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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات 
ــه  ــا محمــٍد وعلــى آل الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین

 وصحبه أجمعین.
 .َ�اُب ِإَذا َأْدَخَل ِرْجَلْیِه َوُهَما َطاِهَرَتانِ : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا َزَكِر�َّا  َثَنا َأُبو ُنَعْیٍم، َقاَل: َحدَّ َقـاَل: ُ�ْنـُت  ،اِمٍر، َعـْن ُعـْرَوَة ْبـِن الُمِغیـَرِة، َعـْن َأِبیـهِ ، َعـْن َعـءَحدَّ
ــيِّ  ــَع النَِّب ــلَّمَ -َم ــِه َوَس ــاَل:  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــِه، َفَق ْی ــِزَع ُخفَّ ــُت ِألَْن ــَفٍر، َفَأْهَوْ� ــي َس ــِإنِّي «ِف ــا، َف َدْعُهَم

 ".َفَمَسَح َعَلْیِهَما »َأْدَخْلُتُهَما َطاِهَرَتْینِ 
 رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل

 أجمعین، أما �عد... 
ـــهِ " :-رحمـــه هللا تعـــالى–فیقـــول اإلمـــام البخـــاري  ـــَل ِرْجَلْی ـــاُب ِإَذا َأْدَخ ـــا " �عنـــي: فـــي الُخفـــین" َ� َوُهَم

ــانِ  ي أنــه ال ُ�مســح علیهمــا إال �عــد �مــال �عنــي: والحــال أنهمــا طاهرتــان مًعــا، وهــذا �قتضــ" َطاِهَرَت
الطهارة، وسیأتي الكالم فیمن أدخل رجله الیمنى �عـد أن غسـلها قبـل أن �غسـل الیسـرى، والخـالف 

، غسـل ائً نه یلزمه أن �خلع الیمنى، ثم یـدخلها مـرًة ثانیـة ال �فعـل شـیإفي ذلك؛ حتى قال �عضهم: 
ُخف الذي یلزمه أن �خلع الیمنـى ثـم یلبسـها مـن الیمنى فأدخلها الُخف، ثم غسل الیسرى فأدخلها ال

 إن شاء هللا تعالى.  ،دون أن �صنع شیًئا في وضوئه، وهذا سیأتي ما فیه
َثَنا َأُبو ُنَعْیمٍ : "-رحمه هللا–قال   وهو الفضل بن ُدكین شیخ اإلمام البخاري." َحدَّ

َثَنا َزَكِر�َّا"و    وهو ابن أبي زائدة.ء" َقاَل: َحدَّ
 وهو ابن شراحیل الشعبي." ِمرٍ َعْن َعا"
 ابن شعبة." َعْن ُعْرَوَة ْبِن الُمِغیَرةِ "
 المغیرة بن شعبة." َعْن َأِبیهِ "
�عنــي فـي ســفر غــزوة تبـوك وهــي فــي " ِفــي َســَفرٍ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َقـاَل: ُ�ْنــُت َمــَع النَِّبــيِّ "

 .-علیه الصالة والسالم-آخر حیاته 
�عني نزل، الهوي النزول، و�ان ال یرفع ید�ـه إذا هـوى للسـجود، �عنـي: إذا نـزل للسـجود " َفَأْهَوْ�تُ "

 و�بَّر للسجود ال یرفع ید�ه �خالف تكبیرة اإلحرام، والر�وع والرفع منه، و�ذا قام من الر�عتین.  
ْیهِ " أخلع" َفَأْهَوْ�ُت ِألَْنِزعَ "  ظًنا منه أنه لن �مسح علیهما." ُخفَّ
ي َأْدَخْلُتُهَمـا َطـاِهَرَتْینِ « اتر�همـا" »َدْعُهَما«َفَقاَل: " فشـرط المسـح أن �كـون ُلـبس الخـف علـى  »َفـِإنِّ

 طهارة، بل طهارة �املة ال تتحقق الطهارة حتى تكون �املة ال ناقصة.
 .-علیه الصالة والسالم-" َفَمَسَح َعَلْیِهَما"
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هذا لفظ روا�ة أبـى : جلیه وهما طاهرتان�اب إذا أدخل ر  :قوله: "-رحمه هللا تعالى–قال الحافظ 
بین مـا بینهـا و�ـین وسـنُ  ،داود من طر�ق یونس بن أبـي إسـحاق عـن الشـعبي فـي هـذا الحـدیث

 .لفظ حدیث الباب من التفاوت
س ولم أره من حدیثـه دلِّ وز�ر�ا مُ  ،عن عامر هو الشعبي ،بن أبي زائدةاهو  "حدثنا ز�ر�ا" :قوله

والقطــان ال �حمــل مــن حــدیث  ،حمــد عــن �حیــى القطــان عــن ز�ر�ــالكــن أخرجــه أ ،إال �العنعنــة
 ".ا لهمشیوخه المدلسین إال ما �ان مسموعً 

معروف �التحري والتثبت، فإذا �ان راو�ه شیخه موصوٌف �التدلیس ال ُ�مكـن أن  -رحمه هللا–ألنه 
 ه.  یروي عنه ما فیه أدنى احتمال للتدلیس، بل ال ُبد أن یتأكد أنه مما سمعه من شیخ

 طالب:.........
 القطان نعم.

ح بـــذلك ا لهـــم صـــرَّ والقطـــان ال �حمـــل مـــن حـــدیث شـــیوخه المدلســـین إال مـــا �ـــان مســـموعً "
 ".اإلسماعیلي

ألن القواعــد التــي ُ�طلقهــا أهــل العلــم فــي هــذا الشــأن قواعــد قــد تكــون �لیــة، وقــد تكــون أغلبیــة، لكــن 
األصــل أنــه ســمعه مــن شــیخه، لكــن إن القطــان معــروف �التشــدید والتثبــت وهــو موصــوٌف بــذلك، ف

أثبت غیره غیـر ذلـك ُنِظـر فیـه �مـا قیـل فـي مالـك: أنـه ال یـروي إال عـن ثقـة، ومـع ذلـك روى عـن 
 وهو معروٌف �الضعف، لكنه روى عنه، وتبقى القاعدة هي األصل.  ،عبد الكر�م بن أبي المخارق 

 :وقـال غیـره ،إذا أومـأت �ـهأهو�ـت �الشـيء  :قـال األصـمعي ،مـددت یـدي :أي "فأهو�ـت" :قوله"
 ".مالةهواء اإلاإل :وقیل ،من القیام إلى القعود ي أهو�ت قصدت الهو 
 عندنا الهواء، خطأ.

 طالب:........
 ال، الهوي.

وأن للخادم أن �قصد إلـى مـا �عـرف مـن عـادة مخدومـه قبـل  ،خدمة العالم :فیه :بن �طالاقال "
 ".أن �أمره

 .-علیه الصالة والسالم -من غیر أمر منه ألن المغیرة قصد إلى خلع الخفین
ألنــه �عــرف مــن عــادة  ؛"وأن للخــادم أن �قصــد إلــى مــا �عــرف مــن عــادة مخدومــه قبــل أن �ــأمره"

 أنه إذا توضأ غسل رجلیه هذا الذي �عرف. -علیه الصالة والسالم–النبي 
 ".»َماَدْعهُ « :فقال :لقوله ؛ورد الجواب عما �فهم عنها ،الفهم عن اإلشارة :وفیه"
تصر�ح من المغیرة أنه ُیر�د أن �خلع الخفین، لكنه إشارة مـا فیـه  هالهوي ما فی "الفهم عن اإلشارة"

  احتمال أنه سیفعل غیر ذلك. 
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ي َأْدَخْلُتُهَمـا« :قوله"  ،وهمـا طاهرتـان :وللكشـمیهني ،�ـذا لألكثـر »َطـاِهَرَتْینِ «القـدمین  :أي »َفِإنِّ
ْیِن َوُهَما َطاِهَرَتانِ َفِإنِّي َأْدَخلْ «وألبي داود  �ا رسـول  :وللحمیدي في مسنده قلت »ُت اْلَقَدَمْیِن اْلُخفَّ

 .»َنَعْم ِإَذا َأْدَخَلُهَما َوُهَما َطاِهَرَتانِ « :قال ؟أ�مسح أحدنا على خفیه ،هللا
أن نمسـح  -صـلى هللا علیـه وسـلم-والبن خز�مة من حدیث صفوان بن عسال أمرنا رسـول هللا 

 .ا ولیلة إذا أقمناو�ومً  ،ا إذا سافرنان إذا نحن أدخلناهما على طهر ثالثً على الخفی
 .للشافعي انتهى ث �ه أصحابنا فإنه أقوى حجةٌ حدِّ  :فقال لي ،ذ�رته للمزني :بن خز�مةاقال 

 ".لكنه لیس على شرط البخاري  ،اوحدیث صفوان و�ن �ان صحیحً 
ألن أصح مـا فیهـا حـدیث صـفوان وهـو لـیس علـى ولذلك لم ُ�خرِّج البخاري في تحدید المدة شيء؛ 

شرطه، وعامة أهل العلم على التحدید یوم ولیلة للمقیم، وثالثة أ�ام بلیالیها للمسافر، و�ن ُذِكر عن 
 مالك أنه اعتمد على حدیث صفوان، وأطلق بل ما شئت.

لمزني �ما قـال وأشار ا ،له في الداللة على اشتراط الطهارة عند اللبس لكن حدیث الباب موافقٌ "
ومحصــله أن الشــافعي والجمهــور حملــوا الطهــارة علــى الشــرعیة فــي  ،فــي المســألة إلــى الخــالف

عنـد اللـبس جـاز لـه المسـح ولـو  إذا لم �كـن علـى رجلیـه نجاسـةٌ  :وخالفهم داود فقال ،الوضوء
 ".تیمم

ة، ولكـن عامـة ولو لم �كن على طهارٍة شرعیة رافعة للحدث، المقصود أن الرِّجل لیس علیها نجاسـ
 أهل العلم على حمل الطهارة هنا على الطهارة الشرعیة. 

 ".وخالفهم أصبغ ،ال رافع ألن التیمم مبیحٌ  ؛ثم لبسهما لم یبح له عندهم ،ولو تیمم"
الخالف في التیمم هـل هـو مبـیح لمـا ُ�طلـب لـه رفـع الحـدث مـن الصـالة والقـراءة ومـس المصـحف 

 أو أنه رافع؟ 
هــو ُمبــیح؛ ولــذا ال �صــح قبــل دخــول  ،ة والشــافعیة أنــه ُمبــیح ال یرفــع الحــدثمعــروف عنــد الحنابلــ

 الوقت، وال ُ�صلى �ه أكثر من فر�ضة.
 والقول الثاني: أنه رافع مطلًقا �الماء.

والقول الوسط في هـذه المسـألة: أنـه یرفـع رفًعـا مؤقتًـا إلـى وجـود المـاء، �معنـى: أنـه لـو أجنـب قبـل 
ولـیس لد�ـه مـاء، ثـم تـیمم وصـلى الفجـر، فلمـا طلعـت الشـمس  ،ا�ـةصالة الصبح أصـبح وعلیـه جن

مـا یلزمـه، والـذین �قولـون:  امطلًقـ ا یلزمه؟ الذین �قولون: رافع رفعً الأم وجد الماء یلزمه أن �غتسل 
إلــى أن �جــد المــاء یلزمــه وال ُ�عیــد الصــالة، وحــدیث  امؤقًتــ اُمبــیح یلزمــه، والــذین �قولــون: یرفــع رفًعــ

ــِعیَد « ــَب َطُهــوُر اْلُمْســِلِم، وَ الصَّ َلــْم َ�ِجــِد اْلَمــاَء َعْشــَر ِســِنیَن، َفــِإَذا َوَجــَد اْلَمــاَء؛ َفْلَیتَّــِق َهللا  لــوالطَّیِّ
ُه َ�َشَرَتهُ     .»َوْلُیِمسَّ

ـُه َ�َشـَرَتهُ «و�بقى هذا األمـر  عـن الحـدث الماضـي الجنا�ـة التـي ذ�رناهـا فیمـا تقـدم أو ِلمـا  »َوْلُیِمسَّ
 ألحداث؟ُ�ستقبل من ا
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 طالب:.........
 إذا قلنا: ما �ستقبل ما یلزمه الُغسل.

 طالب:.........
ـُه  ،َفْلَیتَِّق هللاَ «معروف إذا �رر الوضوء ما نحن نتحدث في هذا، الكالم على فهم الحدیث  َوْلُیِمسَّ

 .»َ�َشَرَتهُ 
 طالب:.........

َفْلَیتَّــِق َهللا «الُغســل، الصــالة انتهــت انتهــى الوقــت، لكــن مــا نقــول لــه: ُ�عیــد الصــالة، نقــول: یلزمــك 
ُه َ�َشَرَتهُ   . »َوْلُیِمسَّ
 طالب:.........

إلـى أن �جـد المـاء، �مـا قـال:  امؤقًتـ انـه یرفـع رفًعـإیلزم عند من �قول: إنه ُمبیح، وعند مـن �قـول: 
ــُه َ�َشــَرَتهُ « ن �قــول: أن ُ�مســه �شــرته ِلمــا لــه أ امطلًقــ انــه یرفــع رفًعــإلمــن �قــول: » َفْلَیتَّــِق َهللا َوْلُیِمسَّ

 ُ�ستقبل من األحداث؛ ألن التیمم رفع الحدث، فكیف �عود إلیه؟
 طالب:.........

طلعــت الشــمس وجــد المــاء، هــل نقــول: یلزمــك  ،صــلى الفجــرو تــیمم  ،مــا وجــد المــاءو اآلن أجنــب 
  یلزم؟الأم تغتسل 

 طالب:.........
 لماذا؟

 طالب:.........
مثـل المـاء �أنـه اغتسـل وانتهـى عنـد مـن �قـول �أنـه یرفـع  امطلًقـ احدث رفعً طیب التیمم هل یرفع ال

ُه َ�َشَرَتهُ «، فما یلزمه، وعلى هذا امطلقً  ارفعً  �عنـي لمـا ُ�سـتقَبل مـن األحـداث مـا یلزمـه أن » َوْلُیِمسَّ
  �مس �شرته حتى ُ�حِدث �عد هذا التیمم.

ــ اوالــذي �قــول: یرفــع رفًعــ ــالتیمم صــحیحة وال یلزمــه حتــى �جــد المــاء الصــال امؤقًت ة التــي صــالها �
  مؤقًتا إلى أن وجد الماء. احدثه رفعً إعادتها؛ ألنه رفع 

ح بــین االحتمــالین؟ ألن االحتمــال قــائم أنــه ُیرفــع مؤقًتــ ِلمــا ُ�ســتقبل هــذا احتمــال، وِلمــا  او�یــف ُنــرجِّ
ح؟    مضى أ�ًضا احتماٌل آخر، �یف ُنرجِّ

 طالب:.........
 تكون فائدة الحدیث؟ ماذافمسه �شرته ِلما ُ�ستقبل من األحداث نه �ُ إإذا قلنا: 

ما فیه فائدة؟ ما فیه فائدة، �ل النصوص تقول: یلزمه أن �سـتعمل المـاء لمـا ُ�سـتقَبل أم فیه فائدة  
لجمیع نصـوص الطهـارة فـال فائـدة  اُیلغي فائدة الحدیث، و�كون مؤ�ِّدً  ،من األحداث، فما فیه فائدة

  فیه.
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      لحكم جدید، والتأسیس عن أهل العلم أولى من التأكید.        انا: لما مضى �كون مؤسسً و�ذا قل
ــ ،ثــم لبســهما ،ولــو غســل رجلیــه بنیــة الوضــوء" بح المســح عنــد ثــم أكمــل �ــاقي األعضــاء لــم ُی

علــى أن الطهــارة ال  و�ــذا عنــد مــن ال یوجبــه بنــاءً  ،ومــن وافقــه علــى إ�جــاب الترتیــب ،الشــافعي
  ".تتبعض

وعلــى أن الطهــارة لیســت �املــة، �عنــي إذا غســل رجلیــه وأدخلهمــا الُخفــین، ثــم غســل وجهــه و�قیــة 
م غســل الــرجلین علــى �قیــة األعضــاء،  األعضــاء أدخلهمــا قبــل تمــام الطهــارة، فضــًال عــن �ونــه قــدَّ

 خالًفا للحنفیة.   ،والترتیب شرٌط عند الشافعیة والحنابلة
 ".�املة شرط إ�احة المسح لبسهما على طهارةٍ  :ةمن الحنفی )الهدا�ة(لكن قال صاحب "

�عني حتى عند الحنفیة ال �غسل رجلیه، ثم یدخلهما الُخف، بل ال ُبد أن ُ�كمل الوضوء سواًء �ـان 
مرتًبا أو غیر مرتب؛ ألنهم ال �شترطون الترتیب، فـإذا �ملـت الطهـارة علـى رأیهـم مـن غیـر ترتیـب 

 ف من �شترط الترتیب.  ولبس الخفین جاز أن �مسح علیهما �خال
 :قـال ،�املـة شـرط إ�احـة المسـح لبسـهما علـى طهـارةٍ  :من الحنفیة )الهدا�ة(لكن قال صاحب "

كمل الوضـوء ثـم أحـدث جـاز أففي هذه الصورة إذا  ،والمراد �الكاملة وقت الحدث ال وقت اللبس
 ".�املة انتهى ألنه وقت الحدث �ان على طهارةٍ  ؛له المسح

 ما معناه؟  "املة وقت الحدث ال وقت اللبسوالمراد �الك"
 طالب:..........

�عنــي: اعتمــاد مــدة المســح تقصــد مــن الحــدث أو مــن اللــبس أو مــن المســح مــن أیهــم؟ �عنــي هــذه 
 مسألة ابتداء المسح. هالمسألة هي فی

 طالب:..........
المحسـوس أو مـن تكلم عن تمام الطهارة، متى تتم الطهارة؟ وقـت إذا انتهـى مـن الوضـوء �مـا هـو 

ففـي هـذه الصـورة إذا أكمـل " "والمـراد �الكاملـة وقـت الحـدث ال وقـت اللـبس"الحدث انظر �قـول: 
�عنــي �عــد اللــبس ترجــع إلــى مســألة بدا�ــة المســح؛ ألنــه قــال: " الوضــوء ثــم أحــدث جــاز لــه المســح

ى ألنـه وقـت الحـدث �ـان علـ؛ ثـم أحـدث جـاز لـه المسـح ،كمـل الوضـوءأففي هـذه الصـورة إذا "
 ".�املة طهارةٍ 

 طالب:..........
 واضحة؟ ألیست

 طالب:............
شرط إ�احة المسـح لبسـهما علـى من القائل؟ صاحب الهدا�ة، صاحب الهدا�ة من الحنفیـة ""قال" 
كمــل أففــي هــذه الصــورة إذا  ،والمــراد �الكاملــة وقــت الحــدث ال وقــت اللــبس :قــال ،�املــة طهــارةٍ 

 ".�املة ألنه وقت الحدث �ان على طهارةٍ  ؛سحالوضوء ثم أحدث جاز له الم
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وهـذا معـروف  ،وعلیـه انتقـادات ،هذا علیه مالحظات عند الحنیفـة لمرغینانيأوًال: �تاب (الهدا�ة) ل
عندهم، فإن �ان �قصد �كالمه هذا بدا�ـة المسـح، بدا�ـة مـدة المسـح متـى تبـدأ؟ هـل هـي مـن ُلـبس 

لصـــالة الصـــبح فلـــبس الخفـــین، صـــلى صـــالة  الُخـــف أو مـــن الحـــدث أو مـــن المســـح؛ ألنـــه توضـــأ
الصــبح، أحــدث �عــد طلــوع الشــمس، مســح لصــالة الظهــر، لــبس قبــل صــالة الصــبح تطهــر طهــارة 
كاملة، فلـبس الخفـین قبـل صـالة الصـبح، وصـلى بهمـا الصـبح ولـم ُ�حـِدث إال �عـد طلـوع الشـمس، 

 ولیلة؟ االمدة یومً ولم �مسح؛ لعدم الحاجة إلى المسح إال لصالة الظهر، متى یبدأ الوقت 
 طالب:.........
 من أول حدث.أم من أول مسح 

 طالب:.........
 ماذا تقولون؟

 طالب:.........
 حتى المذهب عند الحنابلة من الحدث.

 طالب:.........
 عبارته قلقة. ،ال ال

 طالب:.........
 هو مفهوم �المه أنه إذا أحدث یلبس، ما هو �صحیح قلقة. ،ال

 ..طالب:........
 ال لیست واضحة.
 طالب:..........

ل  ،تأتي المسألة  نرى.  سلكن نحن نقول اآلن... �مِّ
 والمعلـق �شـرطٍ  ،ا لجـواز المسـحألنه جعل الطهارة قبل لـبس الخـف شـرطً  ؛علیه والحدیث حجةٌ "

ا و�قــي ولــو توضــأ مرتًبــ ،م أن المــراد �الطهــارة الكاملــةوقــد ســلَّ  ،ال �صــح إال بوجــود ذلــك الشــرط
 ".إحدى رجلیه فلبس غسل

ل. ل �مِّ  هذه مسألة ثانیة هذه �مِّ
ثم غسل الثانیة ولبس لم یبح له المسح عند  ،ا و�قي غسل إحدى رجلیه فلبسولو توضأ مرتبً "

 ".األكثر
 ألن الطهارة لیست �املة.

بــن المنــذر او  ،ف صــاحب مالــكطــرِّ ومُ  ،والمزنــي صــاحب الشــافعي ،والكوفیــون  ،وأجــازه الثــوري "
ب �ـأن الحكـم المرتـب علـى عقِّـوتُ  ،من رجلیـه الخفـین وهـي طـاهرة لصدق أنه أدخل �ال�  ؛وغیرهم

 ".التثنیة غیر الحكم المرتب على الوحدة
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 ."وهما طاهرتان"ال ُبد من طهارة القدمین؛ ألن الحال للثنتین ولیس لواحدة 
یــدل علــى أن  یــلٌ م إلیــه دللكــن إن ُضــ :قــال ،ألن االحتمــال �ــاقٍ  ؛العیــد بــن دقیــقٍ اواستضــعفه "

 ".الطهارة ال تتبعض اتجه
 األصل أن الحال ال یتبعض، حال �ونهما طاهرتین. ،ال

 انتهینا من المسألة األولى؟
 طالب: مازالت.

نا ن بدا�ــة المســح مــن أول حــدٍث �عــد اللــبس، وعلــى هــذا یبــدأ المســح فــي صــورتإالحنابلــة �قولــون: 
 ث.ي هو وقت الحدالسا�قة من �عد طلوع الشمس الذ

 وعلى القول الثاني: من الوضوء لصالة الظهر.
�مسـح �عنـي:  »ْلُمِقـیِم َیْوًمـا َوَلْیَلـةً �مسـح ا«: -علیـه الصـالة والسـالم–والمرجَّح ما یدل علیه قولـه 

ــه:  مــا فأمــا مــا قبــل المســح » ْلُمِقــیمِ �مســح ا«أنــه ینتفــع بهــذه الرخصــة، فالبدا�ــة مــن المســح؛ لقول
 استفاد.

 طالب:.........
 یة، �عني من النجاسة؟حس

 طالب:.........
 وما تقدم عن داود.

 طالب:.........
 ".عند اللبس جاز له المسح إذا لم �كن على رجلیه نجاسةٌ  :وخالفهم داود فقال" ال ال

الغسل ما ُ�مسـح علـى  "�الوضوء ال مدخل للغسل فیه �إجماع المسح على الخفین خاصٌّ  :فائدة"
وهو بدل عن غسل الرجلین في الوضـوء، وأمـا فـي الغسـل  ،�الوضوء الخفین فیه، و�نما هو خاص

 فال ُبد من غسل الرجلین �سائر األعضاء.
لو نزع خفیه �عد المسح قبل انقضاء المدة عنـد مـن قـال �التوقیـت أعـاد الوضـوء  :أخرى  فائدةٌ "

 ".وغسل قدمیه عند الكوفیین ،عند أحمد و�سحاق وغیرهما
ــد الكــوفیین"ألنهــم ال �شــترطون المــواالة  ــه عن ــور وغســل قدمی ــي ث ــي وأب عنــد �ــل مــن ال  "والمزن

 �شترط المواالة؛ ألن �قیة األعضاء طاهرة. 
�عنـي لعـدم المـواالة، فعنـدنا مـواالة، وعنـدنا ترتیـب الـذي ال  "واللیـث إال إن تطـاول و�ذا قال مالـكٌ "

 وانتهى اإلشكال. ،ة، متى ما خلع خفیه �غسل رجلیهما عنده مشكل ،�شترط المواالة وال الترتیب
هــو قــول أحمــد و�ســحاق وغیرهمــا �قــول: إذا خلــع خفیــه انتهــت الطهــارة، لمــاذا؟ والقــول األول الــذي 

ألنه لو صلى بهـذه الطهـارة �عـد أن خلـع خفیـه صـح أنـه صـلى �قـدٍم لیسـت مغسـولة وال ممسـوحة، 
 ال ُبد من الغسل أو البدیل المسح. ،ال ممسوحة؟أم الصالة صحیحة �قدٍم لیست مغسولة 
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من �قول: �جواز خلع الخفین وتبقى الطهارة على ما هي علیه ممن ُذِكر، وهو قول شـیخ اإلسـالم 
حــه �عــض الشــیوخ المعاصــر�ن، �قــول: إنــه نظیــر الشــعر إذا مســح رأســه، ثــم حلــق  ابــن تیمیــة وُ�رجِّ

 ن جدید؟ ال.توضأ مأم شعره تستمر طهارته، ُ�قال: أعد مسح رأسك 
 طالب:.........

وفیـه مـن القـوة مـا �جعـل �قـاء الطهـارة  ،هذا الجواب نقول: القیاس مـع الفـارق، فمسـح الـرأس أصـل
مــع إزالــة الشــعر، ومســح الخــف فــرع، والفــرع أضــعف بــال شــك، فــال تقــوى طهارتــه التــي مســح فیهــا 

 على الخف على �قاء الحكم �عد نزعه.     
وقاسـوه علـى مـن مسـح رأسـه  ،لیس علیه غسل قدمیه :یلى وجماعةبن أبي لاو  ،وقال الحسن"

 ".وفیه نظر ،ثم حلقه أنه ال �جب علیه إعادة المسح
 -�عنـي: النظـر-وجهـه  وفیـه نظـر"" عبد العز�ز في تعلیقه على فتح البـاري فـي هـذا: �قول الشیخ

القـدم فافترقـا، أن الرأس أصل ُ�مسح مع وجود الشعر وعدمه، والمسح على الخف بـدٌل عـن غسـل 
ح القـــول بـــبطالن الوضـــوء؛ ألن �عـــض النـــاس �قـــول: هـــل ُ�عتبـــر هـــذا مـــن نـــواقض  و�ـــذلك یتـــرجَّ

 الوضوء؟
وضوء �أنـه  هنقول: لیس من نواقض الوضوء، لكنه ال وضوء إذا لم ُتغسل القدم ولم ُتمسح ما فی 

صــلى �قــدٍم لــم توضــأ ولــم �غســل قدمیــه، اآلن �صــلي مــن مســح وخلــع الخــف وأراد أن ُ�صــلي �أنــه 
ح القول ببطالن الوضوء إذا خلع الخفین وال �كفي...  ُتمسح ولم ُتغسل �ما هو الواقع، و�ذلك یترجَّ

 أنا أقول: �طالن الوضوء فیه نظر ما هي مسألة �طالن نقصان، وضوء ناقص.
 طالب:........

 ناقص.
 طالب:.........

مسـح علیهمـا لصـالة العصـر، واسـتمرت افتـرض المسـألة فـیمن �ـان علیـه ُخفـان؛ و  ،غسلهاما هو 
طهارتــه للمغــرب، وخلــع الخفــین وُ�صــلي المغــرب، نقــول: ال مــا ُ�صــلي المغــرب؛ ألن القــدم لیســت 

 ُ�صلي �ه؟ ال. ،مغسولة وال ممسوحة، فطهارته ناقصة، �من توضأ وترك القدمین ما غسلهما
 �هللا أعلم". ،"وال �كفي غسل القدمین لفوات المواالة

�استمرار الطهارة �عد نزع الخفین قیاًسا على استمرار الطهارة �عد حلق الشـعر، لـو نـزع من �قول: 
الخفین مسح علیهمـا الفجـر صـلى بهمـا الفجـر والظهـر، وقبـل غـروب الشـمس نزعهمـا، ثـم أراد أن 
یلبســهما مــن غیــر وضــوء وهــو علــى طهــارة نزعهمــا وهــو علــى طهــارة، فــأراد أن یلبســهما �ســوغ لــه 

 ذلك أم ال؟
 �االتفاق ممنوعة هذه الصورة، لماذا ُتمنع هذه الصورة؟ 
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 طالب: ........
طهـارة �املـة إذا نـزع الخفـین عنـدهم أو ناقصـة؟ إن ألیسـت هـي  ،على �المه الطهـارة �املـة هألن 

َفــِإنِّي «�صــیر؟  مــاذا ،قــالوا: ناقصــة، قلنــا: مــا تصــح الصــالة فیهــا، و�ن قلنــا: �املــة أعــد الخفــین
  وهما طاهرتان اآلن. »ا َطاِهَرَتْینِ َأْدَخْلُتُهمَ 

 طالب:.........
اآلن هل �جوز أن ُ�صلي �طهارة ناقصة؟ هذا الذي خلعه وهو علـى طهـارة عنـدهم �جـوز �صـلي، 

 یلبس الخف مرة ثانیة؟  أن ال؟ طیب �جوزأم فعلى هذا الطهارة عندهم �املة صح 
 طالب:.........

 أحدث قبل ومسح علیهما. ما لم ُ�حدث، �یف �عد ما ُ�حِدث؟! هو
 طالب:........

�االتفاق؛ ألنه لو جاز له أن یلبس الستأنف المـدة مـن جدیـد یـوم ولیلـة، و�لمـا أرادت تنتهـي المـدة 
�االتفــاق مثــل هــذه الصــورة؛ لــئال یلــزم علیــه أال  ؛ ولــذلك �منعــون امعنــاه مــا �غســل أبــدً  ،فســخ ولــبس

 �غسل مطلًقا.
 طالب:........

 ولى ما أحدث، في الغسل.على طهارته األ
 طالب:........

 .اتوً  �أنه متوضئ ،�عدالرخصة، ما مسح �عد ما استعمل 
 طالب:........
 ال هذا �ختلف.

 طالب: ........
 

هـذا مـا فیـه إشـكال، إذا مسـح انتهـت الطهـارة،  ،�عـدالذي خلع وهو على طهارته السـا�قة مـا مسـح 
ــز�ن؟ ُیر  أم �ــد مــس المصــحف أو �صــلي؟ ُ�صــلي �قــدم ممســوحة مــاذا �فعــل بهــذه الطهــارة؟ مــاذا ُی

 مغسولة؟ 
 طالب: ........ 

 شيء ال غسل وال مسح. همسح؟ ما فیأم غسل  هن هل فیما عندنا إال احتماال
أراد أن ُ�صـــلي المغـــرب، فخلـــع الخـــف، ثـــم رده، لـــو أراد أن  -مثـــل مـــا صـــورنا-طیـــب لـــو أراد أن 

تســتمر الطهــارة عنــده �املــة، لمــاذا ال �جــوز أن ُ�عیــد ل: و قــصــلي قلنــا: الطهــارة عنــده عنــد مــن ��ُ 
 ؟الخف

 ألنه على طهارٍة �املة، هو ال ُ�جیز أن ُ�عید الخف ال ُبد أن �غسل. 
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 ن ما الذي �منع من إعادتهما؟یالمقصود أنه حتى إشكالیة المدة ما دام طاهرت
 طالب:.........

 ما علیه ُخف؟أم علیه ُخف 
 طالب:.........

 تان.خالص طاهر 
 طالب:.........

تنجســـا علـــى قـــول الظاهر�ـــة؟ مـــا تنجســـا، الظاهر�ـــة مـــادام القـــدم طـــاهرة مـــن  ؟�صـــیر مـــاذاطیـــب 
غیـــرهم یـــرون الطهـــارة الطهـــارة ة أهـــل العلـــم البس مـــا عنـــدك مشـــكلة، لكـــن عامـــفـــالنجاســـة الحســـیة 

 الشرعیة.
ل.  كمِّ

 طالب:........
 .ارتفعت

 طالب: ........
�أنـــك توضـــأت بـــدون غســـل الـــرجلین؛ ألنـــك ال مغســـول وال ممســـوح  ،طهـــارة أصـــًال  هنقـــول: مـــا فیـــ

مســحت علیــه، ال مغســول وال ممســوح، فهــل �جــوز الوضــوء  مــاالقــدم؛ ألنــك مســحت علیــه وخلعــت 
�طهارٍة لـم ُ�غسـل فیهـا القـدم ولـم ُ�مسـح؟ هـذا الوضـوء نفسـه؛ ولـذلك القـول بـبطالن الطهـارة مـا هـو 

نـه مـا ُذِكـر فـي إطهـارة حتـى تبطـل، و�ـأتي مـن �قـول:  هفیـ �صحیح، �المهم أن الطهارة �طلت ما
 مثًال نقول: توضأ؟  انواقض الوضوء، أصًال ال وضوء حتى ُینقض، الوضوء الناقص لو ترك یدً 

 ما توضأ.
 طالب:........

 �اطلة.
 طالب:........

 ت؟ القاعدة تخرم علیهم، شیخ اإلسالم �قول: صالته صحیحة، ماذا تقول لشیخ اإلسالم أن
 طالب: ........

م أو ابــن القــیم أنــت تقــول مثلمــا �قــول �عــض الشــیوخ عنــدنا و�لغــون عقــولهم إذا تكلــم شــیخ اإلســال
 حــذام فصــدقوها، مــا هــو �صــحیح �عــد هــذا، �ــل إنســان متعبَّــد �مــا �صــل إلیــه �قولــون: إذا قالــت

  �اجتهاده.
 طالب:.........

 م المتصل أو المنفصل؟ منفصل.الفارق واضح؛ ألن األصل في الظفر هل هو في ُحك
 طالب:..........
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صــار،  مــاذافمــا غســله  األن عنــدهم المــواالة أصــل الطهــارة ال ُبــد أن تكــون �املــة لــو تــرك إصــبعً 
 ُ�قال: توضأ؟ خالص انتهى؛ ألنه ال تُجز.

 طالب:........
 أقول؟ ماانتهینا من المسألة، أنت فهمت 

 طالب:........
 خالص.

 طالب:........
�ـالمواالة؛ ألنـه أصـًال توضـأ جمیـع أعضـاء الوضـوء غسـلها  الذي �غسل القدم الـذین ال �قولـون  ،ال

 �قي القدمان �غسلهما.
 طالب:........

و�قي عضو واحد �غسـله متـى مـا أراد،  ،ال؛ ألن المواالة عندهم ال ُتشترط هو غسل ثالثة أعضاء
األعضـاء غسـلهما �عـد سـاعتین أو ثـالث  توضـأ اآلن و�قـي نصـف ائً وال شـی احتى لو لم یلبس ُخف�ـ

 عندهم.صحیح الوضوء ف
 طالب:........

 ؟كیف
 طالب:........

 المسألة فیمن مسح وخلع الخف. ،ال ال
 طالب:........

 المقصود...
 طالب:.........   

 هو توضأ. ،هو توضأ
 طالب:.........

 قبله و�عده.
 طالب:..........

 فهمت؟ 
ي مسـح تـعلـى طهارتـه األولـى ال سح على الخفین، خلع الخفـین وهـو �ـاقٍ وم �امًال  اتوضأ وضوءً  

 فیها، خلع الخفین �قولون: المواالة ال ُتشترط �غسل رجلیه فقط.
 طالب:.........

 ا على خف فالحكم للفوقاني.الحكم للفوقاني من لبس خف� 
 طالب:.........
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 ؟ا�خلع واحدً أم طیب و�خلع عن جمیع 
 طالب:........

مـنهم  ،انـتقض �أنـه خلـع الجمیـع؛ ألنهـم �قولـون: الحكـم للفوقـاني، مـع أن المسـألة خالفیـة خالص
 من �قول: الحكم لألسفل.

 طالب:........
علیـــك ثالثـــة جـــوارب تخلـــع  ،�خلـــع الثـــاني واألول موجـــود �ســـتطیع؟ هـــذا ســـؤالأن وراءه، و�قـــدر 
 بقى الثالث؟موجودین أو الثاني و� نواألول والثاني �كونا ،المباشر للرجل
 طالب:........
 ومسح علیه، ثم لبس الثاني ومسح علیه. ا�عني لبس خف� 

 طالب:........
 �أنه ما علیه إال واحد. ،ال ال

 طالب:........
 الحكم له.    فخالص، لكن المسألة مفترضة فیمن لبس ُخفین أو ثالثة مسح على الفوقاني 

 وخالف مالـكٌ  ،قال �ه الجمهور ، وقدلى توقیت المسحج البخاري ما یدل علم �خرِّ  :أخرى  فائدةٌ "
التوقیـت مـن  وأخـرج مسـلمٌ  ،وروي مثله عن عمر ،�مسح ما لم �خلع :فقال ،في المشهور عنه

وفي الباب عن أبي �كرة وصـححه الشـافعي  ،حدیث علي �ما تقدم من حدیث صفوان بن عسال
 ".وغیره

 روف عندهم؟هذا معروف عند المالكیة عدم التوقیت، اآلن مع
 طالب:........

 تقول له: �مسحون؟  ماذا�عني 
 صح؟  ،بل ما شئت، بل ما شئت

 طالب:........
�عنـــي األقمشـــة التـــي نلبســـها مـــا �صـــح المســـح  حتـــى الحنفیـــة یتشـــددون  .... المقصـــود أنـــه �مســـح

  علیها.
 نعم.

ِو�قِ " اِة َوالسَّ ْأ ِمْن َلْحِم الشَّ ُ َعـْنُهمْ  -َل َأُبو َ�ْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَمانُ َوَأكَ  ،َ�اُب َمْن َلْم َیَتَوضَّ  -َرِضـَي للااَّ
 .واؤ َفَلْم َیَتَوضَّ 

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلٌك، َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعَطاِء ْبِن َ�َساٍر، َعـنْ   َعْبـِد َحدَّ
َأَكـَل َ�ِتـَف َشـاٍة، ُثـمَّ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ  -مـارضي هللا عنه– للااَِّ ْبِن َعبَّاسٍ 

أْ   .َصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ
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َثَنا اللَّْیُث، َعـْن ُعَقْیـٍل، َعـِن اْبـِن ِشـَهاٍب، َقـاَل: َأْخَبَرِنـي َجْعَفـرُ  َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُ�َكْیٍر، َقاَل: َحدَّ ْبـُن  َحدَّ
َ�ْحَتزُّ ِمْن َ�ِتِف َشـاٍة،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - ُأَمیََّة، َأنَّ َأَ�اُه َأْخَبَرُه َأنَُّه َرَأى َرُسوَل للااَِّ َعْمِرو ْبنِ 

أْ  یَن، َفَصلَّى َوَلْم َیَتَوضَّ كِّ َالِة، َفَأْلَقى السِّ  ".َفُدِعَي ِإَلى الصَّ
ـِو�قِ َ�ـاُب َمـْن َلـْم َیَتوَ ": -رحمه هللا تعالى–قال  ـاِة َوالسَّ ـْأ ِمـْن َلْحـِم الشَّ َوَأَكـَل َأُبـو َ�ْكـٍر، َوُعَمـُر،  ،ضَّ

ُ َعْنُهمْ -َوُعْثَمانُ   ".  واؤ َفَلْم َیَتَوضَّ  -َرِضَي للااَّ
ِو�قِ " اِة َوالسَّ ْأ ِمْن َلْحِم الشَّ  وقد مستهما النار. "َمْن َلْم َیَتَوضَّ
ُ َعْنُهمْ -َوَأَكَل َأُبو َ�ْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَمانُ " بناًء علـى أن آخـر األمـر�ن منـه  "واؤ َفَلْم َیَتَوضَّ  -َرِضَي للااَّ
ت النار. -علیه الصالة والسالم–  عدم الوضوء مما مسَّ

ــْئتَ «وجــاء عــن جــابر وجر�ــر: أنــه ُســئل عــن الوضــوء مــن لحــم الغــنم، فقــال:  وُســئل عــن  »ِإْن ِش
 .»َنَعمْ «الوضوء من لحم اإلبل، فقال: 

ـص لعمـوم عـدم الوضـوء ممـا مسـت  وجاء األمر �الوضوء من لحم اإلبل، فعنـدنا لحـم اإلبـل ُمخصِّ
النار، فلحم اإلبل أخص مما مست النـار، وعنـدنا فـي قولـه: �ـان آخـر األمـر�ن عـدم الوضـوء ممـا 

 مست النار.
فتعــارض عنـــدنا قاعـــدتان: تقـــد�م الخــاص علـــى العـــام، وتقـــد�م المتــأخر علـــى المتقـــدم �اعتبـــار أنـــه 

ــنْ «، �عنــي نظیــره مــا تقــدم مــن األمــر �قطــع الخــف �القیــد مــع اإلطــالق ناســخ ــْیِن  َم ْعَل ــِد النَّ ــْم َ�ِج َل
ــْینِ  فعنــدنا مطلــق ومقیــد، معــارٌض �قاعــدٍة أخــرى متقــدم ومتــأخر، فــالمطلق متــأخر،  »َفْلَیْلــَبِس الُخفَّ

المطلـق علـى  والمقید متقدم؛ ولـذا حصـل الخـالف بـین األئمـة فـي القطـع، وَمـن قـال �ـه قـال �حمـل
 المقید، ومن لم �قل �ه قال �إعمال المتأخر دون المتقدم.

ــت النــار عــام؛ ألنــه  وعنــدنا األمــر �الوضــوء مــن لحــم اإلبــل هــذا خــاص، وعــدم الوضــوء ممــا مسَّ
ـت النــار  یتنـاول لحـم اإلبــل �مـا یتنــاول غیـره، لكــن قولـه: �ـان آخــر األمـر�ن عــدم الوضـوء ممــا مسَّ

ُوِجـــد متقـــدم ومتـــأخر مـــع عـــدم إمكـــان الجمـــع فإنـــه ُ�عمـــل �المتـــأخر دون  فیـــه متقـــدم ومتـــأخر، و�ذا
 المتقدم، و�كون حینئٍذ القول �النسخ.

�النسخ؟ إذا لم ُ�مكن الجمع ولو �حمل عامٍّ علـى خـاص أو مطلـق علـى مقیـد؛ ألن  لكن متى ُ�قال
�النســخ رفــع والعــام علــى الخــاص فیــه إعمــاٌل للنصــوص �لهــا، والقــول  ،حمــل المطلــق علــى المقیــد

 و�لغاء لبعض النصوص وعمٌل ببعضها.
البخـاري مـا خــرَّج حـدیث األمـر �الوضـوء مـن لحــم  ،وعنـدنا مـن لـم یتوضـأ مـن لحــم الشـاة والسـو�ق

ـــاِة اإلبـــل؛ ألنـــه لـــیس علـــى شـــرطه، وخـــرَّج مـــا یـــدل علـــى العمـــوم " ـــْأ ِمـــْن َلْحـــِم الشَّ َمـــْن َلـــْم َیَتَوضَّ
ِو�قِ  ُ َعـْنُهمْ -ٍر، َوُعَمـُر، َوُعْثَمـانُ َوَأَكَل َأُبو َ�ْكـ ،َوالسَّ ـ -َرِضـَي للااَّ وحسـبك بهـؤالء مـن  "واؤ َفَلـْم َیَتَوضَّ

 الخلفاء الراشدین الذین ُأمرنا �االقتداء بهم.
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ : "-رحمه هللا-قال  وهو التنیسي." َحدَّ
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 ابن أنس." َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلكٌ "
ِ ْبــِن َعبَّــاسٍ َعــْن َزْ�ــِد ْبــ" َصــلَّى ُهللا -َأنَّ َرُســوَل للااَِّ  ِن َأْســَلَم، َعــْن َعَطــاِء ْبــِن َ�َســاٍر، َعــْن َعْبــِد للااَّ

ــِه َوَســلَّمَ  ــأ -َعَلْی ــْم َیَتَوضَّ ــمَّ َصــلَّى َوَل ــَف َشــاٍة، ُث ــت النــار، " َأَكــَل َ�ِت معلــوٌم أن الشــاة داخلــة فیمــا مسَّ
ـــت النـــار، لك نـــه ال ُ�عـــاَرض �األحادیـــث التـــي نصـــت علـــى اإلبـــل، هـــذه والســـو�ق داخـــل فیمـــا مسَّ

مــا یتنــاول إال  هفیــ لــیسنــص یتنــاول اإلبــل ممــا ُذِكــر فــي البــاب؟  همنصــوص ســو�ق وشــاة، هــل فیــ
ت النار" یتناول اإلبل، لكن عمومه مخصوٌص �ما  عموم "كان آخر األمر�ن عدم الوضوء مما مسَّ

 ُنص علیه في اإلبل خاصًة.
 ر ما قال الشارح.وعلى �ل حال ُینظ

لیندرج ما هو مثلها وما دونها  ؛نص على لحم الشاة" �اب من لم یتوضأ من لحم الشاة" :قوله"
 ما دون الشاة �عني في الِخلقة، لكن ما فوقها في الِخلقة؟" �األولى

 طالب:.........
 كبیرة األحجام.المن البقر واإلبل وغیرها من المخلوقات 

 ني هل للحجم مدخل في هذا؟�ع "وما دونها �األولى"
 طالب:........

ســؤر الهــرة ومــا دونهــا فــي منصــوص علیهــا، لكــن هــل للحجــم مــدخل فــي هــذا؟ هــم قــالوا: و نعــم الل
هـذا �قتضـي الطهـارة، لكـن هـل تـدخل الفـأرة  »ِإنََّها ِمْن الطَّوَّاِفیَن َعَلـْیُكْم َوالطَّوَّاَفـات«طـاهر  لقةالخِ 

 .لقةر الهرة وما دونها في الخِ سؤ في هذا الحدیث؟ هم قالوا: و 
 طالب:.........

 كیف دخلت؟
 طالب:.........

 لماذا؟
 طالب:.........

ــ مــن الــذي فوقــه، �عنــي اآلن �ــاب الصــالة مــثًال فــي  اال؛ ألن العلــة الطــواف، والصــغیر أكثــر طواًف
راز لـى تعـب ومتا�عـة، لكـن مـن الفـأر مسـتحیل، االحتــإالبیـوت االحتـراز مـن القطـط صـعب �حتـاج 

ــْیُكْم «مــن الحمــار مــثًال ممكــن وال مــا هــو ممكــن؟ ممكــن؛ ولــذلك نظــروا إلــى الطوافــة  الطَّــوَّاِفیَن َعَل
 و�ذا ُوِجدت المشقة فُیوجد التیسیر. »َوالطَّوَّاَفات

 هنا هل للحجم دور؟ 
ال؟ ألن العلــة هنــاك الطوافــة،  أمال، مــا هــو �ــالنظر إلــى الحجــم، نظــرهم إلــى الحجــم هــل لــه قیمــة 

طاهر؛ ألن الهرة �مكـن التحـرز منهـا لكـن  لقةسؤر الهرة وما دونها في الخِ نظروا للحجم، فقالوا: و ف
 �صعو�ة، فهذه الصعو�ة أوجدت هذه الرخصة.
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مكـن �فما هو أشق منها وأشد من الصعو�ة مثل الفأر مثًال أولى �الرخصـة، ومـا فوقهـا فـي الخلقـة 
 من الهرة فُیحترز منه. التحرز منه بال �لفة مثل الكلب مثًال أكبر

 طالب:.........
طحــن الســو�ق مــن الــذرة أو مــن الشــعیر، وقــد ُ�عمــل �نقیــل مــن الُبــر أصــله مــن الــذرة أو الشــعیر �ُ 

ر  ، ثم ُ�عَرض على النار و�أكلونه.ولیس �طحٍن دقیق �عد ُ�كسِّ
 طالب:........

ته النار. ،ألنها ُتعَرض على النار  مسَّ
 طالب:........

 عبد هللا. ا�ا أ�ما یلزم 
 طالب:.......

 لكن ما یدخل في الحد، لكن ما ُیدَّخل في الحد.   ،حلىأ
  

   
 


