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

 اخلفني مسح باب تابع 

احلاجِة قدَر تتجاوْز مل وجبريٍة ،أصغَر حدٍث يف:  اهلل رمحه قال . 

 وهي أعواد تشد على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها .  ،أي جابرة  ،اجلبرية : فعيلة مبعنى فاعلة 
 .املسح مع التيمم مجع يشرتط ال وأنه ،اجلواز هو ،اجلبرية مسح يف األقوال أقرب نأ:تقدم 

 كان فإن ،احلاجة قدر اجلبرية جتاوزت فإن (احلاجة قدر تتجاوز مل وجبرية) اجلبرية على املسح جواز يف اشرتط املؤلف
:  يقال ،إليه حيتاج مما أكثر الشاش لكن ،يده يف شاش عليه ،حُيلها أن عليه فيجب ،اإلنسان على ضرر وال ،حلها ميكن

 ،اعليه فيمسح ،تلف أو ضرر احله على ترتب فإن ،الشاش هذا حتل أن عليك وجيب ،عليه متسح أن لك جيوز ال
 ،فيه اجلبرية إىل حيتاج الذي اجلزء على املسح:  شيئني بني هنا فيجمع ،سرته إىل حيتاج ال وهو ،سرته الذي للجزء ويتيمم

  .سرته إىل حيتاج ال وهو سرته الذي للجزء التيمم وبني

أكرَب يف ولْو:  املؤلف قال.  

 حدث يف حلوقهن حتت مدارة نساء مخر على) قبل قال ألنه ،األكرب احلدث يف كان ولو ،اجلبرية على املسح جيوز أنه أي
 ،دون األكرباألصغر احلدث يف ،اخلمار وعلى،العمامة وعلى،واجلوربني،اخلفني على ميسح أنه املراد أن وعرفنا( أصغر

  .األكرب احلدث يف حتى عليها ميسح: فقالوا اجلبرية أما ،عنه اهلل رضي املرادي عسال بن صفوان حديث دل عليهو

 ألن ؛ التوهم لدفع هذه وإمنا ،خالف إشارة ليست ،ال:  قالوا ؟ خالف إشارة (لو) هل (أكرب يف ولو:)املؤلف وقول
 إىل ظنه فسيذهب ،األصغر احلدث يف إال عليها املسح جيوز ال وعمامة ومخارًا وجوربني خفًا مثة أن عرف إذا اإلنسان

 أن أجل من (أكرب يف ولو:) فقال ،األصغر احلدث يف عليها ُيمسح ،املمسوحات ضمن من هي اليت ،أيضا اجلبرية أن
  .التوهم هذا يدفع

 :  الدليل

  .الشجة صاحب يف جابر حديث :الدليل األول

فأمرني أن فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،انكسرت إحدى زندي ،قال:]عنه اهلل رضي علي عن:الدليل الثاني
 رواه ابن ماجه . قال النووي : اتفق احلفاظ على ضعف هذا احلديث . [أمسح على اجلبائر

 على ميسحوا أن وأمرهم، سرية بعث صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن]،عنه اهلل رضي ثوبان حديث عن :الدليل الثالث
  فتبقى على إطالقها.وهذه األحاديث جاء فيها املسح على اجلبائر مطلقا مل يقيد حبدث دون آخر. [والتساخني العصائب

 فيكون الرخصة باب من كان وإن ،واجبا املسح فيكون العزمية باب من كان إن عليها املسح اجلبرية ألن :الدليل الرابع
 أنت:  له يقال ما ،عليها اجلبس ولف ،الرجل أو اليد مكسور كان إذا اإلنسان ألن ؛ العزمية باب من وهو ،جائزا املسح
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 بني والضرورة العزمية يف فرق وال ،والضرورة العزمية باب من فهي ،متسح أن جيب بل ،متسح ال أو متسح ،باخليار
 . األكرب واحلدث األصغر احلدث

  .املسح إىل ننتقل فإنا ، الغسل عن عجزنا فإذا ، اجلملة يف باملسح التعبد ورد قد وألنه:الدليل اخلامس

 ليست اجلبرية وأن ، األصغر احلدث يف عليها ميسح كما األكرب احلدث يف اجلبرية على ميسح بأنه املؤلف أفادنا:  إذن
 . اجلبرية وبني هابين للفرق وذلك ، األصغر احلدث يف إال عليها ميسح ال اليت ، واخلمار،والعمامة،واجلورب،كاخلف

حلِّها إىل:  اهلل رمحه قال.  

 ، حيلها فإنه ، منها حاجته انتهت فإذا ، منها حاجته تنتهي حتى اجلبرية على ميسح أن له فيجوز ، اجلبرية حيل أن إىل أي
 فمسحه ، احلال هذه يف عليها مسح ولو ، كسره أو رحهُج ويشفى ، حاجته من ينتهي بعدما اجلبرية يبقي أن له وليس

 للضرورة أبيح فما (بقدرها تتقدر الضرورة أن:) املشهورة بالقاعدة عمال وهذا ، صحيح غري ووضوؤه ، صحيح غري
 (العذر ذلك بزوال يبطل فإنه ،لعذر جاز ما أن:)قاعدة وكذلك ، عليه الزيادة جيوز وال ، الضرورة بقدر يقدر فإنه

 فبطل ، إليها احلاجة زالت ، العذر زال فإذا ، غريه أو كسرًا أو جرحًا كان سواء ، املوجود للعذر جازت إمنا واجلبرية
  .املراد هذا على تدل قواعد وهذه ، عليها املسح

 ؟ األحكام يف واخلف اجلبرية بني الفرق هو ما : قائل يقول قد
 فيه بعضها أن وذكر ، اخلف عن اجلبرية فيها ختتلف فرقا عشر اثين(اإلنصافيف ) صاحب املرداوي ذكر فاجلواب:

 :  هي ، فروق مخسة (الفتاوى) يف ،اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ وذكر ، ضعيف وبعضها ، خالف

 الرخصة باب من مسحه واخلف ، العزمية باب من مسحها اجلبرية أن . 

 الصغرى الطهارة يف يكون واخلف ،والصغرى الكربى ، الطهارتني يف تكون اجلبرية أن.  

 املالكية سوى عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول على ، ووقت مدة له واخلف ، مدة وال هلا وقت ال اجلبرية أن.  

 ظاهره ميسح فإنه ، اخلف خبالف ، مسحًا اجلبرية استيعاب جيب أنه.  

 طهارة على لبسه يلزم فإنه ، اخلف خبالف ، طهارة على اجلبرية لبس جيب ال أنه.  

 أهم هي هذه لكن ، ذلك من أكثر يذكر غريه قدو – اهلل رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكرها اليت اخلمسة الفروق هذه
  .الفروق

الطهاَرِة َكماِل بعَد ذلَك لبَس إذا:  قال.  

 نأخذها ، واجلبرية، واخلمار، والعمامة، واجلورب، اخلف:  هي اليت ، مجيعًا املتقدمات إىل يشري ، إشارة اسم:  ذلك
  .واحدة واحدة

 جيوز فال ، فيه إشكال ال الشرط وهذا ، طهارة على خفيه يلبس أن عليه املسح شرط من أن يف إشكال فال:  اخلف أما
  .طهارة على اخلفني لبس قد كان إذا إال اخلفني على املسح

 أن له جيوز فهل ، اجلورب ولبس األخرى غسل ثم ، اجلورب ولبس اليمنى غسل اإلنسان أن لو:  العلماء اختلف لكن
 لبسوي اليمنى رجله غسلثم ي ، جواربه اإلنسان زلين ، املياه دورات يف أحيانا تقع هذه ؟ جيوز ال أو عليها ميسح
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 يلبس ال اإلنسان أن ، واألحوط  واألوىل لكماأل نإ:  يقال:أواًل ، اجلوربلبس وي اليسرى رجله غسلثم ي ، اجلورب
  .مجيعا قدميه يغسل أن بعد إال جوربيه أو خفيه

 قال حينما ، شعبة بن املغرية حديث فهم يف اختالفهم على بناء ، املسألة هذه يف اختلفوا قد العلماء إن:  :ثانيًايقال ثم
 فأفهام[ طاهرتني أدخلتهما فإني ، دعهما: ] قال ، لينزعهما خفيه إىل املغرية أهوى عندما :صلى اهلل عليه وسلم  النيب

 :  اختلفت العلماء

 يف قدميه كلتا أدخل أنه أي[ طاهرتني أدخلتهما فإني دعهما] صلى اهلل عليه وسلم   النيب قول إن:  قال من فمنهم
 . الثنتني أدخلهما وانتهى توضأ ملا ،الطهارة كما بعد يكون فاإلدخال ،طاهرتني كونهما حال اخلفني

 أدخلها ثم ، األوىل طهر صلى اهلل عليه وسلم  أنه حيتمل[ طاهرتني أدخلتهما] قوله نإل ،ال:  العلم أهل بعض قالو 
  .طاهرة أدخلها أنهحينئٍذ عليها فيصدق ،اخلف وأدخلها ، الثانية طهر ثم ، طاهرة أدخلها أنهحينئٍذ  عليها ويصدق ،

 الطهارة أن أم ،الطهارة فيه حصلت عضوًا وغسل يتوضأ كان إذا اإلنسان هل:  وهي ،أخرى مسألة على يرتتب وهذا
 املوجود احلدث يرتفع هل ،وجهه وغسل تمضمضف ،توضأ إنسان ؟ منها عضو آخر باكتمال إال األعضاء يف حتصل ال
 غسل فإذا ،األخرية القدم بغسل إال احلدث ارتفاع حيصل ال أنه أم ؟ يديه يف احلدث يرتفعهل  يديه غسلثم  ؟ الوجه يف

 :  الفقهاء بني خالف فيها مسألة هذه ؟ بالكلية احلدث ارتفع اليسرى الرجل

  بناء ألن ؛ الوضوء يصح مل ،الوضوء أثناء يف قطع فإن ،النهاية حتى ،حدثه ارتفع عضوا غسل كلما إنه:  يقول من فمنهم
 . يتم مل بعض على بعضهالوضوء 

 له اكتملت قد هنا يكون ،رجله من جزء آخر غسل فإذا ،األعضاء مجيع يغسل حتى احلدث يرتفع ال:  يقول من ومنهم
  .طاهرا فأصبح ،الطهارة

 انقطعت لو وأنه ،العذر حال يف إال ،الوضوء يف شرط املواالة أن:  ودليله ،األول القول هو أعلم واهلل:  واألقرب
 طالت لو حتى ،يصح أنه ،اإلسالم  شيخ واختيار،  احلنابلة عند ورواية ،مالك مذهب هو كما ،عذر لوجود املواالة

 . قبل من غسلها اليت األعضاء لتلك الطهارة حصلت قد أنه على يدل مما ،املدة

 :  قولني على خالف املسألة يفف ،اجلورب يف وأدخلها رجال غسل ثم ،اجلورب يف أدخلها ثم رجال غسل فإذا

 . احلال هذه يف اخلفني على املسح جيوز أنه:  األول القول

 ابن وشيخنا ،اهلل مرمحه وابن القيم،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية يف واحلنابلة،والظاهرية ،احلنفية ذهبإليه و
 .اهلل هرمح عليه عثيمني

  أدلتهم:

 حال أدخلها ثم ،رجله غسل هذا املتوضئ ألن ؛ عليها ويصدق ،الصورة هذه على يدل احلديث بأن : الدليل األول
 وطهارته صحيحا وضوؤه فيكون ،فيها اكتملت قد الطهارة كون حال الثانية أدخل ثم ،فيها الطهارة اكتملت قد كونها

 . عليها فيمسح ،صحيحة



                                                                                                                                                               املطريي فهد:  د .:أ  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                                                     42  -   املستقنع زاد  

 

 www.dwrah.com 2                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 أن أراد وإذا،اللبس بعد حدث أول من واجلورب اخلف على للمسح احلاجة أن:غريب تعليل وللحنفية:الدليل الثاني
  . طهارة على خفيه أو جوربيه لبس أنه عليه صدق قد فيكون ،ماهل البس وهو اللبس بعد حدث أول من عليهما ميسح

 

 ؛ خفيه على املسح له يصح ال فإنه ،اخلف لبس ثم األخرى غسل ثم ،اخلف لبس ثم رجال غسل إذا أنه:  الثاني القول
 .واحلنابلة،والشافعية،املالكية مذهب فهو، اجلمهور مذهب وهذا .طاهرتني أدخلهما أنه عليه يصدق مل ألنه

 ثم ،اخلف أدخلها ثم رجال غسل الذي اإلنسان هذا على يصدق ال فإنه ،املغرية رضي اهلل عنه حديث -:  دليلهم 
 إال املعنى هذا عليه يصدق ال ألنه ؛ طاهرتني اخلف يف رجليه كلتا أدخل أنه عليه يصدق ال ،اخلف وأدخلها الثانية غسل

  .اخلف يف أدخلهما ثم ،كامال توضأ إذا

 فإنه ،اخلف وأدخلها رجال غسل ثم ،اخلف أدخلها ثم رجال غسل لو وأنه ، األول القول هو أعلم واهلل:الراجح
 فيهما الطهارة أكمل فإذا ،متاما يغسلهما حتى واجلوربني اخلفني يف قدميه يدخل أال واألكمل األحوط لكن ،صحيح

 . يدخلهما ذلك بعد فإنه

 :  العمامة

 مذهب داخل اخلالف سيكونوبناء عليه  ،املفردات منفهو ،فقط األصحاب هم العمامة على املسح جبواز قالوا الذين
 لبس يف املذهب يف اخلالف ،عليها املسح جواز يرون ال ألنهم ؛ هذه املسألة يف هلم شأن فال اجلمهور أما ،احلنابلة
 علىاختلفوا ،أن يكون بعد كمال الطهارة اهل يشرتط للبسه،وخفيه جوربيه مع يفعل كما اكتمال الطهارة بعد العمامة

 :  قولني

 رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها،رواية يف احلنابلةذهب  وإليه .العمامة للبس الطهارة تشرتط ال أنه:  األول القول
 أنه ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن يثبت فلم ،مطلقة جاءت النصوص ألن ؛ الطهارة للبسها تشرتط ال:  واوقال ،اهلل

 من العمامة على املسح ثبوت فيها ،ومسلم،البخاريصحيح  يف أحاديث ثالثة جاءت ،الطهارة العمامة للبس اشرتط
 من بدليل ائت يقال. الدليل فعليه اشرتط فمن ،الطهارة اشرتاط على يدل دليل يأتنا ومل ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب
  .تقول مبا عمليو ،صلى اهلل عليه وسلم   فعله من أو قوله

 .،وإليه ذهب احلنابلة يف رواية هي املذهب طهارة على تلبس أن للعمامة يشرتط أنه: الثاني القول

 كما ،الطهارة له فاشرتط ،الوضوء أعضاء من عضوا يسرت لباس منهما كال ألن ؛ اخلف على العمامة قياس :دليلهم
 ،الرأس على تكون العمامة ،مغسول على ممسوح قياس ألنه ؛ الفارق مع قياس القياس وهذا .اخلف يف الطهارة تشرتط
 . الغسل فرضها والرجل ،املسح اوفرضه

 العمامة على املسح مشروعية سبب وألن ،الطهارة العمامة للبس يشرتط ال وأنه ،األول القول هو أعلم واهلل :الراجح
 .عليها املسح فيجوز ولبسها العمامة بنزع حاصلة املشقة كانت وإذا ،النزع مشقة هو
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 :  املرأة مخار

 . هناك كالراجح هنا والراجح،وأدلة، ومذهبا خالفا فهي مثلها ،املذهب يف قولني على فيه اخلالف ،الرجل عمامة مثل

 . ؟ طهارة على تكون أن اجلبرية للبس يشرتط هل

الطهارِة كماِل بعَد ذلَك لِبَس إذا:  اهلل رمحه قال.  

 اجلبرية شد ثم ،توضأ:  يقال له جبرية يلبس أن أراد فإذا ،طهارة على تلبس أن املؤلف كالم على اجلبرية يف يشرتط
 رجل ،اللفيفة أو الشاش أو يده على اجلبرية شدوا ثم ،يتوضأ دعوه ،اصربوا: يقال  ،دما تنزف ،ةروحجم يده أو ،عليها

 ،طهارة على اجلبرية لبس من بد ال ألنه ؛ يلبسها ثم يتوضأ دعوه ،اصربوا:  يقال ، مكسورةرجله  ،ميشي أن يقدرال
  .اجلبرية ومنها ،املتقدمات إىل فأشار (ذلك) يقول املؤلف

 ؟ ال أم طهارة على تلبس أن اجلبرية لبس يف يشرتط هل ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقع املسألة وهذه
 :  قولني على

 املسح يصح فإنه ، طهارة غري على وهو جبرية اإلنسان لبس فإذا ، الطهارة اجلبرية للبس يشرتط ال أنه:  األول القول
 رواية يف واحلنابلة ، واملالكية،احلنفية ذهبإليه و. عليها املسح ويصح ، أكمل فذلك طهارة على لبسها إنو،عليها

  .عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها

 أدلتهم:

  .الدليل فعليه قيد فمن ، بالطهارة تقيد مل ، مطلقة جاءت ، اجلبرية على املسح جواز على األدلة أن :الدليل األول

 يشرتط ال فإنه ، والضرورة، العزمية باب من كان وإذا ، والضرورة، العزمية باب من اجلبرية مسح ألنو  :الدليل الثاني
  .الطهارة للبسها

 ، بالغان ومشقة ضرر فيه ، احلال هذه يف بالطهارة واإللزام ، الفجأة سبيل على يأتي اجلبرية لبس أن  :الدليل الثالث
 . أدلتهم أقوى من وهذا

 واحلنابلة ، الشافعية ذهبإليه و.الطهارة كمال بعد إال اجلبرية تلبس فال ، الطهارة اجلبرية للبس يشرتط أنه: الثاني القول
 من بد فال ، ميسح كالهما كان فإذا ، متسح وهذه ميسح فهذا ، كل يف املسح جبامع ،اخلف على اجلبرية قياس -:  دليلهم

 يلبس فاإلنسان ، اخلف وبني،  اجلبرية بني فرق فهناك ، الفارق مع قياس تقدم كما وهذا .طهارة على اجلبرية تلبس أن
 الرخصة باب من اخلف على املسح ، والضرورة،  املفاجأة حال يف تأتي فإنها اجلبرية وأما ،السعة حال يف وجوربه خفه

  .وهذه هذا بني وفرق ، العزمية باب من اجلبرية على واملسح ،

 :  الراجح

 غري على ولو لبسها فيجوز ، العزمية باب من مسحها ألن ؛ اجلبرية للبس الطهارة تشرتط ال أنه ،أعلم واهللالراجح 
  .ضرورة الضرورة يزيدهلا  الطهارة واشرتاط ،الضرورة حال يف تأتي وألنها ؛ طهارة
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أقاَم ثم سفٍر يف مَسَح ومْن:  اهلل رمحه قال. . 

 :  حاالن له إلنسانا 

 مسافرا يكون أن إما.  

 مقيما يكون أن وإما . 

  .يقيم ثم مسافر مسح ميسح أن:  األوىل احلال

 :   أقسام اهل ه احلالوهذ

 :يقيم ثم حدث منه حيصل وال ،السفر حال يف خفه يلبس أنالقسم األول.  

  .إشكال بال مقيم مسح ميسح فهذا

 :يقيم ثم السفر يف وحيدث ،السفر يف خفه يلبس أنالقسم الثاني.  

  .إشكال بال مقيم مسح ميسح أيضا وهذا

 يقيم ثم ،عليه وميسح السفر يف خفه يلبس أن:الثالث القسم . 

 . جديد من يستأنف فإنه شيء هامن يبق مل فإن ، شيء( وليلة يوم) املدة من بقي قد كان إن مقيم مسح يتم وهذا

 :  مثال

  ، الطائرة على مثال عنيزة إىل الرياض من وخرج ،الرياض يف خفه لبس ،الرياض إىل عنيزة من مسافر رجل
 ال ، مقيم مسح ميسحهنا ف ، حيدث أن قبل عنيزة جاء ،باحلدث معلقة املذهب على املدةو ،البلد يف إال حيدث ومل: 1

 .فيه إشكال

 .أيضًا مقيم مسح ميسح هناف ،عنيزة إىل يصل ثم ،وحيدث الرياض يف خفه يلبس أن: 4

 اليوم أمت ،شيء( وليلة يوم) املدة من بقي كان إن:  يقال ،عنيزة إىل يأتي ثم ،اعليه وميسح الرياض يف خفيه يلبس: 3
  .همايلبسثم  رجليه ويغسل جوربه فينزل ،جديد من يستأنف فإنه ،شيء والليلة اليوم من يبق مل إنو ،والليلة

 :  أكثر حيتوض

 :ثالث صورهلا : األوىلاحلال 
  .مقيم مسح يمسحف ،حيدث أن قبل إقامته حمل يصل أنه أي ،بلده يف إال حيدث وال ،سفره يف جوربه يلبس أن: 1

 . مقيم مسح فيمسح ،إقامته حملل ويصل ،السفر يف وحيدث ،السفر يف يلبسه: 4

 يف يبق مل إن ، والليلة اليوم أمت شيء والليلة اليوم يف بقي كان إن:  يقال ،اإلقامة حمل إىل يصل ثم ،السفر يف ميسح: 3
 . ويلبسه ،جديد من ويتوضأ ،خفه أو جوربه ينزع ،يستأنف فإنه ،شيء والليلة اليوم

 . يسافر ثم ، اإلقامة يف خفه أو،جوربه يلبس أن:  الثانية احلال

 .سافرثم  عنيزة يف جوربه لبس ،ذلك بعد سافر ثم ،اإلقامة حمل يف حصل فاللبس
 :   أقسام اهل احلاله وهذ
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 جوربه لبس ،مسافر مسح ميسح أنه باإلمجاع فهذا .السفر يف إال حيدث وال اإلقامة حمل يف جوربه يلبس أن :القسم األول
 . مسافر مسح ميسح أنه باإلمجاع:  يقال ،السفر يف وأحدث ،وسافر سيارته ركب ثم ،بلده يف

 وهو وميسح ،احلدث بعد يسافر ثم ،إقامته حمل يف وحيدث ،اإلقامة حمل يف خفه أو جوربه يلبس أن: الثانيالقسم 
 ،اهلل رمحه انُتقد وقد ،مسافر مسح ميسح أنه يف خالف ال أنه (املغين) يف قدامة ابن ذكر وقد . مسافر مسح فيمسح ،مسافر
 مجاهري عليه الذي وهو ، قدامة ابن إليه ذهبام:  والراجح ،مقيم مسح ميسح أنه ،أمحد اإلمام عن رواية هناك بل:  وقيل
  .مسافر مسح ميسح أنه ،العلم أهل

  .يسافر ثم ، عليها وميسح ، اإلقامة بلد يف جوربيه أو خفيه يلبس أن :لثالثالقسم ا

يقال  ،ى خفهعل مسح مابعد سافر أو ،سافرثم  وصلى ،خفه على ومسح ،الظهر لصالة توضأ ثم ،عنيزة يف جوربه لبس
  .جديد من ويلبسه ،رجليه ويغسل ،جوربه ينزع فإنه ،شيء املسح مدة من يبق مل إن:  هنا

 :  ذلك مثال

 الظهر صالة قبل األحد يوم ،األحد يوم منالظهر صالة إىل سيمسحو ،مسحة أول السبت يوممن  الظهر صالة مسح
قد  املسح مدة ألن ؛ جوربك انزع:  يقال هنا ،ذلك بعد وسافر ،الظهر صلى ثم ،جوربيه ومسح توضأ دقائق بعشر

  .مسافر وأنت عليه وامسح ،اجلورب والبس ،قدميك واغسل ،انتهت

 يوم نصف املدة يف بقي وقد يسافر ثم ،اإلقامة يف خفيه أو جوربيه على فيمسح ،شيء دةامل من يبقى أن:  الثانية الصورة
  .مثاال أضرب ؟ مسافر أم مقيم مسح ميسح فهل ،مثاًل يوم أو

 :  مثال

ثم ،الفجرو ، والعشاء ، املغربو ،العصر صالة عليه ومسحت ،اجلورب ولبست ،الظهر لصالة وتوضأت ،عنيزة يف أنا
 أم مقيم مسح أمسح هل ،مدة بقي اآلن ،العصر  إىل سأمسح البلد يف كنت لو ،الفجر صالة بعد الرياض إىل سافرت

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ مسافر مسح

 . مسافر مسح يتم فإنه ،سافر ثم ،إقامته حمل يف اإلنسان مسح إذا أنه : األول القول

 اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة ،وشيخنا ،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،رواية يف واحلنابلة ،احلنفية ذهب يهوإل
  .عليهم

 أيام ثالثة ميسح أن للمسافر جعل]صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،عنه اهلل رضي علي عن:الدليل األول : أدلتهم
 أيام ثالثة ميسح فإنه ،مسافر أنه عليه صدق وإذا ،مسافر أنه عليه صدق اإلنسان هذاأن  وجه االستدالل:. [بلياليها
  .بلياليها

  .مسافر مسح فليتم ،مدة فيه بقي وقد ،السفر يف وجد قد ،املسح وهو الرخصة سبب أن  :الدليل الثاني

  .مقيم مسح ميسح فإنه ،سافر ثم ،عليه ومسح ،اإلقامة حمل يف جوربه أو خفه لبسه إذا اإلنسان أن:  الثاني القول

  .املسح يف توقيت عندهم ليس املالكية ألن ؟ املالكية قلي ملو ،واحلنابلة ،الشافعية مذهب فهو ،اجلمهور قول وهذا

 :  أدلتهم
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 ،احلَضر جانب يغلب فإنه ،وحضر سفرالعبادة  يف اجتمع وإذا ،وحضر سفر العبادة هذه يف اجتمع قد أنه :الدليل األول
 مبيح الشيء يف اجتمع وإذا ،املسح حيظر وما املسح يبيح ما ،وحاظر مبيح فيها اجتمع:  أخرى بعبارةأو ،كالصالة
  .الصالة مثل ،احلْظر جانب يغلب ،وحاظر

 عليه دخلت إذا اإلنسان أن الصحيحيقال:إن املسألة اليت قستم عليها خمتلف فيها،وه ألن ؛ صحيح غري القياس وهذا
 يصلي أنه يرون فإنهم احلنابلة وأما ،اجلمهور رأي هو كما ،مسافر صالة يصلي فإنه ،خرج ثم البلد يف وهو الصالة
  األصل املقيس عليه متفقا عليه.، ومن شروط صحة القياس أن يكون فيها خمتلف عليها املقيس فاملسألة ، مقيم صالة

   .بدليل إال األصل هذا عن ُينتقل فال ،السفر مسح وليس ،احلضر مسح األصل أن  :الدليل الثاني

 ، [وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى من] لقوله صلى اهلل عليه وسلم:، للذمة وأحوط أبرأ أنه  :الدليل الثالث
  .[يريبك ال ما إىل يريبك ما دع]لقوله صلى اهلل عليه وسلم:و ، وعرضه لدينه اإلنسان فيستربئ

 :  الراجح
 ،احلضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر؛ملا تقدم من أدلةواهلل أعلم هو القول األول أنه إذا مسح اإلنسان يف :الراجح

 كان وإذا ،مسافر أنه عليه يصدق بلده من خرج إذا واإلنسان ،استنباطًا املسح جواز على دل قد النص إن:  يقال ثم
  .ميسح أن له فيجوز ،بلياليها أيام ثالثة ميسح أن للمسافر جعل ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،مسافرا

 ،ذلك غري إىل ،الصيام وترك ،ومجعها الصالة بقصر ترخيص ،ترخيص فيه والسفر ،رخصة املسح إن:  أيضا ويقال
  .املسح مدة بإطالة الرتخيص فليحصل ،املسح يف الرتخيص مع ترخيص فيه فاجتمع

مقيم فمسُح ابتداِئِه يف شكَّ أو عَكَس أْو أقاَم ثم سفٍر يف َمَسَح ومْن:  اهلل رمحه يقول ٍ. 

فإنه ميسح سافر ثم ،اإلقامة يف مسح أنه مبعنى:  عكس أو ،مقيم مسح مسحيف ،أقام ثم سفر يف مسح إذا أنه املذهب هذا 
 .مسافر مسح ميسح والراجح يف هذه الصورة أنه ،مسح مقيم 

 :  ابتدائه يف شك أو

 يف كاخلالف ،املسألة هذه يف اخلالف ؟ احلكم فما ،السفر يف أم احلضر يف مسح هل ،املسح ابتداء يف اإلنسان شك إذا
 حتدث وهذه ،دريي ال ؟ السفر يف مسح أو ، اإلقامة يف مسح أنا هل اإلنسان شك إذا ،ومذهبا خالفا ،السابقة املسألة

 يف ثم شك هل مسح ،سافر ثم وأقام سافر أو ،يوم يف ورجع للرياض سافر ، ورجع قصريا سفرا سافر اإلنسان كان إذا
 السابقة املسألة يف كاخلالف فيها اخلالف املسألة وهذه (مقيم فمسح) يقول املؤلف ، اإلقامة حال يف مسح أو السفر حال
  .متاما

 . مسافر مسح ميسح أنه:  األول القول

 أي أن اإلمام قال األول إىل هذا قوله عن رجع أمحد اإلمام إن:  اخلالل قال ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية مذهب وهذا
  .نفسًا عشر أحد اإلمام عن رواها:  اخلالل قال ،مسافر مسح ميسح نهإ وقالثم رجع  ،مقيم مسح ميسح

  .مقيم مسح ميسح أنه:  الثاني القول
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 بنبراهيم او (الفروع)يف مفلح بنحممد و ،اإلسالم شيخ قال حتى ، املذهب هي رواية يف واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و
 .األكثر اختيار إنها: بدع(امل)يف مفلح

 :  الراجح

:  يقال ابتدائه يف شك إذا ،مسافر مسح ميسح أنه :الراجح ، سافر ثم مقيما مسح إذا مسألة يف كالراجحالراجح هنا 
 .مسافر مسح امسح

 :  مثال

 ،الرياض إىل سافرت أني افرض ،مسافر وهو مسح أنه أم ،إقامته حمل يف املسح بدأ هل وشك ،جوربه لبس رجل هذا
 يقول املؤلف ،إقاميت حمل هي عنيزة ،الرياض يف املسح بدأت أم ،عنيزة يف املسح بدأت أنا هل ،شككت سافرت ملا ثم
مسح  مسحأ فإني الراجح القول على وأما ،وألبسه وأتوضأ ،جوربي أنزع ثم ،وليلة يوما فُأمت (مقيم فمسح شك إذا)

 ميسح فإنه سافر ثم اإلقامة يف مسح أنه عاملا كانفإنه حتى لو: ويقال بل األمر أوسع من ذلك ،الشك يف هذا ،مسافر
 على حكم املسألةالسابقة.  إذن حكم هذه املسألة منبين . شك إذا أوىل باب فمن ،مسافر مسح

مسافٍر فمسُح َمسِحِه َقْبَل سافَر ثمَّ أحدَث وإْن:  اهلل رمحه قال. 

  . مسافر مسح فيمسح ،سافر ثم ،أحدث ثم ،مقيم وهو اخلف لبس إن

 ،احلدث من تبدأ املسح مدة:  يقولون فكيف ،احلدث من تبدأ املسح مدة أن يرون ألنهم ؛ تناقض هذا:  قائل قال فإن
 بال هذا إن:  قدامة ابن قال حتى ،مسافر مسح ميسح فإنه ،سافرثم  مقيم وهو أحدث ثم اخلف لبس إذا:  يقولون هنا ثم

 نوع فهذا:  قالوا ، ،مقيم مسح ميسح أنهأمحد  اإلمام عن رواية هناك نأ:  تقدمو ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف
 بعد مسحة أول من تبدأ املسح مدة إن:  يقولوا أن فإما ،الثاني القولإىل  ،املسح مدة بتداءا يف رجعوا اآلن فهم ،تناقض
 ،واتناقض ألنهم ،هلم إلزام هذا ،مقيم مسح يتم فإنه ،مقيم وهو أحدث إذا الصورة هذه يف:  يقولوا أن وإما ،احلدث

 تبدأ املسح مدة إن:  قولونيو ؟ مسافر مسح ميسح فإنه ،سافر ثم ،أحدث ثم ،مقيم وهو خفه لبس إذا:  قولوني كيف
 حمل يف وهو بدأت املسح مدة أن ،اللبس بعد احلدث من تبدأ املدة نمن القول أ: يلزم هألن ؛ ؟ اللبس بعد حدثمن أول 
 .مسافر مسح فيها ميسح املسألة هذه أن عندهم لكن ،مقيم مسح فليمسح ،اإلقامة

 فإنه ،سافر ثم اإلقامة حمل يف مسح لو بل ،احلدث بعد مسحة أول من تبدأ املدة أن:  واهلل أعلم كله هذا يف:الراجح
 . مسافر مسح ميسح

ُلَفاَفًة وال قالنَس مْيسُح وال:  اهلل رمحه قال.  

 . اإلنسان رأس على جيعل لباس وهي ،َقَلْنُسوة مجع:  القالنس

 ،قدمية اآلن عرفت ال املالبس من أنواعا ذكرو ،والنَّوميَّات كالدَّنّيات:  قال ،تفسريها( الشارح) اهلل رمحه البهوتي ذكر
  .؟ عليها املسح جيوز فهل ،القدمية ألبستهم من ،الرأس على يوضع لباس ،القلنسوة أن املهم لكن

 . القالنس على املسح جيوز ال أنه: القول األول
  .احلنابلة عند املذهبهوو ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية ذهبوإليه 
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 :  أدلتهم

  ،ومن علل الرتخيص يف املسح مشقة النزع.النزع سهلة فهي ،نزعها يشق ال أنه :الدليل األول

 . عليها املسح جيوز حتى كالعمامة ليست نهاألو :لثانيالدليل ا

  ليست منصوصا عليه،والداخلة حتت املنصوص. نهاألو:ثالثالدليل ال

 . عليها املسح جيوز القالنس أن:  الثاني القول

 اختارها ،احلنابلة عند روايةو،وهو مذهب الظاهرية ،وأنس رضي اهلل عنهم ،وأبي موسى،مروي عن عمر القول وهذا
 . القلنسوة على املسح جيوز إنه:  وقال ،شيخنا ذلكعلى  وتابعه ،معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  أدلتهم

 وأنس رضي اهلل عنهم . ،وأبي موسى ،أنه ثابت عن عمر :الدليل األول
 .يف كٍلوالسرت الرأس تغطية جبامع ،كالعمامة عليه املسح فجاز،الرأس يسرت،معتاد لباس القالنس أن:لثانيالدليل ا

 على للمسح بالنسبة الرتخيص سبب،و عليها املسح جاز نزعها شق فإذا ،نزعها يشق القالنس ألنو :ثالثالدليل ال
 .عليها املسح فليجز، النزع مشقة فيها القلنسوة كانت وإذا، النزع مشقة هو اخلفني

 من مشدودة القالنس كانت إن لكن ،القالنس على املسح جيوز أنه واهلل أعلم: العامة والقواعد التشريع ملقاصد األقرب
 .أحوط فهو احلنك حتت

 على كاملسح ،عليه املسح جيوز:  قال (حتت من ويربط الرأس على جيعل لباس وهو ) الِقْبع عن شيخنا سئل ملا وهلذا 
 ،القالنس على املسح جواز على تدل ،الشريعة وقواعد ،الشريعة قياس إن:  يقول اهلل رمحه اإلسالم وشيخ ،العمامة
 هذه على املسح فإن ، وقواعدها أقيستها ورأى ،الشريعة يف نصوص تأمل من أن ،اهلل رمحه ويرى ،اللفائف وعلى

 عليه تدل مما أنه جيد بل ، غضاضة فيه اإلنسان جيد وال ، أعين القالنس وسائر املمسوحات جائزا يكون ، األشياء
  .النفس إليه وتطمئن الشريعة

 :  وهي ،بعدها اليت املسألة نقرأ جيعلنا وهذا

  اللفائف مسألة

 ،األعلى من يشدها ثم قدميه على هايربط ،والرقاع وحنوهما الشاش مثل ،األقدام على يلف ما وهو ،لفافة مجع وهي 
 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ عليها املسح جيوز هلف

  .اللفائف على املسح جيوز ال أنه:  األول القول

 .احلنابلة عند املذهب وهو،والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور مذهب وهذا

 :  أدلتهم

  .اخلف معنى يف وال خفا وليست ،بنفسها تثبت الاللفائف أن  :الدليل األول
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 اليشرتط هأن الراجح أن تقدمو ؟ يشرتط ال أو بنفسه ثابتا يكون أن اخلف على املسح يف يشرتط هل قبل من وقد تقدم
 يكون أن اشرتاط على دليل ال ألنه ؛ عليه املسح جيوز فإنه ،منفصل أو متصل خبيط ثابتا كان لو بل ،بنفسه ثابتا يكون أن

  .الدليل فعليه قيد فمن ،تقيد مل مطلقة جاءت النصوص ألن ؛ بنفسه ثابتا

  .اللفائف على املسح جواز عدم على انعقد قد اإلمجاع أن: ثالثالدليل ال

 معروف يف ذلك يف لنزاعا بل ،العلم عدم إال هذا قال من مع وليس ،إمجاع هناك ليس:  )وقال ، اإلسالم شيخ رده وقد
واخللف حتى إن طائفة من الصحابة ،وأصل ذلك أن املسح على اخلفني خفي على كثري من السلف،غريهوأمحد مذهب
  .وأهل البيت أنكروه مطلقًا،وطائفة من فقهاء املدينة ،أنكروه 

  .اللفائف على املسح جيوز أنه : الثاني القول

  .وطائفة شيخنا واختاره ،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وجه يف احلنابلة ذهب وإليه

 :  أدلتهم

 العصائب  على ميسحوا أن وأمرهم ]بعث سرية،صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،رضي اهلل عنه ثوبانعن  :الدليل األول
 . داود وأبو،أمحد اإلمام رواه [والتساخني

 وغري ، واللفائف ، واجلورب ، واجلرموق اخلف يشمل وهذا ،القدم يسخن ما بها املراد التساخنيوجه االستدالل: أن 
  .فهو داخل يف عموم هذا احلديث الرجل يسخن ما كل ،ليسخنها الرجل على ويكون يلف ما املهم ، ذلك

 نزع من وأشد أشق اللفائف نزع أن شك وال ،النزع مشقة هو اخلفني على املسح يف الرتخيص سبب أن :ثانيالدليل ال
 اجلورب أم يه فأيهما أسهل حال ،أعالها من ربطها ثم ،الساق حتى أوهلا من ،لفة هرجل على فلو لف اإلنسان.اخلف
  . نزعا أسهل واجلورب اخلف أن شك ال ؟ الرجل من ينزع الذي

  .وأشد أوىل اللفائف يف بل ،اللفائف يف موجودة اخلف يف وجدت اليت احلاجة وألن :ثالثالدليل ال

، كالربد، احلاجة باب من يأتي عليها املسح ألن ؛ أشد إليها الداعية احلاجة أن ،اهلل رمحه اإلسالم شيخ رأى وهلذا
 يكون مواضع ويف، اليد ذات وقلة العوز يف إال جتيء ال أنها والغالب( حافيا اإلنسان يكون أن) واالحتفاء، واجلروح
 ذات مسيت إمنا:  قالوا عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة فإن، الرقاع ذات غزوة يف حصل كما، إليها حمتاجا اإلنسان

 قاله كما، واللفائف الرقاع أقدامهم على يعصبون فكانوا، أظفارهم وتقلعت، أقدامهم فنِقبت كثريا مشوا ألنهم ؛ الرقاع
 حنوها أو شاش لفائف رجلهعلى  جعل اإلنسان أن لو،فإذا كان هذا حاهلا فليجز املسح عليها.عنه اهلل رضي موسى أبو
  .عليها ميسح أن جيوز فإنه ،األعلى من وربطها ،توضأ أن بعد

 أنكره وهلذا ؛ عظيمة هيبة هابوا السلف ،اهلل رمحهم السلف هابه مما اخلفني على املسح باب إن:  يقول اإلسالم وشيخ
 أنه قول يف يرى اهلل رمحه مالك اإلمام وكان ،مطلقا البيت أهل ومن ،املدينة أهل من طائفة وأنكره ،الصحابة من طائفة

 وكان ،احلضر يف وال السفر يف ال جيوز ال قول وله ،احلضر يف جيوز:  قول وله ،السفر يف إال اخلفني على املسح جيوز ال
ثم ذكر كالما :( قبل من أقله مل قوال ألقولن:  قال ،السر امسه كتاب يف كتب إنه حتى ،الباب هذا يف تشددنوع  عنده

صلى اهلل عليه وسلم وأعطى القياس حقه  وإال فمن تدبر ألفاظ الرسول)يف احلضر وقال: مضمونه انكاره إما مطلقا أو
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 نصوصف :علم أن الرخصة منه يف هذا الباب واسعة ؛وأن ذلك من حماسن الشريعة ومن احلنيفية السمحة اليت بعث بها(
 صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،املسائل من كثري جواز تقتضي ،فيها العامة والقواعد،العامة وأدلتها تها،وأقيس الشريعة
 مسح صلى اهلل عليه وسلم   والنيب ،عليه أقرها ملا جيوز ال املسح كان ولو ،موجود وهوعلى مخارها  سلمة أم مسحت

 وأن ،سعة فيه اخلفني مسح أن على يدل مما ،أحاديث مخسة وفيه ،املسح مدة وحدد ، خفيه على ومسح ،عمامته على
 ثم ،واضح فيه الشريعة وقياس ،واضحة فيه واألقيسة ،واضحة فيه النصوص ألن ؛ يهاب مما فيكون مشكال ليس الباب
 :  التواتر فيه حصل مما املسح أحاديث إن:  أيضا يقال

 واحتسب بيتا هلل بنى ومن ،،كذب من حديث تواتر مما
 بعض وهذي خفني ومسح ،،واحلوض شفاعة ورؤية

 ،واخلمر ،واجلبائر ،والقالنس،اللفائف يف الراجح القول فكان ،والرافضة السنة أهل بني فارقة عالمة هو وأيضا
  .وأحكام مسائل يف تقدم كما بعض عن بعضها خيتلف لكن ،فيها املسح جيوز اجلميع ،واخلفني،والعمائم

 .حممد اننبي على وسلم اهلل وصلى


