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 أمجعني. وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد
 اخلفني على املسح باب تابع

ُلْبٍس بعَد حدٍث ِمن بلياليها ثالثًة وملسافٍر ، وليلًة يومًا جيوُز:  اهلل رمحه قال . 

 أيام وثالثة ، للمقيم وليلة يوم املسح مدة أن عرفنا إذا ؟ املسح مدة تبدأ متىوهي مسألة ، من مهمات هذا الباب
 من تبدأ املدة أن أم ؟ واخلف اجلورب لبس من تبدأ هل ؟ املدة تبدأ فمتى ، الراجح هو هذا وأن ، للمسافر بلياليها
  ؟ احلدث بعد مسحة أول من تبدأ املدة أن أم ؟ احلدث

 أول من تبدأ املدة أن مبعنى (لبس بعد حدث من:)قال اهلل هرمح واملؤلف ، العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه
 على واخلالف ، حدثه من تبدأ املدة فإن ، أحدث ثم ، اجلورب أو اخلف اإلنسان لبس فإذا ، اللبس بعد احلدث
 :  قوالن أشهرها أقوال
 مدة بدأت ، أحدث ثم ، خفه أو جوربه لبس فإذا . اللبس بعد حدث أول من تبدأ املسح مدة أن:  األول القول
  .مسافرا كان إذا بلياليها أيام ثالثة أو ،مقيما كان إذا وليلة يوما فيحسب ،املسح

 مذهب وهو ،احلنابلة عند واملذهب،والشافعية،احلنفية مذهب فهو ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليه و
 ال نهأل ؟ املالكية:  نقل مل ملاذا ،اللبس بعد حدث لأو من تبدأ املسح مدة أن اهلل رمحهم الثوري ورأي، الظاهرية

  .مفتوحة فاملدة توقيت للمسح يكن مل فلما ،عندهم للمسح توقيت

 أدلتهم :

 احلدث من أنه )فيه ذكر أنه ،رضي اهلل عنه املرادي عسال بن صفوان حديث ألفاظ بعض يف جاء مباالدليل األول : 
 يوهواحلنابلة .،وهذه الزيادة استدل بها الشافعية . باحلدث أيضا والنهاية ،دثباحل االبتداء مدة فعلق (.احلدث إىل

 حديث ،عسال بن صفوان حديث و ،بها يستدل فال عليه وبناء ،ثابتة ليست غريبة لفظة ،وغريه النووي ذكر كما
كانت  ذافإ .ثابتة ستلي غريبة اللفظة هذه لكن ،وغريهم، والرتمذي، والنسائي، أمحد اإلمام رواه ،كما تقدم صحيح

 .غري ثابته فالينبين عليها حكم

 . به احلكم فُعلق ،الوضوءوجوب  سبب هو احلدث نقالوا: إالدليل الثاني : 

 احلكم فليكن ،الوضوء سبَب هو احلدث كان فإذا ،احلدث:  لقيل ؟ الوضوء سببوجوب  ما فلو سئل اإلنسان
  .منه تبدأ املدة فإن ،خلفا أو اجلورب لبس بعد أحدث فإذا ،باحلدث معلقا

 أن إال ،باعها للذي فثمرتها ،تَؤبَّر أن بعد خنال باع من] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أنو،نظري له هذا:  وقالوا
 ،الُكُفرَّى تشقق ،طلعها تشقق وقد ،خنلة اإلنسان باع إذاف ،بالتشقق معلق هنا احلكم:  احلنابلة قال[ املبتاع يشرتط
 ،املشرتي يشرتطها أن إال ،(البائع) لصاحبها فثمرتها ،تشققت أن بعد باعها إذا ،فيها( التلقيح) الوبار وضع إىل حتتاج
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 معلق احلكم:  قالوا ،بالتأبري احلكم علق احلديث يف صلى اهلل عليه وسلم   والنيب ،بالتشقق احلكم علقوا احلنابلةف
 سبب هو احلدث ألن ؛ اللبس بعد احلدث من تبدأ املسح مدة فإن ،سحامل فمثله:  قالوا ،التأبري سبب ألنه ؛ بالتشقق
  .(احلدث) بالسبب يعلق احلكم فإن الوضوء سبب احلدث كان فإذا ،الوضوء

 أن الصحيح بل ،صحيح غري هذا:  فيقال والتأبري التشقق حديث على قياسهم أما ،صحيح غري وقياس تعليل وهذا
صلى اهلل   اهلل رسول من أبني وال أفصح أحد وال ،التأبري وهو ،لى اهلل عليه وسلم ص  النيب به علقه مبا معلق احلكم

 باع من] فقال ،بالتأبري علقه لكنه ،لعلقه بالتشقق احلكم يعلق أن ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أراد ولو ،عليه وسلم 
 وال صحيح غري فهو عليه قيس فما ،التأبريب علقيف ،[املبتاع يشرتط أن إال باعها للذي فثمرتها ،تؤبر أن بعد خنال

 ،عليه متفقا عليه املقيس األصل يكون أن القياس صحة شروط ومن ،فيها خمتلف مسألة على مقيس ألنه ؛ مسلم
 . والشافعية  ،املالكية بالتأبري معلق احلكم أن إىل وذهب. متفق عليه غري هوهناو

  أول وقتها من حني جواز فعلها كالصالة . فاعترب ،الدليل الثالث :أن املسح عبادة مؤقته 

 . احلدث بعد مسحة أول من تبدأ املسح مدة أن:  الثاني القول

 رأيو  ،مروي عن عمر وهو ،احلنابلة عند رواية وهذا ،مسحة بأول يتعلق احلكم فإن ،ومسح أحدث إذا مبعنى
 العلم أهل من وطائفة ،عثيمني ابن شيخنا ارواختي ،اهلل مرمحه النوويرجحه و،وابن املنذر،ثور أبي و ،األوزاعي

 . احلدث بعد مسحة بأول معلق احلكمإذن ف ،عليهم اهلل رمحة

 أدلتهم :

صلى اهلل   النيب أمرنا:) قال أنه ،مسلم صحيح يف ،عنه اهلل رضي علي حديث ألفاظ بعض يف جاء أنه :الدليل االول 
  .باملسح احلكم فعلق ،منسح:  فقال (للمسافر بلياليها أيام وثالثة للمقيم ،وليلة يوما منسح أن ،عليه وسلم 

 ولبس توضأ  إذا للمسافر أرخص ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن] ، رضي اهلل عنه بكرة أبي عن:الدليل الثاني
، ارقطينوالد، ماجه ابن أخرجه .[ وليلة يوما مقيما كان وإذا ،بلياليها أيام ثالثة ميسح أن ،وضوءا أحدث ثم ،خفيه

 معليه اهلل رمحة واأللباني،البخاري وحسنه، الشافعي وصححه

 مسحة أول من تبدأ املسح فمدة ،باملسح احلكم فعلق (ميسح أن وضوءا أحدث وسلم قال:)عليه أن النيب صلى اهلل 
 . ثاحلد بعد مسحة بأول يتعلق احلكم إن:  قال من أدلة أقوى ومن، املقصود يف واضح حديث وهو،احلدث بعد

  .أدلتهم، وذلك لقوة  احلدث بعد مسحة بأول يتعلق احلكم أنو :هوالقول الثاني  أعلم واهلل : الراجح

 بعد مسحة أول من تبدأ املسح مدة فإن ،خفيه على ومسح ،توضأ ثم ،أحدث ثم ،جوربه أو خفه اإلنسان سبل فإذا
 . مسافرا كان إذا بلياليها أيام وثالثة ،مقيما كان إذا وليلة يوم حينها من فيحسب ،احلدث

 ؟ حدث غري من ميسح كيفلكن  ،حدث غري من مسح لو مما احرتاز هذا (احلدث بعد مسحة أول منقوهلم )و
 ،للتجديد وضوءا أحدث ثم ،أجله من اجلورب أو اخلفني لبس الذي ،األول بالوضوء صلى ،وضوء جتديداجلواب:

 إن:  قال قد العلم أهل بعض كان وإن ،الثاني القول على اهذ ،جديد من وميسح يتوضأ ثم ،حيدث حتى فننتظر
 قال حني ،بكرة أبي حديث ظاهر هو هذا ألن ،جتديد يف كانت أم ،حدث بعد كانت سواء ،مسحة بأول يتعلق احلكم
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 علقم احلكم إن:  يقال لكن [جديدا وضوءا أحدث ثم] يقل مل فإنه [بلياليها أيام ثالثة ميسح أن وضوءا أحدث ثم]
 ليسوا وضوءه جيدد من فإن ،غالب غري أمر فهذا التجديد وأما ،حدث بعد ميسح اإلنسان أن والغالب ،بالغالب
  .به احلكم فيعلق ،احلدث بعد يتوضؤون أنهم على الناس أكثر بل ،بالكثري

طاهٍر على:  اهلل رمحه قال . 

 املسح مدة يف املسح يكون أن: الشرط األول وهو ،شرطا قبُل ذكر وقد ،اخلفني على املسح شروط بذكر املؤلف بدأ
  .للمسافر بلياليها أيام وثالثة ،للمقيم وليلة يوم وهي ،شرعا املعتربة

 يكون أن بد ال بل ،يصح ال املسح فإن ،متنجسا أو ،جنسا عليه املمسوح كان فإن.(طاهر علىقوله:):  الثاني الشرط
 كلب جلد أو ،خنزير جلد يكون كأن ،جنسة عينه أنه مبعنى ،عينية جناسة جنسا كان فإن ،طاهرا عليه املمسوح اخلف
 أصابته ،متنجسا كان أو ،عليه املسح يصح ال فإنه ،كلب شعر أو ،خنزير شعر أو ،بالدباغ طهارته بعدم القول على

 املسح جيوز ال أيضا فهنا ،متنجسا كونه إىل طاهرا كونه من فانتقل ،جناسة أصابته لكن ،طاهر أصله يف هو ،جناسة
 . عليه

مباح:  اهلل رمحه قال ثم . 

 فال ،حمرما كان فإن ،مباحا اجلورب أو عليه املمسوح اخلف يكون أن ،اخلفني على املسح شروط من : لثالشرط الثا
  ،لكسبه حمرما أو ،لعينه حمرما يكون أن إما واحملرم ،عليه املسح جيوز

 .عينهل حمرم فاحلرير ،احلرير:  مثل لعينهاحملرم 
 واحملرم ، لكسبه احملرم فيشمل ، (مباحا يكون أن):  قال اهلل رمحه واملؤلف ،واملغصوب كاملسروق:  لكسبه واحملرم

 .املذهب هو وهذا ،عليه املسح جيوز ال فكالهما ، لعينه

 :  قولني على ،اهلل رمحهم السلف بني فيها اخلالف وقع ،احملرم واخلف اجلورب على املسح ومسألة

 فال ،لكسبه أو لعينه حمرما كان سواء ،احلنابلة عند املذهب وهو .احملرم اخلف على املسح جيوز ال أنه:  األول ولالق
 . فرق

 أدلتهم:
  .تقدم كما باملعاصي تستباح ال والرخص ،رخصة اخلف على املسح أن :الدليل األول 

 ،تصح ال - احلديث صح إن - املسبل الثوب يف فالصالة ،املسَبل الثوب يف الصالة على قياسا :الدليل الثاني
 .املسبل الثوب يف الصالة عن النهي يف داود أبي يف واحلديث

  .فالقياس غري صحيح صحيح غري احلديث بأن نوقش:
  .لكسبه أو لعينه حترميه كان سواء ،احملرم اخلف على املسح جيوز أنه:  الثاني القول

 فال لعينه حمرما كان فإن ،لكسبه حمرما كان أو ،لعينه حمرما كان إذا ما بني الكيةامل وفرق ،واحلنفية،الشافعية ذهب وإليه
 .عليه املسح جاز لكسبه حمرما كان وإن ،عليه املسح جيوز
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 :  أدلتهم

  .الصحة عدم على الدليل عدم :الدليل األول 

 نبطل أن لنا فليس ،دليل مثة يكن مل وإذا ، اخلفني على املسح صحة عدم على يدل صريح صحيح دليل عندنا فليس
  .عبادته إبطال يف صريح صحيح دليل عندك يكون أن بد وال ،،  عليه جناية ، عبادته لابطبل إ ، املكلف عبادة

 . منفكة اجلهة وألن:الدليل الثاني

 ، جهة هذا اخلفني على املسح وجواز ، جهة هذا واملسروق واملغصوب احلرير لبس عن النهي ، منفكة النهي فجهة
 لبست قد ألنك آثم وأنت ، صحيح فعلك:  ليقاف ، الفاعل ونؤّثم ، الفعل نصحح فإنا ، منفكة اجلهة كانت فلما
  .له مالزم غري أو له مالزم عنه خارج ألمر عنه منهيا كان سواء ، لوصفه عنه املنهي يف وهذا ، لبسه جيوز ال شيئا

  .بفعله آثم وهو ، صحيح املسح أن وهوخالفا للمذهب الثاني  القول هو ـ واهلل أعلم ـ الراجح

للمفروِض ساتٍر:  يقول . 

 ؛{الكعبني إىل} وهو ، الفرض لحمل اتراس و اجلوربأاخلف  أن يكون ،اخلفني على املسح شروط من :الشرط الرابع

 :  مسألتان هحتت دخلي هذاكالم املؤلف و ، واملسح بدله ، الكعبني إىل القدمني غسل جيبألنه 

  .خرقامل اخلف املسح على:  األوىل املسألة

 . البشرة يصف الذي شفافال اخلف املسح على:  الثانية املسألة
 

 :  أقوال خرقامل اخلف على املسح صحة يف العلماء اختلف فقد:  األوىل سألةامل أما

 . املخّرق اخلف على املسح جيوز أنه:  األول القول

 شيخ واختيار ، احلنابلة عند قول وهو ، إسحق و ، املبارك وابن ، عيينة بن وسفيان،ثوريال سفيان ذهب إليه و
 على املسح جيوز أنه على ، عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا ، القيم وابن ، تيمية ابن اإلسالم

  .صغرية اخلروق تكون أو كبرية اخلروق تكون أن بني فرق وال ، املخرق اخلف

 :  أدلتهم

 وتقييد ، إطالقها على فتبقى ، بقيد مقيدة غري مطلقة جاءت اخلفني على املسح يف جاءت اليت األدلة أن:الدليل األول
 . الدليل فعليه قيد ومن ، عليه جناية النص

 النيب ينبه مل ذلك ومع ، خروق من خفافهم ختلو ال وكانوا ، فقراء كانوا ، عنهم اهلل رضي الصحابة أن:الدليل الثاني
 املسح جيوز ال كان ولو ، املخرق اخلف على املسح جيوز أنه على يدل مما ؛ ذلك على وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى
 على متسحوا أن لكم جيوز ال إنه:  هلم ولقال ، األمر هذا صلى اهلل عليه وسلم   النيب لبني ، املخرق اخلف على

 . املخرق اخلف
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 . كبرية كانت أو صغرية اخلروق كانت سواء ، مطلقا املخرق اخلف على املسح جيوز ال أنه:  الثاني القول

  .احلنابلة عند املذهب وهو، الشافعية ذهب وإليه

 :  أدلتهم

 البدل بني اجلمع منه يلزم وهذا ، وظهر القدم من بدا ما غسل جيب فإنه ، خمرقا اخلف كان إذا أنه :الدليل األول 
  .يغسل أن وإما ميسح أن فإما ، جيوز ال أمر وهذا ، الغسل و املسح ، واملبدل

 :  مبناقشات االستدالل هذا ونوقش
 للممسوح. تابعا يكون وظهر بدا ما ألن ظهر؛و بدا ما غسل خمرقا اخلف كان إذا يلزم ال أنه: 1
فإنه جيب اجلمع بني  ، ن املسح والغسل قد جيتمعان يف عضو واحد فهو منتقض باجلبرية فإن كانت غري مستوعبةأ: 2

 واملسح . ، الغسل

 أن يلزم ال فإنه ، األعلى من جوربه أو خفه مسح إذا اإلنسان فإن ، مسحا اخلف ُيستوعب أن يلزم ال:  يقال ثم: 3
 احملل تعميم يلزم فال إذن ، ماء أو بلل ينلها مل أجزاء منه يكون أن منه يلزم وهذا ، يعممه وإمنا ، منه مكان كل ميسح

 ألنه ال؛فلو  كان مثة خرق يف ظهر القدم فإن املسح يكفي ، متسح ال وجوانبه ميسح ال اخلف أسفل إن ثم ، باملسح
 . ميسح ال منه يبدو الذي فكذلك جيب مسح كل ظهر القدم 

 املخرق اخلف على املسح جيوز ال نهفإ،قياس اخلروق اليت يف اخلف على انكشاف احدى القدمني  :الدليل الثاني 
 خف ال وقدم ، خف عليها قدم كانت لوف ، مكشوفة القدمني إحدى كانت لو فيما املسح جيوز ال أنه كما ،حينئذ
 ميسح أن جيوز فال ، خمرقا اخلف كان إذا فكذلك:  قالوا ، أخرى رجال ويغسل ، رجال ميسح أن جيوز ال فإنه ، عليها
 . الصورة هذا على قياسا ، عليه

 ، مكشوفة قدم كانت إذا ما خبالف ؛ مستورة فالرجل ، خمرقا كان إذا اخلف ألن ؛ الفارق مع قياس هذا:  فيقال
 فرق فهناك ،سرتتا قد فالقدمان ،األوىل الصورة يف وأما ،مستورة واألخرى مكشوفة فإحداهما ، مكشوفة غري موقد
انكشفت إحدى القدمني فإذان من شرط املسح على احدى القدمني سرتاألخرى أل؛يصح ال والقياس ،الصورتني بني

 ا .مفجاز املسح عليه،وهذا خبالف ماهنا فإن كلتا القدمني مستورة مل تنكشف،من غري عذر مل ميسح على األخرى

  .الصغرية واخلروق الكبرية اخلروق بني فرقا هناك أن : الثالث القول

 ذهب وإليه ،عليه املسح فيجوز ، ريةصغ خروقه كانت وإن ، عليه املسح جيوز فال ، كبرية خروقه اخلف كان فإذا
  .ري و الكبريصغمع اختالفهم يف حد ال،واملالكية،احلنفية
 :  أدلتهم

 اخلروق يف الثاني القول أصحاب بأدلة واستدلوا ، ةريالصغ اخلروق يف األول القول أصحاب بأدلةاستدلوا  -
 .الكبرية
 وذلك ألمورمنها: صغرية أم كبرية خروقه كانت سواء ، املخرق اخلف على املسح جيوز أنه:  أعلم واهلل الراجح
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صلى اهلل عليه وسلم   النيب لبينه ، جيوز ال املسح كان فلو ، البيان إىل احلاجة وجود مع ، املنع على الدليل لعدم: أوال
 ، الطهارة وهي ، املسائل أهم من مبسألة يتعلق ألنه ؛ العاملني رب لبينه ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب يبينه مل ولو ،
  .صحتها وعدم الصالة صحة عليها رتتبت ليتا

 .: وألن النصوص جاءت مطلقهثانيا
 .وألنه يصدق عليهما اسم اخلف وحتصل منفعتهما: ثالثا

  .الشفاف اخلف:  الثانية املسألة

 املوجودة اجلوارب يف اآلن إليه حتاجُي وهذا ، البشرة يصف شفاف لكنه ،ومكتمال الفرض حملل ساترا اخلف كان إذا
 جيوز فهل ، النساء تلبسه ، متاما الرجل صفي ، بالكلية شفاف اآلن املوجود وبعض ، البشرة تصف خفيفة يفه

 ؟ جيوز ال أو عليه املسح
  .عليه املسح جيوز ال أنه  ،احلنابلة ومنصوص ، واملالكية ، احلنفية مذهب ظاهر  القول األول :

 :  أدلتهم

 جبامع أن كال منهما غري ساتر للمفروض .. املخرق اخلف على املسح جواز عدم على أدلتهم نفس :الدليل األول 

 البشرة يصف الذي الثوب فإن جبامع وجوب السرت يف كل  ، البشرة يصف الذي الثوب على قياسا :الدليل الثاني 
 ألنه ؛ عليه ملسحا جيوز ال البشرة يصف الذي ، الشفاف اخلف فكذلك ، العورة يبني ألنه ؛ الصالة يف لبسه جيوز ال

  .ويصفها البشرة يبني
 ، يصفها شفافا الثوب كان إذا العورةو ، بعورة ليست والرجل ، عورة تلك ألن ؛ الفارق مع قياس هذانوقش:بأن 

 يبني ال فإنه ، شفافا كان إذا اخلف أو اجلورب خبالف ، ظهرهايو العورة بنيي الثوب ألن ؛ تصح ال الصالة فإن
  .ايصفه وال عورةال

 . الشفاف واجلورب اخلف على  املسح جيوز أنه:  الثاني القول

 ابن شيخنا واختيار ، عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، قول يف واحلنابلة ، الشافعية ذهب وإليه
 .العلم أهل من وطائفة ، عثيمني

 :  أدلتهم

 . الدليل فعليه قيد ومن ، مقيدة غري لقةمط أدلته جاءت اخلفني على املسح أن :ولالدليل األ

 منه املقصود يكون فقد ، الشفاف واجلورب اخلف يف موجودة اخلف لبس على املرتتبة املصلحة أن :الدليل الثاني
 . موجودة كلهاو ، السرت أو ، الزينة أو ، التدفئة

 يف الوضوء عند النزع مشقة هو الرخصة فسبب ، الشفاف اخلف يف أيضا موجود الرخصة سبب أن:الدليل الثالث
 ، الشفاف واجلورب اخلف يف موجودة هيف ، الصفيق واجلورب اخلف يف موجودة هي كما النزع مشقة ، مرة كل

  .أيضا موجودا الرخصة سبب على املرتتب احلكم فليكن ، موجودا الرخصة سبب كان وإذا
 وهو ليس عورة حتى جيب سرته .،ملاءحمل الفرض مستور الميكن أن يصل إليه االرابع : أن الدليل 
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 :  حيجرتال

ألنه ليس هنالك دليل مينع من املسح ؛الشفاف اخلف وعلى اجلورب على املسح جواز هو:  أعلم واهلل الراجح
 للشريعة، وهذا القول هو الذي تدل عليه القواعد العامة،عليهما وإذا مل يكن مثة دليل فإنه جيوز املسح عليهما

 .يأبهوالقياس و ال 

بنفِسِه ويثبُت:  اهلل رمحه قال . 

 خبيط يثبت وإمنا ، بنفسه يثبت ال اجلورب أو اخلف كان فإن ، بنفسه يثبت أن اخلف يف يشرتط الشرط اخلامس 
  .بنفسه يثبت أنه ، وصنعته هيئته من يكون أن بد فال ، عليه املسح جيوز ال فإنه ، منفصل أو متصل

 :  قولني ىعل خالف فيها املسألة وهذه

  .عليه املسح جيوز ال فإنه ، بنفسه يثبت ال كان إذا اخلف أو اجلورب أن : األول القول

 املذهب وهو ، والشافعية ، قول يف واملالكية ، احلنفية مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل مجهور ذهب وإليه
 . احلنابلة عند

 :  أدلتهم

  .تعليالت وإمنا ،من الكتاب والسنة دليل عندهم ليس

 يف إال يكون ال وهذا ، فيه املشي متابعة وميكن ، منه االنتفاع ميكن خف يف جاءت إمنا الرخصة أن :التعليل األول 
 . بنفسه يثبت الذي اخلف

  .بنفسه يثبت الذي هو املعتاد واخلف ، املعتاد اخلف يف جاء إمنا النص أن :التعليل الثاني

 موجود غري الرخصة فسبب ، بنزعه املشقة حتصل وال ، إليه ُيحتاج ال بنفسه يثبت ال الذي فاخل أن:التعليل الثالث 
 .فيه

  .عليه املسح جيوز ، منفصل أو متصل خبيط ، بغريه يثبت بل ،بنفسه يثبت ال الذي اخلف أن : الثاني القول

 وطائفة ، وشيخنا ، اهلل رمحه تيمية ابن ماإلسال شيخ اختيار وهو ، قول يف واحلنابلة ، قول يف املالكية ذهب إليه و
  .عليهم اهلل رمحة العلم أهل من

 :  أدلتهم

 نقيد أن لنا وليس ، إطالقها على فتبقى ، بقيد مقيدة غري ، مطلقة جاءت اخلفني على املسح أدلة أن :ول ألالدليل ا
  .بدليل إال اهلل قيد ما

 ، ربطه ثم جوربا أو خفا لبس إذا اإلنسان فإن ، ُيربط الذي اخلف يف موجود الرتخيص سبب أن :الدليل الثاني 
 كانت وإذا ، قدميه ويغسل صالة كل ينزعه أن عليه فيشق ، موجودة النزع مشقة فإن ، منفصل أو متصل خبيط

  .الصورة هذه يف واجلوربني اخلفني على املسح جيوز فإنه موجودة

 . منفصل أو متصل خبيط ، بغريه ثابتا أو ، بنفسه ثابتا كان سواء ، اخلف  على املسح يصح أنه ، أعلم واهلل الراجح

 :  مسألة
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ويدخلونه يف شرط  هيذكر ال،وهذا الشرط كثريمن األصحاب املشي فيه متابعة فني امكانية من شروط املسح على اخل
 بعضهم ، شرطنيشرط الثبوت بنفسه  جعلفقد لعمدةا شرح يف اإلسالم كشيخ هيذكر هموبعض ،)أن يثبت بنفسه(

 ألن ؛ فيه املشي متابعة ميكن ملاو ، بنفسه يثبت كان امل ملاشوه( كما تقدم وبنفسه يثبت) مقوهل يف الشرط اهذ يدخل
 جيعله فبعضهم ، هقدم من فسيسقط مفتوح خبف ىمش إذا اإلنسان ألن ، فيه املشي متابعة ميكن ال يثبت ال الذي

 والمشاحة يف هذا ألن النتيجة واملؤدى واحد . ، واحدا شرطا جيعله وبعضهم ، شرطني

  ؟ فيه املشي متابعة ميكن أن واجلورب اخلف ىعل املسح لصحة يشرتط هل
ذهب ،إليه فيه املشي متابعة ميكن أن واجلورب اخلف ىعل املسح لصحة يشرتط أنهج/

 يقول من فمنهم ؟ ضابطها ما ، املشي يةإمكان حتديد يف اختالف  بينهم كان وإن،واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية
 ومنهم ، عادًة:  يقول من ومنهم ، والليلة اليوم يف حوائجه قضاء يف املعتاد املشي:  يقول من ومنهم ، فرسخا ميشي: 

  .األربعة املذاهب على كلها وهذه ، عرفا:  يقول من
  . فرسخ احلنفية فعند
  . عادة املالكية وعند
 . عرفا احلنابلة وعند
  .واحلضر السفر يف ، والليلة اليوم يف املعتادة حوائجه لقضاء فيه السري ومتابعة املشي إمكانية الشافعية وعند

 : ألمرين ، فيه املشي متابعة إمكانية من بد ال فإنه ، املشي إىل حيتاج اإلنسان كان إن أنه أن يقال،أعلم اهللاألقرب وو
 .شي فيه هو املقصود يف النص وماسواه حيتاج إىل دليلمر األول : أن اخلف الذي ميكن املاأل

األمر الثاني : وألن الذي تدعوا احلاجة إىل لبسه هو الذي ميكن متابعة املشي فيه والذي يسقط باملشي المشقة يف 
 أو ، والمشل أو ، زِمنا يكون كأن ، فيه املشيإىل  حيتاج ال اإلنسان كان إذا وأما نزعه وال حاجة يف املسح عليه . 

 ، موجودة اخلفني على املسح يف الرخصة سبب هي اليت العلة ألن ؛ فيه املشي متابعة إمكانية يشرتط ال فهنا ، مريضا
 ، يسقطا لنف سريره على هو لكن ، فيهما مشى لو يسقطان وهما خفني أو جوربني ُألبس ، سرير على مريض إنسان
 هذه ففي ، القدمني غسل عليه ويشق ، قدميه يغسل أال أجل من عليهما فيمسح ، بهما الرتخيص حيصل أن وميكن
 ميكن مل فإن ، يثبت وأن ، فيه املشي متابعة إمكانية فيشرتط ، املشي إىل حيتاج كان إذا أما ، يشرتط ال:  يقال احلال
 . عليه املسح يصح فال املشي متابعة

 حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، أعلم واهلل

 


