاىل ذكر الرأس

 .(9) جاز لقيام األكثر مقام الكل 
أتستطيع أن تريين كيف كان رسول   : أن رجال قال لعبد هللا بن زيد   :عن أبيه  ،عن عمرو بن حيىي املازين (2

مث مسح   ،.،.رتني فأفرغ على يديه فغسل م  ،فدعا مباء   .نعم: "  -  فقال عبد هللا بن زيد   ؟يتوضأ  هللا  
مث ردمها إىل املكان الذي بدأ   ،بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب هبما إىل قفاه  ؛فأقبل هبما وأدبر  ، رأسه بيديه

 
   . 6/87تفسري القرطيب  ، 1/129االستذكار  :ينظر  (1) 
قال القرطيب يف    ،أما على التفصيل فقد اختلف الفقهاء يف املفروض مسحه من الرأس على أقوال كثرية  ،على قولني ابإلمجال   (2) 

وستة أقوال    ، وقوالن للشافعي  ، ثالثة أليب حنيفة   ، " واختلف العلماء يف تقدير مسحه على أحد عشر قوالً   : 6/87تفسريه  
ألن هذه املسألة هي   ؛ مجيع الرأس أم يكفي مسح بعضه   ؛ هوقد اقتصرت هنا على ذكر اخلالف يف الواجب مسح  ،" .. لعلمائنا 

 . وليس هذا موضعه  ،كما أن استيعاب املسألة األوىل أبقواهلا وأدلتها يطول   ،اليت متس البحث هنا 
املعونة على مذهب عامل املدينة    ، 1/78املقدمات املمهدات    :ينظر   .ذهب اإلمام مالك إىل أن الواجب مسح مجيع الرأس   (3) 

 ( 88/  1)وحاشية الدسوقي  ، 1/259الذخرية  ،1/124
اإلنصاف    : ينظر  .ويف رواية جيزئ مسح أكثره وأما املرأة فيجزئ مسح بعض رأسها   ،مذهب احلنابلة وجوب مسح مجيع الرأس   (4) 

 . 200كتاب الطهارة ص  –شرح العمدة البن تيمية    ، 50/ 1شرح منتهى اإلرادات    ،1/178الفروع وتصحيح الفروع    ،1/351
  ، أو الثلث ،أو الربع  ،أو الناصية   ، أو ثالث شعرات  ،فمنهم من يرى أن اجملزئ شعرة أو بعض شعرة   :اختلفوا يف املقدار اجملزئ  (5) 

 ... أو ما يقع عليه اسم املسح
   ، 1/4بدائع الصنائع   ،1/63املبسوط  ،1/81فتح القدير  :ينظر  (6) 
   . 1/174هناية احملتاج    ،1/176مغين احملتاج   :ينظر  (7) 
   . 6من اآلية رقم   ،املائدة :سورة (8) 
   .10/524موسوعة أحكام الطهارة    :ينظر  (9) 
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 ( 10)  البحث عنوان 

 

 

 (1) "مث غسل رجليه  ،منه

فمسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل   فعل رسول هللا    - رضي هللا عنه -وصف عبدهللا بن زيد    : وجه الداللة
  .وإذا كان كذلك فال شك أنه مسح مجيع رأسه أو أكثره  ،وأدبر  ،هبما

 ، (3) چفَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكمْ چ  : كما قال يف التيمم    ،(2)  چڀ  ٺچ   : قول هللا تبارك وتعاىل (3
  .(4) .فلما مل جيز االقتصار يف التيمم على بعض الوجه دون بعض كان الرأس كذلك 

 . (5) فكما أنه جيب استيعاب العضو املغسول فكذلك املمسوح  ، قياس املمسوح ابملغسول (4

  .(6) امسح رأسك إال ثلثه  كأنك قلت  ،امسح برأسك إال ثلثه جاز  :لو قلت  ؛أن االستثناء يصلح فيها (5

  :أدلة القول الثاين
  .(7)  چڀ  ٺچ   : قال هللا تعاىل (1

الداللة برأسه  :وجه  أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح  اآلية  قوله   ؛يف  الباء يف   ( برؤوسكم)  :ألن 
 . (8)للتبعيض
 :املناقشة

  : يناقش من وجهني
فقد جاء عن أهل اللغة مبا ال يعرفونه    ،من زعم أن الباء للتبعيض  : ابن برهان " قال    :(9) الكايفيف  قال   (أ

 ."ذكروا أنه مسح رأسه كله    ألن الذين وصفوا وضوء النيب 

دافعا لإلشكال ألنه مسح   لو صح أن الباء تصلح للمعنيني وأشكل األمر لكان فعل رسول هللا     (ب
 .(10) هذا وضوء ال يقبل هللا صالة إال به  :مجيع رأسه وقال 

 
  ، كتاب الطهارة  :ومسلم يف صحيحه  (،199)رقمه    1/51ابب الوضوء يف التور    ، كتاب الوضوء   :أخرجه البخاري يف صحيحه   (1) 

   (. 235)قمه  ر  1/145ابب آخر يف صفة الوضوء 
   . 6من اآلية رقم   ،املائدة :سورة (2) 
   .6 :من اآلية رقم   ،املائدة :سورة (3) 
   . 260/ 1الذخرية  ،1/78املقدمات املمهدات  :ينظر  (4) 
   . 1/260الذخرية  ، 1/124املعونة على مذهب عامل املدينة  :ينظر  (5) 
   . 260/ 1الذخرية  ،1/78املقدمات املمهدات  :ينظر  (6) 
   .6 :من اآلية رقم   ،املائدة :سورة (7) 
 . 174/ 1هناية احملتاج  ، 1/176مغين احملتاج   ،1/41األم  :ينظر  (8) 
 (9) 1/29 . 
ابب ما    ، أبواب الطهارة وسننها  :" أخرجه ابن ماجه يف سننه .. "هذا وضوء  : وحديث  ،78/ 1املقدمات املمهدات    :ينظر   (10) 

مجاع أبواب سنة الوضوء    ، كتاب الطهارة  :والبيهقي يف السنن الكربى   (، 419)رقمه    1/268جاء يف الوضوء مرة ومرتني وثالاث  
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 ( 11)  البحث عنوان 

 

 

 ( 1) "..ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه  .."  :وفيه  يف وضوء النيب    حديث املغرية بن شعبة   (2
 : وجه الداللة

 . (2) فدل على أن الواجب بعض الرأس ال مجيعه  ؛اكتفى مبسح البعض  أن النيب    
 :املناقشة

بعض كما جاء مفسرا يف    ،العمامةحممول على أن ذلك مع  مسح بناصيته    ما ورد يف احلديث من أن النيب  
 . (3)   ألفاظ حديث املغرية

تعلق ابملسح ابلرأس  (3 األمر  العرف  ،أن  استيعابه يف  يقتضي  يدي   : يقال  ، واملسح ابلشيء ال  مسحت 
ومل يضرب   ،وإن مل يكتب بكل القلم  ،وضربت ابلسيف  ، كتبت ابلقلم  :ويقال  ، وإن مل ميسح بكله  ، ابملنديل

 . (4) فيتناول أدىن ما يطلق عليه االسم  ،بكل السيف
 :املناقشة

فدل على أن   ؛اكتفى ابلبعض  مل يشر إىل أن النيب    ميكن أن يناقش أبن مجيع من وصف وضوء النيب  
 . املراد مسح مجيع الرأس

 : الرتجيح
وال جيب استيعاب مجيع الرأس   ، وعمومهالقول األول فيجزئ يف مسح الرأس مسح غالبه    - وهللا أعلم-الراجح  

وألن   ،وملوافقة هذا لظواهر النصوص من الكتاب والسنة  ؛ملا يف ذلك من املشقة ومسح الرأس مبين على التخفيف
  . القول الثاين ال ينضبط ولذا وجد من يقول أبن مسح بعض شعرة جمزئ

 
 
 
 

 
    1/134ابب وضوء رسول هللا    ، كتاب الطهارة  :والدارقطين يف سننه (، 379)ابب فضل التكرار يف الوضوء رقمه  ،وفرضه 
   (. 258)رقمه  

   (. 274) رقمه   1/159ابب املسح على الناصية والعمامة   ،كتاب الطهارة  :صحيحه  أخرجه مسلم يف (1) 
   .1/176مغين احملتاج   :ينظر  (2) 
ابب املسح على الناصية    ،كتاب الطهارة  :يف بعض ألفاظ احلديث يف صحيح مسلم  ، 1/50شرح منتهى اإلرادات    :ينظر   (3) 

املمهدات    : وينظر  ، وعلى عمامته"   ، ومقدم رأسه   ، "مسح على اخلفني   (: 274)رقمه    1/157والعمامة     ، 1/87املقدمات 
   . 88/ 6تفسري القرطيب 

   .1/4بدائع الصنائع   :ينظر  (4) 
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 ( 12)  البحث عنوان 

 

 

 أغطية الرأس املراد ب:  املطلب الثاني

 
  .( 1) فوق الشيء من لباس وحنوه فيواريه ويسرته  ما جُيعل :الغطاء
  .(2) وسؤ اجلمع أرؤس ور   ، وهو مذكر  ،هو من كل شيء أعاله   :الرأس

  .(3) جمتمع اخللقة ، وبداخله املخ ،وحيوي العينني والفم واألذنني ،فهو اجلزء األعلى من البدن 
وذلك ألن هللا عز وجل ذكر الرأس  ،الشعر عادةلكن املراد ابلرأس يف الوضوء أعلى الرأس وقفاه مما ينبت فيه 

 ، ما عليه شعر من الرأس  ، ولو مل يذكر الغسل للزم مسح مجيعه  ،وعني  الوجه للغسل بقي ابقيه للمسح  ،يف الوضوء
  .(4) وما فيه العينان واألنف والفم

  : املقصود بغطاء الرأس يف هذا البحث
كالعمامة   ،سواء كان يُغطي الرأس كله أو بعضه  ،املفروض مسحه منهكل ما يُغطى به الرأس مما يُغطي  

 . (5) والقبعة والطاقية وحنوها
 وسيتم حبث حكم املسح على كل نوع من األغطية يف املباحث التالية.. 

 
  1628/ 2معجم اللغة العربية املعاصرة    (، غ ط و )  175/    39اتج العروس    ،539التوقيف على مهمات التعاريف ص    : ينظر  (1) 

   (.غ ط ي)
   ،707/ 2ة اإلفصاح يف فقه اللغ  :ينظر  (2) 
   (،ر أ س )  2/836معجم اللغة العربية املعاصرة   :ينظر  (3) 
 . 6/87تفسري القرطيب   :ينظر  (4) 
   (.ر أ س )  2/836معجم اللغة العربية املعاصرة   :ينظر  (5) 
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 ( 13)  البحث عنوان 

 

 

 املسح على العمامة : األولاملبحث 

 
 املراد بالعمامة  :األول املطلب

ألن   ؛ُسوِ د  ،وُعمم الرجل  ، ألبسه العمامة  ( تعميما)وعم مه    ،واجلمع عمائم وعمام   ،ما يلف على الرأسالعمامة  
  .(1) هبا مبعىن  ( وتعمم)  ، ابلعمامة  (اعتم)و   ،ورمبا كين هبا عن البيضة أو املغفر ،العمائم تيجان العرب

 

  .املسح على العمامة مع الرأسحكم  :املطلب الثاني

وذلك أبن ميسح على   ،(2) على انصيته وعمامته أجزأه ذلك مع العذرأمجع العلماء على أن من مسح  
  .انصيته مث يتم املسح على عمامته

  :ومنها  ،ابألدلة اليت ورد فيها املسح على العمامة والناصيةواستدلوا على ذلك  

 . (3) وعلى عمامته  ، ومقدم رأسه  ، مسح على اخلفني  أن النيب    - رضي هللا عنه-حديث املغرية بن شعبة  

  : وجه الداللة
  .مسح على مقدم رأسه وأمت املسح على عمامته احلديث صحيح صريح يف أن النيب 

 

 .االقتصار على مسح العمامة دون الرأسحكم  :املطلب الثالث

  ؟إذا كان على املتوضئ عمامة وأراد املسح عليها دون املسح على شيء من الرأس فهل له ذلك
  :الفقهاء يف هذه املسألة على قولنياختلف  

  .(4) نابلةاحلمذهب  هو  و  ، جيوز االقتصار على مسح العمامة يف الوضوء  : القول األول

 
 . 33/147اتج العروس  ، 12/424لسان العرب  ، 218خمتار الصحاح ص :ينظر  (1) 
وابلتايل فإن من مسح انصيته فقد مسح الواجب    -كما سبق بيانه-مذهب احلنفية والشافعية عدم وجوب استيعاب الرأس    (2) 

وأما مذهب اإلمام مالك فوجوب مسح مجيع الرأس وال    ، فإن أمت املسح على عمامته كان زايدة على الواجب  ، عليه مسحه
"مسح العمامة مع الرأس  :265ص كتاب الطهارة-شرح العمدةإلسالم يف قال شيخ ا .يباح املسح على ما يُغطى به إال لعذر

حلية    ،1/276الفتاوى الكربى    ،1/96حبر املذهب للروايين    ،1/119احلاوي الكبري    ،1/41األم    : وينظر  .مشروع إمجاعا" 
 ، 1/127البيان   ،1/255التهذيب  ، 151/ 1العلماء 

 (. 274) رقمه   1/159ابب املسح على الناصية والعمامة   ،كتاب الطهارة  :أخرجه مسلم يف صحيحه (3) 
شرح   ، 114/ 1املبدع يف شرح املقنع  ،1/157املمتع يف شرح املقنع  ، 98/ 1شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة  :ينظر  (4) 

   .1/261كشاف القناع   ،1/62منتهى اإلرادات 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ( 14)  البحث عنوان 

 

 

 ( 2)واملالكية  (1) وهذا القول هو مذهب احلنفية  ، ال جيوز االقتصار على مسح العمامة  : القول الثاين
 .(3)والشافعية

   :األدلة
 : أدلة القول األول

 (4) ."أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح على اخلفني واخلمار: "     باللعن   (1

  : وجه الداللة
  .(5)واملراد ابخلمار يف احلديث العمامة   ،مسح على اخلمار  احلديث نص صريح على أن النيب  

 :املناقشة
 . (6) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة حني مل يضعها عن رأسه  أن بالال   (أ

واملراد مسح الناصية والعمامة وإمنا حذف بعض الرواة ذكر الناصية ألن  ، وقع فيها اختصار الرواية أن  (ب
وكان املهم بيان مسح العمامة ليكمل سنة   ، ألن مسح الرأس مقرر معلوم هلم  ؛ مسحها كان معلوما

كما جاء يف حديث       أنه صرح به يف حديث املغرية  ؛يدل على صحة هذا التأويل،  االستيعاب
 .( 7) لى اخلفني وبناصيته وعلى العمامةمسح ع  أن النيب    بالل

   :اجلواب
 ؛فيكون قد فعله يف بعض األوقات  ،    أن عامة من حكى املسح على العمامة مل يذكروا الناصية إال املغرية

 

جممع األهنر يف شرح ملتقى    ، 1/319البحر الرائق    ، 5/ 1بدائع الصنائع    ،1/101وط  املبس  ،1/19النتف يف الفتاوى    : ينظر  (1) 
   . 1/75األحبر 

أنس    : ينظر  (2)  بن  مالك  اإلمام  فقه  يف  املمهدات    ، 1/267الذخرية    ، 1/18التفريع    احلاج   البن   املدخل  ، 78/ 1املقدمات 
2/174 . 

الكبري    ، 22اإلقناع ص  ، 1/41األم    (3)  غاية االختصار ص   ،1/119احلاوي  األخيار يف حل    ،1/288الوسيط    ،29كفاية 
   . 1/127البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ، 1/255التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي 

   (.275)رقمه   1/46ابب املسح على الناصية والعمامة   ،كتاب الطهارة  :أخرجه مسلم يف صحيحه (4) 
   (. خ م ر )   4/257لسان العرب   :ينظر  (5) 
 
 .  1/319 الرائق البحر  ،1/101املبسوط ينظر:  (6) 
 .  1/319البحر الرائق ينظر:  (7) 
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 ( 15)  البحث عنوان 

 

 

 : (2) قال يف صحيح ابن حبان بعد أن أورد حديث املغرية  ،(1) إذ لوكان هو املداوم عليه ملا أغفله األكثرون 
اللفظة  :حامت قال أبو  " العمامة    : وهذه  بناصيته وفوق  قد توهم من مل حيكم   (يف حديث املغرية)ومسح 

وخرب مغرية   ،وجيعل خرب عمرو بن أمية جممال ،صناعة العلم أن املسح على العمامة دون الناصية غري جائز
على الناصية على العمامة كان ذلك مع الناصية فوق املسح    أن مسح النيب    ،الذي ذكرانه مفسرا له

بل مسح النيب صلى هللا عليه وسلم على   ،وليس حبمد هللا ومنه كذلك  ،إذ الناصية من الرأس  ،دون العمامة
الناصية  ، رأسه يف وضوئه ومسح على انصيته وعمامته ثالث مرار يف ثالثة   ، ومسح على عمامته دون 

 . "واستعمال اآلخر مكروها  ،مافكل سنة يستعمل من غري أن يكون استعمال أحدمها حت  ، مواضع خمتلفة

 .(3)األصل أن هللا تعاىل فرض مسح الرأس واحلديث حمتمل للتأويل فال يرتك اليقني ابحملتمل (ت

   :املناقشة

ال حيتمل مسح على عمامته حديث صحيح صريح    ميكن أن يناقش أبن احلديث الوارد يف أن النيب  
  . التأويل إال على وجه التكلف

أمرهم أن  فلما قدموا على رسول هللا  ،سرية فأصاهبم الربد بعث رسول هللا " :قال :   عن ثوابن  (2
  ".(5) والتساخني  (4) ميسحوا على العصائب

  : وجه الداللة
  .وهي العمائم فدل على إابحة املسح عليها  ، أصحابه ابملسح على العصائب  أمر النيب 

 

   . 265شرح العمدة لشيخ اإلسالم  :ينظر  (1) 

ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أن املسح على العمامة غري    ،ابب املسح على اخلفني وغريمها   ،كتاب الطهارة  :صحيح ابن حبان   (2) 
   (. 1346)رقمه   4/176جائز 

   .1/173البناية شرح اهلداية  :ينظر  (3) 
 . 3/244  النهاية البن األثري . ألن الرأس يعصب هبا ؛هي العمائم  : العصائب (4) 

واحلديث أخرجه أبو    ، 61/ 2غريب احلديث للخطايب    : ينظر  . كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وحنومها   :التساخني  (5) 
مسند األنصار رضي هللا    : وأمحد يف مسنده  (، 146)رقمه    1/56ابب املسح على العمامة    ،كتاب الطهارة  :داود يف سننه 

ثوابن    ،عنهم حديث  املستدرك   (، 22818)رقمه    5266/ 10ومن  يف  الطهارة   :واحلاكم  العصائب    ،كتاب  على  املسح 
إمنا اتفقا   ، ومل خيرجاه هبذا اللفظ  ، " هذا حديث صحيح على شرط مسلم  : وقال ( 606)رقمه   1/169العمامة والتساخني و 

" أنه بعث سرية أو جيشا فأمرهم أن ميسحوا على املشاوذ   : وأورد البغوي بسنده  .على املسح على العمامة بغري هذا اللفظ "
 . 452/ 1شرح السنة للبغوي  : والتساخني" ينظر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ( 16)  البحث عنوان 

 

 

 :املناقشة
كما خص   ،خيص بعض أصحابه أبشياء  خص به تلك السرية لعذرهم فقد كان    أن النيب   (أ

  .(1) بشهادته وحده  وخزمية    ،بلبس احلرير  عبد الرمحن بن عوف  
   :اجلواب

 ،ميكن أن جياب عنه أبن من القواعد املقررة عند أهل العلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
  .مث إن إابحة املسح على العمائم ورد يف أكثر من حديث يف السفر وغريه

فقد كانت عمائم العرب إذ ذاك صغارا ولذلك   ،أمرهم أن ميسحوا على العمائم والتساخني  أنه     (ب
إليه املسح  الرأس وال متنع من وصول  تعم مجيع  أو   ،مسيت عصائب لصغرها ومل تكن  مباشرة  إما 

 ( 2).بلال
 :املناقشة

ميكن أن يناقش أبن الراجح وجوب مسح عموم الرأس فإذا كانت العصائب غطت غالب الرأس فقد 
  . غطى بعض ما وجب مسحه

 . ولذلك خاطب أهل السرااي  ، د عصائب اجلراحأنه أرا (ت
 :املناقشة

ميكن أن يناقش أبن لفظ احلديث يف العصائب عموماً وختصيصه ابلعصائب اليت على اجلراح ختصيص 
  .للحديث من غري دليل

 (3)   . أن العمامة حمل لتكميل وظيفة املسح فكانت حمال للمسح اجملزئ كجوانب الرأس (3
 ؛وجاء طهوره يف القرآن بلفظ املسح فشرح املسح على لباسه كالرجلني وأوىل التيمموألنه عضو يسقط يف   (4

 . (4) ألن املسح إىل املسح أقرب من املسح إىل الغسل
  :اآلاثر الواردة عن الصحابة يف املسح على العمامة ومنها (5

  . ( 5) (ميسح على اخلماررأيت أاب بكر  )  :قال  . روى ابن أيب شيبة بسنده عن محيد بن غسيلة الصناجي  (أ  
إن شئت فامسح على العمامة وإن "  :    قال عمر   : وروى أيضاً بسنده عن سويد بن غفلة قال (أ

 
 . 1/101املبسوط  :ينظر  (1) 
   ،1/365احلاوي الكبري  (2) 

 . 265ص الطهارة  كتاب  .شرح العمدة البن تيمية (3) 
   .265كتاب الطهارة ص  –شرح العمدة البن تيمية   (4) 
 . 22/ 1املصنف  (5) 
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 ( 17)  البحث عنوان 

 

 

  .(1) "شئت فانزعها
  :أدلة القول الثاين

 . (2)  چڀ  ٺچ   :قوله تعاىل -1

  ،وظاهر النص تعلق الفرض ابلرأس من غري حائل  ،أن األمر ورد ابملسح على الرأس  :وجه الداللة
  (3) .واملاسح على العمامة ليس ماسحا للرأس فالعمامة متنع من وصول املاء إىل الرأس

   :املناقشة
ومل يُذكر فيها األحول اخلاصة كمن لبس خفا   ، ميكن أن يناقش أبن اآلية وردت يف بيان صفة الوضوء

  .مع أن االتفاق على إابحة املسح على اخلفني ،غسل الرجلني إىل الكعبنيولذا الوارد يف اآلية   ، أو عمامة
فأدخل يده من حتت   ،(4) يتوضأ وعليه عمامة قطرية  رأيت رسول هللا  "  :قال  عن أنس ابن مالك   -2

 ( 5) ".ومل ينقض العمامة  ، العمامة فمسح مقدم رأسه

  : وجه الداللة
ولو كان املسح على العمامة مباحاً  ، مقدم رأسه ومل ميسح على العمامة  يف احلديث إثبات مسح النيب  

  .ملسح عليها
   :املناقشة
  :استدالهلم من عدة أوجهيناقش  

  .احلديث ضعيف ال تثبت به األحكام (أ

يف   على عمامته يف هذا احلديث ال ينفي إابحة املسح عليها لوروده عنه    عدم مسح النيب   (ب

 

   (. 226)رقمه   1/311من كان يرى املسح على العمامة   ،كتاب الطهارة   :أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  (1) 
   .6 :من اآلية رقم   ،املائدة :سورة (2) 
  ، 29كفاية األخيار ص  ،1/267الذخرية    ، 1/207مواهب اجلليل    ، 1/18التفريع يف فقه اإلمام مالك   ،1/5بدائع الصنائع    (3) 

 ، 1/408اجملموع 
 د والقطرية بكسر القاف نوع من الربو  (4) 
  (، 2256)رقمه    6/239  ، عبدهللا بن معقل عن أنس  – مسند أنس بن مالك رضي هللا عنه    :أخرجه يف األحاديث املختارة  (5) 

وأبو داود يف    (، 607)رقمه ه   1/169ابب املسح على العصائب والتساخني والعمامة   ،كتاب الطهارة  :واحلاكم يف املستدرك
ابب ما    ،أبواب الطهارة وسننها   :وابن ماجه يف سننه  (،147)رقمه    1/56ابب املسح على العمامة    ،كتاب الطهارة  :سننه

  بعض   واستدل  .1/46ضعيف أيب داود    :ينظر  ،وضعف احلديث األلباين   (،564)رقمه    1/356جاء يف املسح على العمامة  
  يف   احلديث  هذا  أجد  ومل  «انصيته  على  ومسح  رأسه  عن  العمامة  حسر    هللا  رسول  رأيت  :قال   ~  جابر  حبديث  الفقهاء

 . منسدا السنة  كتب  من شيء
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 ( 18)  البحث عنوان 

 

 

  . أحاديث أخرى

 ، مل ينقض عمامته حىت يستوعب مسح الشعر كله به أن النيب    " مقصود أنس  :قال ابن القيم (ت
أثبته املغرية بن شعبة وغريه  ،ومل ينف التكميل على العمامة فسكوت أنس عنه ال يدل على   ،وقد 

 . (1)نفيه"

  :األحاديث اليت ورد فيها األمر مبسح الرأس ابلقول أو ابلفعل ومنها -3

ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره هللا تعاىل فيغسل وجهه ويديه إىل املرافق :)   قوله  
 (2) احلديث    (وميسح برأسه

يف احلديث أبن الصالة   وقد أخرب النيب    ؛األمر والفعل جاءا مبسح الرأس دون العمامة  :وجه الداللة
  (3) ال تتم إال هبذا الوضوء وفيه مسح الرأس ومل يذكر العمامة. 

   :املناقشة
ألن السنة   ،ميكن أن يناقش أبن من مسح على عمامته مل خيالف السنة يف األمر ابملسح على الرأس 

فقد أتت إبابحة مسح العمامة على الرأس بدل املسح   ،وردت بوجوب مسح الرأس إن كان حاسرا  كما 
 .عليه

  : ومنها ،اآلاثر اليت وردت عن بعض الصحابة يف املسح على الرأس دون العمامة   (4
اخلفني عن املسح على    سألت جابر بن عبد هللا  "  :عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ايسر قال  (أ  

ابن أخي"  :فقال العمامة فقال  .السنة اي  املاء  :وسألته عن املسح على  الشعر  ومل يعرف لذلك   .(4) "أمس 
 .  (5)نكري

 

 
 

   .187-1/186زاد املعاد  (1) 

 ، 1/207مواهب اجلليل   (2) 

 ، 1/119احلاوي الكبري  ، 1/207مواهب اجلليل   (3) 

ويف    (، 102)رقمه    163/ 1ابب ما جاء يف املسح على العمامة    ،أبواب الطهارة   (: بشار الشاملة )أخرجه الرتمذي يف سننه    (4) 
ما جاء يف    –كتاب وقوت الصالة    :ال حىت ميسح الشعر ابملاء   :موطأ مالك أن جابراً سئل عن املسح على العمامة فقال 

   (. 93)رقمه  2/46املسح ابلرأس واألذنني 
 ، 1/207مواهب اجلليل   (5) 
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 ( 19)  البحث عنوان 

 

 

   :املناقشة
  : ميكن أن يناقش مبا أييت

 . وإذا ثبت ابلسنة فال رأي ألحد مع سنة رسول هللا    ،أن املسح على العمامة ورد عن النيب  -1

رضوان هللا تعاىل   كأيب بكر وعمر وأنس وغريهم  أن املسح على العمامة ورد عن عدد من كبار الصحابة -2
  .  فلم حيصل االتفاق على قول جابر    ،(1)عليهم

 (2) الكتاب خبرب شاذ أن الكتاب العزيز ورد بغسل األعضاء ومسح الرأس فال يزاد على   (5

   :املناقشة
 النيب   عن  صحيحة   اثبتة  أحاديث  العمامة  على   املسح  فيها  ورد   اليت   األحاديث  أبن   يناقشميكن أن  

  شاذة  وليست .  
فكيف يكون املسح على العمامة بدال   ،والرأس ممسوح  ،املسح إمنا يكون بدال عن الغسل ال عن املسح (6

 (3)  .جلعنه خبالف الر ِ 
   :املناقشة

ومل متنع السنة أبن يكون   يناقش أبن املسح إمنا يكون بدال عن الغسل ال عن املسح مل أيت عن النيب   
 . (4) بل املسح عوضا عن املسح أوىل من املسح عوضا عن الغسل  ، مسح بدل مسح

   (5) . وألنه ال يلحقه كثري حرج يف إدخال اليد حتت العمامة واملسح على الرأس (7
   :املناقشة

عدم املشقة يف إدخال اليد حتت العمامة يف حق من ال يرى وجوب مسح عموم الرأس   يناقش أبنميكن أن  
فإن املشقة يف ذلك   – وهو الصحيح  -أما من يعتقد وجوب مسح الرأس    ، ويكتفي مبسح مقدم الرأس

  .(6) ظاهرة 
 (7) .أن املسح على العمامة منسوخ فقد كان أول األمر مث نسخ إابحته (8

 
   . 1/300املغين  (1) 
 ،  1/319( البحر الرائق 2) 
 101/ 1( املبسوط 3) 
   .265ص تيمية ابن  اإلسالم  لشيخ العمدة شرح  ،1/307( ينظر: احمللى 4) 
 ، 1/119احلاوي الكبري  ، 101/ 1( املبسوط 5) 
 .  265( ينظر: شرح العمدة لشيخ اإلسالم 6) 
   ، 1/319البحر الرائق  (7) 
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 ( 20)  البحث عنوان 

 

 

   :املناقشة
، واألصل عدم النسخ، قال شيخ يناقش أبن القول ابلنسخ يفتقر إىل دليل إذ ال دليل على النسخميكن أن  

اإلسالم ابن تيمية: "وما ثبت من األحكام ابلكتاب والسنة ال جيوز دعوى نسخه أبمور حمتملة للنسخ 
  .  (1) وعدم النسخ"

لبس عليهما شيئا مل يبح له املسح   فالواجب يف الوجه واليدين الغسل ولو  ،القياس على الوجه واليدين (9
 ( 2).عليه

   :املناقشة
يناقش أبن   أن  الفارقميكن  قياس مع  واليدين  الوجه  الرأس على  واليدان ال   ،قياس مسح  فالوجه 

 . كما أن الرأس الواجب فيه املسح خبالف الوجه واليدين  ،يسقطان يف التيمم خبالف الرأس
 ،أن املسح على الرأس ممكن مع بقاء العمامة فلم جيز أن يقتصر على املسح عليها لعدم احلاجة إليه (10

  (3) ،ألن احلاجة داعية إليه ؛فجاز املسح عليهما  ،وغسل الرجلني غري ممكن مع بقاء اخلفني

   :املناقشة
أما من أراد استيعاب الواجب   ، يناقش أبن ذلك ممكن ملن كان ال ميسح إال جزءا من الرأسميكن أن  

 وعليه عمامة تغطي غالب رأسه فإن نزعها فيه مشقة. مسحه وهو عموم الرأس  
 . (4) والعضو الواحد ال جيتمع فيه رخصتان   ،وألن العدول عن الغسل إىل املسح رخصة (11

   :املناقشة

يناقش أبن   الرأسميكن أن  الوضوء مسح  إمنا شرع يف  بل تكليف ألن هللا  الرأس ليس رخصة   ، مسح 
الرأس يف  وليس يف مجيع األحوال كما يف مسح  املكلف  تباح يف حاالت خاصة ختفيفا على  إمنا  والرخصة 

  .(5)الوضوء
 

 
 
 

 
 .   23/387جمموع الفتاوى ( 1) 
 ،  1/268، الذخرية 1/207اجلليل  ( مواهب 2) 
 ، 1/356( احلاوي الكبري 3) 
 ،  1/356( احلاوي الكبري 4) 
 121، علم أصول الفقه ص2/97( ينظر: األشباه والنظائر للسبكي 5) 
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 ( 21)  البحث عنوان 

 

 

  :الرتجيح
  : القول األول ملا أييت  – وهللا أعلم    –الراجح  

 ، أحاديث املسح على العمامة أخرجها البخاري  : "قلت  :   (1) عون املعبود  يفقال    ،ثبوت ذلك عن النيب   -1
 ، وغري واحد من األئمة من طرق قوية متصلة األسانيد   ، وابن ماجه  ،والنسائي  ، وأمحد   ، والرتمذي  ،ومسلم

وعلى   ،أنه مسح على الرأس فقط  وقد ثبت عن النيب    ،وذهب إليه مجاعة من السلف كما عرفت
الرأس والعمامة معا  ، العمامة فقط النيب    ، وعلى  األئمة   والكل صحيح اثبت عن  موجود يف كتب 

مبني عن هللا تبارك وتعاىل فقصر اإلجزاء على بعض ما ورد لغري موجب ليس من   والنيب    ،الصحاح
 . دأب املنصفني بل احلق جواز املسح على العمامة فقط "

 :-رضي هللا عنهم    - " فهؤالء ستة من الصحابة    : بعد ذكره األحاديث املثبتة للمسح  (2)ل يف احمللىوقا
كلهم يروي ذلك عن   ،وأبو ذر  ، وكعب بن عجرة  ، وعمرو بن أمية  ، وسلمان   ، وبالل  ،املغرية بن شعبة

 . أبسانيد ال معارض هلا وال مطعن فيها"  رسول هللا  
مثل كون املسح على -" واعلم أن كل من أتول يف هذه األخبار أتويالً    :تيميةوقال شيخ اإلسالم ابن  

وإال فمن وقف على جمموعها   ، مل يقف على جمموع األخبار  - العمامة مع بعض الرأس هو اجملزئ وحنو ذلك 
 . (3)أفادته علما يقيناً خبالف ذلك"

"املسح على  : قال شيخ اإلسالم  -   وهم أعلم الناس بسنة النيب  -ثبوت ذلك عن عدد من الصحابة   -2
 ." وهبذا القول يقول مجهور الصحابة والتابعني"  :(5) قال ابن حزم يف احمللىو   ،(4) العمامة إمجاع الصحابة"

مع مسحه وبناء على هذا فلمن لبس عمامة االكتفاء ابملسح عليها وُيستحب له أن ميسح ما بدا من رأسه  
 .(6) على العمامة

 
 (1) 1/250 .   
 (2) 1/305 . 
 .  21/21جمموع الفتاوى ( 3) 
 .  1/254شرح العمدة ( 4) 
 (5) 1/305   . 
 . 1/36اإلقناع   ،1/127املبدع ينظر: ( 6) 
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 ( 22)  البحث عنوان 

 

 

 : املسح على اخلمار الثاني املبحث
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 ( 23)  البحث عنوان 

 

 

 

 معنى اخلمار  :املطلب األول

 واملخالطة يف سرت"   ،التغطيةوامليم والراء أصل واحد يدل على  "اخلاء    :(1) قال يف مقاييس اللغة  : اخلمار لغة
 .(2) واجلمع "َُخٌُر"    و"اْخَتَمَرِت" املرأة و"خَتَمََّرْت" لبست اخلمار   ."ََخَّْرُت" الشيء "خَتِْمريًا" غطيته وسرتته

 .(3)ثوب تغطي به املرأة رأسها  :اصطالحاً 

 حكم املسح على اخلمار :املطلب الثاني

 ؟فهل هلا أن متسح على َخارها وال تنزعه  ، تتوضأاملرأة َخار وأرادت أن  إذا كان على  
  : ميكن بيان احلكم يف هذه املسألة من خالل ما أييت

إذا كان اخلمار له ثقوب حبيث ينفذ بلل املاء إىل الرأس فيصل إىل ما جيب مسحه أجزأ املسح عليه إن  : أوالً 
 .(4) نفد البلل إىل الرأس 

فقد اختلف الفقهاء يف حكم املسح   ،عليه مل يصل البلل إىل الرأسأما إن مل يكن للخمار ثقوب وإذا مسح  
  : عليه على قولني

 . (5)وهو مذهب احلنابلة  ، ى اخلماراملسح عل   إابحة  : األوىل  القول
الثاين الوضوءال    :القول  يف  اخلمار  على  املسح  احلنفية  ،(6) جيزئ  من  اجلمهور  قول    (8) واملالكية  (7)وهو 

 .(10) ورواية عن اإلمام أمحد   (9)والشافعية

 
 (1 )2/215 . 
 .  11/214، اتج العروس 96ينظر: املصباح املنري ص ( 2) 
 . 115/ 1، املبدع 96، املصباح املنري ص3/524ينظر: البحر الرائق ( 3) 
  ملتقى   شرح  يف   األهنر  جممع  ، 1/101املبسوط    ،1/37، احمليط الربهاين  1/5( ينظر: بدائع الصنائع، دون اإلشارة إىل الربع  4) 

 .   1/410 املغين ، 75/ 1 األحبر
   . 1/127مطالب أويل النهى  ، 1/40الكايف  :ينظر  (5) 
 .  -كما سبق بيانه -املقصود هنا االقتصار على مسح اخلمار دون الرأس ( 6) 
 . 1/319، البحر الرائق 1/5، بدائع الصنائع 1/19النتف يف الفتاوى  ينظر: ( 7) 
، قال يف  1/18، التفريع يف فقه اإلمام مالك  75/  1جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  ،  35/ 1ينظر: موطأ اإلمام مالك  (  8) 

: إن كان للضرورة من حر وشبهه أو يكون يف ابطن الشعر لتغيريه وقتل دوابه جاز املسح على احلناء، مواهب  1/267الذخرية  
 . 1/207، مواهب اجلليل 1/206اجلليل  

 .  1/407ينظر: اجملموع ( 9) 
 ،  265، شرح العمدة البن تيمية، كتاب الطهارة ص1/204الفروع وتصحيح الفروع  ينظر:  (10) 
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 ( 24)  البحث عنوان 

 

 

  :األدلة
  : أدلة القول األول

  (3) (.(2) واملوق  (1) امسحوا على النصيف)  : يقول  مسعت رسول هللا قال:     عن بالل (1

  : وجه الداللة
 . امسحوا على النصيف نص على إابحة املسح على اخلمار   يف قوله 

 . (4) "أهنا كانت متسح على اخلمار  "   :-رضي هللا عنها -عن أم سلمة  (2

  : وجه الداللة
 ، نصا أو داللة ملا عملته  علمت ذلك من جهة رسول هللا    -رضي هللا عنها-أم سلمة    لوال أن 

 ( 5) .وهي أفهم ملراده

 . (6) فأشبه العمامة  ،ملبوس معتاد يشق نزعه  اخلمار (3

  :أدلة القول الثاين
  :ومنها  ،اآلاثر الواردة   (1

توضأت  -رضي هللا عنها -  رأيت صفية بنت أيب عبيد " :قال € ابن عمر  موىل عن انفع (أ
 ( 7)."فأدخلت يديها حتت َخارها فمسحت بناصيتها

 . (8) "ولكن متسح على رأسها ،ال :فقال  ،ُسئل عن املرأة متسح على َخارها "  :  عن انفع (ب
 :املناقشة

 
 . " اخلمار: النصيف":    4/1433 الصحاح  يف  قال ( 1) 
  األزهري،   وحكى ".  صحيح  عريب   أمواق،  واجلمع.  اخلفاف  من  ضرب :  واملوق : " سيده  ابن   فقال  املوق،  يف  عبارهتم  واختلفت(  2) 

"الليث  عن "اجلوهري   وقال".  األمواق   على   وجيمع.  اخلفاف  من  ضرب:  املوقان :    فارسي   اخلف،   فوق   يلبس   الذي:  املوق : 
  وقال ".  معربة   فارسية  اخلف،:  املوق: "اهلروي  قال  وكذا".  أمواق   ومجعه   معرب،   فارسي  اخلف،:  املوق : "القزاز   وقال".  معرب
 . 2/200اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام  ".أمواق واجلمع  اخلف،: املوق : "كراع 

(، والطرباين يف املعجم الكبري: ابب الباء، أبو جندل بن سهيل بن  12رقمه )  34أخرجه الزعفراين يف مسند بالل بن رابح ص( 3) 
 (،  1103رقمه )   1/360عمر.. 

 (.  224رقمه ) 1/310أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه: كتاب الطهارة، من كان يرى املسح على العمامة ( 4) 
 ،  266( ينظر: شرح العمدة البن تيمية، كتاب الطهارة ص5) 
 ( 158/  1) 3، املمتع يف شرح املقنع ت ابن دهيش ط 1/222( املغين 6) 
(، وابن أيب شيبة يف مصنفه:  40رقمه )  35/ 1أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف املسح ابلرأس واألذنني  (  7) 

 .  317/ 1كتاب الطهارة، يف املرأة كيف متسح رأسها 
 (.  251رقمه ) 1/319أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه: كتاب الطهارة، يف املرأة متسح على َخارها ( 8) 
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 ( 25)  البحث عنوان 

 

 

رأي هلما ال   - رضي هللا عنها-وصفية    - رمحه هللا-ميكن أن يناقش أبن ما ذكر عن انفع  
يلزم غريمها األخذ به ، ال سيما وقد جاء عن غريمها إابحة املسح ، كما ورد عن أم سلمة 

 . -رضي هللا عنها -
وال جيزئ املسح   ، كالوقاية  ، ال يشق املسح من حتته وال تدعو احلاجة لذلكألنه ملبوس لرأس املرأة   (2

   .(1) فكذلك اخلمار على الوقاية  

   :املناقشة
فاخلمار حيتاج إىل لف وعقد   ،ميكن أن يناقش أبن قياس اخلمار على الوقاية قياس مع الفارق

 . واملشقة احلاصلة يف نزع اخلمار أكرب من املشقة يف الوقاية  ،خبالف الوقاية

  :الرتجيح
أعلم  -الراجح   أو احلرج    ،القول األول  – وهللا  كون مداراً من حتت تأن    ولذا فُيشرتطال سيما مع املشقة 

  .ألن املسح من حتت اخلمار إذا مل يكن مداراً حتت احللق يسري ،(2)حلوقهن
" والذين   :قال احلافظ يف الفتح  ، فكثري من َخر النساء يف نزعها مشقة ال تقل عن املشقة يف نزع العمامة

كما أن كشف املرأة رأسها قد . كما يف اخلف "  ،ار على مسح العمامة شرطوا فيه املشقة يف نزعهاأجازوا االقتص
تتوضأ فيه إال حبضرة رجال ففي القول إبابحة املسح على اخلمار ما   ، يكون فيه من احلرج كما لو مل جتد مكاانً 

يعين املسح على العمائم -" ومعلوم أن يف هذا الباب   : قال شيخ اإلسالم ، يتناسب مع مساحة الشريعة ومقاصدها
  ." (3)وتوافق اآلاثر الثابتة عن النيب   ، من الرخصة اليت تشبه أصول الشريعة  –وَخر النساء  

أو ملشقة النزع واللف مرة   ،ل حال فإذ كان هناك مشقة إما لربودة اجلو"وعلى ك  :وقال الشيخ ابن عثيمني
  .(4) وإال فاألوىل أال متسح"  ،فالتسامح يف هذا ال أبس به  ، أخرى

 
 .   159/ 1، املمتع شرح املقنع 1/222( املغين 1) 
 .  1/52عمدة الطالب  ،1/60الروض املربع  (2) 
 بدون   . 38القواعد النورانية ص (3) 
   .1/239الشرح املمتع  (4) 
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 ( 26)  البحث عنوان 

 

 

 املسح على القلنسوةاملبحث الثالث: 

 املراد بالقلنسوة :املطلب األول

  ، ( 2) لبس القلنسوة  :والتقليس  .من مالبس الرؤوس    (1) مبطن يُلبس على الرأس  غشاء  ، بفتح القاف  -   :القلنسوة
  .(4) ويطلق على ما تدار عليه العمامة  ،   (3)غطاء للرأس خمتلف األشكال واأللوان 

 حكم املسح على القلنسوة املطلب الثاني:

 ميكن معرفة حكم املسح على القلنسوة حبسب لبسها: 
لبس القلنسوة مع العمامة فتكون حتت العمامة وإن ظهر بعضها، ففي هذه احلالة ميسح تُ احلالة األوىل: أن  

 .   (5)عليها كما ميسح على العمامة ؛ ألن القلنسوة يف هذه احلالة تبع للعمامة
ح على القلنسوة اختلف الفقهاء يف حكم املساحلالة الثانية : أن تُلبس القلنسوة وال يكون فوقها شيء، فقد  

  : على قولنييف هذه احلالة  
األول القلنسوة  :القول  على  املسح  يصح  احلنفية  ،ال  مذهب  هو  القول    (8) والشافعية  (7)واملالكية  (6) وهذا 

 (.9)واحلنابلة
  (10) وهو رواية يف مذهب اإلمام أمحد   ،يباح املسح على القلنسوة ولو مل ميسح الرأس  :القول الثاين

 
 

 
   ،5/390التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  ، 1/587فتح الباري   :ينظر  (1) 
 ، واملصباح املنري، وخمتار الصحاح مادة )قلس(. 6/181 ( لسان العرب 2) 
   .402املعجم العريب ألمساء املالبس ص (3) 
 .  1/587فتح الباري   ،1/38، اللباب يف شرح الكتاب  1/82( ينظر: اجلوهرة النرية 4) 
 .  1/126ينظر: املبدع ( 5) 
 ،  1/193، البحر الرائق 28/ 1، اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري 8( ينظر: بداية املبتدي ص6) 
ففي غري الضرورة وخوف الضرر    ، مذهب املالكية يف املسح على القالنس وكل ما يُغطى به الرأس إابحة املسح عليه للضرورة  (7) 

 ، 1/163، حاشية الدسوقي 1/163ر: الشرح الكبري ينظ   :ينظر  . مينعون من املسح عليها ويوجبون املسح على الرأس 
وهذا جرايً منهم على مذهبهم يف إجزاء    ، استحب الشافعية املسح على القالنس إذا مل يرد نزعها مع املسح على مقدم الرأس  (8) 

 ، 1/233، حتفة احملتاج 407/ 1اجملموع  :ينظر  . املسح على ثالث شعرات من الرأس
، مطالب  1/263، كشاف القناع  62/ 1، شرح منتهى اإلرادات  166سائل حرب الكرماين ص، م53( مسائل ابن هانئ ص9) 

 ، 1/128أويل النهى 
 ،  42( خمتصر اإلنصاف ص10) 
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 ( 27)  البحث عنوان 

 

 

 األدلة:
  : القول األول  أدلة

األصل وجوب مسح الرأس ، ومل يرد نص إبابحة املسح على القلنسوة مع أهنا كانت من املالبس املعتادة  (1
 .   يف زمن النيب 

   .(1) االتفاق على منع املسح على القالنس (2
   .(2) وال تدوم عليه ،أن القالنس ال تسرت مجيع الرأس عادة (3
   .(3) ال يشق نزعها أن القالنس (4

  :أدلة القول الثاين
 ،على العمامة أو اخلمارملا مسح    رسول هللا    مث إن   ،(4) القالنس ملبوس معتاد يسرت الرأس أشبه العمامة (1

وإن مل يكن ساترًا   ،فأي شيء لبس على الرأس جاز املسح عليه  ،علمنا أن مباشرة الرأس ابملاء ليس فرًضا
 .(5) ولو مل يشق نزعه  ، حملل الفرض

   :املناقشة
قياس القالنس على ف  ،على العمامة للمشقة يف نزعها وتيسرياً لألمة  مسح النيب  ميكن أن يناقش أبن  

 . فإن نزع القالنس ال يشق أما نزع العمامة واخلمار ففيه مشقة  ،العمامة واخلمار قياس مع الفارق
   :ومنها  ، اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة يف املسح على القلنسوة (2

 (6) .أنه مسح على قلنسيته   عن أنس   (أ
وإن شاء مسح على قلنسيته    ،إن شاء حسر عن رأسه  :أنه قال  ،  روى األثرم إبسناده عن عمر  (ب

   .(7) وعمامته
   .(8) أنه خرج من اخلالء فمسح على القلنسوة    عن أيب موسى   (ت

 
 . ".. وال نعلم أحداً قال ابملسح على القلنسوة  :" وقال ابن املنذر   : 1/186قال يف املغين  (1) 
   ،1/384الشرح الكبري   ، 1/186املغين  (2) 
   ،1/384الكبري الشرح  (3) 
   1/386الشرح الكبري  (4) 
   . 1/310الفتاوى الكربى   (5) 
  : وابن أيب شيبة يف مصنفه   (، 753)رقمه    1/190ابب املسح على القلنسوة    ،كتاب الطهارة  :أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه  (6) 

من   ،يف اجلروبني والنعلني  ابب ما ورد   : والبيهقي يف   ، 189 ، 1/188املصنف    ، من كتاب الطهرات   ، ابب املسح على جوربني
   ،285/ 1السنن الكربى   ، كتاب الطهارة

 ، ومل أقف عليه عند غريه.   1/386الشرح الكبري  (7) 
   (. 3)رقمه   1/34من كان يرى املسح على العمامة   ،كتاب الطهارات   : أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (8) 
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 ( 28)  البحث عنوان 

 

 

   :املناقشة
ألن املسلمني   ،ميكن أن يناقش أبن ما ورد من مسحهم على القالنس إمنا كان مع املسح على العمائم

فاملسلمون يلبسون  : " قال العزيزي :(1)قال يف عون املعبود ، كان من عادهتم لبس العمائم فوق القالنس
 ولبس القلنسوة وحدها زي املشركني "   ، وفوقها العمامة  ،القلنسوة
  :الرتجيح
 ، مشقة وال كلفة  وألن املسح على القالنس ليس فيه  ،لقوة أدلتهم  ،القول األول  - وهللا أعلم-الراجح  

"ولعل القول املسح   :  -رمحه هللا -، قال الشيخ ابن جربين  واملسح إمنا هو ختفيف وتيسري لدفع املشقة
 .   (2)خاص ببعض القالنس ، وهي اليت تسرت الرأس كله ، وتالصقه ، ويصعب رفعها "

 
 (1 )4/95 . 
 موقع الشيخ ابن جربين رمحه هللا . ( 2) 
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 ( 29)  البحث عنوان 

 

 

 والتلبيد  املسح على احلناءاملبحث الرابع : 

 املراد باحلناء والتلبيد :املطلب األول

 ( 1) أن أيخذ شيئا من اخلطمي واآلس والصمغ فيجعله يف أصول الشعر ليتلبد   :لتلبيد املراد اباملسألة األوىل :  
  ،(2) وهو الذي أعده الناس للخضاب   ،ابلكسر واملد والتشديد معروف :املراد ابحلناءاملسألة الثانية:  

 املسح على احلناء  حكم املطلب الثاني:

 ميكن معرفة حكم املسح على الشعر امللبد ابحلناء حبسب احلال: 
 ، إن كان احلناء ليس على ظاهر الشعرعلى رأسه ف  ملبد   شعر ابحلناء فبقي له جرمالب  ضِ إذا خُ   احلالة األوىل :

 .(3) ألن الفرض مسح ظاهر الشعر ال ابطنه  ، فقد اتفق الفقهاء على أن احلناء ال مينع من مسح الرأس
فقد اختلف   ،احلناء والتلبيد على ظاهر الشعر ومينع من وصول املاء إىل الشعرخضاب  إن كان    :احلالة الثانية

 : الفقهاء يف حكم املسح عليه على قولني
 .(4)وهو مذهب احلنفية  ،ى احلناء والتلبيد يباح املسح عل  : القول األول
 (6) والشافعية  (5)وهو مذهب املالكية  ، ال جيزئ املسح على احلناء وال بد من املسح على الشعر  : القول الثاين

 .(7)واحلنابلة
 :األدلة

  : دليل القول األول
  .(8) ومل يثبت يف غري اخلفني والعمامة حديث مرفوع ؛أن املسح ال يكون إال بدليل

   :املناقشة
وال بد أنه سيمسح رأسه   ،لبد شعر رأسه يف احلج ميكن أن يناقش أبن الدليل اثبت يف أن النيب  

  .واحلناء مثله  ، للوضوء وهو ملبد رأسه
 

 
 . 4/33، املبسوط 7/ 3البحر الرائق  ،589خمتار الصحاح ص ،3/386لسان العرب ( 1) 
 . 141/ 1اتج العروس  (2) 
 .  1/56، األم 1/267، الذخرية 18/ 1( التفريع يف فقه اإلمام مالك 3) 
 . 1/29البحر الرائق  ،1/154حاشية ابن عابدين  ، 26الدر املختار شرح تنوير األبصار ص (4) 
 .  1/299مواهب اجلليل ، 1/267الذخرية ، 1/124ينظر: املدونة ( 5) 
 .   1/56األم  (6) 
   ،1/106املبدع  ،1/228كشاف القناع    ،1/28اإلقناع  (7) 
 ، 1/401التنبيه على مشكالت اهلداية  (8) 
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 ( 30)  البحث عنوان 

 

 

  : دليل القول الثاين
وهذا يدل   ،فهو اتِبع له   ،فما ُوِضع على الرأس من الت َّْلِبيد   .رأَسهيف إحرامه كان ُملبِ ًدا   ثبت أن النيب    (1

   (1).على أن تطهري الرأس فيه شيء من التسهيل

وقد   ،فإن من خضب رأسه حيتاج إىل وقت ليزيله  ،مشقة وضرر  هاملنع من املسح على احلناء والتلبيد فيأن   (2
 ( 2) .حيني وقت الصالة قبل ذلك

  :الرتجيح
 ،ألن احلناء والتلبيد كان شائعاً عند الصحابة ؛إابحة املسح على احلناء والتلبيد  -وهللا أعلم -الراجح  

 ،كما أن املسح مبين على التخفيف   ،ومل يرد النهي عن املسح عليه  ، ثبت عنه أنه لبد شعره يف احلج  والنيب  
 . (4) والشيخ ابن عثيمني رمحهما هللا  ،(3) وهذا القول رجحه الشيخ ابن ابز

 
    

 
 . 1/239الشرح املمتع ( 1) 
   ، 154/ 1حاشية ابن عابدين  (2) 
   . الشيخ ابن ابزموقع  (3) 
   .1/240الشرح املمتع  (4) 
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 ( 31)  البحث عنوان 

 

 

 املسح على الوقاية  املبحث اخلامس : 

 
 املطلب األول : املراد بالوقاية 

شبه طاقية تكون على رأس املرأة حتت املقنعة أو حتت اخلمار تقيه من   ،بكسر الواو  :الِوقَاية ابلكسر  :الِوقاية
 . ودهنه  اخلمار أو املقنعة من عرق الرأسومُسيَّت وقاية ألهنا تقى    ،الدُّهن

 ،وقد يتخذها الرجال أيًضا حتت الطاقية أو العمامة ،وتتخذ الوقاية من الُقطن اخلالص ليجف هبا عرق الرأس 
 .(1) وهى أيًضا السيدارة    ،وُتسمَّى الَعَرقية

فيجب عليها إزالته ومتسح على   اخلرقة اليت جتعلها على شعرها لتقيه من الغبار ألنه حائل   :وعرفها بعضهم أبهنا 
  .(2)الشعر

 . وعلى التعريف اآلخر أشبه ابلغرتة  ، فهي على املعىن األول تشبه الطاقية اآلن 
 

  .حكم املسح على الوقايةاملطلب الثاني: 

  (3) اتفق الفقهاء على عدم جواز املسح على الوقاية
   :األدلة

  .(4) ألهنا ال تسرت مجيع الرأس (1
  .(5) نزعهاأنه ال يشق   (2

 
 . 3470: سدر، املعجم املفصل لدوزى  362/ 3(، التاج 533( املعجم العريب ألمساء املالبس )ص: 1) 
   . 1/141الفواكه الدواين  :ينظر  (2) 
  ، 1/95حبر املذهب للروايين    ،141/ 1الفواكه الدواين    ،1/98شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة    ،1/124املدونة    (3) 

   . 1/224حاشية ابن قاسم على الروض املربع  ،1/163املنح الشافيات  ، 1/187املغين  ،1/40الكايف  
   ،1/40الكايف  (4) 
   .1/224حاشية ابن قاسم على الروض املربع  ،1/40الكايف  (5) 
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 ( 32)  البحث عنوان 

 

 

 املسح على الغرتة املبحث السادس : 

 

 املطلب األول : املراد بالغرتة 

لفاع أو وشاح من النسيج الرقيق يُلفُّ  ؛كلمة فارسية ُمعرَّبة  :الغُت ْرَة بضم الغني وسكون التاء وفتح الراء  : الغُت ْرَة
 .(1) حول الرأس

 

 حكم املسح على الغرتة يف الوضوء املطلب الثاني: 

  :ميكن أن يتبني حكم املسح على الغرتة حبسب احلال 
  .ال على الرأس وال حتت احلنك  ،إن كانت الغرتة مسدولة أو مثنية دون أن تلف  :احلالة األوىل

  :حكم املسح يف هذه احلالة
  . ال حيل املسح عليها

  :األدلة
 . تشبه الوقاية ومل يقل أحد من أهل العلم جبواز املسح عليها  أن الغرتة املسدولة  -1

 . واملسح على العمامة واخلمار رخصة ألجل املشقة  ، أن نزعها يسري وال حتتاج إىل كلفة   -2

 أن ثين الغرتة أو رفعها جيعل أكثر الرأس مكشوفاً خبالف ما أبيح املسح عليه فإنه يُغطي أكثر الرأس.  -3

 .مكورة كهيئة العمامة أومدارة حتت احلنك  إن كانت   :احلالة الثانية
  :حكم املسح عليها

 ال يباح املسح عليها بل ال بد من حلها واملسح على الرأس وذلك ملا أييت: 
العمامة أن الغرتة يف هذه احلالة وإن كانت يف الوصف تشبه العمامة ولكاهنا يف الواقع ختتلف عن   -1

ى الرأس أو مدارة حتت احلنك فإن العادة أن حتل وتربط كل واخلمار يف أن الغرتة ولو كانت مكورة عل
 . ساعة خبالف العمامة واخلمار فإن العادة أن يبقى على حالة إىل أن ينزع

 فيسهل حله ولبسه خبالف العمامة .   - يف الغالب- أن القماش الذي يُلف يف الغرتة صغري  -2

 .(2)أن الغرتة إن كانت مكورة على الرأس ففي الغالب ال تتعدى كورة واحدة ال يشق حلها وإعادهتا -3

 
 . 341( املعجم العريب ألمساء املالبس ص 1) 
- رمحه هللا -والشيخ: صاحل الفوزان، والشيخ ابن جربين    -رمحه هللا  -، والشيخ ابن عثيمني  -رمحه هللا-ز  هبذا أفىت الشيخ ابن اب(  2) 

 . ينظر: موقع الشيخ ابن ابز، وموقع الشيخ ابن عثيمني، وموقع الشيخ ابن جربين، وموقع الشيخ صاحل الفوزان.  
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 ( 33)  البحث عنوان 

 

 

 املبحث السابع : املسح على الطاقية 

 
 املطلب األول: املراد بالطاقية .

يلبس فوق الرأس غطاء للرأس من الصوف أو القطن    :اِقيَّة بفتح الطاء وكسر القاف وتشديد الياءالطَّ   :الطَّاِقيَّة
   .(2)الطواقى  :واجلمع   (1) وال تسرت األذنني غالبا ،وهي مفصلة بقدر الرأس  ،للوقاية من الشمس واحلر

 

 .حكم املسح على الطاقية يف الوضوء املطلب الثاني: 

 فليس له أن ميسح عليها بل جيب عليه أن يرفعها وميسح على رأسه، وذلك ملا أييت:   ،طاقيةمن توضأ وعليه  
 أن الطاقية أشبه ما تكون ابلوقاية اليت اتفق الفقهاء على املنع من املسح عليها .  -1

، وهبذا أفىت   (3) وال تشبه العمامة اليت ورد الدليل إبابحة املسح عليها  أن رفع الطاقية ال مشقة فيه ، -2
 وغريمها .   -رمحه هللا-والشيخ ابن جربين    (4)- رمحه هللا-الشيخ ابن عثيمني 

 
 موقع الشيخ ابن جربين.  ( 1) 
 . 311بس ص: ( املعجم العريب ألمساء املال2) 
 موقع الشيخ ابن جربين .  ( 3) 
 .  11/170ينظر: جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( 4) 
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 ( 34)  البحث عنوان 

 

 

 املسح على القبعةاملبحث الثامن : 

 
 املراد بالقبعة املطلب األول: 

القاف والباء والعني : أصل صحيح يدل على شبه أن خيتبئ اإلنسان أو غريه"  : "  (1)قال يف مقاييس اللغة  
 .   (2)يلبسها الصبيان   - على الرأس -القبعة : خرقة ختاط كالربنس، و 

 حكم املسح على القبعة : املطلب الثاني : 

 خيتلف احلكم حبسب نوع القبعة امللبوسة: 
  أوال  :

 ، وذلك ملا أييت: أسفل احلنك فال يباح املسح عليهاإن كانت القبعة ليس هلا رابط من  
عدم املشقة يف نزعها وال يف املسح حتتها ، فال حيتاج من أراد املسح على رأسه سوى رفعها وليس يف  (أ

 ذلك مشقة. 
 القبعة تشبه الطاقية والقلنسوة من بعض الوجوه ، فيجري عليها احلكم ذاته.  (ب

 .   (3)نسان أن هذا مما جيوز املسح عليهاألصل وجوب مسح الرأس حىت يتبني لإل (ت
 اثنيا : 

وهي ما وتدخل من أعلى الرأس    ،وهلا طوق من أسفل من عند الرقبة  ،ة شاملة لكل الرأسعوإن كانت القب
حيث يكون لبعضهم قبعة على رؤوسهم وهلا   يلبسه بعض الناس عند اشتداد الربد ، أو من زي بعض العسكريني

ملشقة نزعها فهي تلحق   افالذي يظهر جواز املسح عليه،    رابط من حتت الذقن وحيتاج رفعها إىل جهد ومشقة
 ، وهذا النوع يُلبس عادة عند اشتداد الربد . (4)وهبذا أفىت الشيخ ابن عثيمني والشيخ خالد املشيقح   ، ابلعمامة

 
 (1 )5/51    . 
 .  1/365، مجهرة اللغة   5/259ينظر: لسان العرب ( 2) 
 .   171/ 11جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( 3) 
 ، وموقع الشيخ : خالد املصلح .     170/ 11جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ( 4) 
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 ( 35)  البحث عنوان 

 

 

 سح على الباروكةاملبحث التاسع : امل

 
 املراد بالباروكةاملطلب األول : 

 .(1) كل غطاء من الشعر يوضع فوق الرأس للزينة  ،كلمة فرنسية معربة  :الباروكة
 

  :(2)حكم املسح على الباروكةاملطلب الثاني: 

 ميكن بيان حكم املسح على الباروكة من خالل ما أييت: 
اليت تستعمل على أنواع كثرية ، ولرتكيبها سواء كانت من الشعر الطبيعي أو األلياف الصناعية   ات الباروك :  أوال  

ال بد من ارتداء بطانة على الشعر ، يكون غطاء الرأس عادة قطين خفيف ، مث يتم وضع الباروكة ، وبعد هذا 
، وهذ البطانة مع الشعر الذي فوقها مث الغراء (3)تثبيت شريط من السليكون مبادة الصقة على اجلبهة  يتم

ال ترفع إال مبعاجلة أو ، وهي كذلك  الالصق يف مقدمة الرأس ال شك أهنا متنع من وصول بلل املاء إىل الرأس
، وابلتايل فيباح املسح عليها كما يباح اليت تلبد هبا الرؤوس  يف هذه احلالة أقرب إىل التلبيدة   الباروكةمبشقة ف

التلبيدة،   ابن عثيمنياملسح على  القول الشيخ  قال   ، (5) والشيخ سليمان املاجد   ، -رمحه هللا -  (4) رجح هذا 
فاألوىل واألحوط أن تنزع عند   :أما املسح على تلك الباروكة يف الوضوء"    :-رمحه هللا-الشيخ ابن عثيمني  

فقد مسح النيب صلى هللا   ،وإن كان املسح عليها جائزاً   ،هذا هو األحوط  ،وأن مُيسح الرأس مباشرة  ،لوضوءا
 .(6) "ومسح على عمامته ،عليه وسلم على رأسه امللبَّد 

 

 والطاقية ،  موضوعة على الرأس وضعاً، وإزالتها برفعها من الرأس فإهنا أقرب إىل القلنسوةالباروكة  إن كانت  :  اثنيا  
 واجلامع بينهما ما يلي: 

  .كالمها غطاء للرأس -1

 . كالمها ليس له ذؤابة وال يدار على الرأس -2

 
 .  45-44املعجم العريب ألمساء املالبس ص( 1) 
 ده وإمنا املقصود هنا اإلشارة إىل حكم املسح على الباروكة. للعلماء كالم يف حكم لبس الباروكة، ليس هذا موضع إيرا (2) 

 (3 )https://www.sha3ar.com/  . 
 . 242-1/293الشرح املمتع  (4) 
 . موقع الشيخ سليمان املاجد (5) 
   .2/242الشرح املمتع  (6) 
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 ( 36)  البحث عنوان 

 

 

 . كالمها ميكن إزالته برفعه من الرأس دون احلاجة إىل حله -3
 فمسح الباروكة يف هذه احلالة غري مباح لسهولة نزعها ، وألن األصل مسح الرأس . 
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 ( 37)  البحث عنوان 

 

 

 وحنوها عمامةشروط املسح على ال:  العاشراملبحث 

 
شروطاً للمسح على   - ممن يرى إابحة املسح على العمامة ولو مل ميسح على بعض رأسه  -ذكر بعض العلماء  

العمامة ، وهذه الشروط ذكرت مع حكم املسح على العمامة ؛ ألن املسح على العمامة هو األصل يف إابحة املسح 
  بل هي شروط لكل ما ميسح عليه من أغطية الرأس.   ابلعمامة على أغطية الرأس ، والشروط املذكورة ليست خاصة  
 .   (1) أوال : أن تكون العمامة حمنكة، أو ذات ذؤابة

وهي اليت يدار منها حتت احلنك َكور   ،مدارة من حتت احلنكأي    :حمنكةأن تكون العمامة     :املراد هبذا الشرط
 .فأكثر

 ( 2)    . فال يصح املسح على العمامة الصماء  ، طرف العمامة املرخي  : الذؤابةأو ذات ُذؤابَة  
  :حكم اشرتاط هذا الشرط

  : اختلف الفقهاء يف اشرتاط هذا الشرط على قولني
 .(3) وهو مذهب احلنابلة  ، يشرتط أن تكون العمامة حمنكة أو ذات ذؤابة  : القول األول
 . (4)وهو وجه عند احلنابلة  ،ذات ذؤابةال يشرتط أن تكون العمامة حمنكة أو   :القول الثاين

 األدلة:  
 : أدلة القول األول

 .(6) ((5) وهنى عن االقتعاط  ،أنه أمر ابلتلحي )  عن النيب  (1
أن عمر   (2 من عمامته شيء  روي  ليس حتت حنكه  منها  ، رأى رجال  بكور  هذه "   : وقال  ، فحنكه 

   .(7)املسح عليها للنهي عنها    فامنتع   "؟الفاسقية

  :وجه الداللة من احلديثني

 
   .1/115املبدع  ،1/422اإلنصاف   ،1/60الروض املربع  ، 34/ 1العدة شرح العمدة  (1) 
 . 1/60الروض املربع  ،هي العمامة غري احملنكة وال ذؤابة هلا  : العمامة الصماء (2) 
 1/185املغين  (3) 
   ، 1/185املغين  (4) 
 .  "ال يكون حتت احلنك منها شيء  ن االقتعاط: أ ": 4/243قال يف النهاية يف غريب احلديث ( 5) 
 مل أقف عليه. ( 6) 
 مل أقف عليه. ( 7) 
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 ( 38)  البحث عنوان 

 

 

  .يف احلديث واألثر السابقني النهي عن لبس العمامة اليت ليس هلا ذؤابة وليست حمنكة

 :املناقشة

 ،وهنى عن االقتعاط  ،أنه أمر ابلتلحي  " وأما ما روي عن النيب    :(1)قال املباركفوري يف شرح الرتمذي
 ، ومل أقف على سنده  ، ومل يذكر حتسينه وال تصحيحه عن أحد من أئمة احلديث  ، فلم يذكر ابن قدامة سنده

   .(2) مل أقف على سنده  واألثر املروي عن عمر    ،"؟فاهلل أعلم كيف هو  ،وال على من حسنه أو صححه 

 .(3) من حتت احلنك استدلوا على ذلك أبن العادة يف العمامة واخلمار أن تدار (3
   :املناقشة

الكربى الفتاوى  اإلسالم يف  اخليل   :(4) قال شيخ  يركبون  عمائمهم ألهنم كانوا  والسلف كانوا حينكون   "
وذكر إسحاق   ،فإن مل يربطوا العمائم ابلتحنيك وإال سقطت ومل ميكن معها طرد اخليل  ،وجياهدون يف سبيل هللا

وهذا ألهنم كانوا يف احلجاز   ،أن أوالد املهاجرين واألنصار كانوا يلبسون العمائم بال حتنيك  : بن راهوية إبسناده
  . يف زمن التابعني ال جياهدون "

وقد هني عن التشبه هبم فلم تستبح هبا   ،عمائم أهل الذمة  أن العمامة اليت ال ذؤابة هلا وال حنك تشبه (4
 .(5) الرخصة

   :املناقشة

وإذا مل يرد   ،يف حديث صحيحصماء  النكة أو  احملميكن أن يناقش أبنه مل يرد هني عن لبس العمامة غري  
حترمي يف فال    ،ويتميزون به عن غريهم  ،وكانت العمامة بال ذؤابة ليست من لباسهم الذي خيتصون به  ،هني

 .(6)وقد انتشر بني التابعني يف املدينة من أوالد املهاجرين واألنصار لبسها بال حتنيك  ،لبسها

 
 (1) 1/294 . 
:"واحلديث املرفوع ، واألثر عن عمر مل أقف على أسانيدمها بشيء من الكتب ، فاهلل  5/552قال يف موسوعة أحكام الطهارة  (  2) 

 أعلم بصحتهما" .  
 ، 128/ 1 البيان ، 1/207مواهب اجلليل ينظر:  ( 3) 
 (4) 1/310 . 
   ، 268كتاب الطهارة ص   ،شرح العمدة البن تيمية  ،1/34ينظر: العدة شرح العمدة  (5) 
 . 553/ 5موسوعة أحكام الطهارة  ، 1/185ينظر: املغين  (6) 
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 ( 39)  البحث عنوان 

 

 

ألن نزعها ال حيتاج إىل حلها بل يكفي رفعها   ،(1) أن العمامة إذا مل تكن مدارة حتت احلنك مل يشق نزعها   (5
  . من الرأس

 املناقشة:  

ميكن أن يناقش أبن املشقة درجات ونزع العمامة اليت ليست حمنكة وردها ألجل مسح الرأس فيه مشقة وإن 
 كانت أقل من مشقة العمامة احملنكة.

 الثاين:   القولدليل  

. (2) أن اإلذن ابملسح ورد مطلقا، وما ورد مطلقاً فال جيوز تقييده إال بدليل مثله من كتاب أو سنة أو إمجاع
  

 الرتجيح: 

 ، وإن مل تكن حمنكة وال ذات ذؤابة  أن العمامة إن كان يف نزعها مشقة جاز املسح عليها   - وهللا أعلم-الراجح  
وإن مل   ، فإذا كانت العمامة حمنكة فإن يف نزعها مشقة  ، حلرج واملشقةألن العلة يف إابحة املسح على العمامة رفع ا

أو حلها أو كانت مثبتة بعصابة أو   ، تكن حمنكة فقد يكون يف نزعها مشقة كما إذا كانت كبرية يصعب رفعها 
فإن املسح على العمامة   ، أو كان من هي عليه مريض أو كبري يشق عليه رفعها ومسح ما حتتها  ،كالليب أو مشابك

 . (3)رجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،مباح حينئذ 

فال ُيشرتط أن تغطي مجيع الرأس بل يكفي أن تغطي   ، : أن تسرت كل الرأس إال ما جرت العادة بكشفهاثنيا  
ك ألن أكثر الرأس ، وذل(4) ما جرت العادة إبظهارهأو مقدمه  ما جرت العادة بتغطيته وإن ظهر من جوانب الرأس  

مكشوفاً مل تسم  عمامة، أما من يرى إابحة مسح ما يُغطى به الرأس وإن كان أكثره مكشوفاً مع إمتام املسح على 
 .- كما سيأيت- فال يشرتط هذا الشرط  - مثل القلنسوة- الرأس  

 

 
   ،1/420الشرح الكبري  ،1/185املغين ، 1/263، كشاف القناع 1/60، الروض املربع 1/115( املبدع يف شرح املقنع 1) 
   .5/553موسوعة أحكام الطهارة  (2) 
 ، 303/ 1الفتاوى الكربى  :ينظر  (3) 
 . 1/185، املغين    1/45اف  ، اإلنص60/ 1الروض املربع    ، 1/13احملرر يف الفقه    ، 21/189جمموع فتاوى شيخ اإلسالم    : ينظر  (4) 
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 ( 40)  البحث عنوان 

 

 

 (1) اثلثا : اللبس على طهارة 

  : يف اشرتاط لبس العمامة على طهارة على قولني  فقهاء احلنابلة اختلف  
 (2)وهو رواية عند احلنابلة  ، ال يشرتط لبس العمامة على طهارة  : القول األول
   .(3)وهو مذهب احلنابلة  ،يشرتط أن يلبسها على طهارة  :القول الثاين

 األدلة:  
 دليل القول األول: 

وليس يف السنة ما يدل على اشرتاط   ،شرعي ال يثبت إال بدليلأن اشرتاط الطهارة يف املسح على العمامة حكم  
 . (4) الطهارة قبل املسح

 : الثاينالقول    دليل
املغرية   النيب  " قال:    حديث  فقال:    كنت مع  فأهويت ألنزع خفيه  أدخلتهما )يف سفر،  فإين  دعهما 

 ( 5)  ."فمسح عليهما  (، طاهرتني
  : وجه الداللة

 . فكذلك غطاء الرأس  ، شروط املسح على اخلفني أن يكون لبسهما على طهارةيف احلديث نص على أن من 
 :املناقشة

وأما   ،فإن اخلفني بدل عما فرضه الغسل  ، أن قياس العمامة على اخلفني يف اشرتاط الطهارة قياس مع الفارق -1
وليس هناك علة جامعة بني حكم املسح على   ، وما كان على الرأس فآخذ حكمه  ، الرأس ففرضه املسح

 .(6) ويُتسامح يف املسح ما يُتسامح يف الغسل ،العمامة واخلمار واملسح على اخلفني

 
  أمحد  اإلمام  مذهب على  واهلداية  ،29ص  املقنع  يف ذلك  اشرتاط  ذكر  ، 1/128 البيان  ،159/ 1املمتع يف شرح املقنع    ينظر:(  1) 

   ، 1/33 أمحد   اإلمام فقه  يف  اإلقناع  .55ص
 .  1/388، اإلنصاف  1/207ينظر: الفروع وتصحيح الفروع  ( 2) 
رمحه  -، وهبذا القول يُفيت الشيخ ابن ابز  1/388، اإلنصاف  1/207، الفروع وتصحيح الفروع  16ينظر: عمدة الفقه ص(  3) 

 ينظر: موقع الشيخ عبدالعزيز بن ابز.   -هللا
 .  1/309ينظر: احمللى ( 4) 
( ، ومسلم يف صحيحه:  206رقمه )  1/25الوضوء ، ابب إذا أدخل رجليه ومها طاهراتن    أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب(  5) 

   ( . 274رقمه )   1/158كتاب الطهارة ، ابب املسح على اخلفني 
 . 1/309ينظر: احمللى ( 6) 
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 ( 41)  البحث عنوان 

 

 

ولو   ، ومل ينص على ذلك يف العمامة واخلمار  ، نص على اشرتاط الطهارة يف لبس اخلفني  أن النيب  -2
وجب لبينه 

 (1). 

الطهارة    :الراجح القول األول ولعدم ورود دليل صحيح صريح يف األمر   ،(2)عدم اشرتاط  ملا مضى من أدلة 
 . للحاجة إىل بيانه ابلوضوء قبل املسح على العمامة ولو كان الوضوء شرطا لبينه الرسول 

 
  رابعا : التأقيت.
 ، يف حال اإلقامة أكثر من يوم وليلة  يهسح علأي ال يباح ملن لبس عمامة على رأسه أن مي  : املراد هبذا الشط

  . ويف السفر ثالثة أايم بلياليها
  :حكم اشرتاط هذا الشرط

 . (4)وقول يف مذهب احلنابلة  (3)وهو مذهب الظاهرية  ،ال ُيشرتط التأقيت يف املسح على العمامة  :القول األول
 . (5) حلنابلةوهو املذهب عند ا  ، التأقيت شرط يف املسح على العمامة  :القول الثاين
  : دليل القول األول

ولو كان للمسح  ، ووقت يف املسح على اخلفني ، ومل يوقت يف وقتاً   ،املسح على العمامة واخلمار ثبت عن النيب 
 .(6)وملا مل يبينه ُعلم أنه ليس للمسح عليها وقت  ،على العمامة وقت لبينه النيب 

 أدلة القول الثاين: 
ويوًما   ،ثالاًث يف السفر  ،كان ميسح على اخلفني والعمامة  أن النيب  "  :    عن أيب أمامة (1

   .(7)يف احلضر"وليلة 

 
 (. 214،  187 -  184/  21(، و »جمموع الفتاوى« )58/ 2( »احمللى« )1) 
 ،  1/110، الغرر البهية  1/41( أسىن املطالب  2) 
 .  1/309ينظر: احمللى ( 3) 
ذكر يف اإلنصاف القول يف التأقيت يف املسح على اخلفني فقال: "وقيل: ميسح كاجلبرية"، ومثله العمامة ألن القول ابلتأقيت  (  4) 

 .  1/118، املبدع 1/397فيها مقيس على اخلف. ينظر: اإلنصاف 
موقع مساحة    : ينظر  . لكرمي اخلضري  والشيخ عبدا   ،رجح هذا القول مساحة الشيخ ابن ابز رمحه هللا   ،29املقنع ص  ، 1/186املغين    (5) 

وموقع الشيخ عبدالكرمي    ،اشرتاط الطهارة واملدة يف املسح على العمامة  ،ابب املسح على اخلفني  ، شرح املنتقى ، الشيخ ابن ابز
   (.10)كتاب الطهارة    ،بلوغ املرام  ، اخلضري

 .  1/309ينظر: احمللى ( 6) 
لصاد، من امسه صدي، صدي بن العجالن أبو أمامة الباهلي، ما أسند أبو أمامة،  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: ابب ا (  7) 

:  1/227(، قال يف اهلداية يف ختريج أحاديث البداية بعد إيراده احلديث  7584رقمه )  122/ 8شهر بن حوشب عن أيب أمامة  
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 ( 42)  البحث عنوان 

 

 

فأمران أن منسح على اخلفني والعمامة  غزوان مع رسول هللا  " :قال   عن املغرية بن شعبة (2
   .(1) "ثالثة أايم ولياليهن يف السفر ويوما وليلة للمقيم

   :وجه الداللة من احلديثني
احلديثني النص على اشرتاط املدة يف املسح على العمامة بثالثة أايم للمسافر ويوم وليلة  يف  

 .للمقيم
   :املناقشة

 . ميكن أن يناقش استدالهلم أبن ما ذكروه من النصوص ضعيف ال يصح االحتجاج به
 ،ثالثة أايم ولياليهن للمسافر  " جعل رسول هللا    :حني سئل عن املسح على اخلفني  قول علي   (3

  .(2) ويوما وليلة للمقيم "
  : وجه الداللة

  . قياس أتقيت مسح غطاء الرأس على ما ثبت من أتقيت املسح على اخلفني
   :املناقشة

مسح   ألن رسول هللا   ،على املسح على اخلفني يف مدة املسح قياس فاسد   العمامةقياس املسح على  
  .(3)ولو كان للمسح على العمامة وقت لبينه   ،مل يوقت يف ذلك وقًتاعلى العمامة واخلمار و 

ألن الواجب يف الرأس املسح وقد   ،العمامةعدم اشرتاط مدة للمسح على    -وهللا أعلم -الراجح    الرتجيح:
فقياس املسح على غطاء الرأس على املسح على اخلفني يف اشرتاط   ، جاءت الشريعة يف التسامح يف مسح الرأس

 . املدة قياس فاسد لالختالف الظاهر بني األصل والفرع

 
ي فقال: منكر احلديث.."، وقال يف جممع  " ومروان املذكور، قال الذهيب: جمهول، لكن ذكره ابن حبان يف الثقات، أما البخار 

 : " فيه مروان أبو سلمة، قال الذهيب جمهول". 1/260الزوائد 
  – (، والبيهقي يف السنن الكربى: كتاب الطهارة  1005رقمه )  418/ 20من امسه املغرية  -أخرجه الطرباين يف الكبري:ابب امليم  (  1) 

(، من طريق عمر بن رديح  1397رقمه )  1/290عدما مسح عليهما  مجاع أبواب املسح على اخلفني، ابب من خلع خفيه ب 
عن عطاء بن أيب ميمونة عن أيب بردة عن املغرية بن شعبة بنحوه، وليس فيه ذكر العمامة، قال البيهقي: "تفرد به عمر بن  

،  297-5/296يزان  رديح، وليس ابلقوي "، وابن رديح خمتلف فيه، وهو خيالف الثقات يف بعض ما يرويه، كما يف لسان امل
وقد انفرد هبذا اللفظ خمالفاً غريه. وينظر: ختريج احلديث يف شرح العمدة بتحقيق: حممد أمجل اإلصالحي، وختريج: زاهر بن  

 سامل ابلفقيه. 
   (. 276) رقمه   1/160ابب التوقيت يف املسح على اخلفني   ،كتاب الطهارة  :أخرجه مسلم يف صحيحه (2) 
 .  1/310ينظر: احمللى  (3) 
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 ( 43)  البحث عنوان 

 

 

أو عمامة لبستها امرأة  ،(1)فال يصح املسح على عمامة مغصوبة أو حرير مباحة،العمامة  : أن تكون خامسا  
 .(2)ملا فيه من التشبه

  :املراد هبذا الشرط
وال أن   ،رم لعينه كأن يكون مصنوعاً من جلد حمرم أو من حرير والبسه رجلأن يكون غطاء الرأس غري حم

 . حمرما لكسبه كأن يكون مغصواب أو مسروقايكون 
  :املسح على غطاء الرأس إذا مل يكن مباحاً حكم  

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني
 .(3) هذا القول هو املذهب عند احلنابلة  .ال يصح املسح عليه  : القول األول
   .(4)وهو رواية عن احلنابلة  .يصح املسح على غطاء الرأس وإن كان غري مباح مع اإلمث   :القول الثاين

  :األدلة
  .(5) وحكمة الشرع تقتضي أال يوسع على العاصي والرخص ال تستباح مبحرم  ،املسح رخصة  : دليل القول األول
أن الصالة ال يؤثر فيها كون الغطاء مغصواب أو حمرما فتصح الصالة وأيمث على ارتكابه   : دليل القول الثاين

 (6) املعصية
 الرتجيح: 

فصالته صحيحة مع   - مثال- فإن من صلى بعمامة مغصوبة    ، الراجح وهللا أعلم عدم اشرتاط إابحة العمامة
 .وذلك ألن التحرمي متوجه ألمر خارجي ال عالقة له بعبادة الوضوء  ،ووضوؤه صحيح مع امث اللبس ،اإلمث 

 
   . 1/132مطالب أويل النهى  (1) 
 .   1/64منتهى اإلرادات   :ينظر ( 2) 
 .  1/36الكايف  ،1/122املبدع   ، 396/ 1شرح الزركشي ينظر:  (3) 
 .    1/407ينظر: اإلنصاف ( 4) 
 .  1/122بدع امل ،1/396شرح الزركشي  ، 2/341حبر املذهب  ، 1/227يف شرح خمتصر ابن احلاجب ينظر: التوضيح  (5) 
 .    1/725ينظر: احلاوي الكبري  (6) 
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 ( 44)  البحث عنوان 

 

 

 : صفة مسح غطاء الرأساحلادي عشراملبحث 

 
 غطاء الرأس. : مقدار ما ُيمسح مناملطلب األول

 اختلف فقهاء احلنابلة يف املقدار الواجب مسحه من العمامة على قولني: 
 .(1) القول األول: جيزئ مسح أكثرها، وهو مذهب احلنابلة

 ( 2) القول الثاين: جيزئ مسح بعضها، وهو قول عند احلنابلة.  
 (3) القول الثاين: ال جيزئ إال مسح مجيعها، وهو رواية يف مذهب احلنابلة

 األدلة:  
 أدلة القول األول: 

  .(4) أن حكم األكثر يُعطى حكم الكل (1
 . (5) أن مسح العمامة أحد املمسوحني على وجه البدل، فأجزأ مسح بعضه كاخلف (2

 دليل القول الثاين: 
 .(6) ثبت يف السنة أن اخلف جيزئ مسح بعضه فكذلك العمامة

 املناقشة:  
ميكن أن يناقش أبن قياس مسح العمامة على مسح اخلف قياس مع الفارق، كما أن العبادات ال يصح فيه 

 القياس . 
 : الثالثالقول    دليل

نتقل حكم وجب أن يفإذا وجب مسح مجيع الرأس  أن مسح العمامة بدل عن املسح على الرأس   (1
 (7) .املبدل إليه

 

 
املمتع يف شرح املقنع ت ابن دهيش ط    ،1/186املغين    ،1/424الشرح الكبري    ،1/64منتهى اإلرادات    ،1/422اإلنصاف    (1) 

 ( 135/ 1)مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى    ،( 127/ 1)املبدع يف شرح املقنع  ،( 166/  1) 3
 1/186املغين  (2) 
 . 1/424الشرح الكبري  ،1/422اإلنصاف  (3) 
 .  1/424، الشرح الكبري 1/166املمتع يف شرح املقنع ( 4) 
   ،1/424الشرح الكبري  ، 1/135مطالب أويل النهى  (5) 
 .    1/186ينظر: املغين ( 6) 
 ، 186/ 1املغين ، (127/ 1)املبدع يف شرح املقنع  ، 1/424، الشرح الكبري 1/166املمتع يف شرح املقنع ( 7) 
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 ( 45)  البحث عنوان 

 

 

 الرتجيح: 
القول األول؛ ألن مسح الرأس مبين على التخفيف، كما أن استيعاب مسح الغطاء قد   -وهللا أعلم -الراجح  

يكون فيه مشقة، مث إن الراجح أن الواجب مسح عموم الرأس فمسح العمامة مثله يكفي مسح أكثرها، قال يف 
 : "اخلالف هنا مبين على اخلالف يف مسح الرأس".(1) اإلنصاف

 

  غطاء الرأس: صفة مسح املطلب الثاني

خص العلماء العمامة ابحلديث يف كيفية مسح العمامة وما هو اجملزئ يف مسحها ؛ فاتفق القائلون إبابحة 
مسح أكثر دوائر العمامة أجزأه وال يلزمه مسح وسط العمامة، فإن مسح وسط العمامة دون من  ن  املسح على أ 

 يف حكم املسح يف هذه احلالة على قولني:   (2) احلنابلةدوائرها فقد اختلف فقهاء  
 . (3) ، وهو وجه عند احلنابلةكما جيزئ مسح بعض دوائرها  ،مسح وسط العمامة دون أكوارها جمزئ  : القول األول
  .(4) ال جيزئ مسح وسط العمامة دون أكوارها، وهو وجه عند احلنابلة :القول الثاين

   :األدلة
  : دليل القول األول

والواجب مسح ما غطي به الرأس سواء كان   ،التفريق بني مسح وسط العمامة ومسح أكوارها تفريق بغري دليل
 .(5)وىل خبالف اخلف، واسم العمامة يقع على اجلميع ، وليس ابطنها حمال لألالوسط أو األكوار

 : دليل القول الثاين
 . (6) كما لو مسح أسفل اخلف وحده  ؛وسط العمامة ليس مكاان للمسح فال جيزئ مسحه وحده

 :املناقشة
الفارق القياس على مسح اخلف قياس مع  يناقش استدالهلم أبن  فإن مسح اخلف ثبت ابلنص   ، ميكن أن 

الصحيح الصريح أن الواجب مسح ظاهره دون أسفله خبالف املسح على العمامة فلم يرد ما يدل على أن عدم 
 .جواز االقتصار على مسح وسطها

  :الرتجيح

 
 (1 )1/423 . 
 . هذه املسألة مذكورة ومتصورة عند فقهاء احلنابلة دون غريهم (2) 
 . 1/186ينظر: املغين  (3) 
 . (135/ 1)ى يف شرح غاية املنتهى  مطالب أويل النه ، 1/35اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد  ، 1/186املغين  (4) 
 .    277ينظر: شرح العمدة البن تيمية، كتاب الطهارة ص( 5) 
 ، 1/127املبدع  ،1/135ينظر: مطالب أويل النهى  (6) 
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 ( 46)  البحث عنوان 

 

 

مث   ،مسح العمامة ومل خيصص ذلك مبسح الدوائر  ألن الوارد عن النيب  ؛القول األول  - وهللا أعلم-الراجح 
ومسح الرأس على التخفيف ومسح العمامة   ،املقصود مسح عموم العمامة سواء كان من وسطها أم من دوائرها  إن 

وهذا احلكم ليس خاصاً ابلعمامة بل يف مجيع ما يباح املسح عليه عليه من أغطية الرأس، فالواجب املسح ،  بدل عنه
 على عموم الغطاء سواء كان من جوانبه أم من وسطه. 

 
 املطلب الثالث: حكم مسح األذنني مع غطاء الرأس.

 . (1) ال جيب على من مسح غطاء رأسه أن ميسح أذنيه وإن مل يكن عليها غطاء
 األدلة:  

 على العمامة مل يذكر أنه مسح أذنيه.   أن من نقل مسح النيب  (1
 غريه. ، وقد انتقل الفرض منه إىل أن األذنني ليسا من الرأس إال على وجه التبع  (2

 .(2) وألنه عضو يسقط يف التيمم وجاء طهوره يف القرآن بلفظ املسح فشرع املسح على لباسه كالرجلني وأوىل (3

 
 ( 127/ 1)املبدع يف شرح املقنع  (1) 
 . 1/422اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ، (127/ 1)املبدع يف شرح املقنع  (2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اخلامتة 

احلمد هلل على التمام ، ونسأله الرضا والقبول ، هذه أهم النتائج املستخلصة من البحث ، 
ر أهم النتائج اإلمجالية  أذكر أوالً أهم النتائج على التفصيل حبسب تقسيم البحث ، مث أذك

 اليت ظهرت بعد متام البحث: 
 
 مسح الرأس من فروض الوضوء .   -

 مسح األذنني يف الوضوء مندوب وليس بواجب .   -

 الواجب مسح عموم الرأس وال يكفي مسح بعضه .   -

 .  صح وضوؤهمن مسح على انصيته مث أمت على عمامته  -

 لى الرأس .  الراجح إابحة املسح على العمامة وإن مل ميسح ع -

 إذا كان َخار املرأة له ثقوب حبيث يصل البلل إىل الرأس جاز املسح عليه بال خالف .   -

 يباح للمرأة أن متسح على َخارها ، ال سيما مع املشقة .   -

 الراجح عدم إابحة املسح على القلنسوة ، لعدم املشقة يف رفعها .   -

   .يباح املسح على احلناء والتلبيد  -

 اتفق الفقهاء على املنع من املسح على الوقاية .   -

 ليس للمتوضئ أن ميسح على الغرتة يف مجيع الصور ؛ لسهولة نزعها ولشبهها ابلوقاية.  -

 حيرم املسح على الطاقية ، وجيب رفعها ومباشرة املسح على الرأس.  -

حيرم املسح على القبعة إال إن كان يف نزعها مشقة ؛ كأن يكون هلا رابط من حتت احلنك ال   -
 تزال إال حبله . 

 مع وجود املشقة يف نزعها .   يباح املسح على الباروكة -

اشرتط بعض العلماء للمسح على العمامة أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابة ، والراجح عدم لزوم  -
 هذا الشرط . 

 تكون العمامة مغطية للرأس إال ما جرت العادة بكشفه .  ُيشرتط أن  -

 ال ُيشرتط إلابحة املسح على العمامة وحنوها أن تُلبس على طهارة .   -

ليس للمسح على ما على الرأس من عمامة وحنوها مدة بل يباح املسح عليها ما دامت على   -
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 ( 48)  البحث عنوان 

 

 

 الرأس .  

أو مغصوب مل مينع ذلك من   ال ُيشرتط أن يكون غطاء الرأس مباحا ، فلو كان من حرير -
 إابحة املسح عليه .  

 يكفي يف املسح على غطاء الرأس أن ميسح غالبه .   -

 ال يفرق يف املسح على غطاء الرأس بني املسح على جوانبه أو وسطه .   -

 .    من مسح على غطاء الرأس فال يلزمه مسح أذنيه -

 
 وميكن أن جنمل النتائج من البحث مبا أييت:  

على الرأس يف الوضوء مبين على التخفيف، يظهر هذا من نصوص السنة الواردة ،    أوالً : املسح
النيب   تلبيد  على   رأسه يف احلج ، وما صح من مسحه    ومنها ما صح يف احلديث من 

 عمامته يف أحاديث وصور متعددة .  
يمكن  اثنياً: أن املذكور يف البحث هو ما يلبسه الناس عادة على رؤوسهم ، وإن فات شيء ف

 النظر فيما يشبهه من األغطية املذكورة يف البحث.  
 : أن كل غطاء للرأس يباح املسح عليه بشرطني:  اثلثاً 

 األول: أن يكون يف نزعه مشقة .
اثنياً: أن يكون املسح شامالً لعموم الرأس ، فإن كان الغطاء شامالً للرأس كفى املسح عليه ، وإال 

 أس ، أو العكس .  فيمسح على الغطاء ويُتم على الر 
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 فهرس املراجع 

  : األحاديث املختارة أو املس       تخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومس       لم يف ص       حيحيهما (1
معايل األستاذ   :دراسة وحتقيق  (،ه       643 :املتوىف)ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي  

 :الطبعة ،لبنان   –بريوت   ،دار خض     ر للطباعة والنش     ر والتوزيع  ،الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش
 .م  2000  -ه    1420 ،الثالثة

زين الدين أبو حيىي الس    نيكي   ،زكراي بن حممد بن زكراي األنص    اري  :أس    ىن املطالب يف ش    رح روض الطالب (2
 ب اإلسالميدار الكتا  (،ه 926 :املتوىف)

 ،دار الكتب العلمية  (،ه    771 :املتوىف)اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي    :األشباه والنظائر (3
 .م1991  -ه 1411األوىل  :الطبعة

عيدي   -حس    ني يوس    ف موس    ى  :اإلفص    اح يف فقه اللغة (4   – مكتب اإلعالم اإلس    المي  ،عبد الفتاح الص     
 .ه  1410  ،الرابعة :الطبعة  ،قم

موس    ى بن أمحد بن موس    ى بن س    امل بن عيس    ى بن س    امل احلجاوي   :اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل (5
عبد اللطيف حممد موس   ى    :احملقق  (،ه                 968 :املتوىف)أبو النجا  ،ش   رف الدين  ،مث الص   احلي  ،املقدس   ي
 .لبنان   –دار املعرفة بريوت   ،السبكي

الش              افعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش              افع بن عبد املطلب بن عبد  :األم (6
  ، ب    دون طبع    ة  :الطبع    ة  ،بريوت  –دار املعرف    ة    (،ه                             204  :املتوىف)من    اف املطليب القرش              ي املكي  

 .م1990ه /1410
 ،ور اببن دقيق العيد املش     ه ،تقي الدين أيب الفتح حممد بن علي وهب  :اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام (7

 دار احملقق للنشر والتوزيع  ،سعد بن عبد هللا آل محيد   :حتقيق ،ه   702املتوىف سنة  
عالء الدين أبو احلس   ن علي   (:املطبوع مع املقنع والش   رح الكبري)اإلنص   اف يف معرفة الراجح من اخلالف  (8

ْرداوي  
َ
 -د هللا بن عب د احملس              ن الرتكي  ال دكتور عب   :حتقيق (،ه  885 :املتوىف)بن س              ليم ان بن أمح د امل

 ،مجهورية مص ر العربية  -القاهرة   ،هجر للطباعة والنش ر والتوزيع واإلعالن   ،الدكتور عبد الفتاح حممد احللو
 م  1995 -ه    1415 ،األوىل :الطبعة

  الطبع  ة االوىل   ،لبن  ان   –دار الكت  ب العلمي  ة بريوت    ،ابن جنيم احلنفي  :البحر الرائق ش              رح كنز ال  دق  ائق (9
 م  1997 - ه  1418

  (، ه             502ت )أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل  ،الروايين (:يف فروع املذهب الشافعي)حبر املذهب   (10
 م  2009  ،األوىل  :الطبعة ،دار الكتب العلمية ،طارق فتحي السيد  :احملقق
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 :املتوىف)أبو بكر بن مس     عود بن أمحد الكاس     اين احلنفي  ،عالء الدين  :بدائع الص     نائع يف ترتيب الش     رائع  (11
 م1986 -ه   1406  ،الثانية :الطبعة ،دار الكتب العلمية  (،ه 587

أبو حممد حممود بن أمحد بن موس      ى بن أمحد بن حس      ني الغيتاا احلنفى بدر الدين   :البناية ش      رح اهلداية (12
 م  2000  -ه     1420  ،األوىل ،لبنان  ،بريوت -دار الكتب العلمية   (،ه 855 :املتوىف)العيىن 

 :املتوىف،)أبو احلس ني حيىي بن أيب اخلري بن س امل العمراين اليمين الش افعي :البيان يف مذهب اإلمام الش افعي (13
 م  2000 -ه   1421  ،األوىل  ،جدة  –دار املنهاج   ،اقاسم حممد النوري  (،ه 558

 م1981 -ه   1401دار الفكر  ،ه 737ت  (14
 ،امللق ب مبرتض      ى ،أبو الفيض  ،حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلس      يين  :ر القاموساتج العروس من جواه (15

   ،جمموعة من احملققني دار اهلداية  :احملقق  (،ه 1205  :املتوىف)الزَّبيدي 
عبيد هللا بن احلس           ني بن احلس           ن أبو القاس           م ابن   :-رمحه هللا   -التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس  (16

ب املالكي  ،لبنان  –بريوت  ،دار الكتب العلمية ،:سيد كسروي حسن  :احملقق  (،ه       378 :املتوىف)  ،اجَلالَّ
 م  2007 -ه    1428 ،األوىل :الطبعة

ألول / / ربيع ا  24س       لطنة عمان يف  ،أمحد بن حممد خليل :التهذيب املقنع يف اختص       ار الش       رح املمتع  (17
 .ه   1426

ض    ياء الدين اجلندي  ،خليل بن إس    حاق بن موس    ى  :التوض    يح يف ش    رح املختص    ر الفرعي البن احلاجب (18
مركز جنيبويه للمخطوطات   ،أمحد بن عبد الكرمي جنيب .د  :احملقق  (،ه                   776 :املتوىف)املالكي املص    ري  

 .م2008  -ه   1429 ،األوىل :الطبعة  ،وخدمة الرتاث
بريوت    -دار الفكر املعاص     ر   دار الفكر  ،حممد عبد الرؤوف املناوي :التعاريفالتوقيف على مهمات   (19

 .حممد رضوان الداية .د :حتقيق  ،1410 ،الطبعة األوىل ،دمشق
أبو عب د هللا حمم د بن أمح د بن أيب بكر بن فرح األنص              اري    :اجل امع ألحك ام القرآن ت تفس              ري القرطيب (20

  – دار الكتب املصرية   ،أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش  (،ه               671 :املتوىف)اخلزرجي مشس الدين القرطيب  
 .م  1964 -ه   1384  ،الثانية :الطبعة  ،القاهرة

  (، ه                         800 :املتوىف)أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدي  اليمين احلنفي   :اجلوهرة النرية (21
 ه 1322 ،األوىل :الطبعة  ،املطبعة اخلريية

وخمتصر السعد هو شرح ]  (ه             792 :املتوىف)حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين لسعد الدين التفتازاين  (22
 ،عب د احلمي د هن داوي  :احملقق  ،حمم د بن عرف ة ال دس              وقي  [:تلخيص مفت اح العلوم جلالل ال دين القزويين

 بريوت ،املكتبة العصرية
ن حممد بن قاس        م العاص        مي احلنبلي النجدي  عبد الرمحن ب :حاش        ية الروض املربع ش        رح زاد املس        تقنع  (23

 ه   1397 -األوىل   :الطبعة  (،بدون انشر)  (ه 1392 :املتوىف)
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دار  ،ابن عابدين حممد عالء الدين أفندى  :حاش          ية رد املختار على الدر املختار ش          رح تنوير األبص          ار (24
 بريوت  ،م2000 -ه   1421  ،الفكر للطباعة والنشر

 دار الفكر   بريوت  ،احلسن املاوردىالعالمة أبو    :احلاوى الكبري (25
حققه    ،س        يف الدين أبو بكر حممد بن أمحد الش        اش        ي القفال :حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء (26

 ،اجلامعة األردنية -األس     تاذ املس     اعد يف كلية الش     ريعة   ،الدكتور ايس     ني أمحد إبراهيم درادكه :وعلق عليه
 م  1988 ،األوىل :الطبعة  ،عمان  ،اململكة األردنية اهلامشية -مكتبة الرسالة احلديثة 

  (، ه                     979 :املتوىف)أمحد بن تُ رْكي بن أمحد املنش      ليلي املالكي  :خالص      ة اجلواهر الزكية يف فقه املالكية (27
اجملمع   ،الش     يخ عبده يوس     ف بن س     عيد بن إمساعيل الص     فيت :حاش     ية ،حس     ن حممد احلفناوي  :مراجعة
 .م  2002  ،اإلمارات العربية املتحدة -أبو ظيب   ،الثقايف

ين املعروف بعالء الدين  :الدر املختار ش       رح تنوير األبص       ار وجامع البحار (28 حممد بن علي بن حممد احِلص       ْ
 :الطبعة ،دار الكتب العلمية  ،م خليل إبراهيمعبد املنع :احملقق  (،ه                 1088 :املتوىف)احلص  كفي احلنفي 

 م2002  -ه 1423 ،األوىل
منص   ور بن يونس بن ص   الح الدين ابن    :دقائق أويل النهى لش   رح املنتهى املعروف بش   رح منتهى اإلرادات (29

 -ه                      1414  ،األوىل  :الطبعة ،عامل الكتب  (،ه                    1051 :املتوىف)حس     ن بن إدريس البهوتى احلنبلى  
 .م1993

 :املتوىف)أبو العب اس ش              ه اب ال دين أمح د بن إدريس بن عب د الرمحن امل الكي الش              هري ابلقرايف    :ال ذخرية (30
 -  9 ،7 ،5 - 3جزء  ،س    عيد أعراب :6 ،2جزء  ،حممد حجي  :13 ،8  ،1جزء   :احملقق  (ه                  684

 م  1994 ،األوىل :الطبعة ،بريوت  -دار الغرب اإلسالمي ،حممد بو خبزة  :12
مكتبة   (،ه1051/  1000 )منص          ور بن يونس بن إدريس البهويت    :الروض املربع ش          رح زاد املس          تقنع  (31

 .ه1390الرايض احلديثة  
 :املتوىف)حممد بن أيب بكر بن أيوب بن س     عد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  :زاد املعاد يف هدي خري العباد (32

الس  ابعة والعش  رون    :الطبعة ،الكويت ،مكتبة املنار اإلس  المية  -بريوت  ،مؤس  س  ة الرس  الة  (،ه                 751
 .م1994ه  /1415

 -ه               1419  ،دار الكتب العلمية ،خليل عمران املنصور :خرج آايته وأحاديثه  ،ه             1078سنة الوفاة  (33
 لبنان/ بريوت  ،م1998

  ، دار العبيكان   (،ه        772 :املتوىف)شي املصري احلنبلي  مشس الدين حممد بن عبد هللا الزرك :شرح الزركشي (34
 م  1993 -ه    1413 ،األوىل :الطبعة
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  (، ه                516)أبو حممد احلس ني بن مس عود بن حممد بن الفراء البغوي الش افعي    ،حميي الس نة  :ش رح الس نة (35
  ، الثانية :الطبعة ،بريوت ،دمش     ق -املكتب اإلس     المي  ،حممد زهري الش     اويش-ش     عيب األرنؤوط :حتقيق

 .م1983 -ه   1403
تفريغ  :هذا الكتاب (،ه      1421  :املتوىف)حممد بن صاحل بن حممد العثيمني  ،الشرح الصويت لزاد املستقنع  (36

 على زاد املستقنع  -رمحه هللا  -مكتوب لشرحني صوتيني للعالمة ابن عثيمني 
  : من أول كتاب الص  الة إىل آخر ابب آداب املش  ي إىل الص  الة -بن تيمية  ش  رح العمدة لش  يخ اإلس  الم ا (37

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس   الم بن عبد هللا بن أيب القاس   م بن حممد ابن تيمية  
  ، دار العاص  مة ،خالد بن علي بن حممد املش  يقح :احملقق (،ه                   728  :املتوىف)احلراين احلنبلي الدمش  قي  

 م  1997 -ه    1418 ،األوىل :الطبعة ،اململكة العربية السعودية ،الرايض
مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن   (:املطبوع مع املقنع واإلنص         اف)الش         رح الكبري  (38

اح  الدكتور عبد الفت -الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  :حتقيق (،ه       682 :املتوىف)قدامة املقدسي 
  ، األوىل  :الطبعة،مجهورية مص            ر العربية -القاهرة   ،هجر للطباعة والنش            ر والتوزيع واإلعالن   ،حممد احللو

 م  1995 -ه    1415
 ،دار ابن اجلوزي  (،ه        1421 :املتوىف)حممد بن صاحل بن حممد العثيمني   :الشرح املمتع على زاد املستقنع  (39

 ه   1428 -  1422 ،األوىل :الطبعة
 محد بن عبد هللا بن عبد العزيز احلمد ،:شرح زاد املستقنع  (40
عبد الرمحن بن   [:ملوفق الدين بن قدامة املقدس        ي ،وهو ش        رح لكتاب عمدة الفقه]العدة ش        رح العمدة   (41

دار  ،صالح بن حممد عويضة :احملقق  (،ه         624 :املتوىف)أبو حممد هباء الدين املقدسي   ،إبراهيم بن أمحد 
 م2005ه /1426  ،الطبعة الثانية :الطبعة ،كتب العلميةال

عن الطبعة )شباب األزهر   -مكتبة الدعوة   (،ه          1375 :املتوىف)عبد الوهاب خالف   :علم أصول الفقه (42
 عن الطبعة الثامنة لدار القلم :الطبعة (،الثامنة لدار القلم

م  ذه  ب اإلم  ام أمح  د بن حمم  د بن عم  دة الط  ال  ب لني  ل امل  آرب »يف الفق  ه على امل  ذه  ب األمح  د األمث  ل   (43
 (،ه            1051 :املتوىف)منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى   ،حنبل«
حققه   ،فض     يلة الش     يخ عدانن بن س     امل النهام  ،فض     يلة الش     يخ حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل :قدم له

 ،الكويت ،مؤس    س    ة اجلديد النافع للنش    ر والتوزيع   ،مطلق بن جاس    ر بن مطلق الفارس اجلاس    ر :واعتىن به
 م2010  -ه     1431  ،األوىل  :الطبعة  ،الكويت  ،مربة جلوي بن ضاوي العتييب :على نفقة

حممد بن   :به ُعيِن  (،ه                   1376 :املتوىف)فيص   ل بن عبد العزيز آل مبارك   :الُغَرُر الَنِقيَُّة على الدَُّرر الَبهيَّة (44
  ، األوىل  :الطبعة ،اململكة العربية الس  عودية ،دار كنوز إش  بيليا للنش  ر والتوزيع  ،حس  ن بن عبد هللا آل مبارك

 م  2005 -ه    1426
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 ( 53)  البحث عنوان 

 

 

تقي ال دين أبو العب اس أمح د بن عب د احلليم بن عب د الس              الم بن عب د هللا بن  :الفت اوى الكربى البن تيمي ة (45
  ، حسنني حممد خملوف :حتقيق  (،ه  728 :املتوىف)احلراين احلنبلي الدمشقي أيب القاسم بن حممد ابن تيمية  

 .ه 1386 ،بريوت  –دار املعرفة 
دار  ،دار ابن كثري  (،ه         1250 :املتوىف)حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين  :فتح القدير (46

 ه   1414 -األوىل  :الطبعة ،بريوت ،دمشق -الكلم الطيب 
ش         هاب  ،بن س         امل ابن مهنا  (أو غنيم)أمحد بن غامن   :الفواكه الدواين على رس         الة ابن أيب زيد القريواين (47

 -ه                      1415 ،بدون طبعة :الطبعة ،دار الفكر(،ه                    1126 :املتوىف)الدين النفراوي األزهري املالكي 
 م1995

محد بن عبد احلليم بن عبد الس              الم بن عبد هللا بن أيب  تقي الدين أبو العباس أ :القواعد النورانية الفقهية (48
د أمحد بن  :حققه وخرج أحاديثه  (،ه      728 :املتوىف)القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي  

 ه 1422 ،األوىل :الطبعة ،اململكة العربية السعودية  ،دار ابن اجلوزي  ،حممد اخلليل
منش       ورات وزارة  ،الدكتور عبد احلميد العلمي  :حتقيق ،قى بن زربأبو بكر حممد بن يب  :كتاب اخلص       ال (49

 م  2005 -ه    1426سنة    ،األوقاف والشئون اإلسالمية ابملغرب
حممد بن مفلح بن حممد بن   :كتاب الفروع ومعه تص     حيح الفروع لعالء الدين علي بن س     ليمان املرداوي (50

عبد هللا   :احملقق  (،ه       763 :املتوىف)مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي   ،أبو عبد هللا  ،مفرج
 م   2003 -ه    1424األوىل    :الطبعة ،مؤسسة الرسالة  ،بن عبد احملسن الرتكي

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن  :كتاب اهلادي أو »عمدة احلازم يف الزوائد على خمتص        ر أيب القاس        م« (51
 :املتوىف)الش   هري اببن قدامة املقدس   ي   ،مد بن قدامة اجلماعيلي املقدس   ي مث الدمش   قي احلنبليأمحد بن حم

  ، قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،نور الدين طالب  :اعتىن به حتقيقا وضبطا وإخراجا(،ه            620
 م  2007 -ه    1428 ،األوىل :الطبعة

  ، جلنة متخص ص ة يف وزارة العدل:احملقق  ،بهويت احلنبليمنص ور بن يونس ال  :كش اف القناع عن منت االقناع (52
 م2000  ،ه 1421  ،األوىل:الطبعة ،اململكة العربية السعودية ،وزارة العدل:دار النشر

أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلس             يين    :كفاية األخيار يف حل غاية االختص             ار (53
  ، علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان   :احملقق  (،ه        829  :املتوىف)تقي الدين الشافعي  ،احلصين

 1994 ،األوىل :الطبعة ،دمشق  –دار اخلري 
عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمش            قي امليداين احلنفي  :اللباب يف ش            رح الكتاب (54

املكتبة    ،بد احلميد حممد حميي الدين ع  :وعلق حواش    يه  ،وض    بطه ،وفص    له  ،حققه(،ه                  1298 :املتوىف)
 لبنان  -بريوت  ،العلمية
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 ( 54)  البحث عنوان 

 

 

  [، مبش         اركة الباحثني بدار الفالح]س         يد عزت عيد   ،خالد الرابط  :املقدمات -جلامع لعلوم اإلمام أمحد   (55
 -ه         1430  ،األوىل :الطبعة  ،مجهورية مصر العربية -الفيوم    ،دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث

 .م  2009
مجال الدين ابن منظور األنص   اري الرويفعى اإلفريقى  ،أبو الفض   ل ،حممد بن مكرم بن على :لس   ان العرب (56

 ه   1414 -الثالثة  :الطبعة ،بريوت  –دار صادر   (،ه 711 :املتوىف)
بره ان ال دين   ،أبو إس              ح اق  ،إبراهيم بن حمم د بن عب د هللا بن حمم د ابن مفلح  :املب دع يف ش              رح املقنع  (57

 م  1997 -ه    1418 ،األوىل :الطبعة ،لبنان  –بريوت  ،دار الكتب العلمية   (،ه 884 :املتوىف)
 ،بريوت –دار املعرفة     (،ه        483 :املتوىف)حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي   :املبسوط (58

 م1993  -ه   1414 ،بدون طبعة :الطبعة
أبو   ،عب  د اجللي  ل الفرغ  اين املرغين  اينعلي بن أيب بكر بن    :منت ب  داي  ة املبت  دي يف فق  ه اإلم  ام أيب حنيف  ة (59

 القاهرة -مكتبة ومطبعة حممد علي صبح   (،ه 593 :املتوىف)احلسن برهان الدين 
  – دار الفاروق احلديثة للطباعة والنش         ر    ،أبو ُعَمَر حُمَمَُّد ْبُن َعِلي ٍّ اأَلْزَهرِي ِ   :احملقق  :ه                          275 :املتوىف (60

 م  2013 -ه    1434 ،األوىل :الطبعة  ،القاهرة
 عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده :جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر (61
 :احملقق  (،ه                 728 :املتوىف)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين   :جمموع الفتاوى (62

اململكة   ،املدينة النبوية  ،يفجممع امللك فهد لطباعة املص          حف الش          ر   ،عبد الرمحن بن حممد بن قاس          م
 م1995ه /1416  ،العربية السعودية

أبو زكراي حميي الدين حيىي بن ش          رف النووي  ((:مع تكملة الس          بكي واملطيعي))اجملموع ش          رح املهذب  (63
 دار الفكر   (،ه 676 :املتوىف)

ابن تيمية    ،عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد   :احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل (64
الطبع ة الث اني ة   :الطبع ة  ،الرايض  -مكتب ة املع ارف  (،ه                             652  :املتوىف)جم د ال دين    ،أبو الربك ات ،احلراين

 م 1984-ه   1404
   ، ( ه         456 :املتوىف)أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري    :احمللى ابآلاثر (65

 بدون طبعة وبدون اتريخ :الطبعة ،بريوت  –دار الفكر 
أبو املع ايل بره ان ال دين حممود بن  :احمليط الربه اين يف الفق ه النعم اين فق ه اإلم ام أيب حنيف ة رض              ي هللا عن ه (66

عبد الكرمي س          امي    :احملقق  (،ه                         616 :املتوىف)أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي  
 م  2004  -ه     1424  ،األوىل :الطبعة ،لبنان   –بريوت  ،دار الكتب العلمية ،اجلندي
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 ( 55)  البحث عنوان 

 

 

  (، ه  666 :املتوىف)زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي    :خمتار الصحاح (67
 ،اخلامس    ة :الطبعة  ،ص    يدا  –بريوت  ،الدار النموذجية -املكتبة العص    رية   ،يوس    ف الش    يخ حممد  :احملقق

 م1999ه  / 1420
اجلزء   ،مطبوع ض      من جمموعة مؤلفات الش      يخ حممد بن عبد الوهاب)خمتص      ر اإلنص      اف والش      رح الكبري  (68

عبد العزيز بن  :احملقق  (،ه            1206 :املتوىف)حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي   (:الثاين
 األوىل :الطبعة ،الرايض  –ض مطابع الراي  ،سيد حجاب .د  ،حممد بلتاجي  .د  ،زيد الرومي

 أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكي الشهري اببن احلاج  :املدخل (69
 ،دار الكتب العلمية  (،ه                     179  :املتوىف)مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص      بحي املدين   :املدونة (70

 م1994  -ه   1415 ،األوىل :الطبعة
أبو حمم  د علي بن أمح  د بن س              عي  د بن حزم     :واملع  امالت واالعتق  ادات  مرات  ب اإلمج  اع يف العب  ادات (71

 بريوت -دار الكتب العلمية   (،ه 456  :املتوىف)األندلسي القرطيب الظاهري  
 ِإْسَحاق بن ِإبْ رَاِهيَم بن َهاِنئ الن َّْيَسابُورِي ِ   :َمَساِئُل اإِلَماِم َأيب عبد هللِا َأمْحََد ْبِن َحن َْبلٍّ رواية (72
ابب املاء الذي ال ) :من قوله ،أمحد بن حنبل وإس              حاق بن راهويه  :ل حرب الكرماين لإلمامنيمس              ائ (73

أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف الكرماين    :إىل آخر كتاب الطهارة دراس      ًة وحتقيًقا  (ينجس      ه ش      يء
 -عامر بن حممد فداء بن حممد عبد املعطي هبجت    :أطروحة الدكتوراه للش        يخ   (،ه                        280 :املتوىف)

عبد هللا بن معتق الس هلي   .د .أ :املش رف ،قس م الفقه -كلية الش ريعة   -اجلامعة اإلس المية ابملدينة املنورة  
 ه   1433 -  1432  :العام  ،حفظه هللا

 ،الرايض  ،ابن حزم  :دار النش  ر ،حممد بن عمر الظاهري  :احملقق ،أبو علي الزعفراين :مس  ند بالل بن رابح (74
 .ه   1416 ،األوىل :الطبعة

املكتبة    ،يوس       ف الش       يخ حممد   :دراس       ة و حتقيق  ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري :املص       باح املنري (75
 العصرية

الرحيباىن مولدا مث  ،مص طفى بن س عد بن عبده الس يوطي ش هرة  :مطالب أويل النهى يف ش رح غاية املنتهى (76
 م1994 -ه   1415  ،الثانية :الطبعة ،املكتب اإلسالمي   (،ه 1243  :وىفاملت)الدمشقي احلنبلي  

  : املعجم العريب ألمساء املالبس »يف ض        وء املعاجم والنص        وص املوثقة من اجلاهلية حىت العص        ر احلديث« (77
د/ حممود فهمي حجازي   .أ :تقدمي  (،جامعة حلوان  -كلية اآلداب  )رجب عبد اجلواد إبراهيم    .د :إعداد

د/ عبد اهلادي التازي  .أ  :راجع املادة املغربية  (،عض   و جممع اللغة العربية  ،جامعة القاهرة  -كلية اآلداب  )
مجهورية مص              ر  -القاهرة   ،دار اآلفاق العربية   (،عض              و األكادميية املغربية وجممع اللغة العربية ابلقاهرة)

 م  2002 -ه    1423 ،األوىل :الطبعة  ،العربية
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 ( 56)  البحث عنوان 

 

 

   ،مبس   اعدة فريق عمل  (ه                  1424 :املتوىف)د أمحد خمتار عبد احلميد عمر   :معجم اللغة العربية املعاص   رة (78
 م  2008 -ه    1429 ،األوىل :الطبعة ،عامل الكتب

حمم د بن أمح د اخلطي ب الش              ربيين الش              افعي  ،مشس ال دين  :مغين احملت اج إىل معرف ة مع اين ألف اظ املنه اج (79
 م1994 -ه   1415 ،األوىل :الطبعة ،دار الكتب العلمية    (،ه 977 :املتوىف)

أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدس ي   :املغين ش رح خمتص ر اخلرقي (80
  ، دار إحيار الرتاث العريب  :حتقيق  (،ه                620 :املتوىف)الش هري اببن قدامة املقدس ي    ،مث الدمش قي احلنبلي

 م1985ه  / 1405  ،األوىل :الطبعة
الدكتور حممد   :حتقيق  (،ه       520 :املتوىف)أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب   :املقدمات املمهدات (81

 م  1988 -ه    1408 ،األوىل :الطبعة ،لبنان   –بريوت   ،دار الغرب اإلسالمي   ،حجي
موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن   :تعاىلاملقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش              يباين رمحه هللا  (82

حققه وعلق    ،عبد القادر األرانؤوط  :قدم له وترجم ملؤلفه (،ه                  620  :املتوىف)حممد بن قدامة املقدس  ي  
اململك  ة العربي  ة   -ج  دة    ،مكتب  ة الس              وادي للتوزيع   ،ايس              ني حممود اخلطي  ب  ،حممود األرانؤوط  :علي  ه

 م  2000 -ه    1421 ،األوىل :الطبعة ،السعودية
َنجَّى بن عثمان بن أسعد ابن املنجى التنوخي احلنبلي   :املمتع يف شرح املقنع  (83

ُ
  695 -  631)زين الدين امل

مكتبة  ،م  2003 -ه           1424  ،الثالثة :الطبعة  ،عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش  :دراسة وحتقيق (،ه        
 مكة املكرمة  -األسدي 

عثمان بن   :مع حاش            ية املنتهى البن قائد النجدي [مع التنقيح وزايداتيف مجع املقنع ]منتهى اإلرادات   (84
   ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي .د  :احملقق (،ه           1097 :ت)أمحد بن سعيد النجدي الشهري اببن قائد 

 .م  1999 -ه    1419 ،األوىل :الطبعة ،مؤسسة الرسالة
رِْح   (85 اِفيات ِبش     َ منص     ور بن يونس بن ص     الح الدين ابن حس     ن بن إدريس   :ُمْفرَداِت اإلَماِم أمْحَد املَِنُح الش     َّ

طَلق  .د .أ :احملقق  (،ه                   1051 :املتوىف)البهوتى احلنبلى  
ُ
دار كنوز إش     بيليا للنش     ر  ،عبد هللا بن حممد امل

 م  2006 -ه    1427 ،األوىل :الطبعة ،اململكة العربية السعودية ،والتوزيع 
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلس  ي      :رح خمتص  ر اخلليلمواهب اجلليل لش   (86

طبعة     ،دار عامل الكتب   ،زكراي عمريات :احملقق  (،ه                      954 :املتوىف)املعروف ابحلطاب الرُّعيين   ،املغريب
 م2003 -ه   1423خاصة 

بْ َيانِ  :موس             وعة أحكام الطهارة (87 اململكة العربية  -الرايض  ،مكتبة الرش             د   ،أبو عمر ُدبْ َياِن بن حممد الدُّ
 م  2005 -ه    1426  ،الثانية :الطبعة ،السعودية
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 ( 57)  البحث عنوان 

 

 

ْغدي :النتف يف الفتاوى (88  :احملقق  (،ه                  461 :املتوىف)حنفي   ،أبو احلس   ن علي بن احلس   ني بن حممد الس   ُّ
 ،عمان األردن / بريوت لبنان  -الفرقان / مؤس      س      ة الرس      الة   دار  ،احملامي الدكتور ص      الح الدين الناهي

 1984 -  1404  ،الثانية :الطبعة
مشس ال دين حمم د بن أيب العب اس أمح د بن محزة ش              ه اب ال دين الرملي   :هن اي ة احملت اج إىل ش              رح املنه اج (89

 م1984ه /1404 -ط أخرية   :الطبعة ،بريوت ،دار الفكر  (،ه 1004 :املتوىف)
أبو   ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن  :ذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبايناهلداية على م (90

 ،مؤس     س     ة غراس للنش     ر والتوزيع    ،ماهر ايس     ني الفحل -عبد اللطيف مهيم    :احملقق ،اخلطاب الكلوذاين
 م  2004ه  /   1425 ،األوىل :الطبعة

أمحد حممود    :احملقق  (،ه                 505 :املتوىف)طوس  ي أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ال  :الوس  يط يف املذهب (91
 1417  ،األوىل  :الطبعة  ،القاهرة  –دار السالم    ،إبراهيم   حممد حممد اتمر

القس            م املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم ، أبو عبدهللا حممد بن س            عد بن منيع   الطبقات الكربى ، (92
ه( ، حتقيق: زايد حممد منص   ور ، 230اهلامشي ابلوالء ، البص   ري ، البغدادي املعروف اببن س   عد )املتوىف 

 ه . 1408 2مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة ، ط
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