
 

 

 

 هللِ  احلمد    ،واألرضِ   السمواِت   فاطرِ   هللِ  احلمد  

 والسالم    ، والصالة  ا اليّسر بنر   أرادر ه، ور دينر  ي يَّسر الذِ 

 ا ا وال تعِّسر : يِّسر الر ي قر الذِ  اهللِ  رسولِ علر 

إلهر أاَل   وأشهد   اهلل  إاَل     الر وحدر     رشيكر ه  ، له     

عبد    أنَ   وأشهد   ورسول  حممًدا  صّل ه   عليهِ   اهلل   ه، 

 .مر وسلَ  هِ وصحبِ   آلهِ وعلر 



ِمْن  ْم  ك  لرقر خر اَلِذي  ْم  َبك  رر وا  اَتق  النَاس   را  أرُّيه ا  ﴿ير

االً  َمر ِرجر برَث ِمنْه  ا ور هر ْوجر ا زر لرقر ِمنْهر خر ٍة ور اِحدر نرْفٍس ور

امر  األرْرحر ل ونر بِِه ور اءر ترسر وا اهللَر اَلِذي تر اَتق  اًء ور نِسر ثرِيًا ور  كر

ِقيبًا﴾ ]النساء:  ْم رر ْيك  لر انر عر  [.1إَِن اهللَر كر

 : ا بعد  أمَ 

-  عباسٍ   بنِ   اهللِ   عبدِ   عنْ   أمحد    اإلمام    أخرجر   فقدْ 

 باحلنيفيةِ   : »ب عثت  قالر   ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   أنَ   -عنهَمر   اهلل   رضر 

: -تعالر   اهلل   رمحه  -  القيمِ   ابن    اإلمام    «، قالر السمحةِ 

التوحيدِ ِف   :أْي   احلنيفية   والسمحة    أْي ،   ِف   :: 

 .األحكامِ 



  أنَ   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  عبدِ   بنِ   حممدٍ   رشيعةِ   سَمحةِ   ومنْ 

اخلفيِ علر   املسحر   أجازِت   الرشيعةر  ،  واجلوربيِ    

بيانِ ِف   األحاديث    وتكاثرِت   علر   املسِح   جوازِ    

قالر اخلفيِ  رور البرصيه   احلسن    ،  املسحر :   علر   ى 

 نفًسا.  سبعونر  اخلفيِ 

 منْ   ا كانر مر   ا اجلورب  ، أمَ لدِ اجل  منر   ا كانر مر   واخلفه 

ومر اجللدِ   غريِ  ي سمَ ،  زماننرِف   ىا   منر   فإنه    (رشاًبا)  ا 

 . اجلوارِب 

اخلفاِف علر   املسِح   أدلةِ   ومنْ     الشيخانِ   أخرجر ا  مر    

  معر   : كنت  قالر   -عنه    اهلل   رضر -  شعبةر   بنِ   املغريةِ   عنِ 

سفرٍ ِف   ملسو هيلع هللا ىلص  النبِي  ، خفيهِ   ألنزعر   فأهويت    فتوضأر    



»دعهَمر فقالر  فإِّن :  أدخلت    طاهرتيِ هَمر   ثمَ     مسحر   «، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص عليهَمر 

املسح  أمَ   صحابةِ   عنْ   ثبتر   فقدْ   اجلوارِب   علر   ا 

وأِب اهلذلِ   مسعودٍ   بنِ   اهللِ  عبدِ ك  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسولِ   ، 

والبدرِي   مسعودٍ    -األنصارِي   مالٍك   بنِ   أنسِ ، 

 ِف   خالف    الصحابةِ   بير   ليسر ور ،  -عنهمْ   اهلل   رضر 

 . تيميةر  ابن    قاله  كَمر  ذلكر 

اخلفعلر   باملسِح   يتعلق  و  أحكام    واجلوربيِ   يِ  

 : امنهر 



/ اخلفيِ علر   املسِح   رشوط    أوًلا    واجلوربيِ    

 :أربعة  

أنْ األول    الرشط   ملبوسيِ يكونر   :  طهارةِ علر   ا    

 
ٍ
بمعنرماء ليسر ،  اخلِف علر   يمسحر   أنْ   ألحدٍ   ى:   أوِ    

    طهارةِ  علر لبسهَمر   قدْ   يكونر    وأنْ إاَل   اجلورِب 
ٍ
 -ماء

   بعدر   أْي 
ٍ
 فله    ذلكر   ا فعلر ، فإذر -جنابةٍ   غسلِ   أوْ   وضوء

اخلفيِ علر   يمسحر   أنْ  تقدَ ملر   اجلوربيِ و     منْ   مر ا 

قالر ملَ   شعبةر   بنِ   املغريةِ   حديِث  »دعهَمر ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه   ا   : 

 «. طاهرتيِ  أدخلتهَمر فإِّن 

أنْ الثاِّن   الرشط   غرير يكونر   :  فإهنَمر نجسيِ   ا  إذر ،  ا   

  اللحمِ   مأكولِ   غريِ   جلدِ   ا منْ يكونر   كأنْ   ا نجسيِ كانر 



وعلر عليهَمر   املسح    يصَح   لْ   ثعبانٍ   كجلدِ   هذا  ، 

  م  كال تواردر  الرشطِ 
ِ
 .العلَمء

  تعلقر ي  بأن ،  ا متنِجسيِ  يكونر : أاَل الثالث    الرشط  

 أوْ   بولٍ   منْ   نجاسة    باخلِف   قر تتعلَ   ، فقدْ  نجاسة  هبَمر 

 . عليهِ  ال يمسح  ، فر غريهِ 

رر    يكونر : أاَل الرابع    الرشط    منْ   ه  ا وراءر ى مر خفيًفا ي 

 اإلمجاعر   العلمِ   أهلِ   منْ   ى مجع  حكر   ، فقدْ اجللدِ   لونِ 

رر   ا كانر إذر    اخلِف علر   املسِح   جوازِ    عدمِ علر  ى خفيًفا ي 

 مر 
ِ
، الكاساّنه    ذلكر علر   ى اإلمجاعر ن حكر ، ومَ هِ ا وراء

 .-رمحهَم اهلل  -نصوريه وامل



 ًقا علر خمرَ   ا كانر إذر    اخلِف علر   املسح    جيوز    انياا/ث  

  الثوريه   سفيان    اإلمام    قالر   العلمِ   أهلِ   أقوالِ   أصِح 

وهْل -تعالر   اهلل   ه  رمحر -  املهاجرينر   خفاف    كانْت   : 

 ؟إال خمرقةً  واألنصارِ 

 الرجل    ا كانر ، فإذر مدة     اخلفيِ علر   للمسِح   ثالثاا/

أربًعا -  ه يوًما وليلةً  خفِ علر   يمسحر   أنْ   له    مقيًَم فإنَ 

 يمسحر   أنْ   مسافًرا فله    ا كانر ، وإذر -ساعةً   وعرشينر 

اخلِف علر   وسبعير   اثنتيِ -  ولياليهنَ   أيامٍ   ثالثةر    

 .-ساعةً 



: قالر   -عنه    اهلل   رضر -  علي   عنْ   مسلم  أخرج ر

وليلةً   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيه   جعلر  وثالثةر للمقيمِ   يوًما   أيامٍ   ، 

 . اخلفيِ علر   املسِح ي ِف ، يعنِ للمسافرِ  ولياليهنَ 

 بعدر   مسحةٍ   أولِ   منْ   املسِح   مدة    ئ  تبتد  رابعاا/

   مسِح علر   األمرر   علقِت   الرشيعةر   أنَ   وذلكر   ؛حدٍث 

فلوْ اخلفيِ   ه ثمَ خفَ   لبسر   ثمَ   رجاًل توضأر   أنَ   رر قدِ   ، 

الظهرر صَل  وقبيلر   الساعةِ ِف   العرِص   ،   الثانيةِ    

 ومسحر   العرِص   لصالةٍ   توضأر   ثمَ   أحدثر   النصِف ور 

  الثانيةر   الساعةر    الغدِ إلر   يمسحر   أنْ   له    ، فإنَ  خفهِ علر 

 مقيًَم.  ا كانر إذر   ساعةً   وعرشينر   أربعٍ   خاللر   والنصفر 



مر أمَ  شاعر ا   مخسِ   ملدةِ   يمسح    ه  أنَ   همْ بعض  عندر   ا 

 . عليهِ   دليلر الر ف صلواٍت 

ا/ أو   كالرشاب جورًبا    الرجل    يلبس    قدْ   خامسا

 أنْ   ه، فله  فوقر أو جورًبا  ا  خف    يلبسر   أنْ   يريد    خًفا ثمَ 

 علر   الفوقاّنَ   يلبسر   أنْ   برشطِ    الفوقاّنِ علر   يمسحر 

طاهرةِ علر   ولوْ   طهارةٍ  أمَ مسٍح     لبسه  إذر ا  ،   علر   ا 

 . عليهِ   يمسح  فالر  حدٍث 

ينفعنرمر   ايعلمنر  أنْ   اهللر  أسأل   اللهمَ ا  مر علمنر  ا،  ا ا 

اللهمَ ينفعنر ِف فقهنر  ا،  ديننرا  اللهمَ   علًَم ارزقنر  ا،  ا 

  . الرامحير  ا أرحمر ا ير وعماًل بعلمنر



 

 الرسولِ   علر   والسالم    والصالة    ىوكفر   هللِ  احلمد  

 :ا بعد  أمَ  ،ىاملجتبر 

 . واجلوربيِ   اخلفيِ علر  املسِح  فإكَماًل ألحكامِ 

باملسح    اسادسا  املتعلقة  األحكام  ا مر   أكله   /من 

علر يسمَ  مسًحا  اخلِف ى  ألنَ مسح    ه  فإنَ      األدلةر   ؛ 

قالر وهبذر   صفةً   له    ْص ِص ت    ولْ   باملسِح   جاءِت   ا 

يلزم  الر ف،  -اهلل   رمحه  -  الشافعيه   اإلمام     ي عممر   أنْ    

  طهارة    املسِح   ةر طهار  نَ ه أ، ويؤكد  باملسح   اخلِف أعلر 

 .خمففة  



احلدِث ِف   وقعر   ملنْ   اخلِف   خلع    جيب    سابعاا/   

ألنَ كاجلنابةِ   األكبِ  بطل    ه  ؛  اخلفيِ علر   للمسِح   م    

 والنسائيه   الرتمذيه   أخرجر   واإلمجاعِ   السنةِ   بداللةِ 

  : كانر قالر   -عنه    اهلل   رضر -  عسالٍ   بنِ   صفوانر   عنْ 

إذر يأمرنر   ملسو هيلع هللا ىلص   النبيه  كنَا  مسافرينر ا  ننزعر أاَل   ا  ا خفافنر   

منْ إاَل   ولياليهنَ   أيامٍ   ثالثةر  لكنْ جنابةٍ      غائطٍ   منْ   ، 

بطل    ، فإنه  اجلنابةِ   بخالِف   أْي   .ونومٍ   وبولٍ   للمسِح   م 

 .فيِ  اخلعلر 

تقدَ مر   إنَ   علر   املسِح   أحكامِ   منْ   قليل    يشء    مر ا 

  عندر ا، السيَمر كلهر    السنةِ ا ِف إليهر   ي نحتاج  تِ الَ   اخلفيِ 

 .البدِ  اشتدادِ 



املسلمونر أُّير  إنَ ا   مهم    الرشعِي   العلمِ   تعلمر   ، 

 :نوعانِ  اجلملةِ  حيِث  منْ   الرشعيه  ، والعلم  للغايةِ 

فرض  األول    النوع    كله   إليهِ   حيتاج    امر   هور و،  : 

اهللِِف   الصحيِح   االعتقادِ   منر   مسلمٍ   التوحيدِ و  ، 

ا  مر   ومنه    ، ذلكر    غريِ ، إلر والطهارةِ   الصالةِ   امِ وأحك

 ِب بحسر   بعضٍ   دونر   املسلمير   بعض    إليهِ   حيتاج  

ت يلزم    كالتاجرِ   هلمْ حا    البيعِ   أحكامِ   علم  ه 
ِ
 والرشاء

 ا... وهكذر 

  العلمِ   منر   ا ليسر مر   ، وهور مستحب  :  الثاِّن   النوع  

 .  الواجِب 



هذينِ وكالر    أوِ   الواجبر   كانر   سواء  -  لميِ العِ    

اهللِإلر   حمبوبانِ   -املستحبر  وهر   منر ،   العملِ   ا 

 رضر -  أرقمر   بنِ   زيدٍ   عنْ ،  النافعِ   لعلمِ ا ، والصالِح 

  أعوذ  إِّن   لهمَ : »اليقول    كانر   ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   أنَ   -عنه    اهلل 

 . مسلم   رواه   « ينفع  الر  علمٍ  منْ  بكر 

 العباداِت   خريِ   منْ   النافعِ   الرشعِي   العلمِ   فطلب  

وأحبِ هر وأجلِ  إلر ا  اهللِها  قالر   ْل    :ه  سبحانر   ،  هر ْل  ﴿ق 

  ﴾ ونر ْعلرم  ير ال  اَلِذينر  ور ونر  ْعلرم  ير اَلِذينر  ْسترِوي  ير

ن وا  ه  سبحانر   [، وقالر 9]الزمر:   ْرفرْع اهللَ  اَلِذينر آمر : ﴿ير

]املجادلة:  اٍت﴾  جر رر در اْلِعْلمر  أ وت وا  اَلِذينر  ور ْم  ِمنْك 

11.] 



 اهلل   رضر -   هريرةر أِب   عنْ   مسلم    اإلمام    وأخرجر 

 طريًقا يلتمس    سلكر   : »منْ قالر   ملسو هيلع هللا ىلص   النبَي   أنَ   -عنه  

اهلل علًَم سهَ   فيهِ  إلر   بهِ   له    ل  اجلنةِ طريًقا   «، وأخرجر  

 رضر -   سفيانر أِب   بنِ   معاويةر   عنْ   ومسلم    البخاريه 

خرًيا    بهِ   اهلل   يردِ   »منْ :  قالر   ملسو هيلع هللا ىلص  النبَي   أنَ   -عنه    اهلل 

فقهه    «.  الدينِ ِف  ي 

 ا  علمتنرا بَمر ا، وانفعنرا ينفعنرا مر علمنر اللهمَ 

 . ا القرآنر ، وعلمنرا لإليَمنِ صدورنر  ارشْح   اللهمَ 

 . الكفرةر  أهلِك ور  واملسلمير  اإلسالمر   أعزَ  اللهمَ 

 


