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 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على والسالم والصالة ،العاملني رب هلل احلمد

 اخلفني مسح تابع 

الَقَدِم ِمَن َيْسُقُط َما وال:  اهلل رمحه قال . 

 جيوز أنه العلم أهل أقوال من الراجح القول أن تقدم و ،بنفسه ثابتا يكون أن اخلف يف يشرتط أنه قبل من تقدم
يف  املالكية إليه وذهب ،متصل أو منفصل كخيط ،بغريه ثبتلو  بل ،بنفسه يثبت مل وإن اخلف على حاملس
 إن لكن ،عليه دليل ال بنفسه ثابتا يكون أن واشرتاط ،احملققني من ومجع،اإلسالم شيخ واحلنابلة يف قول اختاره،قول
 املقصود ألن ؛ عليه املسح جيوز ال فهنا ،ثبتهي ما هناك ليس أنه مبعنى ،قدمه من يسقط اإلنسان مشى إذا اخلف كان
 يف الرتخيص سبب وه الذي النزع يف مشقة فال ،ميسور سهل منه القدم إخراج وألن؛فيه موجود غري املسح من

  .اخلفني على املسح

 املسح جيوز ال أنه ، اهلل رمحه مراده كان إن (القدم من يسقط ما وال) اهلل رمحه املؤلف قول إن:  يقال أخرى بعبارةو
 يف اخلف من منفعة ال ألنه ،فيه إشكال ال ، صحيح كالم فهو ،اإلنسان مشى إذا القدم من يسقط كان إن اخلف على
 وفسره (بنفسه يثبت) من قوله ،تقدم ما همقصود كان إن وأما ،عليه املسح جيوز حتى معتادا لباسا وليس ،احلال هذه
 جيوز أنه قبل من وعرفنا ،األقرب هو األول االحتمال كان وإن ،غري مسلم له فهذا القدم من يسقط كان إذا أنه هنا

  .منفصل أو متصل خبيط يثبت كان إذا اخلف على املسح

بْعُضُه مْنُه ُيَرى أو:  قال ثم . 

 : مسألتان حتته يدخل هذا وأن ، قبل من هذا تقدم وقد( الرْجل) الفرض بعض منه يرى أي
 .خر امل اخلف مسألة: األوىل
 .الشفاف اخلف مسألة :الثانية

 بعض منه يرى الذي اخلف على املسح جيوز أنه ،املسألتني يف عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من الراجح أن تقدم و
 تقدم مسائل هذه  ،عليهما املسح جواز العلم أهل أقوال من الراجح وأن ، شفافا كان أو ،خمرقا كان سواء ،القدم
 . ذلك بعد يفصلون ثم اإلمجال نويذكر كما ،التفصيل باب من رمبا ذكرها وإمنا ،عنها الكالم

ِلْلفْوقانيِّ فاحُلْكُم احلَدِث قبَل ُخفٍّ َعَلى ُخفًَّا َلِبَس َوِإْن:  قال . 

 :  مسألتان عندنا

  .؟ خف على خف لبس جيوز هل:  األوىل املسألة

 . ؟ املسح يف كماحل فما خف على خفا لبس إذا:  الثانية املسألة

 :  للسلف قولني على خالف فيهاف: األوىل املسألة أما
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، القديم القول يف والشافعية، قول يف واملالكية، احلنفية ذهبوإليه  .خف على خف لبس جيوز أنه:  األول القول
 .واألوزاعي،وهو رأي الثوري،احلنابلة عند املذهب وهو

 :  أدلتهم

 جيوز ال فيه أنه مل يأت نص واحد ،مفردا خفا يكون بأن املسح جواز تقيد مل مطلقة جاءت النصوص أن:الدليل األول
 وليس ،إطالقها على تبقى أن فيجب ،تواتر مما اخلفني على املسح أحاديث أن وقد تقدم؛املفرد اخلف على إال املسح
  .بدليل إال تقييدها يف احلق لنا

 . فردنامل كاخلف عليه املسح فجاز، فيه املشي بعةمتا ميكن ساتر الثاني اخلف أن :الثاني دليلال

  . بينهما فر  فال، املنفرد اخلف على الثاني اخلف قياس: أويقال

 . اخلف على اخلف لبس إىل تدعو احلاجة وألن :لثالثا دليلال

 وبالد ،وأوروبا ،المث الشام كأطراف ،الربد فيها ويشتد ،الثلوج فيها تكثر اليت كالبالد ،باردة بالد يف كانوا لو كما
  .خف على خفا يلبس أن اإلنسان فيحتاج ،شديدا الربد فيها يكون ،العامل بالد من كثرية

 

  . قول يف واملالكية، اجلديد القول يف الشافعية ذهب وإليه .خف على خف لبس جيوز ال أنه : الثاني القول

 ،رخصة فيها فاجلبرية كاجلبرية عامة رخصة به تتعلق فلم ،خف على خف لبس إىل تدعو ال احلاجة أن -: دليلهم
 .إليها حيتاجون الذين ،املكلفني ببعض خاصة لكنها

 الباردة البالد يف هفإن ،الباردة البالد يف كما ،خف على خف لبس إىل تدعو احلاجة ألن ؛ ضعيف تعليل نوقش:بأنه
 عندنا كان إذا!  جوارب كثرية لبس إىل تاجونحي ،الصفر حتت درجة أربعني إىل أحيانا فيها احلرارة درجة تصل اليت
 غري هذا فقوهلم ؟ الصفر حتت 04 احلرارة درجة كانت إذا فكيف ،ثالثة أو جوربني يلبسون برد يصيبهم الذين هنا

 . صحيح

 :  الراجح

 نأ وكما ،الدليل فعليه قيد ومن ،النصوص يف جاءت اليت لإلطالقات وذلك ،خف على خف لبس جيوز أنهالراجح 
أنه  أعلم واهلل الراجح القولف وهلذا .الدليل على اجلناية من يعترب اهلل أطلقه ما تقييد فكذلك ،عليه جناية النص رد

 فو  اخلف على املسح يف يرخص أن الرتخيص يناسب ومما ،رخصة أصله يف املسح ألن؛جيوز لبس خف على خف
  .اخلف

 . ؟ خف على اخف اإلنسان لبس إذا احلكم ما:  الثانية املسألة

 :  أحوال من ختلو ال املسألة هذه

  .حيدث أن قبل عليه آخر خفا يلبس ثم خفا يلبس أن:  األوىل احلال

 ،حيدث أن قبل ،الربد من بشيء أحسف ،صلى ثم ،خفيه أو ،جوربيه ولبس ،الفجر لصالة توضأ رجل:  ذلك مثال
  ؟ احلكم فما ،خف على خفا لبس أو ،جورب على جوربا فلبس
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 على ميسح ال األعلى نزع لوف ، أحدث إذا األعلى على ميسح أنه مبعنى ،األعلى باخلف يتعلق احلكم إن:  قالوا
  ،عندنا املذهب هو وهذا ،األسفل
 بطانة له الذي اخلفأي ك ،والظهارة كالبطانة وُيجعل ،التحتاني على ميسح أن جيوز أنه:  املذهب يف الثانية والرواية
 . حتته الذي على ميسح أن له جاز ،فو  الذي كشطان لو ،وِظهارة
 . أعلم واهلل ،جائزا يكون عليه فبناء ، اهلل رمحه شيخنا ذكر كما ، وأسهل للناس أيسر وهذا

 اخلف على املسح جيوز فهل،قبل أن ميسح على األولآخر خفا يلبَس ثم،حيدث ثم ،خفا يلبس أن:الثانية احلال
  .الثاني؟

 ذهبإليه و. الفوقاني اخلف على ميسح أن جيوز ال أنه على:عليهم اهلل ةرمح العلم أهل مجهور
 .ضعيف لكنه، املسح جبواز الشافعية عند وجه هناكو .واحلنابلة، الصحيح الوجه يف والشافعية،واملالكية،احلنفية

 . عليه ميسح أن له جيوز فال ،طهارة غري على الثاني اخلف لبس ألنه :وتعليلهم 

  .؟ عليه املسح جيوز فهل ، آخر خفا يلبس ثم ،اخلف هذا على وميسح،حيدث ثم ،خفا يلبس أن:ةالثالث احلال

 :  مثال

 الربد لكون ،آخر خفا لبست ثم ،عليه مسحت ثم ،الوضوء نقضت ثم ،خفا لبست ثم ،الفجر لصالة توضأُت
 :  قولني علىاختلف العلماء يف هذه املسألة  ؟ عليه أمسح أن جيوز هل ،شديدا

 والشافعية، قول يف واملالكية، احلنفية ذهبإليه  . األعلى اخلف على ميسح أن جيوز ال أنه:  اجلمهورالقول األول : 
 . واحلنابلة، األصح خالِف وجه يف

 :  أدلتهم

  .الثاني اخلف على ميسح أن جيز مل ،ناقصة طهارة كانت فلما ،ناقصة طهارة الطهارة هذه أن :الدليل األول

 يلبس أن له جيوز ال فإنه ،الرجل عن احلدث يزيل ال كان فإذا ،الرْجل عن احلدث يزيل ال املسح أن :لثانيالدليل ا
  .األول على مسح كان إن عليه ميسح ثم خفا

 . مبيحا وليس ،للحدث رافع اخلفني على املسح أن راجحال ألن ؛نوقش الدليالن:بأنها تعاليل ضعيفة 

 . آخر بدل له يكون ال والبدل ،الرجل عن بدل فاخلف ،دلب املمسوح أن :الدليل الثالث

 ثم، األول اخلف على مسح ثم، أحدث ثم، خفا لبس فإذا .احلال هذه يف اخلف على املسح جيوز أنه : الثاني القول
 . عليه املسح جيوز فإنه، مسح طهارة يف آخر خفا لبس

 .اهلل مرمحه عثيمني ابن وشيخنا،  النووي اختاره و،ولق يف واملالكية، األصح الوجه يف الشافعية إليه ذهب وهذا

 :  أدلتهم

 أدخلتهما فإني دعهما] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،عنه اهلل رضي شعبة بن املغرية عن :الدليل األول
 على الثاني اجلورب لبس فهو ،طاهرتان وهما رجليه يف اآلخرين جوربيه أدخل أنه عليه يصد  وهذا[ طاهرتني
  .طهارة
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 فإذا ،طاهرة أصبحت الرجل أن فمعناه ،للحدث رافعا كان وإذ ،للحدث رافع اخلفني على املسح أن :الدليل الثاني
 .عليها جرموقا أو ،خفا أو جوربا يلبس أن فيجوز ،طاهرة كانت

  الدليل الثالث : أن املسح قام مقام الغسل .

 ثم ،األول اخلف على ومسح توضأ ثم ،أحدث ثم ،خفا اإلنسان لبس إذا وأنه ،نيالثا القول هو أعلم واهللالراجح :
 .األول باخلف املدة فتتعلق ،األول اخلف مدة مدته تعترب لكن ،اآلخر اخلف على ميسح أن جيوز فإنه،آخر خفا لبس

  ،الشتاء يف كثريا حنتاجه وهذا
  ؟ أصنع ماذا ،آخر جوربا ألبس أن أريد:  فيقول ،عليه الربد يشتد قد اإلنسان فإن
 حتى الثاني على وامسح ، املسح طهارة على الثاني اجلورب البس ثم ، األول جوربك على وامسح توضأ:  له لاقيف

  . األول اجلورب مدة تنتهي

الِعمامِة أكَثَر وميَسُح:  اهلل رمحه قال .  

يرون  مألنه،احلنابلة لة إمنا ترد على مذهبهذه املسأ؟ مسحا العمامة يستوعب أن ى من ميسح عمامتهعل جيب هل
 :  وقد اختلف احلنابلة يف هذه املسألة ،املذهب مفردات من هذا القولف ؛ جواز املسح على العمامة دون غريهم

  .العمامةكامل  مسح يستوعب:  قيلف

  .العمامة أكثر ميسح:  وقيل

 . بعضها مسح جيوز:  وقيل

  .اهلل رمحه املؤلف ذكر كما ،العمامة ثرأك ميسح أنه:  املشهور املذهب  

 ،اخلف ظاهر أكثر ميسح عندهم واخلف ، اخلفني على املسح على العمامة على املسح قياس وهو : تعليل وهلم
  .أكثره مسح فجاز ،جبوازه الرخصة جاءت ،ممسوح ألنها ؛ أكثرها ميسح ،مثله فالعمامة

 ،الرأس عن بدل العمامة ألن:  فقالوا - رواية وهي - كاملة العمامة مسح يستوعب أن جيب إنه:  قالوا الذين وأما 
 هو كما ،مسحا الرأس يستوعب أن جيب أنه الراجح القول أن وعرفنا،مسحا استيعابه جيب املذهب على والرأس
 .اخلف على قياسا ؛ العمامة أكثر مسح الواجب أن فالراجح:  هنا وأما ،واحلنابلة،املالكية مذهب

 :  ألمرين احلنابلة مذهب يف سيكون اخلالف ؟ عمامة هيلع كان إذا األذنني مسح حكم ما : مسألة

  .فقط األذنني مسح وجوب يرون الذين هم احلنابلة أن:  األول األمر

  .العمامة على املسح جييز ال وغريهم ،العمامة مسح جييزون الذين هم احلنابلة أن:  الثاني األمر

 :  ؟ ذننياأل مسح جيب هل

 ،لعلل منها:العمامة مع األذنني مسح جيب ال أنه يرون:  األصحاب مجهور

 . ينقل مل هألن : األولالتعليل 

  .التبعية وجه على إال الرأس من وليستا :التعليل الثاني 
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 إال الرأس من تاليس وألنهما ،ينقل مل ألنه ؛ مسحهما جيب ال أنه ،قدامة ابن قال كما خالف بال وأنه :التعليل الثالث
  .األذنني مسح جيب أنه رواية املذهب يف لكن ،التبعية وجه على

  .عمامتك مسح مع ،أذنيك على متسح أن األحوط:  عمامته على ميسح كان ملن يقال وهلذا

اخُلفِّ قدِم وظاهَر:  اهلل رمحه قال.  

 . اخلف قدم ظاهر سحمي أن جيب أنه مبعنى ،اخلف قدم وظاهر ،العمامة أكثر ميسح هأن:  أي

 الذي الدليل على بناء هنا جاء واخلالف،اخلفني بني ميسح ما مقدار يف ،السلف بني خالف فيها وقع املسألة وهذه
 - يضعفه من العلم أهل من كان وإن - شيبة أبي بنا عند ،عنه اهلل رضي شعبة بن املغرية حديث وهو ،به استدلوا

 ،األمين خفه على اليمنى يده وضعف ،خفيه على مسحو ،توضأ ثم:]قال ،ه وسلم صلى اهلل علي  النيب وضوء ذكر أنه
 هنا [نيفاخل على أصابعه أثر إىل أنظر كأني حتى ،أعالهما مسحة واحدة  مسح ثم ،األيسر خفه على اليسرى ويده

 . [أصابعه أثر إىل أنظر كأني حتى] يف قوله: حمل االستدالل

 ،للكل استيعاب فيه يكون أن ميكن ال باألصابع واملسح ،باألصابع مسح ألنه ؛ ظاهرال أكثر مسح:يقولون احلنابلة:1
  .يستوعب أن ميكن فال ،خطوط كانت وإذا ،خطوط هناك سيكون

  .ثالثة فيكفي ،ثالثة أقله اجلمعو،مجع [أصابعه:]قوله ألن ؛ مسحها يكفي ،أصابع ثالثةمقدار :  قالوا احلنفية:2

 على يصد  واللفظ ،يصح فإنه ،اللفظ عليه صد  فما ،بشيء تقيد مل ،مطلقة جاءت لنصوصا:  يقولون الشافعية:3
 . بشيء ددحي الو ،كفى بسيطا جزءا ولو مسح فإذا ،مسح أدنى

 . كامال املسحباخلف  يستوعب أن جيب:  قالواحيث  ،قال من أشد فهم:  املالكية وأما:4

  النيب بفعل فسر وقد ،مطلقا باملسح جاء األمر إن:  قالوا واحلنابلة ،ضعف فيه الدليل وجدت ،األدلة إىل نظرت وإذا
 ،بالكل ملحق واألكثر ،الكل يستوعب لن أنه املعلوم ومن ،القدم ظاهر ميسح كان وهو ،صلى اهلل عليه وسلم 

  .األكثر فيجزئ

 يكون أنه والغالب ،ختفيف وفيه ،الرخصة باب من اخلفني على املسح ألنالقدم؛ ظاهر ميسح أنه أعلم واهلل:  لراجحا
 وال ،له الالبس وتضر ،تقريبا باملغسول تلحقه ،عليه املاء كثرة فإن ،والربد الشتاء حال يف كان وإذا ،الربد حال يف

 . الرخصة من له الالبس يستفيد

ساِقِه إىل أصابِعِه ِمْن:  اهلل رمحه قال . 

  .السا  إىل وصل حتى سلم صلى اهلل عليه و  مسح ،املتقدم املغرية حلديث -

وعِقِبه أْسَفِلِه دوَن:  اهلل رمحه قال.  

 . اخلف عقب القدم خلف هو الذي ،العقب ودون ،األسفل باطنه دون ،اخلف بظاهر يتعلق املسح أن مبعنى

وابن ، واسحا ، والثوري، واحلسن، وعروة، عطاء قول وهو ،واحلنابلة، احلنفية ذهبإليه و: وهذا هو القول االول
 وال أسفله مسح جيب ال وأنه ،اخلف قدم ظاهر مسح هو الواجب أن ،عليهم اهلل رمحة السلف من وطائفة ،املنذر
  .العقب
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 :  دليلهم 

 كان لو:]يقول كان أنه عنه اهلل رضي علي عن ،اهلل رمحه حجر ابن احلافظ حسنه بسند داود أبو روى مبااستدلوا  -
 ظاهر على ميسح ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب رأيت وقد ، أعاله منباملسح  أوىل اخلف أسفل لكان ،بالرأي الدين
  .اخلفني بظاهر احلكم فيتعلق [خفيه

وعمر بن  ، وابن عمر ، وهو مروي عن سعد بن أبي وقاص ، رهوظاه اخلف باطن ميسح أنه:  الثاني لقولا
 ولو ،جيزئه ال فإنه األسفل ومسح الظاهر ميسح مل إذاو . والشافعية،وهو مذهب املالكية، وابن املبارك ،عبدالعزيز

 ميسح أنه الشافعية عند لكن ،أعاد الوقت يف كان إذا املالكية وعند ، جيزئه الشافعية فعند ،الباطن وترك األعلى مسح
 . واألعلى األسفل

 :  أدلتهم

 وسلم عليه اهلل  صلى النيب أن ،اهلل عنهرضي شعبة بن املغرية حديث من ،النسائي إال األربعة روى مبا :الدليل األول
 . حجر ابن قال كما ضعيف احلديث وهذا [وأعاله اخلف أسفل مسح]

  .واألعلى األسفل يغسل رجله غسل إذا واإلنسان ،الغسل على املسح قياس :الدليل الثاني

 ؛ واألصابع والعقب وانبواجل واألسفل األعلى فليمسح ،كله اخلف فليمسح تقيسوا أن أردمت إذا بأن يقال::نوقش 
  .كلها هلذه الغسل ألن

 حيمل علي حديث:  فقالوا ،املغرية حديث و ،علي حديث رأوا أنهم هو ،عليهم اهلل رمحة عندهم االختالف وسبب
 ألسفلل فهو ،والواجب املستحب على حيمل املغرية وحديث ،بعضهم عند هذا ،األعلى وهو ،الواجب على

  .واألعلى

 األسفل ميسح فإنه ،علي حديث على قدمناه فإذا ،علي حديث على ونقدمه ،املغرية حديث نصحح:  يقول وبعضهم
  .واألعلى

 أعلى فنمسح ،ضعيف فهو املغرية حديث وأما ،الصحيح هو ألنه ؛ علي حديثقدم ن:  فقالوا ،واحلنابلة احلنفية وأما
  .باطنه دون ،اخلف

 اإلنسان فيمسح ،املقدم هو فالثابت ،شيء صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ثبت إذا ألنه ؛األول القول هو:لراجحا
  . خفيه أعلى

اجلبريِة مجيِع َوَعلى:  اهلل رمحه قال . 

  .املسح وشروط ، يهاف خلالفوا ، تهاأدل وعن ،عنها الكالم تقدم اجلبرية

 استيعاب جيب أنه يرون فإنهم ،عليهم اهلل ةرمح العلم أهل مجهور قولوهو  اجلبرية مجيع على املسحالقول االول :
  .واحلنابلة،يف الوجه الصحيح والشافعية،املالكية قولفهو ،اجلبرية مجيع مسح

 :  أدلتهم
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 يتيمم أن يكفيه كان إمنا] وفيه ،داود أبي عند ،الشجة صاحبحديث  يفرضي اهلل عنه،جابرعن  :الدليل األول
 ،مجيعا اجلبرية على باملسح جاء النص:  فقالوا[ جسده سائر ويغسل ،عليها ميسح ثم ،خرقة جرحه على ويعصب
 . عليها فيمسح

  .تثبت ال ضعيفة لفظة خاصة اللفظة هذه أنب نوقش:

 األنه ؛ مجيعا اعليه املسح استيعاب جيب فإنه ،كذلك كان وإذا ،وضرورة عزمية اجلبرية على املسح أن:الدليل الثاني
 يف ُيتساهل مما أكثر فيه يتساهل والرتخيص الرخصة باب من فهو ،اخلفني على املسح خبالف ،حتته ما غسل عن بدل

  .والضرورة العزمية

 . مجيعها مسح يشرتط الف ،األغلب يكفي أنه:  الثاني القول

  .األغلب مسح يكفي اجلبرية ففي ،األغلب مسح اخلف يف يكفي كان فإذا ،اخلف على قياسا ،احلنفية ذهب يهإل و

 باب من اخلف على واملسح ،والضرورة العزمية باب من اجلبرية على املسح ألن ؛ الفار  مع قياس أنهنوقش:ب
 .اجلائز على الواجب نقيس فال ،بينهما فر  ومثة ،الرخصة

 يستوعب أن جيب اجلبرية:  أيضًا ويقال الراجح:واهلل أعلم أنه جيب استيعاب اجلبرية باملسح ملا تقدم من أدلة ،
 لوجود فيه الغسل عن عفي لكن، غسله جيب الذي العضو وهو، حتتها ما مقام قائمة األنه ؛ مجيعها مسح اإلنسان
 .اجلبرية للبس املبيح العذر
الّطهاَرَة اْسَتأَنَف ُمدَُّتُه مَتْت أو احلَدث بعَد الفرِض َمَحلِّ بعُض َظهَر َوَمتى:  اهلل رمحه قال. 

 حمل بعض ظهر إذا أنه مفهومه ،احلدث بعد ،الفرض حمل بعض ظهر إذا مسألة وهي ،املشكلة املسائل من مسألة هذه
  .شيئا يضر فال ،احلدث قبل الفرض

 ، اجلورب هذا سأنزع:  فقلت ،الربد اشتد،أحدث أن وقبل ، جوربي ولبست ،الفجر لصالة توضأت:  ذلك مثال
 إمنا ،فيه إشكال ال هذا ،األوىل املائية الطهارة ىعل زلتال ألني ،منه مينع ال ؟ هذا من ُيمنع هل ،آخر جوربا وألبس
 . اللبس بعد حدث أول من تبدأ املدة أن يرون ألنهم ؛ احلدث بعد الفرض حمل بعض ظهر إذا املشكلة

 ؟ يظهر ما مقدار ماو  ؟ احلكم فما الفرض بعض ظهر إذا
 على املسح جيوز ال عندهم وهلذا ،اخلف لىع املسح جيز مل ،شيء أدنى ولو شيء أي ظهر إذا:  فيقولون احلنابلة أما

 وال اخلف على املسح جيوز ال فإنه ،يسريا كان ولو ،الفرض حمل بعض ظهر فإذا ،إبرة ثقب ولوكان،املخر  اخلف
 . اجلورب

 إذا وأما ،املسح جيوز ال فإنه ،الفرض حمل أغلب ظهر فإذا ،باألغلب معلق احلكم:  فيقولون واملالكية،احلنفية وأما
 رمحة ومذاهب ،تفصيالت ذلك يف وهلم ،اليسري الشيء من االحرتاز ميكن ال ألنه ؛ املسح جيوز فإنه ،قليل شيء هرظ
 . ذكروه الذي الكالم من كثري على دليل ال لكن ،عليهم اهلل

 وهذه املسألة ينبين حكمها على ثالث مسائل:
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  ؟ العضو بذلك خيتص أنه أم األعضاء جلميع ينتقل فهل ،واحد عضو يف الوضوء انتقض إذا : ألوىلا املسألة
 يف شرط املواالة أن والصحيح ،قبل من تقدمتو ،فيه شرطا ليست أو الوضوء يف شرط املواالة هل : الثانية املسألة
 .العذر حال يف إال ،وفرض ،الوضوء

 . للحدث رافع أنه دناعن املذهب من والصحيح ؟ للحدث رافع أو مبيح اخلفني على املسح هل : الثالثة املسألة

 . اخلالف مسألة نأخذ عليه بناء

 فيها مسألة هذه ؟ جديد من ويتوضأ الطهارة يستأنف هل ؟ احلكم فما بالكلية اخلف نزع أو ،الفرض حمل ظهر إذا
 :  أقوال أربعة على ،السلف بني خالف

 ذهب إليهو ، جديد من الطهارة تأنفيس فإنه ،بالكلية اخلف نزع أو ،الفرض حمل بعض ظهر إذا أنه:  األول القول
 .والشافعية يف قول، احلنابلة

 انتقضت فإذا ،واحد شيء والطهارة ،عنه املمسوح أزيل الذي العضو يف الطهارة انتقضت ،املمسوح أزال إذا ألنه -
  ،الطهارة فيستأنف ،األعضاء كل يف الطهارة انتقضت ،عضو يف الطهارة

 فهو  ، اجلمهور ذهب وإليه .فقط قدميه يغسل فإنه ،اخلف أزال أو ،الفرض حمل عضب ظهر إذا أنه : الثاني القول
 .رواية يف واحلنابلة ،والشافعية،واملالكية، احلنفية مذهب
  :  دليلهم

 قد أنه عليه صاد  وهو ،الطهارة يف شرطا ليست واملواالة ،عنه املمسوح أزيل الذي املكان يف انتقضت الطهارة أن -
 .متت قد طهارته وتكون ،قدميه فيغسل ،القدمان عنده وبقي ،وأذنيه رأسه ومسح ،يديهو وجهه غسل

 يغسل فإنه ،توضأ للتو وأنه ،تفت مل املواالة كانت فإن ،خفيه نزع أو ،الفرض حمل بعض ظهر إذا أنه:  الثالث القول
 فإنه ،الغسل بني الفصل يطل مل ،باملاء مبتال زال ما ،يسريا الوقت كان فإن .طهارته انتقضت املواالة فاتت وإن ،قدميه
 . جديد من الوضوء ويعيد جوربيه ينزع الفصل طال وإن ،متطهرا ويكون ،رجليه يغسل

سواء فاتت  تنتقض وال ،باقية تزال ال طهارته فإنه ،خفيه خلع أو ،الفرض حمل بعض ظهر إذا أنه:  الرابع القول
  .معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ و،ابن حزم واختيار ،والظاهرية،ةوقتاد،احلسن رأي وهذا .املواالة أم مل تفت

 :  أدلتهم

 . آخر شرعي دليل مبقتضى إال ترتفع فال ،شرعي دليل مبقتضى ثبتت قد الطهارة ألن :الدليل األول

 فتبقى ،الطهارة يرفع دليل عندنا وليس ،آخر شرعي دليل مبقتضى إال ترتفع فال ،وثابتة ،اآلن موجودة فالطهارة
 يدل دليل أحد عند ليسو ،به جاء الذي بالدليل نأخذ فإنا بدليل أحد جاء إذا إال ،عليه هي ما على األوىل الطهارة
 األدلة أقوى من وهذا ،رافع عندنا ليسو و ،موجودة الطهارة أن ،جدا قوي تعليل وهذا .بطلت قد الطهارة أن على
  .الدليل بعدم استدلوا ،القول هذا أصحاب بها استدل اليت
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 ،وليلة يوما للمقيم جعل حينما ،صلى اهلل عليه وسلم  النيبإن :قالواف ،بالنص استدلوا كذلك :الدليل الثاني
 ،الطهارة انتهت املدة انتهت إذا أنه ليبني هذا توقيته وليست ،املدة انتهاء ليبني وقت إمنا ،بلياليها أيام ثالثة وللمسافر
 .آخر شيء املسح دةوم ،شيء فالطهارة
 أو ،فرضه حمل بعض ظهر إذا اإلنسان وأن ،هذا األخري القول هو ،أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا:  الراجح
 . .حباهلا باقية تزال ال طهارته فإن ،خفه أو جوربه أزال

اْستأَنَف ُمدُتُه َتّمْت أْو:  اهلل رمحه يقول . 

صلى اهلل عليه   النيب أن لكم معلوم هو كما ؟ تنتقض ال أو الطهارة تنتقض هلف ،اخلفني على املسح مدة انتهت إذا
 على يزال ال واإلنسان ،وليلة يوما املدة متت فإذا ،بلياليها أيام ثالثة وللمسافر ،وليلة يوما للمقيم جعل وسلم 
  .؟ عليه هي ما على تبقى أم طهارته تنتقض هل ،طهارة

 :  مثال

من الظهر صالة إىل أمسح أن لي ،الظهر لصالة مسحة أول عليه مسحت ثم ،جوربي لبستو الفجر لصالة توضأت
 تنتقض هل ،طهارة على وأنا ،الوقت ودخل ،الظهر صالة قبل مسحت لو ،املسح انتهى الظهر أذن إذا ،يوم غد
 :  أقوال على خالف فيها املسألة هذه ؟ تنتقض ال أم الظهر وقت بدخول طهارتي

 وهو ،القديم القول يف الشافعي ذهب إليه .هحمس يستأنف اإلنسان فإن ،مسحه دةم متت إذا اخلف أن : األول القول
 . احلنابلة  عند املذهب
 :  أدلتهم

  .املاء وجد ملن كالتيمم ،استدامتها جيوز فال ،ابتداؤها جيوز ال طهارة املسح طهارة ألن :الدليل األول

 ،موجود املاء ألن ،ال ؟ جديد من يتيمم هل ،ال ؟ التيمم يستديم هل ،املاء على حصل ثم ،متيمما كان إذا اإلنسان
 ،اخلف على ميسح أن اإلنسان أراد لو ،استدامتها جتز فلم ،ابتداؤها جيوز ال طهارة ،اخلفني على املسح فمثله:  قالوا
  .عليها املسح استدامة له وزجي ال فكذلك:  قالوا ،ذلك له ليس ؟ ذلك له هل ،(وليلة يوم) املسح مدة تنتهي حينما

 مقامه يقوم ال فإنه الوقت انتهى فإذا ،الوقت يف مقامه املسح أقيم ،الوضوء يف شرط الرجلني غسل أن :الدليل الثاني
  .دليل عندنا ليسو ،بدليل إال

 ،اجلديد قولال يف ةوالشافعي ، واملالكية ، احلنفية ذهب إليهو . قدميه يغسل فإنه ، مدته متت إذا أنه:الثاني القول
 ليست املواالة أن على مبين وهذا ،هقدمي وغسل هجوربي نزع متوضئ اإلنسانو املدة متت إذاقالوا واحلنابلة يف رواية .

 ليست املواالة ألن ؛ إليهما الطهارة رتجعف هماغسل ،ينالعضو ينهذ يف الوضوء نتقضإذا اف ،الوضوء يف شرطا
  .الوضوء لصحة شرطا

 ،احلسن مذهب وهذا .حباهلا باقية طهارته بل ،قدميه يغسل وال ،يستأنف ال فإنه ،مدته متت إذا أنه: لثالثا القول
 . معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ،والظاهرية
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 :  أدلتهم

 عليه حكمنا قد وحنن ،آخر شرعي دليل مبقتضى إال ترتفع فال ،شرعي دليل مبقتضى ثبتت الطهارة أن :الدليل األول
 هذه يف طهارته صحة بعدم يقضي دليل مثة وليس ،بدليل إال الطهارة زوال على حنكم أن ميكن فال ،متطهر اآلن أنه

  .احلال

 ،مدته متت أو اجلورب نزع إذا فكذلك ،طهارته تنتقض ال حلقه ثم رأسه على مسح إذا اإلنسان أن :الدليل الثاني
 مينع بالبدن قائم وصف) قلنا كما ،وصف واحلدث وصف الطهارة ألن ؛ موجود وغري منزوع كأنه مدته متت إذا ألنه
 الدليل جاء وقد ،متطهرا يعترب فإنه ،متطهر اإلنسان هذا بأن الشريعة حكمت فإذا ،وصف فهو( وحنوها الصالة من
 . جيد عقلي عليلت وهذا ،ناقض يأتي حتى طهارته على باقيا زال فال ،املدة متت فإذا ،متطهرا اآلن أصبح بأنه

 املنصوص الوضوء نواقض من وليس ،السنة يف عليها النص جاء قد ،معروفة الوضوء نواقض أن :الدليل الثالث
 وهذا ،الطهارة وهو األصل على نبقى فإنا ،عليها يدل دليل مثة يكن مل وإذا ،اخلفني على املسح يف املدة انتهاء عليها
 . جيد تعليل

وأن األصل بقاؤها وال ينتقل عنها إالبدليل القول األخري وأنه الدليل على انتقاض الطهارة  هو أعلم واهلل:  لراجحا
 والدليل.

 : فائدة

 :  قولني علىهل له وقت أم ال اختلفوا  العمامة يف خالف هناك

 بن شهر فيه احلديث لكن (وليلة يوما اهلل رسول جعل) حديثا فيها ويذكر ،حمدد وقت هلا العمامة أن يرى من منهم
  .ضعيف ،حوشب

 أيام ثالثة أو ،وليلة يوما تلبس أنها ،التحديد على دليلال نهأل ، للمسح عليها وقت حمدد ليس العمامة أن:  الراجح 
 على للبس بالنسبة كاخلف ليست فهي ،وقت هلا ليس أنه ،الطهارة للبسها يشرتط ال بأنه القول ومقتضى ،بلياليها
  .الدليل فعليه قيد ومن ،بقيد تقيد مل ،مطلقة جاءت عليها املسح وأحاديث ،أيضا املدة فكذلك ،طهارة

 : فائدة

 لقلت به قيل ولو ،به قال أحدا أر مل:  يقول ؟ مسح طهارة على اخلفني لبس جيوز هل:  قال املسح مسألة شيخنا ذكر
  .به

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


