(رشح كتاب "بداية اجملهتد وهناية املقتصد")
ادلرس اخلامس عرش
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا؛ أ ّما بعد...
معنا اليوم درس جديد من دروس رشح "بداية اجملهتد" ،وهو ادلرس اخلامس عرش،
وهذا أخر املسأةل السادسة؛ قد بقي عندان مهنا القليل.
وقفنا عند قول املؤلف رمحه للا( :وهل من رشط املسح عىل اخلخ ّف أن ال يكون عىل
خخ ّف أخر؟)
يعين :تلبس خف ًا يف قدميك ،ث تلبس خف ًا أخر فوقه كام يفعل كثري من الناس اليوم
عندان يلبسون مث ًال اجلوارب ث يلبسون فوقها الحذية الطويةل اليت تغطي الكعبني ،أو
يلبس جوارب وفوقها جوارب أخرى؛ مثل هذه هل جيوز املسح عىل الثاين؟ يقول هل
من رشط املسح عىل اخلف أال يكون عىل ّ
خف أخر؟
قال( :عن مال فيه قوالن)
يعين :هذه املسأةل ل إالمام مال رمحه للا فهيا قوالن ،ومل يذكر املؤلف أكرث من هذا من
أقوال أهل العمل ،ذكر فقط ما جاء عن االإمام مال ث ذكر سبب اخلالف.
قال( :وسب خب اخلالف :هل كام تنتق خل طهار خة القدم اإىل اخلخ ّف اإذا ست خه اخلخف ،كذل
تنتق خل طهار خة اخلخ ّف السفل الواجب خة اإىل اخلخ ّف العىل؟)
هذا هو سبب اخلالف؛ عندما تغسل قدميك يف الوضوء تكون القدمان قد حصلت
هلام الطهارة ،فاإذا لبست اخلفني انتقلت الطهارة اإىل اخلفني ،اإذا ست اخلف القدم؛ فهل
1

تنتقل الطهارة كذل من اخلف الول اإىل اخلف الثاين ،فيكون الشخص قد لبس أيض ًا
اخلف الثاين عىل طهارة كام لبس اخلف الول عىل طهارة أم ال؟
قال( :فمن ش َّبه النَّقةل الث َّانية بلوىل؛ أجاز املسح عىل اخلخ ّف العىل)
يعين :كام أن الول قد لخبس عىل طهارة؛ كذل الثاين لخبس عىل طهارة عند هؤالء؛
فأجازوا املسح.
قال( :ومن لم ي خش بّ ها هبا ،وظهر خل الفرق؛ لم خجيز ذل)
مفن أوجد فرق ًا؛ يعين بني لخبس اخلف الول عىل الطهارة وبني لخبس الثاين؛ هذا مل خجيز
املسح علهيا؛ هذا ما ذكره املؤلف يف هذا املبحث.
كام ذكران يف هذه املسأةل؛ املؤلف رمحه للا ذكر قولني ل إالمام مال ،واختلف أحصاب
املذاهب الخرى يف هذه املسأةل أيض ًا؛ فاخلالف كثري بني أهل العمل يف هذه املسأةل،
قال ابن عثميني رمحه للا يف "الرشح املمتع"(( :)1وإاذا لبس خف ًا عىل ّ
خف عىل وجه
يصح معه املسح) يعين :لك رشوط املسح املعتربة متحققة ،ولبس خف ًا عىل خف -طبع ًا
هذا يسميه الفقهاء( :اجلرموق) -اخلف عىل اخلف.
يصح معه املسح ،فاإن اكن قبل احلدث؛
قال( :واذا لبس خف ًا عىل خف عىل وجه ّ
فاحلمك للفوقاين) يعين اإذا لبسه قبل أن حيصل احلدث ،يعين البس ل عىل طهارة؛ قال:
(فاحلمك للفوقاين) أي أنه جيوز ل أن ميسح عىل اذلي يف العىل.
قال( :وإان اكن بعد احلدث؛ فاحلمك للتحتاين) يعين جيوز ل املسح عىل التحتاين ال عىل
الفوقاين؛ لنه ال يكون قد لبس الفوقاين عىل طهارة.
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قال( :فلو لبس خخفَّ ًا ،ث أحدث ث لبس خف ًا أخر؛ فاحلمك للتحتاين) كام ذكران؛ لن
الفوقاين الن مل يلبسه عىل طهارة ،أما الول التحتاين فقد لبسه عىل طهارة جيوز ل أن
ميسح عليه ،أما اذلي أحدث ث بعد ذل لبس الفوقاين؛ هنا ال يكون قد لبس الفوقاين
عىل طهارة.
قال( :فال جيوز أن ميسح عىل العىل؛ لنه مل يلبسه عىل طهارة ،فاإن لبس العىل بعد
أن أحدث ومسح السفل؛ فاحلمك للسفل ،كام لو لبس خف ًا ث أحدث ،ث مسح عليه
ث لبس خف ًا أخر فوق الول وهو عىل طهارة مسح عند لبسه للثاين؛ فاملذهب أن احلمك
للتحتاين؛ لنه لبس الثاين بعد احلدث) نفس الالكم اذلي ذكران؛ يعين الن املذهب
عندمه أنه جيوز املسح عىل اخلف الثاين اإذا لبسه عىل طهارة.
قال الش يخ ابن عثميني( :وقال بعض العلامء :اإذا لبس الثاين عىل طهارة؛ جاز ل أن ميسح
عليه؛ لنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتني -وهذا هو الصواب اإن شاء للا -وقد
قال النيب ﷺ" :فاإين أدخلهتام طاهرتني") يعين عندما لبس اخلف الثاين عىل طهارة
سواء اكنت هذه الطهارة طهارة مسح أو طهارة غسل؛ فهنا يكون قد لبس خفيه عىل
طهارة؛ فيجوز ل أن ميسح علهيام ،بغض النظر عن كونه خف ًا أول أو خف ًا اثن.
قوي كام ترى ،ويؤيده أن
قال( :وهو شامل لطهارهتام بلغسل واملسح ،وهذا قو ٌل ٌ
الحصاب رمحهم للا نصوا عىل أن املسح عىل اخلفني راف ٌع للحدث ،فيكون قد لبس
الثاين عىل طهارة اتمة فلامذا ال ميسح؟ أما لو لبس الثاين وهو ٌ
حمدث فاإنه ال ميسح لنه
لبسه عىل غري طهارة) انهتى ما نريد أن نذكره من الكم الش يخ رمحه للا.
هذه خالصة القول يف هذه املسأةل.
ننتقل الن اإىل املسأةل السابعة..
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قال املؤلف رمحه للا( :املسأ خةل السابعة :فأ َّما نواق خض هذه َّ
الطهارة)
يعين ما اذلي ينقض طهارة املسح؟.
قال( :فاهنَّ خم أجعوا عىل أهنَّ ا نواق خض خالوضوء بعيهنا)
هذا المر الول :نواقض الوضوء يه انقضة للمسح؛ لن املسح عىل اخلفني كغسل
القدمني؛ فهذا ينتقض كام ينتقض ذاك.
قال( :فاإهنم أجعوا عىل أهنا نواقض الوضوء بعيهنا) لن الوضوء الرشعي اذلي تثبخت
نواقضه اإما فيه غسل القدمني أو مسح اخلفني؛ حفمكه فهيام واحد.
بختصار :غسلت قدميك أو مسحت عىل اخلفني؛ احلمك واحد يف نواقض الوضوء.
قال( :واختلفوا :هل نز خع اخلخ ّف انق ٌض لهذه َّ
الطهارة أم ال؟)
خشص توضأ ولبس خفيه عىل وضوء ث انتقض وضوءه ،ث توضأ ومسح عىل خفيه،
يعين ٌ
اإذا خلع خفيه بعد أن مسح علهيام ،وضوؤه بق مل حيصل منه أي انقض من نواقض
الوضوء ،فقط خلع خفيه من قدميه؛ هل ينتقض وضوؤه هبذا المر أم ال؟ يعين :مبجرد
خلعه خلفيه؟
قال( :فقال قو ٌم :اإن نزع خه وغسل قدميه؛ فطهارتخه بقي ٌة)
هذا القول؛ ما هو؟ يقول :طهارته بقية اإذا نزع اخلفني؛ لكهنم يشتطون أن يغسل
القدمني حىت لو طالت املدة -غري همم عندمه -املهم أن يغسل قدميه بعد أن خيلع خفيه،
اإذ ًا هؤالء يشتطون غسل القدمني ،يقولون نعم الوضوء بق ال ينتقض؛ لكن ال بد أن
يغسل القدمني؛ كهنم اعتربوا هنا أن طهارته غري اتمة؛ لن اليشء اذلي مسح عليه قد
أزال ،روي هذا القول عن اإبراهمي النخعي وعطاء بن أيب ربح وهام من التابعني ،وبه
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قال سفيان الثوري وأحصاب الرأي -أبو حنيفة وأحصابه ،-وأبو ثور واملزين من أحصاب
الشافعي -كذا قال ابن املنذر( -)1وذكره ابن قدامة( )2رواي ًة عن أمحد وقو ًال للشافعي؛
اإذ ًا هذا القول الول ،وهو رواية عن أمحد وقو ٌل للشافعي وقول أيب حنيفة.
الصالة بعد غسل قدميه)
قال( :وإان لم يغسلهخام وص َّىل؛ أعاد َّ
يعين هؤالء يقولون ا َّإن عدم غسل قدميه مبط ٌل لصالته؛ لنه عىل غري وضوء ،قالوا:
(وإان مل يغسلهام وصىل أعاد الصالة بعد غسل قدميه).
قال( :ومَّن قال بذل :مال وأحصابه والشافعي وأبو حنيفة)
اإذ ًا هو قول مال أيض ًا.
قال( :ا َّإال أ َّن مالاكً رأى أن َّه ان أخَّر ذل؛ اس تأنف خالوضوء عىل رأيه يف خوجوب امل خوالاة
عىل َّ
الرشط اذلي تق َّدم)
و خحيك هذا القول أيض ًا عن الليث.
يصح وضوؤه وال
اإذ ًا هنا االإمام مال عنده رشط إاضايف يف هذا؛ أنه اإذا غسل قدميه ّ
ينتقض؛ لكن يشتط أالّ يطول الفصل؛ لنه يرى املوالاة يف الوضوء ،هذا القول أيض ًا
نقلوه عن الليث بن سعد.
اإذ ًا هذا القول الول انهتينا منه ،فالقول الول يف املسأةل :اإذا خلع خفه اذلي مسح عليه؛
فهذا جيب أن يغسل قدميه؛ وإاال فال جيوز ل أن يصيل بذاك الوضوء؛ هذا القول
الاول .
" -1الوسط" ()112/2
" -2املغين" ()210/1
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ث القول الثاين:
قال( :وقال قو ٌم :طهارتخ خه بقي ٌة َّ
حىت خحيدث حد ًاث ين خق خض خالوضوء ،وليس عليه غس ٌل)
يعين هذا القول الثاين :أنه اإذا خلع خفيه؛ فوضوءه حصيح وليس عليه غسل قدميه،
وضوءه اثبت ،فكام أن وضوءه قد ثبت عندما مسح عىل خفيه؛ فهو بق ال يزول اإال
بناقض من نواقض الوضوء ،أما جمرد أن خيلع اخلفني؛ فال حيصل نقض الوضوء يف هذه
احلاةل ،وال جيب عليه أن يغسل قدميه؛ هذا القول الثاين.
قال( :ومن قال هبذا القول :داود ،وابن أيب ليىل)
وهبذا القول الثاين؛ قال داود -وهو الظاهري -وابن أيب ليىل -اتبعي ،-وروي هذا القول
عن النخعي أيض ًا وبه قال احلسن البرصي وهام من التابعني كذل ،وروي أيض ًا عن
عطاء ،وأيب العالية وقتادة وهؤالء لكهم من التابعني ،وبه قال سلامين بن حرب ش يخ
البخاري رمحه للا.-
اإذ ًا ج ٌع من السلف قالوا بلول ،وج ٌع من السلف قالوا بلثاين.
ح :اإذا نزع خخفَّيه؛ فقد ب خطلت طهارتخ خه ،وب خ ّ
ك واحد من هذه
قال( :وقال
خ
احلسن بن ّ
القوال الث َّالثة قالت طائف ٌة من فخقهاء التَّابعني)
احلسن بن صاحل بن ح -اكن فقهي ًا؛ اإال أنه اكن يرى رأي اخلوارج -يقول :اإذا نزع خفيه
فقد بطلت طهارته -وهذا القول الثالث-؛ قال :اإذا نزع خفيه فطهارته بطةل؛ يعين وضوءه
بطل ،اإذ ًا فاحلسن بن صاحل يعترب خلع اخلفني الذلين مسح علهيام ٌ
انقض للوضوء ،وهو
قول النخعي أيض ًا والزهري ومكحول وابن أيب ليىل والوزاعي وأمحد وإاحساق ،وحيك
عن أمحد؛ قال :احتياط ًا ،يعين أنه ليس جازم ًا بأنه انقض للوضوء؛ لكن يراه احتياط ًا،
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وروي هذا القول أيض ًا عن الشعيب وابن سريين؛ كذا قال ابن املنذر( )1ونقل عن
الشافعي أكرث من قول يف هذه املسأةل ،هذا القول أحد القوال اليت نقلت عن الشافعي
رمحه للا.
اإذ ًا خالصة املوضوع:
أن السلف ريض للا عهنم واخللف من بعدمه أيض ًا قد اختلفوا يف هذه املسأةل عىل
ثالثة أقوال:
القول الول :أن الوضوء حصيح وال يلزمه يشء.
القول الثاين :أن الوضوء بطل.
القول الثالث :أن الوضوء حصيح برشط أن يغسل قدميه.
فقط هذه ثالثة أقوال يف املسأةل.
قال( :وهذه مسأ ٌةل يه مس ٌ
كوت عهنا)
يعين مل يرد فهيا دليل خاص.
طيب ما هو سبب اخلالف؟ الن يذكر لنا املؤلف سبب اخلالف يف هذه املسأةل.
قال( :وسب خب اختالفهم :هل املس خح عىل اخلخفَّني خهو أص ٌل بذاته يف َّ
الطهارة؟ أو بد ٌل
عن غسل القدمني عند غيبوبهتام يف اخلخفَّني؟)
الن هل املسح عىل اخلفني أص ٌل أم بدل؟ هذا هو سبب اخلالف؛ ماذا يعين أص ٌل أو
بدل؟ أصل يعين أنه ليس بد ًال عن يشء أخر؛ بل أن املسح عىل اخلفني مسح مرشوع
" -1الوسط" ()111/2
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ذلاته ،فاإذا مسح عىل اخلفني؛ انعقدت الطهارة فال تنتقض هذه الطهارة خبلع اخلفني؛ لن
املسح أصل بذاته وليس بد ًال عن غسل القدمني.
قال( :فاإن قلنا :هو أص ٌل بذاته)
يعين ليس بد ًال عن غسل القدمني.
قالَّ ( :
فالطهار خة بقي ٌة وإان نزع اخلخفَّني)
الطهارة بقية وإان نزع اخلفني؛ لن الطهارة قد انعقدت ،وانهتى المر ،وهو يف أصهل
مرشوع.
قال( :كن قخطعت رجال خه بعد غسلهام)
هذا اذلي قطعت رجاله بعد غسلهام؛ هل ينتقض وضوءه؟ ال ينتقض ،حىت وإان زال
املاكن اذلي غخسل ،نفس اليشء بلنس بة للخفني ،حىت وإان سقطت اخلفان واخنلعت؛
فال ينتقض الوضوء -هكذا قال املؤلف ،-هؤالء مه أحصاب القول الثاين اذلين يقولون
بأنه اإذا خلع اخلفني بقي وضوءه كام هو وال يلزمه ال غسل قدمني وال يشء ،أحصاب
هذا القول قالوا :املسح ليس بد ًال عن الغسل؛ أي :املسح عىل اخلفني ليس بد ًال عن
غسل الرجلني ،فاإذا مسح عىل اخلفني فقد مت وضوءه ،وهو حصيح ،فال يبطل خبلع
اخلفني بعد ذل؛ لنه مل يرد دليل حصيح عىل أن خلع اخلف مبط ٌل للوضوء ،وقد َّ
حص
الوضوء قبل ذل؛ فدعوى البطالن هنا حتتاج إاىل دليل ،هو مثل من مسح عىل رأسه
وأ ّمت وضوءه ث حلق رأسه ،أو َّقمل أظفاره بعد غسلها ،أو قخطعت قدماه بعد غسلهام؛
هذا مثل هذا ال فرق ،كام أن هؤالء اذلين ذكرانمه كمثةل ال يلزهمم اإعادة الوضوء ،أو
غسل العضو أو مسحه بعد زوال أصهل؛ كذل هذا نفس اليشء؛ هذه وهجة نظر من
قال بأن وضوءه حصيح وال يلزمه يشء.
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قال( :وإان قخلنا أن َّ خه بد ٌل)
اإن قلنا :املسح عىل اخلفني بد ٌل عن غسل القدمني.
قال( :ف خيحتم خل أن ي خقال :اإذا نزع اخلخ َّف؛ ب خطلت َّ
الطهار خة ،وان خكنَّا نشت خط الفور)
أحصاب القول الثاين والقول الثالث قوهلم مبين عىل أن املسح عىل اخلفني بد ٌل عن
غسلهام ،وأما أحصاب القول الول اذلين يقولون :اإذا غسلهام بعد اإخراهجام من اخلف؛
ّ
حص وضوءه ،وإاذا مل يغسلهام؛ بطل وضوءه؛ مه قسامن:
القسم الول :يقولون اإذا غسلهام عىل الفور -أي بدون تأخريّ -
حص وضوءه ،وإاذا تأخر
يصح ،يقولون لن الطهارة اكنت حصيحة يف جيع العضاء اإىل حني نزع اخلفني أو
ال ّ
انقضاء املدة ،وإامنا بطلت يف القدمني خاصة ،فاإذا غسلهام عقيب الزنع؛ مل تفت املوالاة
لقرب غسلهام من الطهارة الصحيحة يف بقية العضاء ،خبالف ما اإذا تراىخ غسلهام.
والقسم الثاين :اشتطوا الغسل من غري توقيت ،وهؤالء اذلين ال يشتطون املوالاة يف
الوضوء؛ قالوا مبا أنه بد ٌل عن الغسل فيكفيه غسل القدمني؛ لن املسح قا ٌمئ مقام الغسل
فاإذا بطل املسح عاد اإىل ما قام املسح مقامه اكلتميم اإذا رأى املاء.
والبعض جعل هذه املسأةل أص ًال بنفسها غري مبنية عىل غريها.
والصحيح أن قول من قال بأن وضوءه بق ال ينتقض هو الراج.
فاإذ ًا الراج يف املسأةل أنه اإذا مسح عىل اخلفني خفلعهام؛ أن وضوءه حصيح ،هذا الراج،
وال يلزمه حىت غسل القدمني؛ لنه ليس بد ًال عن غسل القدمني ،ودعوى البدلية غري
مسلّمة؛ لعدم ادلليل الصحيح علهيا ،التميم بد ٌل عن الوضوء؛ ثبت دليل حصيح يدل عىل
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أنه بدل يف قول للا تبارك وتعاىل {فمل جتدوا ما ًء فتميموا}؛ اإذ ًا هو بد ٌل عن املاء ،هذا
قد ورد فيه دليل ،أما املسح فمل يرد دليل يدل عىل ذل .وللا أعمل.
قال ابن املنذر( :وقد احتج بعض من ال يرى عليه اإعادة وضوء وال غسل قدم بأنه
طاهر اكمل الطهارة بلس نة الثابتة ،وال جيوز نقض ذل اإذا خلع خفيه اإال
واخلف عليه ٌ
حبجة من س نة أو اإجامع ،وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلني
جحة) .انهتى الكمه.
وقال النووي( :واختاره ابن املنذر وهو اخملتار القوى) انهتى .
وذكر النووي القوال وأصولها وأدلهتا يف "اجملموع" ،وهو أحسن من تلكم عن هذه
املسأةل بأقوالها يف كتابه "اجملموع".
اإذ ًا خالصة المر أن القوال يف هذه املسأةل ثالثة:
الول :أنه اإذا خلع خفيه انتقض وضوءه.
الثاين :أنه ال ينتقض وضوءه وال يلزمه يشء.
والثالث :أنه جيب عليه أن يغسل قدميه وإاذا مل يغسل قدميه انتقض وضوءه.
هذه ثالثة أقوال يف املسأةل ،وسبب اخلالف :هل املسح اخلفني أص ٌل بذاته ،أم هو
بد ٌل عن غسل القدمني؟
والراج هو أنه أص ٌل بذاته اإذ ال دليل عىل البدلية ،وما ثبت بلكتاب والس نة أنه وضو ٌء
حصيح؛ ال جيوز القول بنقضه اإال بدليل حصيح ،وال يوجد؛ هذه خالصة املسأةل.
قال املؤلف( :و خحيتم خل أن يخقال :ان غسلهخام؛ أجزأت َّ
الطهار خة اإذا لم يشتط الفور ،وأ َّما
اشت خاط الفور من حني نزع اخلخ ّف؛ فض ٌ
عيف ،وإان َّام خهو يش ٌء يختخ َّي خل.
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فهذا ما رأينا أن ن خثبت خه يف هذا الباب)
انهتى املؤلف رمحه للا من مسائل املسح عىل اخلفني ،وحنن خنمت مبسأةل أخرية ،نزيد
هذه املسأةل الخرية لكرثة السؤال عهنا اليوم وحاجة الناس إالهيا؛ ويه:
هل جيب أن يغطي اخلف أو اجلورب الكعبني أم ال؟ هل جيب أن يكون اخلف أو
يصح املسح عليه أم ال؟ هذه مسأةل هممة.
اجلورب مغطي ًا للكعبني حىت ّ
اختلف العلامء يف هذه املسأةل؛ فذهب الوزاعي يف قول عنه ومال والشافعي وأمحد
وأبو ثور اإىل أنه جيب أن يواري اخلف الكعبني وجياوز ذل؛ يعين :ليس فقط يغطي
الكعبني؛ بل يغطهيام وزايدة أيض ًا؛ يعين تغطية اتمة ،وهو اذلي عليه املذاهب الربعة،
ونقل البعض االتفاق عىل هذا القول ومهنم ابن تميية رمحه للا ،نقل االتفاق عىل أنه جيب
أن يغطي اخلف الكعبني حىت جيوز املسح عليه ،وذهب الوزاعي يف قول أخر ل،
ومال يف قول أخر منقول عنه -وللا أعمل هل ّ
حص أم ال ،وابن املنذر رمحه للا يقول
"الول أحص" ،نقهل عنه ابن القامس -عىل ّ
لك ذهبوا اإىل جواز املسح عىل اخلف اإذا اكن
أسفل الكعبني ،يعين اإذا مل يغط الكعبني ،وزاد الوزاعي( :مير املاء عىل ما بدا من
كعبيه) يعين عندما ميسح ميرر املاء عىل الكعبني ،ال يتكهام هكذا من غري غسل وال
مسح؛ هذه الزايدة للوزاعي ،أما مال فمل يزدها ،وهذا القول الثاين هو قول ابن
حزم ،والظاهر أنه قول اللباين رمحه للا من املتأخرين -تبنّاه ،-ومل أجد أحد ًا من السلف
أو مل أ َّطلع عىل أحد نقل عن أحد من السلف هذا القول غري هذين االإمامني الوزاعي
ومال ،ونخقل عهنام غري هذا أيض ًا.
يصح
وسبب اخلالف يف هذه املسأةل :اخلف اذلي مل يغط الكعبني واكن أسفلهام؛ هل ّ
اإطالق امس اخلف عليه أم ال؟ هل يسم خف ًا أم ال؛ حىت تشمهل الحاديث اليت وردت
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بملسح عىل اخلفني؟ اإن قلنا :يسم خف ًا؛ اإذ ًا الحاديث اليت وردت يف املسح عىل
اخلفني تشمهل؛ فيجوز املسح عليه ،وإاذا قلنا :ال يسم خف ًا؛ اإذ ًا الحاديث اليت وردت
يصح املسح عليه؛ هذا هو سبب
يف املسح عىل اخلفني ال تشمهل ،ال يدخل فهيا؛ فال ّ
اخلالف.
طبع ًا ولك واحد مهنم قد قاس قياس ًا ق ّوى مذهبه به ،من أراد أن ينظر اإىل الك القولني
يراجع "مجموع الفتاوى" البن تميية ( )192 /21نرص القول بعدم جواز املسح عليه وذكر
هناك أنه ال يسم خف ًا ،و"احملىل" البن حزم ( )336/1نرص القول جبواز املسح عليه
وأنه يسم خف ًا ،وذكر املسأةل ابن املنذر رمحه للا ونقل القوال وسكت ومل يذكر أدةل
وال ر َّجح هناك ،وأيض ًا ذكرها ابن قدامة رمحه للا وأعاد املسأةل اإىل القياس ذكرها يف
"املغين".
هذا خالصة ما أردان أن نذكره يف بب املسح عىل اخلفني ،طبع ًا هنا مسأةل أخرية كفائدة
فقط :بعد أن مسح عىل اخلفني وخلعهام ،قلنا اإن طهارته بقية وال تنتقض عىل الصحيح؛
لكن ليس ل بعد ذل أن يلبسهام وميسح علهيام من جديد ،ليس ل أن ميسح علهيام من
جديد اإال اإذا توضأ وغسل قدميه ولبسهام بعد غسل جيوز ل أن ميسح علهيام ،أما اإذا
أعاد لبسهام من غري أن يغسل قدميه؛ فهنا ال جيوز ل أن ميسح علهيام ،يبق يصيل اإىل
أن ينتقض وضوءه ،اإذا انتقض وضوءه جيب عليه أن يغسل قدميه بعدها وال جيوز ل
املسح عىل اخلفني اإذا لبس اخلفني عىل الطهارة الوىل -طهارة املسح بعد أن خلع خفيه-
وللا أعمل وهبذا نكتفي.
وهذه املسأةل ذكرها الش يخ ابن عثميني رمحه للا ،وأشار اإىل أن القول بأنه جيوز املسح
علهيام حىت وإان مل يغسل قدميه ما دام قد أعاد لبسهام عىل طهارة؛ هذا من انحية الدةل
حقيق ًة جتد ل وهج ًا قو ًاي يف الدةل؛ لكن مل يقل به أح ٌد وللا أعمل ذلل ال نقول به.
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واملسأةل الخرية اليت ذكرانها أنه جيب أن يغطي اخلف الكعبني هذا اذلي نرحجه؛ أنه
البد أن يغطي الكعبني؛ لن اخلالف الظاهر أنه شاذ غري معترب وغري معروف عند
السلف وللا أعمل.
وهل يسم خف ًا أم ال يسم خف ًا؟
هذا المر يرجع اإىل أهل الفن من أهل اللغة؛ هل يسم اخلف خف ًا إاذا مل يغط الكعبني
أم ال؟ ومبا أن أمئة السلف ريض للا عهنم عىل عدم جواز املسح عليه؛ فالظاهر أهنم
علموا أنه ال يسم خف ًا؛ ذلل ننرص هذا القول ونذهب إاليه وامحلد هلل.
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