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 )املتن(

 : باب املسح عىل اخلفني.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

قال: جيوز املسح عىل اخلفني وما أشبههام من اجلوارب الصفيقة التي تثبت 

 يف القدمني.

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والصممم ة والسمم م عمممىل 

 صحبه وسلم..أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله و

يبني لنما أمكمام املسمح عمىل اخلفمنيهلل وكنما ذكرنما  -رمحه اهلل-الزال املصنف 

مقدمممة يف الممدرس السممابق عممىل املسممح عممىل اخلفممنيهلل وقلنمما بممسم هممذ  العبمما ة تنقسممم 

إىل سمبعة حمماورهلل وبمدأنا يف املحمور األول وهمو: مكمم املسمح عمىل اخلفمنيهلل وقلنما: 

ترةهلل كمام قمال ابسمن  نبمي إم املسح عىل اخلفني ثابت عن ال رمحمه -بالسمنة املتموا

 هبذ  السنة. : مدثني سبعوم من أصحاب النبي -اهلل

قمال:  -رمحمه اهلل-وقلنا يف مكمها أهنا سنة ثابتة عن النبيهلل إال أم املصمنف 

جيمموز املسممح عمممىل اخلفممنيهلل قمممال: جيمموزهلل فقلنممما: هممي سمممنة ثابتممةهلل لكمممن عنممدنا مسمممسلة 

عممىل اخلفممني أم غسممح الممرقلني  اتفقمموا عممىل أم كلمميهام هنمما: مممن األفاممح: املسممح 

ثابممت وسممنة مممن النبمميهلل لكممن مممن األفاممح  فيمهممور الفقهمماء يقولمموم: األفاممح: 

 .غسح الرقلني؛ ألنه الثابت بالقرآمهلل وألنه األكثر الوار  عن النبي 
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عىل أم املسح عىل اخلفني أفاح ممن  -يف أصح الروايات عنهم–وابنابلة  

هلل و لممممميلهم عمممممىل ذلممممم : ألم املسمممممح رخصمممممةهلل وقممممماء يف ابمممممدي  غسمممممح المممممرقلني

حيب أم تؤتى رخصههلل فلمام كمام رخصمة قمدم  -سبحانه وتعاىل–الصحيح أم اهلل 

يف األفاممملية عمممن األصمممح المممذي همممو غسمممح المممرقلنيهلل لكمممن املحققمممني ممممن علمممامء 

األصممول يقولمموم: اجلمممع بممني القممولني أوىلهلل فيقممال: مممن كانممت رقمم   عمماريتنيهلل 

قمممه األفاممملية المسمممحهلل وممممن كمممام عمممىل رقلمممه خمممف ففمممي مقمممه األفاممملية ففمممي م

املسمح عممىل اخلفممنيهلل يعنمي ال ينممسل كممي يمسمحهلل وال يلممبن كممي يمسمحهلل وإنممام السممنة 

 األفالية عىل رمال الرقح مالة كوهنا ملبوسة أو منسوعا عنها.

وىل بقيممت مممن املحممور األول الممذي هممو: حمممور مكممم املسممح فهممذ  املسممسلة األ

 فني.عىل اخل

نحمممن  )ومممما أشمممبههام ممممن اجلممموارب الصمممفيقة(: -رمحمممه اهلل-قمممال املصمممنف 

تكلمنما بممسم الرقممح لباسممها يكمموم عمىل أربعممة: إممما أم يكمموم خممفهلل أو قمموربهلل أو 

 نعحهلل أو قرموق.

اخلف عرفنا  يف الدرس السابق وقلنا: همو لبماس للرقمح ممن قلمد سماتر إىل 

 الكعبنيهلل هذا اخلف.

 س للرقح من قلد إال أنه لين بساتر للكعبني.وأما النعح هو كذل : لبا

 واجلوربني هو: لباس للرقح ساتر للكعبني إال أنه من غري قنن اجللد.
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اجلرممممموق هممممي لف ممممة ليسممممت  -رمحممممه اهلل-واجلرممممموق مممممثلام قا مممما املصممممنف 

بعربيممةهلل وإنمممام هممي فارسمممية معربممةهلل  مممذا يف لمممة العمممرب ال جيتمممع مرفمممام يف كلممممة 

والقافهلل إذا وقدت كلممة فيهما قميم وقماف اعلمم أهنما ليسمت وامدة وهو: اجليم 

مممن لمممة العممربهلل يعنممي عنممد العممرب هممذ  فانممدة لمويممة عممىل أنممه ال جيتمعممام مرفممام 

 يف كلمة وامدة.

اجلرمموق تعريفمه همو: اخلمف المذي يلممبن فموق اخلمفهلل وعما ة كمام يلممبن يف 

م يلممممبن الممممب   الشممممديدة الممممخ هلل فممممام يكفممممي خممممف وامممممدهلل فيلممممبن اخلممممف األول ثمممم

اخلممممف الثممممال واخلممممف الثممممال هممممذا يكمممموم أمممممول إىل أنصمممماف السمممماقنيهلل ويسمممممى: 

 اجلرموقهلل فإًذا عندنا أربعة ألبسة للرقح.

 -وهمو ممن قلمد-فتكلم املصنف قمال بمسم اخلمف المذي همو سماتر إىل املحمح 

 هذا جيوز باتفاق.

 قممممال: وممممما أشممممبهها مممممن اجلمممموارب الصممممفيقةهلل ا م انتقممممح إىل القسممممم الثممممال: 

 اجلوارب.

اجلمموارب عنممد الفقهمماء تنقسممم عممىل قسمممني: قمموارب منعلممةهلل وقمموارب غممري 

 منعلة.

اجلمموارب املنعلممة وهممي الزالممت إىل ا م يف بعممس الممب   انسمم مية هممي: أم 

يكمموم مممن األسممفح قلممدهلل ومممن فمموق مممن القممامبهلل فممإذا كممام اجلممورب منعممح عممىل 

 صفة اخلفهلل فاتفقوا عىل قواز املسح عليه.
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كام اجلورب غري منعحهلل كسم يكوم كله ممن قمامبهلل فعنمد الفقهماء همو أما إذا 

وهممذا الممذي نمم  عليممه املصممنف قممال: صممفيقاهلل –عممىل قسمممني: أم يكمموم سممميكا 

 وإما أم يكوم رقيقا.

قلنممما: اجلمممورب إذا كمممام منعمممح اتفقممموا عمممىل قمممواز املسمممح عليمممههلل أمممما اجلمممورب 

ابنفيمممة والشمممافعية –ث الممممري منعمممح فقمممد اختلمممف الفقهممماء يف ذلممم هلل  األنممممة المممث 

 ال جييسوم املسح عىل اجلوارب مطلقا. -واملالكية

ابنابلممة عنمممدهم همممذا التفصممميحهلل يقولممموم: إذا كمممام اجلمممورب رقيقممما فممم  جيممموز 

 املسح عليههلل وإذا كام اجلورب ثخينا وسميكا قاز املسح عليه.

: هنممما  صمممفيقة وهنممما   ملممماذا فمممرق الفقهممماء همممذا القسمممم يف اجلممموارب وقمممالوا

قيقممة  ألم الصممحابة ملمما لبسمموا هممذ  اجلممواربهلل لبسممت مممن بمماب  فممع الممخ هلل فممإًذا ر

صفة الصمفاقة يف اجلموارب التمي قماء فيهما المن هلل فكوهنما رقيقمة ال يصمدق عليهما 

 أهنا قورب ال رشعا وال عرفا.

اثنمممام مممممن أمتممممي ال »يف ابمممدي  الصممممحيح قممممال:  فرشمممعا: نيممممد أم النبممممي 

فهمذ   «نسماء كاسميات عاريمات»من بينها قمال:  «هايدخلوم اجلنة وال يشموم رحي

 لباسها ملا كام شفافاهلل نسل عدم اللباس.

فاخلف إذا كام هبذ  الصمفة وكمام رقيقما فكسنمه غمري موقمو هلل فرشمعا إذا كمام 

 هبذ  الصورة كسنه غري ملبوسهلل فلهذا ال جيوز املسح عليه.
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الرقمممح يف همممذا  ثانيمما: إذا مسمممح عليمممه انتقمممح البلمممح منممه إىل القمممدمهلل فسصمممبحت

ابكم ممسموح عليهماهلل فم  همو غسمح الرقمحهلل وال همو مسمح عمىل الومء المذي همو 

: همي ليسمت  موضول عىل الرقمحهلل فلهمذا أخمرل الفقهماء اجلموارب الرقيقمة فقمالوا

  اخلة معنا أص  لعدم مصداقية لفظ اجلورب عليها.

ا بقممي معنممما اجلممورب الثخمممني والمممذي قالممه املصمممنف: جيممموز املسممح عنمممههلل وهمممذ

مسممممح عممممىل  مممممذهب ابنابلممممةهلل واسممممتدلوا يف ذلمممم  بممممام قمممماء يف السممممنن أم النبممممي 

 اجلوربني.

واألنمة الث ث ال يقولموم أصم  باملسمح عمىل اجلمواربهلل قمالوا: ألم املسمح  

عىل اخلفني رخصةهلل وإبماق اجلموارب هبما ال يصمحهلل وتكلمموا عمىل إسمنا  ممدي  

وقمههلل والقمول بصمحة ابمدي  اجلوربنيهلل لكن مدي  اجلوربني ثبت من غمري مما 

ممممثلام قمممال –أقممموفهلل فلهمممذا األصمممح يف همممذ  املسمممسلة: قمممواز املسمممح عمممىل اجلممموارب 

 لكن برشط أم تكوم صفيقة. -املصنف

 )املتن(

 وما أشبههام من اجلوارب الصفيقة التي تثبت يف القدمني.

 )الرشح(

لرشمط التي تثبمت أو تثبمتهلل فيمه روايتمني يف النسمختني: تثبمت أو تثبمتهلل همذا ا

الثممممالهلل وا م املصممممنف ذكممممر رشوط املسممممح عممممىل اخلفممممني مفرقممممةهلل ونحممممن سمممموف 

 نيمعها بعدما نرشح ك م املصنف.
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قال: التي تثبت يف القمدمنيهلل التمي تثبمت: عانمدة إىل اجلمواربهلل وهمذا الرشمط 

الثالهلل يعنمي اجلمورب البمد إذا لمبن ثبمت يف القمدمهلل وبمذل  امرل اجلموارب التمي 

م سممممقطتهلل بعممممس اجلمممموارب ال تكمممموم مطاميممممة بحيمممم  أم إذا مشممممى هبمممما اننسمممما

اننسممممام إذا مشممممى هبمممما انكشممممف حمممممح السمممماهلل فممممإذا انكشممممف حمممممح السمممما وكانممممت 

 قوارب صفيقة ال جيوز املسح عليها.

 :....  الطالب

الشمميخ: الهلل نحممن قلنمما: إىل الكعبممنيهلل أممما كوهنمما نسلممت عممن السمماقني ال ي ممهلل 

  هذ  املسسلة.وإنام العخة بمحح املسحهلل وسنتكلم عىل

 )املتن(

ميق التي جتاوز الكعبني.  واجلرا

 )الرشح(

قلنمما بممسم اجلرممموق هممو: اخلممف الممذي يلممبن عممىل اخلممفهلل وعمما ة يكمموم مويممح 

 إىل أنصاف الساقنيهلل فقال املصنف: جيوز املسح عليها.

وهمممو -فممممن هنممما يتخمممرل عنمممدنا يف قمممول املصمممنف: جيممموز املسمممح عمممىل اخلمممف 

ملسممح عممىل اجللممد لكممن برشممط أم تكمموم سممميكةهلل وجيمموز ا-الممذي صممنع مممن قلممد

 وأم تكوم ثابتة ال تنسلهلل وعىل اجلرموق وهو الطويح.

 )املتن(

ميق التي جتاوز الكعبني.  واجلرا
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 )الرشح(

وسمممموف نممممذكرها: التممممي جتمممماوز –هممممذا رشط مممممن الرشمممموط أو الرشممممط الثممممال 

 الكعبني.

 )املتن(

 يف الطهارة الصمرف.

 )الرشح(

 هي كالتايل: املسح عىل اخلفنيرشوط يقول الفقهاء: 

: أم يكوم ساترا إىل الكعبنيهلل فإم كمام أقمح ممن الكعبمني ال يسممى خفما أوال

 وإنام يسمى نعحهلل وال جيوز املسح عىل النعال لعدم ساها املحح.

بحيمم  يمكممن الممتام، فيهمماهلل  وأم تكمموم ثابتممةأم تكمموم سمماترة إىل الكعبممنيهلل 

 إذا مشى اننسام فيها ال تسقط.

: أم تكمموم مماهرةهلل فممإم كانمت نيسممة أو متنيسمة بم قا مما رشمط الثالم وال

 النياسة ال جيوز املسح عليها.

قمممال املصمممنف: يف الطهمممارة الصممممرفهلل وهمممذا رشط باتفممماق الفقهممماء: ال جيممموز 

املسمممح عمممىل اجلممموارب أو اخلفمممني إال يف الطهمممارة الصممممرف ممممن ابمممدث ممممن بمممول 

أو المسمممممح الواقمممممب أو املسمممممنومهلل  -غسمممممح اجلنابمممممة–وغممممانط ونمممممومهلل أمممممما المسمممممح 

فييممممممب أم ينممممممسل فيممممممه اجلمممممموارب واخلفممممممنيهلل فممممممإًذا هممممممذ  السممممممنة متقيممممممدة بالطهممممممارة 

 الصمرفهلل وال  خح  ا يف الطهارة الكخف.
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 )املتن(

 يف الطهارة الصمرف يوما وليلة للمقيم وث ثا للمسافر.

 )الرشح(

 اخلفمممنيهلل همممذ  املسمممسلة تسممممى مسمممسلة التوقيمممتهلل بمممم أم ا م قممماز املسمممح عمممىل

وعمممىل اجلمممواربهلل وعمممىل اجلرمممموقهلل ميمممب همممح يمسمممح مطلقممما أو هنممما  ممممدة زمنيمممة 

معينمممة تتعلمممق باملسمممح  فقمممال املصمممنف: يمسمممح يممموم وليلمممة للمقممميمهلل وث ثمممة أ ممممام 

 بلياليهن للمسافر.

 )املتن(

يمسح املسافر »من ابدث إىل مثله لقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 .«املقيم يوما وليلةث ثة أ ام ولياليهن و

 )الرشح(

بمممع المممذي ذكرنممما  يف المممدرس املممما   إًذا ا م همممذ  مسمممسلة وهمممي املحمممور الرا

وهممو مسممسلة التوقيممتهلل هممح املسممح عممىل اخلفممني مؤقممت أو لممين بمؤقممت  اختلممف 

الفقهمممماء يف ذلمممم هلل اجلامهممممري مممممن الفقهمممماء وأهممممح ابممممدي  عممممىل أم املسممممح مؤقممممت 

 أ امهلل وهذا قول مجاهري أهح الفقه. للمقيم يوم وليلةهلل وللمسافر ث ثة

املالكية امالفوم يف همذ  املسمسلة ويقولموم: التوقيمت لمين تابعما  مذ  السمنةهلل 

. ء كام مقيام أو مسافرا  بح يمسح مثلام شاء سوا
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أم  -اسممتدلوا بحممدي  ابممن أ  عممامرة وهممو يف سممنن أ   او  بإسممنا  ضممعيف

ممامهلل قمال: وإم شمئت  قمال: سئح: أنمسح يوم  قال: يوم وإم شئت يو النبي 

ث ثمممممةهلل قمممممال: وإم شمممممئتهلل قمممممال: ولمممممو اسمممممتس ته لمممممسا لهلل وهمممممذا ممممممدي  ضمممممعيف 

 انسنا .

منهممما: ابمممدي  المممذي  واجلمهمممور اسمممتدلوا باألما يممم  الثابتمممة عمممن النبمممي 

أقمت يف املسمح عمىل اخلفمني يموم وليلمة  ذكر  املصنف وأخرقمه مسملم أم النبمي 

 للمقيمهلل وث ثة أ ام للمسافر.

ميممب بممم أنمم  أقممتهلل إًذا ممما عنممدنا إشممكال يف هنايممة التوقيممتهلل ميممب مممن أ ممن 

 يبدأ املسح الذي هو يبدأ العد يف التوقيت  أنت قلت: املقيم يمسح يوم وليلة.

يعنممي: مممث   )ممن ابممدث(: -رمحممه اهلل-ميمب مممن أ ممن يبمدأ  قممال املصممنف  

هلل توضمس ممث  اننسام توضس ولبن خفيههلل يعنمي غسمح رقليمه ولمبن علميهم خفيمه

هلل همممو بممماق عمممىل وضمممونههلل لكمممن انمممتقس وضمممو   قبمممح  عنمممد السممماعة الواممممدة بهمممرا

العرصممهلل ثممم بقممي سمماعة ثممم قممد  وضمموء  لصمم ة العرصمم ومسممح عممىل خفيممههلل ا م 

عنممدنا توقيتممام: هممو انممتقس قبممح العرصمم بسمماعةهلل ولكممن مسممح عليممه عنممد العرصممهلل 

عنمممي ممممن أ مممن يبمممدأ فهمممح التوقيمممت يبمممدأ ممممن ابمممدث أو يبمممدأ ممممن املسمممح األول  ي

 التوقيت 

–اختلمممف الفقهممماء يف ذلممم هلل القمممول المممذي قالمممه املصمممنف همممو قمممول اجلمهمممور 

 املالكية أخرقناهم ألهنم ال يقولوم بالتوقيت. -ابنابلة والشافعية واألمناف
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فممماجلمهور يقولممموم: يبمممدأ التوقيمممت يف املسمممح عمممىل اخلفمممني أو اجلممموارب ممممن 

مممدث فيممه يبممدأ يعممدهلل فمممث : لممو انممتقس بدايممة ابممدثهلل يعنممي: مممن الوقممت الممذي 

وضممو   يف السمماعة الوامممدة اليممومهلل فسمموف جيمموز لممه أم يمسممح إىل غممد يف السمماعة 

 الوامدة.

وهممممو الروايممممة الثانيممممة عممممن انمممممام أمحممممدهلل وخاتارهمممما مجممممع مممممن –وهنمممما  قممممول 

إم شماء –املحققنيهلل واختارها انمام النووي ممن الشمافعيةهلل وهمو القمول المراقح 

 أم التوقيت يبدأ من أول مسحة ولين من ابدث.عىل  -اهلل

مث : هو توضس يف صم ة الصمبح ولمبن خفمههلل انمتقس وضمو   عمىل السماعة 

العمممارشة فبقمممي عمممىل عمممدم الوضممموء متمممى  خمممح وقمممت ال همممرهلل ممممث  عمممىل السممماعة 

الوامممممدة توضممممسهلل فلممممام توضممممس مسممممحهلل فنقممممول لممممه: جيمممموز لمممم  أم  سممممح إىل غممممد يف 

 ال هر.

فإنمممه ينمممتقس مسمممحه ممممن بدايممممة  -روايمممة اجلمهممممور–ألوىل أمممما عمممىل الروايمممة ا

ابدث الذي هو السماعة العمارشةهلل لكمن القمول الثمال المذي همو روايمة عمن انممام 

 أمحد وهو أم التوقيت يبدأ من أول مسحة مسحها بعد ابدث.

 )املتن(

 ومتى مسح ثم انقات املدة.

 )الرشح(
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 رشوط املسمح عمىل اخلفمنيا م  خح يف مسسلة أخرفهلل فإذا أر نما أم نيممع 

 إًذا هي كالتايل:

 : أم يكوم ساترا للمحح.أوال

 .أم يكوم ماهرا 

 التي ذكرها املصنف. أم يتقيد باملدة

 .أم يكوم ثابت يف القدم

الفقهمماء وهممو: أنممه ال يمسممح  باتفمماقهلل وهممذا الرشممط أم يممدخلهام عممىل مهممارة

هلل المدليح عممىل ذلمم : ممما عمىل اجلمموارب أو اخلفممني إال إذا كمام قممد أ خلهممام ممماهرتني

يف سمفرهلل فتوضمس  ثبت يف الصحيحني من مدي  املمرية قال: كنت أنما و النبمي 

 .((ماهرتنيالهلل  عهام فإل قد أ خلتهام ))فسهويت كي أنسل خفيه فقال: 

ما معنمى همذا الرشمط  ممث : إنسمام ا م انمتقس وضمو   ول يكمن يلمبن ال 

خفيممههلل فممذهب كممي يتوضممس هممح جيمموز اخلفممني وال اجلمموربنيهلل فممسرا  أم اممرل فلممبن 

لممه أم يمسممح عممىل اخلفممني ا م  ال جيمموز لممه ألنممه لممبن اخلفممني وهممو عممىل مممدثهلل 

 فإًذا رشط املسح عىل اخلفني أو عىل اجلوربني: أم يكوم لبسهام عىل مهارة.

ممممممث : توضمممممس يف صممممم ة الصمممممبح ولمممممبن خفيمممممههلل يف السممممماعة العمممممارشة أرا  أم 

س ألنممه أ خممح رقليممه ورمما ممماهرتنيهلل وهممذا رشط يتوضممسهلل فممإًذا جيمموز لممه أم يتوضمم

 باتفاق الفقهاءهلل وبذل  نكوم استوفينا رشوط املسح عىل اخلفني. 

 )املتن(
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 ومتى مسح ثم انقات املدة أو خلع قبلها بطلت مهارته.

 )الرشح(

ممما هممي نممواقس هممذ  هممذا املحممور السممابع الممذي ذكرنمما  املممرة املاضممية وهممو: 

 هنا مؤقتة.ا م وقتناها بس الطهارة 

-رمحمه اهلل-ميب متى يبطح املسح عىل اجلوربني أو اخلفني  قال املصنف 

 : تبطح بسمرين اثنني وهذا باتفاق:

 : أم تنقيض املدةهلل إذا انقات املدة توقف املسح.األمر األول

: إذا نسل اخلفهلل يعنمي: إنسمام كمام متوضمئا عمىل مهارتمه ثمم نمسل األمر الثال

 خفههلل فقد بطلت مهارته.

لكمممن إذا بطلمممت الطهمممارةهلل بطممم م الطهمممارة بالنسمممبة السمممتمرار املسمممحهلل لكمممن 

هح هو بماق عمىل وضمونه أم ال  خم فهلل وإنمام بطم م مهمارة املسمح عمىل اخلفمنيهلل 

 يعني: ال جيوز له أم يستمر.

مث : لمبن خفيمه عمىل مهمارة ثمم عمىل السماعة العمارشة نمسل خفيمههلل ثمم لبسمهام 

مر يف املسمممح؛ ألم الطهمممارة همممذ  نقامممت بنسعمممه ممممرة ثانيمممةهلل همممح جيممموز لمممه أم يسمممت

 خلفيههلل هذا باتفاق.

وكذل  إذا انقات املدةهلل يعني: كام مقيام وجتاوزت املدة يموم وليلمةهلل فمإًذا  

 ال جيوز له أم يمسح بعد ذل .
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ميب إذا انتهت املدة أو نسل خفيههلل هح مهارتمه للوضموء باقيمة أم ال  ممث : 

م يصممممم هلل همممممو أكيمممممد عمممممىل وضممممموء ا م ألنمممممه ل اننسمممممام ا م خلمممممع خفيمممممه وأرا  أ

ينتقسهلل هح جيوز له أم يص  أم ال  املسسلة هذ  راقعمة إىل املسمسلة التمي تكلمنما 

عليها يف الوضوء وهي: هح املمواالة رشط يف الوضموء أم ال  املمواالة همي: تتمابع 

غسمح الفمرب بعمد الفممربهلل يعنمي: ال يكموم الفممرق يف الوقمت يف الوضموءهلل فقلنمما 

املمواالة عمىل أصمح األقموال أهنما رشطهلل فمإذا كانمت املمواالة رشط فإنمه إذا نمسل  بمسم

 خفيه بطح وضو  .

غسممح مممث  وقهممه ووضممو   كامممح قبممح سمماعةهلل وا م ملمما انتممسل أخممر غسممح 

الممرقلنيهلل فممإًذا إذا قلنمما بممسم املممواالة رشطهلل فممإًذا بطممح وضممو  هلل وإذا قلنمما: املممواالة 

قولموم: إذا نممسل خفيمه وغسممح رقليمه بقممي ي–وهممو قمول اجلمهممور –ليسمت برشمط 

وضمممو  هلل يعنمممي عمممىل قمممول اجلمهمممور المممذين يقولممموم بمممسم املمممواالة ليسمممت برشمممطهلل 

فيقولوم: إذا انتسل خفه بطلت مهارته التي هي مهمارة املسمح عمىل اخلفمنيهلل لكمن 

وضمممو   همممح ينمممتقس أم ال  يقولممموم: إذا غسمممح رقليمممه فقمممد صمممح وضمممو   ألم 

هلل لكممممن رقحنممما بممممسم املمممواالة رشط؛ ألنممممه ثبممممت يف املمممواالة عنممممدهم ليسمممت برشممممط

أعمممممممد )): رأف رقممممممم  عليمممممممه ملعمممممممة يف رقلمممممممه فقمممممممال صمممممممحيح مسممممممملم أم النبمممممممي 

 فقلنا: أمر  بإعا ة الوضوء  ليح عىل أم املواالة رشط. هلل((وضوء 

فكممذل  نقممول هنمما: إذا نممسل اننسممام خفممه فقممد بطممح وضممو  هلل البممد أم يعيممد 

 الوضوء من قديد.
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 )املتن(

 ثم انقات املدة أو خلع قبلها بطلت مهارته.ومتى مسح 

 )الرشح(

وهممذا الممذي قلنمما  ا م: مممبط ت هممذ  الطهممارة هممو أمممرين  )بطلممت مهارتممه(

 اثنني.

 )املتن(

 ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيام ثم سافر أتم مسح مقيم. 

 )الرشح(

هممذ  املسممسلة تتبممع مسممسلة التوقيممتهلل ميممب أنممت قلممت بممسم املقمميم يمسممح يمموم 

ليلةهلل واملسافر يمسمح ث ثمة أ مامهلل ميمب إنسمام كمام مقميام وبمدأ املسمح ثمم سمافرهلل و

أو إنسممام كممام مسممافر ومسممح ثممم  خممح إىل البلممد وأصممبح مقمميامهلل كيممف يسمموف يف 

: ومممممن مسممممح مقمممميام ثممممم سممممافر أو مسممممح -رمحممممه اهلل-هممممذ  ابالممممة  قممممال املصممممنف 

يف كممم  الصمممورتني ينتقمممح إىل الصمممورة األوىل مسمممافرا ثمممم أقمممام مسمممح إقاممممةهلل يعنمممي 

 التي هي: يوم وليلةهلل التي هي املقيم.

ملممممماذا قمممممال املصمممممنف همممممذ  املسمممممسلة  ألم املسمممممح عمممممىل اخلفمممممني همممممو رخصمممممةهلل 

: -هممذ  قاعممدة فقهيممة–والقاعممدة عنممد الفقهمماء تقممول أم الرخصممة متممى شمم  فيهمما 

لرقممحهلل ثمممم الرخصممة متممى شمم  فيهمما رقممع إىل األصمممح؛ ألم األصممح هممو: غسممح ا
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األصممح يف املسمممح همممو يمموم وليلمممةهلل فلمممام انتقممح ممممن مسمممافر إىل مقمميم وممممن مقممميم إىل 

 مسافر قال: البد أم يمسح مقيام التي هي يوم وليلة.

فمث : رقمح كمام مسمافرا ومسمح يومما أو يمومنيهلل ثمم  خمح إىل بم    وأقمامهلل 

  بالنسمبة هح جيوز له أم يمسح  ال جيوز ألنه يمومنيهلل ألنمه تعمدف املسمحهلل وكمذل

للممممذي أقممممام ثممممم سممممافرهلل إذا سممممافر فإنممممه يعتممممخ لممممه مممممن املسممممح الممممذي بممممدأ  يف خمممم ل 

 انقامة  ذا.

 )املتن(

 ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيام ثم سافر أتم مسح مقيم. 

 )الرشح(

يعني يف ك  املسسلتني يرقع إىل يوم وليلمةهلل فمإذا كمام اسمتمرقها ال يمكمن أم 

يستمرقها قاز له إىل أم يصح إىل ممدة يموم وليلمةهلل وهمذا  يمسح من قديدهلل وإذا ل

 باتفاقهلل ال يوقد خ ف يف هذ  املسسلة.

 )املتن(

 وجيوز املسح عىل العاممة إذا كانت ذات ذ ابة. 

 )الرشح(

ممن د  أمكمام املسمح عمىل اخلفمنيهلل فقمال  -رمحه اهلل-ا م املصنف انتهى 

ا رشوطهلل وبينما تلم  الرشموطهلل وقمال هلل واشاط  مبسهنا هي سنة ثابتة عن النبي 

 بسنه مؤقت بوقتهلل وألحق باخلفني اجلوارب.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                        (                      7رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

17 

ثمممم انتقمممح إىل املسمممسلة التمممي بعمممدها وهمممي: مسمممسلة العامممممةهلل ونحمممن تكلمنممما يف  

 املمسوماتهلل ،ء اتفق عىل قواز هلل و،ء اختلف فيه.

الوممء الممذي اتفممق عليممه مممن املمسممومات هممو: املسممح عممىل اخلفممنيهلل واملسممح 

 رية.عىل اجلب

 والذي اختلف فيه هو: املسح عىل العاممة.

 )املتن(

 وجيوز املسح عىل العاممة إذا كانت ذات ذ ابة ساترة جلميع الرأس. 

 )الرشح(

املسح عىل العاممة اختلف فيه الفقهاء همح جيموز أم ال جيموز  األنممة المث ث 

ول يقمممممح ابنفيمممممة والشمممممافعية واملالكيمممممة يقولممممموم: ال جيممممموز املسمممممح عمممممىل العامممممممةهلل 

 باملسح عىل العاممة إال انمام أمحدهلل أو هو مذهب ابنابلة.

 :....  الطالب

الشممممميخ: اجلمهمممممورهلل يعنمممممي كلمممممام زا  عمممممن اثنمممممني سممممممي مجهمممممورهلل فمممممإًذا مجهمممممور 

الفقهاء يقولوم: ال جيوز املسح عىل العاممةهلل وابنابلمة وانممام أمحمد يقمول: جيموز 

 املسح عىل العاممة.

 يف البخمماري ومسممملم أم النبمممي  ه ثبمممت عممن النبمممي  ليممح ابنابلمممة هممو: أنممم

فممميام روا  غمممري واممممد ممممن  هلل وثبمممت عمممن النبمممي مسمممح عمممىل ناصممميته وعمممىل العامممممة

 .يمسح عىل خفيه وعىل العاممة رأ ت النبي الصحابة قال: 
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بالنسبة لليمهور الذين ال يقولوم باملسح عىل العامممةهلل كيمف يتعماملوم ممع 

يف املسممح عممىل العاممممة  العاممممة هممي سمماترة للممرأس  هممذ  األما يمم  التممي قمماءت

ونحمممن ملممما تكلمنممما يف مسمممح المممرأسهلل همممح يشممماط اسمممتيعاب مجيمممع المممرأس أم ال  

فعنممد األمنمماف وعنممد الشممافعية يقولمموم بممسم اسممتيعاب الممرأس كلممه لممين برشممطهلل 

فلهذا كح األما يم  التمي ور ت يف العامممة يقولموم: أنمه مسمح عمىل ناصميته التمي 

: ملما مسمح عممىل الناصمية اكتفمى ألننما نحممن همي مقمدم  المرأس وعمىل العاممممةهلل فقمالوا

 ال نشاط استيعاب مجيع الرأسهلل وهذ  املسسلة تكملنا عنها.

لكمممن المممذين يشمممماموم اسمممتيعاب الممممرأس كلمممه هممممم ابنابلمممة واملالكيممممة؛ ألم 

أقبمممح بيديمممه وأ بمممرهلل فعمممىل قمممول ابنابلمممة مممما يوقمممد إشمممكال ألنمممه ثبمممت أم  النبمممي 

مسمممح عمممىل عاممتمممههلل وهمممذا القمممول همممو األصمممح ألنمممه ثبتمممت فيمممه أما يممم   ي النبممم

 كثرية.

: قمماءت هممذ  السممنة عممن تسممعة مممن أصممحاب -رمحممه اهلل-قممال انمممام أمحممد 

هلل وقد ثبت عن أ  بكر وعمر أهنام مسحا عىل عامممتهامهلل وهمذا همو القمول النبي 

أنممممه يشمممماط  مممما  عممممىل أنممممه جيمممموز املسممممح عممممىل العاممممممةهلل إال -إم شمممماء اهلل–األصممممح 

 رشوط.

 )املتن(

 إذا كانت ذات ذ ابة ساترة جلميع الرأس.

 )الرشح(
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الذ ابممة هممي: الوممء الممذي يبقممى بعممد اننسممام إذا عمممهلل سممميت العاممممة ألهنمما 

فهممذا يسمممى يف لمممة  -الوممء الممذي ينممسل–تعممم الممرأسهلل إذا عممم تبقممى هنمما  ذ ابممة 

 العرب بذ ابة.

حمنكمةهلل وعامممة ذات ذ ابمةهلل وعامممة ال حمنكمة  العاممة يف أموا ا ث ثة: عاممة

 وال ذات ذ ابة.

وأصممحابه والتممي قمماءت فيهمما األما يمم   العاممممة التممي كممام يعتمهمما النبممي 

كلهممما همممي العامممممة املحنكمممةهلل يعنمممي: كمممام يعمممتم هكمممذاهلل والتحنيممم  يعنمممي: البمممد أم 

 كام يفعلها. يمررها حتت منكه هكذاهلل فهذ  التي ثبتت أم النبي 

سمممموف نممممتكلم فقممممط عممممىل مممممذهب ابنابلممممة؛ ألم الشممممافعية واألمنمممماف ا م 

أخرقنمممماهم؛ ألهنممممم ال يقولمممموم أصمممم  باملسممممحهلل فمممما م سمممموف نممممتكلم فقممممط عممممىل 

: يشمممما  يف العاممممممة  ممممذهب املصممممنف وهممممم ابنابلممممة الممممذين أقممممازوا ذلمممم هلل قممممالوا

 أمرين:

إال مممما يمكمممن أم  -أوال: أم تكممموم عاممممة جلميمممع المممرأس ممممثلام قمممال املصمممنف

يكشف عا ةهلل مثح: الشمعر المذي حتمت األذنمنيهلل أو يف القفماهلل فهمذ  عما ة تكشمفهلل 

 فلهذا جتوز فيها.

 )املتن(

 إذا كانت ذات ذ ابة ساترة جلميع الرأس إال ما قرت العا ة بكشفه.

 )الرشح(
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ز  إًذا ا م عنممدنا الصممفات الث ثممةهلل إذا كانممت حمنكممة فمماتفق ابنابلممة عممىل قمموا

كانممت ذات ذ ابممة فعنممدهم روايتممامهلل األصممح عممىل أنممه جيمموز املسممح عليهمماهلل أممما إذا 

املسممح عممىل العامممممة التممي هممي غمممري حمنكممة و مما ذ ابمممةهلل أممما العاممممة التمممي ليسممت  ممما 

ذ ابمممة وهمممي ممممثلام يفعمممح الكثمممريهلل همممو أنمممه يلمممبن ماقيتمممه ثمممم يعمهممماهلل فهمممذ  ال جيممموز 

امنممممم املسمممح عنهممما قممموال وامممممدا يف ممممذهب انممممام أمحمممدهلل وقيممممح بمممسم همممذ  صمممفة ع

املرشمممكني؛ ألم عامنمممم املسممملمني الفمممرق بينهممما وبمممني عامنمممم املرشمممكني همممي وقمممو  

الذ ابممةهلل فمتممى ممما عممدمت الذ ابممة ال تسمممى بسهنمما عاممممةهلل واألما يمم  قمماءت يف 

هلل فممإًذا أذا خرقممت العاممممة  عممىل هممذ  الصممفة ال جيمموز املسممح صممفة عاممممة النبممي 

 عليها.

املسمممح عمممىل العامممممة بالرشمممط األول  فمممإًذا عمممىل الصمممفات الث ثمممة نقمممول: جيممموز

 وهي أم تكوم عامة جلميع الرأسهلل وأم تكوم إما حمنكةهلل وإما ذات ذ ابة.

: املحنكممة أقمموف؛ ألنممه يصممعب نسعهمماهلل وهممذا مممن بمماب الممرخ هلل و ممذا  قممالوا

كمانوا النماس يف السمفر وكمام هنما  بمر  وكمذاهلل فلهمذا سمهح  مم الرشمل وأقماز  ممم 

 أم يمسحوا عىل عامنمهم. 

 )املتن(

إال ما قرت العا ة بكشفه ومن رشط املسح عىل مجيع ذل  أم يلبسه عمىل  

 مهارة كاملة. 

 )الرشح(
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العامممممة قمممال املصمممنف بسهنممما جيممموز املسمممح عنهممماهلل لكمممن يقولممموم ابنابلمممة: همممي 

 تلحق باخلفني من نامية التوقيتهلل ومن مي  اشااط الطهارة.

ط التمممممي ذكرناهممممماهلل  مممممذا قمممممال فمممممإًذا العامممممممة تلحمممممق بممممماخلفني يف مجيمممممع الرشمممممو

: يشممممماط يف العامممممممة ويف اخلفمممممني أم تلمممممبن عمممممىل مهممممممارة -رمحمممممه اهلل-املصمممممنف 

 .« عهام فإل قد أ خلتهام ماهرتني»كاملةهلل و ذا هذا الرشط الذي قدمنا  قال: 

مث : اننسام ا م كام عىل غري وضوء فقمام واعمتمهلل وذهمب وتوضمسهلل فهمح 

ال جيموز ألنمه اعمتم وهمو عمىل غمري مهمارةهلل لكمن إذا  جيوز له أم يمسح عىل عاممته 

تطهممر واعممتم قمماز لممه أم يمسممح بعممد ذلمم ؛ ألم العاممممة ال تفممارق اخلممف يف مجيممع 

 الرشوط.

 :....  الطالب

الشيخ: نعممهلل همي إبماق باملسمح عمىل اخلفمنيهلل وقماءت يف روايمة قمال: وقمت 

رهلل وقماءت يف روايمة يف مسمح اخلفمني وعمىل العامممة ث ثمة أ مام للمسماف لنا النبي 

 ولكن إباقها من باب القياس. 

 )املتن(

ومن رشط املسح عىل مجيع ذل  أم يلبسه عمىل مهمارة كاملمة وجيموز املسمح 

 عىل اجلبرية إذا ل يتعد بشدها موضع اباقة إىل أم حيلها.

 )الرشح(
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ا م املصمممنف ملممما تكلمممم عمممىل املمسمممومات أ خمممح هنممما املسمممح عمممىل اجلبمممريةهلل  

املصمممنف ا م قممماءت عنمممدنا ث ثمممة ممسمممومات: ممسممموح للرقمممح وهمممو فعمممىل قمممول 

اخلمممفهلل وممسممموح للمممرأس وهمممو العامممممةهلل ألحمممق هبمممذين املمسمممومني ممسممموما آخمممر 

وهمممممو اجلبمممممريةهلل واجلبمممممرية توضمممممع للممممممريس يف مالمممممة الك مممممهلل يعنمممممي قمممممد ينك ممممم 

لإلنسممممام إصممممبعه أو يممممد  فإنممممه البممممد أم ياممممع هنمممما  قبممممريةهلل فممممام هممممو مكممممم هممممذ  

 اجلبرية 

 املتن()

 وجيوز املسح عىل اجلبرية إذا ل يتعد بشدها موضع اباقة إىل أم حيلها.

 )الرشح(

ا م عنممممدنا بالنسممممبة للمممممريس ألم هممممذا املسممممح يسمممممى مسممممح عسيمممممة؛ ألنممممه 

 وقد هنا  رضورةهلل لكن املسح األول هو مسح رخصة.

ميب مسمح العسيممة همذا همو عمىل قسممني: إمما أم يكموم يف اجلبمريةهلل وإمما أم 

 كوم يف اجلرح.ي

 -أي ،ء يف ع اممممه–اجلبمممرية خاصمممة بالك مممهلل يعنمممي: إذا انك ممم اننسمممام 

 وقخهاهلل عا ة توضع عيدام أو يوضع اجلبن وجتخ وتوضع عىل ذل .

واجلرح عىل قسمني: إما أم اننسام جيرح قرمما لكمن ال يمطيمههلل ويف نفمن 

جيممرح قرممما لكممن  الوقمت إذا وصممح إليممه املماء تعفممنهلل هممذا القسممم األولهلل وإمما أم
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ء يمكمممن أم امممدرهلل فلهمممذا البمممد بمممسم يسممما   ال ياكمممه للهمممواء؛ ألنمممه إذا تركمممه للهممموا

 بخرقة.

فمممممإًذا عنمممممدنا ث ثمممممة مممممماالت بالنسمممممبة للممممممريس: إمممممما قبمممممريةهلل وإمممممما قمممممرح ال 

يسممتطيع أم يمسمملههلل وإممما أم يكمموم قرممما قممد وضممع عليممه خرقممةهلل هممؤالء الث ثممة 

 م يمسحوا عىل ذل .يستووم يف ابكم وهو: جيوز  م أ

فصامب اجلبرية جيوز له أم يمسح عىل قبريتمه ملكمام ال مورةهلل وصمامب 

اجلممرح بممم أنممه ال يسممتطيع أم يمسمملههلل مممث : إذا كممام اننسممام  روممما يف يممد  فإنممه 

يمسممح كممح اليممدهلل إذا قمماء إىل موضممع اجلممرح  ول يممتعفنهلل ال جيمموز لممه أم ياممع ألنممه 

بقدرهاهلل فإذا كام جيموز لمه أم يمسمح لليمرح ا م هذ  رضورةهلل وال ورة تقدر 

وال يت ممر ال جيممموز لممه أم ينتقمممح إىل أم يلفممههلل وإنمممام إذا قمماء إليمممه يمسممحه مسمممحاهلل 

لكمممن إذا كمممام املسمممح يمممؤثر عليمممه كمممذل هلل قممماز لمممه أم يمطيمممه ويمسمممح عمممىل الومممء 

 الذي غطا  بذل .

عنممممى قممممال املصممممنف: رشط هممممذا كلممممه: أال يتيمممماوز بمممماجلبرية املحممممحهلل ممممما م     

ذلمم   مممث : إنسممام انك مم هنمماهلل فوضممع قبممرية إىل هنمماهلل فممإًذا ال يمسممح عممىل هممذا 

املكممام كلممه؛ ألنمممه ال يتيمماوز هبممما حملهمما؛ ألم ال مممورة تقممدر بقمممدرهاهلل فلهممذا قمممال 

وهممذا مممن الفقممه الممذي جيممب عممىل  )إذا ل يتعممد بشممدها موضممع اباقممة(املصممنف: 

ام ممكمن أم جيمرح وإذا جلمس إلميهم األمباء واملمرضني أم يعلموا ذل ؛ ألم اننسم

 هم الذين يفعلوم له ذل هلل فهذا من علم الطب الذي جيب عليهم ذل .
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فاننسمام إذا قممرح يف إصمبعه ال ينبمممي للطبيمب أم يلممف لمه كممح يمد  فيفمموت 

بمسم وضموء  ال يصمحهلل فلهمذا البمد  -إذا فعمح ذلم -عليههلل بح قال الفقهاء باتفاق 

يشمممد عممىل اجلبممرية أو عمممىل اجلممرح بالقمممدر الممذي همممو أم يقممدر يف ذلمم  بقمممدر هلل فممإًذا 

 حمتال إىل ذل .

 )املتن(

 إىل أم حيلها.

 )الرشح(

ا م نريممد أننمما نفممرق بممني املسممح عممىل اخلفممني وعممىل العاممممة بالتفرقممة باملسممح 

 :التفرقة بينهم يف مخسة نقاطعىل اجلبريةهلل فيقول الفقهاء: 

عممىل العاممممة جيمموز مطلقمماهلل لكممن : عممىل أم املسممح عممىل اجلبممرية والنقطممة األوىل

املسمممح عمممىل اجلبمممرية رشط ال مممورةهلل إًذا همممذا جيممموز لل مممورةهلل وهمممذا جيممموز لممممري 

 ال ورة.

: التعممممممميم يف املسممممممحهلل فمممممإم اجلمممممموربني أو العاممممممممة ال يشمممممماط الرشمممممط الثممممممال

تعممممممميمهامهلل يعنممممممي: اننسمممممممام إذا مسممممممح عمممممممىل قوربممممممه ال يمكمممممممن أم يمسممممممح كمممممممح 

ريقمممة املسمممحهلل وسممموف نمممتكلم عليهممما يف آخمممر البمممابهلل اجلممموربهلل وإنمممام يكفمممي فيمممه م

 لكن اجلبرية يشاط فيها أم يعمها كاملة باملسحهلل هذا األمر الثال.

: املسممح عممىل العاممممة واملسممح عممىل اخلفممني هممو مؤقممت بوقمممتهلل األمممر الثالمم 

لكممن عممىل اجلبممرية لممين بمؤقممت بوقممتهلل يعنممي لممو أم اننسممام اسممتمر معممه قرمممه 
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م يمسمممح مممدة شمممهرينهلل فممإًذا همممي غممري مؤقتمممةهلل هممذا الفمممرق مممدة شممهرهلل فييممموز لممه أ

 الثال هلل وهي ث ثة فروق هي: التعميمهلل والتوقيتهلل ويف مالة ال ورة.

 :....  الطالب

 الشيخ: الهلل هذ  سيذكرها املصنفهلل وهي فيها خ ف وسنذكر ذل .

 )املتن(

ء.  والرقح واملرأة يف ذل  سوا

 )الرشح(

ني املمممرأة والرقمممح يف املسمممح عمممىل همممذ  ونحمممن قمممدمنا ذلممم  عمممىل أم ال فمممرق بممم

 املمسومات الث ث.

وهممممي: كيفيممممة املسممممح عمممممىل  -رمحمممممه اهلل-بقيممممت مسممممسلة ل يممممذكرها املصممممنف 

اجلممموربني أو عمممىل اخلفمممنيهلل فهمممذ  املسمممسلة يقمممول الفقهممماء: املسمممح عمممىل اجلممموربني لمممه 

 : مالة كاملهلل ومالة إقساءهلل ومالة عدم إقساء.ث ثة ماالت يف املسح

هممو: أم يمسممح فمموق اخلممف وحتممت الرقممحهلل يعنممي: يمسممح مممن  كمماملمالممة ال

 فوق ومن حتتهلل هذ  تسمى مالة كامل.

ء  هي: أم يقترص فقط عىل املسح فوق. ومالة انقسا

 هو: إذا مسح األسفح ول يمسح فوق ذل . ومالة عدم انقساء

ا فإًذا اتفقوا يف صورتني واختلفوا يف صورة وامدةهلل اتفق الفقهاء عمىل أنمه إذ

 مسح من فوق أقسأ هلل واتفقوا عىل أنه إذا مسح فقط من أسفح ل جيسنه.
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نحن قلنا يف مالة الكمامل ياميف مسمح حتمت ممع األعمىلهلل همح همذ  انضمافة 

مسنونة أم ال  خ فهلل يقول األمنماف وابنابلمة: ال يسمتحب مسمح حتمت اخلمف 

 أو حتممممت الرقممممحهلل بممممح السممممنة أنممممه يمسممممح فمممموق الرقممممح فقممممطهلل وهممممذا بممممدي  عمممم 

لو كام الدين يؤخذ بمالرأي لكمام أسمفح اخلمف أوىل باملسمح الثابت عنه أنه قال: 

هلل وهممو يمسممح عممىل أعممىل خفممههلل أو عممىل باهررمما مممن أعمم  هلل ولقممد رأ ممت النبممي 

قمممول ابنابلمممة وقمممول األمنممماف فمممإهنم يقولممموم: جيمممس  وال يسمممتحب مسمممح أسمممفح 

 القدم.

مممن مممدي  املممممرية يف الشممافعية واملالكيممة يقولمموم: بمممح يسممتحب ألنممه ثبمممت 

هلل مسمح عمىل خفمه باهررما وبمامنهامقمال:  أم النبي  -إال عند أ   او -السنن 

فلهممذا أضممافوا مسممح حتممت اخلممف مممع أعمم  هلل إال أم ابنابلممة واألمنمماف ياممعفوم 

هممذا ابممدي هلل وضممعفه انمممام أبممو  او  وقممال: هممذا مممدي  ال يصممحهلل فلممذل  إم 

كمممامل إم مسمممح عمممىل فممموق وعمممىل أسمممفحهلل صمممح همممذا ابمممدي   مممذا قلنممما: همممي صمممفة 

ء هممي: أم يمسممح عممىل أعممىل اخلممفهلل أممما إم مسممح يف األسممفح فإهنمما ال  وصممفة إقممسا

 جتس  عن ذل  باتفاق.

 )املتن(

 إال أم املرأة ال  سح عىل العاممة.

 )الرشح(
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ل يقمممح عمممىل اخلمممامر ألم ابنابلمممة جييمممسوم للممممراة أم  سمممح عمممىل مخارهممماهلل  مممذا 

هنمما مسممحت عممىل مخارهمماهلل وذلمم  إذا كممام عاممما جلميممع الممرأس ثبممت عممن أم سمملمة أ

 وكام قد شد عىل ذل هلل فإنه جيوز  ا أم  سح عىل مخارها.

لكن قال: ال جيوز  ا أنت مسح عمىل العامممة؛ ألم العامممة ممن صمفة الرقمال 

فممإذا لبسممته املممرأة كانممت منهيمما عنهمما؛ ألنممه هنممي عممن أم تلممبن املممرأة لبسممة الرقممحهلل 

الرقمممح لبسمممة املمممرأةهلل فلهمممذا قمممال املصمممنف: ال جيممموز  ممما أم  سمممح عمممىل وأم يلمممبن 

إم –عاممتهاهلل وبذل  انتهى هذا البماب ونتوقمف هنماهلل إم ل يكمن فيمه سمؤال نخمتم 

 .-شاء اهلل

 :....  الطالب

الشمممميخ: األمنمممماف ال جييممممسوم املسممممح عممممىل اجلممممواربهلل األمنمممماف واملالكيممممة 

 نحن تكلمنا عىل اخلفني. والشافعيةهلل اجلوارب لكن لين عىل اخلفنيهلل

 :....  الطالب

الشمممميخ: اجلبممممريةهلل هممممح يشمممماط يف اجلبممممرية أم تكمممموم عممممىل مهممممارة أم ال  فيممممه 

خممم ف بمممني الفقهممماءهلل بعامممهم قمممال أهنممما تشممماط وبعامممهم قمممال بسهنممما ال تشممماطهلل 

يعنمي: قبممح أم تبممدأ يف املسممح عممىل اجلبممرية همح يشمماط فيهمما ذلمم  أم ال  بممن نريممد 

وإم –املسمممح عمممىل اجلبمممرية: قممماء يف ابمممدي  ممممدي  قمممابر  أم ناممميف مسمممسلة يف

عمىل أم الرقممح المذي شممس يف رأسمه وكممام ممع الصممحابة يف  -كمام تكلمم يف إسممنا  

 وكانمت قمد أصمابته–هح جتدوا يل من رخصة  فقالوا:الهلل فاغتسمح ديةهلل فقال: 
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 قتلممو  قمماتلهم اهلل همم  سممسلوا  وإنممام قممواب العممي»: فممامت فقممال النبممي  -قنابممة

ويف روايمة: يتمميممهلل  «السمؤالهلل وإنمام كممام يكفيمه بمسم يمسممح عليهما ويعمم سممانر بدنمه

 ذا اختلف الفقهاء يف هذ  الكيفية فقالوا: من كام له قرح عىل أعاماء وضمونه 

أو عممممىل المسممممح واغتسممممح أو توضممممس فإنممممه يمسممممح الصممممحيح ويمسممممح عممممىل الوممممء 

 وهذا أقوف. -جيمع بني الطهارتني–املريس ويتيمم 

َوإِْم ُكنمُتْم َممْرَ  }قال:  -سبحانه وتعاىل–اهم قال: الهلل قال: ألم اهلل وبع

مممُدوا َمممماًء  َأْو َعمممىَل َسمممَفر  َأْو َقممماَء َأَممممِد ِممممنُْكْم ِممممَن اْلَمممماِنِط َأْو الَمْسمممُتُم الناَسممماَء َفَلمممْم جَتِ

ُمممموا  : همممذا ممممريسهلل ال يمسمممح ال الصمممحيح وال يمسمممح 43]النسممماء:{َفَتَيمَّ [ وقمممالوا

الوممء املممريسهلل وينتقممح مبممارشة إىل التمميممهلل لكممن اجلمممع بممني العبمما تني هممذا  عممىل

أقممموف وهمممو أنمممه يمسمممح الصمممحيح ممممن قسمممد هلل ويمسمممح الومممء املمممريسهلل ويتممميمم 

 للوء املريسهلل ويكوم مجع بني العبا تنيهلل والعلم عند اهلل.

 


