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 7المحاضرة رقم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

م   بعض أحكام عنوان الدرس: َيمُّ  :الخفين على المسح - التَّ

 

 ٌعٌد: ٌوسف أبو وقال( ٌعد لم رحله فً الماء ونسً بالتٌمم المسافر صلى ولو: )قال

 إذا كما وصار عادة، الماء عن ٌخلو ال الرحل فإن الدلٌل، مع الطلب قبل تٌمم ألنه

 عن عاجز أنه ولهما. المال ونسً بالصوم كفر أو الثوب، ونسً عرٌانا صلى

 النسٌان، وهو سماوي بأمر وعجزه النسٌان، مع علٌه قدرة ال ألنه الماء استعمال

 بخالف «وسقاك ربك أطعمك إنما: »ناسٌا أفطر للذي - والسالم الصالة علٌه - قال

 له ٌجوز فال الشرع حق إسقاط فً ٌؤثر فال العباد جهة من العجز ألن;  المحبوس

 الوضوء أن فالفرق سلمت ولئن الصحٌح، على فممنوعة الثوب مسألة وأما. التٌمم

 شرط أن فالفرق الكفارة مسألة وأما. خلف إلى ال فات العورة وستر خلف إلى فات

 عن العجز التٌمم جواز وشرط ٌوجد ولم ملكه فً الماء كون عدم الصوم جواز

 الوضوء ماء أما الشرب، ماء عن ٌخلو ال عادة والرحل وجد، وقد الماء استعمال

 ال الٌقٌن ألن تٌممه; ٌجز لم ٌتٌقن ولم فنً قد ماءه أن ظن ولو فٌه، العدم فالغالب

 .بالظن ٌزول

 .ٌعطٌه أن الحتمال( رفٌقه من الماء وٌطلب)

 أبً عند جاز الطلب قبل تٌمم وإن للماء، عادما صار بالمنع ألن( تٌمم منعه فإن)

 الماء ألن ٌجوز ال ٌوسف أبً وعند الطلب، علٌه ٌجب وال عاجز ألنه حنٌفة;

 ٌعطٌه أنه ظنه على غلب إن محمد قول قٌاس وعلى كالموجود، فصار عادة مبذول

 .ٌجوز وإال ٌجوز، ال

 على قدرة البدل على القدرة ألن( علٌه قادرا كان إذا المثل بثمن الماء وٌشتري)

 ضعف وهو فاحش، غبن فٌه ما: والكثٌر( بأكثر ٌشترٌه أن علٌه ٌجب وال. )المبدل

 أن قدر إذا حنٌفة أبً عن الحسن وروى. به ضرر ألنه المكان ذلك فً المثل ثمن

 وهو الفاحش، الغبن ٌعتبر: وقٌل ٌتٌمم، ال ونصف بدرهم درهما ٌساوي ما ٌشتري

 .المقومٌن تقوٌم تحت ٌدخل ال ما
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 ووجب الماء ٌضرها( جراحة به كان فمن والتٌمم، الوضوء بٌن ٌجمع وال: )قال

 فً الجراحة كانت إن وكذلك ،( لها ٌتٌمم وال موضعها إال بدنه غسل. )الغسل علٌه

 الجراح كان وإن لها ٌتٌمم وال. موضعها إال الباقً غسل الوضوء أعضاء من شًء

 جمع بٌنهما الجمع ألن جسده; بقٌة ٌغسل وال ٌتٌمم فإنه جسده أكثر فً الجدري أو

;  الحمار وسؤر التٌمم بٌن الجمع بخالف الشرع، فً له نظٌر وال والمبدل البدل بٌن

 النصف كان وإن. الشك لمكان بٌنهما فجمعنا بهما، ال بأحدهما ٌتأدى الفرض ألن

 أوجب من فمنهم المشاٌخ، فٌه واختلف فٌه، رواٌة ال صحٌحا والنصف جرٌحا

 لم إذا الجرٌح ومسح الصحٌح غسل أوجب من ومنهم كاملة، طهارة ألنه التٌمم

 .أحسن واألول أولى، فكان وحكمٌة حقٌقٌة طهارة ألنها المسح ٌضره

 

 [الخفين على المسح باب]

 - عنه هللا رضً - طالب أبً بن علً عن روي ما وهً السنة، جوازه فً األصل

 والمقٌم بلٌالٌها، أٌام ثالثة المسافر ٌمسح: »قال - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن

 هللا رسول أصحاب من رجال سبعون حدثنً: »البصري الحسن وقال.  «ولٌلة ٌوما

 أنكر من: حنٌفة أبو وقال.  «الخفٌن على ٌمسح رأوه أنهم - وسلم علٌه هللا صلى -

. التواتر ٌشبه ما األخبار من فٌه ورد فإنه الكفر، علٌه ٌخاف الخفٌن على المسح

 ٌختلف ال المسح أن لوال: حنٌفة أبو وقال. بمثله القرآن نسخ ٌجوز: ٌوسف أبو وقال

 .مسحنا لما فٌه

 أمرنا: »قال صفوان لحدٌث( الغسل ال الوضوء علٌه وجب لمن وٌجوز: )قال

 ولٌالٌها أٌام ثالثة خفافنا ننزع ال أن سفرا كنا إذا - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

 . «نوم أو غائط أو بول عن لكن جنابة، عن ال

 غسل لو حتى بعده، أو اللبس قبل أكملت سواء( كاملة طهارة على لبسهما وٌشترط)

 الحدث عند شرط الطهارة وكمال. المسح جاز الطهارة أكمل ثم خفٌه، لبس ثم رجلٌه

 الحدث عند حكمه فٌظهر ٌرفعه وال الرجل، إلى الحدث سراٌة ٌمنع الخف ألن; 

 .عنده الشرط فٌعتبر

 .أولها للحدٌث( ولٌالٌها أٌام ثالثة والمسافر ولٌلة، ٌوما المقٌم وٌمسح: )قال

 الخف ألن;  المسح ال الغسل طهارة فهً ذلك قبل ما ألن( اللبس بعد الحدث عقٌب)

 .قبله ال الحدث عند وذلك الحدث، سراٌة من مانعا جعل
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 لقول ٌجوز ال ساقه أو عقبه أو باطنه مسح لو حتى( ظاهرهما على وٌمسح: )قال

 بالمسح، أولى الخف باطن لكان بالرأي الدٌن كان لو: »- عنه هللا رضً - علً

 . «ظاهرهما ٌمسح - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول رأٌت لكنً

 وهو محمد ذكره( الٌد من أصابع ثالثة مقدار وفرضه: )قال( . باألصابع خطوطا)

 .المسح آلة ألنها األصح،

 أصابع ثالث قدر ماء المسح موضع أصاب ولو الرجل، أصابع من: الكرخً وقال

 ٌجوز: قٌل بالطل مبتال كان ولو بالمطر، مبتل حشٌش فً مشى لو وكذلك جاز،

 .األرض إلى الهواء ٌجذبه البحر من دابة نفس ألنه ال،: وقٌل ماء، ألنه

 علٌه هللا صلى - النبً فعل نقل هكذا( الساق إلى الرجل أصابع من ٌبدأ أن والسنة)

 .السنة خالف أنه إال المقصود لحصول جاز األصابع إلى الساق من بدأ ولو ،- وسلم

 الرجل أصابع من أصابع ثالثة مقدار منه ٌبٌن خرق فٌه خف على ٌجوز وال: )قال

 فلو القلٌل، عن تخلو ال الناس خفاف ألن ٌجوز; ذلك من أقل كان وإن( الصغار

 ٌجوز فال المعتاد، المشً ٌمنع الكبٌر وألن;  الكبٌر كذلك وال لخرجوا، اعتبرناه

 تحته ما ٌظهر منفرجا ٌكون أن المانع والخرق القلٌل، كذلك وال كاللفافة علٌه المسح

 المعتبر ألن;  ٌمنع ال تحته ما ٌبٌن ال قوٌا الخف كان أو طوال، كان لو حتى

 فإن القدم، تحت الخرق كان ولو ٌؤثر ال ٌظهر لم فإذا الغسل، ٌجب حتى الظهور

 أصابع ثالثة واعتبر كثر، وإن ٌمنع لم الكعبٌن فوق كان وإن منع، القدم أكثر كان

 .احتٌاطا الصغار واعتبرنا القدم، فً األصل هً واألصابع الرجل أكثر ألنها

 كانت ولو الخفٌن، خروق ٌجمع وال( حدته على خف كل خروق وتجمع: )قال

 من مانعة النجاسة ألن;  تجمع وبدنه ثوبه أو ثوبٌه أو المصلً خفً فً النجاسة

 المشً، تتابع من مانعا لكونه بل لعٌنه، مانعا لٌس الخف وخرق لعٌنها، الصالة

 .الخفٌن فً ال الواحد فً وذلك


