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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 رابوج برموزه ومسح 

دارای احکام  يکی از موضعات قابل بحث بين فقهای اسالم بشمار ميرود وجوراب خفين ومسح بر 
وبرسی خاصی در دين مقدس اسالم ميباشد ، بهترين حکم  اين مساله را که بطور علمی مورد تدقيق 

عالم شهير فتوای  حکم و،در جانب ساير احکام وفتاوی که از جانب علماء بيان گرديده قرار گرفته 
،که توانسته موضوع را د شيخ  محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در اين بابت ميباشجهان اسالم  

را  قرار دهد که در ذيل نظريات دانشمد محترم دقيق وهمه جانبه از ديد جوانب مختلفه مورد برسی 
     با شما شريک می سازم :

  مينويسد :شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در مورد مسح به خفين وجوراب 
د آنست و بر روی پاها پوشيده می شود منظور از ُخف، آنچه که از جنس پوست و چرم و مانن

يا نخ ومانند آنست و بر  (جوراب چرمی يا پوستی)، و منظور ازجوراب؛ آنچه که از جنس پارچه
  پا پوشيده می شود، و به ُشراب (جوراب ساقه بلند) نيز شناخته می شود.  روی

  و جوراب ميفرمايد ؟مسح بر ُخف فقهی شيخ  محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا  در مورد حکم 
مسح بر آنها سنتی است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلم وارد است بنابراين مسح بر ُخف و 

  جوراب از درآوردن آنها بقصد شستن پاها افضلتر است. 
  و دليل آن:

: که در باره وضؤ پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين است امده حديث مغيره بن شعبة رضی هللا عنه 
  روايت نموده  است :

کنت مع النبی صلی هللا عليه و سلم ذات ليلة فی مسير، فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل وجهه  « ميفرمايد :مغيره 
  (متفق عليه)» و ذراعيه و مسح برأسه، ثم أهويت إلنزع خفيه فقال : دعهما فأنی أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما

هايش ريختم،  عليه وسلم بودم، از آبی که در ظرف بود بر دست شبی در راه با پيامبر صلی هللا« 
، سپس خواستم تا »هايش همراه با ساعدهايش را شست و سرش را مسح کرد و دست روی 

يعنی: آنها را در نياور چون در   »دعهما فإنی أدخلتهما طاهرتين«خفهايش را در بياورم فرمود : 
بخاری، اين حديث در (  ».شتم) سپس بر آنها مسح کردام (وضوء دا حالت طهارت آنها را پوشيده

  ذکر گرديده است ..) 274) و مسلم، کتاب الطهارة ( 206کتاب الوضوء ( 
و سنت رسول صلی هللا عليه عظيم الشان در قرآن   مشرعيت مسح بر ُخفها ناگفته نبايد گذاشت که :

  گرديده است :ثابت بوضاحت نيز وسلم 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إَِلى الصَّالِة فَاْغِسلُوا وُجوَهُکْم « ميفرمايد :قرآن عظيم الشان حکم 

اى  (يعنی:  )  6آيه المائدة:سوره  »( وأَْيِديَُکْم إَِلى اْلَمَرافِِق واْمَسُحوا بُِرُؤوِسُکْم وأَْرُجلَُکْم إَِلى اْلَکْعَبْينِ 
آرنج بشوييد و  نراتاو دستها را تا روی ايستيد،  که به نماز مى ايد، هنگامى کسانى که ايمان آورده

  سر را مسح نماييد و پاها را تا کعبين (بجلک ها ) بشوييد. 
دو قرائت  در قرائتهای هفتگانه از رسول هللا صلی هللا عليه  »  وأَْرُجلَُکمْ «  حال در اين فرموده 
  وسلم  وجود دارد:

  قرائت اول:
با نصب الم که در اينصورت بر (وُجوَهُکْم) عطف خواهد شد و لذا پاها در اين حالت »وأَْرُجلَُکمْ «   

  شسته می شوند. (يعنی با اين قرائت، حمل بر مکشوف بودن پاها می شود پس بايد شسته شوند)
   قرائت دوم:

اين حالت پاها  عطف خواهد شد لذا در» بُِرُؤوِسُکمْ « با الم مجرور که در اينصورت بر  »وأَْرُجلَُکمْ « 
( يعنی با اين قرائت، حمل بر پوشيده بودن پاها با ُخف يا جوراب می شود پس  مسح خواهند شد.

بايد مسح شوند)و آنچه که بيان می دارد که پاها يا مسح می شوند يا شسته، سنت نبوی است. 
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ت و هرگاه چنانکه هرگاه پاهای مبارک رسول صلی هللا عليه وسلم مکشوف بود آنها را می شس
  پاهای خود را با ُخف پوشيده می ساخت بر روی آنها مسح می نمود.

اما دليل آن از سنت، اين امر از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم به تواتر رسيده است، امام احمد 
  فرمايد :رحمه هللا می 

ی هللا عليه در قلب من هيچ شکی در مورد جواز مسح وجود ندارد. و چهل حديث از رسول هللا صل
  .وسلم و اصحاب بزرگوارش رضی هللا عنهم در اين مورد وارد است

  شروط ثابت و صحيح مسح بر ُخفها:
  شيخ العثيمين رحمه هللا  برای مسح بر ُخفها چهار شرط راالزم ميداند :

  شرط اول: 
در فوق زمانی پوشيده شوند که بدن طهارت داشته باشد، و دليل آن طوريکه  بايد وجوراب موزه 

يعنی: آنها را در »دعهما فإنی أدخلتهما طاهرتين«بدان اشاره نموديم :حديثی  مغيرة بن شعبة است: 
) 206ام (وضوءداشتم). بخاری، کتاب الوضوء (  نياور چون در حالت طهارت آنها را پوشيده

  ). 274ومسلم، کتاب الطهارة (
  شرط دوم: 

که ُخف ها و جوراب نجس باشند ،در آنصورت مسح بر بايد ُخف ها و جوراب پاک باشند، در صورتي
آنها جايز نيست، و دليل آن اينست که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روزی با اصحاب خود نماز می 

را درآوردند، زيرا جبرئيل عليه السالم به وی خبر  بوت های شان خواندند بعد ايشان در اثناء نماز 
    ). 650(أبو داود ، کتاب الصالة ( های شان  چسپيده است. داده بود که نجاستی بر قف بوت

و اين دليل است بر اينکه جايز نيست که با چيزی نماز خوانده شود که نجاستی داشته باشد، و از 
طرفی اگر با آب بر روی نجاست مسح صورت گيرد، فرد مسح کننده به نجاست آلوده می شود و در 

    ک و طاهر ناميد.آن صورت صحيح نيست که او را پا
  شرط سوم: 

مسح بر روی آنها فقط در وضوء صورت گيرد نه در حالت غسل جنابت يا هر امری که باعث غسل 
است که گفت: پيامبر صلی هللا عليه   صفوان بن عسال رضی هللا عنه  واجب گردد، و دليل آن حديث

هايمان را درنياوريم مگر در وسلم به ما امر نمود که هرگاه در سفر بوديم تا سه شب و روز ُخف 
شود) اما بر اثر مدفوع، ادرار و  (در اين صورت بايد خفهارا در آوريم چون مسح باطل می جنابت

ترمذی ، کتاب   خواب (که همگی موجب باطل شدن وضوء هستند)، درآوردن آنها الزم نيست.
  ). 478الطهارة ( ) ، و ابن ماجة کتاب  127) ، و نسائی ، کتاب الطهارة ( 96الطهارة (

 بنابراين طبق اين حديث، مسح بايد در بی وضوءيی باشد و در هنگام غسل واجب مسح جايز نيست.
( بلکه بايد خفين را از پا درآورد و سپس غسل انجام داد، بعد دوباره می توان خفها را پوشيد و 

  اينبار هنگام بی وضوءيی بر روی آنها مسح کرد)
  شرط چهارم:

در مدت زمانی صورت گيرد که شرع آنرا مشخص کرده است، که يک شبانه روز برای مسح بايد  
مقيم و سه شبانه روز برای مسافر است، چنانکه علی ابن ابيطالب رضی هللا عنه روايت شخص 
ثالثة أيام ولياليهن للمسافر و يوما و ليلة   صلی هللا عليه وسلم جعل رسول هللا«کرده: 
 عليه وسلم (مدت مسح را) سه شبانه روز برای مسافر و يک شبانه روز پيامبر صلی هللا»«للمقيم

  ). 276کتاب الطهارة (   روايت مسلم». برای مقيم تعيين کرد
و اين مدت از اولين مسح شروع می شود و بعد از بيست و چهار ساعت (برای مقيم) و هفتاد دو 

  ساعت برای مسافربعد از اولين مسح بپايان می رسد. 
اگر فرض کنيم شخصی جهت ادای نماز صبح سه شنبه وضوء می گيرد و وضوءی او تا ادای  مثال
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نماز عشاء باقی بماند، سپس بخوابد (که اين خواب باعث ابطال وضوءيش می شود) و بعد جهت 
ادای نماز صبح روز چهارشنبه برخيزد و مثال در ساعت پنج صبح خف پوشيده و بر آن مسح کند، 

ی مدت از ساعت پنج صبح روز چهارشنبه تا ساعت پنج صبح روز پنجشنبه باشد، حال اگر ابتدا
چنانکه او در روز پنجشنبه و قبل از اتمام ساعت پنج (که هنوز مدت بيست و چهار ساعت تمام 
نشده) مسح کند او می تواند نماز صبح روز پنج شنبه را با اين مسح ادا کند و عالوه بر آن تا 

اقيست هر نماز ديگری بخواند، زيرا بر طبق قول راجح علماء  وضوءی او با زمانيکه طهارتش ب
پايان مدت (مسح خفين) نقض نمی شود و اين بدان خاطر است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 
برای طهارت مدت زمانی تعيين نکرده بلکه برای مسح مدت گذاشته است، بنابراين اگر مدت (يک 

) بپايان رسيد او فقط نمی تواند که بر خفين مسح کند ولی با اين وجود شبانه روز برای مقيم
وضوءيش (چنانکه قبال باطل نشده باشد) هنوز باقيست زيرا اين وضوء بنا بر دليل شرعی ثابت می 

ماند و هرآنچه که با دليل شرعی ثابت است جز با دليل شرعی نقض نخواهد شد و از طرفی هيچ 
با پايان يافتن مدت مسح خفين وضوء نيز باطل می شود و اصل بر بقا است دليلی وجود ندارد که 

  مگر اينکه زوال آن بيان گردد.
و اين موارد شروط الزم جهت مسح بر خفين بودند و البته بعضی از علماء  شروط ديگری را ذکر 

  کرده اند که برخی از اين شروط محل نظر هستند.
   پوشاندن کل پای  با جوارب ها:

خی از فقها شرط گذاشته اند که خف و جوراب بايد تمامی محل فرض (يعنی قسمتی از پا که بايد بر
  شسته شود) را بپوشانند ؟

اين شرط صحيح نيست زيرا دليلی بر آن وجود ندارد، و  در جواب اين تعداد از فقها بايد گفت که :
يا جوراب گفت) مسح بر آنها ماداميکه اسم خف و جوراب باقيست ( و هنوز می توان بدانها خف 

نيز جايز است، زيرا سنت در مسئله مسح خف بر وجه مطلق آمده و چنانکه شارع مسئله ای را 
بصورت مطلق بيان کرده باشد برای احدی جايز نيست که آنرا مقيد نمايد مگر اينکه برای ادعای 

د، و بر اين اساس جايز است خود نصی از شارع و يا قاعده ای شرعی داشته باشد که آنرا مقيد ساز
که حتی بر خف سوراخ نيز مسح کرد، همچنين مسح بر خف نازک نيز جايز است زيرا هدف از 

پوشيدن خف، پوشاندن پوست نيست بلکه هدف از آن ايجاد گرما برای شخص است و نفعی به وی 
است و در آن  برساند، و من مسح بر خف را جايز می دانم چرا که بيرون آوردن آن موجب سختی

فرقی بين جوراب ضخيم يا نازک با جوراب سوراخ يا سالم وجود ندارد بلکه مهم آنست که تا 
زمانيکه اسم خف باقيست (يعنی هنوز می توان بر آن اسم ُخف گذاشت) پس مسح بر آن نيز جايز 

  است.
  بر موزه ويا هم چراب : نظر فقه حنفی درمورد مسح 

و يا بدون  ٬ميفرمايند : آنعده از موزه های باريکی که آب از آن نفوذ می کندعلماء پيروی فقه حنفی 
 ٬بستن نمی توان با آن راه رفت و يا اين که مسير يک ميل يا دو ميل را پی در پی با آن طی کرد

 مسح بر همچو موزه ها اصآلجايز نمی باشد .
پشمي دارايی بافت  ويا هم  تاري ها جوراب اگر همچنان در باره جوراب های تاری  ميفرمايند که : 

ميل   باشد ؛ شرط مسح برآن اينست كه ساق پا ها را محكم گرفته وبد ون چپلي وكفش وغيره سه 
  .(مجلد ) ومنعل) باشد  وراب های منزل پياده د رآن شده بتواند يا اينكه ج

  .راب چرم د وخته شده باشد ومنعل آنست كه زير آن چرم باشد ومجلد آنست كه برتمام ج
علي ظاهر خفيه او مو قيه الخ او جوربيه ولو من غزل اوشعـــــر الثخينين :«  د ر(د رالمختار) آمده 

والمنعلين والمجلد ين   بحيث يمشي فرسخا ويثبت علي الساق بنفسه واليري ما تحته وال يشف الخ
   203 -202- فحه ص اول جلد بند فتاوي دارالعلوم ديو 246 جلداول صفحهالخ د رالمختار 

وال يجوز المسح علی الجورب الرقيق من غزل أو شعر بال خالف ولو کان ثخينا يمشی معہ فرًسخا « 
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فإن کانا رقيقين يّشفان الماء ال يجوز المسح  (٬١/١٩٢(البحر الرائق: »  فصاعدا فعلی الخالف 
البتہ اگر کپڑا اتنا موٹا ہو جس ميں مذکوره اوصاف ہوں تو اس ) ١/٨٣عليهما باإلجماع (بدائع: 

کے موزوں پر مسح جائز ہوگا۔ الشک أن المسح علی الخف علی خالف القياس فال يصح إلحاق 
غيره بہ إال إذا کان بطريق الّداللة وهو أن يکون فی معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذی هو بعدد 

 )١/١٠٩ر وغيره (فتح القدير: متابعة المشی فيہ فی السف
وأما المسح علی الجوربين فإن کانا مجلدين أو منعلين يجزيہ بال خالف عند أصحابنا وإن لم يکونا 

مجلدين وال منعلين فإن کانا رقيقين يشفان الماء ال يجوز المسح عليهما باإلجماع وإن کانا ثخينين ال 
ز وروی عن أبی حنيفة أنہ رجع إلی قولهما فی يجوز عند أبی حنيفة وعند أبی يوسف و محمد يجو

  ) ١/٨٣آخر عمره (بدائع: 
  علما ءفقه حنفی می افزايند :

رابها موجود وراب هاي مروجه امروزي شرايط مسح به اين قسم جوراب تاري وپشمي وجوبرج 
زه که و يا مو ٬اگر امامی بر موزه باريکی که آب از آن نفوذ می کند نيست ومسح برآن جايز نيست؛

ويا هم برجوراب های تاری ،  راه رفت بدون بستن نمی توان با آن  يک ميل يا دو ميل پی در پی 
مسح  کند  نه نماز خودش قبول می شود نه نماز اشخاصيکه در پشت آن امام وپشمی امروزه ، 

  نماز خوانده اند هم قبول نميشود .
 عمل مسح امام بر همچو موزه ها علماء فقه حنفی می افزايند اگر اين تعداد اشخاص از

  اطال ع حاصل نمايند ، بايد به اعاده نماز خويش نيز اقدام ورزند . وهمچوجوراب ها 
  مسح بر جوارب ها :در ارای مخالف

تعداد د رباره مسح بر جوربين يك مينويسد : 19جلد اول صفحه عالمه ابن رشد د ربدايته المجتهد 
صاحب لك (رح) وامام   ماصاحب ابو حنيفه (رح) امام صاحب مام بر عد م جواز اند ؛ ا از علماء

  .شافعي (رح) قايل برعد م جواز اند
ابو  صاحب  امام مسح بر جوراب اند که از آنجمله ميتوان از قايل برجواز وتعدادی ديگری از علماء

نام برد ، اين تعداد از علما ء ميفرمايند که : مسح محمد ؛ وسفيا ن ثــوري امام صاحب يو سف ؛ 
جلد اول صفحه ثخين باشد ؛ امام خطابي د رمعالم السنن    جايز است بشرط كه مسح بر جوراب ها 

  .مسلك امام احمد ؛ واسحاق بن راهويه همين است مينويسد : که : 121
اسحاق را  رك شا فعي ؛ احمد وقول سفيان ثوري ؛ ابن المبا عين  29صفحه  1جلد ترمذي درامام 

  مينويسد : 103جلد اول صفحه بيان كرده است ؛ مبا رك فوري د ر تحفته اال حوذي 
اصل سخن اينست كه جمهور گفته است كه مسح بر جور بين جايز نيست وقتيكه ثخين نباشد چرا كه 

احاد يث صحيحه  قرآني ثابت است عد ول ازآن الي المسح ذ ريعه وظيفه هاي غسل است كه به نص
وآن فقط د رباره مسح بر خـفـــين است نه كه د رباره مسح بر جوربين چرا كه اين احاد  ممكن است

يث صحيح نيســتــند ( جورب ) موزه تاري يا پشمي را گويند جراب اگر به د وطرف آن چرم پيوسته 
وسته شود آنرا ( منعل ) شود آنرا ( مجلد) گويند ؛ واگر صرف به حصه پاين آن چرم باشد ويا پي

  گويند ؛ واگر تمام موزه از چرم باشد آنرا ( خفين ) گويند ؛ باشد به خفين جوربين مجلد ين ؛
نباشد؛ ورقيق بوده يعني  وجوربين منعلين ؛ به اتفاق مسح جايز است واگر جوربين ؛ مجلد يا منعل

؛البته د رمسح بر جوربين غير  برآن جايز نيست  شرا يط ثخين د رآن موجود نباشد به اتفاق مسح
مجلد ين وغير منعلين ثخين اختال ف است ؛ مطلب ثخين اين است كه د رآن سه شرايط موجود 

   باشد.
  شفاف نباشد ؛ يعني اگر آب به آن بريزد به پاي ها نرسد ود يده هم نشود -1
   .محكم باشد   مستمسك بغــــير استمساك باشد ؛ يعني بد ون بستن به چيزي خــود جراب -2
  جراب د رجوازمسح  د رآن تتابع مشي ممكن باشد؛ يعني رفتن پي د رپي د رين نوع موزه ويا -3

ثال ثه وصاحبين اينست كه مسح برآن جايز   بر آن اند ك اختال ف است ؛ مسلك جمهور يعني ؛ائمه
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هدايه وصاحب رحمه هللا عد م جواز مسح بر آن است لكين صاحب   است؛ اصل مذهب امام ابوحنيفه
  ،نقل نمود ند كه اما م صاحب رحمه هللا د راخير به مسلك جمهور رجوع نموده است   بدائع

وي رحمه    روز قبل از وفات -3روز ويا سه  -9نهر ؛ نگاشته اند كه اين رجوع نه  د رمجمع اال 
هي رحمه هللا يك عــال مه عابد سند   هللا بوده است ود ريك نسخه د يگر قلمي ؛ جامع الترمــذي از

عيسي سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت ابا مقاتل   عبارت د يگر موجود است ؛( قال ابو
فتوضا   يقول د خلت علي ابي حنيفته رحمه هللا في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء   السمر قندي

وربين وهما غير مسحت علي الج  وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيآ لم اكن افعله
تصيح الشيخ احمد شاكر المحد ث ؛بهر حال ازين هم معلوم   منعلين )؛ كذافي طبعته الحلبي للترمذي

پس حاال به اين   امام صاحب رحمه هللا د رآخر عمر ؛ به قول جمهور رجوع نموده بود ؛   ميشود كه
است ؛كه جوازمسح مسئله اتفاق بوده كه مسح برجوربين ثخين جائيز است؛ اما قابل تذ كر 

  شرائط  – 3المناط بوده است ؛ يعني د ركدام جوارب كه سه  برجوربين د رحقيقت به علت تنقيح
ورنه د ركدام  مالحظه گرد د آنها د رخفين داخل اند وحكم جواز مسح بر آن مي گردد  متذ كره

  كه به سبب آن  يا اقال خبر واحد است رواياتي كه ذ كر مسح بر جوربين است همه ضعيف انـــد؛
بلكه جواز آن از احاد يث مسح بر خــــــــفين بطور عــلت؛غايــت   زيا د ت بر كتاب هللا جائيز نيست ؛

  .است
   عدم دست يابی به آب:

شخصی (بدليل نيافتن آب ناچارا) تيمم می کند و سپس خفين به پا می کند، آيا برای او بطور مثال 
  ؟ يافت باز بر خفين مسح کندجايز است که هرگاه به آب دست 

بجای آب با خاک تيمم گرفته باشد، در آنصورت برايش جايز  اين شخص اگر در جواب بايد گفت : 
 حديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلم به صراحت فرموده است: ر، زيرا دنيست که بر خفين مسح نمايد 

بخاری (   ام (وضوء داشتم). پوشيدهدر حالت طهارت (پاها) آنها را »  فإنی أدخلتهما طاهرتين «
  ) . 274) و مسلم ( 206

در حاليکه طهارت کردن با تيمم شامل پاها نمی شود بلکه در تيمم فقط صورت و دو کف دست شامل 
طهارت می شوند و بر اين اساس اگر شخصی آب جهت طهارت نداشت يا اينکه مريض بود و 

نداشت، او می تواند خفين بپوشد هرچند که طهارت توانايی استفاده از آب را جهت وضوء گرفتن 
نداشته باشد و مدت استفاده از آن نيز نامحدود است بلکه تا زمانيست که به آب دست می يابد يا 

اينکه اگر مريض است تا وقتيکه شفا می يابد ( که در آنصورت برای نماز بايد خفين را درآورده و 
  م گرفتن طهارت نمی شوند.با آب وضوء بگيرد) زيرا پاها در تيم

  جوراب ها:برخفين ونيت در مسح 
زيرا حکم عمل (مسح کردن)  نيست ، تیدر مسح بر موزه ويا هم جوراب ها اصآل برای نيت ضرور

به مجرد وجود آن (وجود جوراب) ثابت می گردد و لذا ضرورتی به نيت نيست، همانگونه که اگر 
کسی لباس پوشيد، شرط نيست که او نيت داشته باشد که با آن لباس عورت خويش را در نمازش 

ه آنها را مسح خواهد کرد. بپوشاند، بنابراين در پوشيدن خفين نيز شرط نيست که نيت داشته باشد ک
همچنين برای مدت مجاز آن نيز نيت الزم نيست . وطوريکه در فوق ياد اور شديم اگر شخص مسافر 

ميتواند تا سه شبانه روز و هرگاه مقيم بود برای يک شبانه روز آنها را مسح کند حال چه  باشد ،
  نيت آنرا داشته بود و چه نيت نکرده بود.

  مدت ووقت مسافرت:
سفری که جايز است در آن نماز قصر شود همان سفری است که در آن می توان به مدت سه شبانه 

هرگاه ما در «که قبال ذکر کرديم می گويد   صفوان بن عسال روز بر خفين مسح کرد، زيرا حديث
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، پس ماداميکه انسان مسافری است که در آن می تواند نماز را قصر کند در آنصورت »سفر بوديم
  واند سه شبانه روز نيز بر خفين مسح نمايد.می ت

  ه:ـتوج
صفوان بن عسال رضی هللا عنه: پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ما امر نمود که هرگاه در سفر   حديث

(در اين صورت بايد خفهارا در  بوديم تا سه شب و روز ُخف هايمان را درنياوريم مگر در جنابت
بر اثر مدفوع، ادرار و خواب (که همگی موجب باطل شدن شود) اما  آوريم چون مسح باطل می

) ، و نسائی ، کتاب الطهارة ( 96ترمذی ، کتاب الطهارة ( وضوء هستند)، درآوردن آنها الزم نيست.
  ). 478) ، و ابن ماجة کتاب الطهارة (  127

  در مسح : ،ومسافر به مقيم مسافربه مقيم تغيير حاالت 
اقامت ازمسح بر خفين استفاده می برد،قبل از اينکه مدت مجاز مسح  که در حالمقيم  شخصهرگاه 

بر خفين اش به اتمام رسد آغاز به سفر نمود ،در اين صورت حکم بر طبق رای راجح ،شرعی 
تا مدت زمان مجاز مسح خف برای شخص مسافر از خف  همين است که اين شخص ميتواند 
  استفاده کرده و بر آن مسح نمايد.

او حکم شرع همين است که:مسافر بود و سپس مقيم گشت بر طبق قول راجح شخص گر همچنين ا
بايد مدت مجاز مسح خفين برای مقيم را مراعات کند، البته برخی از اهل علم گفته اند که اگر شخص 
در حالت مقيم مسح کرد سپس به سفر رفت، او فقط در همان مدت مجاز برای فرد مقيم می تواند بر 

نمايد ولی قول راجح همانست که گفتيم زيرا آن شخص مقيم زمانی اقدام به سفر می کند  خفين مسح
که هنوز مدت زمان مجاز مسح برای آن شخص باقی مانده بنابراين هرگاه به سفر رفت چون او در 
اين حالت جزو مسافرين خواهد بود لذا مدت زمان جايز برای مسافر که همان سه شبانه روز است 

  دقه داده می شود.به او ص

  شک درمورد زمان آغاز مسح: 
شروع مسح بر خفين و زمان آغاز آن در شک افتاده  اگر حالتی برای شخص پيش ايد که در مورد 

  چکار کند؟ بايد حال او
  نمايد، مثال هرگاه به شک افتاد که آيا در هنگام نماز ظهرعمل در اين حالت او بايد بنا بر يقين 

( خفين را پوشيد و بر آن ) مسح کرد يا در هنگام نماز عصر، او بايد برای زدودن شک از خود  
  ابتدای مسح را از نماز عصر حساب کند، زيرا اصل بر عدم مسح است. 

و اما دليل اين قاعده يعنی (اصل بر بقای شیء است بدانگونه که در ابتدا بوده است) و اصل نيز در 
: مردی از رسول عليه الصالة والسالم در مورد کسی سوال کرد که احساس ابتدا عدم مسح است

ال ينصرف حتى «کرده در هنگام نماز چيزی از وی خارج شده، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:
 ً تا صدايی نشنود يا بويی را احساس نکند(از نماز) منصرف « »يسمع صوتاً أو يجد ريحا

(در اينجا فردی که در   ) . 361) و مسلم ، کتاب الحيض (  137( بخاری ، کتاب الوضوء   ».نشود
نماز بوده لزوما بايد طهارت داشته باشد، لذا طبق قاعده ی فوق اصل بر طهارت اوست مگر اينکه 

يقين بيابد که در اثنای نماز وضوءيش باطل شده، اما کسی که از خف استفاده می کند چون در 
می کرد لذا اصل بر عدم پوشش خفين گذاشته می شود پس برای اينکه به ابتدای کار از آن استفاده ن

يقين برسيم بنا به اين قاعده چنين فرض می کنيم که در نماز ظهر خف استفاده نمی شده بلکه در 
نماز عصر از آن استفاده شده است و بدين ترتيب شک را از خود دور می کنيم، يعنی برای زدودن 

می کنيم و اصل در استفاده از خفين آنست که در ابتدا از خفين استفاده  شک هميشه به اصل رجوع
نمی شده، ولی اصل در نماز آنست که در ابتدا فرد طهارت داشته و بعد شروع به نماز خواندن کرده 

  .لذا در ابتدا طهارت وجود داشته و اصل در نماز وجود طهارت است)
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   اتمام زمان مسح:
حکم شرعی در مورد اتمام زمان مسح  ( بر خفين وجوراب ها ) همين است بعد از اينکه مدت تعين 

  گيرد .جديد شده ( برای مقيم ومسافر ) به پايان ميرسد بايد وضؤ 
ضؤ به تجديد مسح بر ومسافر ) بدون يامقيم و ایولی اگر شخص بعد از انقضای مدت مسح  ( بر

  نماز اش باطل است .خفين ويا جوراب بپردازد 
بنآ برنماز گزار واجب است که بعد انقضای مدت تعين شده اقدام به وضؤ جديد وکامل نموده وپا 

  هايش را بشويد .

  ها : مسح مجدد بر خف وجوراب
هرگاه شخصی در حالی که وضوء داشته خف يا جوراب را درآورد سپس قبل از اينکه وضوءيش 

  د، آيا جايز است بر آنها مسح کند؟باطل گردد دوباره آنها را بپوش
هرگاه کسی جورابهايش را درآورد سپس دوباره بپوشد در حاليکه هنوز وضوءيش باقيست، چنانکه 
وضوءی اولش بوده باشد يعنی هنوز وضوءی اولش باطل نشده، در آنصورت ايرادی ندارد که (بعد 

سح نمايد، اما چنانکه آن وضوء، وضوءيی از اينکه آنها را درآورد) دوباره آنها را بپوشد و بر آن م
باشد که با مسح بر جوراب گرفته شده باشد (يعنی وضوءی اولش باطل شده بعد دوباره وضوء 

گرفته ولی اينبار در اين وضوء بر خفين مسح نموده) در اينصورت اگر جورابها بيرون آورده شوند 
سح نمود، زيرا پوشيدن دوباره  آنها زمانی ديگر جايز نيست که اگر دوباره پوشيده شدند بر آنها م

بوده که با آب وضوء گرفته نشده (پاها شسته نشده اند) و اين طهارت در حقيقت وضوءی مسح 
است (نه وضوءی آب)، و اين از کالم اهل علم فهميده می شود. اما اگر کسی بگويد که چنانکه 

رچند که در حالت وضوءی مسح پوشيده شخصی جورابها را بعد از اينکه درآورد دوباره بپوشد ه
  .او می تواند تا زمانيکه هنوز مدت مسح باقيست بر آن مسح کند   باشد

  وردن خفين در مسح:آموضوع در 
  بنابراين نبايد بگوييم که درآوردن خفين جزو مبطالت مسح است؟ 

و چنانکه  اگر کسی خفين خود را درآورد، وضوءيش باطل نمی شود ولی مسح آن باطل می گردد،
آنها را دوباره پوشيد درحاليکه وضوءيش باطل شده بود، الزمست که خفين درآورد و پاهايش را 
بشويد، و مهم آنست که بنا به کالم اهل علم بدانيم که او بايد خف را هنگام گرفتن وضوءی آب که 

  پاها نيز شسته می شوند بپوشد.

    :کيفيت مسح ومحل آن
شده ی ) خود را از انگشتان پا تا ساق  ترکه؛ فقط کافيست تا دستان ( کيفيت مسح بدينگونه است

خود بکشاند، يعنی آنچه که مسح می شود فقط ظاهر بااليی خف است، پس فقط دستهای خود را از 
انگشتان پا تا ساق بکشاند، و نيز می تواند که با هر دو دست خود همزمان هر دو پا را مسح نمايد 

بر پای راست و با دست چپ بر روی پای چپ مسح نمايد در يک لحظه ی يعنی با دست راست 
همزمان همانگونه که در يک لحظه دو گوش مسح می شوند، و اين از ظاهر سنت نبوی برداشت 

بر آندو مسح «  می شود به دليل قول مغيرة ابن شعبة که گفت: (پيامبر صلی هللا عليه وسلم ) 
بلکه گفت که پيامبر صلی هللا عليه وسلم » ای راست شروع کردمسح را از خف پ«و نگفت: » نمود

  بر آندو (خف) مسح نمود.
پس ظاهر سنت نبوی چنين است، ولی اگر فرض کنيم که او با يکی از دستهايش فعاليتی انجام نمی 

  دهد (عمل نمی کند) پس می تواند ابتدا بر خف پای راست مسح کند سپس بر طرف چپ.
هر دو دست، پای راستشان را مسح می کنند و سپس با هر دو دست پای چپ  ولی بيشتر مردم با

خود را مسح می نمايند. و تا جاييکه خبر دارم اين نوع مسح کردن اصلی در شرع ندارد، و علماء  
 می گويند: با دست راست خف پای راست و با دست چپ خف پای چپ مسح می شود.



 مسح برموزه و جوراب

 

9 

  فين:موضؤع مسح بر ظاهر وقسمت های پايين خ
  در موضوع مسح  برخی از اشخاصی را می بينيم که هم بر ظاهر و هم بر قسمت پايين خفين مسح  

می کنند . اين عمل افراد درست  بوده  ونماز آنها صحيح است و همچنين وضوءيشان نيز (با اين 
نت روش مسح) درست است، اما بايد توجه داشته باشند که مسح قسمت پايين خف (زير پا) جزو س

  نيست، در سنن از حديث علی ابن ابيطالب رضی هللا عنه آمده که گفت: 
اگر دين با رای و نظر مردم می بود پس می بايست مسح زيرين خف اوالتر از مسح باالی آن «

(أبو داود ،  ».باشد، و من پيامبر صلی هللا عليه وسلم را ديدم که ظاهر خف هايش را مسح می کرد
) .و بر اين داللت دارد که فقط مسح قسمت بااليی خف يا جوراب 164)، (  162کتاب الطهارة ( 

  ) مشروع است.
  يادداشت :

برخی از فقها در بين مسح بر موزه ها وجوراب زنان ومردان فرق قايل اند در توضيح اين مساله 
اينجا قاعده هيچ فرقی در مسح برخفين بين مردان و زنان وجود ندارد، و الزمست که بايد گفت که : 

ای را ياد گرفت که؛ اصل آنست که هرآنچه که برای مردان ثابت است در حق زنان نيز ثابت خواهد 
بود و بلعکس هرآنچه که در حق زنان ثابت است در حق مردان نيز ثابت خواهد شد مگر اينکه 

  دليلی وجود داشته باشد که آنها را جدا نمايد.

  حکم در آوردن جوراب:
ن جوراب يا قسمتی از آن جهت خاراندن پاها يا بيرون انداختن چيزی که وارد پايش حکم درآورد 

  شده مانند سنگريزه و همانند آن چيست؟
اگر دستش را از زير جوراب داخل کند ايرادی وجود ندارد، اما اگر جوراب را بيرون کشد در 

نمی سازد، ولی اگر قسمت آنصورت اگر قسمت کمی از جوراب را از پا بيرون زده بود ضرری وارد 
زيادی را بيرون کشيده بود بگونه ايکه بيشتر پايش نمايان شود پس در اين حالت مسح 

  ميشود.باطل    برخفين

   نماز: جموضؤع مسح برای پن
در نزد برخی ازعوام الناس طوری معروف است که مسح برخفين صرف برای پنج نماز جواز دارد ، 

  اول تکرار می کنند.سپس بعد از آن بار ديگر از 
در جواب بايد گفتن داشتن همچو نظريه درست نمی باشد ، وقول صحيح آنطوريکه در فوق ياد اور 

شديم همين است که : مدت مسح برای شخصی مقيم  ، يک شبانه روز بوده ،  ، واين شخص 
ند ويا بيشتر از ميتواند به مدت يک شبانه روز که بر خفين مسح ميکند ، فرق نميکند پنج نماز بخوا

آن  ولی ابتدای مدت آن از لحظه   اولين مسح اغاز می يابد ،وميتواند  تا ده نماز و يا بيشتر واز آن 
بخواند ، مثال اگر شخصی در نماز صبح روز دوشنبه خف پوشيد (ولی آنرا مسح نکرد) و 

شود)، بعد در  وضوءيش باقی بماند تا اينکه شب می خوابد (که در اينصورت وضوءيش باطل می
صبح روز سه شنبه هنگام وضوء گرفتن برای نماز صبح برای بار اول بر خفين مسح کند، پس در 
اينجا او می تواند تا نماز صبح روز چهارشنبه (همچنان و هرگاه خواست وضوء بگيرد) بر خفين 

مغرب و  مسح نمايد، پس در اين وضعيت او در روز دوشنبه با خفين نماز صبح و ظهر و عصر و
عشاء را خوانده و تمامی اين مدت، بعنوان زمان جواز استفاده از خف برايش محسوب نمی شود 

زيرا او هنوز بر خفين مسح نکرده و اين مدت زمان قبل از مسح خفين بوده است، بعد از آن صبح 
صر نيز روز سه شنبه بر خفين مسح کرده و نماز می خواند و بعد در ظهر دوباره مسح می کند و ع

مسح می کند و مغرب باز مسح می کند و عشاء نيز دوباره مسح می کند و همچنين می تواند 
چنانکه مدت زمان جواز مسح بپايان نرسيده باشد برای (نماز صبح) روز چهارشنبه نيز آنرا مسح 

  کند (و تا پايان آنروز چنانکه وضوءيش باقی بماند ساير نمازهای ديگر را نيز بخواند).
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ساعت پنج صبح بر خفين مسح کند (پس شروع مدت مسح از    ال فرض کنيم او در روز سه شنبهمث
  اين لحظه است) تا اينکه نماز عشای روز چهارشنبه را نيز بخواند، حال در حقيقت او با اين وضوء 
( عالوه بر نمازهای روز سه شنبه) نماز صبح چهارشنبه و نيز نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا 

نيز خوانده، پس از لحظه ايکه خفين را پوشيده پانزده نماز را خوانده است (نماز روز دوشنبه  را
نيز محسوب شده است)، زيرا او خفين را در نماز صبح روز سه شنبه و در ساعت پنج پوشيده و 

دقيقه) بر آنها مسح کرده  4:45بعد در روز چهارشنبه ساعت چهار و چهل و پنج دقيقه ی صبح ( 
وضوءيش تا زمانيکه نماز عشای آنروز را می خواند باقی مانده، بنابراين او پانزده نماز را از  و

  لحظه ی پوشيدن خفين خواند.

    :کشيدن خفين بعد از مسح
هرگاه شخصی وضوء بگيرد و بر خفين مسح کند، و در اثنای مدت زمان جواز مسح خفين خود را 

ا او نماز بخواندواصال نمازش صحيح است يا اينکه وضوءيش دربياورد ،مثال قبل از نماز عصر، آي
  با بيرون آوردن خفين باطل شده است؟

قول راجح بين اقوال اهل علم و آنچه که شيخ االسالم ابن تيميه و جماعتی از اهل علم برگزيده اند 
لی بعد اينست که وضوء با درآوردن خفين از پا باطل نمی شود، پس اگر کسی وضوء داشته باشد و

خفين خود را درآورد، با اين عمل وضوءيش باطل نخواهد شد، زيرا وقتی که شخصی هنگام وضوء 
گرفتن از خفين استفاده می کند و بر آن مسح می نمايد در حقيقت وضوءيش بمقتضی دليل شرعی 
ند کامل است، پس چنانکه آنها را بيرون آورد باز وضوءيش بنا به مقتضی دليل شرعی ثابت می ما
و جز با وجود دليل شرعی امکان نقض وضوء وجود ندارد، از طرفی هيچ دليلی وجود ندارد که 

درآوردن خفين يا جوراب باعث ابطال وضوء شود و بر اين اساس وضوءی چنين کسی باقيست، اما 
ند در اگر او بعد از اينکه خفين را درآورد دوباره آنها را پوشيد و خواست مانند سابق بر آنها مسح ک

اينصورت بنا بر آنچه که از کالم اهل علم در اين مورد می دانم اين عمل وی جايز نيست (مگر اينکه 
 هنوز اولين وضوءيش که در آن پاهايش را شسته بود باقی مانده باشد).

   :نوع جوراب ها در مسح 
م ياد اور شديم يکی از موضعات اختالفی دربين علماء بوده هنوع جوراب ها طوريکه در فوق 

  از فقها بدين باور اند که جوراب که بدان مسح صورت ميگيرد ، حتمآ بايد جرمی باشد . وتعدادی 
شافعی وپيروان امام صاحب مالک )  صاحب مذهب امام  علمای از اهل علم از جمله (  حتی برخی 

  خفين (که از جنس چرم و پوست است) جايز نيست. بدين باور اند که : مسح بر غير
اين تعداد علماء بدين عقيده اند که : جوراب در حکم خف نيست، ومی افزايند که : هيچ حديثی در 

  جواز مسح بر جوراب ثابت نشده است.
در سنن خود از مغيره بن که امام  ترمذی  در مورد ثبوت مسح بر خفين وجوراب ها همان حديثی 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  « نموده است ، ميتوان استدالل نمود: ضی هللا عنه روايت شعبه ر أَ النَّبِیُّ َصلَّی }َّ تََوضَّ
صلی هللا عليه  پيامبر«).يعنی : 559) و ابن ماجه (99ترمذی (» َوَمَسَح َعلَی اْلَجْوَربَْيِن َوالنَّْعَلْيِن 
  ».ح کردها ونعلين اش  مس وسلم وضو گرفت و بر جوراب

  : الجوراب: لفافة الرجل (جامه پا، يعنی پارچه ای که بر پا پيچند).مينويسد که»  القاموس« مولف 
 ،يعنی : جوراب».والجورب هو غشاء للقدم من الصوف يتخذ للتدفئة « و ابوبکر بن العربی گفته : 

  ».پوششی برای پا از جنس پشم است که برای گرم نگهداشتن آن بکار می رود
المسح علی الجوربين « از يحيی البکاء روايت است که گفت : شنيدم که ابن عمر می گفت : و 

البن أبی » المصنف ».« مسح بر جورابها مانند مسح بر خفين است«يعنی : ». کالمسح علی الخفين
  ) .173/  1شيبة (

آن مباح باشد و  مسح بر هر چيزی که بر پا پوشند سنت، چيزی که پوشيدن«و امام ابن حزم گفته : 
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تا مافوق کعبين را دربرگيرد، و فرقی ندارد که خفين از پوست باشد يا پنبه يا عود يا حلفاء (گياهی 
  ) .321/  1المحلی " (»" يا جوراب کتانی و يا پشمی يا پنبه يا مو  که از آن حصير سازند)

  پانسمان زخم): و مسح بر جبيره (باند
فته ميشود که شکستگی استخوان را اصالح و توانا می سازد جبيره (پانسمان) به آن چيزی گ

هرآنچه که در عضو طهارت به سبب نياز  ،(چوبهايی که بر شکسته بندند) و منظور از آن نزد فقها
قرار داده می شود، مانند گچی که بر روی شکستگی است يا مرهمی (نوار چسب دست(طبی) يا 

ز آنچه که مشابه آنست، که مسح بر آن بجای شستن زخم) که بر روی زخم قرار می گيرد و ني
  کافيست.

 فلستریچنانچه تشخيص دهيم که الزمست تا بر زخم ساق يا بازو (يا هر عضو وضوءی ديگری) 
چسبی باشد و بدان احتياج دارد در اينصورت می توان بجای شستن بر آن مسح نمود، و وضوء 

اگر فرض شود اين شخص حتی اين پانسمان يا چسپ  گرفتن با چنين حالتی کامل است بدين معنا که
را باز کند، باز طهارت وی باقيست و با بازکردن آنها وضوء باطل نمی شود زيرا آن وضوء بر وجه 
شرعی و بصورت کامل انجام شده است، و بازکردن مرهم يا پانسمان دليلی بر باطل شدن وضوء يا 

رض با اين قول باشد وجود ندارد. البته برخی از احاديث طهارت نيست، و نيز دليلی در جبيره که معا
ضعيف وجود دارند که برخی از اهل علم بدانها استناد کرده اند و گفته اند: مجموع اين احاديث 

ضعيف باعث می شود که بعنوان حجتی به حساب بيايند و برخی از اهل علم نيز گفته اند که بدليل 
استناد و اعتماد نمود، و لذا علماء  اختالف کرده اند و برخی ضعف آن احاديث نمی توان بدانها 

چنين رای داده اند که : طهارت عضوی که بر آن باند يا پانسمان است الزم نيست زيرا او از طهارت 
آن عاجز و ناتوان است، و برخی چنين رای داده اند که: بايد ابتدا بجای آن عضو باندپيچی شده 

نيست که بر آن مسح کند. اما جدای از حجت يا حجت نبودن آن  ضرورتی يکبار تيمم بگيرد ولی 
احاديث می توان گفت که نزديکترين اقوال به قواعد شرعی آنست که عضو باند پيچی شده مسح می 

  گردد و اين مسح آنرا از گرفتن تيمم بی نياز می گرداند.
يافت، چند حالت برای آن وجود و هنگاميکه می گوييم: هرگاه شخصی زخمی را در اعضای طهارت 

  دارد:
زخم مکشوف است(باند پيچی نشده) و شستن آن نيز ضرری وارد نمی سازد، در اين  حالت اول:

  حالت شستن آن واجب است.
زخم مکشوف است و شستن بدان ضرر می رساند ولی مسح آن بدون ضرر است، در  حالت دوم:

  اين حالت شستن واجب نيست ولی مسح آن واجب می شود.
زخم مکشوف است ولی هم شستن و هم مسح بدان ضرر می رساند، در اين حالت بايد  حالت سوم:

  بجای آن عضو، تيمم بگيرد.
سمان بسته شده است زيرا بدان نياز بود، در اين حالت بر زخم بوسيله ی باند و پانحالت چهارم:

  روی باند يا پانسمان يا مشابه آنها مسح می شود و الزم به شستن نيست.
   :رهـيـشرط مسح بر جب

بر جبيره مسح نمی شود مگر هنگامی که ضرورت و نيازی در شرط مسح بر جبريه بايد گفت که :
نايی و به اندازه  آن مسح بر آن واجب می شود، و البته در توا  باشد، که در آنصورت به اندازه 

اينجا منظور از نياز و ضرورت فقط وجود زخم يا شکستگی نيست، بلکه هرآنچه که بستن باند يا 
  پانسمان يا چسپ برای آن ضرورت داشته باشد، پس آن مورد نيز جزو ضرورت و نياز خواهد بود.

   :زخم گاز پانسمان مسح 
در حکم مسح باالی جبيره ميباشد با يک تفاوت که مانند مسح بر زخم پانسمان ومسح باالی  گاز 

خفين نيست که مدت زمان معينی برای آن درنظر گرفته شود، بلکه تا زمانيکه بدان نياز باشد می 
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توان بر آن مسح نمود، و همچنين بر خالف خفين می توان بر جبيره چه در وضوء و چه در غسل 
  بر آن مسح کرد، پس هرگاه غسل واجب گردد بايد بمانند وضوء بر جبيره مسح شود.

  کيفيت مسح بر جبيره:
الزمست، زيرا طبق اصل بدل حکم  در کيفيت مسح بر جبيره علماء بدين عقيده اند که :مسح کل آن 

مبدل را دارد (يعنی مسح حکم شستن را دارد) و در سنت نبوی خالف اين امر وارد نشده است، و 
در اينجا مسح جايگزين شستن می شود (مسح بدل شستن است) و همانطور که شستن، کل عضو را 

مسح بر خفين در حقيقت  دربر می گيرد پس مسح نيز الزم است کل جبيره را دربر بگيرد، ولی
رخصتی از جانب شرع است از طرفی جواز اکتفا به مسح قسمتی از خفين يا جوراب در سنت وارد 

  ود دارد ولی برای جبيره خير)   شده است.( يعنی برای اين مورد دليل شرعی وج
 ؟چرا مسح مستقيا باالی پا صورت نگيرد

ارت باشد يعنی وضوء داشته باشد و سپس جوراب بپوشد، ميتواند طوريکه در فوق ياد اور شديم کسيکه  در حال طه
تا مدت يک شبانه روز هنگام وضوء روی پاها خويش را مسح کند، و اگر مسافر باشد ميتواند تا مدت سه شبانه 

 :روز روی پاهايش مسح کند، و دليل مسح کردن روی پاها همان روايت مغيره بن شعبه رضی هللا عنه است که گفت
کنت مع النبی صلی هللا عليه و سلم ذات ليلة فی مسير، فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل وجهه و ذراعيه و مسح  «

(متفق عليه) (شبی در راه با » برأسه، ثم أهويت إلنزع خفيه فقال : دعهما فأنی أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما
هايش همراه با  هايش ريختم، صورت و دست بر دستپيامبر صلی هللا عليه و سلم بودم، از آبی که در ظرف بود 

ساعدهايش را شست و سرش را مسح کرد، سپس خواستم تا خفهايش را در بياورم فرمود : آنها را در نياور چون 
 ام (وضو داشتم) سپس بر آنها مسح کرد). در حالت طهارت آنها را پوشيده

ی  همه «گويد :  ) می164/3ووی رحمه هللا در شرح مسلم (بنابراين سنت آن است که روی پاها مسح شود، و امام ن
اند، خواه  ها) در سفر و حضر اجماع کرده شود، بر جايز بودن مسح خفين (موزه کسانی که به اجماعشان اعتماد می

د ای که توانايی حرکت ندار برای ضرورت باشد يا غيرضرورت، حتی برای زنی که هميشه در خانه است يا از پا افتاده
نيز جايز است، و حسن بصری رحمه هللا گويد : هفتاد نفر از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای من روايت 

 ». کرد اند که پيامبر صلی هللا عليه و سلم خفين را مسح می کرده
رسول هللا جعل  « :از علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه آمده است که گفت و دليل مدت زمان مسح روايتی است که

(صحيح مسلم ) (پيامبر صلی هللا عليه و سلم » صلی هللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر و يوما و ليلة للمقيم
 .(مدت مسح را) سه شبانه روز برای مسافر و يک شبانه روز برای مقيم تعيين کرد)

کان أسفل الخف أولی بالمسح من أعاله، لقد لو کان الدين بالرأی ل «  :و اينکه حضرت علی رضی هللا عنه فرمود
 )1/  278/  162ابوداود  –(صحيح » رأيت رسول هللا صلی هللا عليه و سلم يمسح علی ظاهر خفيه 

بود مسح قسمت زيرين خف بر مسح باالی آن برتری داشت، ولی پيامبر  می - اشخاص  –(اگر دين بر اساس رأی 
 کرد.) يخف را مسح میصلی هللا عليه و سلم را ديدم که باال

منظور اينست که کسی که فقط بمجرد رأی و نظر سريع و سطحی به مسائل شرعی بنگرد، فکر ميکند که ربطی به 
عقل ندارد، مانند مسئله مسح خفين که ظاهرا بايد زير پاها مسح شوند نه باالی آنها، از آنجاييکه کف پاها محل 

ی اگر به دقت بدين مسئله و همچنين ساير مسائل شرعی بنگريم ميبينيم که تماس با زمين هستند و کثيف ميشوند، ول
هيچ مسئله شرعی مخالف عقل نيست، و در مسئله مسح پاها نيز همينطور، و با کمی دقت خواهيم دانست که در 

که فقط کمی مسح باالی پاها بجای زير آنها نيز حکمتی وجود دارد و آن اينست که اگر زير پاها مسح شوند از آنجاي
آب به سطح کف پاها ميرسد سبب آلودگی و کثافت بيشتر پاها و همچنين زمين ميشود و جای نماز کثيفتر خواهد 

  کرد، لذا باالی پاها بجای زير پاها مسح ميشوند

  سوال وجواب توضيحی درمورد مسح:
  ها: وزهـبر م  مسح حکام ا

  جايز است؟   كردن  ها مسح از موزه  نوع  بر كدامسوال: 
  جايز است:   موزه  نوع  بر سه  جواب: مسح

  شوند.   پنهان  بچلک پاها در آن  باشد و تا   از چرم  كه  ای موزه - 1
  جوراب .  -2

  ها جايز است؟  بر موزه  مسح  صورتی  در چهسوال: 
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  وضوء شد، از همان اگر بی  شوند، آنگاه  پوشيده  ملكا  از وضوءی  ها پس موزه  كه  جواب: هنگامی
  كند.   ها مسح گيرد، بر موزه وضوء می  كه  لحظه

  كرد؟   ها مسح بر موزه  توان می  تا چند روز پياپیسوال: 
  جايز است.   روز، مسح  شبانه  مسافر تا سه  روز، و برای  شبانه  تا يك  مقيم  شخص  جواب: برای

  موزه: بر  ترتيب  مسح
از سر   دست  با انگشتان  شود كه  مسح  صورت  پا بدين  پشت  ترتيب مسح طوری است که : قسمت

  كند.   پا، مسح  باالی  قسمت  سوی  پا به  انگشتان
  ها جايز است؟  بر موزه  مسح  در هر دو حال  و غسل  آيا در وضوءسوال: 

  جايز نيست.   غسل، مسح  ر صورتو د  جايز است  وضوء مسح  در حال  جواب: خير! فقط
  يا خير؟   هستند جايز است  پاره  كه  هايی بر موزه  مسح سوال:  

  شود، مسح پا ظاهر می  انگشت  رفتن، سه  راه  در وقت  باشد كه  شده  آنقدر پاره  جواب : اگر موزه
  باشد جايز است.   و اگر كمتر از آن  باالی جايز نيست

  س ( فلستر زخيمی پای ودست شکستکی ) بـبر گي  مسح  حكم 
  شود؟  می  گفته  چيزی  چه  گيبس  بهسوال: 

  زخم  روی  بهبودی  برای  استخوان  شدن  بعد از شكسته  كه  است  چوبی  آن  در واقع  جواب: جبيره
  زخم  روی  كه  و غيره  يا گچ  يا باند يا چسب  چوب  است، به  عام  از گيبس   هدف  شود. ولی می  بسته
  شود.  می  گفته  شود، گيبس هم می  بسته

  يا خير؟   جايز است  و غيره  بر باند يا گچ  آيا  مسحسوال: 
باز   اسانی   باشد و اگر به  ضرر داشته  زخم  برای  آن  باز كردن  كه  در صورتی  جواب: بلی! جايز است

  است.   الزم  آن  باشد، شستن  نداشته  ضرری  زخم  شود و شستن
  است؟   الزامی  گيبس   كل  شود يا مسح  مسح  و برابر آن  زخم  باالی  آيا فقطسوال: 

  آن.   باشد يا تمام  از گيبس   در زير قسمتی  خواه  شود، زخم  مسح  جواب: بايد تمام گيبس 
  شود؟  آغاز می  زمانی  از چه  مسح  سوال:  مدت

روز   شبانه  مسافر سه  روز، و برای  شبانه  يك  مقيم  برای  است  وضوء شده  بی  كه  جواب:از وقتی
عصر با   پوشيد و تا وقت  و موزه  وضوء گرفت  نماز فجر جمعه  برای  اگر كسی  جايز است. مثالً   مسح

  كند.  ها مسح روز بر موزه  شبانه  يا سه  يك  مدت  به  وقت  وء شد از همانوض  بی  وضوء بود، آنگاه
  شود؟  می  باطل  چيزی  از چه  سوال :  مسح

موارد   از اين  بر آن، مسح  كند. عالوه می  را نيز، باطل  كند، مسح می  وضوء را باطل  جواب : هر آنچه
  شود:  می  باطل  هم
  كشيد.   ها را از پا بيرون موزه -1
  باشد.   شده  پاره  پا، موزه  انگشت  سه  اندازه  به -2

  كار بكند؟   رسيد چه  پايان  به  مسح  كشيد يا مدت  را از پا بيرون  وضوء موزه  سوال : اگر در حال
  وضوء مستحب  تمام  ها را بپوشد. برگرداندن موزه  را شسته  پاهايش  فقط  جواب : در هر دو صورت

  نيست.   ماست، الز
و   بازگشت  خانه  بود، به  كرده  ها مسح روز بر موزه  شبانه  يك  مدت  از اينكه  پس  سوال:  اگر مسافری

  چيست؟   شد حكمش  مقيم
  كند.   بر آنها مسح  بكشد و مجدداً   ها را از پا بيرون جواب: موزه

  ست؟ چي  مسافر شد، حكمش  كرد و سپس  را شروع  مسح  سوال: اگر مقيمی
كند و   ها مسح روز بر موزه  شبانه  روز مسافر شد، تا سه  شبانه  يك  شدن  از تمام  جواب: اگر پيش
  كند.   كشيده، مجدداً، مسح  ها را از پا بيرون روز سفر كرد، موزه  شبانه  يك  شدن  اگر بعد از تمام

  يا خير؟   جايز است  بر آن  بود، مسح  شده  پاره  مختلف  از جاهای  سوال:  اگر موزه
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  انگشت  سه  اندازه  آن، به  پارگيهای  بود و مجموع  شده  پاره  مختلف  از جاهای  موزه  جواب: اگر يك
پا باشد، در   انگشت  هر دو موزه، برابر با سه  شده  پاره  اگر جاهای  جايز نيست، ولی  شد، مسح پا می
  پايان      جايز است.   مسح  حالی  چنين
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