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 : املسح على اخلفنيمن أحكام

لرحيم بسم  لرمحن ا ِّاحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء ، هللا ا
ملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  .ٍوا

  :أما بعد

 :فقال املؤلف غفر هللا له، ولشيخنا، واحلاضرين، ومجيع املسلمني

م ًةًسح عليهما إن شاء، يوما وليلم: فإن كان عليه خفان وحنومها(  للمقيم، وثالثة أ
بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، وال ميسحهما إال يف احلدث األصغر، 

ليمسح عليهما وليصل فيهما وال  «:ًعن أنس مرفوعا ـ ف وضأ أحدكم ولبس خفيه  ـ َإذا ت َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِّ ََ ُْ َ َْ ْ ْ ََُ ْ َْ ِ َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ِ
َخيلعهم ُ ْ ٍا إن شاء إال من جنابةََْ َِ َ َْ ََّ ِ َِ  .])٧٩٣(سنن الدارقطين [ »ْ

جرح، ويضره الغسل ٌفإن كان على أعضاء وضوئه جبرية على كسر، أو دواء على  ٍ :
ملاء يف احلدث األكرب واألصغر حىت يربأ  .مسحه 

 .أن ميسح أكثر ظاهرمها: وصفة مسح اخلفني

 .)فيمسح على مجيعها: وأما اجلبرية

 

 :املسح على اخلفني ملا قبلهمناسبة 

لفصل تتمة لصفة الوضوء، ومناسبة ذكر أحكام املسح على اخلفني بعد الوضوء، أن اهذا 
ٌاملسح على اخلفني متمم للوضوء يف احلقيقة، فإن أعضاء الوضوء هلا حالة يباشرها املاء، 

 حائل،  فيما إذا غسلت القدمان، وحال ميسح عليهما وهذا فيما إذا كان عليهمايوه
ُسواء كان احلائل خفا، كما يف القدمني، أو كان احلائل ُ ، فيما إذا كانت يف غري ًة جبريٌ
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ا تتم الصفة  ُّالقدمني، ولذلك احتاجوا إىل ذكر أحكام املسح بعد صفة الوضوء؛ ألن  َّ
ب صفة الوضوء ُالشرعية للوضوء، هذا هو مناسبة ذكر هذا الفصل يف  َّ. 

 

 :ى اخلفنيمشروعية املسح عل

ا النصوص، وقد جاء ترت  ٌواملسح على اخلفني رخصة توا  اإلشارة إليها يف القرآن تَُّ
ـها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة {: الكرمي يف آية الطهارة حيث قال تعاىل ي ِ أ َّ َ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ُ َ ََ ِ َّ َُّ َ

ُفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل المرافق وامسح َ َُ ْ َْ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ ُِ ْ ُْ َُ َ ِ ْ ْوا برءوسكم وأرجلكمَ ُْ َُ ُ َْ َ ِ ُ سورة املائدة [ }ُِ
رجلكم:، على قراءة الكسر، أي}ِوأرجلكم{ ])٦(  . وامسحوا 

ترة عن النيب صل ا جاءت متوا  هللا عليه وعلى آله وسلم، نقلها عنه اجلمع ىًوأما يف السنة فإ
َّالغفري من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم، حىت عد ذلك من مسات أه ل السنة، وقد ُ

 .ذكره مجاعة من أصحاب العقائد فيما متيز به أهل السنة

َّفإن كان عليه خفان(: قال رمحه هللا ن سرت قدميه : أي )ُ إذا كان على املتطهر خفان، 
ٍخلف، واخلف هو الذي يوضع على القدم، من جلد، أو صوف، أو وبر، أو قطن، أو غري  ٍ ٍ ٍ

َّن كان عليه خفانفإ(: ذلك، وهلذا قال رمحه هللا ء لي)ُ ًشمل كل ما يوضع على القدم سوا َّ 
و كان من صوف، أو وبر، وليشمل ما  كان من جلد، وهذا هو الغالب يف اخلفاف، أ

 كاللفائف، والعصائب اليت توضع )وحنومها(: يوضع من غري اخلفاف على األقدام، قال
 .على األقدام واجلوارب

 على اخلفني وحنومها إن شاء، : أي)مسح عليهما( ،)ءمسح عليهما إن شا(: قال رمحه هللا
 األمر يرجع إليه فله أن ميسح بدل الغسل، وقد تقدم أن املسح إمرار الشيء على :أي

ًالشيء بسطا، أما كيفية املسح، فإنه يكفي يف مسح اخلفني مرة واحدة؛ ألنه ما كان 
شرع تكراره كما تقدم، كما أنه ال جي َّممسوحا فإنه ال ي ُ  ال :ُب يف املسح االستيعاب، أيً
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ُوصفة مسح اخلفني أن ميسح أكثر (: جيب أن يستوعب ما ميسح كما سيأيت يف قوله
 .)ظاهريهما

 

 أيهما أفضل؛ الغسل أو املسح؟

ٍّ يفيد أنه خمري على حد سواء، بني أن ميسح على اخلف، وبني أن )إن شاء(: وقوله رمحه هللا َّ
 ذهب بعض أهل العلم إىل أن األفضل املسح، وآخرون خيلع اخلف، ويغسل القدم، وقد

األفضل ما وافق حال اإلنسان دون تكلف، فإن : إىل أن األفضل الغسل، وآخرون قالوا
ورة، فاألفضل املسح ٍكان ذا قدم مكشوفة، فاألفضل الغسل، وإن كان ذا قدم مست ٍ. 

ا، أصوب هذه األقوال  وافق حال اإلنسان،  أن األفضل ما؛وهذا القول األخري هو أصو
ورها، فإن كان مكشوف القدم فاألفضل الغس ل، فال من كونه مكشوف القدم أو مست

ُّيسن أن تلبس خف: ُيقال ُّيسن أن ختلعه أو : اح، وال يقال ملن كان قد لبس خفا حىت متسُ ُ
 .األفضل أن ختلعه حىت تغسل، بل األفضل ما وافق حال اإلنسان وكالمها مشروع

 

ًسح على اخلفني ابتداء وانتهاءمدة امل ً: 

م بلياليها للمسافر(: بعد ذلك قال املصنف رمحه هللا  هذا بيان )ًيوما وليلة للمقيم، وثالثة أ
في صحيح اإلمام مسلم من حديث ف ؛مدة املسح، وقد جاء يف ذلك مجلة من األحاديث

َِّجعل رسول ا «: ٍّعلي  ُ ُ َ َ َ ـلة للمقيم- ملسو هيلع هللا ىلص -َ ي وما ول ـ ي هن للمسافر و ـ ي م وليال ِ ثالثة أ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َْ ًْ ََْ َ ًَ َ َ َْ ِ َ َّ ُ ٍ ََّ َ ََ« 
 .وجعل مثله يف حديث صفوان . ])٦٦١(: صحيح مسلم[

وأما ابتداء املدة، فلم يتكلم املصنف رمحه هللا عن ابتداء املدة، وابتداء املدة للعلماء فيها 
 :قوالن
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 . إن ابتداء مدة املسح، من املسح ال من وقت احلدث:قال منهم من -

 . بل ابتداء مدة املسح من احلدث: ومنهم من قال-

ٍإن حساب مدة املسح يبتدئ من أول مسح بعد : هذان القوالن ألهل العلم، منهم من قال
إن حساب مدة املسح تبدأ من احلدث الذي انتقض به الطهارة، : ٍحدث، ومنهم من قال

 .ٍقول حجةولكل 

واألقرب من هذين القولني هو أن احلساب يبتدئ من احلدث، وقد رجح املصنف رمحه 
 .هللا يف بعض كتبه أن املدة تبتدئ من املسح بعد احلدث

ًميسح املقيم يوما « للمسح ًةهللا عليه وسلم جعل هذه املدة مدن النيب صلي ذلك لواحتج  ُ
م  وذلك ؛واألقرب من هذين القولني هو القول األول. »َّن بلياليه ُوليلة، واملسافر ثالثة أ

أنه إذا أحدث جاز له املسح، كونه مل ميسح هذا ال يعطل حساب املدة على القول 
 .حبساب املدة

 

نه ال توقيت يف املسح ومناقشته  :القول 

ٌوهناك قول آخر أنه ال توقيت يف املسح على اخلفني، بل ميسح ما شاء دون وقت، دون 
، مرفوعا، ولكنه ال يصحمال   ويف،ًحظة وقت، وقد جاء ذلك يف حديث عن عمر 

ِحديث أيب ؟ اًيوم:  قال. نعم:  رسول هللا أمسح على اخلفني؟ قال:أنه قال«:  بن عمارةُّ
سنن أيب [ »نعم وما شئت: ؟ قالوثالثة:  قال. ويومني:؟ قالويومني:  قال.اً يوم:قال

 . أن احلديث يف إسناده مقالإال. ])١٥٨( :داود

وأقرب األقوال يف التوقيت أن األصل مراعاة التوقيت، إال أن يكون ما يدعو إىل عدم 
مراعاته، كحال الضرورة وحنوها، وحيمل ما جاء عن أنس، وعن عمر، وما جاء يف 
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د ُ بن عماره على هذا املعىن، وأنه يلغى التوقيت عند االضطرار، كالذي ال جيُحديث أيب
 .، كالذي ال يتمكن من اخللع، أو جيد مشقه يف اخللع وحنو ذلكًماء

اره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا حيث قال نزع إ: "وهذا القول اخت ن املضطر إىل عدم 
م  اخلفني، كالذي يواصل السري، واملسري، واخلائف وحنومها ميسح وإن جاوز ثالثة أ

جلبرية فجعل ذلك كاملسح على اجلبريةلكنه جعل ذلك يف الضرور". بلياليها  .ة، وشبهه 

 

 :شرط املسح على اخلفني

هذا يتعلق بشرط جواز املسح  )بشرط أن يلبسهما على طهارة(: مث قال املصنف رمحه هللا
 يشرتط لصحة املسح على اخلفني، أن يتقدم :على اخلفني أن يلبسهما على طهارة، أي

ن يلبسها  ملاء،  وهو طاهر كامل الطهارة، ال خالف يف ذلك بني أهل لبسهما طهارة 
 .العلم

كنت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر  «:  قالةودليل ذلك ما يف الصحيح من حديث املغرية بن شعب
نزع خفيه فقال  :صحيح البخاري[ »دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: فأهويت أل

)٢٠٣([. 

يذكر إال شرطا واحدا، ما هو وقد اشرتط الفقهاء رمحه ًم هللا شروطا غري هذا، املصنف مل  ً ً
ًالفقهاء اشرتطوا جلواز املسح على اخلفني شروطا، . الشرط؟، أن يلبسهما على طهارة

ًشرتط الفقهاء جلواز املسح شروطا، مل يثبت منها إال او": أشار إليها املصنف رمحه هللا بقوله
سرت القدم مما جرى العرف والعادة بسرته به أو مبثله،  ي:ا، أي كونه يسمى خف"شرطان

 .والثاين أن يوضع على طهارة

ًوما ذكره الفقهاء يف شروط اخلف من كونه أال يكون مفتقا، وال خمرقا، وال صغريا، وال  ً ً
ًكبريا، وأن يسرت حمل الفرض، كل ذلك من االشرتاطات اليت ذكرها الفقهاء ال دليل 
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 ؛نف رمحه هللا أنه ال يشرتط إال أن يكون مما يصدق عليه اسم اخلفعليها، وقد رجح املص
 . أن يكون قد لبسه على طهارة:هذا واحد، الثاين

 

لطهارة الصغرى  :اختصاص املسح 

 وذلك أن املسح على اخلفني من )وال ميسحهما إال يف احلدث األصغر(: قال رمحه هللا
 ملا جاء يف حديث صفوان  أنه ؛ األكربخصائص الطهارة الصغرى، فال يكون يف احلدث

َِّكنَّا إذا كنَّا مع رسول ا «: قال ِ ُ ََ َ ُ َُ نزعه ثال إال من جنابة - ملسو هيلع هللا ىلص -ِ ـ ن ٍ يف سفر أمر أن ال  َِ َ ْ ََ َّ ِ ً َ َْ ُ َ ِ ٍَ ََ ْ َ ََ َ َ ِ
وم ـ ن ول و ـ ب ْولكن من غائط و َْ َ َ ٍَ َ ْ ٍْ ِ ِ َِ ودل . ])٩٦(: لرتمذيسنن ا، )١٥٩(: سنن النسائي[ »َ

ْوإن {: هذا أنه ال يكون مسح يف احلدث األكرب، بل البد من غسل، وهللا تعاىل قد قال َِ
با فاطهروا ـ ن تم ج ـ ن ُك َّ َّ َ ً ُُ ْ ُ ْ  النيب صلي هللا عليه وسلم ذلك َّ وبني])٦(سورة املائدة اآلية [ }ُ

فاضة املاء على مجيع البدن دون استثناء  .التطهر 

وضأ  «:اًعن أنس مرفوع(ه هللا يف االستدالل ملا تقدم من مسائل وبعد ذلك قال رمح ـ ت َإذا  َّ َ َ َ ِ
يمسح عليهما وليصل فيهما وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة ل ـ ف ٍأحدكم ولبس خفيه  ِ َِ َ ْ ُ َ ََ ََّ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْْ َ ََْ َ ُِ ِ ِِ ِّ َْ ْ ْ َُ ْ َْ َّ َ َ ْ ُ َ« 

نزع وهذا احلديث استدل به املؤلف ع ))]٧٩٣(: سنن الدارقطين[ لى ما ذكر من أنه ي
للجنابة، وأوىل منه يف االستدالل وأصح، حديث صفوان الذي ذكرت، وهذا احلديث فيه 

ِّوليصل فيهما وال خيلعهما إن شاء «: أنه جيوز استدامة لبس اخلفني دون توقيت؛ ألنه قال
  لكن هذا عند مجهور العلماء حممول على األحاديث اليت فيها ماذا؟،»إال من جنابة

 .األحاديث اليت فيها التوقيت

 

 :أحكام املسح على اجلبرية وحنوها

حكام املسح على )فإن كان على أعضاء وضوئه(: قال فرغ من ذكر ما يتعلق   بعد أن 
ما، وهو اجلبرية، وحنوها مما قد يضطر إليه على أعضاء  اخلفني، انتقل إىل ما يلحق 
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لرأس، واليدان، والقدمان يوه )فإن كان على أعضاء وضوئه(: الطهارة، قال  الوجه، وا
واجلبرية هي ما يشد على العظام  )إن كان على أعضاء وضوئه جبرية على كسر(

 .املكسورة من العصائب والعيدان

جرح( ٍأو دواء على  جرح، )ٌ و كان قد لف لفافة، أو خرقة على   : أي)ويضره الغسل(ُ أ
ن يزيد مرضه  ن املاء عليه، وذلك  رؤه أو حيصل له مشقة زائدة عن ُّيضره جر أو يتأخر ب

ملذكور يف قوله دة مرضه، وإما )ويضره الغسل(: املعتاد، هذا معىن الضرر ا  يضره إما بز
ملسح  ؛بتأخر برئه وشفائه، وإما مبشقة زائدة عن املعتاد، إذا كان كذلك، فإنه يكتفي 

ملاء يف احلدث األكرب واألصغر حىت يرب(: ولذلك قال  بل لو مل يكن على هذا )أمسحه 
ٌالعضو شيء من األشياء، وكان يضره الغسل، فإنه ال جيب عليه الغسل، إمنا يصري إىل 

 .املسح

 فيه اجلبرية املسح على اخلفني،   وهذا مما تفارق)يف احلدث األكرب واألصغر(: قال رمحه هللا
ى اجلبرية فيكون يف املسح على اخلفني ال يكون إال يف احلدث األصغر، وأما املسح عل

احلدث األصغر واألكرب، والفارق الثاين أن املسح على اخلفني مؤقت بوقت، وأما املسح 
 .على اجلبرية فإنه ال توقيت فيه، ولذلك قال حىت يربأ، طالت املدة، أو قصرت

قوا ا ما استطعتم{ :دليل ذلك قول هللا تعاىل ـ ت ْفا َُ ََْ ْ َ َّ ُ َّ ال {، ])١٦(سورة التغابن اآلية [ }َ
فسا إال وسعها ـ ن َيكلف ا  َ ْ ُ َِّ ً ْ َ َُّ ُ ِّ َ فسا إال ما {، ])٢٨٦(سورة البقرة اآلية [ }ُ ـ َال يكلف ا ن َُِّ ً ْ َ َُّ ُ ِّ َ

ها َآ  .])٧(سورة الطالق اآلية [ }َ

َّوقد استدل مجاعة من الفقهاء، حبديث جابر يف قصة صاحب الشجة، الذي أصابته شجة  ٌ
ما جند : هل جتدون يل رخصة يف التيمم، فقالوا: ابه فقال هلميف رأسه فاحتلم، فسأل أصح

فقال النيب صلي هللا عليه وسلم ملا بلغه  .لك رخصة، وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات
 إمنا كان يكفيه أن ، فإمنا شفاء العي السؤال؛ أال سألوا إذ مل يعلموا،قتلوه قتلهم هللا«: ذلك

على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر  -ى شك موس -يتيمم ويعصر أو يعصب 
ه كثري ])٥٧٢(: سنن ابن ماجة، )٣٣٦(: سنن أيب داود[ »جسده ٌ هذا احلديث استدل ب
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 املسح على اجلبرية، واللفائف، وحنوها، لكن هذا احلديث ةٌكثري من الفقهاء على مشروعي
قوا ا ما َف{: يف إسناده مقال، والذي يظهر أن العمل على عموم قول هللا تعاىل ـ ت َا ََّ ُ َّ

ْاستطعتم ُ ََْ شرع يف حال عدم القدرة . ])١٦(سورة التغابن اآلية [ }ْ وأن املسح قد جاء يف ال
 .ًعلى الغسل، فيكون املسح قائما مقام الغسل يف حال العجز عن الغسل

 

 :صفة املسح على اخلفني

 : أي)مسح اخلفنيصفة (، )وصفة مسح اخلفني أن ميسح أكثر ظاهريهما(: قال رمحه هللا
 إذ إن النيب صلي هللا عليه وسلم مل ينقل عنه أنه ؛الوارد يف مسح اخلفني، مسح أكثرمها

استوعب مسح كل اخلف، بل مسح ظاهر اخلف، ولذلك ال جيب استيعابه، بل يكفي 
مسح أكثر اخلف؛ ألنه ملا انتقل إىل املسح، وسهل له فيه، زادت السهولة بعدم وجوب 

 .و، وهذا تعليلاستيعاب العض

أما من حيث الدليل فإنه ال دليل على وجوب االستيعاب، فيكون املسح على الظاهر، وقد 
ملسح من أعاله«: ٍّجاء عن علي  أنه قال لرأي، لكان أسفل اخلف أوىل  و كان الدين   ،ل

يذكر ])١٦٢(: اودسنن أيب د[ »وقد رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ميسح على ظاهر خفيه ومل   
 .ًاستيعا

مسند [ »رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ميسح على ظهور اخلفني«: وجاء ذلك عن املغرية حيث قال
 .]١٨١٨١: اإلمام أمحد

 

 :صفة املسح على اجلبرية

 وهذا ،)أما اجلبرية فيمسح مجيعها(: أما اجلبرية فإنه جيب استيعاب املسح فيها، ولذلك قال
ا قائمة :ا تفارق فيه اجلبرية املسح على اخلفني، وهكذا ذكر الفقهاء رمحهم هللا، قالوامم  أل
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ملسح، الذي  لغسل، فيستوعب البدل  مقام األصل، واألصل هو استيعاب العضو املستور 
لصحة، وإال فليس يف ذلك أصل من السنة أو  هو بدل الغسل، وهذا تعليل وهللا تعاىل أعلم 

 .صار إليهُدليل ي


