
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ال يغطي الكعبين  )شراب( على جورب أخي المصلي!  ال تمسح    
 

 بعد:أما ، احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 ،تغطي الكعبني قصرية، ال )شرابات(بني الرجال والنساء لبس جوارب  مؤخرا  فقد انتشر 
 ، عسى اهلل أن ينفع هبا. كتبت هذه األسطر إيضاح املسألة املشاركة يف ورغبة مين يف

 
 أقول وباهلل التوفيق:ف

 . ، وأدلته معلومة مشهورةاملسح على اخلفني ثابت بالنص واإلمجاع
 كاخلفني متاما .  ،واملسح على اجلوربني جائز كذلك 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومنمضت السنة من أصحاب ) :بن راهويه قال إسحاق
 (. بعدهم من التابعني يف املسح على اجلوربني، ال اختالف بينهم يف ذلك 

 .( 118/  2) األوسط البن املنذر
 

 (. 1/189(، وهتذيب السنن)1/239(، وشرح العمدة البن تيمية)1/374املغين)وينظر: 
 ولالستزادة: 

http://www.alakhdr.com/?p=377 
 

ولصحة املسح على اخلف واجلورب شروط متفق عليها، وأخرى خمتلف فيها، وليس هذا 
 موضع ذكرها.

 
أي ال   أن الخف أو الجورب كان حده من األعلى دون الكعبين، لكن لو فرض

 ؟حينئذ فهل يجوز المسح عليه يغطيهما،
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المذاهب   أئمة  قولز المسح عليه، وال يجزئ، وهذا أنه ال يجو ال ريب 
 .األربعة 

 : ( 30 ـالقوانين الفقهية )صهـ( في كتابه 741قال ابن ُجزي المالكي )المتوفى سنة 
ة  ستي السفر والحضر بف ند األئمة األربعةا عليهمأما الخفان فيجوز المسح ع)

 كعبين(.ال ىِإل ن يكون ساترا  : أ-  وذكر منها -، وطر ش
على   تفاقاال : عالمة ابن عبدالهاديالتلميذه و  ، شيخ اإلسالم ابن تيمية  حكى بل

 . المسح عليه  عدم جواز
  قطوعاخلف امل بعد أن ذكر أن (192-191/ 21) كما يف جمموع الفتاوي  ابن تيمية قالف

 :اخلف عند اإلطالق ال يدخل يف مسمى حتت الكعبني
يجوز المسح عليه باتفاق  كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا ال ألن المقطوع يصير  )

 ( المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين
 : (1/220)املربع يف حاشية الروضكما   فقال، ونقله مقرا  له العالمة ابن قاسم

أما الخفان المقطوعان والنعالن وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم )
 . (سالم: باتفاق المسلمينوغيرها فال يجوز المسح عليه، قال شيخ اإل

 
ضمن مطبوعة الكالم على أحاديث لبس اخلفني للمحرم ) :  رسالة له بعنوانيف  قال ابن عبدالهاديو 

   : (1٥٦جمموع رسائله ص 
ال يدخل فيه   :((مسحوا على الخفينا)))المقطوع ال يسمى خفا  حقيقة، وقوله:

 وع، فإنه ال يجوز المسح عليه باالتفاق(.المقط
 .((عبدالقادر الجنيد جزاه اهلل خيرا   : فضيلة الشيخ عن ابن عبدالهادي أفادني بهذا النقل))

 
،  1/10، بدائع الصنائع 1/117 (، الكايف البن عبدالرب2/100، األوسط)149/ 1وللمزيد ينظر:)األم 

-2٦2/ 1/٥، فتاوي اللجنة ٦8-٦7و  2/٦٥، فتاوي ابن إبراهيم 21/192، فتاوي ابن تيمية 1/372املغين 
و   173و  1٦٦و  1٦4/ ٥، فتاوي نور على الدرب البن باز 3/1/234..  102و  4/99/ 2..  2٦3
، املسح على  240مسوحات للغامدي صـ ، فقه امل1/1٦٦، اإلمداد للفوزان 29/73، فتاوي ابن باز 18٥

 وما بعدها(.  87و  21اخلفني للصبيحي ص 



 : تنبيهات
يقولون: إذا وارى اخلف وا كانعن األوزاعي وعن غريه أهنم  ابن املنذر نقل  أوال : •

 وهذا ال إشكال فيه.  .الكعبني وجاوز ذلك مسحه

فيما كان   شترطي   لكنهنقل عنه قول آخر بالجواز ولو كان دون الكعبين، لكن 
 . ظهر من محل الفرض أن يمر الماء على ما :كذلك

 . - وهو شذوذ قال: –  ، وابن رشد اجلدكما نقله عنه ابن املنذر، وابن حزم

 . (20٦/ 1البيان والتحصيل)، (1/33٦(، احمللى)2/100األوسط)
لخفين : يمسح المحرم على امالك أنه قالحكى الوليد بن مسلم عن  انيا :ث •

 .المقطوعين أسفل من الكعبين

وأصح من ذلك حكاية ابن القاسم عن مالك أنه كان ال يرى   قال ابن المنذر:
 .(2/100األوسط) أن يمسح عليهما؛ ألنهما أسفل من الكعبين.

يف اخلفني يقطعهما أسفل  وقال يل مالك (: "1/143قال ابن القاسم كما يف املدونة)
 ". ال ميسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر :من الكعبني احملرم وغريه

قال مالك يف املختصر: وال ميسح حمرم على "(:1/9٥ر البن أيب زيد القريواين)ويف النواد
ال قال ابن القاسم، يف اجملموعة: ألنه دون الكعبني، فال ميسح عليهما حمرم و  خفني.

 ."غريه، وإن كانا إىل الكعبني أو فوقهما، فليمسح عليهما غري احملرم
  عنه  كما تقدم، ورويعنه   ، فرويفيما نقله عن مالك اختلف عن الوليد بن مسلموقد 

 .مير املاء على ما بدا من كعبيهكقول األوزاعي: بأن   أن قول مالك 
وهذه رواية غري معروفة عن  :(1/77تقى) املن يف الباجي واية الثانية قال عنها أبو الوليدر وال

 ا.هـ .وإمنا يعرف هذا من أقوال األوزاعي ،مالك 
 مذهب المالكية. منوالقول بعدم المسح على ما دون الكعبين هو المعروف 

يف معرض  (84/ 1عقد اجلواهر الثمينة)هـ( يف ٦1٦)املتوىف سنة قال ابن شاس المالكي
 ذكره للملبوس الذي فقد بعض الشروط:

كاحملرم يقطعه أسفل من الكعبني،  ،الرابع: أن يكون اخلف غري ساتر حملل الوضوء)
أنه ميسح عليه ويغسل  ىفاملعروف من املذهب أنه ال ميسح عليه، وانفرد الوليد بن مسلم فرو 

 .(ن مالك وأنكر القاضي أبو الوليد هذه الرواية ع. ما بدا من كعبيه



واخلفان اللذان جيوز للمحرم لباسهما ال جيوز (:)1/117يف الكايف) البروقال ابن عبد
لقصورها عن الكعبني، وقد روى أبو مصعب عن مالك: أنه أجاز   ؛ ألحد املسح عليهما

 . لكعبني، وحتصيل مذهبه ما قدمت لك(ا للمحرم املسح على خفيه، وإن كانا دون 
(، شرح خمتصر خليل 1/4٦8التاج واإلكليل) (،1/324الذخرية) ،(1/31)البن اجلالب التفريعوينظر: 

 . (1/1٥٥غري)(، حاشية الصاوي على الشرح الص1/179للخرشي)
 جيز املسح مل من دون الكعبني، ولو كان مقطوعا  "(:1/372املغين) يف  وقال ابن قدامة

 .(1/40٥الشرح الكبري)وحنوه يف  ".وهذا الصحيح عن مالك ، عليه
 ( عن1/40٥)يف اإلنصاف (، مث املرداوي1/197)يف الفروع نقل ابن مفلح ثالثا : •

 لى امللبوس ولو كان دون الكعب.ز املسح عأنه جيو   ابن تيمية  شيخ اإلسالم

 .عدم اجلوازب فهو القول يف مواضعأما صريح لفظه 
 (. 472و   4/4٦0(، شرح عمدة الفقه)32/30٥و  192-190/ 21ي)الفتاو جمموع  ينظر مثال :

جواز لبس احملرم للخفني  اختياره  :على ما كان كذلك  ال يرى المسح  ومما يؤيد أنه
؛ ألهنما بعد القطع ليسا خبفني عنده،  اللذين دون الكعبني ولو كان واجدا  للنعلني

 . كما قرره يف مواضع
ذي حكاه  أن لبس اخلف حمظور على احملرم بداللة السنة، واإلمجاع ال معلومإال فو 

 (.4/4٥7تيمية كما يف شرح العمدة) ابنمجاعة من العلماء، منهم 
ابن تيمية اختيارات  (،1/392شرح الزركشي)، ( 2٦/110)ي جمموع الفتاو ظر: وين

 . (12/ ٥جلربوع) (، وا1/404)للحارثي
القول جبواز التنبيه على الفرق بني عدم اشرتاط سرت حمل الفرض، و  ومن نافلة القول 

 املسح على ما دون الكعبني.
الوجه املعتاد، سواء سرت فعلم أن املعترب يف اللباس أن يكون على )قال ابن تيمية: -

مجيع حمل الفرض، أو مل يسرته، واخلفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق واخلرق،  
حتت الكعبني فذاك ليس خبف أصال ، وهلذا جيوز   وأما ما، وظهور بعض الرجل

 (. 21/190) يالفتاو (.للمحرم لبسه مع القدرة على النعلني يف أظهر قويل العلماء
وما شابهه،  الخف بجواز المسح على ي المسألة ابن حزم، فقالخالف ف رابعا : •

 (.33٦و  1/324احمللى) .ولو لم يغط الكعبين

 



وهو أن األوزاعي ومالكا  ــ في القول الذي   ،يحسن التنبه ألمر مهم :خامسا   •
، والقول اآلخر ملالك جواز املسح رجع إليه ــ ال يجوزان المسح على الجوربين

 كون أعاله وأسفله من جلد.عليهما بشرط  
عند األوزاعي ومالك، ولو   مطلقا   فالشراب المعروف اليوم ال يصح المسح عليهوعليه 

نصصت  لكين من العلماء، مجاعة هبذا قال)و  ، فكيف إذا مل يغطهما؟كان فوق الكعبين
 . لكون القول جبواز مسح اخلف القصري دون الكعبني منسوبا  إليهما( عليهما

 (، 11/1٥٦التمهيد) (، 1/118(، الكايف البن عبدالرب)2/119)البن املنذر األوسط (، 1/143املدونة)
 . (149و   ٦٥و   3/42، الطهارة للدبيان)(1/4٦٦(، التاج واإلكليل)1/473(، املغين)1/324احمللى)
نص غير واحد من أهل العلم على أن الخف المقطوع ال يسمى خفا  : (1)فائدة •

 يدخل يف مسمى اخلف عند اإلطالق. ، وأنه ال  إال بتقييد

عند كالمه عن اخلف   (2/107خمتصر اختالف العلماء )يف  كما  قال الطحاوي
 املقطوع للمحرم:

فعلم أن الكفارة سقطت ألنهما   ،اتفقوا على سقوط الكفارة فيه إذا مل جيد نعلني)
 (. ألهنما لو كانا خفني لكانت الضرورة ال تسقط الكفارة ،ليسا بخفين

 21/190 يالفتاو (.تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصال   وأما ما): ابن تيمية قالو 
(، شرح عمدة 32/30٥و  192-21/190 و 3/24ي)الفتاو جمموع  (، 1/372وينظر: املغين)

 . (3و   2املسألة للصبيحي) ، مشكل لباس اإلحرام(٥/197هتذيب السنن) (، 4/472الفقه)
د تقرأ أو تستمع لبعض من يفتي بجواز المسح على ما دون  ق(: 2فائدة) •

عن السلف األولين، فالزم  الكعبين، وقد تقدم أن القول بالجواز ليس معروفا  
 واحتط لدينك، ودع ما يريبك إلى ما ال يريبك. ،زهمر غ

فاالحتياط إذا كان  ):-(3/11٥)اللقاء الشهريكما يف - العالمة ابن عثيمين قال
 .(الكعبين أال تمسح عليهالخف دون 

 انتهى .. واحلمد هلل رب العاملني ..                   
                                           

 احلسني: حسام بن عبداهلل  هتبك                                                                         
 هـ2٥/4/1440  ليلة الثالثاء                                                                        

 هـ2٦/4/1442ة  صبيحة اجلمعأضفت إضافات يسرية  و                                            


