
بينالمسح على الُخفَّين والَجور

.المسحصفة ,مدة المسح,المسحمشروعية ,الُخف و الجوربتعريف 



:تعريف الُخف

نعل من جلد يغطي الكعبين: الُخف.

العظمتان البارزتان في القدم: الكعبان.)



:مشروعية المسح على الخفين

 أجمع َمن ُيعَتد به في اإلجماع على جواز المسح على: -رحمه هللا -قال النووي
زمة الخفين، في السفر والحضر، سواء كان لحاجٍة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة المال

ال ُيعتد الذي ال يمشي، وإنما أنكَرْته الشيعة والخوارج، و( المريض)بيتها والزَِّمن 
.بخالفهم

 سبعون من أصحاب رسول هللا صلى هللا حدثني -:رحمه هللا -قال الحسن البصري
(.لممس)عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يمسح على الخفين؛ 

 ى بال جرير بن عبدهللا، ثم توضأ ومسح عل:مسلم عن إبراهيم عن هماٍم، قالروى
م بال ثم نعم،رأيت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسل: فقال! تفعل هذا؟: خفيه، فقيل

(.مسلم)توضأ ومسح على خفيه؛ 



:تعريف الَجورب

هو كل ما يلبَسه اإلنسان في قدميه، سواء كان مصنوًعا من : الَجورب
.الصوف أو القطن أو الَكتَّان أو ما شابه ذلك



:مشروعية المسح على الجوربين

يجوز المسح على الجوربين.

أن رسول هللا صلى هللا عليه: روى أبو داود عن المغيرِة بن شعبة
ح صحي( )حديث صحيح)وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين؛ 

(.أبي داود



:شروط المسح على الخفين

يشترط للمسح على الخفين أو الجوربين شرطان:

.يلبََسهما المسلم بعد الوضوء الكاملأن 1.

(.للكعبينيكونا ساترين أن 2.



:مدة المسح على الخفين

أول مسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أيام بلياليهن، وتبدأ ِمن
.بعد انقضاء الوضوء

جعل رسول هللا صلى هللا : روى مسلم عن علي بن أبي طالٍب قال
(.مسلم)قيم؛ عليه وسلم ثالثة أياٍم ولياليهن للمسافر، ويوًما وليلًة للم



:المسح على الخف أو الجورب المخرق

 يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق خرًقا يسيًرا في ُعرف
(.الناس

ا ِمن المعلوم أن اإلذن في المسح على الخفين عام، يدخل فيه كل م
ى يطلق عليه اسم الخف، ولو كان الخرق اليسير يمنع من المسح عل

انوا فقراء، الخف لبيَّنه نبينا صلى هللا عليه وسلم؛ ألن معظم الصحابة ك
.والغالب أن خفافهم ال تخلو من خروق



:صفة المسح على الخفين

يديه عندما يريد المسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين فإنه يبل
بالماء ثم يمرر على أطراف أصابع القدم إلى ساقه فقط مرة واحدة، 

د، ويكون المسح باليدين جميًعا على القدمين جميًعا في وقت واح
بمعنى أن اليد اليمنى تمسح على القدم اليمنى، واليد اليسرى
تمسح على القدم اليسرى في نفس الوقت، والمشروع أن يكون 

ك المسح من أعلى الخفين أو الجوربين، وال يكون من أسفلهما؛ ألن ذل
.مخالف للسنَّة

رضي هللا عنه، قال ٍ ان لو كان الدين بالرأي لك: روى أبو داود عن علي 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعاله، وقد رأيُت رسوَل هللا صلى هللا

(.صحيح أبي داود)عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه 



:نواقض المسح على الخفين

.مدة المسحانقضاء 1.

.الجنابة2.

(.الخفين أو الجوربين أو أحدهما عمًدا أثناء مدة المسحنزع 3.



:الشك في ابتداء المسح على الخفين

 ،إذا شك المسلم في ابتداء مدة المسح على الخفين أو الجوربين
و وجب عليه أن يبني على اليقين، فإن شك هل مسح لصالة الظهر أ
صَل لصالة العصر، فإنه يجعل ابتداء مدة المسح من صالة العصر؛ ألن األ

(.فتاوى ابن عثيمين)عدم المسح؛ 



:ُحكم الوضوء بعد انتهاء مدة المسح على الخفين

إذا انتهت مدة المسح على الخفين أو الجوربين، بقي المسلم على 
طهارته، ما لم ُيحِدث؛ ألن انتهاء مدة المسح ال ينقض الوضوء، ولكنه 

(.فتاوى ابن عثيمين)ينقض المسح على الخفين؛ 



:احكم من لبس جوربًا فوق آخر ومسح عليهم

إذا لبس المسلم جوربين أحدهما فوق اآلخر بعد الوضوء، ثم
نزع الجورب األعلى، جاز له إتمام مدة المسح على الجورب 

.األسفل؛ ألنه يصُدُق عليه أنه أدخلهما طاهرتين



جزاكم هللا خيراً 

ْن ََل إِلََه إَِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَ 

.أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ 


