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 مقدمة 
 

 :  ا، أما بعدا كثي  م تسليم  وسل   ،، وعلى آله وصحبه ، وصلى هللا على من ال نيب بعدهاحلمد هلل وحده
)الوجيز يف   املسح على اخلفني واجلوربنيفهذا كتاب  فيه على سبيل االختصارأحكام  يتعلق   (، ذكرت  ما 

 على ما هو الراجح ابلدليل عند احملققني من العلماء رمحنا هللا وإايهم.  ملسح على اخلفني واجلوربنياب
 إفادة طائفتني ِمن املسلمني: والغرض من كتابته 

 الطائفة األوىل: الطالب املبتدؤون.    
 املسلمني.  ومالطائفة الثانية: عم   

وخلصته وسهلته، وجعلته عاراي عن الدليل والتعليل لكي يتيسر للجميع قراءته، وليتمكن الطالب املبتدئ من 
يدا عن التعرض للمسائل اخلالفية، واألقوال على القول الراجح بع  قراءته على شيخه يف وقت وجيز، فيشرحه له 

 ، وتربك أفهامهم.الطالب  الضعيفة واملرجوحة اليت قد تشتت أذهان
القبول، وأن يغفر يل ولوالدي ولزوجي وولدي   ينفع به مجيع املسلمني، وأن يكتب له  أسأل هللا تعاىل أن 

 وشيوخي وتالميذي ومجيع املسلمني.
 محة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني.  وصلى هللا وسلم على املبعوث ر 

 
 كتبه الفقي إىل هللا تعاىل

 عبد الرمحن بن فهد الودعان الدوسري
       awadaan@gmail.com 
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 ني واجلوربني أحكام املسح على اخلف  
 

َوربُ و  ،: ما يُلَبُس على القَدمنِي ِمن اجلِلد وحنوِهاخلخُف   -1 القَدمنِي ِمن الص وِف أو الُقطِن  : ما يُلَبُس على اجلخ
 .وحنومها

ضوء، وكان فيه خالف قدمي مل على جواز املسح على اخلفني يف الوُ    رمحنا هللا وإايهمةِ ن  الس    اتفق أهلُ   -2
، ومن أصح ما ثبت يف  أهل البدع، وقد تواترت فيه األحاديث عن النيب  يستمر، وال خيالف فيه اآلن إال  

ُشعخَبَة  ث  مشروعيته: حدي بِن  النيبِي    الخُمِغيَِة  مَع  فقاَل:   قال: كنُت  ُخف يخِه،  أِلَنخزَِع  َويخُت  فََأهخ َسَفٍر،  يف 
ِ«، َفَمَسَح َعَليخِهَما.متفق عليه.    (  1)»َدعخُهَما، فَِإّنيِ أَدخَخلختُ ُهَما طَاِهَرَتنيخ

يف املسح على اجلوربني، والصحيح جواز املسح عليهما، وهو املروي    أهُل الس ن ِة رمحنا هللا وإايهم  اختلف  -3
: بن راهويه رمحه هللا  إسحاق قال ،بغي خالف بينهم، وهو مذهب الشافعي وأمحد وغيمها عن الصحابة 

، وَمن بعدهم ِمن التابعني يف املسح على اجلوربني، ال اختالف بينهم يف مضت السنة ِمن أصحاب النيب  
 (2) ذلك.اه

بشروطهما أن   اجلوربني  وأاخلف ني  ا  للمسح عليهما، والسنة ملن كان البس    اجلوربني  وأاخلف ني    جيوز لبس  -4
 ن كانت قدماه عاريتني أن يغسلهما.ميسح عليهما، ومَ 

َوربنِي مخسة شروط هي: املسحِ يشرتط لصحة  -5 ُف نِي أو اجلخ  على اخلخ
ولو   ، مل يصح مسحه عليهما  :ن لبسهما على غي طهارة ، فمَ أن يلَبسهما بعد كماِل الطهارة  الشرُط األوُل: 

ا، أم انسي ا، أم جاهال    . صل ى ما صح ت صالته، وسواء أكان عامد 
 يصح  املسُح على اجلوارب القصية اليت تكون دون الكعبني؛ ال، فالكعبني  يَغطِييا القَدمني معأن    الشرُط الثاين: 

 ال للرجال، وال للنساء.
َوربنيِ ، فال يصح املسح على أن يكوان طاِهَرين الشرُط الثالُث: ُف نِي أو اجلخ  . النجسني اخلخ
َلٍة، وهي: )أربعٌ و : يوٌم  قيمِ للمُ وهي:  أن يكون املسُح يف املد ة احملد دة شرع ا،    الشرُط الرابُع:    ،وعشرون ساعة(   لَي خ

مسحه،   ن مسح بعد انتهاء املدة: مل يصح  ، فمَ وسبعون ساعة(  : ثالثُة أايٍم بَِليالِيِهن ، وهي: )اثنتانِ رِ للمسافِ و 
 . صالته فإن صل ى به: مل تصح  

 أن يكون املسُح يف الُوضوء دون الُغسل.  :الشرُط اخلامسُ 

 
 (.274) برقم اخلفني على ابب املسح يف كتاب الطهارة،مسلم (، و 206)  برقم إذا أدخل رجليه ومها طاهراتن  باب يف كتاب الوضوء،البخاري  رواه( 1)

 .465-1/464( األوسط البن املنذر 2)
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املسح على اجلوربني: أن يكوان ثخيَنني، فيصح  املسُح على اجلورب اخلفيف ما دام يُلبس ال يشرتط يف    -6
 يف الريِجل، على الصحيح ِمن قويل أهِل الِعلم رمحنا هللا وإايهم.

 ل، على الصحيح ِمن قويل أهِل الِعلم رمحنا هللا وإايهم.ما دام يُلبس يف الريِج  َخر قجيوز املسح على اخلف امل  -7
، فإذا لبس الصحيح ِمن قويل أهل العلم رمحنا هللا وإايهم  على   تبدأ مدة املسح من أو ل مسح بعد َحَدثٍ   -8

أحدَ  مث  طهارة،  على  َوربني  وُ اجلخ فانتقض  فمِ ث  مرة  أول  عليهما  املدة،  ضوؤه، مث مسح  تبدأ  املسح  هذا  ن 
)اثنتني وسبعني ساعة( إذا   فيحسب منه يوم ا وليلة  )أربع ا وعشرين ساعة( إذا كان مقيم ا، وثالثَة أايٍم بَِليالِيِهن  

 كان مسافر ا.
َوربني )وهو: أعالمها(، فقط دون أسفلهما، يبدأ ِمن أصابع قَدميه إىل ساِقه، مر ة    املتوضئ  ميسحُ   -9 ظاهَر اجلخ

الس نةواحدة ، وليس لذلك ِصفةٌ  الَقَدم   ، خاص ٌة اثبتٌة يف  الُيمىن، مث  يبدأ ابلَقَدم  والس نة فيهما كغيمها: أن 
ال جيب استيعاب ظاهرمها، ولكن ميسح  و   .اليسرى، وهذا هو الصحيح ِمن قويل أهل العلم رمحنا هللا وإايهم

 . أكثَر ظاِهرمها، أو ما أتت عليه يُده ِمن غي تكل ف
َوربني إذا ُوجد واحٌد ِمن مبطالِت املسح التالية: ال يصح  املس  -10  ُح على اجلخ

ِة املسح احملد دة شرع ا.  األول:  انتهاُء ُمد 
َوربني أو أحِدمها. الثاّن:  خلُع اجلخ

 وجوُد احلَدِث األكرب. الثالث:
املدة، ومسح عليهما: فالطهارة إذا انتهت مد ة املسِح على اجلوربني، وكان الشخص قد توض أ قبل انتهاء    -11

 ابقيٌة حباهلا على الصحيح ِمن قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم، فال ينتقُض الُوضوء مبجر د انتهاِء مد ة املسِح. 
، ولكن فله أن يصلِيي بعد خلعهما ما شاء ِمن الصلوات فرض ا ونفال   ،ال ينتقُض الُوضوء خبلع اجلوربني -12

 . يلبسه بعد خلعه، مث ميسح عليه، ولو فعل: مل تصح طهارتهليس له أن  
على الصحيح ِمن   وقد بقي ِمن مد ة املسِح شيئ ا: أمت مسح مسافر  يف احلضر مث سافر  اجلوربَ   إذا لبس  -13

  قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم.
اء رمحنا هللا وإايهم، فإن كان قد يف قول عامة العلم  السفر مث أقام: أمت  مسح مقيمٍ يف    اجلوربَ   إذا لبس  -14

: لزمه خلع اجلوربني بعد احلدث، وغسل القدمني، وإن كان قد مضى فأكثر  مضى عليه يف السفر يوم وليلة
   بطل ُوضوُؤه ابإلقامة. ا وليلة فقط، وله أن يصلي ابلطهارة الباقية ما شاء، فال يَ ن يوم وليلة: أمت يوم  أقل مِ 

فوق جورب على طهارة، فله املسح على الثاّن، واملدة لألول منهما، ولو خلع الثاّن مل   إذا لبس جوراب    -15
 تبطل طهارته، وله إذا أحدث املسح على األول. 
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دون الكعبني، أو حنومها على طهارة: فله املسح   إذا لبس خفًّا قصي ا دون الكعبني فوق اجلورب، أو جزمة -16
ضوء ولو خلع اخلف   ح على اجلورب إىل الكعبني، وله أن يصلي هبذا الوُ على اخلف أو اجلزمة، مث يكمل املس

 القصَي أو اجلزمة.
 : نيشرطب جيوز املسح على الِعمامة -17

 .أن تكون طاهرة   الشرُط األوُل: 
 أن يكون املسح عليها يف الُوضوء دون الُغسل.  الشرُط الثاين:

ُف نِي ِمن الل بِس على طهارة أو التوقيت ما يشرتط للمسح لمسح على الِعمامةال يشرتط ل -18 على  على اخلخ
 . الصحيح ِمن قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم

، ويستمر ضوء والُغسلعند احلاجة إليها، يف الوُ   واللفائفِ   والعصائبِ   الل صوقِ و   اجلبائرجيُب املسح على    -19
، وجيب مادام الشخص حمتاج ا إىل بقائها، وال يشرتط يف املسح عليها أن تكون ملبوسة  على طهارة   ذلك 

 .ن حمل الفرضسل ما ظهر مِ عليه غَ 
 * * * 

 الل   دِم  حَبِ  مَّتَ
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