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من أحكام اﳌسح على اﳋفﲔ:
رب العاﳌﲔ ،والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء
بسم ﷲ الرﲪن الرحيم ،اﳊمد
ِّ
واﳌرسلﲔ ،نبينا ٍ
ﳏمد وعلى آله وصحبه أﲨعﲔ.
أما بعد:
فقال اﳌؤلف غفرﷲ له ،ولشيخنا ،واﳊاض رين ،وﲨيع اﳌسلمﲔ:
يوما وليلةً للمقيم ،وثﻼثة أ م
)فإن كان عليه خفان وﳓوﳘا :مسح عليهما إن شاءً ،
بلياليهن للمسافر ،بشرط أن يلبسهما على طهارة ،وﻻ ﳝسحهما إﻻ ﰲ اﳊدث اﻷصغر،
ولبس ﱠ ِ
عليهما ُْ َ ِ ِ ِ
خفيه ف َ َْ ْ ْ ِ
عن أنس
مرفوعاَ ِ» :إذا ت ـ َ َ ﱠ
فيهما َوﻻَ
ً
أحدكم َ َِ َ ُ ْ
وضأَ َ َ ُ ُ ْ
وليصل َ
ـليمسح ََْ َ َ ّ
َ
إن َشاء ِإﻻﱠ ِمن َ ٍ
َ َْ ْ ُ ِ
جنابة« ]سنن الدارقطﲏ ).[(٧٩٣
ْ َ َ
َ
ﳜلعهما ْ َ
فإن كان على أعضاء وضوئه جبﲑة على ٍ
كسر ،أو دواءٌ على جرح ،ويضره الغسل:
مسحه ﳌاء ﰲ اﳊدث اﻷكﱪ واﻷصغر حﱴ يﱪأ.
وصفة مسح اﳋفﲔ :أن ﳝسح أكثر ظاهرﳘا.
وأما اﳉبﲑة :فيمسح على ﲨيعها(.

مناسبة اﳌسح على اﳋفﲔ ﳌا قبله:
هذا الفصل تتمة لصفة الوضوء ،ومناسبة ذكر أحكام اﳌسح على اﳋفﲔ بعد الوضوء ،أن
متمم للوضوء ﰲ اﳊقيقة ،فإن أعضاء الوضوء ﳍا حالة يباشرها اﳌاء،
اﳌسح على اﳋفﲔ ٌ
وهي فيما إذا غسلت القدمان ،وحال ﳝسح عليهما وهذا فيما إذا كان عليهما حائل،
اﳊائل جبﲑةً ،فيما إذا كانت ﰲ غﲑ
سواءٌ كان اﳊائل ُخفا ،كما ﰲ القدمﲔ ،أو كان
ُ
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القدمﲔ ،ولذلك احتاجوا إﱃ ذكر أحكام اﳌسح بعد صفة الوضوء؛ ﱠ
تتم الصفة
ﻷن ا ﱡ
الشرعية للوضوء ،هذا هو مناسبةُ ذكر هذا الفصل ﰲ ب صفة الوضوء.
ﱠ

مشروعية اﳌسح على اﳋفﲔ:
واﳌسح على ُﱠ
اﳋفﲔ رخصةٌ تواترت ا النصوص ،وقد جاءت اﻹشارة إليها ﰲ القرآن
ﱠِ
الصﻼةِ
ِ
قمتم ِ َإﱃ ﱠ
الذين َآمنُوا َإذا ُ ْ ُ ْ
الكرﱘ ﰲ آية الطهارة حيث قال تعاﱃ َ} :أَ ي ﱡَـها َ
ِ
ِ ِ
َ ِْ
أيديكم ِ َإﱃ ْ ِ ِ
وأرجلكم{ ] سورة اﳌائدة
برءوسكم َ َْ ُ َ ُ ْ
امسحُوا ُ ُ ُ ْ
وجوهكم َوَْ َ ُ ْ
فاغسلُوا ُ ُ َ ُ ْ
َ
الم َرافق َو ْ َ
)ِ } [(٦
وأرجلكم{ ،على قراءة الكسر ،أي :وامسح وا رجلكم.
وأما ﰲ السنة فإ ا جاءت متواترةً عن النﱯ صلىﷲ عليه وعلى آله وسلم ،نقلها عنه اﳉمع
الغفﲑ من أصحاب النﱯ صليﷲ عليه وسلم ،حﱴ ُ ﱠ
عد ذلك من ﲰات أهل السنة ،وقد
ذكره ﲨاعة من أصحاب العقائد فيما ﲤيز به أهل السنة.
قال رﲪه ﷲ) :فإن كان عليه ُ ﱠ
خفان( أي :إذا كان على اﳌتطهر خفان ،ن سﱰ قدميه
ﳋف ،واﳋف هو الذي يوضع على القدم ،من ٍ
ٍ
صوف ،أو ٍ
وبر ،أو ٍ
قطن ،أو غﲑ
جلد ،أو
ذلك ،وﳍذا قال رﲪهﷲ) :فإ ن كان عليه ُ ﱠ
خفان( ليشمل ﱠ
كل ما يوضع على القدم سواءً
كان من جلد ،وهذا هو الغالب ﰲ اﳋفاف ،أو كان من صوف ،أو وبر ،وليشمل ما
يوضع من غﲑ اﳋفاف على اﻷقدام ،قال) :وﳓوﳘا ( كاللفائف ،والعصائب الﱵ توضع
على اﻷقدام واﳉوارب.
قال رﲪهﷲ) :مسح عليهما إن شاء() ،مسح عليهما( أي :على اﳋفﲔ وﳓوﳘا إن شاء،
أي :اﻷمر يرجع إليه فله أن ﳝسح بدل الغسل ،وقد تقدم أن اﳌسح إمرار الشيء على
بسطا ،أما كيفية اﳌسح ،فإنه يكفي ﰲ مسح اﳋفﲔ مرة واحدة؛ ﻷنه ما كان
الشيء ً
ﳑسوحا فإنه ﻻ يُ شرع تكراره كما ﱠ
اﻻستيعاب ،أي :ﻻ
تقدم ،كما أنه ﻻ ﳚب ﰲ اﳌسح
ُ
ً
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اﳋفﲔ أن ﳝسح أكثر
ﳚب أن يستوعب ما ﳝسح كما سيأﰐ ﰲ قوله) :وصفة مسح ُ
ظاهريهما(.

أيهما أفضل؛ الغسل أو اﳌسح؟
ﳐﲑ على ٍّ
حد سواء ،بﲔ أن ﳝسح على اﳋف ،وبﲔ أن
وقوله رﲪهﷲ) :إن شاء( يفيد أنه ﱠ
ﳜلع اﳋف ،ويغسل القدم ،وقد ذهب بعض أهل العلم إﱃ أن اﻷفضل اﳌسح ،وآخرون
إﱃ أن اﻷفضل الغسل ،وآخرون قالوا :اﻷفضل ما وافق حال اﻹنسان دون تكلف ،فإن
قدم مكشوفة ،فاﻷفضل الغسل ،وإن كان ذا ٍ
كان ذا ٍ
قدم مستورة ،فاﻷفضل اﳌسح.
وهذا القول اﻷخﲑ هو أصو ا ،أصوب هذه اﻷقوال؛ أن اﻷفضل ما وافق حال اﻹنسان،
من كونه مكشوف القدم أو مستورها ،فإن كان مكشوف القدم فاﻷفضل الغسل ،فﻼ
يسن أن ﲣلعه أو
يسن أن تلبس خفا حﱴ ﲤسح ،وﻻ يقال ﳌن كان قد لبس خفا ُ :ﱡ
ُيقال ُ :ﱡ
اﻷفضل أن ﲣلعه حﱴ تغسل ،بل اﻷفضل ما وافق حال اﻹنسان وكﻼﳘا مش روع.

وانتهاء:
ً
مدة اﳌسح على اﳋفﲔ ابتداءً
يوما وليلة للمقيم ،وثﻼثة أ م بلياليها للمسافر( هذا بيان
بعد ذلك قال اﳌصنف رﲪهﷲً ) :
مدة اﳌسح ،وقد جاء ﰲ ذلك ﲨلة من اﻷحاديث؛ ففي صحيح اﻹمام مسلم من حديث
ثﻼثةَ َأﱠ ٍم َ ِ
ـوما َولَ ي َْـلةً ِْ ُ ِ ِ
هن ِْ ُ ِ ِ
للمقيم«
جعل َ ُ ُ
رسول اﱠِ -ﷺ ََ َ -
للمسافر َو ي َ ْ ً
ََ
وليال ي ـَ ُ ﱠ َ
علي َ َ َ » :
ٍّ
]صحيح مسلم .[(٦٦١) :وجعل مثله ﰲ حديث صفوان .
وأما ابتداء اﳌدة ،فلم يتكلم اﳌصنف رﲪه ﷲ عن ابتداء اﳌدة ،وابتداء اﳌدة للعلماء فيها
قوﻻن:
aswaralm٣refa.com

»«٣

منصة أسوار اﳌعرفة

منصة أسوار اﳌعرفة

اﳌرحلة اﻷوﱃ  :كتاب »الطهارة من منهج السالكﲔ «

 منهم من قال :إن ابتداء مدة اﳌسح ،من اﳌسح ﻻ من وقت اﳊدث. ومنهم من قال :بل ابتداء مدة اﳌسح من اﳊدث.مسح بعد
هذان القوﻻن ﻷهل العلم ،منهم من قال :إن حساب مدة اﳌسح يبتدئ من أول ٍ
ٍ
حدث ،ومنهم من قال :إن حساب مدة اﳌسح تبدأ من اﳊدث الذي انتقض به الطهارة،
ولكل ٍ
قول حجة.
واﻷقرب من هذين القولﲔ هو أن اﳊساب يبتدئ من اﳊدث ،وقد رجح اﳌصنف رﲪه
ﷲ ﰲ بعض كتبه أن اﳌدة تبتدئ من اﳌسح بعد اﳊدث.
يوما
اﳌقيم ً
واحتج لذلك ن النﱯ صليﷲ عليه وسلم جعل هذه اﳌدة مدًة للمسح »ﳝسح ُ
اﳌسافر ثﻼثة أ م بلياليهﱠن« .واﻷقرب من هذين القولﲔ هو القول اﻷول؛ وذلك
وليلة ،و ُ
أنه إذا أحدث جاز له اﳌسح ،كونه ﱂ ﳝسح هذا ﻻ يعطل حساب اﳌدة على القول
ﲝساب اﳌدة.

القول نه ﻻ توقيت ﰲ اﳌسح ومناقشته:
قول آخر أنه ﻻ توقيت ﰲ اﳌسح على اﳋفﲔ ،بل ﳝسح ما شاء دون وقت ،دون
وهناك ٌ
مرفوعا ،ولكنه ﻻ يصح ،وﰲ
مﻼحظة وقت ،وقد جاء ذلك ﰲ حديث عن عمر ،
ً
يوما؟
أﰊ بن عمارة» :أنه قال :رسولﷲ أمسح على اﳋفﲔ؟ قال :نعم .قالً :
حديث ُ ِّ
يوما .قال :ويومﲔ؟ قال :ويومﲔ .قال :وثﻼثة؟ قال :نعم وما شئت« ]سنن أﰊ
قالً :
داود .[(١٥٨) :إﻻ أن اﳊديث ﰲ إسناده مقال.
وأقرب اﻷقوال ﰲ التوقيت أن اﻷصل مراعاة التوقيت ،إﻻ أن يكون ما يدعو إﱃ عدم
م راعاته ،كحال الضرورة وﳓوها ،وﳛمل ما جاء عن أنس ،وعن عمر ،وما جاء ﰲ
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حديث ُأﰊ بن عماره على هذا اﳌعﲎ ،وأنه ُيلغى التوقيت عند اﻻضط رار ،كالذي ﻻ ﳚد
ماءً  ،كالذي ﻻ يتمكن من اﳋلع ،أو ﳚد مشقه ﰲ اﳋلع وﳓو ذلك.
وهذا القول اختاره شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية رﲪهﷲ حيث قال" :إن اﳌضطر إﱃ عدم نزع
اﳋفﲔ ،كالذي يواصل السﲑ ،واﳌسﲑ ،واﳋائف وﳓوﳘا ﳝسح وإن جاوز ثﻼثة أ م
بلياليها" .لكنه جعل ذلك ﰲ الضرورة ،وشبهه ﳉبﲑة فجعل ذلك كاﳌسح على اﳉبﲑة.

شرط اﳌسح على اﳋفﲔ:
ﰒ قال اﳌصنف رﲪهﷲ) :بشرط أن يلبسهما على طهارة( هذا يتعلق بشرط جواز اﳌسح
على اﳋفﲔ أن يلبسهما على طهارة ،أي :يشﱰط لصحة اﳌسح على اﳋفﲔ ،أن يتقدم
لبسهما طهارة ﳌاء ،ن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة ،ﻻ خﻼف ﰲ ذلك بﲔ أهل
العلم.
ودليل ذلك ما ﰲ الصحيح من حديث اﳌغﲑة بن شعبة قال» :كنت مع النﱯﷺ ﰲ سفر
فأهويت ﻷ نزع خفيه فقال :دعهما فإﱐ أدخلتهما طاهرتﲔ« ]صحيح البخاري:
).[(٢٠٣
احدا ،ما هو
وقد اشﱰط الفقهاء رﲪهمﷲ
شروطا غﲑ هذا ،اﳌصنف ﱂ يذكر إﻻ ً
ً
شرطا و ً
شروطا،
الشرط؟ ،أن يلبسهما على طهارة .الفقهاء اشﱰط وا ﳉواز اﳌسح على اﳋفﲔ
ً
شروطا ،ﱂ يثبت منها إﻻ
أشار إليها اﳌصنف رﲪهﷲ بقوله" :وا شﱰط الفقهاء ﳉواز اﳌسح
ً
شرطان " كونه يسمى خفا ،أي :يسﱰ القدم ﳑا جرى العرف والعادة بسﱰه به أو ﲟثله،
والثاﱐ أن يوضع على طهارة .
ﳐرقا ،وﻻ صغﲑًا ،وﻻ
مفتقا ،وﻻ ً
وما ذكره الفقهاء ﰲ شروط اﳋف من كونه أﻻ يكون ً
كبﲑًا ،وأن يسﱰ ﳏل الفرض ،كل ذلك من اﻻش ﱰاطات الﱵ ذكرها الفقهاء ﻻ دليل
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عليها ،وقد رجح اﳌصنف رﲪهﷲ أنه ﻻ يشﱰط إﻻ أن يكون ﳑا يصدق عليه اسم اﳋف؛
هذا واحد ،الثاﱐ :أن يكون قد لبسه على طهارة.

اختصاص اﳌسح لطهارة الصغرى:
قال رﲪه ﷲ) :وﻻ ﳝسحهما إﻻ ﰲ اﳊدث اﻷصغر( وذلك أن اﳌسح على اﳋفﲔ من
خصائص الطهارة الصغرى ،فﻼ يكون ﰲ اﳊدث اﻷكﱪ؛ ﳌا جاء ﰲ حديث صفوان أنه
ثﻼ ً ِإﻻﱠ ِمن َ ٍ
ِ
ِ
رسول اﱠِ -ﷺ ِ -ﰲ َ َ ٍ
جنابة
نزعهُ َ َ
أمرَ َ ْأن ﻻَ ن ـَ ْ ِ َ
ْ َ َ
مع َ ُ
قالُ » :كنﱠا َإذا ُكنﱠا َ َ
سفر َ ََ
ولكن ِ ِ ٍ
ِ
غائط و ب ٍ
ـول َو ن َ ْـوم« ]سنن النسائي ،(١٥٩) :سنن ا لﱰمذي .[(٩٦) :ودل
ََ ْ ْ
من َ َ َ ْ
وإن
هذا أنه ﻻ يكون مسح ﰲ اﳊدث اﻷكﱪ ،بل ﻻبد من غسل ،وﷲ تعاﱃ قد قالْ ِ َ } :
ﱠ
وبﲔ النﱯ صليﷲ عليه وسلم ذلك
فاطهروا{ ] سورة اﳌائدة اﻵية ) [(٦ﱠ
ُك ن ْ ُ ْ
ـتم ُج ن ُ ًـبا َ ﱠ ُ
التطهر فاضة اﳌاء على ﲨيع البدن دون استثناء.
ـوضأَ
وبعد ذلك قال رﲪهﷲ ﰲ اﻻستدﻻل ﳌا تقدم من مسائل )عن أنس مرفوعًاَ ِ» :إذا ت َ َ ﱠ
إن َشاء ِإﻻﱠ ِمن َ ٍ
ولبس ﱠ ِ
فيهما وﻻَ َ َْ ْ ُ ِ
عليهما وُْ َ ِ ِ ِ
خفيه ف َ ْ َ ْ ْ ِ
جنابة«
أحدكم َ َِ َ ُ ْ
ْ َ َ
َ َُُْ
َ
ليصل َ َ
ﳜلعهما ْ َ
ـليمسح َ َْ َ َ ّ
َ
]سنن الدارقطﲏ ([(٧٩٣) :وهذا اﳊديث استدل به اﳌؤلف على ما ذكر من أنه ي نزع
للجنابة ،وأوﱃ منه ﰲ اﻻستدﻻل وأصح ،حديث صفوان الذي ذكرت ،وهذا اﳊديث فيه
وليصل فيهما وﻻ ﳜلعهما إن شاء
أنه ﳚوز استدامة لبس اﳋفﲔ دون توقيت؛ ﻷنه قالِّ » :
إﻻ من جنابة« لكن هذا عند ﲨهور العلماء ﳏمول على اﻷحاديث الﱵ فيها ماذا؟،
اﻷحاديث الﱵ فيها التوقيت.

أحكام اﳌسح على اﳉبﲑة وﳓوها:
قال) :فإن كان على أعضاء وضوئه( بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق حكام اﳌسح على
اﳋفﲔ ،انتقل إﱃ ما يلحق ما ،وهو اﳉبﲑة ،وﳓوها ﳑا قد يضطر إليه على أعضاء
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الطهارة ،قال) :فإن كان على أعضاء وضوئه( وهي الوجه ،والرأس ،واليدان ،والقدمان
)إن كان على أعضاء وضوئه جبﲑة على كسر( واﳉبﲑة هي ما يشد على العظام
اﳌكسورة من العصائب والعيدان.
جرح( أو كان قد لف ُلفافة ،أو خرقة على جرح) ،ويضره الغسل( أي:
)أو دواءٌ على ٍ
يضره جر ن اﳌاء عليه ،وذلك ن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو ﳛصل له مشقة زائدة عن
ﱡ
اﳌعتاد ،هذا معﲎ الضرر اﳌذكور ﰲ قوله) :ويضره الغسل( يضره إما بز دة مرضه ،وإما
بتأخر برئه وشفائه ،وإما ﲟشقة زائدة عن اﳌعتاد ،إذا كان كذلك ،فإنه يكتفي ﳌسح؛
ولذلك قال) :مسحه ﳌاء ﰲ اﳊدث اﻷكﱪ واﻷصغر حﱴ يﱪأ( بل لو ﱂ يكن على هذا
العضو شيءٌ من اﻷشياء ،وكان يضره الغسل ،فإنه ﻻ ﳚب عليه الغسل ،إﳕا يصﲑ إﱃ
اﳌسح.
قال رﲪهﷲ) :ﰲ اﳊدث اﻷكﱪ واﻷصغر( وهذا ﳑا تفارق فيه اﳉبﲑة اﳌسح على اﳋفﲔ،
اﳌسح على اﳋفﲔ ﻻ يكون إﻻ ﰲ اﳊدث اﻷصغر ،وأما اﳌسح على اﳉبﲑة فيكون ﰲ
اﳊدث اﻷصغر واﻷكﱪ ،والفارق الثاﱐ أن اﳌسح على اﳋفﲔ مؤقت بوقت ،وأما اﳌسح
على اﳉبﲑة فإنه ﻻ توقيت فيه ،ولذلك قال حﱴ يﱪأ ،طالت اﳌدة ،أو قصرت.
استطعتم{ ] سورة التغابن اﻵية )} ،[(١٦ﻻ
دليل ذلك قول ﷲ تعاﱃَ } :فا ت ـﱠقُوا اﱠَ َما ْ َ َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
فسا ِﱠإﻻ َما
وسعها{ ] سورة البقرة اﻵية )} ،[(٢٨٦ﻻ ُ َّ ُ
ُ َّ ُ
ـفسا ِﱠإﻻ ُ ْ ََ
يكلف اﱠُ ن ـ َ ْ ً
يكلف اﱠُ ن َ ْ ً
آ َ َها{ ] سورة الطﻼق اﻵية ).[(٧
شجة
وقد استدل ﲨاعةٌ من الفقهاء ،ﲝديث جابر ﰲ قصة صاحب الشجة ،الذي أصابته ﱠ
ﰲ رأسه فاحتلم ،فسأل أصحابه فقال ﳍم :هل ﲡدون ﱄ رخصة ﰲ التيمم ،فقالوا :ما ﳒد
لك رخصة ،وأنت تقدر على اﳌاء فاغتسل فمات .فقال النﱯ صليﷲ عليه وسلم ﳌا بلغه
ذلك» :قتلوه قتلهمﷲ ،أﻻ سألوا إذ ﱂ يعلموا؛ فإﳕا شفاء العي السؤال ،إﳕا كان يكفيه أن
يتيمم ويعصر أو يعصب  -شك موسى  -على جرحه خرقة ﰒ ﳝسح عليها ويغسل سائر
جسده« ]سنن أﰊ داود ،(٣٣٦) :سنن ابن ماجة [(٥٧٢) :هذا اﳊديث استدل به كثﲑٌ
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كثﲑٌ من الفقهاء على مشروعية اﳌسح على اﳉبﲑة ،واللفائف ،وﳓوها ،لكن هذا اﳊديث
ﰲ إسناده مقال ،والذي يظهر أن العمل على عموم قول ﷲ تعاﱃ} :فَا ت ـﱠقُوا اﱠَ َما
استطعتم{ ] سورة التغابن اﻵية ) .[(١٦وأن اﳌسح قد جاء ﰲ ال شرع ﰲ حال عدم القدرة
ْ َ َْ ُ ْ
قائما مقام الغسل ﰲ حال العجز عن الغسل.
على الغسل ،فيكون اﳌسح ً

صفة اﳌسح على اﳋفﲔ:
قال رﲪهﷲ) :وصفة مسح اﳋفﲔ أن ﳝسح أكثر ظاهريهما() ،صفة مسح اﳋفﲔ( أي:
الوارد ﰲ مسح اﳋفﲔ ،مسح أكثرﳘا؛ إذ إن النﱯ صلي ﷲ عليه وسلم ﱂ ينقل عنه أنه
استوعب مسح كل اﳋف ،بل مسح ظاهر اﳋف ،ولذلك ﻻ ﳚب استيعابه ،بل يكفي
مسح أكثر اﳋف؛ ﻷنه ﳌا انتقل إﱃ اﳌسح ،وسهل له فيه ،زادت السهولة بعدم وجوب
استيعاب العضو ،وهذا تعليل.
أما من حيث الدليل فإنه ﻻ دليل على وجوب اﻻستيعاب ،فيكون اﳌسح على الظاهر ،وقد
علي أنه قال» :لو كان الدين لرأي ،لكان أسفل اﳋف أوﱃ ﳌسح من أعﻼه،
جاء عن ٍّ
وقد رأيت رسول ﷲﷺ ﳝسح على ظاهر خفيه« ]سنن أﰊ د اود [(١٦٢) :وﱂ يذكر
استيعاً .
وجاء ذلك عن اﳌغﲑة حيث قال» :رأيت رسولﷲﷺ ﳝسح على ظهور اﳋفﲔ« ]مسند
اﻹمام أﲪد.[١٨١٨١ :

صفة اﳌسح على اﳉبﲑة:
أما اﳉبﲑة فإنه ﳚب استيعاب اﳌسح فيها ،ولذلك قال) :أما اﳉبﲑة فيمسح ﲨيعها( ،وهذا
ﳑا تفارق فيه اﳉبﲑة اﳌسح على اﳋفﲔ ،وهكذا ذكر الفقهاء رﲪهمﷲ ،قال وا :ﻷ ا قائمة
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مقام اﻷصل ،واﻷصل هو استيعاب العضو اﳌستور لغسل ،فيستوعب البدل ﳌسح ،الذي
هو بدل الغسل ،وهذا تعليل وﷲ تعاﱃ أعلم لصحة ،وإﻻ فليس ﰲ ذلك أصل من السنة أو
دليل يُصار إليه.
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