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 المسح على الخفین والجبیرة
 نزع الجورب �عد المسح علیه

 
فمســحت علیهــا  ،ثــم انــتقض ُوضـوئي -أعـز�م هللا- اب)الجـوارب (الشــرَّ توضــأت ولبســت  :السـؤال

 ،و�عد ذلك نزعتها وأنا على طهـارة ولـم تنتـه مـدة المسـح و�ـان الجـو �ـارًدا جـًدا فلبسـتها مـن جدیـد
 فهل فعلي هذا صحیح؟

بل �مجرد نزعك ما مسحت علیه من جورب أو ُخف  ،�ا أخي لیس �صحیحهذا فعلك  :الجواب
-ولو قلنا �مثل هذا القول  ،ألنك لما أعدتها لبستها على طهارة ناقصة ؛لطهارة ولو أعدتهاابطل ت

ألنك إذا خلعت ما مسحت علیه  ؛للزم علیه �طالن تحدید المدة -وقد قال �ه جمع من أهل العلم
 :فال �خلو

 .أن تكون طهارتك �املةإما  -

 أو ناقصة. -

یوم ولیلة اخلع ما  التي مدتهاالخمسة فروض الفإن �انت �املة فإذا �قي فرض من 
فال  ،وهكذا ،ثم ارجع فالبس هذا الممسوح لتبدأ المدة من جدید ،مسحت علیه وأنت على طهارة

علیه -ء تحدیدها عن النبي وحینئٍذ یلزم على هذا القول إ�طال المدة التي جا !تغسل رجلیك أبًدا
 .وما لزم على القول الباطل ال شك أنه �اطل ،]٢٧٦مسلم: [ -الصالة والسالم

والقدمان لیسا مغسلو�ن ولیس  مسحت ثم خلعتَ إنها طهارة ناقصة، �معنى أنك  :و�ذا قلت
وحینئٍذ �ختل  ،ألن الطهارة لیست �املة ؛علیهما شيء ممسوح فال �جوز لك أن تدخلهما الخفین

دعهما، « :-علیه الصالة والسالم-وغیره من قوله  -رضي هللا عنه– ما جاء في حدیث المغیرة
إذا مسح على الخف أو الجورب  ،حتماالن، فهذان ا]٢٠٦البخاري: [ »فإني أدخلتهما طاهرتین

من �قول ف؟ �ا أخي هل طهارتك �املة أو ناقصة :ثم نزعه نقول -كما في السؤال- )الشّراب(أو 
 :نقول .الطهارة �املة :�أّن خلع الممسوح ال أثر له في الطهارة مثل حلق الرأس �عد مسحه �قول

ثم حیث لم تتم المدة الخف  تخلعفیلزمك على هذا أنك إذا مسحت أر�عة أوقات و�قي الخامس 
یلبسهما ورجاله لماذا ال ف ،وال قائل بهذا من أهل العلم ،المسح أنك تستأنفمرة ثانیة  لبسته

و�ذا �انت الطهارة ناقصًة  ،إال لنقص في طهارته ؟! ما هذا-كما زعم– طاهرتان والطهارة �املة
�ما أنه ال �جوز له أن �صلي  ،فحینئٍذ ال �جوز المسح على الخف الذي لبسه على طهارة ناقصة

ع الخف على وقیاس نز  .برجل �انت مغطاة �خف وممسوح علیها ثم خلعها ألن الطهارة ناقصة
ومسح الخف طهارة  ،ألن مسح الرأس طهارة أصلیة ؛حلق الرأس �عد مسحه قیاس مع الفارق 
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�فرقون بین الطهارة األصلیة والطهارة  )االختیارات(والعلماء ومنهم شیخ اإلسالم في  ،فرعیة
لكن هو  ،-رحمه هللا-وأول من قاس نزع الخف على حلق الرأس هو شیخ اإلسالم  ،الفرعیة

وال شك أن مسح الرأس من الفروض  ،سه �فرق بین ما إذا �انت الطهارة أصلیة أو فرعیةنف
 وأما مسح الخف فإنه فرع عن غسل الرجل. ،األصلیة
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