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 والجوربي    المسح عىل الخفي    ▪

 .  ءإمرار اليد عىل اليش:  املسح لغة* 

 .  إمرار اليد عىل اخلفني مبلولة بالامء:  هنا املسحواملراد ب* 

 . ما كان يف معناه كاجلوربويلحق باخلف  ، جل من اجللد وهو ما يلبس عىل الرتثنية اخلف، خلفان: ا* 

اب . : ويسميها الناس اآلن ،  الرجل من غري اجللدما يلبس عىل هو: اجلورب *   ر  الّشر

ما كان يف معنامها   لكن قاس العلامء عىل اخلفني،  إنام هي يف املسح عىل اخلفنيألحاديث التي وردت ا

 .  كاجلوارب

المتواترة عن رسول هللا صىل   ▪ بالقرآن والسنة  ثابت  الخفي    المسح عىل 

 . هللا عليه وسلم

القرآن*   :  أما  تعاىل  الكريم  اهلل  قال  َا    َيا)    :  فقد  َفاْغِسُلوا َأُّيه َلَِة  الصَّ إِىَل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ

اْلَكْعَبنْيِ  إِىَل  َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُءوِسُكْم  َواْمَسُحوا  َرافِِق  امْلَ إِىَل  َوَأْيِدَيُكْم  يف    (  ُوُجوَهُكْم  اجلر  قراءة  عىل 

ألهنا  (    َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ : )   قولهوهي قراءة سبعيرة ، فتكون معطوفة عىل    (  ُكمْ َوَأْرُجلِ : )  قوله

 . واملراد بذلك املسح عىل اخلفني ،  أقرب إىل األرجل من الوجوه

كنت مع  )  قال:    ـ ريض اهلل عنه ـ    عن املغرية بن شعبة :فقد جاءت أحاديث كثرية منها  :  وأما السنة*  

صىل   اهلل  رسول  فانطلق  سفر،  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  عنيالنبي  توارى  حتى  وسلم  عليه  ،    اهلل 

 . متفق عليه  ( وضوءه للصَلة، ومسح عىل خفيه، ثم صىل أ، فتوض ، فصببت عليه فقىض حاجته

 ، وقد روى ابن املنذر عن احلسن   أحاديث املسح عىل اخلفني عند العلامء من األحاديث املتواترة * 

وقال اإلمام    "  صىل اهلل عليه وسلم أنه مسح عىل اخلفني  ب النبيحدثني سبعون من أصحا"  قال:  

 "عن النبي صىل اهلل عليه وسلم حديًثا ليس يف قلبي يشء من املسح عىل اخلفني، فيه أربعون " أمحد: 
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 هل األفضل املسح عىل اخلفني أو اجلوربني؟ أم إن األفضل خلعهام وغسل الرجلني؟* 

، فَلبس اخلف األفضل يف حقه املسح وال ينـزع    حاله الَلئق به  حق كل أحد بحسب  األفضل يف   

يلبس اخلفني   خفيه ألجل غسلهام الغسل وال  فاألفضل يف حقه  قدماه مكشوفتني  كانت  ، وأما من 

   . ، وهذا هو هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم ألجل أن يمسح عليهام

وط المسح عىل الخفي     ▪  .  شر

 لبس اخلفني أو اجلوربني بعد كامل الطهارة بالامء . يشرتط  ✓

توضأ  *    قدمه إذا  غسل  ثم  اليمنى،  الرجل  يف  اخلف  لبس  ثم  اليمنى  قدمه  وغسل  اإلنسان 

؟ أو نقول ليس له أن   اليرسى ولبس خف الرجل اليرسى، هل له أن يمسح عىل اخلفني بعد ذلك

 يمسح باعتبار أنه قد لبس خف الرجل اليمنى قبل اكتامل الطهارة؟ 

اخلف       اكتامل  أواجلورب  اليلبس  بعد  و  الطهارةإال  األحوط  اجلمهوروهو  قول  وا هو  يف   خلَلف، 

 .  قوي املسألة

 . الفرض  يشرتط يف اخلفني واجلوربني ونحومها أن تكون ساترة ملحل ✓

  ليس له أن يمسح عىل ما ال يسرت حمل الفرض ، وبناء عىل ذلك  إىل الكعب  هي الرجل  حمل الفرض 

 وعىل هذا :،   إما لقرصه أو خلفته أو لسعته أو خلروق فيه

 يصح املسح عليها . ال التي ال تسرت حمل الفرض  اخلفاف واجلوارب القصرية* 

 ال يصح املسح عليها . التي يرى من ورائها لون البّشة  اخلفاف واجلوارب اخلفيفة* 

 ال يصح املسح عليها .  اخلفاف واجلوارب التي فيها خروق كبرية عرًفا* 

 يصح باملسح عليها . اخلفاف واجلوارب التي فيها خروق يسرية عرًفا* 

 . إمكان امليش باخلفني أو اجلوربني عرًفا يشرتط  ✓

 ألنه إذا كان اليمكن امليش هبام عرًفا فإنه التدعو احلاجة إليهام أصَلً .  

 يصح املسح عليه  . بت بنفسه لكن ربطه بحيث ال يسقط مع امليش ث الذي ال ي اخلف أو اجلورب الواسع* 
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لكونه مغصوًبا أو مرسوًقا أو مصنوًعا من حرير للرجال أوغري ذلك ،   املحرماخلف أو اجلورب  *  

 باقتنائه .  لكنه يأثموالصَلة صحيحة ، يصح املسح عليه ، 

 . أن يكون اخلف أو اجلورب طاهر العني يشرتط  ✓

 .فَل يصح املسح عىل نجس العني كام لو كان اخلف من جلد محار مثَل 

 ، فهل يصح املسح عليه؟  ذا كان اخلف طاهر العني لكن وقعت عليه النجاسةإ* 

 . فيغسله  يزيل النجاسة عنه  حتى به لكن ليس له أن يصل ،  ، له أن يمسح عىل اخلف املتنجس نعم   

 مدة المسح  .   ▪
 .يوم وليلة ، أي : أربع وعّشون ساعة   :مدة املسح عىل اخلفني واجلوارب للمقيم * 

 ثَلثة أيام بلياليهن أي : ثنتان وسبعون ساعة .  : مدة املسح عىل اخلفني واجلوارب للمسافر * 

ولذلك إذا ابتدأت مدة املسح تنظر إىل ساعتك فإذا أمتمت مدة املسح فليس   والتحديد هنا مقصود ،

 لك أن متسح ولو بعد انتهاء املدة بدقيقة واحدة .

 متى تبتدئ مدة املسح ؟ * 

فإذا لبس اخلفني أو اجلوربني ثم أحدث، ثم مسح  ،  القول الراجحتبتدئ من أول مسح بعد احلدث   

 عليهام ، فيبدأ حيسب أربًعا وعّشين ساعة ـ إذا كان مقياًم ـ من أول مرة مسح عليهام بعد احلدث .

من أن مدة املسح مخس صلوات للمقيم، ومخس عّشة صَلة للمسافر   ما شاع عند بعض العامة*  

: لو أنك لبست اجلوارب قبل صَلة    ،  فمثَل  ، فيمكن أن تصل أكثر من مخس صلوات  غري صحيح

الظهر وبقيت عىل طهارة وصليت بوضوئك هذا الظهر والعرص واملغرب والعشاء، ثم أحدثت بعد 

املدة تبدأ من هذا الوقت أي من   إال قبيل صَلة الفجر، فإن   صَلة العشاء، ومل متسح عىل اجلوارب

ومعنى ذلك أنك صليت هبا الظهر والعرص    قبيل صَلة الفجر إىل قبيل صَلة الفجر من اليوم الثاين،

 واملغرب والعشاء والفجر والظهر والعرص واملغرب والعشاء: تسع صلوات .  
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 هل يكمل يوًما وليلة أو ثَلثة أيام بلياليهن ؟ إذا ابتدأ املسح يف احلرض ثم سافر * 

ابتدأ مدة املسح يف احلرض ثم سافر أتم مسح    الراجح أن العربة بحالة اإلنسان وقت األداء    ، فإذا 

 وإذا ابتدأ مدة املسح يف السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .،  مسافر 

 املسح وهو عىل طهارة فهل تنتقض الطهارة؟ إذا انقضت مدة * 

، والصَلة ال تصح ؛ ألن مدة املسح عىل اخلفني انقضت ،    رب ـ واهلل أعلم ـ أن الطهارة تنتقضقاأل   

  .فتبطل الطهارة

 إذا خلع اجلوربني بعد ابتداء مدة املسح وهو عىل وضوء فهل ينتقض الوضوء؟ * 

 ، وهذا هو األحوط واألبرأ للذمة . الراجح أن الوضوء ينتقض يف هذه احلال   

 . صفة المسح  ▪
مل    فإن مسح أسفله ومل يمسح أعَله  ،  هو أعَله وليس أسفله  الذي ُيمسح من اخلف أو اجلورب :  *  

 .  السنة ؛ لكنه خَلف  جيزئه، وإن مسح أسفله وأعَله فإنه جيزئ

 . فَل يلزم أن يستوعب مجيع أعىل اخلف وإنام يمسح أكثره ، أكثر ظاهر اخلف  ئ يف املسحزاملج القدر* 

ويسحبها   رجليه يبل أصابع يديه بالامء ثم يضعها عىل أصابع ني : عىل اخلفني أو اجلورب  صفة املسح* 

ًجا أصابعه ،   .ا أصابعه فإنه يستوعب أكثر أعىل اخلف ألنه إذا كان مفرًج إىل مبتدأ الساق، مفرر

 مبطالت المسح ثالثة :   ▪

 ، من مجاع أوغريه ، بطل املسح ، فيجب خلع اخلفني . إذا حصل يشء مما يوجب الغسلـ 1

فإذا توضأ ومسح  ،    وهو القدم إىل الكعبني  بعض حمل الفرض  رخلع اخلف أو اجلورب أو ظه إذا  2

 عىل خفيه أو جوربيه ثم خلعهام بطلت طهارته .

وهي يوم وليلة للمقيم وثَلثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا متت مدة املسح   مدة املسحإذا انقضت  ـ  3

 .  عىل اخلفني بطلت الطهارة
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ا كيفية المسح إذا لبس  ▪
ً
 .  خففوق   خف

 .فاحلكم للفوقاين لبس خفًا عىل خف قبل احلدث:  احلالة األوىل

الثانية طهارة :    احلالة  غري  عىل  احلدث  بعد  خف  عىل  خًفا  وإنام  فليس    لبس  الفوقاين  عىل  املسح  له 

 .املسح عىل التحتاين

 الثالثة بعد احلدث عىل طهارة:    احلالة  الراجح:    لبس خًفا عىل خف  القول  للفوقاين، عىل  املسح 

 .واملدة للتحتاين

،   نصف املدة مثَلً خلع الفوقاينمدة ، ك بعد ُميض  ولبس خًفا عىل خف قبل احلدث ،  احلالة الرابعة :  

الراجح فله   القول  التحتاين عىل  بمنزلة اخلف الذي له  املسح عىل  ظِهارة وبطانة، فلام متزقت   ؛ ألنه 

 .لبطانةالظهارة جاز له أن يمسح عىل ا

ة  ▪  المسح عىل الجبي 

ونحوها  اجلبرية: *   وجبس  أعواد  من  والكرس  اجلرح  عىل  يوضع  ما  اجلرح    ؛  هي  التئام  ألجل 

 . وجرب الكرس

ذلك املستشفيات،  :  ومن  تعمله  الذي  اآلن  املوجود  أيًضا:  ومن  التجبري  التي   ذلك  اللصقات 

 .  تدخل يف معنى اجلبرية توضع عىل اجلروح وغريها، هذه كلها

املكسور جبريًا من باب  فيسمون  ،    ؛ وذلك ألن العرب كانت تتفاءل  تفاؤالً   سميت اجلبرية جبرية*  

 .التفاؤل بجربه

 هل تشرتط الطهارة عند وضع اجلبرية للمسح عليها  ؟  * 

 . تشرتط الطهارة  ال   

،  يشرتط يف اجلبرية*   الزائد،   أن ال تتجاوز حمل احلاجة  القدر  نزع  فإن جتاوزت قدر احلاجة وجب 

فنقول:   أن اجلرح يف أصبع واحد فقط،  مع  لفافة  يده  مثال ذلك: جرح رجل يف أصبع، ولف عىل 

 .يلزمك أن تزيل هذه اللفافة كلها وأن جتعلها بقدر األصبع
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 . حاالت الجروح والكسور  ▪

 .يغسله  إذا أمكن أن يغسل حمل الكرس أو حمل اجلرح* 

 .يغسل العضو الصحيح ، أما اجلبرية فإنه يمسح عليها بالامء فإنه  إذا مل يمكنه غسله ،* 

 فينتقل للتيمم عنه .  إذا مل يمكنه الغسل وال املسح * 

رضر، فإذا كان ال يمكنه ذلك    وعىل ذلك فلو أن رجَلً به جرح فيغسله إن أمكن من غري أن يلحقه

، لكن ال جيمع بني    ، وإذا مل يمكن املسح عليه تيمم  عليه  الشفاء بالغسل فيمسحأو يترضر أو يتأخر  

حاالت احلرق قد    والغالب أنه يمكن املسح عىل اجلبرية، لكن يف بعض األحوال كبعض  ،  طهارتني

 .يتعذر املسح، فهنا ينتقل للتيمم

ة   ▪  .  كيفية المسح عىل الجبي 

بعض العامة يقيس املسح عىل اجلبرية  و،  ، فَل يكتفى بمسح أعَلها البد أن يعم مجيع اجلبرية باملسح 

لو كان عليك لصقة البد أن   عىل املسح عىل اخلف فيمسح أعَلها فقط وهذا ال جيزئ، وهكذا أيًضا

 متسح مجيع اللصقة ، وال تكتفي بمسح األعىل .

ة والمسح عىل الخفي   أوجه الفرق بي   المسح عىل  ▪  . الجبي 
أن   األول:  اخلفنيالفرق  عىل  األصغر يكون    املسح  احلدث  اجلبرية بينام    ،يف  عىل  يف  يكون    املسح 

 .احلدثني األصغر واألكرب

 .غري مؤقت  اجلبرية املسح عىل، بينام مؤقت املسح عىل اخلفنيالفرق الثاين: أن 

 .عىل مجيعها يكون املسح عىل اجلبرية بينام عىل ظاهر اخلف،يكون  املسح عىل اخلفني الفرق الثالث: أن

 .يف أي موضع من البدنتكون  اجلبرية ، بينام يف موضع القدمنييكون  اخلفالفرق الرابع: أن 

 . ال يشرتط له الطهارة  املسح عىل اجلبرية  بينام ، يشرتط له الطهارة املسح عىل اخلفنيالفرق اخلامس: أن 

 المسح عىل العمامة  ▪
 منها: حديث املغرية بن شعبة  أن النبي صىل   يف أحاديث كثرية، باملسح عىل العاممة  السنة تورد* 

 اهلل عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعىل العاممة وعىل اخلفني ( رواه البخاري ومسلم 
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العرب ، وذلك بأن تكون حمنكة وذات    عىل طريقة عامئم  العاممةاشرتط كثري من الفقهاء أن تكون  *  

 فإنه اليمسح عليها .  أما التي اليشق نزعهاألنه يشق نزعها ، ذؤابة ، 

 .العاممة التي يدار بعضها حتت احلنك وهو الذقن : ومعنى املحنكة

حتت   أي أن ُتَلف العاممة ويدار منها  ،  أن يكون أحد أطرافها متدلًيا من اخللف  ذات ذؤابة:معنى  و

 الذقن ، ثم يكون هلا طرف متدٍل من اخللف .

ي المسح عىل العمائم مناط الحكم  ▪
 . ف 

 .  نزعل مشقة اهو يف املسح عىل العامئم : مناط احلكم  أن  -واهلل أعلم-الذي يظهر * 

العاممة  فإذا  عليها  نزعهايشق    كانت  املسح  كانت  فيجوز  إذا  أما  يشق،  املسح  نزعها    ال  جيوز  فَل 

 .وذات ذؤابة أو غري ذلك ، من غري أن نقيد ذلك بكوهنا حمنكة عليها

 ؟ العامئم املوجودة اآلن التي يلبسها بعض الناس هل يمسح عىل* 

كأهنا طاقية وخيلعها ثم يلبسها  عاممته ملفوفة    فبعض الناس تكون  ختتلف باختَلف أحوال الناس،   

  وإال لو قيل بذلك لقيل بمّشوعية املسح عىل   يّشع أن يمسح عليها،  فَلال يشق نزعها  مبارشة، و

العاممة كانت  إذا  أما  بذلك،  قائل  إذ ال فرق، وال  نزعها    الغرتة والشامغ والطاقية؛  ولو خلعها  يشق 

لكن غالب العامئم املوجودة اآلن ال ،  سح عليهابامل  ال بأسلشق عليه إعادة ترتيبها مرة أخرى فهذه  

 .يشق نزعها

 المرأة. المسح عىل خمار  ▪

، ألن اخلامر بالنسبة  يهاجيوز املسح علنه  أنص بعض الفقهاء عىل حتت حلوقهن  مُخر النساء املدارة *  

 .للمرأة كالعاممة بالنسبة للرجل

النزع    لكن املناط هو اجلو باردًا، أو تكون يف سفر ويكون   كأن يكون  ،-العاممةكام سبق يف  -مشقة 

لكن لو كانت يف بلد اإلقامة وال ،    بأن متسح املرأة عىل اخلامر  هناك رياح قوية مثَلً، فنقول ال بأس

 .عليه يشق نزع اخلامر، فإهنا ال متسح


