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   السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
اللهم  ،والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ،د هللوالحم ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 .�اب المسح على الخفین :في محرره -رحمه هللا-قال ابن عبد الهادي  
ا أال �أمرنا إذا �نا سفرً  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :عن صفوان بن عسال قال 

رواه أحمد  ،ولكن من غائط و�ول ونوم ،ثة أ�ام ولیالیهن إال من جنا�ةننزع خفافنا ثال 
ورواه ابن خز�مة وابن  ،حدیث حسن صحیح :والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال

 حبان في صحیحیهما."
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

 : -رحمه هللا تعالى-ن، �قول المؤلف أجمعی
  "�اب المسح على الخفین"

وأجمع  ،اا قطعی� ا ثبوتً ا قطعی� ثبوتً  -علیه الصالة والسالم-المسح على الخفین ثبت عن النبي  :أوالً 
ولذا یودعه أهل السنة في  ،ولم �خالف في ذلك إال �عض المبتدعة ،علیه فقهاء األمصار

وثبت  ،ألنه لم �خالف فیه إال مبتدع ؛ون اإلقرار �ه من مسائل االعتقادمصنفاتهم العقد�ة فیجعل
وحدیث المغیرة على وجه  ،اعن أكثر من ستین صحابی�  -علیه الصالة والسالم-عن النبي 

 ،ولیس في النفس منه أدنى شيء ،فثبوته ال مر�ة فیه ،االخصوص رواه عنه جمع غفیر جد� 
ألن منهم من یتردد في �ون المسح قبل المائدة أو  ؛المائدةومشروعیته متأخرة �عد نزول آ�ة 

ن المائدة نسخت المسح على إ :وُأثر عن �عضهم أنه قال �عد أن تردد في مشروعیته ،�عدها
على ما  -علیه الصالة والسالم-لكن صح عن جر�ر بن عبد هللا البجلي أنه رأى النبي  ،الخفین

 .ألن إسالم جر�ر �ان �عد نزول المائدة ؛رحون بهذاو�انوا �ف ،سیأتي توضأ ومسح على خفیه
من أهل العلم من �ستدل على المسح على الخفین إضافة إلى ما تواتر في السنة هذا من  

�ستدلون على المسح على الخفین  ،إضافة إلى ما تواتر في السنة ،المتواتر في السنة القطعي
 ،وا�ة الجر تكون األرجل معطوفة على الرؤوسوذلكم من خالل روا�ة الجر وأرجِلكم فر  ،�القرآن

و�األدلة المتكاثرة المتظافرة التي توجب  ،واألرجل ثبت غسلها بروا�ة النصب ،والرؤوس ممسوحة
 »و�ل لألعقاب من النار« -علیه الصالة والسالم-ولو لم �كن في ذلك إال قوله  ،استیعاب القدم

روا�ة الجر مفادها وتقدم هذا  ،رجلین إلى الكعبینواستیعاب ال ،روا�ة النصب تفید غسل الرجلین
لكن إذا �انتا  ،إًذا القدمان الرجالن ممسوحتان ،والرأس ممسوح ،مسح عطف الرجلین على الرأس

هما  ،ال مجال للتردد في قبولهما ،والقراءتان سبعیتان ،في الخفین لتكون لكل قراءة فائدة
 .وقراءة الجر تفید مسح الخفین ،فقراءة النصب تفید غسل الرجلین ،سبعیتان
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فالنصب  ،فلتحمل �ل واحدة منهما على حالة ،إذا ال یتصور أن تفید القراءتان أمر�ن متضادین 
الجر تفید مسح القدمین إذا  ةوقراء ،وأنها حینئذ فرضهما الغسل ،تحمل على حالة �شف القدمین

 ،سب إلیه من القول �مسح القدمینوتقدم توجیه �الم ابن جر�ر الطبري وما نُ  ،كانتا في خفین
القول �المسح المنسوب البن جر�ر الطبري أنه أبو جعفر  ،وذ�رنا أن القول المنسوب �المسح
لكن الطبري  ،ما �ستغرب أن �قول �المسح ،هو من الشیعة ،محمد بن جر�ر بن رستم الطبري 

وأقر المسح  ،قعه في لبسو�و  ،اإلمام المفسر المؤرخ �المه قد �خفى على �ثیر من طالب العلم
بدلیل أنه خرَّج حدیث  ،وأنه �طلق المسح و�راد �ه الغسل ،لكن یر�د �المسح الغسل ،مسح الرجل

و�ل «هل �مكن أن �قال �المسح مع  ،في هذا الموضع من طرق  »و�ل لألعقاب من النار«
 �مكن أن �قال هذا؟  ،»لألعقاب من النار

فمن أقوى ما �ستدل �ه �عد السنة الصحیحة المتواترة الكافیة  ،إًذا مراده �المسح الغسل ،ما �مكن
فإذا ثبت الحكم  ،التي لیس لطالب العلم أو للعالم أن یبحث عن غیرها إال على سبیل حشد األدلة

فال �جوز ألحد أن �ختار  ،ال مندوحة عن العمل بها ،ال مندوحة لهف�السنة الصحیحة الصر�حة 
 .-والسالمعلیه الصالة -مع اختیاره 

وال شك أن ما  ،توجیه القراءتین عرفنا أن قراءة النصب محمولة على غسل الرجلین المكشوفتین 
إما أن یراد �المسح  -وهي ثابتة سبعیة -وقراءة الجر ،ظهر من أعضاء الوضوء فرضه الغسل

الجر  ،غةوالجر �المجاورة معروف �الل ،أو أنه مجرور �المجاورة ،�ما قال ابن جر�ر ،هنا الغسل
أو أنها دالة على مسح القدمین إذا  ،هذا جحر ضب خربٍ  ،�المجاورة معروف في لغة العرب

 .كانتا في الخفین
رحمه هللا  -�قول المؤلف ،�قول المؤلف �عني في حكم الخفین الجوارب قد ثبت المسح علیهما 

�أمرنا إذا �نا  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :عن صفوان بن عسال قال" :-تعالى
سمي  ،هو المسافر ،والساِفر هو المساِفر ،�صْحب جمع صاحب ،ا جمع ساِفرسْفرً  "اسفرً 

 ؟معنى اإلسفار مااإلسفار  ،ألنه برز إلى موطن البروز والوضوح والظهور ؛االمسافر مسافرً 
ومنه سفور  ،فیها شيء �غطي النور علیه هنّ فالسفر �كون في البراري والقفار التي ال �ك ،النور

هذا  األصل  ،والسفور �ما هو معروف محرم ،المرأة إذا أبرزت وأظهرت محاسنها تكون سافرة
 .وهو أنه البروز والظهور ،في السفر

 �أمرنا األمر هذا ماذا �فید؟  "أال ننزع خفافنا" ،�عني إذا �نا مسافر�ن "اإذا �نا سفرً " 
 طالب:.........

 �فید الوجوب؟
ما أم �مسح  �عني لو خلعها قبل ،ني �ل مسافر �جب علیه أن �مسح ثالثة أ�ام�ع ؟�فید الوجوب 

إًذا �یف �أمرنا لدفع توهم المنع األصل أنه ممنوع األصل أنه  ؟ما �أثم لو خلعهاأم �أثم  ؟�مسح
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تشر�ع  ،لذلك األصل المسح رفع ،األصل غسل الرجل ،ألن الفرض غسل الرجل ؛ممنوع المسح
 ؛هل �جوز المسح؟ ممنوع ،�عني لوال هذا النص وما جاء في حكمه ،صلرفع لذلك األ ،جدید

بل  ،واألمر �عد الحظر ال یدل على الوجوب ،فكأن هذا أمر �عد حظر ،ألن األصل غسل القدم
والصواب فیه أنه یرجع إلى ما �ان قبل  ،�عضهم �طلق اإل�احة علیه ،�عضهم �طلق اإل�احة

 .الحظر
 ،ثالثة أ�ام هذا �النسبة للمسافر "أال ننزع خفافنا ثالثة أ�ام ولیالَیهنا �أمرنا إذا �نا سفرً " 

 .وسیأتي أنه �النسبة للمقیم یوم ولیلة ثالثة أ�ام
 ،االعتبار �السفر یبدأ من االتصاف �الوصف المؤثِّر وهو السفر "إال من جنا�ة ،إال من جنا�ة" 

 �مسح ثالثة أ�ام؟ لكن ابتدأ المسح وهو مقیم  ،إذا �اشر اإلنسان السفر
ذا �ان في سفر �عني مسحه لكن إ ،ألنه ما بدأ �الوصف المؤثر إال �عد أن استعمل المسح ؛ال

 .أ�ام �لها واقعة في هذا الوصف المؤثر الذي هو السفر ثالثة أ�ام ولیالیهنثالثة 
أو من أول  ،دثمتى یبدأ المسح؟ من أول ح "ا أال ننزع خفافنا ثالثة أ�ام ولیالیهنإذا �نا سفرً " 

 ،والنصوص �لها تدل على أنه المسح ،یبدأ من أول حدث ،أول حدث من مسح؟ عند الحنابلة
لنكون مسحنا  ،فیبدأ الحساب من أول مسح ،المدة المحددة للمسح ما هو للحدث ،الحكم المسح

نعم لبست  ولیلة اما تمسح یومً  ،أو وقتین اأما من أول حدث �مكن ما تمسح إال وقتً  ،ولیلة ایومً 
إذا لبس الخفین توضأ وغسل  ،والحكم �له معلق �المسح ،ولیلة الكن ما مسحت یومً  ،ولیلة ایومً 

ونقض الوضوء �عد صالة  ،وصلى الصبح ،ثم أدخل رجلیه الخفین ،رجلیه لصالة الصبح
وصار بین الحدث و�ین المسح ست  ،ومسح لصالة الظهر ،ومسح لصالة الظهر ،الصبح
هل �خلع لصالة  ؟اآلن متى �خلع ،في الصیف اا �صیر سبعً ات �صیر أحیانً ست ساع ،ساعات

 أو �خلع �عد صالة الصبح من الیوم الثاني؟  ،الظهر من الغد
إذا صلى الصبح یلزمه أن  :ن بدا�ة المسح تكون من أول حدث �قولإ :على الخالف الذي �قول

ما �مسح على أم صلي الضحى �مسح �عني لو أراد أن � ،فال �جوز له أن �مسح �عد ذلك ،�خلع
 هذا القول؟ 

وعلى القول الثاني اآلن اللبس من قبل صالة  ،ألن المدة تمت ؛ال بد أن �خلع ،ال، ما �مسح
الصبح إلى قبل صالة الظهر هل هذا فیه استعمال للرخصة ما بدأ استعمال الرخصة إلى اآلن 

 .دة من أول مسحاستعمال الرخصة إنما هو من المسح فیكون ابتداء الم
ُ�مَسح على  "ولكن من غائط و�ول أو نوم ،أال ننزع خفافنا ثالثة أ�ام ولیالیهن إال من جنا�ة" 

وال �مسح على الخفین من  ،في الحدث األصغر الموِجب للوضوء ،الخف في الحدث األصغر
ع من غائط ولكن ال ننز  ،�عني فننزع ،إال من جنا�ة :ولذا قال ،الحدث األكبر الموِجب للغسل

 .و�ول ونوم وغیرها من موجبات الطهارة الصغرى 
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وروى ابن  ،حدیث حسن صحیح :رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال" 
الحدیث  ،على �ل حال هو الحدیث مصحح عند أهل العلم "خز�مة وابن حبان في صحیحیهما

كنه على �ل حال هو في دائرة القبول ل ،و�عضهم �حكم علیه �الحسن ،مصحح عند أهل العلم
 �حتج �ه.

 طالب: ...........
 ،وصلى الصبح ،لو صلى الصبح أدخل الخفین حال �ونهما طاهرتین في القدم ،إذا مسح

جدد  ،ما انتقض وضوؤه ،ثم جدد الوضوء ،واستمر على طهارة إلى الساعة سبع على طهارة
�معنى أن هذا المسح �حسب من المدة أو  ؟مسحن هذا الوضوء له أثر في الإ :الوضوء هل نقول

الصالة  ،فوجوده مثل عدمه ،لم �كن �عد حدث ال موجب له ،ألن هذا الوضوء زائد ؛ال �حسب
ن المسح ال یبدأ إال �عد نقض إ :أو نقول ،فهل نقول من هذا المسح تبدأ المدة ،تصح بدونه

 ؟حدث أو أي مسح�عني المسح �عد  ؟والحاجة إلى الوضوء ،الطهارة األولى
إنما النصوص فیها أن المقیم �مسح  ،ظاهر النصوص لیس فیها قید ،النصوص لیس فیها قید 

 ،صلى بهذا الوضوء الظهر ،خفینال امأدخله ،نفترض أنه توضأ وغسل قدمیه ،من �ذا إلى �ذا
واستمر ما  ،جدد الوضوءأ :قالتجدید الوضوء سنة  ،جاء وقت العصر لیس �حاجة إلى وضوء

ألنه مسح لصالة  ؛إذا أراد أن �صلي العصر ؟متى �خلع ،نقض الوضوء إال لصالة المغرب
ألن الوضوء لصالة العصر  ؛أو ال �خلعهما إال لصالة المغرب ،العصر ولو لم �كن �عد حدث

�عني لو لم یتوضأ یالم؟ ما  ،فوجوده حقیقة مثل عدمه ا،هذا الوضوء ال یرفع حدثً  ،هذا ما له أثر
ال؟ لكن أم هذا صحیح  ،فال ُ�عَتد إال �المسح الذي �قع �عد الحدث ،وجوده مثل عدمهف ،یالم

 النصوص جاءت �المسح سواء �ان �عد حدث أو من غیر حدث.
صلى هللا -�نت مع النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن المغیرة بن شعبة  :-رحمه هللا-"قال 

فمسح  ،»فإني أدخلتهما طاهرتین ؛همادع« :فأهو�ت ألنزع خفیه فقال ،في سفر -علیه وسلم
 واللفظ للبخاري." ،متفق علیه ،علیهما

ومن األحادیث التي یدور علیها  ،هذا حدیث المغیرة المشهور في المسح أصل في الباب ،نعم
 .هذا الباب

جاء تعیین هذا  في سفر" -علیه الصالة والسالم-�نت مع النبي  :"عن المغیرة بن شعبة قال 
 .ه في غزوة تبوكوأن ،السفر

 ،جالس یتوضأ وهو قائم -علیه الصالة والسالم-�عني �أن النبي  ،أهو�ت فأهو�ت" ،"في سفر 
أو نزل �جسمه �ما یهوي المصلي  ،أهوى �معنى أنه مد ید�ه ،�عني مد یده لینزع خفیه ،فأهوى 

لت ومددت فأهو�ت �عني نز  ،و�ان ال یرفع ید�ه إذا هوى للسجود :للسجود في حدیث أبي حمید
 .أهو�ت نفسي أو أهو�ت بدني أو أهو�ت یدي نعم هذه همزة تعد�ة ،یدي ألنزع خفیه
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وفي حكمه ما �ستر المحل  ،وأصله من الجلد ،والخف ما یلبس على القدم "فأهو�ت ألنزع خفیه" 
 .المفروض من أي مادة �انت شر�طة أن تكون طاهرة مباحة

وهذا  ،-علیه الصالة والسالم-خدمة الصحا�ة للنبي  وهذا من ،�عني أخلع خفیه "ألنزع خفیه" 
دع اترك  ،اتر�هما »دعهما« :-علیه الصالة والسالم-فقال  ،أمر مستفیض ومعروف عنهم

وأما  ،�عني تر�هم »لینتهین أقوام عن ودعهم« ،واسُتعمل األمر والمضارع من لم یدع والمصدر
 .ما وَدعك ر�ك :لشواذوقرئ في ا ،وَدع �عني ترك أمیت ،الماضي فقد أمیت

الضمیر �عود  »أدخلتهما« ،فمسح علیهما »فإني أدخلتهما طاهرتین« ،اتر�هما »دعهما« :فقال 
دع الخفین؟ أهو�ت ألنزع أم دع إ�ش؟ دع القدمین  »دعهما«على الخفین أو على القدمین؟  

خفین هذا األصل أن �عود على ال »فإني أدخلتهما«�عني دع الخفین  »دعهما« :خفیه فقال
خرق الثوُب  ،لكن اإلدخال للقدمین أو للخفین؟ من �اب القلب نالسیاق �قتضي هذا ،األصل

 المسماَر.
 طالب: ...........

 ؟ماذا
 طالب: ...........

 ذا ما �شك فیه أحد. ،خرق الثوُب المسماَر هذا واضح
لذي یدَخل الظرف في واألصل أن ا ،�عني السیاق �قتضي أن الُمدَخل الخفان »فإني أدخلتهما«

القلم  مثالً  ،المظروف في الظرف هو الذي ُیدَخل ،المظروف أو المظروف المظروف في الظرف
 أو تدِخل الدرج في الكتاب؟  ،وُتدِخل الكتاب في الدرج ،في جیبك

ولذا الحال طاهرتین حال مبیِّن لهیئة الخف أو مبیِّن لهیئة القدم؟  ،ومثلهما مًعا فالُمدَخل القدم
 ما فیه إجماع؟ أم إجماع 

فیشترط  ،من الخفین ،و�رى داود أنه حال من الخفین ،عامة أهل العلم على أنه حال من القدمین
.. أو ا�عیدً  أو امستكرهً  حمًال  لیسهو  ،محتِمل اللفظ �عنو  ،وال �شترط طهارة القدم ،طهارة الخف

م على أن الحال لبیان هیئة لكن عامة أهل العل ،ینظر إلى السیاق ما هو �عیدي ذ�عني ال
 .القدمین

عاد الضمیر  "فمسح علیهما" ،�عني حال �ونهما طاهرتین »فإني أدخلتهما طاهرتین ،دعهما« 
�عني المسح ُرتِّب على إدخال القدمین في الخفین حال �ونهما  ،طیب طاهرتین حال ،إلى الخفین

حال واحدة �قتضي أن �كون مقتضى جمعهما في  ،ومقتضى جمعهما في حال واحدة ،طاهرتین
 لیسأم ا اإلدخال �عد اكتمال الطهارة واضح وأ�ًض  ،المسح �عد اكتمال الطهارة أن �كون المسح

 بواضح؟ 
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وعلى هذا لو غسل الرجل  ،طاهرتین �قتضي أن �كون إدخالهما �عد اكتمال الطهارة ،حال واحدة
ما �صح؟ مقتضى جمع أم  ثم غسل الیسرى فأدخلها الخف �صح ،ثم أدخلها الخف ،الیمنى

ألنه إذا غسل واحدة وأدخلها الخف قبل أن �غسل األخرى  ؛القدمین في حال واحدة أنه ال �صح
ألن المخالف  ؛المسألة �حتاج إلیها وتلك ،لم �صدق علیه أنه أدخلهما حال �ونهما طاهرتین مًعا

لشخص إذا غسل الیمنى المذهب عند الحنابلة أن ا ،المخاِلف من الكبار ،ما هو إنسان عادي
 یلزمه؟ ماذا ثم غسل الیسرى فأدخلها في الخف  ،فأدخلها في الخف

 �فعلماذا عبث  ،هذا عبث :و�أتي من �أتي فیقول فقط،�خلع الیمنى فقط و�دخلها في الخف 
 هذا؟ 

یلزمه خلع  ؟ي یلزمهذال ما ،غسل الیسرى أدخلها في الخف ،غسل الیمنى أدخلها في الخف
لكن إذا نظرنا أن  ،ما له أثر ،ن هذا عبثإ :�أتي من �قول ،خلها في الثانیة فقطالیسرى و�د

 ،ما ألحد �المفو�ذا جاء النص  ،�صیر له وجه ،اإلدخال حال �ونهما طاهرتین �صیر له وجه
ومصونة  ،نعم األصل في األحكام أنها معللة ومبنیة على مصالح ومفاسد ،تلغى �ل االجتهادات

 ل �خلو مثل هذا من حكمة؟ لكن ه ،عن العبث
من دة التیمم؟ شخص علیه حدث و�روح �عفر ید�ه ووجهه �التراب ئفا مالو قلنا �مثل هذا لقلنا 

 هذا؟!  اعبثً  ألیسإ�ش؟!  أجل
�عني هل التراب یرفع الحدث أو یز�د الوسخ؟ �عني في  ،لو أردنا أن نسترسل مع مثل هذه األمور

 .ع النصوص �عقولناعرف الناس لو أردنا أن نتعامل م
 -�قول ،أدخلتهما طاهرتینقال: �ا أخي الرسول  :إذا خلع الیمنى ثم أعاد هذا عبث نقول :�قول 

ومقتضى جمعهما في حال واحدة أن تكونا حال  ،»أدخلتهما طاهرتین« :-علیه الصالة والسالم
الم في تجزؤ والك ،ال �منع أن �كون هذه طاهرة وهذه طاهرة :وهو �قول ،اإلدخال طاهرتین

یراَجع له شرح ابن دقیق العید فیه �الم  ،الطهارة �الم معروف ألهل العلم في تجزؤ الطهارة
 .امتین جد� 

 :وهذا سؤال حقیقة مهم في الباب �قول ،ألنه أدخلهما طاهرتین ؛فمسح علیهما 
 هل �جوز المسح لمدة ثالثة أ�ام ولیالیهن لمن �ان في سفر معصیة؟

الجمهور على أن العاصي ال  ،ر التي هي المسح والفطر والجمع والقصررخص السف ،الرخص
�عني �أننا  ،�سهل له األمر همقتضى الرخص أن ،ألنه ال �عان على معصیته ؟لماذا ؛یترخص
 ألیس ،واستغل أكبر قدر ممكن من الوقت في تحصیل معصیتك ،اجمع الظهر والعصر :نقول له

 ؟عراقیل تعوق وتحول دونه ودون معصیته وجدتالمفترض أن  ألیس ؟هذا مقتضاه
وال ینشغل �صیام في  ،وال ینشغل �مسح ،و�ختصر الوقت ،فكیف یرخَّص له أن �ختصر الصالة 

الجمهور على أن العاصي ال یترخص في سفر  ،السفر لیستغل هذا السفر في معصیته
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اشترط عدم  ،اوال عاد�ً ا ولذا اشُترط في األكل من المیتة وهي رخصة أال �كون �اغیً  ،المعصیة
لئال �عان على  ؛فاشترط هذا ،]١٧٣[سورة البقرة: }َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َ�اٍغ َوَال َعادٍ { ،البغي والعدوان

أحكام علقت على وصف  ،والجهة منفكة ،الوصف المؤثر السفر :الحنفیة �قولون  ،معصیته
جل -و�ترخص برخص هللا  ،هو �عاقب على سفره ،والجهة منفكة ،ووجد الوصف المؤثر ،مؤثر
والجمهور على أن العاصي ال  ،�میل إلى قول الحنفیة -رحمه هللا-و�أن شیخ اإلسالم  ،-وعال

 .یترخص في سفره
المغیرة احتمال أن �كون ما عنده خبر من المسح  "واللفظ للبخاري  ،متفق علیه ،فمسح علیهما" 

علیه الصالة -لكن �خفى علیه أنه أدخل الخفین  ،خبرالده واحتمال أن �كون عن ،على الخفین
 فأهوى لینزعهما. ،على طهارة -والسالم
�ال  -صلى هللا علیه وسلم-رأیت رسول هللا  :وعن جر�ر بن عبد هللا قال :-رحمه هللا-"قال 

ألن إسالم جر�ر �ان �عد  ؛�ان �عجبهم هذا الحدیث :ثم توضأ ومسح على خفیه قال إبراهیم
 واللفظ لمسلم." ،متفق علیه ،ول المائدةنز 
ألنه قد �خطر على البال أن المسح على الخفین  ؛هذا حدیث جر�ر بن عبد هللا �ان �عجبهم ،نعم

 .لكن إسالم جر�ر �ان �عد نزول المائدة ،منسوخ �آ�ة المائدة التي فیها األمر �غسل الرجلین
صلى هللا -رأیت رسول هللا  :البجلي قال وعن جر�ر بن عبد هللا" :-رحمه هللا تعالى-�قول  

فاإل�عاد  ،ال یلزم منه البعد ،ألن البول ال یلزم منه البعد ؛رأیته �ال" �ال ثم توضأ -علیه وسلم
وال  ،وال �خرج معه صوت ،ألن البول لیست له رائحة ؛عن مرأى الناس إنما �كون في الغائط

لكن ال  ،اانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمً  -معلیه الصالة والسال-النبي  ،�خالف الغائط ،شيء
ال، في األماكن  ،له أن یبول في أي مكان أو في أي مجلس �عني هذا أن اإلنسان متى ما عنَّ 

ما هي معدة  ،ولو �انت قر�بة من الناس فسباطة القوم هي مجتمع الز�ل والقمائم ،المعدة لهذا
 .و�ن �انت بین بیوتهم ،لهذا األمر

 �عجب من؟ ،�ان �عجبهم ،، من؟ النخعي"قال إبراهیم ،وضأ ومسح على خفیه�ال ثم ت" 
 طالب:.........

 أصحاب من؟  
 طالب:.........

 .أصحاب ابن مسعود
 ،�ان �عد نزول المائدة ،ألن إسالم جر�ر �ان �عد نزول المائدة ؛كان �عجبهم هذا الحدیث" 

وأن  ،ا غیر مغصوبح أن �كون مباحً اشترطوا في الخف الممسو  "واللفظ لمسلم ،متفق علیه
ألنه لو  ؛وأن �كون مما یثبت بنفسه ،ا للمحل المفروضوأن �كون ساترً  ،ا غیر نجس�كون طاهرً 

و�ذا �ان غیر ساتر للمحل  ،للحرج والمشقة عدفهو والمسح إنما  ،لم یثبت لنفسه لما شق نزعه
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ا فیبدو منه �عض لو �ان مخرقً ما مسح علیه و  المفروض �معنى أنه لو �ان دون الكعب مثالً 
ا ُ�ظِهر المفروض لكان فرض ما ولو �ان شفافً  ،المفروض وما یبدو من المفروض فرضه الغسل

ثم هنا مسألة وهي ما إذا مسح على الخف  ،ألنه هو األصل ؛ألنه هو األصل ؛�ظهر الغسل
رة إلى صالة واستمرت الطها ،مسح على الخف لصالة الظهر ،مسح على الخف ثم نزعه ،نزعه

 ما �صلي؟ أم نزع الخف �صلي  ،العصر
 ما �صلي؟ أم نزع الممسوح علیه �صلي 

وهل نزع الخف من نواقض الوضوء؟ یذ�رونه في نواقض الوضوء؟ ال، لیس من  ،�عید الوضوء
 :ما انتقض وضوئي نقول :ما انتقض وضوؤه �قول ،وعلیه أن �عید الوضوء ،نواقض الوضوء

 :نقول ؟�یف �عید الوضوء ؟عید الوضوء إذا اما انتقض وضوؤه��یف  ،كما انتقض وضوؤ  ،نعم
هو  ،طهارة ناقصة ،لماذا؟ نعم هو �صلي �قدم ال مغسولة وال ممسوحة ،یلزمك أن تعید الوضوء
�عني الذي ال  ،�صلي �قدم ال مغسولة وال ممسوحة ،لكن طهارة ناقصة ،في األصل على طهارة

لكن  ،ألن �قیة األعضاء طاهرة ؛�كفیه أن �غسل قدمیه :ة �قولال یرى المواال ،یرى الترتیب
فالطهارة ناقصة �من �صلي  ،ما علیها ممسوح ؟علیها ممسوح ،الرجلین مغسولة؟ ما غسلت

شیخ اإلسالم  ،�طهارة لم �غسل فیها فرض من فرائض الوضوء و�ال في الحقیقة لیس بناقض
اآلن القیاس تمت  ،�قیس هذا على هذا ،ه�قیس هذه المسألة على حلق شعر الرأس �عد مسح

وهذا طهارته  ،ن المقیس علیه طهارته أصلیةإ :أو نقول ،فیه استواء بین الفرع واألصل ،أر�انه
ألن  ؛فمع عدم اتحاد الفرع مع األصل ال یتأتى القیاس ،طهارته فرعیة ولیست أصلیة ،فرعیة

 ،إلسالم فیه قوة ومتانة ذهل وانساقمن شیخ ا ا�عض طالب العلم إذا سمع �المً  ،�عض الناس
ا لكن أ�ًض  ، أحد �شكك فیهالشیخ اإلسالم إمام من أئمة المسلمین  ،وصار ما �قبل أي �الم معه

�ونك تصلي �قدم  ،ه من فراغا �و ؤ �المهم ما جا ،وال هي عبث ،األئمة اآلخرون ما تهدر أقوالهم
 تفعل؟ماذا ال مغسولة وال ممسوحة 

ما هو  ؟هو موجود ،�هللا أنا مسحت وال أنت مسحت :سل رجلیه تقول�من توضأ وترك غ 
 .موجود

فالحدیث �غیره من  ،"ألن إسالم جر�ر �ان �عد نزول المائدة ؛كان �عجبهم هذا الحدیث" 
 األحادیث التي تدل على مشروعیة المسح على الخفین.

أسألها عن  -عنهارضي هللا -أتیت عائشة  :وعن شر�ح بن هانئ قال :-رحمه هللا-"قال 
-فإنه �ان �سافر مع رسول هللا  ،علیك �ابن أبي طالب فسله :فقالت ،المسح على الخفین

ثالثة أ�ام  -صلى هللا علیه وسلم-جعل رسول هللا  :فسألناه فقال ،-صلى هللا علیه وسلم
 .رواه مسلم ،ولیلة للمقیم او�ومً  ،ولیالیهن للمسافر
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رضي هللا  -خَتلف الرواة في رفع هذا الحدیث ووقفه على عليوا :وقال أبو عمر ابن عبد البر 
 ومن رفعه أحفظ وأضبط." :قال -عنه
وعن شر�ح بن هانئ أتیت عائشة أسألها عن المسح " :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف ،نعم

صلى هللا -فإنه �ان �سافر مع رسول هللا  ،علیك �ابن أبي طالب فسله :فقالت ،عن الخفین
علیه الصالة -المالِزم للنبي  ،علي بن أبي طالب المستشار في األمور الخاصة "-لمعلیه وس

فله مستشار في األمور الخاصة  ،استشاره في أهله -علیه الصالة والسالم-نه إحتى  ،-والسالم
نعم لكن هذا مستشار  ،ومستشار في األمور العامة أبو �كر وعمر ،ي هو علي وز�د بن حارثةذال

فكانت إشارته �أن النساء  ،-رضي هللا عنها-واستشیر في أمر عائشة  ،الخاصةفي األمور 
لكن هل أداها هذا  ،في نفسها -رضي هللا عنه-فحملت على علي بن أبي طالب  ،غیرها �ثیر

 حقه؟ اأو تغمط علی�  االحمل إلى أن تظلم علی� 
�ستشیرونه فیمن یبا�عون  وجاء الناس ،-رضي هللا عنه-لما قتل عثمان  ،علیك �ابن أبي طالب 

�عني  ]٨[سورة المائدة: }َوَال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلواْ { ،علیكم في ابن أبي طالب :قالت
لكن ال شك  ،وتدخله نصیحة -رضي هللا عنه وأرضاه -مسألة في أخص أحوالها تدخل فیها علي

لكن  ،ذا الكالم یؤدي إلى خسارة فادحة �النسبة لعائشةألن مثل ه ؛أن هذا �حفر في القلب حفرة
 .ال ؟هل مثل هذا الكالم جعلها تخرج عن الصواب وتتعدى الحق؟ ال، وتنسى العدل واإلنصاف

 -صلى هللا علیه وسلم-فإنه �ان �سافر مع رسول هللا  ،علیك �ابن أبي طالب فسله :قالت" 
ولمن  ،لم أن �محض النصیحة لمن �ستشیرهوهكذا على �ل عالم وعلى �ل طالب ع "فسألناه

المانع؟ وهذا رفعة لك قبل أن تكون رفعة لفالن في  ما ا،سئلت عن مسألة قل سلوا فالنً  ،سأله�
 ،هذه المسألة فیمن یتصدى إلقراء الناس ا،جاء إلیك طالب یر�د أن �قرأ علیك �تا�ً  ،الدنیا واآلخرة

هذا من تمام  ،دلهم علیه ،في إقراء هذا الكتاب أعرف منك وأنفع منك ا�هللا تعرف أن فالنً 
روحوا  ،ولیس معنى هذا أنه �ل ما جاءك وأنت أهل ألن تقرئ الناس إذا جاءك أحد ،النصیحة

لكن لیس  ،وعلیك أن تعطي ،ال، علیك أن تبذل ،ولیةؤ تتنصل من المس ،روحوا لفالن ،لفالن
 ،تنى �ه شخص من األشخاصجاءك شخص �حتاج إلى �تاب اع ،معنى أنك تدرك �ل شيء

 .ا �حال علیها بینً وأدر�ه إدراكً  ،وعرف خفا�اه
صلى هللا علیه -فإنه �ان �سافر مع رسول هللا  ،علیك �ابن أبي طالب فسله" :فهي تقول 

 ،ثالثة أ�ام ولیالیهن للمسافر -صلى هللا علیه وسلم-جعل رسول هللا  :فسألناه فقال ،-وسلم
هذا خمسة عشر  ،والمقیم یوم ولیلة ،ا التحدید المسافر ثالثة أ�ام بلیالیهنهذ "ولیلة للمقیم او�ومً 
 ؟اأمسح یومً  ،وأما ما جاء في حدیث ُأبّي بن عمارة من اإلطالق ،وهذا خمسة فروض ا،فرًض 
هذا الحدیث  ،امسح ما شئت ،وأكثر :قال ؟وثالثة :قال ؟نعم :قال ؟و�ومین :قال ،نعم :قال
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و�وم ولیلة  ،و�حدیث صفوان بن عّسال ،و التحدید �ما ذ�ر هناوالثابت ه ،ضعیف ،ضعیف
 .للمقیم

علیه -اختلف الرواة في رفع هذا الحدیث إلى النبي  :بن عبد البرقال أبو عمر  ،رواه مسلم" 
 ."ومن رفعه أحفظ وأضبط :قال -رضي هللا تعالى عنه-وفي وقفه على علي  -الصالة والسالم

ا رواه ألن مسلمً  ؛وال �عل بروا�ة الوقف ،-علیه الصالة والسالم-فالمحفوظ رفعه إلى النبي  
 كذلك.
 -صلى هللا علیه وسلم-�عث رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن ثو�ان  :-رحمه هللا-"قال 

أمرهم أن �مسحوا  -صلى هللا علیه وسلم-فلما قدموا على رسول هللا  ،سر�ة فأصابهم البرد
 واه أحمد وأبو داود وأبو �على.."ر  ،على العصائب والتساخین

 وأبو �على الموصلي عندك؟
 وأبو �على الموصلي والرَوّ�اني.

ْو�اني ْو�اني. ،الرُّ  الرُّ
ْو�اني والحاكم وقال فإنه من روا�ة ثور بن یز�د عن  ؛وفي قوله نظر ،على شرط مسلم :"الرُّ

وراشد بن سعد لم  ،خاري بل انفرد �ه الب ،وثور لم یرِو له مسلم ،راشد بن سعد عن ثو�ان
ألنه مات  ؛ال ینبغي أن �كون راشد سمع من ثو�ان :وقال اإلمام أحمد ،�حتج �ه الشیخان

وثو�ان مات سنة  ،ا شهد مع معاو�ة صفینإن راشدً  :فإنهم قالوا ،وفي هذا القول نظر ،اقد�مً 
لي و�عقوب بن ووثقه ابن معین وأبو حاتم والعج ،ومات راشد سنة ثمان ومائة ،أر�ع وخمسین

 :والتساخین ،العمائم :والعصائب ،والحق معهم ،وخالفهم ابن حزم فضعفه ،شیبة والنسائي
 الخفاف."

�عث رسول  :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن ثو�ان " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  ،نعم
-النبي ال �صحبها  ،سر�ة مجموعة أو قطعة من الجیش "سر�ة -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 ،سر�ة -صلى هللا علیه وسلم-�عث رسول هللا " ،�خالف الغزوة -علیه الصالة والسالم
أمرهم أن �مسحوا على  -صلى هللا علیه وسلم-فلما قدموا على رسول هللا  ،فأصابهم البرد

 ،والعصائب هي العمائم ،"أمرهم أن �مسحوا على العصائب والتساخین ،العصائب والتساخین
 .ي الخفافوالتساخین ه

أصابهم  ،هم ما مسحوا ؟أو أمرهم مستقبًال  ،أمرهم من أجل البرد الذي أصابهم ،طیب أمرهم 
 -علیه الصالة والسالم-لما قدموا على الرسول  ،ألنهم ما مسحوا على العصائب والتساخین ؛برد

 ،ال بردن المسح على العصائب إنما �كون لمن احتاجه في حإ :فهل نقول ،أمرهم أن �فعلوا ذلك
�عني هذا تشر�ع �غض  ؟ان األمر المستقبل ال عالقة له �ما حصل لهم سا�قً إ :أو نقولبرد شدید 

ولم یر�ط ذلك  ،اا مطلقً فأمرهم أمرً  ،ألنه لم �شر إلى ذلك في الحدیث ؛النظر عن السبب الباعث



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۱۲E= ١٢ 

فالمسح  ،ببال �خصوص الس ،-علیه الصالة والسالم-والعبرة �عموم لفظه  ،�ما أصابهم من برد
 ،بل �مسح علیها من غیر برد شدید ،والمسح على الخف ال �حتاج إلى مثل هذا ،على العمامة

ألنها  ؛ما �مسح؟ �مسحأم �عني لو وجدت الخفاف في القدم في الصیف �مسح  ،لمجرد وجودها
ب ال �السب -علیه الصالة والسالم-فالعبرة �عموم لفظه  ،ومثله العمائم ،مرتبطة ببرد لیست

 .�خصوص السبب الذي ذ�ر
رواه أحمد وأبو داود وأبو �على الموصلي  ،فأمرهم أن �مسحوا على العصائب والتساخین" 

ْو�اني والحاكم وقال ألنه  ؛هذا التنظیر من قبل المؤلف "وفي قوله نظر ،على شرط مسلم :والرُّ
شرط  ،ري رواة البخاري شرط البخا ،شرط مسلم رواة مسلم ،یرى أن المراد �شرط الشیخین رواتهما

فإنه  ،وفي قوله نظر" :�قول ،من قبل رجال خرج لهم الشیخان االشیخین أن �كون الحدیث مرو�� 
بل انفرد له  ،من روا�ة ثور بن یز�د عن راشد بن سعد عن ثو�ان وثور لم یرو لهم مسلم

ي لو احتج �ه �عن ،"وراشد بن سعد لم �حتج �ه الشیخان" ،إًذا لیس على شرط مسلم "البخاري 
ألن البقیة خرج لهم  ؛على شرط البخاري  :وخرج لراشد قلنا ،وخّرج البخاري لثور البخاري مثالً 

وال على شرط  ،إًذا لیس الخبر على شرط الشیخین ،لكن لم �حتج بهم الشیخان أصالً  ،البخاري 
 .واحد منهما

نبغي أن �كون سمع من ال ی ،ال ینبغي أن �كون راشد سمع من ثو�ان :وقال اإلمام أحمد" 
 راشد؟ أم ،الشیخ ثو�ان ،؟ ثو�اناي مات قد�مً ذمن ال "األنه مات قد�مً  ،األنه مات قد�مً  ؛ثو�ان

 طالب: ...........
 :فإنهم قالوا ،وفي هذا القول نظر" :�قول المؤلف "وفي هذا القول نظر ،األنه مات قد�مً " ؛ثو�ان

 ،�م؟ قبل األر�عین ،ة �م؟ سبعة أو ثمان وثالثینسن وصفین "ا شهد مع معاو�ة صفینإن راشدً 
�عني مكلَّف راشد في وقت  "وثو�ان مات سنة أر�ع وخمسین" ،هي قبل األر�عین على �ل حال

لكن اإلمام  ،المعاصرة موجودة ،"سنة ثمان ومائة ،ومات راشد سنة ثمان ومائة" ،وفاة ثو�ان
�أنه عنده لم �عاِصْره ولم  ،ده غیر متصورة�عني �أن المعاصرة عن ،امات قد�مً  أنه أحمد صرح

ألن  ؛هذا �حتاج إلى �حث آخرفأما الثبوت ثبوت اللقاء وعدمه  ،أما المعاصرة فموجودة ،یره
 وقبل وفاته �كم؟  او�كفي أن �كون مكلَّفً  ،ا قد ُ�لِّف عند وفاة ثو�انراشدً 

ي أقل أحوال أن �كون �عني �عن ،�بیر �بیر ،شاهد غزوة ،�أر�عة عشر أو خمسة عشر سنة
إضافة إلى ما حصل �عد هذه  ،ألنه لن �شهد غزوة قبل التكلیف ؛هذا أقل األحوال ،عمره ثالثین

ا ا له إدراكً فیكون مدر�ً  ،أقل أحواله أن �كون عمره ثالثین سنة ،الغزوة مما �عادل سن التكلیف
 .ابینً 
العجلي و�عقوب بن شیبة ووثقه ابن معین وأبو حاتم و  ،ومات راشد سنة ثمان ومائة" 

وقد  "خالفهم ابن حزم فضعفه" ،فال قول ألحد مع قولهم ،هؤالء أئمة الجرح والتعدیل ،"والنسائي
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 ؟ومن محمد بن سورة :وقد جهل �عض األئمة فقال ،من الرواة األئمة على توثیقهم اضعف جمعً 
 ،والحق معهم" ،فمثل هذا ال �عول على جرحه مع توثیق األئمة فضعفه ،�عني الترمذي

 "والتساخین الخفاف. ،والعصائب العمائم
 -رضي هللا عنه-سمعت عمر بن الخطاب  :وعن ز�ید بن الصلت قال :-رحمه هللا-"قال 
وال �خلعهما إن شاء إال  ،إذا توضأ أحد�م ولبس خفیه فلیمسح علیهما ولیصل فیهما :�قول

حماد بن سلمة عن عبید هللا  :ه قالوفی ،رواه الدارقطني من روا�ة أسد بن موسى ،من جنا�ة
وأسد بن موسى وثقه  ،مثله -صلى هللا علیه وسلم-بن أبي �كر وثابت عن أنس عن النبي 

 ،والصواب مع الجماعة ،هو منكر الحدیث :وخالفهم ابن حزم فقال ،العجلي والنسائي والبزار
ام وقد روي عن خرجت من الش :وقال الحاكم في المستدرك �عد ذ�ر حدیث عقبة بن عامر

ثم أخرج حدیث أنس  ،ا �إسناد صحیح رواته عن آخرهم ثقات إال أنه شاذ �مرةأنس مرفوعً 
 على شرط مسلم." :المتقدم وقال فیه

 -سمعت عمر بن الخطاب :وعن ز�ید بن الصلت قال" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  ،نعم
إذا توضأ ثم لبس " ،على طهارة �عني "إذا توضأ أحد�م ولبس خفیه :�قول -رضي هللا عنه

 ؛"ولیصل فیهما ،ولیصل فیهما"ألنه أدخلهما طاهرتین  ؛على ما تقدم "الخفین فلیمسح علیهما
 ،"وال �خلعهما إن شاء إال من جنا�ة ،وال �خلعهما إن شاء إال من جنا�ة" ،ألنها طهارة �املة

لكن �مكن حمله على وجه  ،�ضعفه و�حكم ،اوهذا مطلق �قید �األحادیث السا�قة إن لم �كن شاذ� 
والمقیم  ،فالمسافر ثالثة أ�ام ،صحیح �أنه مطلق �قید �األحادیث السا�قة التي تحدد مدة المسح

 .یوم ولیلة
وال �مسح علیهما  ،و�نما �مسح علیهما في الحدث األصغر "وال �خلعهما إن شاء إال من جنا�ة" 

المدة التي جاءت في النصوص الصحیحة وال �خلعهما إال إذا تمت  ،في الحدث األكبر
 .الصر�حة

وفیه قال حماد بن سلمة عن عبید هللا بن  :رواه الدارقطني من روا�ة أسد بن موسى وقال" 
وأنس بن موسى وثقه  ،مثله -علیه الصالة والسالم-أبي �كر وثابت عن أنس عن النبي 

 "والصواب مع الجماعة ،الحدیثهو منكر  :وخالفهم ابن حزم فقال ،العجلي والنسائي والبزار
وقال الحاكم في المستدرك �عد ذ�ر حدیث عقبة بن عامر خرجت من الشام " ،كما قال المؤلف

الذي ساقه حماد بن  "ا �إسناد صحیحوقد روي عن أنس مرفوعً  ،اوقد روي عن أنس مرفوعً 
صحیح رواته  ا �إسنادعن أنس مرفوعً  روي " ،سلمة عن عبید هللا بن أبي �كر وثابت عن أنس

 ،الشذوذ إنما هو في اإلطالق ،والشذوذ إنما هو في اإلطالق "عن آخرهم ثقات إال أنه شاذ �مرة
فهذا الحدیث مطلق �قید  ،فهو صحیح "على شرط مسلم :ثم أخرج حدیث أنس المتقدم وقال فیه"

 �األحادیث السا�قة التي تحدد المدة.



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۱۲E= ١٤ 

 .�هللا أعلم
 بده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا وسلم و �ارك على ع 
 


