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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 على آله وصحبه الطيبني الطاهرين احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت املرسلني ، و
فإنه يسرين مبناسبة حلول فصل الشتاء أن أهدي إلخواين شيئا من مسائل املسح على  -:وبعد 

اخلفني ، وذلك لعموم البلوى ا يف هذه األشهر املقبلة ، وهذا من باب تدارس العلم ، وتذكري 
وسأسوقها لك على القول الراجح " وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني " املؤمنني ، كما قال تعاىل 

دليل والتعليل والتأصيل ، واهللا أسأل أن يبارك فيه وينفع به ، ويكون حمققا للمراد من كتابته  بال
ومن باب التيسري عليك سيكون الكالم على هذا الباب يف مسائل متفرقة ، كل مسألة منها حتمل 

سح حكما من أحكام املسح على اخلفني ، ومن باب الفائدة ندرج بعده شيئا من الكالم على امل
   - :على العمامة ومخار املرأة واجلبرية ،  فأقول وباهللا التوفيق ، ومنه أستمد العون والفضل 

  
هو من رخص الشريعة الغراء ، زادها اهللا تعاىل شرفا ورفعة ، وهو داخل حتت األصل )  مسألة( 

ر ، والتخفيف ال وأن اهللا تعاىل يريد بنا اليسر ال العس) رفع احلرج ( املتقرر شرعا والذي ينص على 
وهو من حماسن الشريعة اإلسالمية ، واليت روعي يف تشريعه  اإلثقال ، وأن املشقة جتلب التيسري ،

حال املكلف ، ونظر فيه إىل ما هو األخف عليه ، وهو من خصائص هذه األمة املكرمة ، زادها اهللا 
  .إن شاء اهللا تعاىل ، واهللا أعلم لتعاىل شرفا ورفعة ، وفيه تفاصيل سنسردها لك فيما يأيت من املسائ

  
يف دراسة مسائل هذا الباب تقول واعلم رمحك اهللا تعاىل أن القاعدة اليت سننطلق منها )  مسألة( 
واألدلة الواردة يف شأن املسح على اخلفني ) ق على إطالقه وال يقيد إال بدليلاألصل بقاء املطل(

أو صفة أو زمان أو مكان أو أي قيد آخر ، فإنه ، فمن قيدها بشرط  ةواجلوربني هي أدلة مطلق
مطالب بالدليل الدال على صحة هذا القيد ، فإن جاء به صحيحا صرحيا فعلى العني والرأس ، وإال 
فنحن نعتذر عن قبول القيود والشروط اليت ال دليل عليها ، فاحفظ هذا األصل فإنه نافع جدا يف 

  .اىل ، واهللا أعلم هذا الباب ، كما ستراه إن شاء اهللا تع
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واعلم رمحك اهللا تعاىل أن املسح على اخلفني مما تواترت األدلة يف مشروعيته ، فأحاديثه )  مسألة( 

روى املسح على اخلفني سبعون نفسا ( قد بلغت مبلغ التواتر املعنوي ، قال احلسن رمحه اهللا تعاىل 
وقوله ، واحلق أنه مل ينسخ بآية الوضوء يف أي من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ) فعال منه وقوال 

 ث جرير بن عبداهللا رضي اهللا عنه سورة املائدة ، ألن النسخ ال يكون مع إمكانية اجلمع ، وحلدي
رأيت النيب صلى اهللا عليه  - :تفعل هكذا ؟ فقال  -:أنه بال مث توضأ ومسح على خفيه ، فقيل له 

سالم فكان يعجبهم هذا احلديث ألن إ -:براهيم وسلم بال مث توضأ ومسح على خفيه ، قال إ
حممولة على " وأرجلكم " متفق عليه ، واحلق أن قراءة الكسر يف  .جرير كان بعد نزول املائدة 

مسح القدمني إن كانتا يف اخلفني ، كما بينه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد تقرر يف 
مكن ، وتقرر أنه ال نسخ مع إمكانية اجلمع ، وتقرر أن القواعد أن اجلمع بني األدلة واجب ما أ

إعمال الكالم أوىل من إمهاله ما أمكن ، وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أنه كان مع النيب صلى 
" دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني " فأهويت ألنزع خفيه فقال  -:اهللا عليه وسلم فتوضأ ، قال 

بل أنت " - :يا رسول اهللا نسيت ؟ فقال  -:فقلت  - :لفظ  فمسح عليهما، متفق عليه ، ويف
 - :وهو ألمحد وأيب داود ، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال " نسيت ، ذا أمرين ريب عز وجل 

؟ رجليك مل تغسلهما -:يا رسول اهللا -:عليه وسلم ومسح على خفيه ، فقلت توضأ النيب صلى اهللا
رواه أمحد ، وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن سعد أنه " ن إين أدخلتهما ومها طاهرتا" فقال 

  ، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميسح على اخلفني
إذا حدثك سعد شيئا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال تسأل عنه غريه ، رواه أمحد  - :فقال 

  . أعلم والبخاري ، وأحاديثه كثرية جدا ، واهللا
  
وجتويز املسح عليهما صار من شعار أهل السنة واجلماعة ، ألن أعظم من خالف فيه )  مسألة( 

الرافضة واخلوارج ، فصار مجع من أهل السنة يقيدون جواز املسح عليهما يف كتب العقيدة إظهارا 
ر والسفر على ما ونرى املسح على اخلفني يف احلض( ملخالفة أهل البدع ، قال الطحاوي رمحه اهللا 
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وال نعلم بني أهل العلم اآلن نزاعا يف جواز املسح على اخلفني ، وإن كان يف بعض ) جاء يف األثر 
تفاصيله شيء من اخلالف ، لكن أصل املسح ال نعلم بني أهل العلم خالفا فيه ، وما نقل عن  بعض 

 ند أهل العلم رجوعه لك فقد ثبت عالصحابة من إنكاره فإنه ال يصح عنهم ، ومن صح عنه ذ
فاتفقت على جواز املسح على اخلف كلمة أهل العلم رحم اهللا أموام ، وثبت أحياءهم ، واهللا 

  .أعلم 
  
ر على حد سواء ، أو يف السفر واختلف أهل العلم هل جيوز املسح يف احلضر والسف)  مسألة( 

فيه وردت مطلقة ، واألصل بقاء ؟ على أقوال ، واحلق منها جوازه يف احلالتني ، ألن األدلة فقط
يفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى ذى إطالقه إال بدليل ، ويف حديث حاملطلق عل

وضأ تفدنوت ، حىت قمت عند عقبه ، ف"  ادنه ، ادنه" سباطة قوم فبال قائما ، فتنحيت عنه ، فقال 
بن اهي ملقى الكناسة يف الدور ، وعن أسامة ومسح على اخلفني ، متفق عليه ، وعلوم أن السباطة 

 لم وبالل األسواق ، فذهب حلاجته دخل النيب صلى اهللا عليه وس -:زيد رضي اهللا عنهما ، قال 
ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم  - :فسألت بالال ، ما صنع ؟ فقال  - :مث خرج ، قال أسامة 

، ومسح على اخلفني ، مث صلى ، حديث  حلاجته ، مث توضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه
صحيح ، واألسواق ال تكون إال يف الدور ، وعن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الصلوات 

يا رسول اهللا ، لقد صنعت اليوم شيئا  - :يوم الفتح بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال عمر 
سلم ، فالقول الصحيح والرأي الراجح املليح رواه م" عمدا صنعته يا عمر " مل تكن تصنعه ؟ فقال 

 ه السنة اليت هي تاج على الرؤوس هو جواز املسح على اخلفني يف احلضر ويف السفر كما جاءت ب
  .واهللا أعلم 

  
واختلف أهل العلم ، أيهما أفضل ، أن ميسح على اخلفني أو يغسل القدمني ؟ على ثالثة )  مسألة( 

فضل خيتلف باختالف حال القدم ، فإن كانت مكشوفة فاألفضل أقوال ، والراجح منها أن األ
الغسل ، وإن كانت يف اخلف فاألفضل املسح ، وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم وتلميذه العالمة 
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ابن القيم ، ولذلك فقد منع النيب صلى اهللا عليه وسلم املغرية أن خيلع خفيه ألن الرجل كانت 
 هذا القول جيمع بني األدلة كلها ، و سحضل فيها حينئذ املن األفمستورة ما فمسح عليها ، أل

  .واهللا أعلم 
  
واختلف أهل العلم ، هل املسح رخصة أو عزمية ؟ على أقوال ، والراجح منها أنه )  مسألة( 

رخصة ، حلديث أيب بكرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثالثة 
وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن ميسح عليهما ، وألن األصل يف تشريعه  أيام ولياليهن

  .التخفيف على املكلفني ورفع احلرج عنهم ، واهللا أعلم 
  
واختلف أهل العلم ، هل املسح على اخلفني رافع للحدث عنها ، أم هو مبيح للصالة )  مسألة( 

حدث ، ألنه طهارة شرعية كاملة ، وألنه بدل عن فقط ؟ على أقوال ، والراجح منها أنه رافع لل
غسل الرجل ، وقد تقرر يف القواعد أن البدل له حكم املبدل إال بدليل ، فكما أن غسل الرجل 

  .يرفع احلدث عنها ، فكذلك يقال يف مسح اخلفني ومها عليها ، واهللا أعلم 
  
الف بني أهل العلم ، والراجح فيه خ - :وما احلكم فيمن ليس من أجل املسح ؟ أقول )  مسألة( 

 ، ومن منعه فإنه مطالب بالدليل  أنه ال حرج عليه يف هذه النية ، بل له أن ميسح ، تقبل اهللا منا ومنه
إن األدلة يف جواز املسح على اخلفني وردت مطلقة عن  - :وأنتم ما دليلكم ؟ فأقول  -:فإن قيل 

سه املسح اشتراط يف عبادة ، وقد تقرر يف هذا الشرط ، أي أن اشتراط أن ال يكون قصده بلب
القواعد أن األصل يف االشتراط الشرعي الدليل ، وألن األصل وجوب بقاء املطلق على إطالقه وال 

 ألن لبس اخلف يف ذاته ليس مبحرم يقيد إال بدليل ، وألن األصل براءة الذمة من هذا االشتراط ، و
رادة املسح ختفيفا عليهم من برد الشتاء ، وألن املنع من بل هو جائز ، وألن الناس إمنا يلبسون إل

أحكام الشرع ، وقد تقرر أن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية ، واهللا 
  .أعلم 
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واختلف أهل العلم يف صاحب احلدث الدائم ، هل ميسح على اخلف كغريه ؟ على )  مسألة( 

لة الواردة يف املسح ، ميسح كغريه ، وال مانع من ذلك ، ألن األد نعم - :أقوال ، واألصح منها 
قد وردت مطلقة ، واألصل بقاء املطلق على إطالقه إال بدليل ، وألن املنع من أحكام  على اخلفني

الشرع ، وأحكام الشرع ال تثبت إال بدليل ، وألن األصل يف التشريع التعميم إال بدليل ، فاألدلة 
 اطب به الصحيح ومن به حدث دائم املسح على اخلفني من التشريع الذي خي الواردة يف شأن

واألصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل ، وقد تقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن األصل ال 
من الثابت عليه ، وألن طهارته كاملة فما الداعي إىل التعامل معه بتعامل خاص ال دليل عليه ؟ 

  .أنه جيوز له أن ميسح على اخلفني كما جيوز لغريه ذلك ، واهللا أعلم فالراجح هو 
  
ال بعد  الطهارة الكاملة ، أي واحلق الذي ال مرية فيه أنه ال جيوز املسح على اخلفني إ)  مسألة( 
دعهما فإين " بد أن يلبسهما على طهارة كاملة ، وبرهان ذلك حديث املغرية السابق وفيه ال
دع اخلفني ، فإين أدلت القدمني "  ، فمسح عليهما ، متفق عليه ، وأليب داود لتهما طاهرتنيخأد

ــ يا :ــ قلنا :اخلفني ومها طاهرتان ، فمسح عليهما ، وللحميدي يف مسنده عن املغرية قال 
ويف حديث أيب " نعم أذا أدخلهما ومها طاهرتان " رسول اهللا أيسمح أحدنا على اخلفني ؟ قال 

إذا تطهر فلبس خفيه " ويف حديث أيب بكرة السابق " أين أدخلتهما ومها طاهرتان " هريرة السابق 
يعين النيب صلى اهللا عليه  أمرنا - :ويف حديث صفوان بن عسال رضي اهللا عنه " أن ميسح عليهما 

.. .ناوسلم أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر ، ثالثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقم
  .احلديث ، وهو صحيح ، فهذا يفيدك اشتراط الطهارة قبل اللبس ، واهللا أعلم 

  
بد أن يكون اخلف يف ذاته طاهرا ، حىت جيوز املسح عليه ، فال واعلم أن الراجح أنه ال)  مسألة( 

جيوز املسح على اخلف النجس ، فأما ما كانت جناسته عينية فقد حكى مجع من أهل العلم اإلمجاع 
أنه ال جيوز املسح عليه ، كاخلف املتخذ من جلد احلمار أو اخلرتير أو الكلب ، وأما إن كان على 
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اخلف طاهرا يف األصل لكن عرضت له النجاسة ، ففيه خالف ، ولكن الراجح هو ما ذكرته لك 
لع من أنه ال جيوز املسح عليه ، أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صلى يف نعليه خلعها وخ

الناس نعاهلم ، وأخرب أن فيهما خبثا ، وسيأيت احلديث يف تطهري النجاسات إن شاء اهللا تعاىل ، مما 
 ال جيوز املسح عليه ما دام جنسا يفيد أنه ال جيوز الصالة يف نعل جنسة ، وكذلك يقال يف اخلف أنه 

  .واهللا أعلم 
  
املسح على اخلف أن يكون صفيقا ال  بعض أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل جلواز واشترط)  مسألة( 

 واجلورب الشفاف ، وهذا ال نقبله فال جيوز املسح على اخلف  -:يرى منه لون البشرة ، وعليه 
ألنه اشتراط يف عبادة ، واألصل يف االشتراط الشرعي التوقيف على الدليل ، وألن أدلة اخلفني 

 - :قه وال يقيد إال بدليل ، وعليه وردت مطلقة ، وقد تقرر أن األصل بقاء املطلق على إطال
فالراجح هو جواز املسح على اخلف واجلورب الشفاف الذي ترى منه لون البشرة من ورائه ، وال 

  .حرج يف ذلك ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، رمحه اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  
خلف مباحا ؟ على أقوال  أن يكون اواختلف أهل العلم هل يشترط جلواز املسح )  مسألة( 

 رم قسمان ، حمرم حلق اهللا تعاىل نعم ، يشترط ذلك ، وضد املباح احملرم ، واحمل ،والراجح منها
وحمرم حلق املخلوق ، وكلها معتربة يف جواز املسح على القول الصحيح ، فال جيوز املسح على 

  .املخلوق ، واهللا أعلم  قتعاىل أو حل اخلف احملرم ، أيا كان نوع التحرمي ، أي حلق اهللا
  
نفسه من غري شد ، وهذا الشرط ال واشترط بعض العلماء أن يكون اخلف مما يثبت ب)  مسألة( 

دليل عليه ، وأدلة املسح على اخلف وردت مطلقة ، واألصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال 
 - :وعليه عي التوقيف على الدليل ،بدليل ، وألن هذا اشتراط يف عبادة ، واألصل يف االشتراط الشر

فالقول الصحيح والرأي الراجح املليح هو جواز املسح على اخلف وإن مل يثبت إال بشده ، ألنه 
  .داخل يف عموم مسمى اخلف ، واهللا تعاىل أعلم 
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واختلف أهل العلم ، هل يشترط جلواز املسح على اخلف أن يكون من اجللد ؟ على )  مسألة( 

راجح منها عدم االشتراط ، ألن هذا اشتراط يف عبادة ، واألصل يف االشتراط يف العبادة أقوال ، وال
التوقيف على الدليل ، وألن أدلة املسح على اخلفني وردت مطلقة ، واألصل وجوب بقاء املطلق 

فالراجح جواز املسح على اخلف وإن مل يكن من اجللد ، واهللا  -:على إطالقه إال بدليل ، وعليه 
  .لم أع
  
هل يشترط أن مينع اخلف وصول املاء إىل الرجل ، حبيث لو سكبت املاء على واختلفوا )  مسألة( 

اخلف فال يتخلله على القدم ، هل هذا من الشروط ؟ فيه خالف ، والقول الراجح أنه ليس من 
وألن  ،للتوقيف على الدليالشروط ، لعدم الدليل الدال على ذلك ، واألصل يف االشتراط الشرعي ا
القه وال يقيد إال بدليل  أدلة املسح على اخلف وردت مطلقة ، واألصل بقاء املطلق على إط

  .فيجوز املسح على اخلف وإن كان يتخلله املاء ، واهللا أعلم  -:وعليه
  
واعلم رمحك اهللا تعاىل أن املسح خمتص بالطهارة الصغرى دون الكربى ، فال جيوز املسح )  مسألة( 

يف الطهارة الكربى ، كالغسل من اجلنابة أو من احليض أو النفاس ، وبرهان ذلك على اخلف 
أن  عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا كان النيب صلى اهللا -:حديث لقيط بن صبة رضي اهللا عنه قال 

" إال من جنابة"ال نرتع خفافنا إال من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ، حديث صحيح ، فقوله 
  .هد على أن املسح على اخلف ال يكون إال يف الطهارة الصغرى دون الكربى ، واهللا أعلم هو الشا

  
واعلم رمحك اهللا تعاىل أن العلماء قد اختلفوا يف املسح على اخلف ، هل هو مؤقت )  مسألة( 

  جيوز إخراجه عن وقته بوقت ، والوالقول الصحيح منها هو أنه مؤقت بوقت أو ال ؟ على أقوال ، 
ي أنه ال جيوز املسح مبقدار زائد عن الوقت ، وهذا مقدر بيوم وليلة للمقيم ، وثالثة أيام بلياليها أ

سألت عائشة رضي اهللا عنها  -:للمسافر ، وبرهان هذا حديث شريح بن هانئ عن أبيه أنه قال 
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سل عن ذلك علي بن أيب طالب فإنه أعلم ذا مين ، كان  -:عن املسح على اخلفني ، فقالت 
 .يام بلياليها وللمقيم يوم وليلة للمسافر ثالثة أ" يسافر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسألته فقال 

سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  -:رواه مسلم ، ويف حديث خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه قال 
ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم ، رواه أمحد وأبو داود " فقال املسح على اخلفني ، 

 حديث صحيح " ما وليلة إذا أقمنا ثالثا إذا سافرنا ويو" والترمذي ، ويف حديث صفوان السابق 
  .واهللا أعلم 

  
غسل القدم  واختلف أهل العلم فيما لو غسل القدم اليمىن مث أدخلها اخلف مباشرة قبل)   مسألة( 

اليسرى ، على أقوال ، والراجح منها إن شاء اهللا تعاىل أنه ال جيوز له املسح يف هذه احلالة ، ألن 
الطهارة الصغرى ال تتجزأ ، وال يرتفع احلدث فيها عن البدن إال بعد استيفائها ، فإذا لبس خف 

 كاملة ، ففي هذه احلالة   طهارةالرجل اليمىن قبل غسل الرجل األخرى ، فيكون قد لبسها على غري
عليه أن خيلع اخلف عن الرجل اليمىن ، ويغسل الرجل اليسرى مث يلبس اخلف من جديد ، وليس 

  .هذا من العبث ، بل هو من األفعال اليت يتغري ا احلكم من عدم اجلواز إىل اجلواز ، واهللا أعلم 
  
 صة ، ألنه بعض الطهارة الصغرى خاوالراجح أنه ال يشترط للمسح على اخلفني نية )  مسألة( 

  .فتكفي له النية العامة ، واهللا أعلم 
  
واختلف أهل العلم فيما ميسح من اخلفني ؟ والراجح أنه ال ميسح إال ظاهرمها فقط دون )  مسألة( 

أسفلهما أو عقبهما ، فاملسح خمتص بظاهر اخلف فقط ، حلديث على بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
لدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله ، وقد رأيت رسول اهللا لو كان ا - :قال 

صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه ، رواه أبو داود  والدارقطين ، وسنده حسن ، وعن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظهور  - :املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه قال 

حديث  - :وقال " على اخلفني على ظهورمها " وأبو داود والترمذي ، ولفظه اخلفني ، رواه أمحد 
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فهو حديث ال يصح ، فقد ضعفه أبو زرعة " مسح أعلى اخلف وأسفله " حسن ، وأما حديث 
  .والبخاري والترمذي وغريهم من احملدثني ، واهللا أعلم 

  
املسح على اخلف سنة  غسل واعلم أن األقرب عندي واهللا تعاىل أعلم هو أن يسن ب)  مسألة( 

القدمني ، من استحباب تقدمي مسح الرجل اليمىن على اليسرى ، لعموم قول النيب صلى اهللا عليه 
كان  - :حديث صحيح ، وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت " إذا توضأمت فابدؤوا مبيامنكم " وسلم 

متفق عليه ، وألن " ويف شأنه كله  النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره
اليمني تقدم يف كل ما كان من باب التكرمي والتزيني وهذا من باب األفضل فقط ، ولو مسحهما 

  .دفعة واحدة فال حرج عليه ، واهللا أعلم 
  
واختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل يف عدد املسحات على اخلفني ، والراجح منها أنه )  مسألة( 

حة واحدة ، ألنه مل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم إال ذلك ، ولو أنه زاد على ذلك لبينه يكتفى مبس
من نقل لنا املسح على اخلفني ، وألن املتقرر يف القواعد أنه ال تكرار يف املمسوح إال بدليل ، واهللا 

  . أعلم 
  
ألقرب منها عندي واهللا واختلف أهل العلم مىت تبدأ مدة املسح ؟ على أقوال كثرية ، وا)  مسألة( 

تعاىل أعلى وأعلم ، هو أا تبدأ من أول مسحة بعد احلدث ، وهو اختيار أيب العباس ، ومجع من 
ميسح املسافر " أهل العلم رحم اهللا اجلميع رمحة واسعة ، وذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

إال إن جعلنا املسح يبدأ من أول مسحة بعد وال يصدق ذلك " ثالثة أيام ولياليهن واملقيم يوما وليلة 
  .احلدث ، واهللا أعلم 

  
والراجح  ،أو مسافرا مث أقام ، على أقوال واختلف أهل العلم فيمن مسح مقيما مث سافر ،)  مسألة( 

 افر ، فإنه ينتقل إىل مسح مسافر منها أنه يتم املسح على حالته الراهنة ، فمن مسح مقيما مث س
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ضى من مدة مسحه مقيما ، ومن مسح مسافرا مث أقام ، فإنه يتم مسح مقيم إن بقي ويبين على ما م
منه شيء وإال خلع ، وذلك ألن األدلة أعطت املسافر مدة معلومة معينة ، وأعطت املقيم مدة 

ميسح املسافر ثالثة أيام " معلومة معينة ، من غري فرق بني احلال اليت ابتدأ عليها املسح ، فقال 
يدخل يف " واملقيم يوما وليلة " فعمومه يدخل فيه من ابتدأ املدة مقيما مث سافر ، وقوله " ن ولياليه

عمومه من كان مسافرا مث أقام ، واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص ، وقد تقرر يف 
  .م القواعد أن ترك االستفصال يف مقام االحتمال مرتل مرتلة العموم يف املقال ، واهللا أعل

  
 أن ميسح على اخلفني ؟ على أقوال واختلف أهل العلم فيمن كان عاصيا بسفره ، هل له )  مسألة( 

على اخلفني املدة املقررة له شرعا ، وذلك ألن املسح على اخلفني  ميسحوالراجح منها أن له أن 
وهذا كله " يم ميسح املق" وقال " ميسح املسافر " رخصة عامة ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وارد على العموم ، واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص ، وتقرر أن ترك االستفصال 
يف مقام االحتمال مرتل مرتلة العموم يف املقال ، وألن املقيم لو كان من أعىت الناس ظلما وفسقا ملا 

يف سفره ، مث إن عقابه مبنعه من منعناه من املسح على اخلفني فكذلك  املسافر إن كان نوى املعصية 
الترخص مبا هو مباح له شرعا ال يسوغ ، بل يعاقب بالعقوبة املناسبة جلرمه ، وأما حرمانه من 

  .تعاطي الرخصة فال وجه له ، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  
على خف ، على أقوال ، والراجح منها إن شاء اهللا  واختلف أهل العلم فيما لو لبس خفا)  مسألة( 

إما أن يكون ذلك قبل ابتداء املدة ، وإما أن يكون بعد ابتدائها ، فإن كان قبل  - :تعاىل أنه ال خيلو 
ابتداء املدة ، فإنه ال بأس بأن ميسح على الفوقاين ، وأما إن كان ذلك بعد ابتداء املدة ، فاألقرب 

ى الفوقاين ، ألن من شرط املسح على اخلف أن يكون ملبوسا على طهارة عندي أنه ال ميسح عل
  .مائية ، وهذا اخلف ليس كذلك ، واهللا أعلم 
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واختلف أهل العلم يف املسح على اخلف املخرق ، على أقوال ، والراجح منها اجلواز ما )  مسألة( 
، رمحه اهللا تعاىل ، وذلك ألن ما فيه دام ميكن متابعة املشي فيه ، وهو اختيار أيب العباس ابن تيمية 

خرق ال يزال يسمى خفا، فهو داخل يف العموم ، وألن األدلة الواردة يف شأن املسح على اخلفني 
وردت مطلقة ، من غري اشتراط سالمة اخلف من اخلروق أو الفتوق ، ومن اشترط هذا فإنه مطالب 

املقيد ، واألصل يف االشتراط الشرعي التوقيف  بالدليل ، ألن األصل هو البقاء على املطلق حىت يرد
على الدليل ، وألن األصل يف تشريع املسح على اخلفني إمنا هو التوسعة والرخصة على الناس ، فال 
ينبغي ربطه بشروط ال دليل عليها ، ألن هذا خيرجه من حيز التيسري إىل حيز التعسري ، وألن 

 جيد الواحد منهم إال اخلف الواحد ، وكانوا ميشون عليه الصحابة كان غالبهم من الفقراء الذين ال
بد وأن يكون فيه مع ذلك شيء من اخلروق أو الفتوق ، ومل فات الطويلة ، ومن العادة أنه الاملسا

يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نبه على أن املسح مع هذه الفتوق واخلروق ال جيوز ، فلما مل 
لى أن األمر مبناه على التيسري والتخفيف والتجاوز ، وألن مراعاة ينقل عنه شيء من ذلك دل ع

إن ما ظهر  -:اخلروق الصغرية مما يوجب احلرج على املكلفني واحلرج مرفوع شرعا ، وأما قوهلم 
 ل يف عضو ، فكالم ال شأن لنا به فرضه الغسل وما بطن فرضه املسح ، وال جيمع بني األصل والبد

 ا على أن اخلف املخرق داخل فيها يل عليه ، واألدلة دلت بعمومها وإطالقهإذ هو حمض رأي ال دل
  .ومن أخرجه فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه ، واهللا أعلم 

  
واختلف أهل العلم ، هل انتهاء املدة يبطل الطهارة السابقة ؟ على أقوال ، والراجح منها )  مسألة( 

أنه قد تقرر يف القواعد أن العبادة املنعقدة بالدليل ال تنقض  -: ألولا:أنه ال يبطلها ، وذلك ألمور 
أن املتقرر أن  - : الثايننتهاء املدة ناقض من نواقض الطهارة ، الدليل ، ومل يأت دليل يفيد أن اإال ب

نواقض الوضوء توقيفية على الدليل ، وال نعلم دليال يف الدنيا يفيد انتقاض الوضوء مبجرد خلع 
أن املتقرر أن األصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن األصل هو البقاء على  - : الثالث، اخلف 

األصل حىت يرد الناقل ، واألصل بقاء الطهارة ، فالواجب هو البقاء على القول ببقائها حىت يرد ما 
تقر يف أن اإلبطال من أحكام الشرع ، وقد تقرر أن األحكام الشرعية تف - : الرابعينقضها بيقني ، 
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، وحيث ال دليل ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية ، وال دليل على أن خلع اخلف يبطل الطهارة 
فالقول الراجح أن انتهاء املدة ليست من نواقض  -:غية غري مقبولة ، وعليه فدعوى البطالن ال

  .لم عاهللا أتيمية رمحه اهللا تعاىل ، والطهارة السابقة ، واختاره شيخ اإلسالم أبو العباس ابن 
  
 اخلف يبطل الطهارة ؟ على أقوال  واختلف أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل هل خلع)  مسألة( 

والراجح منها أنه ال يبطلها ، والتعليل بعينه هو ما ذكرناه يف الفرع السابق ، ونواقض الوضوء 
  . أعلم توقيفية على الدليل ، واختاره أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ، واهللا

  
واختلف أهل العلم فيما لو ظهر بعض حمل الفرض ، والقول الصحيح أن طهارته باقية )  مسألة( 

على حاهلا مل تتأثر بذلك ، ألن نواقض الوضوء توقيفية على الدليل وألن اإلبطال من أحكام الشرع 
قا نقوله هنا ، وال داعي واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية ، وما قلناه ساب

  .لإلعادة ، واختاره أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل ، واهللا أعلم 
  
 جلواز ، وال شك يف ذلك واختلف أهل العلم يف املسح على العمامة ، والراجح ا)  مسألة( 

 عليه رأيت النيب صلى اهللا - :والدليل على ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري رضي اهللا عنه قال 
رواه البخاري ، وعن بالل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه . وسلم ميسح على عمامته وخفيه 
بعث النيب صلى  - :رواه مسلم ، وعن ثوبان رضي اهللا عنه قال . وسلم مسح على اخلفني واخلمار 

وسلم شكوا له ما اهللا عليه وسلم سرية ، فأصام الربد ، فلما قدموا إىل النيب  صلى اهللا عليه 
رواه أمحد وأبو داود ، والعصائب . م من الربد ، فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخنياأص

وعن املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  العمائم ، والتساخني أي اخلفاف ،
اديث فيها كثرية ، وال نعلم أن متفق عليه ، واألح. توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة واخلفني 

  .املسح عليها منسوخ ، بل هو من األحكام  املعمول ا إىل اآلن ، واهللا أعلم 
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واشترط األصحاب للمسح على العمامة أن تكون حمنكة أو ذات ذؤابة ، وهو اشتراط )  مسألة( 
لى الدليل ، وال نعلم يف عبادة ، وقد تقرر يف القواعد أن األصل يف االشتراط الشرعي التوقيف ع

وجوب أن العمامة وردت مطلقة ، واألصل واألدلة الواردة يف ش دليال يفيد صحة هذا االشتراط ،
بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل ، فالراجح جواز املسح على العمامة وإن مل تكن حمنكة 

  .أو ذات ذؤابة ، واهللا أعلم 
  
 املسح على العمامة هل له وقت كاملسح على اخلفني أو ال ؟ على واختلف أهل العلم يف)  مسألة( 

 ح عليها ما دامت عليه إىل خلعها أقوال ،  والراجح منها أنه ميسح عليها بال مراعاة توقيت ، بل ميس
والدليل على ذلك أن التوقيت يف التعبد أمر شرعي ، أي أنه ال يؤخذ إال من الشارع ، وال نعلم 

لك ما يصح اعتماده ، فاألصل عدم التوقيت ، واألصل هو البقاء على األصل عن الشارع يف ذ
حىت يرد الناقل ، وألن التوقيت نوع تقييد ، واألدلة يف املسح على العمامة وردت مطلقة عنه  
واألصل وجوب بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل ، وأما قياسها على اخلف ، فإنه قياس 

ه قياس يف عبادة ، وقد تقرر يف القواعد أن القياس يف العبادات ممنوع ، واختاره شيخ ال يصح ، ألن
  .اإلسالم ابن تيمية ، رمحه اهللا تعاىل، أعين القول بأنه ال توقيت فيه ، واهللا أعلم 

  
لبست على طهارة كاملة  واختلف أهل العلم هل يشترط جلواز املسح عليها أن تكون قد)  مسألة( 

أو ال ، على أقوال ، والراجح منها هو ما اختاره شيخ اإلسالم أبو العباس رمحه اهللا تعاىل كاخلف ؟ 
من أن ذلك غري مشترط ، ألن األدلة يف املسح  على العمامة وردت مطلقة ، واألصل وجوب بقاء 
 املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل ، وألنه اشتراط يف عبادة واألصل يف االشتراط الشرعي

 الشرط ، وألن االشتراط حكم شرعي التوقيف على الدليل ، وألن األصل براءة الذمة من هذا 
واألحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا لألدلة الصحيحة الصرحية ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد 

م الطهارة جلواز بلغنا البالغ املبني ، وأمت اهللا تعاىل به النعمة والدين ، وليس فيما بلغنا وجوب تقد
املسح على العمامة ، فلو كان من الشروط لبلغنا مع قيام داعي احلاجة ، وقد تقرر يف القواعد أن 
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 من ذلك علمنا أنه ليس بشرط شرعا تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ، فلما مل يبلغنا شيئا 
ملتقرر أن القياس يف العبادات وأما قياسها على اخلفني فقياس ال يصح ، ألنه قياس يف عبادة ، وا

  .ممنوع ، واهللا أعلم
  
واختلف أهل العلم ، هل خلع العمامة يبطل الطهارة السابقة ؟ على أقوال ، والراجح أنه )  مسألة( 

ال يبطلها ، بال أدىن شك ، ألن املتقرر أن العبادات املنعقدة بالدليل ال تنقض إال بدليل ، وألن 
على النص ، وألن اإلبطال من أحكام الشرع ، واألحكام الشرعية تفتقر مبطالت الطهارة توقيفية 

. اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل  لوهذا القو دلة الصحيحة الصرحية ،يف ثبوا لأل
  .واهللا أعلم 

  
عليها ويف قول عامة أهل العلم الذين يرون جواز املسح على العمامة أنه ال جيوز املسح )  مسألة( 

  .، واهللا أعلم األصغر خاصة ، دون احلدث األكربإال يف احلدث 
  
واختلف أهل العلم فيما ميسح منها ، والراجح إن شاء اهللا تعاىل أنه البد من مسحها )  مسألة( 

كلها ، ألا بدل عن مسح الرأس ، واألصل أن البدل له حكم املبدل ، فيمسح منها ما وازى رأسه 
ها ، وهذا هو األصل ، وقد تقرر أن األصل هو البقاء على األصل حىت يرد من أكوارها ووسط
  .الناقل ، واهللا أعلم 

  
والراجح أنه ال بأس على املرأة أن متسح على مخارها الذي يشق نزعه ، ألن أم سلمة )  مسألة( 

ل أن رضي اهللا عنها كانت متسح على مخارها ، ومتسحه كله ، ألنه بدل عن مسح الرأس ، واألص
   .البدل له حكم املبدل ،واألصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل ، واهللا أعلم 
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وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله . وهذه بعض مسائل املسح على اخلفني واهللا ربنا أعلى وأعلم 
  .وصحبه وسلم 

 


