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

 اخلفني مسح تابع

وحنِوهما صفيٍق وجوَرٍب ُخٍف من:  اهلل رمحه قال . 
  .اخلفني على املسح باب يف املسائل من مجلة ذكر أن بعد هذا املؤلف ذكر

ومابعده وأن املقصود طاهر :من قوله تبني املقصود .بيانية إنها:  العلماء قال هذه (من):  (وجورب خف من)قوله:
 كونه من خف وجورب . وأنه جيوز املسح على طاهر مباح ساتر 

وهي جواز املسح لة قبل .أوتقدم الكالم على هذه املس،فإن كان خفيفا فال جيوز املسح عليه. غليظ أي: (صفيق:)قوله
 . على اخلف الشفاف

وغريها فيجوز املسح املسح عليها لوجود علة جواز ،و جرموق،أي حنو اخلف واجلورب من موق ( وحنِوهما :) قوله
 املسح وهي مشقة النزع والغسل .

عمامٍة وعلى: اهلل رمحه قال . 

 . العمامة على املسح جيوز أنه أي

  ،عليها املسح له جيوز فإنه ،عمامة هعلي اإلنسان كان فإذا ،وتغطيه وتشمله الرأس تعم ألنها ؛ بهذا العمامة ومسيت
 :  قولني على فيه اختلفوا فقد ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيه اختلف مما العمامة على واملسح

  .سيأتي ذكرها بشروط العمامة على املسح جيوز أنه:  األول القول

 ،أمامة وأبي ،وأنس،وعمر ، صديقالبكر أبي رأي وهو ،املذهب مفردات من وهو ،اهلل رمحهم احلنابلة مذهب وهذا
 ،الظاهرية مذهب وهو ،وابن املنذر،والثوري ،العزيز عبد بن وعمر ،قتادة رأي وهو ، عنه اهلل رضي الدرداء وأبي
  العمامة على املسح جيوز أنه وشيخنا رمحهم اهلل،وابن القيم،اإلسالم خارشييواخت

 :  أدلتهم

 وعلى بناصيته مسحتوضأ ف ،وسلم عليه اهلل  صلى النيب أن]،عنه اهلل يرض ،شعبة بن املغرية عن :الدليل األول 
  .مسلمأخرجه اإلمام [اخلفني وعلى العمامة

 مسح ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب ألن ؛ العمامة على املسح جواز يف واضح ظاهر هذا:  قالواوجه االستدالل:
  .عمامته على

أخرجه اإلمام  [واخلمار اخلفني على مسح ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن]،عنه اهلل رضي بالل : عن الدليل الثاني
 .مسلم
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 للرأس ختمري بها حيصل العمامة ألن ؛ العمامة هو بل ،املرأة مخار ليس هنا باخلمار املراد:  قالواوجه االستدالل:
  .وتغطية

 على ميسح ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب ترأي ]: قال ،عنه اهلل رضي أبيه عن أمية بن عمرو حديث :الدليل الثالث 
 .البخاريأخرجه اإلمام  [خفيه وعلى عمامته

  .صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن ثابتة أدلة ثالثة فعندنا

 . [اهلل طهره فال العمامة على املسح يطهره مل من:]قال أنه عمر عن روي ما:  الدليل الرابع
  .و سقط فرضه يف التيمم فجاز املسح على حائله كالقدمنيوألن الرأس عض؛قالوا: الدليل اخلامس 

  .مظانها يف إليها الرجوع ميكن عقلية وتعليالت أقيسة أيضا وهلم
 ذهب إليهف ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا .العمامة على املسح جيوز ال أنه:  الثاني القول
 .وغريه جابر عن ،الصحابة بعض عن ومروي،وهو رأي ابن عمر، ايةرو يف واحلنابلة ،والشافعية،واملالكية،احلنفية
 :  أدلتهم

 . {برؤوسكم وامسحوا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول 

 عاصيا فيكون ،به أمر فيما جبُي مل ،عمامته على مسح فإذا ،رأسه ميسح أن الرجل أمر تعاىل اهلل أنوجه االستدالل:
  .االمتثال بعدم

 عليه نزل الذي ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب فإن ،بالسنة تقييدها جاء وقد ،مطلقة جاءت اآلية بأن ستداللاال نوقش:
 .العمامة على مسح {برؤوسكم وامسحوا} وجل عز قوله

  .كالكمني عليها املسح جيز فلم ،نزعها يشق ال فإنه ،العمامة على للمسح حاجة ال أنه :الدليل الثاني 

صلى اهلل عليه   النيبألن ،عليه ميسح الفإنه  ضيقا كمه كان إذا اإلنسان فإن ،الكمني على العمامة قياس:  وتوضيحه
 ،نزعها يشق ال فالعمامة ،العمامة فمثله:  قالوا ،يده وغسل ،قميصه حتت من يده أخرج ،ضيقا كمه كان ملا وسلم 
 . رأسه على وميسح ،اإلنسان فينزعها

  : الفارق مع قياس القياس وهذا

 ممسوح والرأس ،مغسولة اليد أن . 

 على وملفوفة ،احلنك حتت كوران أو َكْور منها ويدار ،حمنكة كانت إذا خاصة ،جدا نزعها يشق العمامة وأن 
 ،خبالف العمامة. عليها وميسح وضوء كل يف اإلنسان يفكها أن جدا يصعب فإنه ،الرأس

  ؟ ذلك كيف.العمامة على املسح جواز على تدل ال، وسلم عليه صلى اهلل النيب عن الثابتة األدلة أن:الدليل الثالث
 مذهب على جار وهذا ،الرأس بعض مبسح سقط فالواجب ،ناصيته على مسح صلى اهلل عليه وسلم   النيب ألن :1

 مسح إذا:  ونفيقول ،مسحا الرأس استيعاب جيب ال أنه يرون ألنهم ؛ يف الوضوء الرأس مسح يف والشافعية،احلنفية
 باب من وهذا ،العمامة على املسح أكمل ،صلى اهلل عليه وسلم   والنيب ،العمامة مسح عن يكفي فإنه ،ناصيته

 . سيأتي كما ،االستحباب
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 على مسح إمنا ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب إن:  فقالوا ،مسحا الرأس استيعاب جيب أنه يرون الذين املالكية أما: 3
  .عمامته ميسح أن لإلنسان جاز ،موجودا العذر كان فإذا ،بالعذر فاستدلوا ،ملسحا يبيح عذر لوجود ، عمامته

 الدليل الرابع : أن املسح على العمامه كان ثم ترك .
 أو يوجب تركه .،نوقش : بأن الدليل قائم وليس ثم ماينسخه

 :  حيجرتال

صلى اهلل   النيب عن ،الظاهرة الواضحة النصوص لوجود وذلك ،العمامة على املسح جيوز أنه:  أعلم واهللالراجح 
  عنه ثبت وقد ،يعارض أن ألحد ليس فإنه ،فعال فعل أو ،قوال صلى اهلل عليه وسلم   النيب قال وإذا ،عليه وسلم 

 يكون عليه فبناء ،عمر وعن،بكر أبي عن ثابت فهو ،أيضا أصحابه أئمة عن وثبت ،املسح ،صلى اهلل عليه وسلم 
  .جائزا العمامة على املسح

 . شروطا لمسحل اشرتط اهلل رمحه املؤلف لكن 

ُذؤابٍة ذاِت أو، حمّنَكٍة لرجٍل ِعمامٍة وعلى: اهلل رمحه فقال . 

 . وهو الشرط األول. لرجل عمامة تكون أن العمامة على املسح شرط فمن
 أو، للضرورة لبستها لوسبب،ف ألي عمامةال تلبسقد املرأةأن : اجلوابف ؟ عمامةال تلبس املرأة هل:  قائل فإن قال

ويف املذهب قول جبواز املسح مع ،على الصحيح من املذهبجيوز هلا املسح عليها،فال، ظرفألي  أو، للحاجة لبستها
 الضرورة .

 .يدار فيها كور أو كوران من حتت احلنك  . اإلنسان حنك حتت من تدار اليت (حمنكة:)قوله

 . – أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابة –هو الشرط الثاني وهذا  .اخلفه من املتدلي الطرف (ابةؤذ:)قوله

 مثل، السرت فيه يشرتط فال، بكشفه العادة جرت ما أما، بكشفه العادة جتر مل ملا ساترة العمامة تكون أن اشرتطوا أيضا
 . سرتها يشرتط ال فهذه، الرأس وجوانب، واألذنني، الرأس مقدمة: 

 العمامة، بلى:  فاجلواب ؟ موجودة ليست والعمامة اآلن العمامة عن نتكلم أن إىل احلاجة ما:  قائل يقول وقد
 تكون وأحيانا،  صماَء اآلن املوجودة العمامة كانت وإن، وغريها، السودان:  مثل، املسلمني بلدان بعض يف موجودة

، بلده يف تكن مل لو حتى احلكم يعرف العلم وطالب، موجودة فاحلاجة، هلا الالبس حنك حتت من تكون، أيضا حمنكة
 فإنه،  مقررا أو منهجا درس إذا اإلنسان فإن،  موجودة تكن مل لو وحتى،  عنها جييب فإنه املسألة عن سئل إذا حتى

 . ؟ يدرينا ما، أخرى مرة العمامة تلبس أن القادم الزمن يف يأتي ورمبا،  به حميطا ويكون،  كرُذ ما كل يدرس
غري  أو معتربة طوالشر ههذ هل .......... ُذؤابٍة ذاِت أو، حمّنَكٍة لرجٍل ِعمامٍة علىو: اهلل رمحه قول املؤلف

 اختلف األصحاب يف هذه الشروط على قولني: ؟معتربة
 . احلنابلة عند املذهب من الصحيح،وهذا هوذؤابة ذات أو ،حمنكة تكون أن يشرتط أنه القول األول:

 
 



  املطريي فهد:  د .أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  32  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 4                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 أدلتهم: 
 ،والنصارى اليهود عمائم ،الذؤابة ذات وغري احملنكة غري ألن؛ذؤابة ذات أو، حمنكة تكون أن يشرتط الدليل األول : 

 تستباح ال والرخص ،الرخص باب من والعمامة اخلفني على املسح و ،بهم متشبها يكون فإنه ،اإلنسان لبسها وإذا
  .وزجت فال ،مبعصية استبيحت رخصة هذه فتكون ،باملعاصي

  .العرب ائممع من ليست إنها:  قالوا وأيضاالدليل الثاني : 
 وميسح اإلنسان فينزعها ،نزعها يشق ال فإنه ،حمنكة وال،ذؤابة ذات ليست ،صماء كانت إذا نهاألوالدليل الثالث : 

 . يرجعها ثم

 وهو وجه عند احلنابلة  .ذؤابة ذات أو،حمنكة تكن مل وإن ،العمامة على املسح جيوز أنه:  الثاني القول

 أدلتهم:
 يف جيئ مل ،عمامته على ميسح كان ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،مطلقة جاءت النصوص أن :الدليل األول

فالدليل على اشرتاط أن تكون  .ذؤابة ذات أو،حمنكة كانت إذا إال عليها ميسح ال والسالم الصالة عليه أنه النص
 .  ذؤابة ذات أو،حمنكة

 غري) الصماء العمائم يلبسون كانوا ،واألنصار املهاجرين أبناء أن ،بإسناده ْوَيهراُه بن إسحق روى :الدليل الثاني 
 اهلل رضي الكرام الصحابة علماء عليهم ألنكر لبسوها ولو ،لبسوها ما حراما كانت ولو ،(ذؤابة ذات أو نكةاحمل

 رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وكما ،الذؤابة ذات وال احملنكة غري العمامة لبس جواز على دل لبسوها فلما ،عنهم
 كان إذا وكذلك ،تسقط فإنها ،ومربوطة حمنكة تكن مل إن العمامة فإن ،املعارك يف التحنيك إىل حيتاجون كانوا إمنا: اهلل

 . اجلري مع لسقطت وإال ،وحينكها عمامته يربط أن إىل حيتاج فإنه،الفرس على منهم الواحد

 ،نزعها يشق كان إذاف ،الرأس لباس وهي( َقَلْنُسَوة مجع) القالنس على قياسا عليها أنه جيوز املسح  :الدليل الثالث
  .عليها املسح جيوز فإنه

 :  حيجرتال

 رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار هو وهذا ،ذؤابة ذات وال،حمنكة تكون أن العمامة يف يشرتط ال أنهالراجح:
 .وز املسح عليها وإن مل تكن حمنكةفيج . عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة ،عثيمني ابن شيخنا واختيار،اهلل
 ُذؤابٍة ذاِت أو:  قال . 

وهناك وجه آخر ؛ألنه جيوز لبسها،فاملذهب جيوز املسح علي ذات الذؤابة ،أي إن مل تكن حمنكة فلتكن ذات ذؤابة 
 .فيه اخلالف السابقأما إن مل تكن ذات ذؤابة وال حمنكة فالجيوز لبسها و بعدم اجلواز .

 أو مسحه جيب هل ؟ الرأس من واملكشوف الناصية مسح حكم فما ،عمامته على ميسح اإلنسان كان إذا:مسألة 
 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ يستحب
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 ،واحلنابلة يف وجه،والشافعية،احلنفية ذهب إليهو .العمامة مسح ويستحب ،الناصية مسح جيب أنه : األول القول
 كما املالكية ألن ؛ العمامة ومسح ،الناصية مسحوجب عليه  ،لعذر العمامة اإلنسان لبس إذاإىل أنه ، املالكية وذهب

 ،واحلنفية،الشافعية خبالف ،الوضوء يف مسحا الرأس تعميم يوجبون ،تقدم
  ،التعميم يوجبون واملالكية،فاحلنابلة

  ،يوجبون فال والشافعية،احلنفية وأما
 بعضها ينبين واألقوال ،اخل. .شعرات ثالث أو شعرة عندهمالواجب  والشافعية ،الرأس ربع عندهمالواجب  احلنفية

 ،الرأس مسح يف يكفي املقدم ومسح ،املقدم مسح والسالم الصالة عليه الرسول:  قالوا العمامة يف فهنا ،بعض على
  .مستحب افمسحه العمامة وأما( املكشوف) الرأس مقدم مسح هو الواجب فيكون
 ،املكشوف املقدم ميسح ،لعذر العمامة اإلنسان لبس إذا:  قالوا ؟ يصنعون فماذا التعميم وجوب مذهبهم املالكية
  .عندهم املسح له جيوز فال عذر لغري لبسها فإن ،الوجوب سبيل على العمامة بقية أيضا وميسح
 :أدلتهم

ه وحيملون عليه النصوص الواردة عن النيب صلى اهلل عليه هي أدلة من قال بعدم جواز مسح العمامالدليل األول :
    فهم ميسحون جزءا من رؤسهم فيسقط الطلب به.،يف مسحهم على عمائهم وسلم والصحابة الكرام

 سائر الرأس.الباقي كما لو ظهر أن العمامه نابت عما استرت فوجب مسح الباقي كما لو ظهر  الدليل الثاني :
 املذهب هو وجه يف احلنابلة،وإليه ذهب العمامة مسح وجيب ،الرأس من املكشوف مسح يستحب أنه:  الثاني القول

 .عندهم

 احلنابلة ،مسحها يستحب والعمامة ،الرأس من املكشوف مع الناصية مسح جيب:  األول القول ،القولني بني الفرق 
 . سحهام فيجب العمامة وأما ،املكشوفة املقدمة مسح يستحب أنه ، ،العكس عندهم

 أدلتهم : 
 خفا اإلنسان لبس إذاف ،كاخلف بها احلكم ويتعلق ،إليها الفرض فينتقل ،الرأس عن نابت العمامة أن الدليل األول :

 ومقدم ،العمامة بهذه يتعلق فاحلكم ،عمامة لبس إذا ،هنا كذلك ، واجلورب اخلف بهذا الرجل حكم تعلق،جوربا أو
 .؛ألن الواجب سقط مبسح العمامةجيب وال مسحه تحبيس:  قالوا منه املكشوف أو الرأس

 ،واحد عضو يف واملبدل البدل بني اجلمع منه للزم ،الرأس من املكشوف مسح بوجوب قيل لو أنه الدليل الثاني :
 من املكشوف أو الرأس مقدم ميسح أن جيب إنه:  قلنا وإذا ،الرأس مسح عن بدل العمامة فمسح ،جيتمعان ال وهما

 إىل حيتاج وهذا ،العمامة عامة ومسح ،املكشوف مسح:  شيئني عليه أوجبنا أنا فمعناه ،العمامة مسح عم ،الرأس
 . دليل

 ما ومقدار ،العمامة مسح هو الواجب بل ،جيب وال ،الرأس من املكشوف مسح يستحب أنه:  واهلل أعلم الراجح 
  .اهلل شاء إن سيأتي العمامة من ميسح
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حلوِقِهن حتَت مدارٍة نساٍء وُخُمِر:  اهلل رمحه قال . 

 تغطية به حيصل ألنه ؛ اخلمر ومنه ، املرأة رأس به يغطى ألنه ؛ التغطية على يدل أصل واخلمار ،مخار مجع:  اخلمر
 . العقل

 ؛ حلقها حتت امدار اخلمار هذا يكون أن بشرط ،رأسها على الذي مخارها على املرأة متسح أن جيوز أنه املؤلف أفادنا
  .نزعه شقي هفإن ،احللق حتت مدارا كان إذا وأما ،نزعه يسهل فإنه ،حلقها حتت مدارا يكن مل إن ألنه

 : قولني على فيها العلماء اختلف املسألة وهذه

 هوو ،احلنابلة ذهبإليه  و،حلقها حتت مدارا اخلمار يكون أن بشرط ،املرأة مخار على املسح جيوز أنه:  األول القول
 ،إليه حمتاجة املرأة كانت إذا ،اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختارهحزم،ابن وهو رأي ابن  ،املذهب مفردات من
 .قولني على خالف فيها فاملسألة:  قال ،برد مثة يكن مل إذا وأما ،حنوه أو برد نم ختاف كأن

 أدلتهم :
 . حسن بسند شيبة أبي ابن أخرجه [مخارها على متسح كانت ،عنها اهلل رضي سلمة أم أن:]الدليل األول

 إقرار فالدليل ،بها يعلم ال ،صلى اهلل عليه وسلم   والنيب متسح أن ميكن وال:  فقال عليه اإلسالم شيخ علق وقد
 ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب يدر مل ولو ،مخارها على املسح على سلمة أم أقر ألنه ؛ صلى اهلل عليه وسلم   النيب

 بها تعلقت والطهارة ،بالطهارة يتعلق ألنه؛نبيه وجل عز اهلل ألخرب ،جيوز ال اخلمار على املسح كان ولو ،يعلم اهلل نفإ
 . الصالة صحة

 ،عمامته على ميسح أن زيوأج له يحأب الرجل فإن .كلٍّ يف النزع مشقة جبامع ،الرجل عمامة على قياسا :الدليل الثاني
 لوجود وذلك ؛ عليه املسح جيوز فإنه ،املرأة مخار فمثله ،النزع يف املشقة لوجود ؛ هذا يف واضحة النصوص وجاءت

  .نزعه يف املشقة
 .املرأة مخار على املسح جيوز ال أنه:الثاني القول

  واحلنابلة يف رواية . ، والشافعية، واملالكية ، احلنفية مذهب فهو ،اجلمهور قول ووه

 :  أدلتهم 

 على مسحت فإذا ،رأسها متسح بأن مأمورة واملرأة {برؤوسكم وامسحوا} وتعاىل تبارك هللا قول :الدليل األول 
  .املسح بعدم عاصية فتكون ،وجل عز اهلل أمر متتثل مل فإنها ،مخارها

  النيب اأقره الذي سلمة أم فعل وهو ،اآلية إلطالق التقييد جاء قد بأنه ،هناك نوقش كما باآلية االستداللنوقش و
  . عليه هلل عليه وسلمصلى ا

 [باملسح رأسها وتعم ،ردائها حتت من يدها تدخل إذا توضأت كانت أنها] ،عنها اهلل رضي عائشة عن :الدليل الثاني 
 . حسن بإسناد البيهقي أخرجه

 وأدخلت ،رأسها على ،عنها اهلل رضي عائشة مسحت ملا ،جائزا اخلمار على املسح كان لو:  قالواوجه االستدالل:
 .اخلمار حتت من دهاي
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 يشق مخارها يكن مل عنها اهلل رضي أنها أو ،حلكما خفي عليها يكون قد عائشة أن : يقال بأن يناقش: أن وميكن 
 أنه رأتف ،فيها متسح أن ميكن ال الح يف اأنه فرأت ،املسح تستطيع أنها على يدل مما ،يدها أدخلت ولذلك ؛ نزعه

 .فيه إشكال ال وهذا ،الرأس مسح على قدرتها مع ،اخلمار على متسح أن هلا جيوز ال

 مخارها تنزع أن تستطيع املرأة فإن ،اخلمار على للمسح حاجة وال ،الرأس على املسح يف مشقة ال أنه :الدليل الثالث 
 . فيه مشقة وال ،رأسها على ومتسح

 تغطي اليت اخلمر لبس على دناعت الالتي - السن كبريات خاصة - النساء وهلذا ؛ ضعيف تعليل هذايناقش:بأن 
 املرأة كذلك.مخارها منهن الواحدة تنزع أن عليهن يكون ما أصعب من ،حلوقهن حتت من مدارة وتكون ،رؤوسهن

 يصعب فإنه ،حلقها حتت من أو ،رأسها على مخارها أدارت قد وكانت ،تتوضأ أن وأرادت ،بيتها خارج كانت إذا
 . رأسها ىعل ومتسح ،اخلمارتنزع  أن جدا عليها

 حتت من مدارا اخلمار يكون أن بشرط ،مخارها على متسح أن للمرأة جيوز أنه ،أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 عن مخرهن ينزعن ال الالتي السن وكبريات ،بيتها خارج كانت إذا أو ،الشتاء يف املرأة له حتتاج وهذا، حلقها

 تدل ،السمحة الشريعة وقواعد ،اخلفني على املسح باب يف التوسيع على السنة تدل وقد ،إليه حيتجن فهن ،رؤوسهن
شيخ  وقد قال .عليه متسح أن من املرأة مينع ،صريح صحيح بدليل إال مننع أن لنا فليس ،الباب هذا يف التوسع على

 بعض شعرها . مخارهامتسح املرأة ابن تيمية : أن  اإلسالم

صغَرأ حدٍث يف:  اهلل رمحه قال.  

 ال ،األصغر احلدث يف يكون إمنا ،واخلمار ،والعمامة ،واجلورب ،اخلف:  وهي ،املتقدمة األشياء على املسح أن أي
 :  عليه دل وهذا ،األكرب احلدث يف

 أيام ثالثة خفافنا ننزع ال أن ،سفرا كنا إذا ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أمرنا:]قال أنه ، عسال بن صفوان حديث -
 .ماجه وابن،والنسائي،والرتمذي،أمحد اإلمام [أخرجهونوم وبول غائط من ولكن ،جنابة من إال ،اليهنبلي

 . األصغر احلدث يفإمنا يكون  األشياء هذه مسح وجه االستدالل: أن احلديث ظاهرالداللة أن
 والنووي .،حكاه ابن قدامة ،وقد حكي اإلمجاع على عدم جواز مسحها يف احلدث األكرب -

 أن ،األربعة األشياء هذه على املسح شرط فمن (أصغر حدث يف حلوقهن حتت مدارة نساء مخر): اهلل رمحه قال ناوه
 على متسح أن هلا جيوز فال ،جنبا املرأة كانت فإذا ، يهاعل املسح جيوز فال األكرب احلدث أما ،األصغر احلدث يف تكون

 هذه يف يشرتط ألنه ؛ واويغسل ،مخارها واملرأة ،والعمامة اخلفني ينزع أن جيب ،اجلنب الرجل وكذلك  ؟ مخارها
  .بالغسل مجيعا اجلسد يعم أن بد ال بل ،اجلنابة غسل يف له مدخل ال واملسح ،غسال تغسل أن األشياء
احلاجِة قدَر تتجاوْز مل وجبريٍة:  قال.  

 على تشد أعواد وهي ،بالفتح َجبرية وهيبكسر اجليم  ،ِجبارة واحدتها ،جابرة أي ،فاعلة مبعنى فعيلة:  اجلبرية
 ،اللفائف عليها تشد ثم ،الكسر على األعواد تربطو أعوادا يأخذون كانوا املاضي ففي .عليها ويربط ،ليلتئم الكسر
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 أو ،جبس من أو ،شاش من أو ،أعواد من كانت سواء ،واحد اجلبرية يف واحلكم ،املوجود الكسر ينجرب أن أجل من
  .واحد احلكم ،كان شيء أي من أو ،خيوط من

 فإنه احلاجة قدر اجلبرية جتاوزت فإن ،احلاجة قدر تتجاوز مل ما ،اجلبرية على املسح جيوز أنه أفادنا ،اهلل رمحه واملؤلف
 ميسح فإنه ،مرض بزيادة أو ،بضرر أو بتلف إما ،حبلها يتضرر اإلنسان كان فإن ،حلها جيب بل ،عليها املسح جيوز ال

  .عليه املسح جيوز ال ملا يممويت ،عليها

 فإنه ،رجله مكسورة اإلنسان كان فإذا ،الشد يف إليه حيتاج الذي واملوضع ،اجلرح أو الكسر موضع هو احلاجة وقدر
 ،فيها تشد حتى مساحة إىل حتتاج اجلبريةألن ،اجلبرية شد أجل من ومشاال ميينا الكسر موضع وُيتجاوز ،الكسر جيرب
 . عليه املسح جيوز ال إليه حنتج مل ماو ،عليه املسح جيوز الشد يف إليه احتجنا فما

  ؟ ا أم العليه املسح جيوز هل ،اجلبرية يف اختلفوا قد ،عليهم اهلل رمحة والعلماء
 حتتاج اجلبرية أحاديث:  يقولون وهلذا ؛ األحاديث يف اخلالف فيه والسبب ،جدا كثريا اختالفا املسألة هذه يف اختلفوا

 :  أقوال على اختلفوا وهلذا ؛ ضعيفة كلها ،ةجبري إىل

  .اجلبرية على املسح جيب أنه:  األول القول

 من الصحيح وهو ،القديم القول يف والشافعية ،املالكية،وحنيفة أبي صاحبا، حممد وأبو، يوسف أبو ذهب إليه و
 .احلاجة بقدر ريةاجلب تكون أن اشرتطواو ،و هو رأي ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،احلنابلة مذهب

 : أدلتهم

 ،فاحتلم ،يف رأسه  فشجه حجُر منا رجال فأصاب ،سفر يف كنا:) قال أنه ،عنه اهلل رضيجابر حديث :الدليل األول
 فاغتسل ،املاء على تقدر وأنت رخصة لك جند ال:  قالوا ؟ أتيمم أن يف رخصة لي جتدون هل: فقال صحابهأفسأل 
 ؟ يعلموا مل إذ سألوا أال ،اهلل تلهماق قتلوه] فقال ،بذلك ُأخرب صلى اهلل عليه وسلم   النيبقدمنا على  فلما (فمات

 ،خرقة جرحه على -شك موسى أحد الرواة  – يعصب وأويعصر  ،يتيمم أن يكفيه كان إمنا ،السؤال العي شفاء فإمنا
 [.يكفيه كان إمنا] قوله دون األلباني وحسنه ،والدارقطين،داود أبو أخرجه[ جسده سائر ويغسل ،عليها ميسح ثم

   .عليه اهلل رمحة حجر ابن احلافظ وضعفه

 ثم يتيمم:  قال واحلديث ،ميسح:  قالوا فهم ، به استدلوا ما على يدل ال الدليل أن لوجدنا ، دليلهم يف نظرنا ولو
 بدل قال أنه عباس ابن رواية لفظة يف جاء ألنه ؛ صحيح غري التيمم ،ال:  قالوا ،واملسح التيمم بني فجمع ،ميسح
:  قال أنه أي ،عطاء بالغات من ألنها ؛ تصح ال أيضا -يغسل  – اللفظة وهذه ،التيمم لفظة أسقطوا(يغسل) التيمم
 يثبت مل بالغات فهي ،هنا متصل غري اإلسناد ،الرفع حكم له فليس ،بلغنا:  التابعي قال وإذا ،عباس ابن عن بلغنا
 . اخل. .أخربنا ،حدثنا:  ليقو أن بد ال ،االتصال فيها

 أن فأمرني ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فسألت ،َزندي أحد انكسر:)قال ،عنه اهلل رضي علي حديث :الدليل الثاني 
 ،جدا واٍه بإسناد اه ابن ماجهرو إنه:  حجر ابن احلافظ عنه قال احلديث وهذا . ماجه ابن رواه (اجلبائر على أمسح
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 كما كذاب وهو ،الواسطي خالد بن عمرو امسه رجال فيه إن إذ ؛ معني بن وحيي ،أمحد ماماإل وأنكره ،ضعيف فهو
 . فيه داللة فال ،احلفاظ باتفاق ضعيف حديث إنه:  يقول النووي كان وهلذا ؛ قالوا

 على ميسحوا أن فأمرهم ،سرية بعث صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،عنه اهلل رضي ثوبان عن :الدليل الثالث 
 من كثري وهناك، عليه اهلل رمحة األلباني صححه احلديث وهذا .داود وأبو،أمحد أخرجه اإلمام [والتساخني العصائب

 من األرجل به تسخن ما والتساخني، عصابة مجع والعصائب. عندهم دليل فال ضعيفا كان وإذا، يضعفه العلم أهل
 .وحنوها لفائف أو خفاف

 ميكن ال عليه وبناء، احلديث شراح من وكثري، اللغة أئمة تفسري عليه وهذا، ئمالعما العصائبب بأن املرادنوقش:
، الرأس على يكون ما فهو عصابة: قيل إذا اللغة يف:  وقالوا، اجلبائر على املسح جواز على احلديث بهذا االستدالل

 .اجلسد سائر لىعف، هاء بدون َعصاٌب:  قيل وإذا
 وما، الرأس على يكون ما بني فرق ال وأنه، صحيح غري الكالم هذا:  وقال، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ رده وهذا 

 عصب،  صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن، الصحيح يف جاء ألنه ؛ عصائب يسمى الكل وأن، اجلسد سائر على يكون
:  قال فلما، اباَعص بطنه على عصب:  الراوي يقول أن بد فال قوهلم على وأما، البطن على وهي، ِعصابة بطنه على

 أجزاء من جزء أي به يعصب ما وعلى، العمامة على العصابة إطالق جيوز أنه على دل، ِعصابة بطنه على عصب
 املسح فيها يدخل احلديث يف العصائب أن على استدل، املفاتيح قاةرم يف، قارئ علي املال به استدل قدو، اجلسد

 . اجلبرية على

  .عمر رضي اهلل عنهما بنأنه مروي عن ا :الدليل الرابع

  سرته جيوز مبا سرت ،مغسول عضو منهما كال نأل ،اخلف على املسح على ،اجلبرية على املسح قياس:الدليل اخلامس 
 . عليه املسح فجاز ،شرعابه 

 يرتك وأ ،يتيمم أن إما ،ميسح مل إذا اإلنسان ألن ؛ به التعبد األوىل فكان ، مائية عبادة املسح أن:الدليل السادس 
 .غريها على مقدمة مائية طهارة ألنه ؛ املسح هو واألوىل ،والتيمم املسح

 نه عضوتعذر غسله باملاء فمسح مافوقه كشعر الرأس .وأل :الدليل السابع 

 الف اجلبرية فقد تكون يف غريهما . ألن التيمم يف الوجه والكفني خب؛الدليل الثامن : وألن املسح أوىل من التيمم

  .صالته وتصح ،برتكه ويأثم ،اجلبرية على املسح جيب أنه:  ثانيال القول

 تصح ما:  يقولون األول القولأصحاب  أن األول القول و القول هذا بني والفرق ،اهلل رمحه حنيفة أبوذهب  إليه و
 . صالته تصح:  يقول حنيفة أبوو ،ى اجلبريةعل ميسح مل إذا صالته
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  .غسله جيب ما باقي ويغسل ،ويتيمم ،بريةاجل على ميسح أنه:  الثالث القول

  .واملسح التيمم بني جيمعون فهم ،عليهم اهلل رمحة الشافعية عند القولني أصح وهذا

 : أدلتهم

 ويعصب ،يتيمم أن يكفيه كان إمنا]قال: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،، عنه اهلل رضي جابر عن :الدليل األول 
 . والتيمم املسح بني النيب صلى اهلل عليه وسلم فجمع[ جسده سائر ويغسل ،اعليه ميسح ثم ،خرقة جرحه على

 ،مسحه فوجب ،اخلف فأشبه ،نزعه يشق حائل واجلبرية ،له فيتيمم ،غسله ميكن ال اجلبرية حتت ما أن :الدليل الثاني 
 . واملسح التيمم أمرين بني يجمعف

 ومجٌع ،الشريعة به تأت مل وهذا ،واحد موضع يف لعبادتني ابإجي والتيمم املسح إجياب بأن: التعليل نوقش هذا وقد
 من هذا وليس،واحد آن يف عبادتني توجب مل ،ومواردها سياقاتها مجيع يف توجب مل والشريعة ،واحد مكان يف بينهما

 . الشريعة به تأتي ال وهذا ،اإلنسان على بالعسري وتكليف إشقاق فيه بل ،باليسري التكليف

 .يسقط إىل غري بدل ،فرضها وكذلك عليها ميسح ال اجلبريةان :  عالراب القول

 إليه ذهب وهذا ،احلدث األصغر،واألكرب يفالعضو  هذا ويرتكويغتسل  يتوضأ فإنه ،رجله مكسورة الرجل كان فإذا
  وضعفه شيخنا رمحه اهلل..اهلل رمحه حزم ابن

 :  واستدل

 . {استطعتم ما اهلل فاتقوا} تعاىل اهلل بقول :الدليل األول 

 يستطيع ال املكلف وهذا[ استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا] صلى اهلل عليه وسلم   النيب وقول :الدليل الثاني 
 .املسح على يدل دليل عندنا وليس ،دليل إىل حيتاج واملسح ،العضو هذا يغسل أن

عذر الغسل هنا فلينتقل للمسح واليرتك العضو فإذا ت،سح بدال عن الغسل إذا تعذراملجاءت ب ةنوقش: بأن الشريع
  ألنه منقول عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.؛واملصاب بدون غسل ومسح 

 أحاديث:  قيل كما ضعيفة األدلة كانت وإن ،أدلة من تقدم ملا ؛ املسح جيب أنهو، األول القول هو أعلم واهللالراجح 
 األلباني مثل ،واملتأخرين املتقدمني من ،العلم أهل بعض صححه ،ثوبان يثحد أن إال ،جبرية إىل حتتاج اجلبرية
 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وهلذا ؛ عليه تدل ،قوية تعاليل ذكروها اليت والتعاليل ،به االستدالل فيمكن ،وغريه
سح أقرب اىل طهارة املاء من ألن امل؛والقول بوجوب التيمم قول بعيد . العلم أهل من ومجع ،وشيخنا ،عليه اهلل رمحة

ألن العضو الواحد ؛وأما اجلمع بينهما فهو خمالف لقواعد الشريعة ،واملسح طهارة مائية،ألنه طهارة ترابية ؛التيمم 
 اليطهر بشيئني يف آن واحد وال يكلف اهلل بعبادتني سببهما واحد .

 ،مكشوفا كان إن وأما ،تقدم ما فحكمه ،مستورا نكا فإن ،مستورا أو مكشوفا يكون أن إما خيلو ال اجلرح أن وليعلم
 :  أحوال ثالثة من واحد من خيلو فال

 غسله فيجب:  غسله يضر أال . 
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 للمسح االنتقال فيجب:  مسحه يضر ال لكن غسله يضر أن.  

 عنه يتيمم فهنا:  ومسحه غسله يضر أن . 

 ؟ فتيمم اجلرح موضع إىل وصلت إذا:  لاقي هل ،مرفقه يف اجلرح كان لو مبعنى ؟ املوضع نفس يف التيمم جيب وهل
 : قوالن ؟ تيمم ذلك بعد ثم  كامال وضوءك أكمل أو

  ،األول املذهب
 لوجود وذلك ؛ مواالة هنا تشرتط وال ،لألخري التيمم يؤخر أن جيوز أنه ،واألرجح األقرب هو أعلم واهلل والثاني
 وهذا ،وضوءه يكمل ذلك بعد ثم ،يتيمم ثم ،أعضاءه ينشف أن إىل سيحتاج ألنه ؛ املكلف على أسهل وهو ،العذر

،وسياتي مزيد تفصيل له يف  تيمم انتهيت إذا ثم ،تنتهي حتى وضوئك يف استمر:  له فيقال ،املشقة من نوع فيه
 التيمم.

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


