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 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

 اْلُخفَّْيِن َمْسِح باُب
 
 ،اخلفني على املسح باب وهو ،الباب هذا اهلل رمحه ذكر ، وصفته الوضوء فروض باب من اهلل رمحه املؤلفى انتهملا 

 عن ثم املياه عن تكلم ،بالوضوء يتعلق عما تكلم ملا فإنه ،بيعيط ترتيب املؤلف وترتيب ،املهمة األبواب من وهو
 عن يتكلم الباب هذا يف ثم ،وصفته الوضوء فروض عن تكلم ثم ،الوضوء وسنن السواك ثم ،االستنجاء ثم اآلنية
 اليت ( ناالقدموهما)  هفروض منفرض و ،الوضوء أعضاء من بعضو يتعلق اخلفني على واملسح ،اخلفني على املسح
 .الوضوء فروض باب يف عنها الكالم تقدم

 :ذكر يف هذا الباب أربع مسائل  –رمحه اهلل –واملؤلف 
 .املسألة األوىل : املسح على اخلفني

 .املسألة الثانية : اجلبرية
 .املسألة الثالثة : اخلمار
 .ةاملسألة الرابعة : العمام

 اخلفني :: اهلل رمحه املؤلف قال 

 وسيأتينا ،خفا يسمى فإنه اجللد من يصنع كان فإذا .اجللد من ويصنع ،الرجل على يلبس ما وهو ،خف تثنية :اخلفان
  .حنوها أو قطن أو كتان أو صوف من يصنعان لكنهما ،أيضا الرجل على يلبس ما وهما ،اجلوربني ذكر اهلل شاء إن

  .واإلمجاع والسنة الكتاب اخلفني على املسح مشروعية على دل قد أنه وليعلم

  :الكتاب أما

 ،الكسر قراءة على {الكعبني على وأرجِلكم برؤوِسكم وامسحوا} تعاىل اهلل قول وهي ، السبعية القراءة فعلى -
 .الغسل ال املسح احلال هذه يف الرجل فرض فيكون ،خف عليها الرجل كانت إذا ما على حتمل أنها وعرفنا

  :السنةوأما 

 :أمحد اإلمام يقول ،اخلفني على املسح مشروعية يف ،صلى اهلل عليه وسلم   اهلل رسول عن األحاديث تواترتفقد  
 .وصححه األلباني،ذكره يف املسند،(صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن اخلفني على املسح يروون نفسا وثالثون سبعة)

  .(صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عن حديثا أربعون فيه ،اخلفني على املسح من شيء قليب يف ليس:) اهلل رمحه وقال

صلى اهلل عليه  أنه  ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أصحاب من نوسبع حدثين ::) اهلل رمحه البصري احلسن قالو
  .رواه ابن املنذر يف األوسط ( اخلفني على مسح وسلم 



  املطريي فهد :د .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  12  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 وأربعني مثانية زيلعيال وذكر ،حديثا عشرين من أكثر البيهقي وذكر ،حديثا عشرين سننه يف الرتمذي ذكر كذلك
  .ثابت غالبها ،أسانيدها عن وتكلم ،حديثا

  :املشهوران البيتان ،ويذكر الباب هذا يف ُينظم ومما

 واحتسب بيتا هلل بنى ومن ،،كذب من حديث تواتر مما

 بعض وهذي خفني ومسح ،،واحلوض شفاعة ورؤية
 أن مع ،يرونه وال ،خفافهم على ميسحون ال رافضةال ألن ؛واجلماعة السنة ألهل شعارا أصبح اخلفني على واملسح
 وال دين ال لكن ،مسلم صحيح يف كما عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي رواها اخلفني على املسح أحاديث بعض
 قوي إنه ،وهوانهم وكبتهم مبذلتهم يعجل وأن ،يهينهم وأن يذهلم أن اهلل نسأل ،وضاللة هوى أصحاب إمنا ،عقل
 .عزيز

  :اإلمجاع

 .بعدهم ومن الصحابة ،اخلفني على املسح مشروعية على ،تعاىل اهلل رمحهم العلماء أمجع فقد

 : لةأمس
 :أقوالثالثة  على عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف ؟ قدميه يغسل أن أم اخلفني على املسح األفضل هل

 من وهو على الصحيح من املذهب، لةاحلناب ذهب وإليه .غسلهما من أفضل اخلفني على املسح أن :األول القول
  .مذهبهم مفردات

  :أدلتهم

 وللمسافر،وليلة يوما ميسح أن للمقيم ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب جعل :عن علي رضي اهلل عنه قال:الدليل األول 
 يف صحيحه. مسلمأخرجه  .بلياليهن أيام ثالثة ميسح أن

 كنا إذا يأمرنا صلى اهلل عليه وسلم   النيب كان] : قال اهلل عنه رضي املرادي عسال بن صفوان : عنالدليل الثاني
 صلى اهلل عليه وسلم   فالنيب قالوا.[ونوم وبول غائط من لكن ،إال من جنابة بلياليهن أيام ثالثة خفافنا ننزع أال سفرا
 .الغسل من أفضل املسح أن على يدل مما ،املسح هلم جعل احلديث ويف ،باملسح يأمرهم كان

 رخصه تؤتى أن حيب اهلل إن]: قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ، رضي اهلل عنهماابن عباس  عن :الدليل الثالث
 اإلمام عند لفظ ويفوغريه  نياأللبا صححه بإسناد، والطرباني،والبزار،حبان ابن أخرجه[ عزائمه تؤتى أن حيب كما
 :قالوا[ عزائمه تؤتى أن يكره كما ،رخصه تؤتى أن حيب اهلل إن] قال أنه رضي اهلل عنهما عمر ابن رواية من ،أمحد

 وجل عز واهلل رخصة كان فإذا ،خفيه على ميسح أن لإلنسان ينبغي فإنه ،رخصة املسح كان وإذا ،رخصة واملسح
  .اخلفني ينزع وأال ،خفيه على ميسح أن لإلنسان فينبغي ،رخصه تؤتى أن حيب

 ألن فيه خمالفة الرافضة املبتدعة .؛خلفني أفضلالدليل الرابع : أن املسح على ا

 .مسحهما من أفضل القدمني غسل أن :الثاني القول

 .الغسل يفضلون فهم ،رواية يف واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية ذهبإليه و
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  :أدلتهم

 تعاىل قوله يف اوهذ ،أفضل فالغسل ،رخصة واملسح ،كتابه يف الغسل ذكر قد وجل عز اهلل أن :الدليل االول
 .{الكعبني إىل وأرجلكم. .وجوهكم فاغسلوا}

صلى   الرسول كان فإذا ،رجليه يغسل كان أنه ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب حال من الغالب وألن: الدليل الثاني
 .وأفضل أوىل فالغسل ،حاله من الغالب وهو رجليه يغسل اهلل عليه وسلم 

 ،أقدامهم يغسلون كانوا ذلك ومع ،باملسح الناس يأمرون كانوا أنهم ،الصحابة بعض عن مروي أنه : الدليل الثالث
 .رضي اهلل عنهم وغريهم،أيوب وأبي،وابنه،كعمر

 فالغسل ،البس غري كان وإن ،أوىل فاملسح للخف البسا كان فإن ،حاله مراعاة إنسان لكل األفضل أن :الثالث القول
  .أوىل

 إذا له نقول ال بل ،ال ،سيغسل فإنه للخف البس غري كان وإذا ،فسيمسح البسا انك إذا ،طبيعي هذا :قائل يقول قد
 إىل ينظر بل ،عليهما متسح أن أجل من خفيك البس :له نقول وال ، رجليك واغسل خفيك انِزع : للخف البسا كان

 ابن اإلسالم شيخ إليه ذهب وهذا ،وأوىل أفضل فالغسل البس غري كان وإن ،أفضل فاملسح البسا كان فإن ،حاله
 ،والغسل املسح مع وأصحابه صلى اهلل عليه وسلم   النيب حال هو هذا بأن واستدلوا ،القيم وابن ،اهلل رمحه تيمية
 فإنهم للخفاف البسني كانوا فإذا ،حاهلم ضد يتكلفون ال كانوا ،الكرام وصحابته صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن

 ،عليهما ميسح أن أجل من اخلفني أحدهم فيلبس،أرجلهم يغسلون فإنهم ،خفاف همعلي يكن مل وإذا ،عليها ميسحون
  .والثاني األول القول أصحاب أدلة ،األدلة به جتتمع الذي هو وهذا :قالوا ،رجليه يغسل أن أجل من اخلفني ينزع أو

  :الراجح

  .سبق كما نفسه حال املكلف يراعي أن والغسل املسح يف األفضل أنهو القول الثالث و،أعلم واهلل

 بني مجع ترون كما القول هذا ألن ؛ال :فاجلواب ؟ اإلسالم شيخ من ثالث قول إحداث هذا أليس : قائل قال فإن
عامة أهل أو اجلمهور أو األئمة كالم فيه خالف قد أنه ُظن ما بعض يف اهلل رمحه طريقته وهذه ،والثاني األول القولني
 عندهما يوافق مل ما ويرتك ،الدليل وافق ما هذا منو هذا من فيأخذ ،القول بشقي يأخذ كان الشيخ فإن ،العلماء

 مل الشيخ إن :فقال ،اهلل رمحه شيخنا منهم ،العلم أهل بعض عليه نص الذي وهذا ،األدلة بني مجع فيه فيكون ،مجيعا
 .الدليل باعتبار قولني بني جيمع الشيخ كان وإمنا ،فيها خالف قد أنه ظن اليت األقوال بعض يف خيالف يكن

  :مسألة

 املسح حكم ما لكن ،عليه يعول ال ضعيف خالف هناكو ،اخلفني على املسح السنة وأن،اخلف حكم املسح علىهذا 
  :قولني على اختلف العلماء يف هذه املسألة ؟ اجلوربني على

 ،احلنابلة عند املذهب وهو ،قول يف الشافعية ذهب وإليه.صفيقني كانا إذا اجلوربني على املسح جيوز أنه :األول القول
 قاوإسح ، والنخعي ، املباركوابن ،والثوري،وسعيد،واحلسن،عطاء قولو،اختيار ابي يوسف وهو،مفرداتهم من وهو

 .وغريهم
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  :أدلتهم

 لىع ميسح توضأ إذا كان ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،رضي اهلل عنه  شعبة بن املغريةعن  :الدليل األول
  .أمحد اإلمام وأعله،األلباني صححهو،والرتمذي ،داود وأبو،أمحد أخرجه اإلمام . والنعلني اجلوربني

 بل ،منّعال جوربا ليس أي ،والنعل اجلورب بني الفرق على يدل مما (والنعلني،اجلوربني:)قوله يف :االستدالل وجه
 .بينهما الفرق على يدل مما ،ونعل جورب هو

 :منهم ،صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول أصحاب من تسعة عن منقول املسح على اجلوربني نألو :الدليل الثاني
 . وسهيل بن سعيد،وبالل،والرباء ،أوفى أبي وابن ،عمر وابن ،وأنس ،مسعود وابن ،وعمار، علي

 ،منه فاشتكوا الربد فأصابهم سرية أرسل]،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،رضي اهلل عنه  ثوبان عن :الدليل الثالث
  .وابوداود،ما أخرجه أمحد [والتساخني العصائب على ميسحوا أن ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فأمرهم

  .الرأس على تلف اليت العمامة وهي ،عصابة مجع :والعصائب

 .وحنوه جورب من ،القدم به يسّخن ما هي :والتساخني

 .عليه اهلل رمحة األلباني الشيخ خريناملتأ ومن ،العلم أهل من طائفة صححه واحلديث

 املسح جبواز قلنا فإذا.واخلف اجلورب بني فرق ال ألنه ،اجلوربني على املسح جواز يقتضي القياس أن :الدليل الرابع
 ،مادتهما حيث من إال ،واجلورب اخلف بني فرق فال ،اجلوربني على املسح جواز يقتضي القياس فإن ،اخلفني على

 اخلف من واملقصود ،الشريعة يف مؤثر غري فرق وهذا ،جلد من واخلف ،صوف أو كتان أو نقط من فاجلورب
 وهي ،اجلورب يف موجودة اخلف على املسح جاز أجلها من اليت والعلة ،والسرت التدفئة وهو ،اجلورب يف موجود

 املسح فليجز ،شرعا مؤثر غري والفرق ،موجود اللبس إىل الداعي والسبب ،موجودة العلة كانت فإذا ،النزع مشقة
 .اخلف على املسح جاز كما ،اجلورب على

 

، جلد منهما أسفل هلما جعل: منعلني ، جملدين أو منعلني كانا إذا إال اجلوربني على املسح جيوز ال أنه :الثاني القول
 . حتتهما ومن فوقهما من جلدا ُلبِّسا: جملدين أو
 يف مذهبهم هذا لكن ،بينهم فيما تفاصيل وهناك ،والشافعية،الكيةوامل،احلنفية مذهب فهو ،اجلمهور ذهبإليه و

 .اجلملة

  :تعليلهم
 إنهما :فقالوا ،كالرقيقني فهما ،املشي عند بأنفسهما يثبتانال  ألنهما ،اجلوربني على املسح جيوز ال أنهالتعليل األول:

 .عليهما سحامل جيوز فال ،فسيسقطان بهما اإلنسان مشى وإذا ،بأنفسهما يقومان ال

 هو باجلورب املقصود وليس فال يشرتط إمكانية متابعة املشي فيه ،عليه دليل ال تعليل بأنه :التعليل هذا ونوقش
 كان إذا للجورب اإلنسان حيتاج وقد ،النزع ومشقة،والسرت،التدفئةك ،ذلك غريهذا و املقصود بل ،فيه املشي إمكانية

  .عليه للمسح فيحتاج فراشه على مريضا يكون كأن ،فيه املشي إىل اجحيت وال إليه حيتاج قد ،بنفسه يثبت ال
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 ،بنفسه ثابتا يكون أن بد ال أنه يرون وهم ،عليه واملسح األعلى من ربطه يمكنف ،فيه املشي ميكن ال كان إذا :يقال ثم
 .الدليل مقابل يف تعليل وهو

 لبسه ويكثر يغلب شيء يف حيصل إمنا والرتفيه ،يهالرتف اخلف لبس إباحة أسباب من إن :يقولون التعليل الثاني:
فيبقى على أصل الواجب وهو  .فيه ترفيه وجود لعدم عليه ميسح فال ،وتعاطيه لبسه يكثر ال واجلورب ،وتعاطيه

 غسل الرجلني .

 ذلك ألدىبعدم اجلواز، قيل ولو ،جدا ماسة حاجة اجلورب إىل حيتاجفاإلنسان  ،صحيحة غري علة هذهنوقش:بأن 
 يف موجودة اخلف يف النزع مشقة،إذن  البالغة املشقة تلحقهم ،جواربهم على ميسحونالذين  و ،العظيمة املشقة إىل

 .اجلورب

  :الراجح

وذلك لفعل ؛اجلوربني على املسح جوازوهو  ،به وانفردوا األصحاب إليه ذهب ما هو ،أعلم واهلل الراجح و
  :أهمها ومن ،علل من تقدم املو  وغريه ن مل يصح احلديثهذا إالصحابة 

 ؛واخلف اجلورب بني مؤثر فرق ال أنه:2
 بني بالتفريق الشريعة تأتي أن ميكن وال ، اجلورب يف موجودة ،اخلف على املسح أبيح أجلها من اليت العلة وألن:1

 .خمتلفني بني اجلمع بني الشريعة تأتي أن ميكن ال كما ،متماثلني

وليَلًة يومًا جيوُز: اهلل رمحه املؤلف قال. 

 بيان على املؤلف كالم محل فإن ،أخرى ناحية من فيه إشكال وال ،ناحية من إشكال فيه وهذا ،باجلواز املؤلف عرب
 ،للمقيم بالنسبة وليلة يوما جيوز أنه ،فيه خالف ال مما ألنه ؛فيه إشكال ال فهذا ،املدة يف اجلواز بيان على أي ،املدة

 يف التوقيت بعدم يقول من قول ينفي أن يريد ،اهلل رمحه املؤلف كان إذا إال ،للمسافر لنسبةبا بلياليها أيام وثالثة
 ألن ؛إشكال فيه :قالوا فالعلماء ،املسح حكم يبني أن يريد املؤلف كان إذا وأما ،سيأتينا فهذا ،اخلفني على املسح
 املسح بل ،جيوز اخلف على املسح إن :ليقا فكيف ،والروايات األحاديث تقدمتكما،السنة من اخلفني على املسح
 .سنة اخلف على

فقد  ،[ُخفيَّ لنزعت السنة خالف لوال] :وقال ،حار يوم يف كان أنه ،النخعي إبراهيم عن ،شيبة أبي ابن نقل وهلذا
 .خفيه على اهلل رمحه فمسح ،السنة خمالفة خشية ،قدميه غسل ترك

بلياليها ثالثًة وملسافٍر ،ملقيٍم وليلًة يومًا جيوُز: اهلل رمحه املؤلف قال. 

  :أقسام ثالثة املذهب على الناس ألن ؛املستوطن وهو ،ثالث قسم عندنا بقيو،(وملسافر،ملقيم جيوز يقول املؤلف:)

 .مستوطنون:2

 .مقيمون:1

 .مسافرون:3



  املطريي فهد :د .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  12  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 6                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 من شخص جاءنا لوو ،لنا وطنا البلدة هذه جعلنا فنحن ،له وطنا فيه حل الذي املكان جعل من :هو ملستوطنفا
 وإذا ،له موطنا البلدة هذه جيعل مل ألنه ؛مقيما يسمى فهذا ،بيننا وأقام ،ذلك لغري أو للدراسة أو للعمل ،اخلارج
 .مسافرا يسمى فهذا ،وسيمضي يومني أو يوما سيقضي شخص جاءنا

 ال، فرق أن ال األصل ،األحكام يف واملستوطن املقيم بني فرق ال قالوا ؟ واملستوطن املقيم بني األحكام يف الفرق ما
 ،به تنعقد وال ،عليه جتب فال ،اجلمعة ما يتعلق بصالة يف فرق هناك لكن ،  واجلمع،القصرال و، اجلماعة صالةيف 
 .فروق أربعة هذه ،خطيبا وال،فيها إماما يكون وال

 وإما مسافرون إما والسنة القرآن يف الناسفإن  ،املقيم هو الذي ،الثالث القسم جتد ال ،والسنة الكتاب إىل نظرت وإذا
 يف موجود غري الثالث القسم إن :قال ،اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر وهلذا ؛يوجد فال الثالث القسم أما ،مستوطنون

  .مقيمني يسمون ثالث صنف السنة يف وال الكتاب يف يوجد ال :فقال ،اهلل رمحه شيخنا وتبعه ،السنة يف وال الكتاب

 أن فإما ،مسافر فإنه مستوطنا اإلنسان يكن مل فإن ،مستوطنون أو مسافرون إما الناس أن ،أحكام يهعل يرتتب وهذا
 .إىل دليل حيتاج فهذا ،باإلقامة خاصة بأحكام نأتي أن أما ،االستيطان أحكام يأخذ أن ماإو ،السفر أحكام يأخذ

 يسمى فإنه أيام أربعة من أقل كان وإذا ،مقيما تربيع فإنه أيام أربعة فوق بقي إذا أنه للمقيم يوقتون كونهم أيضا ثم
 صبيحة مكة دخل ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن وهي ،وقعت حادثة مبجرد يستدلون وهم ،عليه دليل الف ،مسافرا
 الدليل ما فإن قيل ،أيام أربعة له :فقالوا ،أيام أربعة فبقي ،احلجة ذي من الثامن يوم وخرج ،احلجة ذي من الرابع
 هذا ؟ اتفاقا وقع قد هذا أليس ؟الرابع من ذي احلجة يف يدخل أن قصد والسالم الصالة عليه الرسول أن  على

 أيام مخسة فوق نوى من :نقول فهل ،الثالث اليوم يف قدم والسالم الصالة عليه الرسول أن لو ،أعلم واهلل ،الظاهر
 .؟ مقيما يعترب

  :الراجح

  :قسمني على الناس أن ،اإلسالم شيخ اختاره ما هو فالراجح وهلذا

 .نومسافرإما : 2

 .نومستوطنأو : 1

 .سامل دليل دون من تفقها أصحابه قاله وقد ،الفقهي التنظري يف إال ،له وجود ال الثالث القسم وأن
 يوما حسيمس ،أوىل باب من فاملستوطن ،وليلة يوما ميسح املقيم كان فإذا ،وليلة يوما ميسح املقيم أن املؤلف بني

  .وليلة

  .بلياليها أيام ثالثة ميسح فإنه املسافر وأما

 املسح مدة
 

  :أقوال ثالثة على وقد اختلف فيها العلماء ،من أهم مسائل هذا الباب مسألة هذه

 .للمسافر بالنسبة بلياليها أيام وثالثة ،للمقيم بالنسبة وليلة يوم املسح مدة أن :األول القول
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 وهو ،والشافعية،قوليف  ملالكيةاو ،احلنفية ذهب إليه ،وثورأبي و،واألوزاعي،وإسحاق،يوالثور،عطاءي رأ وهذا
   .اجلمهور مذهب فهو ،احلنابلة عند املذهب
 : أدلتهم

 ثالثة وللمسافر، وليلة يوما للمقيم جعل] :صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن عنه اهلل رضي علي :عن الدليل األول
   .سلمم أخرجه .بلياليهن أيام

 كنا إذا يأمرنا كان صلى اهلل عليه وسلم   النيب إن قال،  عنه اهلل رضي املرادي عسال بن صفوان :عنالدليل الثاني 
 اإلمام أخرجه .ونوم وبول غائط من لكن، جنابة من إال، ابلياليه أيام ثالثة خفافنا ننزع أال سفرا
 .صحيح بسند والنسائي،الرتمذيو،أمحد

 .ابن عباسو،علي،وعمر أنه املروي عن الصحابة عنالدليل الثالث :

 ال أنه :آخر قول وعندهم ، املالكية ذهبإليه و.للمسافر وال ،للمقيم ال ،املسح مدة يف حتديد ال أنه :الثاني القول
 .ملقيمخبالف ا ،للمسافر حتديد

  : أدلتهم

 يوما لتق ،نعم :قال ؟ اخلفني على أمسح ،م صلى اهلل عليه وسل  النيب سأل أنه ،عمارة بن أبي عن :الدليل األول 
  .والدارقطين، داود أبو أخرجه ( شئت وما نعم قال وثالثة لتق،ويومني قال ويومني لتق،يوما قال

 بل فيه اإلذن جبواز املسح مطلقا. ،فيه حتديد الوجه االستدالل:أن احلديث 
 إنه:النووي عنه وقال ،التخليص يف اهلل رمحه حجر ابن واحلافظ ،الدارقطين ضعفه ضعيف فقد حديثبأنه  نوقش:
  .به يستدل فال يثبت مل إذاو .باالتفاق ضعيف حديث

جبامع املسح يف كل  ،وحنوهما اجلبريةو،الرأسك مسح سائر املمسوحات على اخلفني على املسح قياس :الدليل الثاني
 .اخلفني على املسح يف توقيت فال ،فيها توقيت ال إنه :فقالوا .
  .وجنابة،وغائط،دليل الثالث : أن توقيت املسح ال أثر له يف نقض الطهارة وإمنا ينقض الطهارة احلدث من بولال

 .رضي اهلل عنهموابن عمر،وسعد،الدليل الرابع : أنه نقل عدم التوقيت عن عمر
  .ثبت عن عمر القول بالتوقيت،ثم إنه قد خريينألمل يثبت عن انوقش:بأنه  

 بلياليها أيام وثالثة ،للمقيم بالنسبة وليلة يوم :وهي ،معتربة مدة وله ،توقيت له اخلفني على املسح نأ :الثالث القول
  .اخلفني على املسح يف توقيت ال فإنه ،والضرورة املشقة حال يف أما ،املشقة عدم حال يف وذلك ،للمسافر بالنسبة

,  اهلل همارمحوابن القيم  ،عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،عنه اهلل رضي عمر عن مروي وهذا
 مثل الربد الشديد وخوف فوت الرفقةوحنوهما .

 أدلتهم:
 ،اجلمعة يوم املدينة ودخلت ،اجلمعة يوم الشام من خرجت ل:)قا أنه ،رضي اهللعامر بن عقبة عن :الدليل األول 

 ،اجلمعة من :فقلت ؟ قدميك يف خفيك أوجلت تىم :عمر فقال ،الغالظ اخلفاف هذه من خفان وعلي عمر فأتيت
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 إىل اجلمعة منففي األثر أنه .ماجه وابن والدارقطين الطحاوي رواه (السنة أصبت :قال ،ال :قلت ؟ تنزعهما مل :قال
  ،عليه اهلل رمحة واأللبانيي،الفتاو يف اإلسالم وشيخ ،الدارقطين صححه واحلديث ،اجلمعة

 يف حتديد فال ،اجلبرية منزلة ينزل اخلفني على املسح فإن ،وضرورة مشقة مثة كان إذا أنه :اأيض وعللواالدليل الثاني :
 .وقته

 فوق عليهما ميسح وكان ،خفيه ينزع أن يستطع ومل ،كهذه مسألة له عرضت أنه ،اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر وقد
 اهلل فحمدت :قال ثم ،أصحابنا عند القولني أحد أظنه :وقال ،األثر هذا فتذكرت :يقول ،مسافرا وكان ،أيام ثالثة
  .اهلل رمحه ،اإلصابة على

  :الراجح

 كما ،للمسافر بلياليها أيام وثالثة ،للمقيم وليلة يوم وهو ،بتوقيت مؤقت اخلفني على املسح أن :أعلم واهلل الراجح
وغريهم كما  ،عباس بنوا، وعلي، عمر عن ،صلى اهلل عليه وسلم   اهلل رسول أصحاب من طائفة عن مروي هو

 كالثلوج ، الشديد الربد : مثل ، ثالث فوق ميسح أن لإلنسان جيوز فإنه ، والضرورة املشقة حال يف لكن ،تقدم
الت وغريها مما احلا هذه ففي ، جواربه أو خفافه ينزع جلس لو ، ينتظرونه ال رفقة اإلنسان مع كان أو ،وحنوها
 ،خفيه على ميسح شابهها

   .خفيه على املسح بدل يتيمم فإنه ، احلال كهذه اإلنسان حال كانت إذا أنه ناعند املذهبو

 ،جمروحا كان إذا اإلنسان أن كما ،التيمم من أوىل الضرورة حال يف املسح أن ،التنظري باب من العلماء ذكر وقد
 على مقدما فكان ،باملاء طهارة نوع ألنه ؛التيمم من أوىل واملسح ،يتيمم وال ميسح فإنه ،املسح يضره وال ،باد وجرحه
 نوع ألنه ؛التيمم من أوىل وهو ،املسح إىل يصري فإنه ،والغسل النزع يستطيع ال اإلنسان كان إذاف ،هنا كذاو ،التيمم
 يف إال ،هذا إىل يصل ال اإلنسان إن :يقال ذلك مع لكن ،وجه له وهذا ،بالرتاب الطهارة من أوىل فهو ،باملاء طهارة
 إليه حيتاج قد وهذا ،أيام ثالثة فوق املسح إىل يصري ال فإنه ،الضرورة حالة غري يف وأما ،القصوى ةالضرور حال

 وليس عنده من يغسلهما له،رجليه ويغسل جوربيه خيلع أن يستطيع وال ،ومريضا سن كبري يكون قد ،أحيانا اإلنسان
 .خفيك على متسح أن جيوز :له يقال ،تيمم له نقول أن بدل احلال هذه مثل ففي

  :مسألة

  .؟ عزمية أم رخصة اخلفني على املسح هل

 والعزمية الرخصة

  .الشرعي الدليل وفق على ثبت ما :والعزمية ،راجح ملعارض شرعي دليل خالف على ثبت ما هي الرخصة

  .؟ عزمية أم رخصة املسح فهل

 يوما اإلقامة يف اخلفني على املسح وازجب عباده على وتصدق تفضل قد وجل عز اهلل وأن ،رخصة أنها على :اجلمهور
  .بلياليها أيام ثالثة السفر ويف ،وليلة
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  :أخرى مسألة

  ؟ خفيه على ميسح أن له يباح مسافر كل هل (ملسافر:) قوله
 هو القصر يبيح الذي السبب أن والراجح ،القصر يبيح سفرا يسافر الذي هو ،خفيه على ميسح أن له يباح الذي ،ال
 بالنسبة واجلمع القصر يبيح فإنه ،العرف يف سفرا الناس عده ما أن ،العلم أهل من وغريه اإلسالم شيخ يهإل ذهب ما

 .للمسافر
 فإذا ،خالف فيها املسألة هذه ؟ السفر برخص والرتخص،واملسح،واجلمع،القصر يبيح طويل سفر كل هل :مسألة

 على السلف فيها اختلف ؟ األخرى السفر برخص والرتخص،واجلمع،القصر يبيح فهل معصية سفر السفر كان
  :قولني

 .مكروها سفرا أو معصية سفر كان ولو ،  واجلمع القصر يبيح سفر كل يف املسح جيوز أنه :األول القول

 احلضر يف تفعل اليت الرخصة أن) قاعدة عندهم ألن؛  الزيادة وزجت أنه يرون لكنهم،  واملالكية ،احلنفية ذهبإليه و
 يوجد واملسح( معصية سفر يف تفعل أن جيوز ال، فقط السفر يف تفعل اليت والرخصة، املعصية سفر يف لتفع، والسفر

 ابن اإلسالم شيخ اختاره قول يف احلنابلة وإليه ذهب، بلياليها أيام وثالثة، وليلة يوما ميسح: فقالوا، واحلضر السفر يف
 .الظاهرية وهو مذهب ،تيمية

 أدلتهم:
 ،يف السنةصلى اهلل عليه وسلم   النيب أيضا وذكرها ،القرآن يف السفر أدلة ذكر قد وجل عز اهلل بأن:الدليل األول 

 ،حال أو بصفة مقيدا فيها الرتخص كان ولو ،مقيد غري مطلقا فيها الرتخص وجاء ،بقيد تقيد مل ،مطلقة جاءت وقد
 وإذا ،عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة لنقله ،وسلم صلى اهلل عليه   النيب بينه ولو ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب لبينه

 على وتعدى ،الشريعة أطلقت ما قيد فقد قيد من أن على دل ،شيئا فيها صلى اهلل عليه وسلم   النيب يذكر مل
 .النصوص

 صةي رخفاهلل عز و جل أباح احملظورات حال اإلضطرار وه  (فمن اضطر يف خممصة) : الدليل الثاني :قول اهلل تعاىل
والسفر منه مباح وحمرم؛واآلية جاءت مطلقة مل تقيد بسفر دون سفر مما يدل على جواز ،و احلضر،قع حال السفرت

 الرتخص يف السفر احملرم.
 واجلمع القصر يبيح والذي ،آخر شيء واملعصية ،شيء فالسفر ،واملعصية السفر بني فرقا هناك أن :الدليل الثالث 

 يف والرتخص املسح فليجز إذن ،السفر هو األشياء هذه يبيح الذي كان فإذا ،لسفرا هو بالرخص والرتخص واملسح
 .سفر أي

 أن، مكروها سفرا أو معصية سفر للمسافر جيوز الف أن املسافر سفرا غري مباح الميسح فوق يوم وليلة :الثاني القول
 .واحلنابلة، الشافعية ذهب وإليه،.  فوق يوم وليلة ميسح

 أدلتهم:
  .{عليه إثم فال عاد وال باغ غري خممصة يف اضطر فمن} تعاىل اهلل قول األول : الدليل
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 أال، بقيدين امليتة من باألكل الرتخص إباحة قيدف {عاد وال باغ غري} قال إن  اهلل عز وجل: قالواوجه االستالل:
 .يأكل ال فإنه عاصيا كان فإن، سفره يف عاص غري أي، عاديا وال باغيا يكون

 .اآلية يف داللة فال للضرورة وصفا كان وإذا، للشخص وصفا وليس، للضرورة وصف هذا بأن نوقش:
 عند قوالن ؟ لضرورته وصف أو املضطر للشخص وصف والعادي الباغي هل {عاد وال باغ غري}فقوله عز وجل

 ،الناس على صائل أي عاد وال ،اإلمام على باغ غري فهو ،املضطر للشخص وصفهو :يقول من فمنهم ،املفسرين
 وهذا ،الضرورة حال أكله يف جاوزمت أي :عاد وال ،احلالل وجود مع احلرام أكل يف باغ غري :املعين إن بل ،ال :وقيل
 .وغريه اإلسالم شيخ رجحه الذي وهو ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل أكثر عليه الذي

 الرخص استبيحت لو ألنه ؛املعاصيب تستباح ال والرخص ،رخص واجلمع،والقصر،املسح أن الدليل الثاني :
 وجتمع تقصر أن بأس وال ؛لتعصي اهلل سافر يقال له هفكأن ،معصيته على العاصي معاونة إىل هذا ألدى ،باملعاصي

 .ويتوب يرجع حتى ،الرتخص من ومننعه ،عليه نشق أن بد ال بل ،سفره يف الراحة أسباب له ونهيئ ،ومتسح

 .ؤدي إىل كثرة املعاصيتخص الدليل الثالث : أن إباحة الرت
 هو القول األول وأن املسافر سفرا غري مباح يرتخص برخص السفر وذلك ملا تقدم من أدلة  –واهلل اعلم  -الراجح  

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


