(رشح كتاب "بداية اجملهتد وهناية املقتصد")
ادلرس الرابع عرش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أ ّما بعد...
معنا اليوم ادلرس الرابع عرش من دروس رشح "بداية اجملهتد" ،وما زلنا يف مباحث
املسح عىل اخلفني يف هذا الكتاب ،وقد قفنا عند املسأةل اخلامسة اليت تتحدث عن
مدة املسح عىل اخلفني ،وامحلد هلل هذه املسأةل احلق فهيا واحض و ن ّبني ،والدةل فهيا
واحضة وقوية ،وان اكن فيه خالف؛ لكن اخلالف ٌ
ضعيف كام س يتبني لمك ذكل من
خالل ما س نذكره ان شاء للا.
قال املؤلف رمحه للا( :املسأةل اخلامسة :وأما التوقيت)
معىن التوقيت؛ يعين الوقت اذلي جيوز فيه املسح عىل اخلفني مك مدته؟
قال( :فان الفقهاء أيض ًا اختلفوا فيه ،فرأى ٌ
ماكل أن ذكل غي مؤقت)
يعين ال يوجد توقيت للمسح عىل اخلفني ،اذا جاز كل أن متسح عىل اخلفني؛ فيجوز
كل من غي وقت حمدد.
معروف طبع ًا أن املسح عىل اخلفني يكون يف الوضوء ،لكن اذا احتاج الشخص اىل
الغسل فالبد أن خيلع اخلفني ،لكن غي ذكل فهل أن ميسح علهيام يوم ًا ويومني وثال ًاث
وأربع ًا ...اىل أخره بدون حتديد يف السفر ويف احلظر؛ هذا قو ٌل من أقوال أهل العمل
وهو اذلي تبناه االمام ماكل رمحه للا.
قال( :وأن ال نبس اخلف نني يمسح ع نلهيام ما لم ينعهام أو ت نصيبه جناب ٌة)
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اذ ًا هذا هو الضابط عنده؛ اذا خلع اخلفني؛ انهتى ؛ ما عاد ميكن أن ميسح علهيام بعد
ذكل ،وهذا ال اشاكل فيه؛ وهذا املعروف عن السلف ريض للا عهنم أنك مىت
خلعت اخلفني يبق وضوءك كام هو وتصل -كام تقدم معنا يف املسأةل املاضية -لكن ال
متسح علهيام مرة أخرى اذا لبس هتام حىت لو لبس هتام عىل وضوء ،مبا أنك خلعهتام؛ فال
متسح علهيام مرة أخرى اال اذا توضأت وغسلت القدمني مث لبست اخلفني عىل طهارة
بعدها متسح علهيام مسح ًا جديد ًا ،أ ّما اذا خلعهتام وكنت متسح علهيام مث خلعهتام؛ فهنا
يتوقف املسح عند ذكل ،ما دمت عىل وضوئك تصل عىل الوضوء ذاك ،واذا لبس هتام
عىل هذا احلال أيض ًا تصل ال اشاكل يف هذا؛ لكن ال متسح علهيام مرة أخرى حىت
تتوضأ وضوء اكم ًال مرة اثنية وتغسل قدميك وتلبس اخلفني عىل وضوء؛ هذه املسأةل
ال اشاكل فهيا؛ وهذا الرشط اذلي وضعه االمام ماكل ،أو اذا أصابتك جنابة ال بد من
الغسل ،ويف الغسل البد من غسل القدمني هذا ال اشاكل فيه؛ اذ ًا عند االمام ماكل
ال يوجد توقيت لالنهتاء من املسح عىل اخلفني ،امنا ينهتى املسح عىل اخلفني خبلع
اخلفني؛ فال جيوز كل أن متسح علهيام بعد ذكل اال اذا توضأت وغسلت القدمني ،أو
اذا أصابتك جنابة البد أن تغتسل وتغسل قدميك يف الغسل ،هذا هو قول االمام
ماكل؛ اذا خلعت اخلفني ال حيق كل املسح علهيام اال اذا توضأت وغسلهتام ،هذا ال
اشاكل فيه؛ العلامء عىل هذا ،واذا أصابتك جنابة كذكل؛ كام جاء يف حديث صفوان
بن عسال؛ قال" :لكن من غائط وبول ونوم"()1؛ لك هذا ال اشاكل فيه ،املشكة الن
يف قضية انهتاء الوقت؛ هذا هو حمل اخلالف ويه املسأةل اليت معنا ،االمام ماكل ال
يقول بوقت حمدد اذا انهتى ال جيوز املسح عىل اخلفني بعد ذكل.
قال املؤلف( :وذهب أبو حنيفة والشافع اىل أن ذكل مؤق ٌت)
 -1أخرجه الرتمذي ( ،)96والنسايئ ( )127من حديث صفوان بن عسال
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وهذا القول أيض ًا لالمام أمحد رمحه للا ومجهور علامء االسالم ،أكرث أهل العمل سلف ًا
وخلف ًا عىل هذا ،ومهنم معر بن اخلطاب ريض للا عنه وعل بن أيب طالب وابن
مسعود وابن عباس وغيمه من العلامء.
قال الرتمذي رمحه للا(( :)1وهو قول العلامء من أحصاب النيب ﷺ والتابعني ومن
بعدمه من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن املبارك والشافع وأمحد واحسق؛ قالوا
ميسح املقمي يوم ًا ولي ًةل واملسافر ثالثة أايم وليالهين ،وقد روي عن بعض أهل العمل) -
والالكم ما زال للرتمذي – قال( :وقد روي عن بعض أهل العمل أهنم مل يو نقّتوا يف
املسح عىل اخلفني؛ وهو قول ماكل بن أنس ،والتوقيت أحص) انهتى الكم الرتمذي
رمحه للا.
هذه يه أقوال أهل العمل يف املسأةل؛ اذ ًا مهنم -وهو قول أهل العمل من السلف
واخللف :-أن املسح هل توقيت ،مث اختلفوا يف التوقيت نفسه ،لكن اذلي ذكره الرتمذي
رمحه للا عليه أكرث أهل العمل وهو :يو ٌم وليةل للمقمي وثالثة أايم بليالهين للمسافر؛ هذا
عليه أكرث أهل العمل ،وان اكن بعض اذلين يقولون ابلتوقيت هلم توقيت أخر كام س يأيت
ان شاء للا ،لكن التوقيت الخر قول ضعيف ،والتوقيت املعترب هو هذا اذلي ثبتت
به الدةل ،فالقول احلق يف هذه املسأةل أن املسح مؤقت ،ومؤقت ابلتوقيت اذلي ذكره
الرتمذي عن أكرث أهل العمل؛ وهو يو ٌم وليةل للمقمي وثالثة أايم بليالهين للمسافر.
قال( :والسبب يف اخ نتال نفهنم)
السبب يف اختالف أهل العمل يف هذه املسأةل.
قال( :اخ نتالف الاث نر يف ذكل)
" -1السنن" حتت احلديث ()96
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يعين اختالف الدةل يف هذه املسأةل ،هل هذا يعين أن االمام ماكل هل دليل يعمتد
عليه يف هذه املسأةل؟
نعم هل دليل؛ ولكنه دليل ضعيف كام س يأيت.
قال( :وذكل أنه ورد يف نذكل ثالثة أحاديث)
طبع ًا وردت أحاديث كثية يف التوقيت وليست ثالثة فقط ،وردت أحاديث يف
التوقيت ويف عدم ذكر التوقيت أيض ًا ،وذكر مهنا ابن اجلوزي يف كتابه "التحقيق"()1
تسعة أحاديث؛ ثالثة مهنا يف القول بعدم التوقيت ،وبني علل املع ن ّل مهنا ابن عبد
الهادي يف كتابه "التنقيح"(.)2
قال املؤلف( :أحدها)
يعين أحد هذه الحاديث الثالثة اليت ذكرها.
عل عن الن ن ّيب عليه الصالة والسالم؛ أنه قال :جعل رسول للا ﷺ
قال( :حديث ّ
قمي .خرجه مسمل)
ثالثة أايم وليال نهين للمسا نف نر ،ويوم ًا ولي ًةل للم ن
أي يف "حصيح مسمل"()3
قال( :والثاين حديث أ ن ّيب نبن نعامرة؛ أنه قال :اي رسول للا! أأمسح عىل اخل نّف؟ قال:
"نعم" ،قال يوم ًا؟ قال" :نعم" ،قال :ويومني؟ قال" :نعم" ،قال :وثالثة؟ قال" :نعم"،
حىت بلغ س بع ًا ،مث قال" :امسح ما بدا كل" .خرجه أبو داود والطحاوي())4
)210-206/1( -1
)234-225/1( -2
)276( -3
 -4أبو داود يف "سننه" ( ،)158والطحاوي يف "رشح معاين الاثر" ()494
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وقال أبو داود بعد خترجيه( :اخت نلف يف اس ناده وليس ابلقوي) هذا الكم أيب داود؛
فهو قد أخرجه يف "سننه" ولكنه قال هذه الكمة ،وأبو داود من علامء العلل ،من
المئة يف هذا الشأن يف التصحيح والتضعيف؛ قال( :اخت نلف يف اس ناد هذا احلديث
وليس ابلقوي) طبع ّا حديث عل بن أيب طالب يس تدل به من يقول ابلتوقيت
وابلتوقيت املذكور فيه؛ وهو (يوم وليةل للمقمي وثالثة أايم بليالهين للمسافر) هذا
حديث عل بن أيب طالب وهذا ما يدل عليه ،أما حديث أيب؛ فيد ُّل عىل أنه ال
توقيت؛ لنه قال هل" :امسح ما بدا كل" والالكم يف التوقيت.
وأما احلديث الثالث يف املسأةل؛ فقال املؤلف:
(والثالث :حديث صفو نان نبن عسال؛ قال :كنا يف سفر ،فأ نمران أال ن ننع نخفافنا ثالثة
أاي نم وليال نهين اال نمن جنابة ،ولكن نمن بول أو نوم أو غائنط)
أخرجه أمحد والرتمذي والنسايئ وغيمه(.)1
وهذا احلديث يدل عىل أن املسح عىل اخلفني يكون يف الوضوء ،قال (ولكن من بول
أو نوم أو غائط) ،قال (اال من جنابة) يعين اجلنابة ال؛ ال ميسح عىل اخلفني ،لكن من
بول أو نوم أو غائط؛ هذه اليت توجب الوضوء يعين نواقض الوضوء.
طيب؛ اذ ًا عندان الن ثالثة أحاديث يه الواردة يف التوقيت اليت ذكرها املؤلف فقط.
حنن ذكران أن هناكل قرابة تسعة أحاديث يف مسأةل التوقيت هذه بعضها ،اثنان مهنا
هنا -اليت ذكرها املؤلف -تدل عىل التوقيت وابلتوقيت اذلي ذكر فهيا ،وواحد مهنا وهو
حديث أيب بن عامرة يدل عىل أن ال توقيت؛ وهو اذلي يعمتد عليه املالكية أو ماكل
ومن قال بقوهل من املالكية.
 -1أمحد ( ،)18091والرتمذي ( ،)96والنسايئ ( ،)127وابن ماجه ()478
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فصحيح خرجه مس ٌمل)
عل؛
ٌ
قال املؤلف( :قلت :أ ّما حديث ّ
يعين الن هو ذكر لنا سبب اخلالف ،وقال سبب اخلالف هو اختالف الدةل ،مث
ذكر الدةل اليت وقف علهيا أو اليت عرفها -ذكر ثالثة أحاديث -مث الن يتحدث عن
خرجه مسمل) نعم هذا مسمل ،انهتى
خترجيها وحصهتا؛ فقال( :أ ّما حديث عل فصحيح ّ
المر.
قال( :وأما حديث أ ّيب بن عامرة؛ فقال فيه أبو معر بن عبد الرب :انه ٌ
حديث ال يثبت
قائ)
وليس هل اس نا ٌد ن ٌ
هذا الكم ابن عبد الرب ،اذ ًا ابن عبد الرب املالك؛ هو نفسه يض ن ّعف هذا احلديث.
قال( :وذلكل ليس ينبغ أن يعارض نب نه حديث ع ن ّل)
هذا الكم ابن عبد الرب نفسه يعين مبا أنه حديث ضعيف ،وحديث عل حصيح وهو
يصح أن يقال هذا معارض لهذا،
يف "حصيح مسمل"؛ اذ ًا هل هناك تعارض بيهنام؟ ال ّ
ملاذا؟ لن التعارض يكون بني الحاديث الصحيحة ،والواجب امجلع بني الحاديث
الصحيحة أو الرتجيح بيهنا ،أ ّما ٌ
حديث ٌ
ضعيف وحصيح؛ فال ،الضعيف ال يعمل به،
والعمل ابحلديث الصحيح الثابت عن النيب ﷺ ،فعندان هنا حديث عل بن أيب
طالب حصيح ،وحديث صفوان بن عسال حصيح؛ ويه اليت تدل عىل التوقيت ،وأما
حديث أ ّيب اذلي خالفهام؛ فهو ٌ
حديث ضعيف؛ ذلكل جزم ابن عبد الرب هنا بأن
حديث عل هو املعمتد يف املسأةل ،وال يعارض حبديث أ ّيب.
الن هو يتحدث عن مسأةل حصة الحاديث وضعفها ،عندان حديث عل حصيح
أخرجه مسمل ،وحديث أ ّيب بن عامرة نقل عن ابن عبد الرب رمحه للا أنه ضعيف،
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والمر كام قالوا :لن أاب داود نفسه ملا ذكره أشار اىل ضعفه؛ فقال اخت نلف يف اس ناده
وليس ابلقوي؛ يعين ضعفه.
بق عندان احلديث الخي؛ وهو حديث صفوان بن عسال؛ فقال املؤلف:
البخاري وال مس ٌمل؛ فانه قد
(وأ ّما حديث صفو نان نبن عسال؛ فهو وان اكن لم خي نرجه
ُّ
حصحه قو ٌم نمن أه نل ال نع نمل ابحلديث؛ الرتمذي وأبو محمد بن حزم)
اذ ًا هنا حديث صفوان بن عسال هذا اذلي عند أمحد والرتمذي والنسايئ قال مل
خيرجه البخاري ومسمل؛ لكن حصحه مج ٌع من
خيرجه البخاري ومسمل ،هذا حصيح مل ّ ن
ّن
أهل العمل؛ وممن حصحه :البخاري رمحه للا ،فالبخاري وان مل خيرجه يف "حصيحه"؛
لكنه حصحه ،نقل عنه ذكل الرتمذي يف "العلل الكبي"( ،)1والرتمذي رمحه للا ينقل
كثي ًا عن البخاري رمحه للا؛ تصحيحات وتضعيفات لحاديث ولرجال يف كتابه هذا
خيرج لك الحاديث الصحيحة
"العلل الكبي"؛ وهذا من الدةل عىل أن البخاري مل ّ ن
عنده يف "حصيحه" ،فهذا حديث صفوان بن عسال؛ يصححه البخاري -نص عىل
خيرجه يف حصيحه ،وهذا فيه ر ٌد عىل اذلين قالوا بأن البخاري اس توعب مجيع
ذكل -ومل ّ ن
الحاديث الصحيحة عنده ووضعها يف كتابه "الصحيح" وهذا خطأ؛ وهذا احلديث
دليل واحض وقوي جد ًا يف املسأةل ،هذه مسأةل ذكرانها يف املصطلح.
اذ ًا خالصة هذا اذلي ذكره املؤلف يف هذه الحاديث الثالثة :أن حديث عل اذلي
يدل عىل التوقيت وحديث صفوان بن عسال اذلي يدل عىل التوقيت حصيحان.
وحديث أ ّيب ابن عامرة اذلي خيالفها واذلي يدل عىل عدم التقييد بوقت حمدد؛ ضعيف
يصح.
ال ّ
( -1ص )54
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اذ ًا املسأةل اىل هنا المر صار واحض ًا فهيا ،احلق مع مجهور أهل العمل سلف ًا وخلف ًا ،وأن
اذلي ذهب اليه االمام ماكل ومن وافقه من املالكية خطأ ،وحديث أ ّيب بن عامرة هذا
اذلي اعمتد عليه بعض املالكية قال النووي فيه( :هو ٌ
ضعيف ابالتفاق) انهتى الكمه.
واحلديث علته أن يف اس ناده مجع ًا من اجملاهيل ،وأ نعل ابالضطراب أيض ًا ،وممن نص
عىل ضعفه :االمام أمحد واالمام البخاري واالمام ادلارقطين وغيمه اكبن حبان وابن
عبد الرب كام تقدم معنا ،ذكرمه احلافظ ابن جحر يف "التلخيص احلبي"( ،)1وكام ذكران
لمك هذا ابلنس بة للحاديث الثالثة ،وقد ذكران أن ابن اجلوزي يف كتابه "التحقيق"
يصح يف
يصح مهنا وماال ّ
ذكر أحاديث أخرى وتكم ابن عبد الهادي عىل أسانيدها؛ ما ّ
"التنقيح" ،وذكروا هلم حديث رابع ًا أيض ًا -غي هذه الحاديث الثالثة ،-وذكر ابن
اجلوزي مجموعة من الحاديث الخرى ،وقد ذكران لمك الحاديث اليت تدل عىل
خالصة المر.
أما الحاديث اليت تدل عىل التوقيت فأ ُّ
حصها حديث عل وحديث صفوان ،ويه
حصيحة بفضل للا ،ويه أصل الباب.
وأما الحاديث اليت تدل عىل عدم التوقيت؛ حفديث أ ّيب ابن عامرة ،وقد علممت ضعفه،
وحديث خزمية بن اثبت( :جعل لنا رسول للا ﷺ ثال ًاث ولو اسزتدانه لزادان) ( )2يعين
يف املسح عىل اخلفني للمسافر؛ قال النووي يف "اجملموع"(( :)3ضعيف ابالتفاق،
وضعفه من وهجني :الول الاضطراب ،والثاين ابالنقطاع ،قال شعبة :مل يسمع ابراهمي
من أيب عبد للا اجلدل ،وقال البخاري :ال يعرف للجدل سامع من خزمية ،قال
)421/1( -1
 -2أخرجه أمحد ( ،)21857وأبو داود ( ،)157والرتمذي ( ،)95وابن ماجه ( )553حنو اللفظ املذكور
)485/1( -3
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البهيق  :قال الرتمذي :سألت البخاري عن هذا احلديث؛ فقال :ال يصح) انهتى  .وانظره
يف "البدر املني"( )1ذكر علهل هناك وأجاب عهنا بأجوبة يف بعضها ضعف ب ن ّني ،وقد
ذكران لمك أن ابن امللقن يف "البدر املني" جيد جد ًا يف امجلع؛ مجع الكم أهل العمل ،مجع
علل الحاديث ،مجع أطراف الحاديث ،جيد جد ًا يف هذا الباب وكتابه مفيد جد ًا يف
هذا؛ اال أنه متساهل ،وتساههل واحض جد ًا ،وير ُّد عىل علامء العلل بطرق ضعيفة
واحضة الضعف.
مث احلديث الثالث أيض ًا اذلي ذكروه من الحاديث اليت تدل عىل عدم التوقيت
واس تد ّل به من ذهب اىل هذا املذهب :حديث أنس بن ماكل أن النيب ﷺ قال:
"اذا توضأ أحدمك ولبس خفيه فليصل فهيام وميسح علهيام مث ال خيلعهام ان شاء اال من
جنابة" أخرجه احلامك وادلارقطين( ،)2قال فيه احلامك( :اس ناده حصيح اال أنه شا ٌّذ مبرة)
كذا نقهل عنه غي واحد( ،)3واذلي يف "املس تدرك" (( :)4وعبد الغفار ثقة غي أنه ليس
عند أهل البرصة عن حامد) انهتى  ،وقال اذلهيب( :عىل رشط مسمل تفرد به عبد
الغفار وهو ثقة واحلديث شاذ) ،وقال البهيق (( :)5ليس مبشهور) ،يشيون اىل عةل
هذا احلديث؛ أنه حديث معل.
واحلديث الرابع اذلي اس تدل به اذلين يقولون بعدم التوقيت :حديث معر()6؛ قالوا
فيه أن معر قال للرجل( :أصبت الس نة)؛ قالوا هذه الكمة (أصبت الس نة) اليت
)34-33/3( -1
 -2احلامك يف "املس تدرك" ( ،)643وادلارقطين يف "سنن" ( ،)781والبهيق يف "سننه" ()1329
 -3وهو مذكور يف "املس تدرك" حتت احلديث ()642
)643( -4
" -5السنن الكربى" ()1331
 -6أخرجه ابن ماجه ()558
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اس تدلوا هبا يه خطأ ،والصواب أنه قال هل( :أصبت) فقط؛ قال ادلارقطين بعد أن
ذكر جامعة قالوا فيه( :فقال معر :أصبت ،ومل يقولوا الس نة كام قال من تقدهمم وهو
احملفوظ وللا أعمل) ،اذ ًا احلديث ليس مرفوع ًا اىل النيب ﷺ؛ يعين قوهل( :أصبت
الس نة) هذا يدل عىل أنه مرفوع اىل النيب ﷺ ،وقوهل( :أصبت) فقط يدل عىل
الوقف.
اخلالصة:
يصح هلم حديث يف هذا .وللا أعمل .
ال ُّ
واس تدلوا أيض ًا بعمل أهل املدينة ،وقد علممت أنه ليس دلي ًال كام تقرر يف الصول،
وهو خمالف للدةل الصحيحة ويه العمدة يف الباب ،وهو حديث عل وحديث
صفوان الذلان يدالن عىل التوقيت ابلتوقيت اذلي ذكرانه ،وهو اذلي عليه أكرث أهل
العمل من الصحابة ريض للا عهنم ومن ات ّبعهم وامحلد هلل ،واملسأةل واحضة واحلق فهيا
ن ّبني وامحلد هلل.
طاب نلحديث أ ّيب)
ليل ا نخل ن
قال املؤلف رمحه للا( :وهو نبظا نه نر نه معا نر ٌض نبد ن
يعين حديث صفوان ،طبع ًا وقد عرفنا أن احلديث الضعيف ال يعارض الحاديث
الصحيحة ،فبكونه ضعيف ًا ينهتى المر ،وقد نقلوا االتفاق عىل ضعفه ،اذ ًا لس نا حباجة
اىل الالكم يف هذا أص ًال.
قال( :كحديث عل)
يعين حديث عل وحديث صفوان معا نرضان حلديث أ ّيب ،هذا ما يريد أن يقوهل؛ لنه
ذكر ثالثة أحاديث ويتحدث الن عهنا كهنا حصيحة لكها.
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قال( :وقد حيتمل أن جيمع بيهنام بأن يقال :ان حديث صفوان وعل خرجا مخرج
قيت ،وحديث أ ّيب نبن نعامرة ن ٌّص يف تر نك التو ن
السؤ نال ع نن التو ن
قيت)
ُّ
يعين حديث عل وحديث صفوان جاءا اجاب ًة عن سؤال ،بيامن حديث أ ّيب جاء نصا يف
ترك التوقيت؛ كنه يشي هنا اىل أن حديث أ ّيب أقوى يف ادلالةل.
قال( :لكن حديث أ ّيب لم يثبت بعد)
يعين لو ثبت حديث أ ّيب لاكن أقوى يف ادلالةل ،ولاكن القول اذلي ذهب اليه االمام
ماكل أقوى ،ملاذا؟ قال :لن حديث أ ّيب ٌّنص يف التوقيت ،وذاك جاء جوا ًاب عن
سؤال؛ طريقة من طرق الرتجيح ،وهذه الطريقة يلجأ الهيا اذا حصت الحاديث لكها
ومل نس تطع امجلع بيهنا؛ فرنجع اىل الرتجيح ،وهذه طريقة من طرق الرتجيح؛ النص
يقدم عىل ما دل بدليل اخلطاب عىل املسأةل.
قال( :لكن حديث أ ّيب مل يثبت بعد) لكن هذه املشكة ،اذ ًا هذا عىل التسلمي
بصحته ،وال قائل بصحته أص ًال كام نقل النووي الانفاق عىل ضعفه.
قال( :فعىل هذا نجيب العمل حبديث ع ّل وصفوان)
عىل ماذا؟ عىل ضعف حديث أ ّيب.
قال( :وهو الظهر ،اال أن دليل ا نخلطاب فهيام يعا نرضه ال نقياس)
اذ ًا الن جاء مبعارضة أخرى حلديث عل وصفوان؛ قال :حديث عل وصفوان يدالن
عىل التوقيت بدليل اخلطاب ،وعارضهام حديث أ ّيب ،لكن حديث أ ّيب ضعيف ،اذ ًا
انهتى ال عربة به ،لكن القياس يعارضهام ،ما هو القياس اذلي يعارضهام؟
قال( :وهو كون التو ن
قيت غي مؤ نثّر يف نق نض الطهار نة؛ لن النوا نقض يه الحداث)
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يعين اذلي ثبت يف الدةل أن الناقض يكون حد ًاث ،وانهتاء التوقيت ليس حد ًاث؛ اذ ًا
ليس بناقض ،هذا قياس ،قياس انهتاء املسح عىل اخلفني عىل بقية النواقض ،وهذا
قياس خاطئ جد ًا ال عربة به يف هذا املوطن خملالفته للنص؛ فالعربة ابلنص ،كيف عرفنا
أن الحداث انقضة للوضوء؟ عرفناها ابدلليل ،وهذا أبض ًا جاء به ادلليل؛ اذ ًا يعترب كام
اعتربان البقية؛ فال يقال ما قاهل هنا ،هذا القياس من أضعف ما يكون؛ لنه خمالف
للدةل ،وادلليل مقدم ،القياس حنتاج اليه اذا مل يوجد عندان دليل؛ هذه طريقة أهل
الس نة وامجلاعة ،حيتاجون اىل القياس ويعملون به اذا مل يوجد دليل حصيح من الكتاب
أو الس نة ،سواء د ّل هذا ادلليل ابللفظ أو بدليل اخلطاب ،مبا أن دليل اخلطاب عندان
جحة؛ اذ ًا انهتى المر القياس ال عربة به يف هذا املوطن ،وأنمت ترون القياس يكون يف
هذه املواطن -خاصة املسائل التعبدية -يكون فهيا ضعيف جد ًا؛ ذلكل فهذا القياس
اذلي ذكره ال يعارض الدةل الصحيحة ،ذلكل ذهب مجهور العلامء اىل ما ذكران؛ اىل
العمل ابلدةل ال ابلقياس يف هذا املوطن ،هذا ما أردان أن نذكره.
اذ ًا خالصة القول والقول احلق يف هذا هو ما ذهب اليه الصحابة ريض للا عهنم،
ومجهور أهل العمل ،ومجهور أحصاب املذاهب أيض ًا اىل أن املسح عىل اخلفني مؤقت،
للمقمي يوم وليةل من بداية املسح عىل القول الصحيح ،وللمسافر ثالثة أايم بليالهين؛
هذا هو التوقيت املعترب يف الرشع.
طبع ًا هناك أقوال أخرى يف مساةل التوقيت ،بعضهم وقت ملدة أس بوع ،وغي ذكل،
وال هتمنا هذه القوال لضعفها ،والعربة مبا ذكران هنا؛ هذا الثابت يف الدةل الصحيحة
وللا أعمل.
قال املؤلف رمحه للا( :املسأةل السادسة):
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الن جاء اىل الرشوط؛ رشوط املسح عىل اخلفني.
الن طا نهرت نني نبطه نر الوضو نء،
قال( :وأ ّما رشط املس نح عىل اخلف نني؛ فهو أن تكون ّ نالرج ن
وذكل ش ٌء مجم ٌع علي نه؛ اال نخالف ًا شاذ ًا)
يعين جيب أن تكون القدمان مغسولتني للوضوء قبل ادخاهلام يف اخلف؛ هذا هو
الرشط ،وهذا الرشط  -قال املؤلف  -مجمع عليه ،لكن فيه خالف ًا شاذ ًا ،وهذا اخلالف
شاذ لنه خمالف لدلليل الصحيح.
س عن ماكل؛ ذكره ابن لبابة يف "املنتخب")
قال( :وقد روي عن ابن القا ن
ما هو هذا؟ هذا القول الشاذ؛ وهو أنه ال يشرتط غسل القدمني يف الوضوء قبل
ادخاهلام يف اخلف للمسح عىل اخلفني؛ ال يشرتط هذا الرشط؛ هذا قو ٌل شاذ ،وقد
روى هذا القول الشاذ ابن القاس عن ماكل ذكره ابن لبابة يف "املنتخب" ،عزاه
املالكية اىل العتبية ،قال املازري يف "رشح التلقني"(( :)1املعترب تطهي الرجلني ابلطهارة
املعهودة ،اليت يه طهارة احلدث ،هذا هو املعروف من املذهب) أي :املذهب
املالك؛ هذا القول اذلي ذكره املازري عن املالكية موافق لقول امجلهور؛ قال( :املعترب
تطهي الرجلني ابلطهارة املعهودة اليت يه طهارة احلدث) يعين غسل القدمني يف
الوضوء( ،هذا هو املعروف من املذهب) أي املذهب املالك ،قال( :وقد وقع يف
املس تخرجة) أي :العتبية ،املس تخرجة يه نفسها العتبية ،ومسيت عتبية نس ب ًة اىل
جامعها وهو العتيب ،وينقل فهيا مسائل عن االمام ماكل ،وتكرث يف هذا الكتاب
املسائل الشاذة واملطروحة عن ماكل رمحه للا ،ويسموهنا املس تخرجة أيض ًا؛ فلها
اسامن.
)312-311/1( -1
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قال املازري( :وقد وقع يف املس تخرجة فمين غسل رجليه خاصة ولبس خفيه وانم
قبل أن يمكل طهارته أنه جيزيه املسح علهيام) الحظ ماذا قال عن االمام ماكل؛ قال:
(فمين غسل رجليه خاصة ولبس خفيه وانم قبل أن يمكل طهارته أنه جيزيه املسح
علهيام) قال( :وهذه اشار ٌة اىل ترك اعتبار الطهارة املعهودة اليت يه طهارة احلدث
والاكتفاء بتطهي الرجل خاصة) اىل أن قال( :ويكون الوجه يف الطريقة محل قوهل
عليه السالم "أدخلهتام طاهرتني" عىل طهارة الرجلني عىل وجه ما) انهتى ؛ هذا الكم
ذكره ونقهل املازري يف "رشح التلقني".
عىل ّ
لك اذ ًا اكن هذا املقصود هو نفسه اذلي ذكره املازري؛ فامحلد هلل ،واذا مل يكن
هو املقصود؛ فقد نقل املؤلف عن ابن القاس عن ماكل هذا القول الشاذ ،وقال :ذكره
ابن لبابة يف "املنتخب".
قال( :وانام قال ب نه الكرث؛ لثبو نت نه يف ن
وغي نه ،اذ أراد أن ي ننع اخلف عنه
حديث املغي نة ن
فقال عليه الصالة والسالم" :دعهام فاين أدخلهتام وهام طاهراتن")
ملاذا اشرتطوا هذا الرشط؟
قال :لنه اثبت يف حديث املغية وغيه ،أنه ملا أراد أن ينع اخلف عنه قال عليه
الصالة والسالم" :دعهام فاين أدخلهتام وهام طاهراتن"؛ هذا هو ادلليل عىل هذا
الرشط ،لفظه يف "الصحيحني"(( :)1دعهام فاين أدخلهتام طاهرتني ومسح علهيام) .
قال( :واملخا نلف محل هذه الطهار نة عىل الطهار نة اللغوية)

 -1البخاري ( ،)206ومسمل ()274
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يعين ليست الطهارة الرشعية؛ بل عىل الطهارة اللغوية ،والطهارة اللغوية اليت يه
الغسل فقط ،وليست الطهارة الرشعية اليت يه الوضوء.
قال ابن عبد الرب يف "الاس تذاكر"(( :)1وأمجع العلامء عىل أنه ال جيوز أن ميسح عىل
اخلفني اال من لبسهام عىل طهارة ،اال أهنم اختلفوا يف هذا املعىن .فمين قدم يف وضوئه
غسل رجليه ولبس خفيه ،مث أمت وضوءه؛ هل ميسح علهيام أم ال؟) انهتى  .الحظ هنا
حمل االجامع وحمل اخلالف ،هذه املسأةل املهمة يف املوضوع ،واخلالصة اليت نريد أن
نصل الهيا :ما اذلي امجعوا عليه؟ أمجعوا عىل أنه ال جيوز أن ميسح عىل اخلفني اال من
لبسهام عىل طهارة؛ هذا حمل االجامع ،ما معىن لبسهام عىل طهارة؟ قال املسأةل اليت
اختلفوا فهيا؛ يه مبنية عىل معىن أنه لبسهام عىل طهارة؛ اختلفوا يف ذكل:
اذا ما بدأ الوضوء وتوضأ ومل يمكل وضوءه اال أنه غسل قدميه ولبس خفيه مث أمت
وضوءه بعد ذكل؛ هل ميسح علهيام أم ال؟
الن هنا اذلين يقولون بوجوب الرتتيب يف الوضوء؛ هذه الصورة ال ت نرد عندمه؛ لن
غسل القدمني ال يكون اال يف أخر الوضوء؛ امنا ت نرد عندمه مسأةل ويه :اذا غسل
القدم الوىل مث لبس اخلف فهيا مث غسل القدم اليرسى مث لبس اخلف فهيا؛ هل هذا
يعترب قد لبس اخلفني عىل طهارة أم ال؟ هذه املسأةل ت نرد عند اذلين يقولون ابلرتتيب
واذلين ال يقولون ابلرتتيب ،أ ّما اذلين يقولون بعدم وجوب الرتتيب يف الوضوء؛ فهؤالء
ت نرد عندمه هذه املسأةل؛ ويه أنه اذا بدأ الوضوء وغسل قدميه ولبس خفيه قبل أن
يمكل وضوءه؛ هل يقال هذا لبس خفيه عىل طهارة وأمكل وضوءه بعد ذكل؟ طبع ًا
هنا الصورة اليت ذكرها املازري عن االمام ماكل ،اكن الشذوذ يف جواز املسح عىل
)224/1( -1
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اخلفني :أنه غسل قدميه ولبس خفيه قبل أن يتوضأ بدأ وضوءه بغسل قدميه مث انم؛
هنا فعل انقض ًا للوضوء ،وأمكل وضوءه بعد هذا الناقض؛ فقال هنا :جيزيه املسح
علهيام ،فهذا الن اذلي توضأ وغسل قدميه مث انم قبل أن يمكل وضوءه قد ارتكب
انقض ًا للوضوء -فاص ًال ما بني وضوئه -مث استيقظ هل ميسح علهيام؟ قال :قبل أن
يمكل طهارته؛ هذا قول منقول عن االمام ماكل أنه جيزئه أن ميسح علهيام؛ اذ ًا هنا مل
يشرتط أص ًال أن يكون قد لبس خفيه عىل الطهارة؛ لن هذا ال يقال بأنه لبس خفيه
عىل الطهارة ،اذ انه مل يتوضأ وضوء اكم ًال.
هنا يف املسأةل اليت ذكرها ابن عبد الرب -وفهيا خالف -أنه أمكل وضوءه ،لكن بعد أن
لبس خفيه ،ومل يفعل انقض ًا من نواقض الوضوء؛ بدأ بوضوئه وغسل قدميه ولبس
خفيه وأمكل وضوءه.
الفرق بني هذه الصورة والصورة املنقوةل عن االمام ماكل أنه فعل انقض ًا من نواقض
الوضوء قبل أن يمت وضوءه؛ وهذا الناقض هو النوم قبل أن يمكل وضوءه ،وان اكن
قد غسل قدميه ولبس خفيه؛ لكنه مل يمكل وضوءه قبل أن ينام -واذلين ال يوجبون
الرتتيب يصح عندمه هذا ،-فعل انقض ّا من نواقض الوضوء ،واستيقظ مث أمكل
وضوءه؛ يعين :وان بدأ وضوءه بغسل قدميه ولبس خفيه لكنه مل يمكل وضوءه ،مل
يتوضأ وضوء اكم ًال ،انم قبل ذكل مث استيقظ وأمكل وضوءه؛ أجاز هل االمام ماكل أن
ميسح عىل اخلفني ،ويه غي حصيحة ابالتفاق غي االمام ماكل رمحه للا؛ ان حصت
عنه الرواية هذه.
يصح املسح
لكن الرواية الخرى موافقة الجامع العلامء عىل أن مثل هذه الصورة ال ُّ
عىل اخلفني ،ال بد أن يلبس اخلفني يف وضوء اكمل من غي أن ينتقض وضوءه.
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الن هؤالء اذلين أمجعوا عىل أن املسح عىل اخلفني حصيح ،لكهنم اشرتطوا أن يكون
قد أدخل اخلفني طاهرتني؛ يعين أنه قد توضأ وضوء اكم ًال ،وغسل قدميه وأدخل
اخلفني يف القدمني مث مسح علهيام؛ سوا ًء اكن أمكل الوضوء قبل لبس اخلفني واملسح
علهيام أو بعد ذكل؛ ال هيم مبا أنه مل يرتكب انقض ًا من نواقض الوضوء يف أثناء وضوئه.
لكن هؤالء الن اختلفوا هل جيب أن ي ّمت وضوءه اكم ًال ويغسل قدميه ويلبس اخلفني
بعد أن غسل قدميه االثنتني حىت ميسح عىل اخلفني أم ال؟ اختلفوا يف هذا عىل
قولني.
قال البغوي( :وفيه) أي حديث املغية اذلي ذكره املؤلف (دلي ٌل عىل أن املسح عىل
وضوء اكم ًال اكم ًال؛
اخلفني امنا جيوز اذا لبسهام عىل كامل الطهارة) يعين البد أن يتوضأ ً
حىت يهنى وضوءه بغسل قدميه لكه اكم ًال ،بعد ذكل يلبس اخلفني ،وبعدها ميسح عىل
اخلفني؛ جيوز هل ذكل عندئذ.
قال( :دليل عىل أن املسح عىل اخلفني امنا جيوز اذا لبسهام عىل كامل الطهارة؛ وهذا
قول عامة أهل العمل) يعين مجيع أهل العمل .انهتى .
هنا مل يعترب القول املنقول عن االمام ماكل رمحه للا؛ وهو قول شاذ طبع ًا غي معترب-
هذا ان حص عن االمام ماكل.-
ونقل االجامع غيمه أيض ًا اكبن قدامة والنووي ،فاما أهنم مل يعتربوا اخلالف الشاذ
املنقول عن ماكل؛ فبعض العلامء ينقل االجامع حىت وان و نجد من خالف اذا اكن
خالفه شا ّذ ًا ،أو أنه ال يصح عنه عندمه ،وذ نكر قو ٌل دلاود الظاهري كذكل.
عىل لك؛ هو خمالف لظاهر احلديث ،والتأويل ابلطهارة اللغوية ضعيف؛ لن بعض
اذلين ذهبوا اىل هذا املذهب قالوا املقصود بـ( :اين أدخلهتام طاهرتني) أي :الطهارة
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اللغوية وليست الطهارة الرشعية؛ أي :ليس الوضوء؛ فمل يشرتط هؤالء -أحصاب
القول الشاذ -أن يكون الشخص قد لبس خفيه عىل طهارة؛ اللهم فقط أن يكون قد
غسل قدميه؛ لن املعىن اللغوي للطهارة هو الغسل -غسل القدمني ،-حفمل احلديث
عىل املعىن اللغوي ضعيف؛ اذ أنه خالف الظاهر؛ فالظاهر أن املقصود يه الطهارة
الرشعية؛ فقد علل ابلطهارة الرشعية -هذا الظاهر -قال" :اين ادخلهتام طاهرتني" ،وملا
تذكر الطهارة يف الرشع؛ فاملقصود مهنا الطهارة الرشعية ،وال جيوز محلها عىل الطهارة
اللغوية اال بدليل ،وال يوجد دليل عىل هذا ،وانعقاد االجامع قبل هؤالء عىل خالف
هذا القول دليل عىل بطالن هذا القول -هذا ان ّ
يصح
حص عهنم أهنم قالوا هبذا -وال ّ
ابطال االجامع بقوهلام ما مل نتحقق من ثبوته عهنام أو ًال  ،مث اذا ما ثبت االجامع قبل
هؤالء ال يكون قوهلم انقض ًا لالجامع.
الباب؛ فمين غسل نرجلي نه ول نبس خفي نه
قال املؤلف بعد ذكل( :واختلف الفقهاء يف هذا ن
مث أمت وضوءه؛ هل يمسح عل نهيام؟)
هذه اليت ذكرها ابن عبد الرب رمحه للا.
نقل االجامع عىل املسأةل الوىل اليت حتدثنا عهنا سابق ًا ،واليت فهيا اخلالف الشاذ،
وهذه اخلالصة؛ أخلصها لمك ،فاذلي مل يفهم املوضوع؛ يفهمه الن ان شاء للا:
الصورة الوىل :هل يشرتط الوضوء اكم ًال قبل لبس اخلفني من أجل جواز املسح
عىل اخلفني أم ال يشرتط؟ يعين :هل ال بد أن تكون قد توضأت وضوء اكم ًال من أول
الوضوء اىل أخره حىت غسل القدمني ،مث بعد ذكل تكون قد لبست اخلفني حىت
جيوز كل أن متسح عىل اخلفني أم ال يشرتط؟
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العلامء مجيع ًا عىل أنه يشرتط؛ اال قو ًال شاذ ًا بأنك اذا غسلت قدميك حىت وان مل
تتوضأ ولبست اخلفني فقط جيوز كل أن متسح علهيام ،هذا قول شاذ ال عربة به ،واذلي
نريد أن حنفظه الن هو ما اتفقوا عليه؛ وهو أنه البد من الوضوء الاكمل قبل ادخال
اخلفني يف القدمني ،حىت جيوز كل أن متسح علهيام؛ هذه انهتينا مهنا.
الن مسأةل أخرى :من غسل رجليه ولبس خفيه مث أمت وضوءه ،هل ميسح علهيام؟
يعين هل يشرتط أن يكون قد توضأ ابلرتتيب اذلي ذكرانه من أول الوضوء اىل أخره
ويغسل قدميه مث يدخلهام يف اخلفني حىت جيوز هل أن ميسح علهيام؟ أم أنه اذا غسل
قدميه يف بداية الوضوء أو يف وسطه وأدخلهام يف خفيه مث بعد ذكل أمكل وضوءه ،اال
أنه مل يرتكب انقض ًا من نواقض الوضوء مبارشة؛ جيوز هل أن ميسح علهيام؟ يعين
ابختصار؛ قول النيب ﷺ" :اين ادخلهتام طاهرتني" هل املقصود من ذكل أن يكون قد
غسل قدميه يف الوضوء فقط ،أم البد أن يكون قد توضأ وضوء اكم ًال قبل أن يدخلهام
يف اخلفني؟ هذه يه مسألتنا؛ هل معىن" :اين ادخلهتام طاهرتني" أي مغسولتني
للوضوء ،حىت وان مل يكن قد أمكل وضوءه؟ أم املعىن "اين أدخلهتام طاهرتني"؛ أي
أدخلهتام وقد أمكلت وضويئ وأان عىل وضوء؟ هذا هو حمل اخلالف .
قال( :فمن لم ير أن الرتتيب و ناج ٌب ،ورأى أن الطهارة ت نص ُّح نل نّ
ك عضو قبل أن تمكل
الطهارة نجلميع ن العضا نء؛ قال نبوا نز ذكل)
لن هذه املسأةل مرتتبة عىل ماذا؟ عىل القول برتتيب الوضوء ،من قال بأنه ال جيوز
الوضوء اال مرتب ًا؛ عنده ال ميكن أن تتصور أن يغسل قدميه ويدخل خفيه يف رجليه
يف بداية الوضوء أو يف وسط الوضوء؛ لن غسل القدمني عنده ال يكون اال يف أخر
الوضوء؛ فهذه املسأةل منهتية عنده ،لكن من ال يقول ابلرتتيب؛ هؤالء انقسموا اىل
قسمني.
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قال( :ومن رأى أن الرتتيب و ناج ٌب وأنه ال ت نص ُّح طهارة العض نو اال بعد طهار نة مجيع ن
أعضا نء الطهار نة؛ لم نجيز نذكل)
هذا واحض ،أولئك اذلين رأوا أن الطهارة تصح لك عضو قبل أن تمكل الطهارة مجليع
العضاء ،اذلين قالوا بواز ذكل؛ هؤالء اختلفوا لسبب أخر غي موضوع الرتتيب.
اذلين قالوا بوجوب الرتتيب عندمه هذه املسأةل غي واردة أص ًال؛ لن غسل القدمني ال
جيوز أن يكون اال يف أخر الوضوء ،لكن اذلين قالوا بعدم وجوب الرتتيب هؤالء
انقسموا اىل قسمني ،لكن املؤلف قال هنا( :ومن رأى أن الرتتيب واجب وأنه ال تصح
طهارة العضو اال بعد طهارة مجيع أعضاء الطهارة مل جيز ذكل) يعين عندان أمران نظروا
الهيام ،ال نحظ هنا:
الرتتيب واجب؛ هذه املسأةل الوىل.
واملسأةل الثانية :ال تصح طهارة العضو اال بعد طهارة مجيع أعضاء الطهارة.
ماذا يعين هذا؟ يعين الن أان عندما أبدأ وضويئ؛ غسلت الوجه؛ هل الن صار
الوجه مغسو ًال وطاهر ًا طهارة رشعية مبعىن الوضوء؟ هل الوجه قد وضّ ئ وانهتى ؟ أم
أنه ال يطلق عىل الوجه بأنه قد تطهر الطهارة الرشعية اال ابكامل الوضوء لكه؟ هذه يه
مسألتنا؛ هذا السبب الثاين اذلي جيعل أحصاب القول بعدم الرتتيب خيتلفون يف هذه
املسأةل ،املسأةل هذه متوقفة عىل أمرين وليس أمر ًا واحد ًا:
المر الول :الرتتيب؛ هذا واحض ،من قال بوجوب الرتتيب اذن المر واحض عنده أنه
ال جيوز املسح عىل اخلفني اال اذا غسلت القدمني يف أخر الوضوء ،وأدخلت القدمني
يف اخلفني يف أخر الوضوء بعد أن غسلت القدمني؛ هذا ال اشاكل عندمه فيه.
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لكن اذلين قالوا بعدم وجوب الرتتيب؛ هؤالء عندمه أمر أخر تتوقف عليه هذه
املسأةل؛ موضوع الرتتيب هذا انهتينا منه ،اذلين قالوا ابلرتتيب ال جيزيون هذه الصورة،
انهتى املوضوع ،لكن اذلين ال يقولون ابلرتتيب عندمه أمر أخر تتوقف عليه هذه
املسأةل ،ويه هذه اليت ذكرانها؛ هل العضو يكون طاهر ًا مبجرد الانهتاء من غسهل يف
الوضوء؟ أم ال يكون طاهر ًا طهار ًة رشعي ًة اال اذا توضأ الشخص وضوء اكم ًال؟ يعين
طاهر طهارة رشعية متويضء يف الوضوء؟ أم
غسل وهجه ،هل يقال بأن الوجه الن ٌ
ال يقال هذا اال اذا انهتيت من وضويئ اكم ًال حىت يقال بأن الوجه قد صار طاهر ًا
طهار ًة رشعية؟ هذه يه املسأةل.
اذلين قالوا بأن العضو يصي طاهر ًا مبجرد غسهل حىت وان مل تمكل الوضوء؛ أجازوا أن
يدخل القدمني بعد أن يغسلهام يف اخلف ،وأن ميسح عىل اخلفني بعد ذكل طبع ًا ،يعين
أنه اذا أدخل القدمان يف اخلفني بعد غسل القدمني وان مل يكن قد أمكل وضوءه؛
جيوز هل بعد ذكل أن ميسح عىل اخلفني ،ويقال ملثل هذا أنه أدخل القدمان يف اخلفني
طاهرتني.
الخرون اذلين قالوا :ال؛ العضو ال يكون متوضئ ًا وضوء اكم ًال اال اذا أمكل العبد
الوضوء اكم ًال ،مىت نسم القدمني طاهرتني؟ هل مبجرد غسلهام حىت وان مل نمكل
الوضوء؟ أم ال نسمهيام كذكل اال بعد اكامل الوضوء؟ اذا غسلناهام يف أخر الوضوء،
يعين بعد اكامل الوضوء ،فاذلين قالوا بعدم الرتتيب الن جيزيون غسل القدمني قبل
اكامل الوضوء ،وتمكل وضوءك يف الخي؛ ليس عندمه مشكة يف هذا؛ لكن هؤالء
اختلفوا عىل قولني:
فاذلين يقولون مهنم أن العضو ال يسم طاهر ًا اال ابكامل الطهارة كك؛ فهؤالء يقولون
انه ال جيوز هل أن ميسح عىل اخلفني اال اذا أدخل القدمني يف اخلفني بعد اكامل طهارته،
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جيزيون هل أن يغسل قدميه يف بداية الوضوء أو يف وسط الوضوء ،ال اشاكل؛ لكنه ال
يدخل القدمني يف اخلفني اال بعد اكامل الوضوء؛ لهنم ال يعتربون أن العضو صار
طاهر ًا اال بعد اكامل الوضوء ،حىت يسم بأنه قد أدخل القدمني يف اخلفني طاهرتني.
أما اذلين يقولون بأن لك عضو يطهر بنفسه ،فعندمه مبجرد غسل العضو والانهتاء
منه؛ تكون قد حتققت الطهارة الرشعية فيه؛ فهؤالء يقولون اذا غسل قدميه حىت يف
بداية الوضوء أو يف وسط الوضوء وأدخلهام يف اخلفني مث أمكل وضوءه؛ بعد ذكل جيوز
هل أن ميسح عىل اخلفني مىت انتفض وضوءه وأراد أن ميسح عىل اخلفني؛ هذه يه
املسأةل اليت معنا ،وهذا املقصود مهنا.
اذ ًا املسأةل مرتتبة عىل أمرين ،هذه املسأةل اليت معنا مبنية عىل أمرين:
الول :الرتتيب يف الوضوء ،وقلنا اذلين قالوا بأن الرتتيب واجب هؤالء ال جيزيون وضع
القدمني يف اخلفني اال بعد غسلهام ،وحني يغسل القدمني؛ يكون قد انهتى من وضوئه؛
انهتى المر.
لكن اذلين ال يقولون بوجوب الرتتيب ،هؤالء قد بنيت عندمه املسأةل عىل أمر أخر؛
وهو هل يطهر العضو مبجرد غسهل ،أم ال يطهر الطهارة الرشعية اال من بعد اكامل
الوضوء اكم ًال؟
هذه املسأةل وهذه القوال فهيا .وللا أعمل.
قال املؤلف هنا( :وابلقو نل الو نل قال أبو حنيفة)
تصح لك
ما هو القول الول؟ قال (مفن مل ير أ ّن الرتتيب واجب ،ورأى أن الطهارة ّ
عضو قبل أن تمكل الطهارة مجليع العضاء قال بواز ذكل) هذا القول الول وهو قول
أيب حنيفة؛ ل ّن الك املسألتني قد حتققت عنده؛ ال يقول بأن الرتتيب واجب ،ويقول
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بأن لك عضو مىت غسلته يف الوضوء صار طاهر ًا بنفسه حىت وان مل تمكل الوضوء،
فلام اجمتع عنده المران؛ قال بأنه يصح املسح عىل اخلفني يف هذه الصورة .
قال( :وابلقو نل الثاين قال الشا نف نع ُّ ٌ
وماكل)
الشافع يرى ركنية الرتتيب يف الوضوء ،وكذكل االمام أمحد ،فاذ ًا عندمه المر الول
اذلي تتوقف عليه هذه املسأةل غي متحقق؛ وهو الرتتيب يف الوضوء ،وأما ماكل فال
يرى وجوب الرتتيب يف الوضوء ،لكن المر الثاين عنده مل يتحقق ذلكل خالف أاب
حنيفة.
تيب)
قال( :اال أن ما نلاكً لم يمنع نذكل نمن نهج نة الرت ن
الحظ! لن مالاكً ال يقول بوجوب الرتتيب؛ اذ ًا عنده المر الول متحقق ال اشاكل؛
لكن المر الثاين هو اذلي منع عنده.
قال( :وانام منعه نمن نهج نة أنه يرى أن الطهارة ال توجد للعض نو اال بعد ك ن
امل مجيع ن
الطهار نة)
اذ ًا المر الثاين عنده غي متحقق؛ ذلكل منعه.
راتن"؛ فأخرب ع نن الطهار نة الرش نعي نة)
قال( :وقد قال عليه الصالة والسالم" :وهام طا نه ن
ال الطهارة اللغوية.
قال( :ويف بع نض نر ن
اتن؛ فامسح
واايت املغي نة :اذا أدخلت نرجليك يف اخل نّف وهام طا نهر ن
علهيام")
فامسح علهيام؛ اذ ًا هذه مسألتنا مبنية عىل أمرين كام ذكران.
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قال( :وعىل هذ نه ال ن
صول يتفرع اجلواب فمين ل نبس أحد خفي نه بعد أن غسل احدى
نرجلي نه وقبل أن يغ نسل الخرى)
يعين عىل هذه الصول تنبين مسأةل أخرى -هذه املسأةل الثالثة الن معنا-؛ ويه أ ّن
خشص ًا غسل قدمه الميىن وأدخلها يف اخلف ،مث بعد ذكل غسل قدمه اليرسى وأدخلها
يف اخلف؛ هذه مسألتنا.
قال( :فقال ماكل :ال يمسح عىل اخلف نني؛ لنه ال نب ٌس للخ نّف قبل تام نم الطهار نة)
هذه املسأةل اليت ذكران؛ عند االمام ماكل :اذا غسلت العضو ال يكون طاهر ًا اال أن
يصح عنده املسح عىل اخلفني اذا
تمكل الطهارة اكمةل -هذا عند االمام ماكل -ذلكل ال ُّ
لبس اخلفني عىل هذه الصورة؛ حني غسل القدم الميىن ولبس اخلف فهيا قبل أن
يغسل القدم اليرسى؛ هل يكون قد أمكل وضوءه قبل أن يلبس اخلف الول هذا؟ ال
يكون قد أمكل وضوءه اكم ًال؛ بل ما زال غسل القدم اليرسى مل حيصل ،واالمام ماكل
يقول بأن العضو ال يطهر وحده؛ البد من اكامل الوضوء اكم ًال؛ اذ ًا عنده اذا فعل هذا
ال جيوز هل أن ميسح عىل اخلفني؛ لنه ال يع ُّد البس ًا للخف عىل طهارة ،اخلف اذلي يف
القدم الميىن ما ل نبس عىل طهارة.
أما اذلي يقول بأن لك عضو يغسل وحده للوضوء حتصل فيه الطهارة؛ فيقول هذا اذا
غسل القدم الميىن يف وضوئه؛ فقد حصلت الطهارة لها؛ فهى طاهرة الن ،لو لبس
اخلف قبل أن يغسل رجهل اليرسى؛ يكون قد لبس خفه عىل طهارة ابلنس بة لرجهل
الميىن ،أما الرجل اليرسى؛ طبع ًا يكون قد أمكل وضوءه لو لبسها؛ ال اشاكل؛ االشاكل
لكه يف لبس اخلف يف الرجل الميىن؛ لنه ما يكون قد أمكل غسل الرجل اليرسى حىت
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يتحقق الوضوء اكم ًال قبل أن يدخل اخلف يف قدمه -هذه يه مسألتنا ،-هذه املسأةل
مبنية عىل هذا المر.
طيب لو قلنا :خشص مث ًال غسل قدمه اليرسى قبل الميىن؟ املسأةل واحدة نفس
اليشء؛ نفس اليشء سوا ًء بدأ بغسل الميىن أو غسل اليرسى؛ اذا بدأ بغسل اليرسى
وهذا قلنا بأنه جائز حىت عند اذلين يقولون بوجوب الرتتيب؛ لن الرجل الميىنوالرجل اليرسى تعتربان اكلعضو الواحد ،-لو بدأ بغسل الرجل اليرسى ومل يغسل
الميىن فأدخلها يف اخلف؟
هنا نفس الصورة ال فرق ما بيهنا وبني الميىن؛ لنه ما أمكل وضوءه بعد ،فاذا قلنا بأن
الشخص ال يع ُّد أدخل الرجلني يف اخلفني طاهرتني اال ابكامل الوضوء اكم ًال؛ نقول هنا
ال يصح املسح عىل هذا اخلف ،وال يع ُّد قد لبس اخلف عىل طهارة ،أما اذا قلنا بأن
لك عضو يغسل يف الوضوء تتحقق هل الطهارة ويصي طاهر ًا؛ فنقول هنا قد لبس
اخلف عىل طهارة وجيوز هل بعد ذكل املسح عىل اخلف؛ هذه يه صورة املسأةل اليت
معنا.
مكل الطهارة
البس للخف قبل متام الطهارة؛ مل ي ن
فقال ماكل ال ميسح عىل اخلفني لنه ٌ
اكمةل ،وماكل ال يرى أن لك عضو يغسل تتحقق هل الطهارة؛ عنده ال تتحقق طهارة
العضاء اال أن يمكل الوضوء اكم ًال.
الثوري واملزي
قال( :وهو قول الشافع ن وأمحد واحساق أيض ًا ،وقال أبو حنيفة و ُّ
والطربي وداود :جيوز هل املسح)
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هؤالء الن أبو حنيفة والثوري واملزي -والظاهر وللا أعمل أهنا املزين -والطربي وداود
يعين الظاهري؛ قالوا جيوز هل املسح ،هؤالء قد اعتربوا أن لك عضو يغسل يف
الوضوء يعترب طاهر ًا بنفسه ،حىت وان مل يمكل الوضوء.
قال( :وب نه قال جامع ٌة نمن أحص ناب ماكل ،مهنم مط ّر ٌف وغيه ،ولكُّهم أمجعوا أنه لو نزع
اخلف الول بعد غس نل ّ نالرج نل الثاني نة مث ل نبسها؛ جاز هل املسح)
يعين غسل رجهل الميىن ولبس اخلف ،مث غسل رجهل اليرسى ،مث خلع اخلف من
الرجل الميىن ،مث لبسه مر ًة أخرى ،املرة الثانية هذه قد لبسه بعد أن أمكل وضوءه؛
فيجوز هل املسح عليه ،أما لو أبقاه كام هو ما يكون قد لبسه بعد أن أمكل وضوءه؛ فال
جيوز املسح عليه؛ هذا قول امجليع؛ لنه يف احلاةل الثانية بعد أن خلع اخلف ولبسه؛
لبسه عىل طهارة اكمةل؛ فيجوز هل املسح علهيام.
قال( :وهل نمن رش نط املس نح عىل اخل نّف أال يكون عىل خ ّف أخر؟ عن ماكل فيه
قوالن)
ن
هذه مسأ ٌةل أخرى؛ ويه لبس اخلف عىل خف أخر ،نؤجلها اىل ادلرس القادم،
ونكتف هبذا القدر وامحلد هلل وللا أعمل.
وقد أطلنا قلي ًال يف هذا ادلرس؛ لن املسائل اكنت حمتاجة اىل هذا ،ان شاء للا
حناول بقدر االماكن أال نوصل ادلروس اىل هذا احلد .وامحلد هلل وللا املس تعان.
وامحلد هلل رب العاملني.
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