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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٤٨

تعريف الخف والجورب

حكم المسح على الخفين 
والجوربين 

يرشع املسـح عىل اخلفني واجلوربني؛ ألحاديـث كثرية منها: 
مـا روي عـن أنس بـن مالك  -حني سـئل عن املسـح عىل 
ام» (متفق عليه).  ليْهِ حُ عَ سَ اخلفني- أنه قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يمْ

شروط المسح على الخفين 
والجوربين 

عَ . ١ نْتُ مَ : «كُ ـالَ ةِ  قَ نْ املُْغِريَ لبسـهام بعد كـامل الطهارة: فعَ
إِينِّ  ، فَ امَ هُ عْ ال: دَ قَ ، فَ يْهِ فَّ عَ خُ َنْزِ يْتُ ألِ وَ أَهْ رٍ فَ ـفَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ سَ

». (متفق عليه). امَ يْهِ لَ حَ عَ سَ . فَمَ ِ تَنيْ رَ امَ طَاهِ تُهُ لْ خَ أَدْ
سـرتمها الرجلـني إِىل الكعبـني: فـال يُمسـح عـىل مـا دون . ٢

الكعبني؛ ألهنام ليسا من القدم.

 المسح على الخفين والجوربين 
والجبيرة والعصابة واللصوق

الخف
جل من الجلد.  ما يلبس على الرِّ

الجورب
جل من القطن ونحوه.  ما يلبس على الرِّ

المحتويـــــــات
تعريف الخف والجورب

حكم المسح عليهما

شروط المسح عليهما

كيفية المسح عليهما

مدة المسح عليهما

حساب مدة المسح

مبطالت المسح عليهما

 المسح على الجبيرة والعصابة واللصوق

تعريف الجبيرة والعصابة واللصوق

دليل مشروعية المسح

شروط المسح

كيفية المسح  

أن يكونا مصنوعني من يشء طاهر.. ٣
أن يكونـا مباحـني: فال يكونا من األشـياء املحرمة كاحلرير . ٤

للرجال.
أن يكـون املسـح يف أثنـاء املـدة املحددة؛ ألن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص . ٥

حـدد مدة معينة للمسـح (يوم وليلـة للمقيـم، وثالثة أيام 
للمسافر) فال جيوز جتاوزها.

أن يكـون املسـح يف طهـارة احلـدث األصغـر دون احلـدث . ٦
ـولُ اهللاِ  سُ انَ رَ : «كَ الَ ـالٍ  قَ سَّ انَ بن عَ ـوَ فْ األكـرب: فعن صَ
ا  هَ عَ نْزِ الَ نَ افِنَا، وَ فَ ىلَ خِ حَ عَ سَ ينَ أَنْ نَمْ افِرِ سَ نَّا مُ ا كُ نَا إِذَ رُ أْمُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ
» (رواه البخاري). ةٍ نَابَ نْ جَ ، إِالَّ مِ مٍ نَوْ ، وَ لٍ بَوْ ، وَ ائِطٍ نْ غَ امٍ مِ ةَ أَيَّ ثَ ثَالَ

٨
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٤٩ فقه العبادات المصور

مسح أسفل اخلف

يعنـي أن اجلنـب جيـب عليه أن ينـزع اخلفني لالغتسـال، ثم 
 .يلبسهام مرة أخر

كيفية المسح على الخفين 
والجوربين 

يمسـح أعىل اخلف بكلتا يديه ومها مبللتان باملاء، من أصابع 
رجليه إِىل سـاقه مرة واحدة، يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى، 

.باليد اليرس والقدم اليرس
انَ  وْ كَ وال يمسـح أسـفل اخلف، وال عقبه. قال عـيل : «لَ
دْ  قَ ، وَ هُ الَ ـنْ أَعْ ـحِ مِ ىلَ بِاملَْسْ ُفِّ أَوْ لُ اخلْ ـفَ انَ أَسْ كَ أْيِ لَ ينُ بِالرَّ الدِّ

» (رواه أبو داود).  يْهِ فَّ رِ خُ ىلَ ظَاهِ حُ عَ سَ مْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ أَيْتُ رَ رَ

ميسح أعىل 
اخلف

ال ميسح ما 
دون الكعب

ال ميسح الزائد 
عن الكعبني

المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق 

المسح بكلتا يديه

مسح العقب
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٥٠

نزع اجلورب يبطل المسح

٢٤ اسعة للمقيم

٧٢ اسعة للماسفر

مدة المسح على الخفين 
والجوربين 

يوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام بلياليهن للمسافر.
امٍ  ةَ أَيَّ ثَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ثَالَ سُ لَ رَ عَ  ودليل ذلك: قول عيل : «جَ

» (رواه النسائي).  يمِ قِ ةً لِلْمُ يْلَ لَ ا وَ مً وْ يَ ، وَ افِرِ سَ نَّ لِلْمُ يَالِيَهُ لَ وَ
حساب مدة المسح 

تبـدأ املـدة من أول مسـح بعد احلـدث، فإِذا لبـس اجلوربني 
عىل طهارة، ثم أحدث ثم مسـح للمرة األوىل، حيسب من هذا 

ا وعرشين ساعة). ا وليلة (أربعً املسح يومً
مثـال ذلك: رجل توضأ، وغسـل رجليه، ثـم لبس جوربيه، 
فصـىل الفجر، ويف السـاعة العارشة صباحا أحـدث، فانتقض 

ا توضأ ليصيل  وضوؤه، فلام جاءت الساعة احلادية عرشة صباحً
الضحى، ومسـح عىل جوربيه، فهنا جيوز له االستمرار يف لبس 
ا من  اجلوربني واملسح عليهام حتى الساعة احلادية عرشة صباحً

اليوم التايل.
هذا للمقيم، أما املسافر فثالثة أيام بلياليهن. 

مبطالت المسح على الخفين 
والجوربين 

انقضاء مدة املسح.. ١
نزع اجلوربني أو أحدمها.. ٢
٣ . : الَ ـال  قَ سَّ انَ بْنِ عَ وَ فْ ـنْ صَ حصـول احلدث األكرب: فعَ

ةَ  ثَ نَا ثَالَ افَ فَ عَ خِ نْزِ ا أَنْ الَ نَ رً فْ نَّا سَ ا كُ نَا إذَ رُ أْمُ ولُ اهللاِ يَ سُ انَ رَ «كَ
« مٍ نَوْ ، وَ لٍ بَوْ ، وَ ائِطٍ نْ غَ كِنْ مِ لَ ، وَ ةٍ نَابَ نْ جَ نَّ إِالَّ مِ يَالِيَهُ لَ امٍ وَ أَيَّ

 (رواه الرتمذي). 
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٥١ فقه العبادات المصور

الجبيرة: 
ما يشد على الكسر من جبس أو أعواد 

ونحوهما. 

دليل مشروعية المسح على 
الجبيرة 

رٌ  جَ نَّا حَ الً مِ جُ ابَ رَ أَصَ رٍ فَ ـفَ نَا يفِ سَ جْ رَ : «خَ الَ ابِرٍ  قَ نْ جَ عَ
ونَ  ِدُ لْ جتَ : هَ الَ قَ هُ فَ ابَ حَ ـأَلَ أَصْ ، فَسَ تَلَمَ مَّ احْ ، ثُ ـهِ أْسِ هُ يفِ رَ ـجَّ فَشَ
رُ  دِ قْ أَنْتَ تَ ةً وَ صَ خْ دُ لَـكَ رُ ا نَجِ وا: مَ الُ قَ ؟ فَ ـمِ ـةً يفِ التَّيَمُّ صَ خْ يلِ رُ
 ، لِكَ َ بِذَ ربِ ىلَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أُخْ نَا عَ مْ دِ امَّ قَ لَ ، فَ تَ ـلَ فَامَ تَسَ اغْ . فَ ىلَ املَْاءِ عَ
يِّ  عِ اءُ الْ فَ امَ شِ إِنَّ وا، فَ لَمُ عْ ْ يَ وا إِذْ ملَ ـأَلُ مْ اهللا، أَالَ سَ تَلَهُ تَلُوهُ قَ : قَ الَ قَ فَ
ـكَّ  بَ -شَ صِ عْ َ أَوْ يَ عْرصِ يَ مَ وَ تَيَمَّ يـهِ أَنْ يَ فِ كْ انَ يَ ، إِنَّـامَ كَ الُ ـؤَ السُّ
ـائِرَ  ـلَ سَ سِ غْ يَ ا، وَ يْهَ لَ ـحَ عَ سَ مْ مَّ يَ ، ثُ ةً قَ رْ هِ خِ حِ رْ ىلَ جُ ـى- عَ وسَ مُ

» (رواه أبو داود).  هِ دِ سَ جَ
شروط المسح على الجبيرة، 

والعصابة، واللصوق 
يشـرتط يف العصابة أو اجلبرية أن ال تتجـاوز املوضع الذي . ١

تاج إِليه لتثبيت هذه األشياء. يراد عالجه مع ما حوله مما حيُ
ال يشـرتط وضـع اجلبـرية والعصابـة عـىل طهـارة، كـام ال . ٢

ـا لبقائهام فإنـه جيوز له  يشـرتط لذلـك مـدة، فـام دام حمتاجً
املسـح عليها أثناء الطهارة من احلدثني (األصغر واألكرب)، 
ومتى زالت حاجته إليها فإِنه يلزمه خلعها، وغسـل العضو 

عند الطهارة. 
يف اللّصـوق والعصابة ونحومها مما يسـهل خلعـه وإِعادته . ٣

يُنظر: 
ـلُ مـا حتتها بـدون رضر أو تأخر  سْ أ- إن تيـرسّ خلعهـا، وغَ

عها، وغسل ما حتتها، ثم أعادها.  شفاء نزَ
لُ ما حتتها بدون رضر أو تأخر  سْ ب- إِن مل يتيرس خلعها، وغَ

شفاء مسح عليها عند غسل العضو الذي هي عليه.

المسح على الجبيرة، 
والعصابة، واللXصوق 

تعريف الجبيرة والعصابة واللصوق

العصابة: 
ما يلف بـــه الجرح أو الحرق 
أو غيرها من قماش ونحوه؛ 

للتداوي به. 

اللصوق: 
ما يلصق على الجرح ونحوه؛ للتداوي.

المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق 

ق
ه؛
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٥٢

كيفية المسح عىل اجلبرية

ميسح عىل احلائل
يغسل ما يظهر من 

العضو

كيفية المسح عىل اللصوق

ميسح عىل اللصوق

كيفية المسح عىل العصابة

يغسل ما ظهر من 
العضو

ميسح عىل احلائل

ال ميسح الزائد عن 
الكعبني

كيفية المسح على الجبيرة 
والعصابة واللصوق 

إِذا وصل املتطهر إِىل العضو الذي عليه أحد هذه األشياء فإِنه 
يغسـل ما حوله، ويمسـح عليه من مجيع جوانبه، فإِن كان جزء 
ا عن العضو الواجب تطهريه  من هذه اجلبرية أو العصابة خارجً

تاج إِىل املسح عليه. فإِنه ال حيُ
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٥٣ فقه العبادات المصور

توضأ رجل، وغسل رجليه لصالة الفجر، ثم لبس جوربيه.

الساعة احلادية عرشة 
صباحا توضأ ليصيل الضحى 

ومسح عىل جوربيه.

يف السـاعة العارشة صباحا أحدث، 
فانتقض وضوؤه.

 رجل توضأ، وغسل رجليه، ثم لبس جوربيه، فصىل الفجر، ويف الساعة العارشة صباحا أحدث، فانتقض وضوؤه، فلام 
جاءت السـاعة احلادية عرشة صباحاً توضأ ليصيل الضحى، ومسـح عىل جوربيه، فهنا جيوز له االستمرار يف لبس اجلوربني 

واملسح عليهام حتى الساعة احلادية عرشة صباحاً من اليوم التايل.
هذا للمقيم، أما املسافر فثالثة أيام بلياليها.

فجر

عاشء

مغرب
عرص

ظهر

۱۱:۰۰۱۱:۰۰

المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق 

كيفية حساب مدة المسح
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