سكِ ِتشَر)
ُل ِبسُ احملرم للخفني اليت دون الكعبني (اِ ِ
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

مما هو متقرر فً الشرٌعة ،أن من محظورات اإلحرام على الرجل ؛ لبس الخفٌن وما ٌقوم
مقامهما من الجوارب وغٌرها.
وٌتحرر من النزاع فً مسألة لُبس ما دون الكعبٌن من الخفٌن أمور ثالثة-:
أوالً :جواز لبس النعال للمحرم.
ثانيا :تحرٌم لبس الخفٌن للرجل المحرم إذا وجد النعلٌن.
ثالثاً :جواز لبس الخفٌن المقطوعٌن أسفل من الكعبٌن ،لمن لم ٌجد النعلٌن .وأما غٌر المقطوعٌن -
إذا لم ٌجد النعلٌن -فجوزه اإلمام أحمد فً الرواٌة المشهورة عنه ،والجمهور على المنع والبد من
القطع.
والمسألة الرابعة التً هً محل البحث" :لبس الخفين التي دون الكعبين مع وجود النعلين".
وٌدخل فً ذلك أنواع من الخفاف القصٌرة ،سواء كان لها عقب أم لم ٌكن لها كـ (المداس-اسكتشر)
فهل حكم هذه األنواع حكم الخفٌن فتمنع ،أم حكم النعلٌن فٌجوز لبسها؟
هذا مما اختلف العلماء فٌه على قولٌن مشهورٌن-:
القول األول :تحريم لبسهما مع وجود النعلين .وهذا قول الجمهور من المالكٌة والشافعٌة
والحنابلة ،واللٌث وأبو ثور ورواٌة منسوبة ألبً حنٌفة واختاره ابن عثٌمٌن .مع إٌجاب الفدٌة على
من لبسهما )1(.وٌذهب عطاء إلى أشد من ذلك ،فٌمنع النعل التً لها قٌد من العقب ،وتبعه اإلمام
()2
أحمد على ذلك.
القول الثاني :جواز لبسهما مع وجود النعلين وهذا قول الحنفٌة ،وقول عند الشافعٌة
()3
والحنابلة ،اختاره القاضً أبو ٌعلى وابن عقٌل-فً رواٌة عنهما -وابن تٌمٌة وابن القٌم وابن باز.

( )1انظر :الذخرية للقرايف  ،228 /3عيون ادلسائل للقاضي عبد الوىاب ص ،265 :إكمال ادلعلم بفوائد مسلم  ،161 /4احلاوي الكبري
 ،97 /4اجملموع شرح ادلهذب  ،261 /7الفروع  ،425 /5اإلنصاف مع الشرح الكبري ،251/8البحر الرائق ومعو منحة اخلالق /2
 ،349جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .136 /22
( )2انظر :شرح العمدة لإلمام ابن تيمية ص  559حتقيق د/احلسن.
( )3انظر :البحر الرائق ومعو منحة اخلالق  ،349 /2حاشية ابن عابدين  ،494 /2اإلنصاف والشرح الكبري  ،353/5الفتاوى-196/21
 ،114/26الفروع  ،425 /5هتذيب السنن البن القيم  ،622 /2فتاوى نور على الدرب البن باز .275 /17نسب ابن مفلح وادلرداوي

وٌصرح بعض الحنفٌة بأن مذهبهم الكراهة ،ألن ترك النعلٌن مخالف للسنة ،وهذا ال ٌعارض
القول بالجواز عنهم.

أدلة القول األول-:
-1أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص شرط فً إباحة لبسهما عدم النعلٌن ،فقال ":فمن لم ٌجد النَّعلٌن فلٌلبس ال ُخفٌَّن ،ولٌقطع ُهما حتَّى
ٌكُونا أسفل من الكعبٌن" وفً رواٌة" إ َّال أن ٌكُون ر ُجل لٌس له ُ نعالن فلٌلبس ال ُخفٌَّن أسفل من الكعبٌن" متفق
علٌه من حدٌث ابن عمر.
قال الماوردي :أباح لبسهما مقطوعٌن ،بشرط أن ٌكون عادما للنعلٌن ،فإذا لم ٌوجد الشرط لم توجد اإلباحة.
(الحاوي)79/4
واعترض على هذا بأن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إنما شرط ذلك ،ألجل عدم قطع الخفٌن مع توفر النعلٌن ،فال ٌجوز قطع الخف
مع وجود النعل ،أما إذا وجد خف صغٌر دون الكعبٌن ،فال ٌشترط للبسه عدم وجود النعلٌن.
قال اإلمام ابن القٌم فً تهذٌب السنن :جعلُه عدم النعل شرطا ،فألجل أن القطع إفساد لصورته ومالٌته ،وهذا ال
ٌصار إلٌه إال عند عدم النعل ،وأما مع وجود النعل فال ٌفسد الخف وٌعدم مالٌته.
 -2قال ابن قدامة فً المغنً :الخف المقطوع مخٌط لعضو على قدره ،فوجبت على المحرم الفدٌة بلبسه،
كالقفازٌن.
والجواب أن المخٌط وصف غٌر مؤثر ،وأما أنه على قدر العضو ،فكذلك النعال على قدر القدم ،واإلزار ٌُلف
على قدر الجسد ،وال ٌمنع منهما.
-3قال ابن عثٌمٌن فً فتاواهٌ :صح تسمٌة المقطوعٌن بـ"خفٌن" والنبً ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن لبس الخفٌن فقال" :وال
ال ُخفٌَّن" فٌدخالن فً عموم النهً.
والجواب أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فرق فً نفس الحدٌث بٌن نوعٌن من الخفاف ،المقطوع وغٌر المقطوع ،فدل على عدم
اجتماعهما على حكم واحد ،فهما مختلفان حقٌقة وحكما .ولو كانا واحدا لما أمر بقطعه ،فدل على أنه بقطعه
ٌخرج من شبه الخف وٌلتحق بالنعل ( .تهذٌب السنن البن القٌم)
-4أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ساوى بٌن السراوٌل والخفٌن المقطوعٌن ،عند فقد اإلزار والنعلٌن ،ومن المعلوم أن من وجد
اإلزار فال ٌجوز له لبس السراوٌل ،فدل على أن من وجد النعلٌن فال ٌجوز له لبس الخفٌن المقطوعٌن( .البٌان
للعمرانً )153 /4
ٌعترض على ذلك ،بأن هذا االستدالل مبنً على داللة االقتران ،ولٌست بالزمة .ثم إن المساواة الواردة هً بٌن
السراوٌل والخفٌن المطلقٌن ،كما فً حدٌث ابن عباس ،وأما حدٌث ابن عمر الذي فٌه ذكر الخفٌن المقطوعٌن،
فلٌس فٌه ذكر السراوٌل .وعلى هذا فدلٌل المخالف حجة علٌه.

القول باجلواز إىل اجملد صاحب احملرر ،والذي وجدتو فيو اإللزام بالفدية دلن لبسهما .365/1ولكن ذكر اإلمام ابن تيمية أن جده أفىت بو دلا
حج يف آخر عمره .الفتاوى .196/21

اء ،ونعلٌن" فلما كانت األعضاء
-5أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال فً حدٌث ابن عمر من رواٌة أحمد" :ولٌُحرم أحد ُ ُكم فً إز ٍار ورد ٍ
التً ٌحتاج إلى سترها ثالثة؛ ذكر لكل واحد نوعا غٌر مخٌط على قدره ،واألمر بالشًء نهً عن ضده .فعلم أنه
ال ٌجوز اإلحرام إال فً ذلك( .شرح العمدة البن تٌمٌة)
ٌعترض على ذلك ،بأن هذه الرواٌة من زٌادات عبدالرزاق عن معمر على ما فً الصحٌحٌن .ثم إن الخفٌن
المقطوعٌن فً حكم النعلٌن .وقد ٌقال بأن هذا احتجاج بمفهوم اللقب ولٌس بحجة.
بس ما صنع لستره ترفه ،ودخول فً لباس العادة،
-6أن ستر جوانب القدم وظهرها وعقٌبها ال حاجة إلٌه ،فلُ ُ
كلبس القفاز والسراوٌل فٌأخذ حكمهما( .شرح العمدة البن تٌمٌة)
والجواب :عدم التسلٌم بأن من لبس الخفٌن المقطوعٌن ٌوصف بالمترفه ،ذلك أنه ال ٌجزئ المسح علٌها فً
الوضوء ،كما أن الترفه وصف غٌر منضبط ،فال ٌصح أن نجعله مناطا لما ٌمنع منه المحرم.

أدلة القول الثاني-:
-1أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص جوز لبسهما بعد القطع فً حدٌث ابن عمر فقال ":فمن لم ٌجد النَّعلٌن فلٌلبس ال ُخفٌَّن ،ولٌقطع ُهما
حتَّى ٌكُونا أسفل من الكعبٌن" .فلوال أن قطعهما ٌخرجهما عن المنع لم ٌكن فً القطع فائدة ،فالنبً فرق بٌن
المقطوع وعدم المقطوع ،فدل على أن بقطعه ٌخرج من شبه الخف وٌلتحق بالنعل ،فمن منع من المقطوع كما
ٌمنع من عدم المقطوع؛ لم ٌفرق بٌنهما( .المغنً-شرح العمدة البن تٌمٌة-تهذٌب السنن البن القٌم)
وٌمكن الجواب عن هذا ،بأن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إنما أباح الخفٌن المقطوعٌن عند عدم النعلٌن ،وأجاز لبسهما؛ ألنهما
ٌقاربان النعلٌن ال أنهما مثلهما( .التعلٌقة الكبٌرة ألبً ٌعلى)354 /1
وٌمكن أن ٌجاب عن هذا االعتراض :بأن المحظور ال ٌتجزأ ،فالسراوٌل الطوٌلة والقصٌرة حكمهما واحد ،وغٌر
ذلك من المحظورات.
 -2أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً حدٌث ابن عباس ،جعل السراوٌل بدال عن اإلزار ،والخفٌن المطلقٌن بدال عن النعلٌن ،فقال":
من لم ٌجد النَّعلٌن فلٌلبس ال ُخفٌَّن ،ومن لم ٌجد إزارا فلٌلبس سراوٌل لل ُمحرم" .متفق علٌه .فبقً الخف المقطوع
كالسراوٌل المفتوقٌ ،جوز لبسه بكل حال( .شرح العمدة البن تٌمٌة)
 -3أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أثبت للخف حكمان :نهى المحرم عن لبسه ورخص فً المسح علٌه ،والخف المقطوع ال ٌجزئ
المسح علٌه ،فدل على أنه غٌر داخل فً المنع ،كما لم ٌدخل فً المسح .فإما أن ٌلحق بالخف فٌثبت المسح فً
حقه وٌنهى المحرم عن لبسه ،أو ٌلحق بالنعل فٌجوز للمحرم لبسه وال ٌجزئ المسح علٌه .والشرٌعة ال تفرق بٌن
المتشابهات كما أنها ال تساوي بٌن المختلفات( .شرح العمدة البن تٌمٌة)
وقد اعترض النووي على هذا بقوله :ما ذكروه من المسح ٌنتقض بالخف المخرق ،فإنه ال ٌجوز المسح علٌه ،مع
تحرٌم لبسه ووجوب الفدٌة فٌه( .المجوع -261/9التعلٌقة الكبٌرة)354/1
وٌمكن الجواب عن هذا بأن المسح على الخف المخرق مسألة خالفٌة ،فال ٌرد االعتراض على من أجاز المسح
علٌه.
 -4أن نهً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الخف إذن فٌما سواه ،ألنه سئل عما ٌلبس المحرم من الثٌاب ،فقال" :ال ٌلبس كذا"..
فحصر ال ُمحرم .فما لم ٌذكره فهو مباح( .شرح العمدة البن تٌمٌة)

وٌعترض على هذا بأن ما لم ٌذكره مما هو مشابه لما ذكره؛ مقاس علٌه وآخذ حكمه.
 -5القدم عضو ٌحتاج إلى لُبس فال بد أن ٌباح ما تدعو إلٌه الحاجة .وكثٌر من الناس ال ٌتمكن من المشً فً
النعل ،فال بد أن ٌرخص لهم فٌما ٌشبهه من المداس ونحوه( .شرح العمدة البن تٌمٌة)
وٌعترض على ذلك بأن الحاجة ،إنما تدعو إلى شًء ٌقً قدمه مس األرض ،وذلك ٌحصل بالنعل ،فالزٌادة على
ذلك ترفه .فإذا احتاج إلى هذا الخف فإن الحاجة تقدر بقدرها ،وال ٌبقى الحكم على اإلطالق.
 -6أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما أمر بالمدٌنة بقطع الخف لمن لم ٌجد النعلٌن ،ثم أجاز فً مكة لبس الخف من غٌر قطع ،دل
على أن بدل النعلٌن هو الخف المطلق ،وأما الخف المطلق فهو أصل بذاته .فاألصل األول النعل وبدله الخف
المطلق ،واألصل الثانً الخف المقطوع .فعلى هذا إباحة الخف المقطوع أصلٌة ولٌست بدلٌة ،فال ٌ ُشترط فً
لُبسه عدم وجود النعل( .الفروع البن مفلح)
وٌعترض على هذا ،بأن ذلك مبنً على مسألة خالفٌة ،وهً حكم قطع الخفٌن عند عدم النعلٌن ،والجمهور على
وجوب القطع ،ألنهم ٌحملون خبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص المطلق فً مكة ،على خبره المقٌد بالمدٌنة.

الراجح.
تتلخص هذه المسألة فً عدة أمور-:
أوال :ال شك أن السنة النبوٌة فً لبس النعلٌن دون غٌرهما.
ثانياً :االحتٌاط لدٌن العبد فً هذه الشعٌرة ،تجنب الخفٌن المقطوعٌن.
ثالثاٌ :فرق بٌن من احتاج إلى هذه الخفاف القصٌرة واعتادت قدمه علٌها ،خاصة فً المسافات الطوٌلة ،وبٌن
من ال ٌحتاجها ،فأما المحتاج إلٌها فالنفس تطمئن إلى جوازها من دون فدٌة ،وأما من تقصد الترفه ففً النفس من
ذلك شًء ،ولكن الجزم بالمنع لٌس بظاهر ،وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم.
(د.دمحم بن علً الٌحٌى-جامعة القصٌم 1431/12/5هـ)

