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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

:دعوب                                والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هلل وحده                 

وما  أحكام املسح على اخلفني  عنه،كثر سؤال الناس ي الشتاء، ومماقد أقبل فصل ف 

 أهم املسائل اليت يكثر السؤال عنها إليكمو ،يف حكمها من العمامة واخلمار وحنوها

 ،عليه اباهلل متوكًل امستعيًن ،مراعاة للحال واملقال ،أقواهلا وأدلتها خمتصرة ،ونوازهلا

 .بها نفسي وإخواني امذكًر ،)ستون مسـألة (وهي 

وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية ، ومن أراد 

  االستزادة فيمكنه الرجوع إليها.

، والعيش مع العلم من أعظم  باملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشةا والعلم حيي 

لسلسلة وهي امتداد  ،وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه ه وأمتعه وأمساه وألّذ عيشال

 (.الواتس)وأصلها رسائل عرب برنامج التواصل  ،اخلالصات الفقهية

 هرُتـــــوآخ دنياُه حتـــصُل         هوذاكَر العلَم من حاَز                        

 هـذاكرُتـم ِمـلــالع فحياُة      رًةـــذاكـم لِمــللع أدْمــــف                         

صدقة لوالدّي  ،انافًع ،امبارًك ،متقباًل، اخالًص، اصاحًل اهلل أن جيعلها عماًل سائاًل

  : وقد مسيتها، ومشاخيي وطالبي وأهل بييت

 .(وائلاحلعلى يف أحكام املسح  جزء)

 ثالثة أقسام :و ًامتهيدجعلته قد و      

 املسح على اخلفني . القسم األول :

 املسح على العمامة واخلمار . القسم الثاني :

 املسح على اجلبرية وما يف حكمها . القسم الثالث :
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 : تمهيدال

 ويتضمن ثالث مقدمات :

 تعريف احلوائل : : قدمة األوىلامل 

 احلوائل : مجع حائل ، واحلائل : احلاجز بني شيئني .

 كل ما حال بني غسل العضو أو مسحه يف الوضوء . اصطالحًا :

ابن املبارك وابن املسح على اخلفني مشروع وحكى اإلمجاع عليه  

 .، وتأتي األدلة عليه املنذر وابن عبد الرب والبغوي وابن قدامة والنووي

 هل املسح على احلوائل رخصة ؟  : قدمة الثانيةامل 

ألنه  ،وهو مذهب األئمة األربعةهو رخصة مشروعة كاملسح على اخلفني  منها ما

ومنه ما هو عزمية كاملسح على  على خالف األصل ، وهو الغسل ، والغسل عزمية ،

 اجلبرية .

 .وأما اجلبرية فهو على وجه الضرورة  ،واملسح على اخلفني على وجه االختيار 

، وليس  واخلف واجلبرية الرخصة والعزميةوأهل العلم بسطوا القول يف الفرق بني 

 املقام لبسطها . 

 أيهما أفضل املسح أو الغسل ؟ حمل خالف بني العلماء رمحهم  الثالثة : قدمةامل

 اهلل :

الغسل أفضل ، وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عند  القول األول :

 احلنابلة .

 احلنابلة .مذهب املسح أفضل ، وهو  القول الثاني :

يفعل حسب احلال اليت هو عليها ، إن كان ال بسًا اخلف مسح ، وإن  القول الثالث :

 تيمية وابن القيم . كان منتعاًل غسل ، وال يتكلف أو يقصد خالف حاله ، واختاره ابن
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، وهو العزمية ، وحاله الغسلاألصل ألن ،  الثالث ، وهو مجع بني القولني األقرب :

هي األكثر ، وإذا لبس اخلفني ألي سبب سواء كان حتسينيًا أو حاجيًا فإنه ميسح  ملسو هيلع هللا ىلص

، والعزمية تارة تكون أفضل ،  وال خيلع ألجل الغسل ، لـأن اهلل حيب أن تؤتى رخصه

 . ، واهلل املوفقوالرخصة تارة تكون أفضل 

 املسح على اخلفني . القسم األول :

 املسائل :

 ؟ما هو اخلف الذي يصح املسح عليه  : املسألة األوىل  

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل

اجلوربني اجمللدين أو يصح املسح على كل ساتر على القدم من  : القول األول

وهو  ، (املنعلني ) اجمللد ما جعل اجللد أعاله وأسفله ، واملنعل ما يكون اجللد من أسفله

 .الشافعيةقول عند مذهب احلنفية و

 .وهو مذهب املالكية ،ال يصح املسح إال على ما كان من جلد : القول الثاني

صاحيب أبي حنيفة ويروى  وهو مذهب، يصح املسح على اجلوربني  : القول الثالث

وقال الرتمذي: )وبه ، إسحاق و احلنابلةالشافعية ووهو مذهب  رجوع أبي حنيفة إليه

يقول سفيان الثوري، وابن املبارك، وأمحد، وإسحاق، قالوا: ميسح على اجلوربني وإن مل 

 نعلني إذا كانا َثخينني(.تكن 

 يلي :ثالث ملا ال :والراجح

سرية فأصابهم الربد، فلما قدموا على  ملسو هيلع هللا ىلص قال: "بعث رسول اهلل عن ثوبان ورد -1

( شكوا إليه ما أصابهم من الربد فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخني ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 .(1)]رواه أمحد وأبو داود[ 

ويقال إن أصل ذلك كل ما يسخن به  ،اخلفافوالعصائب: العمامة، والتساخني:  

  القدم من خف وجورب وحنوه.

 

 ومتكلم يف صحته وقد أعل ابالنقطاع وقوى الذهيب صحته.    (1) 
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: كأبي مسعود وأنس والرباء  عن مجلة من الصحابة املسح على اجلوارب ورد-2 

سعيد بن ورد عن مجلة من التابعني ومنهم : و وبالل وسهل بن سعد  وأبي أمامة وعلي

أنهم مسحوا على اجلوارب رواها عبدالرزاق يف املسيب واحلسن والضحاك وابن جبري 

 .وابن أبي شيبة  مصنفه

واألصل يصح املسح يف كل ما يسمى  ،صحيح  ألن شرط اجللدية ليس عليه دليل-3

  .وهي موجودة يف كل ما يسرت القدمني ،وألن القصد من املسح رفع احلرج واحلاجة ،اخًف

 .املسألة ليس فيها إمجاع حتى يقال بأن اخلالف شاذ وال يعتد به -4

 قال قائل : كيف ختالفون قول اجلمهور فاجلواب :  فإن

حني اخلالف فالتحاكم يف ذلك إىل الدليل الصحيح الصريح من الكتاب أنه -1

 والسنة وفهم الصحابة .

 أن قول اجلمهور ليس بذاته حجة .-2

 مظنة اإلصابة . قوهلم أنه ال يلزم أن يكون احلق دائمًا مع اجلمهور وإن كان -3

مثانية من أصحاب النيب قال أمحد: قد فعله سبعة أو قال ابن املنذر يف أوسطه : )-4

صلى اهلل عليه وسلم، وقال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، 

 (. ومن بعدهم من التابعني يف املسح على اجلوربني، ال اختالف بينهم يف ذلك

 الفرق بني اخلف واجلورب .فرع : 

 يكون من اجللد . اخلف :

 .وهو ما يسمى اآلن بالشرابيكون من الصوف والقماش والقطن وحنوها  اجلورب :

 : جائز باإلمجاع ، وخالف يف ذلك اخلوارج  فنيواملسح على اخل املسألة الثانية

كما يقول ، وال يعتد خبالفهم ، وذكره من باب اإليضاح ال االعتبار  فأنكروه والرافضة

 .النووي رمحه اهلل

 وهو حمل اتفاق ،للقدمني ايشرتط يف اخلف أن يكون ساتًر :لثة الثا املسألة. 

 الذي وما يسمى ) باجلزمة( حكم املسح على احلذاء الرياضي  الرابعة : املسألة

 حالتان:دون الكعبني له 
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إن كان ليس حتتها خف أو كان حتتها خف حتت الكعبني فمحل خالف  األوىل:

 بني العلماء رمحهم اهلل:

وابن  ال يصح، ألنه غري ساتر جلميع القدم، وهو مذهب األئمة األربعة :القول األول

 مبا يلي :  واوحكاه اتفاقًا، وعللتيمية 

 اخلفني جاءت يف اخلفاف اليت تسرت حمل الفرضأن الرخصة يف املسح على  أواًل :

 .؛ فيجب االقتصار على حمل الرخصة 

حمل الفرض، فإنه يكون حكم ما ظهر من القدم الغسل،  أنَّه لو مل يسرت : ثانًيا

؛ فغلب ة ن غري ضرورموحكم ما استرت املسح، وال سبيل إىل اجلمع بني الغسل واملسح 

 . لنيجت إحدى الررالغسل كما لو ظه

 .أن ما ال يسرت حمل الفرض أشبه النعلني؛ فال تتعلق به الرخصة  : ثالًثا

 .2 ال يسمى خفًا رابعًا :

املرداوي و ابن مفلح ه، وهو مذهب األوزاعي واختاره ابن حزم ونقل يصح القول الثاني:

 .وال شرط ، لعموم األدلة يف املسح ومطلقها بدون قيد  3 عن ابن تيمية

أن األحوط تركه إذا قيل بأن القطع دون الكعبني يسلبه اسم اخلف، وإن  األقرب:

و حيتاج مزيد حترير ، كان التفريق بني اخلرق يف الكعب ويف أي موضع حمل نظر 

 وخاصة إذا كان يسريًا.، وتـأمل 

إن كان حتته خف ساتر للكعبني ومسح على اخلفني وخلع احلذاء فاحلكم  الثانية:

 للخفني.

يصح املسح على اجلزمة العسكرية اليت من اجللد وتغطي القدم إىل ما فوق  فرع :

 الكعبني بالخالف لتمام الشروط فيها .

 له حالتان ؟جيوز املسح على اخلف املخرق وهل :امسةاملسألة اخل: 

 .ألنه خارج حمل الفرض ،إن كان التخريق فوق الكعبني فال يضر :األوىل

 
 (.192، 21/190الفتاوى )  2
يحتاج الرأي اآلخر البن تيمية مزيد تحرير، ألنه نقل االتفاق على عدم صحة المسح على المقطوع دون الكعبين اإلنصاف   3

 ( وقد يكون قصده الملبوس المقطوع دون الكعب دون الخفين. 1/179)
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 :محل خالف بني العلماء رمحهم اهللإن كان التخريق دون الكعبني ف :الثانية

وابن املنذر وهو قول وهو مذهب الثوري وابن املبارك وابن عيينة  ،جيوز :القول األول

 .والشنقيطي  وابن تيميةوابن حزم الشافعي القديم 

 .واحلنابلة وهو مذهب الشافعية ،ال جيوز :القول الثاني

مذهب احلنفية  وهو ،يف الكبري وزيف اخلرق اليسري وال جي وزجي :القول الثالث

 .واملالكية

 . العرف بني القليل والكثري وضابط التفريق ،الثالث :األقرب

  ؟والرقيق  على الشفافاملسح جيوز هل و :سادسةاملسألة ال 

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل

وهو قول حكي عن أبي يوسف وحممد ووإسحاق داود  وهو مذهب ،جيوز :القول األول

قال  ،األنه يسمى خًف واختاره ابن تيمية وابن عثيمني، ،احلنابلةالشافعية و يف مذهب 

واحتج وقال : )،  الرقيق(وورد عن عمر وعلي رضي اهلل عنهم املسح على اجلورب ) :النووي

مسح على جوربيه  ملسو هيلع هللا ىلصحبديث املغرية رضي اهلل عنه أن النيب  من أباحه وإن كان رقيقًا

   (.ونعليه وعن أبي موسى مثله مرفوعًا

ألن  ، واحلنابلةوالشافعية املالكية احلنفية ووهو مذهب  ،ال جيوز :القول الثاني

 .الصحابة كانت جواربهم ثقيلة

املسألة ليس فيها إمجاع حتى ، و، وملا ذكر يف املسألة األوىل  ملا تقدم ،األول :قرباأل

، وحني اخلالف يف املذاهب الفقهية ، وهي أقوال يقال بأن اخلالف شاذ وال يعتد به 

،  وفهم الصحابةفالتحاكم يف ذلك إىل الدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة 

تأخذ حكم السرت كالعورة وحنوها  وألن ظهور تفاصيل البشرة ليس مقصوداً هنا فهي ال

، وألنه وجد اخلالف بني الصحابة فال يقدم قول ، وإمنا املراد الرخصة على املكلف 

 .أحدهم على اآلخر إال مبرجح خارجي ، وهو ما تقدم ، واهلل أعلم 

 ألن  ،وهو مذهب األئمة األربعة ،يصح املسح على النعالال  :سابعةاملسألة ال

  . النعال غري ساتر للقدم
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  ألنه  ،ال يلزم املسح على الرجل الصناعية إذا كان عليها اخلف :ثامنةاملسألة ال

 .ال يلزم غسلها من األصل

  : واألخرى مكشوفة فال يصح إذا لبس خفًا يف أحد القدمني  املسألة التاسعة

 ،حكاه النووي، ألنهما كالعضو الواحد التفريق بينهما فتغسل واحدة ومتسح األخرى 

 . بال خالف 

 إذا كان ليس عند اإلنسان إال رجل واحدة فقط فيصح املسح  : املسألة العاشرة

 لعدم وجود األخرى .، عليها 

   : من كانت إحدى رجليه مريضة ال يستطيع الغسل   املسألة احلادية عشرة

 وال املسح واألخرى سليمة فيغسلها وإن لبس خفًا عليها فيصح املسح عليها .

 يشرتط يف املسح على اخلفني أن يلبسهما بعد الطهارة  :الثانية عشرة  املسألة

 .ااتفاًق أي الوضوء

 : مني كحرير أو ولو كانا حمّريصح املسح على اخلفني  املسألة الثالثة عشرة

بالنسك أو عليها صور حمرمة ، وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ألن اجلهة  ًالبسه متلبس

 منفكة .

 بعد غسل القدم يلبسهما أن يلبس اخلفنيإذا أراد  وهل عشرة : رابعةال املسألة 

 .؟اليسرى

 : حمل خالف بني الفقهاء رمحهم اهلل

ر وهو مذهب مجهو ،اليسرى وكمال الطهارة يلبسها بعد غسل القدم :القول األول

 .متفق عليه (اهرتني فمسح عليهماطدعهما فإني أدخلتهما ) :  ملسو هيلع هللا ىلص قولهلعموم  ،الفقهاء

واليسرى  ،فيلبس خف القدم اليمنى بعد غسلها ،صح بعد اليمنىي :القول الثاني

وهو مذهب  ورواية عند احلنابلةوقول عند املالكية وهو مذهب احلنفية  ،بعد غسلها

، ابن تيمية اختاره و)وهو قول حييى بن آدم وأبي ثور واملزني (  :قال ابن حزم، الظاهرية 

 .الحتمال الدليل والتعليل هلما لقولنيلواملسألة حمتملة 

 .لظاهر النص ،األول :واألقرب 
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 النية عند لبسه حبيث ينوي بلبسه املسح ال تشرتط  عشرة : امسةاملسألة اخل

 عليه ، فيصح مسحه ولو مل ينو ذلك ، كلبس الثياب عند الصالة وحنوها .

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل: كيفية املسح عشرة :  سادسةاملسألة ال 

 ،ةوهو قول عند احلنابل ، اليمنى ثم اليسرىالقدم يبدأ باخلف ذا مسح إ :القول األول

 .كالوضوء

مذهب احلنفية والشافعية وقول عند  وهو ،كالوضوء اسحهما سوًيمي :القول الثاني

 كيفيةللصفة ولعدم الدليل املبّين  ،وبأيهما فعل أجزأ ،كله يصح :واألقرب ،احلنابلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .واألفضل األول ،املسح

 اتفاقًا ، كالوضوء ، ن مسح اليسرى ثم اليمنى صح إعشرة :  بعةسااملسألة ال

 وألن تقديم األمين مستحب إمجاعًا .

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهللصفة املسح  : عشرة ثامنةال املسألة: 

مقدار املفروض هو مقدار ثالث أصابع، طوًلا، وعرضًا ، وهو مذهب  القول األول :

 احلنفية .

 ، وهو مذهب املالكية . كلهميسح ظاهر اخلف  القول الثاني :

وهو مذهب  ،الفرضيقع عليه اسم املسح يف حمل أن ميسح مقدار ما  : ثالثالقول ال

 .الشافعية

 .وهو مذهب احلنابلة ،أكثر اخلف ميسح : لرابعالقول ا

 ،اوشًك اورمبا أحدث وسواًس ،ألن االستيعاب يصعب وفيه مشقة ،رابعال :واألقرب

  .4وهو مذهب مجهور الفقهاء ،وميسح ظاهر اخلف ال أسفل القدم ،ولتعذر معرفة ذلك

  أي مير يده على اخلفني ، ال يشرع تكرار املسح على اخلف  :شرةع تاسعةالاملسألة

  .لعدم الدليل  ،وهو حمل اتفاق ،كالوضوء امسًح اثالًث

 
 .  ح أسفل الخف خالف هل يجب أو يستحب عند القائلين به كالمالكية والشافعيةوفي مس 4

 فيه خالف عند الشافعية . ؟  وهل يستحب مسح العقب 
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 بدل املسح صح مع  له لو غسل اخلف وهو البس : املوفية للعشرين املسألة

رأسه  غسلعلى من ي قياسًا ،ألنه أتى باملشروع وزيادة ،وهو مذهب مجهور الفقهاء ،الكراهة

 .فيجزئ  بدل املسح

  حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل: وقت املسح : واحدة والعشرونال املسألة 

وهو رواية يف مذهب احلنابلة واختاره  ،يبدأ بعد أول مسح بعد حدث :القول األول

 . ابن املنذر والنووي

 .وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة ،أول حدث بعد لبس من :القول الثاني 

 .ميسح املسافر فعلق األمر باملسح وليس باحلدث  ملسو هيلع هللا ىلصألن قوله  ،األول : والراجح  

 من َلبس اخلفني ثم أحدث وهو مقيم ثم سافر ومسح :والعشرون ثانيةاملسألة ال 

 .ألنه بدأ املسح وهو مسافر ،وهو مذهب مجهور الفقهاء ،فمسح مسافر

  من َلبس اخلفني وهو مقيم ثم سافر ومسح فمسح والعشرون:  لثةثاالاملسألة

 .امسافر إمجاًع

 من َلبس اخلفني ثم أحدث ومسح وهو مقيم ومل يكمل  :والعشرون رابعةال املسألة

 :فمحل خالف بني العلماء رمحهم اهلل وليلة ثم سافر ايوًم

  .حزم وهو مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلة وابن ،مسح مسافر :القول األول

 .وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ،مسح مقيم :القول الثاني

 .ألنه مسافر فيأخذ رخصة املسافر ،األول :األقرب

  ومسح وهو مسافر ثم أقام ومل من َلبس اخلفني  : والعشرون امسةاخلاملسألة

 .وهو مذهب اجلمهور ،وليلة أمت مسح مقيم ًايكمل يوم

  إذا ابتدأ املسح وهو مسافر ثم دخل بلده إن بقي من  : والعشرون سادسةالاملسألة

 ألنه انقطع حكم السفر. ،ميسح من يوم وليلة فيمسح وإن أمت املدة ال بداية مسحه أقل

 وجزمة مغطية للقدمني فله  اإذا لبس خفني أو خًف :عشرونالو ابعةسال املسألة

  :حاالت
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 فعلى أيهما املسح ؟ ثم أحدث ومسحه ثم لبس آخر اإذا لبس خًف-أ     

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل : 

وهو مذهب املالكية والقديم عند  ،ميسح على الثاني وبدايته من األول  القول األول :

 .الشافعية 

 .ال يصح ، وهو مذهب اجلمهور  : القول الثاني

ألنَّ املسح قائم مقام غسل القدم يف رفع احلدث، فصار لبسهما على األول ، واألقرب :     

 .طهارة

وهو مذهب مجهور  ،ثم لبس آخر قبل أن حيدث فيمسح على األعلى اا لبس خًفإذ -ب

 الفقهاء.

ميسح على  ثم أحدث ثم لبس آخر قبل أن يتوضأ فاملسح لألول وال اإذا لبس خًف-ج

 .وهو مذهب األئمة األربعة ،ألنه لبسه على غري طهارة ،الثاني

 ،على خف ومسح على األعلى ثم خلعه فيجوز املسح على األسفل اإذا لبس خًف -د

 .ألنه ال تالزم بينهما ،وهو مذهب احلنفية واملالكية

 وهي كالتالي ،  نواقض املسح على اخلفني :والعشرون ثامنةاملسألة ال: 

 -سال رضي اهلل عنه: )أمرنا قال صفوان بن ع ،وهو باإلمجاع ،احلدث األكرب -أ

أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلناهما على ُطهر، ثالًثا إذا سافرنا،   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  -يعين

أمحد وابن خزمية والرتمذي رواه ] ويوًما وليلة إذا أقمنا، وال خنلعهما إال من جنابة(

 .[والنسائي، وصححاه

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل خلع اخلف -ب

واختاره  ،وهو مذهب األئمة األربعة ،ينقض املسح على اخلفني  أن خلعه :القول األول

 .ابن باز

وابن واختاره ابن حزم  ،اإلنسان على الطهارة انقض إذا كان باقًييال  :القول الثاني 

 . تيمية وابن عثيمني
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) وروي عن النخعي واحلسن البصري وعطاء وأبي عالية  قال ابن املنذر يف أوسطه :

وقال ابن أبي ليلى إذا نزع )  :وقال ابن عبدالرب يف متهيده ،  وقتادة وسليمان بن حرب (

قال و،  (ناف الوضوءئخفيه بعد املسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه وال است

 (.وهو املختار األقوى ):  النووي يف جمموعه

واألصل الطهارة وال خيرج منها إال  ،قض حيتاج إىل دليلألن الن، الثاني :األقرب

كمن حلق  ،وزوال املسح ال يبطل املمسوح عليه وهي احلالة األصلية املستصحبة ، ،بيقني

 .بعد الوضوء رأسه شعر

 الذين  عند األئمة األربعةخالع اخلف ماذا يفعل  :والعشرون تاسعةاملسألة ال

 ؟ حمل خالف بينهم رمحهم اهلل :يرون بطالن املسح بالنزع 

وهو مذهب احلنفية  ،يغسل قدميه فقط ويصلي وال تشرتط املواالة :القول األول

 .والقول اجلديد عند الشافعي ورواية عن أمحد

وهو  ، وإن طال أعاد الوضوء كاماًل ،يغسل قدميه مباشرة بعد اخللع :القول الثاني

 .ملالكية ورواية عن أمحدمذهب ا

وهو القول القديم للشافعي ومذهب  ،تبطل الطهارة كاملة : القول الثالث

  .احلنابلة

ألن الوضوء انتقض يف قدمه  ،وإلزام اخلالع بغسل قدميه ،عدم البطالن :الراجح

فإما يقال أن الوضوء صحيح  :فهذا تفريق ال يصح ،وباقي األعضاء صحة الوضوء فيها

 .وأما التبعيض فهو باطل كما يقول ابن حزم ،أو يقال ليس بصحيح

 وهل نزع بعض اخلف ككله ؟  فرع :

 فيه خالف عند احلنابلة .

 . اوخالًف اوهو كسابقه حكًم ،انتهاء املدة -ج

 : ءه بعد ومل ينتقض وضو إذا نزع اخلف يف مدة املسح  املسألة املوفية للثالثني

، ألن النزع ينقض املدة وال ينقض فيمسح ، ويبدأ مدة جديدة اللبس ثم أعاد  لبسه

 .الطهارة ، ملا تقدم
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 :وكان وضوءه منتقضًا  إذا نزع اخلف يف مدة املسح املسألة الواحدة والثالثون

 ثم أعاد لبسه فال ميسح ، ألنه لبسه على غري طهارة .

   بعد انتقاض احلدث إذا نزع اخلف يف مدة املسح   :والثالثون ثانيةالاملسألة

 ؟ فهل ميسح اللبس ثم أعاد مرة أخرى والوضوء

، وطهارة كاملة، ألنه مل يدخله على طهارة مائية املسح ال يصح  القول األول : 

 .عدم اخلالف حكي و

وهو صحة احلنابلة مذهب ويصح ، خترجيًا على وجه عند الشافعية  القول الثاني :

عند مجاعة من  وعلى الطهارة الرتابية يف التيمم املسح على ملبوس فوق ممسوح

أو طهارة وال يصح أن يقال ليس بطهارة مائية ، ، واملسح طهارة مائية حقيقة 5 الفقهاء

:  ملسو هيلع هللا ىلص لعموم البدل يف قوله  ،حتى الطهارة غري املائية تصح  :فاجلواب، غري كاملة 

( فهي نكرة يف سياق اإلثبات فتفيد اإلطالق، فيكون دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتني)

، صوره املاء من باستعمال  ملسو هيلع هللا ىلصوفعله  ،6املائية وغري املائيةمطلقًا يندرج حتته الطهارة 

َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروا َوِإْن ُكْنُتْم وألنه يسمى طاهرًا بنص القرآن ، قال تعاىل : ) 

ْم َتِجُدوا َماًء َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلاَمْسُتُم النَِّساَء َفَل

 َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن

، ويف () املائدة (6َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهَِّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )

 ( رواه البخاري ومسلم ، فجعل التيمم وطهورًا وجعلت لي األرض مسجدًااحلديث : )

 .  وغري مسلم به فهو استدالل يف حمل النزاع، وكونه على غري طهارة كاملة طهارة 

روج من اخلالف واخل،  ، وكل له دليله وحجته أن يقال املسألة حمتملة: واألقرب 

 خاطرة بالعبادة . امل، وعدم متجه

 من مسح بعد انتهاء املدة ناسيًا فيلزمه إعادة الصالة :والثالثون لثةثاال املسألة ،

 ألن الطهارة ال تسقط بالنسيان.

 
،     الحنابلةالمالكية وال يصح مطلقاً عند وإال إذا كان لعذر غير عدم وجود الماء  شافعيةيصح المسح عند الال  وفي الطهارة الترابية  5

 وإن وجد الماء فيلزمه الخلع والوضوء عند األئمة األربعة . ،  ويصح عند الحنفية ورواية عند الحنابلة 
 المائية : الوضوء وغير المائية التيمم .  6
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 اليقني ، فمن من شك متى بدأ املسح فيبين على  :والثالثون  رابعةال املسألة

  اليقني .شك هل بدأ الظهر أو العصر فيجعله العصر ، ألنه 

   مدة املسح حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل : :والثالثون امسةاملسألة اخل 

ميسح املقيم يومًا وليلة واملسافر ثالثة أيام بلياليها ، وهو مذهب  القول األول :

 مجهور الفقهاء ورواية عن مالك .

 ال توقيت ، وهو مذهب مالك والقول القديم للشافعي . القول الثاني :

 يسقط التوقيت عند الضرورة ، واختاره ابن تيمية . القول الثالث :

ثالثة أيام ولياليهن للمسافر  ملسو هيلع هللا ىلص: )جعل رسول اهلل  األول ، لقول علي  الراجح :

 وورد ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، ويومًا وليلة للمقيم ( رواه مسلم وغريه 

  رواها عبدالرزاق. 

أنه مسح من اجلمعة إىل اجلمعة فقال عمر   وأجيب عن حديث عقبة بن عامر

 مبا يلي :أصبت السنة ( رواه الدارقطين واحلاكم   بن اخلطاب

واملرفوع مقدم ، فهي مرفوعة صحيحة ، بأن أحاديث التوقيت أصح وأكثر  •

وهو ، التوقيت  رضي اهلل عنه على املوقوف على الصحابي ، وأنه ورد عن عمر

 للسنة فيقدم .واملوافق ، شهر األ

 بأن لفظة من السنة شاذة كما قال الدارقطين  . •

 أنها إن صحت حتمل على الضرورة حبيث مل جيد ماء . •

أمجع العلماء على أنه ال جيوز املسح على القفازين  والثالثون: سادسةاملسألة ال

 ، هكذا قرره النووي يف جمموعه . يف اليدين والربقع يف الوجه
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 املسح على العمامة واخلمار  الثاني:القسم 

 ؟ يصح املسح على العمامةهل  :ثالثونوال سابعةال املسألة 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل : 

 .لعدم الدليل ،و مذهب مجهور الفقهاءوه ،ال يصح :القول األول

أي مدار حتت احللق وذات -بشرط أن تكون العمامة حمنكة ،يصح :القول الثاني

 ،بشرط أن تكون مدارة حتت احللقاملرأة على اخلمار  يصح مسحو ،-أي هلا طرف- ذؤابة

توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة  ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  ،وهو مذهب احلنابلة وابن حزم

 (أنها كانت متسح على اخلمار رضي اهلل عنهاملا ورد عن أم سلمة و ،[رواه مسلم]واخلفني 

  .[رواه عبدالرزاق]

وال  ،به اعلى اخلفني وإحلاًق اوقياًس ،أنه يصح بشرط مشقة النزع ملا تقدم :واألقرب

 .لعدم الدليل ،يشرتط أن تكون ذات ذؤابة أو حمنكة

  حمل  مة واخلمارالعماقبل لبس  الطهارة طاشرتا :ثالثونوال ثامنةاملسألة ال

 خالف بني العلماء رمحهم اهلل :

وهو رواية  ،لبسها على طهارة اخلمارومة ال يشرتط يف املسح على العما القول األول :

 .عند احلنابلة واختاره ابن حزم وابن تيمية

 .وهو مذهب احلنابلة كاخلف ،يشرتط :القول الثاني 

 .واألصل عدم ذلك ،لعدم الدليل على الشرطية ،األول :واألقرب 

 على  واخلمار ال توقيت يف املسح على العمامة :ثالثونوال تاسعةاملسألة ال

   .ومل حيدد على العمامة ميسح ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان  ،لعدم الدليل ،الصحيح من قولي العلماء

  ال يبطل املسح على الصحيح واخلمار خلع العمامة : املوفية لألربعنياملسألة، 

   .لعدم الدليل ،واختاره ابن حزم وابن تيمية

  يسمى  ال يصح املسح على الشماغ والطاقية، وما :واحدة واألربعونالاملسألة

لعدم املشقة يف ،  وما يسمى بالقلنسوة عند الفقهاء، وهو مذهب مجهور الفقهاء القبعة،

 .النزع
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 الَقَلْنُسَوُة: لباس للرأس خمتلف األنواع واألشكال.

 ميسح على القبعة اليت تكون مغطية للرأس واألذنني  :ثانية واألربعونال املسألة

يشق فاألحوط ترك  كالعمامة املعهودة عند العرب ، وإن كان الو والرقبة، ملشقة النزع،

 ذلك.

  املسح على اجلبرية الثالث:القسم                            

 أبي يوسفوهو مذهب ، يصح املسح على اجلبرية :واألربعون ثالثةال املسألة 

وما ورد من أدلة  ،كاخلفني والعمامة ،واملالكية وقول الشافعي القديم واحلنابلةاحلنفي 

 .واخلرق اليت على اجلروح والعصائب فمتكلم يف صحتها يف املسح على اجلبائر

 اشرتاط الطهارة قبل لبس اجلبرية حمل خالف بني  :واألربعون رابعةاملسألة ال

 العلماء رمحهم اهلل:

وهو مذهب  ،أن تلبس على طهارة املسح على اجلبريةيف ط يشرتال  القول األول :

 .احلنفية واملالكية

 .وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ،شرط :الثاني  لالقو 

،  للفرق بينهما، ولعدم صحة القياس على اخلفني ،  لعدم الدليل ،األول :األقربو 

 .وألن ذلك يأتي فجأة وليس اختيارًا 

 ميسح على اجلبرية يف احلدث األصغر واألكرب ، :واألربعون امسةاملسألة اخل 

رية من باب الضرورة، والضرورة ال فرق بن املسح على اجلأل وهذا باتفاق األئمة األربعة ،

 . فيها بني احلدث األصغر واألكرب، خبالف املسح على اخلفني؛ فهو رخصة

 حكم استيعاب املسح على اجلبرية حمل خالف بني  :واألربعون سادسةاملسألة ال

 العلماء رمحهم اهلل :

جيب استيعاب املسح على اجلبرية ، وهو قول عند احلنفية ومذهب  القول األول :

 . املالكية والشافعية واحلنابلة

 وجه عند الشافعية.قول بعض احلنفية و، وهو  وإمنا األكثر ال جيب : القول الثاني  
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 رواه] وهو قوله: »وميسح عليها« ،ألن ظاهر حديث صاحب الشجةاألول ،  الراجح :

بقاء على األصل ، يف أن ،  شامل لكل اجلبرية من كل جانب [ أبوداود وخمتلف يف صحته

 البدل يأخذ حكم املبدل .

 كانت اجلبرية يف القدم كله هل تعامل معاملة  إذا  :واألربعون سابعةاملسألة ال

 اجلبرية أو اخلف يف املسح ؟

 بقاء على األصل ، يف أن البدل يأخذ حكم املبدل .، تعامل معاملة اجلبرية 

 إذا وضع جوربًا فوق اجلبرية فاحلكم أليهما ؟ :واألربعون  ثامنةاملسألة ال 

 : رمحهم اهلل حمل خالف بني العلماء 

مذهب جيوز املسح ، وهو مذهب احلنفية ووجه عند الشافعية و القول األول :

 .احلنابلة

وقول بعض  األصح عند الشافعيةو ظاهر مذهب املالكية ال جيوز ، وهو القول الثاني :

 . احلنابلة

وألن حكم املسح معلق بالسرت  ،األول ، لعدم املانع الصحيح شرعًا وتعلياًل  راجح:ال

وألن يف ذلك  ، وألنه لبس خفًا فتمضي عليه أحكامه وقد وجد فال يتخلف عنه احلكم ، 

 ثانيةوملا جاء يف املسألة ال ،عند بعض املرضىللتشوه والقبح  ًاوسرت واملشقة للحرج ًارفع

 .والثالثني 

 فهل تنطبق عليه مسألة إذا لبس خفًا فوق اجلبرية  :واألربعون  تاسعةاملسألة ال

   خف فوق خف أو ال تنطبق ؟

نعم ، ملا تقدم ، والفرق بني االسم وبعض األحكام بني اخلف واجلورب فهي  :األقرب 

 واهلل أعلم .  ملا تقدم، غري مؤثرة يف صورة هذه املسألة ،

  ؛ بل ميسح حمددتوقيت  يس للمسح على اجلبريةل : وفية للخمسنياملاملسألة

 ، وهو حمل اتفاق بني األئمة األربعة ، لعدم الدليل على التأقيت . حيصل الُبْرء ىحت
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 وهو مذهب األئمة  يكون املسح مرة واحدة اتفاقًا ، :الواحدة واخلمسون املسألة

سواء كان حمل اجلبرية ألنه مسح كالرأس واخلفني ، وألنه طهارة خمففة  األربعة ،

  يف موضع يغسل ثالثًا أو ميسح مرة واحدة .

 يقاس اآلن على اجلبرية ما يوضع على اجلروح :  ثانية واخلمسونالاملسألة

 .وحنوها والعمليات والكسور من لفائف وأربطة وما يسمى اجلبس الطيب

هل نزع اجلبرية ينقض الوضوء ؟ واخلمسون ثالثةاملسألة ال : 

 .، وقد تقدم حكمها كحكم نزع اخلف خالفًا وترجيحًا 

هل يصح املسح على احلناء حمل خالف بني العلماء : واخلمسون رابعةاملسألة ال

 رمحهم اهلل :

 واحلنابلة .والشافعية ال يصح ، وهو مذهب املالكية  القول األول :

ابن باز وابن  الشيخان، واختاره  يصح املسح ، وهو مذهب احلنفية القول الثاني :

، اعن حفصة رضي اهلل عنها ورد ، واستدلوا مب عليهم سوابغ الرمحة والغفران عثيمني

ي : ما شأن الناس حلوا ومل حتل من عمرتك؟ قال: »إني قلدت هديملسو هيلع هللا ىلص قالت: قلت للنيب

د رأسه لّب: ) وعند أبي داود ،  رواه مسلم ، ولبدت رأسي، فال أحل حتى أحل من احلج«

وقد كان نساء الصحابة حينني رؤوسهن ومل ينقل أنهن أمرن ، بالعسل ( وفيه ضعف 

وألن إلزامهن بذلك فيه مشقة عليهن ، بغسله عند الوضوء مع شدة احلاجة لذلك 

وألن طهارة الرأس يف الصغرى مبناها على التخفيف ،  حلاجتهن إىل التزين غالبًا

 .ا يدل على التوسعة يف ذلك يكتفى باملسح وال يشرتط الغسل ممف

 وأجيب عن احلديث : بأن ذلك للضرورة كما نص على ذلك املالكية .

 يأخذ حكم ما سبق املسح على اجلل والصمغ وما  :  واخلمسون امسةاخلاملسألة

 .يف حكمها

  ؟ليس عليه جبرية فما العمل إذا كان اجلرح : واخلمسون سادسةالاملسألة 

 .ورواية عند احلنابلةوهو مذهب الشافعية  ،إن تعذر الغسل تيمم :القول األول



 

 

 19 

احلنفية ، وهو مذهب  فإن تعذر تيممإن تعذر الغسل مسح بيده عليه  :القول الثاني

 .احلنابلة وواملالكية 

 .(فاتقوا اهلل ما استطعتم:)لعموم قوله تعاىل ،الثاني :األقرب

 ؟للمرأة هل يصح املسح على املكياج  :واخلمسون  بعةسااملسألة ال 

وال يعترب من احلوائل املعتربة شرعًا ال نصًا وال مقيسًا ، واألصل ال يصح ذلك ، 

 الغسل ، وألن ذلك ال يعد عذرًا يف املسح ، ألن فرض الوجه الغسل ، إمجاعًا لآلية . 

، ومثله الرموش  وال يصح الوضوء عليه ، ألنه جرم مينع وصول املاء إىل البشرة

، وأما القول بصحة الغسل عليها ، ألن هلا جرم مينع وصول املاء 7واملناكري الصناعية 

 . فهو من شاذ القول وغلطه

وطهارة لقلوبنا  اوصالًح ملسو هيلع هللا ىلص نسأل اهلل الفقه يف الدين وفق سنة املرسلني  :ويف اخلتام

، ومن كان هو حسبنا ونعم الوكيل  ،واملظلومني لإلسالم واملسلمني اونصًر اوذرياتنا وعًز

 .8كفاه وآواه ونصره وهداه ، ونعم املوىل ونعم النصريثبته وحسبه مواله فقد 

 فهد بن حييى العماري كتبه :                                                                             

com. famary1@gmail 

 هـ8/1442/ 6                                                                                       

                       

  

 
وهاتان المسألتان هل فعلها مباح أو محرم ؟ محل خالف بين المعاصرين فقيل : يحرم ، وقيل : مباح ، وسبب الخالف هل هو من   7

 ل المنهي عنه ؟ أو أنه من الزينة المباحة ، واألحوط تركه . الوص
املسح على اخلفني الدرر  .  املسح على اخلفني للصبيحي  شرح عمدة الفقه للكاتب،  موسوعة أحكام الطهارة للدبيان، شرح زاد املستقنع للحمد، 8

 . ، حاشية ابن عابدين ، مواهب اجلليل ، اجملموع ، اإلنصاف  السنية  
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https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single8/ar-a7kam-altashahod.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kntBaCv3Lo6-PXLrzbfd2LG3geBMJrQQ/view?usp=sharing
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