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3 أحكام
املسح على اخلفني

أحكام المسح على الخفين

الحمدلله رب العاملني والصال ة والسال م عىل أرشف اال نبياء واملرسلني، نبينا محمد 

 وعىل أله وصحبه أجمعني. أما بعد:

فهذه رساله جمعتها من كال م أهل العلم تتعلق يف أحكام املسح عىل الخفني أسال الله 

العون والتوفيق والسداد، أقول مستعني بالله املسح عىل الخفني ثابت يف الكتاب والسنة، أما 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   تعاىل:  قوله  يف  الجر  قراءة  عىل  املائدة  آية  ففي  الكتاب 

ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
ٺ﴾ ]المائدة: 6[  فُقرأت )َوأَرُْجلُِكْم( بالكرس، وهو محمول عىل املسح عىل الخفني.

 ، الّنبيِّ  َمع  كُْنُت  قاَل:    ُشْعبََة  املُِغريَِة بن  السنة عن   وأما من 

« فَمَسَح َعلَيِْهم))). ِ َخلنُْتُهَم طَاِهرَتنَينْ ُهَم، َفإِنيِّ أَدنْ أَ، فَأَْهَويُْت أل نِْزَع ُخّفيِْه، فََقاَل: »َدعنْ فَتََوضَّ

أَ،  وعْن حذيفَة بِن اليََمِن  قاَل: كْنُت َمَع النَِّبيِّ  فباَل، فَتََوضَّ

َسُح عىل ظاِهر ُخّفيِْه())) وجرير عند النسايئ  يِْه))) وعيل عند أيب داود )يَْ َوَمَسَح َعىَل ُخفَّ
وابن ماجة )ثُّم تََوّضأَ َوَمَسَح َعىَل ُخّفيِْه(.)))

أخرجه البخاري )206( ومسلم )274(.  )((

أخرجه مسلم )3 27(.  )2(

أخرجه أبو داود  بأسناد حسن)62)(.  )3(

أخرجه النسايئ )9))(.  )4(
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أحكام4
املسح على اخلفني

قال الحسن البرصي: حدثني سبعون من أصحاب النبي  أنه مسح 

عىل خفية. 

وقال ابن املبارك: ليس بني الصحابة خال ف يف جواز املسح عىل الخفني. 

 . وقال اال مام أحمد: ليس يف قلبي من املسح يش فيه أربعون حديثا عن النبي

وقال النووي: رواه عن النبي  خلق ال  يحصون كرثة. 

وما نقل عن عائشة  وعيل  وابن عباس  أنهم أنكروا املسح 

عىل الخفني فذلك ال  يثبت .  

ونقل اال جمع عىل جواز املسح عىل الخفني ابن املنذر وابن تيمية والنووي. 

]ما املقصود باخلفاف واجلوارب[

الخف: ما يلبس عىل الرجل من جلد ونحوه. 

الجورب: ما يلبس عىل الرجل من قطن. 

]احلكمة من مرشوعية املسح [

التيسري والتخفيف.

]هل اال فضل املسح أم الغسل[ 

أتفق الفقهاء عىل جواز املسح ولكن أختلفو يف اال فضل!! 
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5 أحكام
املسح على اخلفني

القول اال ول: الغسل أفضل. 

وبهذا القول قال: الشافعية واملالكية والحنفية. 

وعللوا: غسل القدم هو األ صل وهو مروي عن أبن عمر وأيب أيوب.

القول الثان: املسح أفضل.

وبهذا القول قال: الحنابلة وهو من مفردات املذهب.

واستدلوا: بحديث َعِن ابِْن ُعَمَر  قَال:َ قَاَل رَُسوُل اللَِّه : »إِنَّ 

ِصَيُته«))). اللََّه يُِحبُّ أَننْ تُؤنَْت ُرَخُصُه كََم يَكنْرَُه أَننْ تُؤنَْت َمعنْ

وأصحابه    النبي  العزية وأل ن  فعل  من  أوىل  الرخصة  فعل  وقالوا: 

مسحوا فهم طلبوا الفاضل وتركوا املفضول.

والراجح: والذي عليه جمع من العلمء عىل حسب حال الشخص. 

قال شيخ اال سال م: أن األ فضل يف حق كل واحد ما هو املوافق لحال قدمه. 

وقال أبن القيم: ومل يكن النبي  يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. 

]مدة املسح عىل اخلفني[

أختلف الفقهاء يف هذا الرشط!

القول اال ول: عدم تعني مدة معينة املسح. 

وبهذا القول قال: املالكية.

أخرجه أبن حبان )275)(.  )((
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أحكام6
املسح على اخلفني

أَْمَسُح عىل  الله  يا رَُسوَل  أنُّه قاَل:   ، ِعَمرََة  أيُبِّ بن  بحديث عْن  واستدلوا: 

« قاَل: َوثال ثََة أيّاٍم؟  ؟ قَاَل: »نََعمنْ « قَال: ويَْوَمنْيِ « قَاَل: يوماً؟ قال: »نََعمنْ ؟ قال: »نََعمنْ الُْخّفنْيِ

قاَل: »نعم وما ِشئنَْت«)))

القول الثان: تحديد مدة املسح.

وبهذا القول قال: الحنفية والشافعية والحنابلة. 

يِْح بن َهانٍِئ قال: أَتَيُْت َعائَِشَة  أَْسأَلَُها عن الَْمْسِح عىل  واستدلوا: حديث ُشَ

؟ فقالت: َعلَيَْك ِبابِْن أيب طَالٍِب فََسلُْه، فإنه كان يَُساِفُر مع رسول اللَِّه، فََسأَلَْناُه فقال:  نْيِ الُْخفَّ

»َجَعَل رسوُل اللَِّه  ثثََالثََة أَيَّاٍم َولَيَالِيَُهنَّ لِلُْمَساِفِر َويَْوًما َولَيْلًَة لِلُْمِقيِم«)))  

الراجح: القول الثاين وقال بالتحديد من التابعني سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز 

وعطاء والشعبي ومن الصحابة عمر وعيل وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وابن عباس .

]رشوط املسح عىل اخلفني[

ُشْعبََة  بن  املُِغريَِة  عن  بحديث  واستدلوا:  طهارة  عىل  الخف  لبس  اال ول[  ]الرشط 

فََقاَل:  ُخّفيِْه،  أل نِْزَع  فَأَْهَويُْت  أَ،  فَتََوضَّ   الّنبيِّ  َمع  كُْنُت  قاَل:   

« فَمَسَح َعلَيِْهم))) ونقل اال تفاق عىل هذا الرشط ابن  ِ َخلنُْتُهَم طَاِهرَتنَينْ ُهَم، َفإِنيِّ أَدنْ »َدعنْ

قدامه يف املغني. 

رواه مسلم )276( .  )((

أخرجه البخاري)206( ومسلم )274( .  )2(

كتاب)العني( .  )3(
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7 أحكام
املسح على اخلفني

]الرشط الثان[ أمكانية امليش به عرفا.

]الرشط الثالث[  أن يكون الخف طاهرا.

 ]الرشط الرابع[ أن يكون الخف ساتر ملحل الفرض! 

وأختلف الفقهاء يف هذا الرشط القول اال ول: أن يكون ساتر ملحل الفرض. 

وبهذا القول قال: الجمهور وعللوا: أذا أطلق الخف يقتيض السرت لجميع املفروض  

وقالوا: ماكان أسترت حكمه املسح وما ظهر حكمه الغسل وال  يجمع بني  املسح والغسل 

يف عضو واحد.

القول الثان: ال  يشرتط أن يكون ساتر ملحل الفرض.

النصوص جاءت مطلقة والقاعده  ال ن  القول قال: مالك والحنفية وعللوا:   وبهذا 

يحدد  الرشع ومل  ما جاء يف  )كل  وقاعدة  يقيد(  مامل  أطال قه  املطلق عىل  )يجب حمل 

فيحدده  العرف( والعاده محكمه.

والراجح: القول الثاين.

قال الثوري: وهل كانت خفاف املهاجرين إال  مخرقة، مشققة مرقعه. وهو أختيار 

شيخ اال سال م ابن تيمية. ]كون الخف من جلد[  أتفقوا عىل هذا الرشط ولكن أختلفوا أذا 

كان مصنوع من قمش أو الصوف )الرشاب(.

القول اال ول: ال يجوز املسح.

وبهذا القول قال: املالكية وعللوا: بأن العرب ال  تعرف الخف إال  ما كان من جلد. 
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أحكام8
املسح على اخلفني

وقالوا: املسح عىل الخفني رخصه والرخصه ال  يتجاوز بها محلها فال  تعدى الرخصه 

من املسح عىل الخفني اىل الجوربني.

وقال: محمد البشار يف منظومته رشوط املسح عرشه قال:

برشط جلد طاهر قد حرزى

يتابع املىش لكعب حرزى بكامل طهارة مائية

بال  ترفة وال  معصيه  

وأجابوا عن ما رواه أحمد والرتمذي من حديث ثوبان بأن املراد من التساخني هى 

الخفاف.

قال الفراهيدي))):  التساخني هى الخفاف و واحدها تسخان.  وهو قول اال زهري))) 

والجوهري))) وبن دريد))) والزمخرشي))). 

القول الثان: جواز املسح! 

أَ  )تََوضَّ قَاَل:  ُشعبََة  بُن  املَُغريِة  َعِن  بحديث  واستدلوا:  الجمهور  قال:  القول  وبهذا 

النَِّبيِّ  َوَمَسَح َعىَل الَجْوَربنَِي والنَّعلنِي()6).

كتاب )تهذيب اللغة( .  )((

أخرجه أبو داود )59)( ضعيف، فيه مجهول الحال، وهو معارض اال حاديث الصحيحة، قال أبو داود:   )2(

ليس  يقول  أبو زرعة: سمعت أحمد  الدارقطني وقال  بالقوي. وأعله  أسناده وليس  وقد أختلف يف 

مبعروف اال سناد. 

كتاب )الصحاح( .  )3(

كتاب )جمهرة اللغة( .  )4(

كتاب )أساس البال غة( .  )5(

أخرجه الرتمذي )99( أختلف يف هذا الحديث من حيث التصحيح والتضعيف، مم صححه الرتمذي   )6(

وبن حبان وبن خزية وضعفه أحمد وبن معني وبن املديني. 
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9 أحكام
املسح على اخلفني

الثان ثبت عن جمع من الصحابة ومنهم عيل بن أيب طالب وابن  الراجح: القول 

مسعود وأيب أمامة. 

ونقل أبن املنذر عن تسعة من أصحاب النبي  إنهم يقولون عىل جواز 

املسح عىل الجوربني. 

ونقل أبن القيم يف تهذيب السنن ثال ثة عرش صحابيا. ومل ينقل عن أحد من الصحابة 

مخالفا يف املسح عىل الجوربني فيكون أجمعا.

]متى تبدأ مدة املسح[ 

أختلف الفقهاء القول اال ول: تبدأ من أول حدث بعد لبسهم. 

الوضوء  وجوب  سبب  الحدث  أن  وعللوا:  والحنفية  الشافعية  قال:  القول  وبهذا 

فعلق الحكم به. 

القول الثان: من أول مسح بعد حدث. 

النُْمِقيُم ..«)))  َينَْسَح  »أَننْ  القول: رواية عن اال مام أحمد واستدلوا: بحديث  وهذا 

واال حاديث جائت بلفظ املسح وعللو: بإن اال حاديث علقة الحكم باملسح ومل تعلق با 

الحدث.

والراجح: القول الثان.

رواه مسلم )276( .  )((
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أحكام10
املسح على اخلفني

]هل يشرتط كامل الطهارة[

أذا غسل رجله ثم لبس خفا ثم غسل اال خرى ولبس الخف الثان.

القول اال ول قالوا: ال  يجوز.

وبهذا القول قال: مالك والشافعي وعللوا: أنه أدخل الخف قبل كمل الطهاره. 

القول الثان: جائز.

وبهذا القول قال: أيب حنيفة وعللو: مل يدخل اليمنى إال  بعد أن طهرها. 

والراجح: القول اال ول.

العلمء يف بعض مسائل  النووي وبن حجر وهذا ما تم جمعه من كال م  وبه قال 

أحكام املسح عىل الخفني  أسال الله التوفيق والسداد للجميع وصىل الله وسلم عىل نبينا 

محمد  وعىل أله وصحبه أجمعني.

كتبه أخوكم
سعود حجي الجنيدي  


