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 بر خفین مسحفتاوای 

 .وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني ، 
است و بر روی  منظور از ُخف؛ آنچه که از جنس پوست و چرم و مانند آن

شود (جوراب چرمی یا پوستی)، و منظور از جوراب؛ آنچه که  پاھا پوشیده می
شود، و به  ست و بر روی پا پوشیده میا از جنس پارچه یا نخ و مانند آن

 شود. نیز شناخته می (جوراب ساقه بلند) ُشراب
: حکم مسح بر ُخف و جوراب چیست و دلیل مشروعیت آن از ۲سوال 

 کتاب و سنت چیست؟
وارد است بنابراین مسح بر  ج ھا سنتی است که از پیامبر مسح بر آن

ھا به قصد شستن پاھا افضل است. و دلیل آن:  ُخف و جوراب از درآوردن آن
گرفت، مغیره گفت:  وضو می ج شعبة است که پیامبرحدیث مغیره بن 

ش یھا که در ظرف بود بر دست یبودم، از آب ج امبریدر راه با پ یشب(
ش را شست و سرش را مسح یش ھمراه با ساعدھایھا ختم، صورت و دستیر

دعهما فإ� أدخلتهما « اورم فرمود:یش را در بیھا ، سپس خواستم تا خف)کرد
ام  دهیھا را پوش اور چون در حالت طھارت آنیھا را در ن آن یعنی: »طاهرت�

 ١».ھا مسح کرد (وضو داشتم) سپس بر آن
ثابت است، اما  جھا در قرآن و سنت رسول  ت مسح بر ُخفیو مشرع

َها﴿ی الله تعالی است که:  دلیل آن در کتاب خدا این فرموده ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ لَٰوةِ  إَِ�  ُ�ۡمُتمۡ  إَِذا َءاَمُنٓوا ْ  ٱلصَّ يِۡديَُ�مۡ  وُُجوَهُ�مۡ  فَٱۡغِسلُوا
َ
 ٱلَۡمَرافِقِ  إَِ�  َو�

 )۲۷۴تاب الطھارة (ک) و مسلم، ۲۰۶تاب الوضوء (ک، یبخار - ١
                                                            



 فینفتاوای مسح بر ُخ   ٤

 ْ رُۡجَلُ�مۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َوٱۡمَسُحوا
َ
�  إَِ�  َوأ ای کسانی که « .]۶: المائدة[ ﴾٦ٱۡلَكۡعَبۡ�ِ

د ییھا را تا آرنج بشو د، صورت و دستیستیا ھنگامی که به نماز می ،دیا مان آوردهیا
. حال در این فرموده: »ھا) بشویید کعبین (قوزکو پاھا را تا را مسح نمایید و سر 

ْرُجَلُکْم «
َ
 وجود دارد: –جگانه از رسول الله  ھای ھفت در قرائت –دو قرائت » وأ

رُۡجلَُ�مۡ ﴿قرائت اول: 
َ
  ﴾وُُجوَهُ�مۡ ﴿صورت بر  با نصب الم که در این ﴾َوأ

شوند. (یعنی با این  سته میعطف خواھد شد و لذا پاھا در این حالت ش
 شود پس باید شسته شوند) قرائت، حمل بر مکشوف بودن پاھا می

رُۡجلَُ�مۡ ﴿قرائت دوم: 
َ
الم مجرور که در اینصورت بر با  ﴾َوأ

عطف خواھد شد لذا در این حالت پاھا مسح خواھند شد.  ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ ﴿
شود پس  می (یعنی با این قرائت، حمل بر پوشیده بودن پاھا با ُخف یا جوراب

 باید مسح شوند)
شوند یا شسته، سنت نبوی  دارد که پاھا یا مسح می و آنچه که بیان می

شست  می ھا را مکشوف بود، آن جکه ھرگاه پاھای مبارک رسول  است. چنان
 نمود.  ھا مسح می ساخت بر روی آن و ھرگاه پاھای خود را با ُخف پوشیده می

به تواتر رسیده است، امام  ج اما دلیل آن از سنت؛ این امر از سنت پیامبر
گوید: در قلب من ھیچ شکی در مورد جواز مسح وجود ندارد.  می /احمد

این مورد وارد در  شو اصحاب بزرگوارش جو چھل حدیث از رسول الله 
 گوید: می است و آنچه که در این مورد از نظم ذکر شده، قول شاعر است که

 ممــــا تــــواتر حــــديث مــــن كــــذب
 

 ومـــــن بنـــــى هللا بيتـــــاً واحتســـــب 
 

 ورؤيــــــــــة شــــــــفاعة واحلــــــــوض
 

ـــــني وهـــــذي بعـــــض   ومســـــح خف
 

من كذب يلع (آنچه که از سنت به تواتر رسیده اند عبارتند از: حدیث «
را  یعمد به من دروغ ی: ھر کس از رو»مقعده من انلارمتعمدا فليتبوأ 



 ٥   فینی مسح بر ُخ فتاوا

من بنى هللا مسجدا (خواھد بود) و حدیث او آتش دوزخ  گاهینسبت دھد، جا

خدا بسازد  یاز مالش برا یکه مسجد یکس: »من ماله بنى اهللا له بيتا يف اجلنة
) و حدیث روئیت باری کند یدر بھشت آماده م یاو خانه ا یخداوند برا

ن یو اتعالی در بھشت و حدیث شفاعت و حدیث حوض و حدیث مسح خفین 
ان افتاده و آن را قبول یدر ھذ یا ث متواتره است که عدهیاز احاد یبرخ

 .»ندارند
بر مسح ُخف و جوراب  جھا دالیلی از کتاب الله و سنت رسولش  پس این

 بودند.
 ُخفھا کدامند و دلیل آن چیست؟ : شروط ثابت و صحیح مسح بر۳سوال 

 برای مسح بر ُخفھا چھار شرط الزم است:
شرط اول: بایستی زمانی پوشیده شوند که بدن طھارت داشته باشد و 

دعهما فإ� «بن شعبة است:  ةبه مغیر ج ی پیامبر دلیل آن این فرموده
ھا را  اور چون در حالت طھارت آنیھا را در ن آن: «»أدخلتهما طاهرت�

 ١.»ام (وضو داشتم) دهیپوش
ھا و جوراب پاک باشند، چنانچه نجس باشند، مسح  شرط دوم: باید ُخف

روزی با اصحاب  جھا جایز نیست و دلیل آن این است که رسول الله  بر آن
شان را درآوردند؛ زیرا  ھای خواندند، ایشان در اثناء نماز کفش خود نماز می

ھایش  داده بود که نجاستی بر زیر کفشجبرئیل علیه السالم به وی خبر 
که جایز نیست که با چیزی نماز  و این دلیل است بر این ٢چسپیده است.

خوانده شود که نجاستی داشته باشد و از طرفی اگر با آب بر روی نجاست 

 )۲۷۴تاب الطھارة (ک) و مسلم، ۲۰۶تاب الوضوء (ک، یبخار - ١
 )۶۵۰تاب الصالة (کأبو داود،  - ٢
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شود و در آن صورت  مسح صورت گیرد، فرد مسح کننده به نجاست آلوده می
 ر نامید.صحیح نیست که او را پاک و طاھ
ھا فقط در وضو صورت گیرد نه در حالت  شرط سوم: مسح بر روی آن

غسل جنابت یا ھر امری که باعث غسل واجب گردد و دلیل آن حدیث 
به ما امر نمود که ھرگاه در  ج است که گفت: پیامبر سصفوان بن عسال 

ن ی(در ا ھایمان را درنیاوریم مگر در جنابت سفر بودیم تا سه شب و روز ُخف
شود) اما بر اثر مدفوع،  یم چون مسح باطل میرا درآور ھا د خفیصورت با

ھا  ، درآوردن آن(که ھمگی موجب باطل شدن وضو ھستند) ادرار و خواب
 ١.ستیالزم ن

وضویی باشد و در ھنگام غسل  بنابراین طبق این حدیث، مسح باید در بی
رد و سپس غسل واجب مسح جایز نیست. (بلکه باید خفین را از پا درآو

بار ھنگام بی وضویی بر  ھا را پوشید و این توان خف انجام داد، بعد دوباره می
 ھا مسح کرد) روی آن

شرط چھارم: مسح باید در مدت زمانی صورت گیرد که شرع آن را 
مشخص کرده است، که یک شبانه روز برای فرد مقیم و سه شبانه روز برای 

ِ «روایت کرده است:  سطالب  که علی ابی مسافر است، چنان َجَعَل رَُسوُل ا�َّ
ُمِقيمِ 

ْ
ْلًَة لِل

َ
ُمَسافِِر َوَ�ْوًما َويل

ْ
َايِلَُهنَّ لِل

َ
يَّاٍم َويل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ثََالثََة � : »َص�َّ ا�َّ

 یک شبانه روز برایمسافر و  ی(مدت مسح را) سه شبانه روز برا ج امبریپ«
 ٢».ن کردییم تعیمق

تاب ک) و ابن ماجة ۱۲۷تاب الطھارة (ک، ی)، نسائ۹۶تاب الطھارة (ک،  یترمذ - ١
 ).۴۷۸الطھارة (

 )۲۷۶تاب الطھارة (کمسلم،  - ٢
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شود و بعد از بیست و چھار ساعت  مدت از اولین مسح شروع می و این
(برای مقیم) و ھفتاد دو ساعت برای مسافر بعد از اولین مسح به پایان 

رسد. مثال اگر فرض کنیم شخصی جھت ادای نماز صبح سه شنبه وضو  می
گیرد و وضوی او تا ادای نماز عشاء باقی بماند، سپس بخوابد (که این  می

شود) و بعد جھت ادای نماز صبح روز  عث ابطال وضویش میخواب با
چھارشنبه برخیزد و مثال در ساعت پنج صبح، خف پوشیده و بر آن مسح 
کند، حال اگر ابتدای مدت از ساعت پنج صبح روز چھارشنبه تا ساعت پنج 

که او در روز پنجشنبه و قبل از اتمام ساعت  صبح روز پنجشنبه باشد، چنان
تواند  وز مدت بیست و چھار ساعت تمام نشده) مسح کند او میپنج (که ھن

نماز صبح روز پنج شنبه را با این مسح ادا کند و عالوه بر آن تا زمانی که 
طھارتش باقیست ھر نماز دیگری بخواند؛ زیرا بر طبق قول راجح علما 

شود و این بدان خاطر است  وضوی او با پایان مدت (مسح خفین) نقض نمی
برای طھارت مدت زمانی تعیین نکرده بلکه برای مسح  جول الله که رس

مدت گذاشته است، بنابراین اگر مدت (یک شبانه روز برای مقیم) به پایان 
تواند که بر خفین مسح کند ولی با این وجود، وضویش  رسید، او فقط نمی

 که قبال باطل نشده باشد) ھنوز باقیست؛ زیرا این وضو بنا بر دلیل (چنان
ماند و ھرآنچه که با دلیل شرعی ثابت است جز با دلیل  شرعی ثابت می

شرعی نقض نخواھد شد و از طرفی ھیچ دلیلی وجود ندارد که با پایان یافتن 
که زوال  شود و اصل بر بقا است مگر این مدت مسح خفین وضو نیز باطل می

 آن بیان گردد.
و البته بعضی از علما و این موارد شروط الزم جھت مسح بر خفین بودند 

 شروط دیگری را ذکر کرده اند که برخی از این شروط محل نظر ھستند.
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اند که خف و جوراب  که برخی فقھا شرط گذاشته : صحت این۴سوال  
باید تمامی محل فرض (یعنی قسمتی از پا که باید شسته شود) را بپوشانند 

 چیست؟
ندارد و مادامی که اسم این شرط صحیح نیست زیرا دلیلی بر آن وجود  

ھا خف یا جوراب گفت) مسح  توان بدان خف و جوراب باقیست ( و ھنوز می
ی مسح خف بر وجه مطلق آمده  ھا نیز جایز است؛ زیرا سنت در مسئله بر آن

ای را بصورت مطلق بیان کرده باشد برای احدی  که شارع مسئله و چنان
برای ادعای خود نصی از شارع  که جایز نیست که آن را مقید نماید مگر این

ای شرعی داشته باشد که آن را مقید سازد و بر این اساس جایز  و یا قاعده
است که حتی بر خف سوراخ نیز مسح کرد، ھمچنین مسح بر خف نازک نیز 
جایز است؛ زیرا ھدف از پوشیدن خف، پوشاندن پوست نیست بلکه ھدف از 

ه وی برساند و من مسح بر خف را آن ایجاد گرما برای شخص است و نفعی ب
دانم چرا که بیرون آوردن آن موجب سختی است و در آن فرقی  جایز می

بین جوراب ضخیم یا نازک با جوراب سوراخ یا سالم وجود ندارد بلکه مھم 
توان بر آن اسم  آن است که تا زمانی که اسم خف باقیست (یعنی ھنوز می

 است.ُخف گذاشت) پس مسح بر آن نیز جایز 
کند و سپس خفین  : شخصی (بدلیل نیافتن آب ناچارا) تیمم می۵سوال 
کند، آیا برای او جایز است که ھرگاه به آب دست یافت باز بر خفین  به پا می

 مسح کند؟
اگر او بجای آب با خاک تیمم گرفته باشد، در آن صورت برایش جایز 

فإ� «: جامبر ی پی نیست که بر خفین مسح نماید به دلیل این فرموده
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ام (وضو  دهیھا را پوش آن (پاھا) در حالت طھارت« :»أدخلتهما طاهرت�
 .١»داشتم)

شود بلکه در تیمم فقط  در حالی که طھارت کردن با تیمم شامل پاھا نمی
شوند و بر این اساس اگر شخصی  صورت و دو کف دست شامل طھارت می

توانایی استفاده از آب را که مریض بود و  آب جھت طھارت نداشت یا این
تواند خفین بپوشد ھرچند که طھارت نداشته  جھت وضو گرفتن نداشت، می

باشد و مدت استفاده از آن نیز نامحدود است بلکه تا زمانیست که به آب 
یابد (که در آن  که اگر مریض است تا وقتی که شفا می یابد یا این دست می

ه و با آب وضو بگیرد) زیرا پاھا در تیمم صورت برای نماز باید خفین را درآورد
 شوند. گرفتن طھارت نمی

: آیا نیت واجب است؛ بدین معنا که ھرگاه شخص خواست تا ۶سوال 
ھا را مسح خواھد کرد و ھمچنین  جوراب را بپوشد چنین نیت کند که آن

 که چنین نیتی واجب نیست؟ نیت داشت که مقیم یا مسافر مسح کند یا این
جا واجب نیست؛ زیرا حکم عمل (مسح کردن) به مجرد  یننیت در ا 

گردد و لذا نیازی به نیت نیست،  وجود آن (وجود جوراب) ثابت می
گونه که اگر کسی لباس پوشید، شرط نیست که او نیت داشته باشد  ھمان

که با آن لباس عورت خویش را در نمازش بپوشاند، بنابراین در پوشیدن 
ھا را مسح خواھد کرد.  نیت داشته باشد که آنخفین نیز شرط نیست که 

ھمچنین برای مدت مجاز آن نیز نیت الزم نیست بلکه ھرگاه او مسافر بود 
ھا را مسح  تواند تا سه شبانه روز و ھرگاه مقیم بود برای یک شبانه روز آن می

 کند حال چه نیت آن را داشته بود و چه نیت نکرده بود.

 ).۲۷۴) و مسلم (۲۰۶( یبخار - ١
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سفری که جایز است در آن سه شبانه روز بر : مقدار مسافت یا ۷سوال  
 خفین مسح نمود کدام است؟

سفری که جایز است در آن نماز قصر شود ھمان سفری است که در آن 
توان به مدت سه شبانه روز بر خفین مسح کرد؛ زیرا حدیث صفوان بن  می

، پس مادامی »ھرگاه ما در سفر بودیم«گوید:  عسال که قبال ذکر کردیم می
تواند نماز را قصر کند در آن صورت  انسان مسافری است که در آن میکه 
 تواند سه شبانه روز نیز بر خفین مسح نماید. می

به ما امر نمود که ھرگاه در  ج : پیامبرس: حدیث صفوان بن عسالتوجه
(در  مان را درنیاوریم مگر در جنابت ھای سفر بودیم تا سه شب و روز ُخف

شود) اما بر اثر  یم چون مسح باطل میرا در آور ھا د خفین صورت بایا
، درآوردن (که ھمگی موجب باطل شدن وضو ھستند) مدفوع، ادرار و خواب

 ١.ستیھا الزم ن آن
که فرد مقیم که بتازگی  : ھرگاه مسافر به مقصد رسید یا این۸سوال  

مسح نموده به سفر رفت، حال چگونه مدت زمان مجاز برای مسح خفین 
 شود؟ حساب می

کرد سپس  ھرگاه فرد مقیم باشد و او در آن وضعیت از خفین استفاده می
که مدت مجازمسح خف به پایان برسد به سفر رفت، در این حالت  قبل از این

تواند تا مدت زمان مجاز مسح خف برای شخص  بر طبق رأی راحج او می
 مسافر از خف استفاده کرده و بر آن مسح نماید.

و ھمچنین اگر فرد مسافر بود و سپس مقیم گشت بر طبق قول راجح او 
باید مدت مجاز مسح خفین برای مقیم را مراعات کند، البته برخی از اھل 

تاب ک) و ابن ماجة ۱۲۷تاب الطھارة (ک، ی) و نسائ۹۶تاب الطھارة (ک، یترمذ - ١
 ).۴۷۸الطھارة (
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اند که اگر شخص در حالت مقیم مسح کرد سپس به سفر رفت، او  علم گفته
 تواند بر خفین مسح نماید ولی فقط در ھمان مدت مجاز برای فرد مقیم می

قول راجح ھمانست که گفتیم؛ زیرا آن شخص مقیم زمانی اقدام به سفر 
کند که ھنوز مدت زمان مجاز مسح برای آن شخص باقی مانده بنابراین  می

ھرگاه به سفر رفت چون او در این حالت جزو مسافرین خواھد بود لذا مدت 
 زمان جایز برای مسافر که ھمان سه شبانه روز است به او صدقه داده

 شود. می
: شخصی در ابتدای شروع مسح بر خفین و زمان آغاز آن در ۹سوال  

 شک افتاده حال او چکار کند؟
در این حالت او باید بنا بر یقین نماید؛ مثال ھرگاه به شک افتاد که آیا در 
ھنگام نماز ظھر (خفین را پوشید و بر آن) مسح کرد یا در ھنگام نماز عصر، 

از خود ابتدای مسح را از نماز عصر حساب کند؛  او باید برای زدودن شک
زیرا اصل بر عدم مسح است. و اما دلیل این قاعده یعنی (اصل بر بقای شیء 

گونه که در ابتدا بوده است) و اصل نیز در ابتدا عدم مسح است:  است بدان
در مورد کسی سوال کرد که احساس کرده در ھنگام  جمردی از رسول 

سمع ینصرف حتی یال «فرمود:  ج ارج شده، پیامبرنماز چیزی از وی خ
(از نماز)  را احساس نکند ییا بوینشنود  ییتا صدا«: »حاً یجد ریصوتًا أو 

جا فردی که در نماز بوده لزوما باید طھارت داشته  (در این .١»منصرف نشود
که یقین بیابد که  ی فوق اصل بر طھارت اوست مگر این باشد، لذا طبق قاعده

کند چون  نای نماز وضویش باطل شده، اما کسی که از خف استفاده میدر اث
کرد لذا اصل بر عدم پوشش خفین گذاشته  در ابتدای کار از آن استفاده نمی

که به یقین برسیم بنا به این قاعده چنین فرض  شود پس برای این می

 ) .۳۶۱ض (یتاب الحک) و مسلم، ۱۳۷تاب الوضوء (ک، یبخار - ١
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شده بلکه در نماز عصر از آن  کنیم که در نماز ظھر خف استفاده نمی می
کنیم؛ یعنی برای  استفاده شده است و بدین ترتیب شک را از خود دور می

کنیم و اصل در استفاده از خفین آن  زدودن شک ھمیشه به اصل رجوع می
شده، ولی اصل در نماز آن است که  است که در ابتدا از خفین استفاده نمی

ر ابتدا در ابتدا فرد طھارت داشته و بعد شروع به نماز خواندن کرده لذا د
 مترجم) -طھارت وجود داشته و اصل در نماز وجود طھارت است 

که مدت مجاز مسح به اتمام رسید باز بر  : شخصی بعد از این۱۰سوال 
 خواند، حکم نماز وی چیست؟ کند و سپس نماز می خفین مسح می

ھرگاه کسی بعد از انقضای مدت مسح چه برای مسافر و چه مقیم دوباره 
د حال ھر نمازی که با این طھارت صورت گیرد باطل است؛ بر آن مسح نمو

زیرا وضوی (او با این مسح که خارج از مدت مجاز صورت گرفته) باطل است 
و از آنجائی که مدت مسح ھم به پایان رسیده پس بر او واجب است وضوی 
جدید و کاملی را بگیرد و پاھایش را بشوید و بنابراین بایستی آن نمازھایی را 

 با آن حالت ادا نموده اعاده و تکرار نماید. که
: ھرگاه شخصی در حالی که وضو داشته خف یا جوراب را ۱۱سوال 

ھا را بپوشد، آیا  که وضویش باطل گردد دوباره آن درآورد سپس قبل از این
 ھا مسح کند؟ جایز است بر آن

ھایش را درآورد سپس دوباره بپوشد در حالی که  ھرگاه کسی جوراب
که وضوی اولش بوده باشد؛ یعنی ھنوز وضوی  ز وضویش باقیست، چنانھنو

ھا را  که آن اولش باطل نشده، در آن صورت ایرادی ندارد که (بعد از این
که آن وضو،  ھا را بپوشد و بر آن مسح نماید، اما چنان درآورد) دوباره آن

 وضویی باشد که با مسح بر جوراب گرفته شده باشد (یعنی وضوی اولش
باطل شده بعد دوباره وضو گرفته ولی این بار در این وضو بر خفین مسح 

ھا بیرون آورده شوند دیگر جایز نیست که  نموده) در این صورت اگر جوراب
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ھا  ی آن ھا مسح نمود؛ زیرا پوشیدن دوباره اگر دوباره پوشیده شدند بر آن
) و این طھارت اند زمانی بوده که با آب وضو گرفته نشده (پاھا شسته نشده

در حقیقت وضوی مسح است (نه وضوی آب) و این از کالم اھل علم 
ھا را بعد از  که شخصی جوراب شود. اما اگر کسی بگوید که چنان فھمیده می

که درآورد دوباره بپوشد ھرچند که در حالت وضوی مسح پوشیده باشد،  این
سح کند، این گفته تواند تا زمانی که ھنوز مدت مسح باقیست بر آن م او می

ام که احدی از علما چنین رأی داده باشد و چیزی که  قوی است اما ندیده
کند ھمین مورد است یعنی اطالع ندارم که  مرا به جایز بودن آن منع می

که قول یکی از اھل علم  احدی از اھل علم چنین گفته باشند، پس اگر چنان
دانم؛  آن رأی را صواب می مبنی بر جواز آن وجود داشته باشد پس من نیز

زیرا وضوی مسح خود یک وضوی کامل است بنابراین الزم است گفته شود 
طور که او بر جوراب یا خفین در حالت وضوی آب (که در آن پاھا  ھمان

ھا در حالت وضوی مسح  تواند بر آن کند، نیز می شوند) مسح می شسته می
ھا مسح  خفین یا جورابشوند بلکه فقط بر  (که در آن پاھا شسته نمی

 ام کسی چنین رأی داده باشد. شود) مسح کند. ولی من تابحال ندیده می
سوال: بنابراین نباید بگوییم که درآوردن خفین جزو مبطالت مسح 

 است؟
شود ولی مسح آن  اگر کسی خفین خود را درآورد، وضویش باطل نمی

که وضویش باطل  درحالیھا را دوباره پوشید  که آن گردد و چنان باطل می
شده بود، الزم است که خفین درآورد و پاھایش را بشوید و مھم آن است که 
بنا به کالم اھل علم بدانیم که او باید خف را ھنگام گرفتن وضوی آب که 

 شوند، بپوشد. پاھا نیز شسته می
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کند و بعد در وضوی بعدی  : شخصی بار اول بر کنادر مسح می۱۲سوال  
درآورده و این بار بر جوراب (که در زیر کنادر پوشیده بود) مسح ھا را  آن
 کند آیا مسح او صحیح است؟ یا بایستی پاھایش را بشوید؟ می

ھا کنادر (نوعی پوشیدنی)  (شخص اول جوراب پوشیده بعد بر روی آن
ھا را درمی آورد و  که بر کنادر مسح کرد آن پوشد، حال بعد از این می

 مترجم) -شوند ھا ظاھر می جوراب
اند که  این مسئله مورد اختالف علماست؛ برخی از اھل علم چنین گفته

اگر او بر یکی از خفین باالیی یا زیرین مسح کند در این صورت حکم فقط بر 
اند  گیرد. و برخی دیگر از علما گفته گیرد و به دیگری تعلق نمی آن تعلق می

ده جایز است که به دیگری که مادامی که ھنوز مدت زمان مسح باقی مان
انتقال یافت و بر آن مسح نمود، بعنوان مثال اگر شخصی بر کنادر مسح کند 

کند تا وضو بگیرد بنا به قول راجح  ھا را درآورد و حال قصد می سپس آن
برای او جایز است که بر جوراب مسح کند، ھمچنین بنا به قول ارجح اگر بر 

جوراب دیگری بپوشد و این بار بر  ھا جوراب مسح کند سپس بر روی آن
جوراب باالیی مسح کند باز ایرادی ندارد به شرطی که ھنوز مدت زمان 
مسح باقی مانده باشد در ضمن شروع مدت زمان مسح را باید از مسح اولی 

 حساب نمود نه مسح دوم.
پرسند که کیفیت مسح صحیح چگونه است و  : مردم بسیار می۱۳سوال 

 محل مسح کجاست؟
کیفیت مسح بدین گونه است که؛ فقط کافیست تا دستان (خیس 

ی) خود را از انگشتان پا تا ساق خود بکشاند، یعنی آنچه که مسح  شده
ھای خود را از انگشتان  شود فقط ظاھر باالیی خف است، پس فقط دست می

تواند که با ھر دو دست خود ھمزمان ھر دو پا را  پا تا ساق بکشاند و نیز می
نماید یعنی با دست راست بر پای راست و با دست چپ بر روی پای مسح 
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گونه که در یک لحظه دو  ی ھمزمان ھمان چپ مسح نماید در یک لحظه
شود به دلیل  شوند و این از ظاھر سنت نبوی برداشت می گوش مسح می

) "بر آندو مسح نمود" و نگفت: ج قول مغیرة بن شعبة که گفت: (پیامبر
بر آن دو  ج پای راست شروع کرد" بلکه گفت که پیامبر "مسح را از خف

 (خف) مسح نمود.
پس ظاھر سنت نبوی چنین است، ولی اگر فرض کنیم که او با یکی از 

تواند ابتدا بر  کند) پس می دھد (عمل نمی ھایش فعالیتی انجام نمی دست
 خف پای راست مسح کند سپس بر طرف چپ.

کنند و  شان را مسح می ای راستولی بیشتر مردم با ھر دو دست، پ
نمایند. و تا جایی که خبر  سپس با ھر دو دست پای چپ خود را مسح می

گویند: با دست  می دارم این نوع مسح کردن، اصلی در شرع ندارد و علما
 شود. راست خف پای راست و با دست چپ خف پای چپ مسح می

و ھم بر قسمت بینیم که ھم بر ظاھر  : گاھا اشخاصی را می۱۴سوال  
ھا  کنند حکم مسح این افراد چیست؟ و حکم نماز آن پایین خفین مسح می

 چگونه خواھد بود؟
شان نیز (با این روش مسح)  ھا صحیح است و ھمچنین وضوی نماز آن

درست است، اما باید توجه داشته باشند که مسح قسمت پایین خف (زیر پا) 
آمده که گفت:  سبی طالبجزو سنت نیست، در سنن از حدیث علی بن ا

بایست مسح زیرین خف اوالتر از  بود پس می اگر دین با رای و نظر مردم می«
ھایش را مسح  را دیدم که ظاھر خف ج مسح باالی آن باشد و من پیامبر

 ١»کرد. می

 ) .۱۶۴)، (۱۶۲تاب الطھارة (کأبو داود،  - ١
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و بر این داللت دارد که فقط مسح قسمت باالیی خف یا جوراب مشروع 
 است.

پس از نزول  ج پیامبر گوید: می عباس که : توجیه این قول ابن۱۵سوال 
ی) مائده دیگر مسح نکرد و آنچه که سابقا در کتاب الخفین  سوره ۶ی:  (آیه

 روایت شد، چیست؟ ساز علی
اند. و قبال ذکر  ھا از آن دو به صحت رسیده دانم که آیا این گفته اوال نمی

 ج یامبرکسی است که احادیث مسح را از پ سکردم که علی ابن ابیطالب
گفته است و این امر  ج ھا را بعد از فوت پیامبر روایت کرده در ضمن او آن

 ج دارد که حکم (جواز مسح بر خفین) نزد او تا بعد از وفات پیامبر بیان می
امکان نسخ حکم وجود  جنیز ثابت بوده است و بعد از وفات رسول الله 

 ندارد.
زنان مشابه حکم آن برای  : آیا احکام مربوط به مسح خفین در۱۶سوال 

 ھا در مسح وجود دارد؟ مردان است؟ و آیا فرقی بین آن
ھیچ فرقی در مسح برخفین بین مردان و زنان وجود ندارد و الزم است 

ای را یاد گرفت که؛ اصل آن است که ھرآنچه که برای  جا قاعده که این
نچه که در مردان ثابت است در حق زنان نیز ثابت خواھد بود و بلعکس ھرآ

که دلیلی  حق زنان ثابت است در حق مردان نیز ثابت خواھد شد مگر این
 ھا را جدا نماید. وجود داشته باشد که آن

: حکم درآوردن جوراب یا قسمتی از آن جھت خاراندن پاھا یا ۱۷سوال 
بیرون انداختن چیزی که وارد پایش شده مانند سنگریزه و ھمانند آن 

 چیست؟
ز زیر جوراب داخل کند ایرادی وجود ندارد، اما اگر اگر دستش را ا

جوراب را بیرون کشد در آن صورت اگر قسمت کمی از جوراب را از پا بیرون 
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سازد، ولی اگر قسمت زیادی را بیرون کشیده بود  زده بود ضرری وارد نمی
ای که بیشتر پایش نمایان شود پس در این حالت مسح بر خفین  باطل  بگونه

 شود. می
ھا فقط برای پنج نماز  ی مردم مشھور است که آن : نزد عامه۱۸سوال  

 کنند. کنند، سپس بعد از آن بار دیگر از اول تکرار می بر خفین مسح می
کنند که مدت یک شبانه  آری، این امر بین عامه مشھور است و گمان می

که  روز مسح (که زمان جواز مسح خفین برای فرد مقیم است) یعنی این
ح جز برای پنج نماز صحیح نیست در حالی که این امر صحیح نیست، مس

تواند بمدت یک شب و  که او می بلکه منظور از مدت یک شبانه روز یعنی این
یک روز بر خفین مسح نماید حال چه پنج نماز بخواند یا بیشتر و ابتدای 

بیشتر نیز تواند تا ده نماز و یا  باشد و می ی اولین مسح می  مدت آن از لحظه
بخواند، مثال اگر شخصی در نماز صبح روز دوشنبه خف پوشید (ولی آن را 

خوابد (که در این صورت  که شب می مسح نکرد) و وضویش باقی بماند تا این
شود)، بعد در صبح روز سه شنبه ھنگام وضو گرفتن برای  وضویش باطل می

تواند تا نماز  ا او میج نماز صبح برای بار اول بر خفین مسح کند، پس در این
صبح روز چھارشنبه (ھمچنان و ھرگاه خواست وضو بگیرد) بر خفین مسح 
نماید، پس در این وضعیت او در روز دوشنبه با خفین نماز صبح و ظھر و 
عصر و مغرب و عشاء را خوانده و تمامی این مدت، بعنوان زمان جواز 

وز بر خفین مسح نکرده شود؛ زیرا او ھن استفاده از خف برایش محسوب نمی
و این مدت زمان قبل از مسح خفین بوده است، بعد از آن صبح روز سه 

خواند و بعد در ظھر دوباره مسح  شنبه بر خفین مسح کرده و نماز می
کند و عشاء نیز دوباره  کند و مغرب باز مسح می کند و عصر نیز مسح می می

که مدت زمان جواز مسح بپایان  تواند چنان کند و ھمچنین می مسح می
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نرسیده باشد برای (نماز صبح) روز چھارشنبه نیز آن را مسح کند (و تا پایان 
 که وضویش باقی بماند سایر نمازھای دیگر را نیز بخواند). آن روز چنان

مثال فرض کنیم او در روز سه شنبه  ساعت پنج صبح بر خفین مسح 
که نماز عشای روز  است) تا اینکند (پس شروع مدت مسح از این لحظه 

چھارشنبه را نیز بخواند، حال در حقیقت او با این وضو (عالوه بر نمازھای 
روز سه شنبه) نماز صبح چھارشنبه و نیز نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا را 

ای که خفین را پوشیده پانزده نماز را خوانده است  نیز خوانده، پس از لحظه
محسوب شده است)؛ زیرا او خفین را در نماز صبح  (نماز روز دوشنبه نیز

روز سه شنبه و در ساعت پنج پوشیده و بعد در روز چھارشنبه ساعت چھار 
ھا مسح کرده و وضویش  دقیقه) بر آن ۴:۴۵و چھل و پنج دقیقه ی صبح ( 

خواند باقی مانده، بنابراین او پانزده  تا زمانی که نماز عشای آن روز را می
 ی پوشیدن خفین خواند. لحظه نماز را از

: ھرگاه شخصی وضو بگیرد و بر خفین مسح کند و در اثنای ۱۹سوال 
آیا او  –مثال قبل از نماز عصر–مدت زمان جواز مسح خفین خود را دربیاورد 
که وضویش با بیرون آوردن  نماز بخواند و اصال نمازش صحیح است یا این

 خفین باطل شده است؟
ل اھل علم و آنچه که شیخ االسالم ابن تیمیه و قول راجح بین اقوا

جماعتی از اھل علم برگزیده اند این است که وضو با درآوردن خفین از پا 
شود، پس اگر کسی وضو داشته باشد ولی بعد خفین خود را  باطل نمی

درآورد، با این عمل وضویش باطل نخواھد شد؛ زیرا وقتی که شخصی ھنگام 
نماید در حقیقت  کند و بر آن مسح می تفاده میوضو گرفتن از خفین اس

ھا را بیرون  که آن وضویش به مقتضی دلیل شرعی کامل است، پس چنان
ماند و جز با وجود  آورد باز وضویش بنا به مقتضی دلیل شرعی ثابت می

دلیل شرعی امکان نقض وضو وجود ندارد، از طرفی ھیچ دلیلی وجود ندارد 
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ب باعث ابطال وضو شود و بر این اساس وضوی که درآوردن خفین یا جورا
ھا را  که خفین را درآورد دوباره آن چنین کسی باقیست، اما اگر او بعد از این

ھا مسح کند در این صورت بنا بر آنچه که  پوشید و خواست مانند سابق بر آن
که  دانم این عمل وی جایز نیست (مگر این از کالم اھل علم در این مورد می

 اولین وضویش که در آن پاھایش را شسته بود باقی مانده باشد).ھنوز 

 مسح بر عمامه:
: آیا مسح بر عمامه جایز است؟ و حدود آن چیست؟ و اصال ۲۰سوال  

 صفت یک عمامه چگونه است؟
آمده، مسح بر عمامه جایز است و در آن  جدر آنچه که از سنت رسول 

نین سنت است که آن شود و ھمچ تمام یا قسمتی از عمامه مسح می
قسمتی از سر که ظاھر شده مانند پیشانی (جلوی سر) و پھلوی آن و 

 ١ھا مسح شوند. گوش
: آیا شماغ مرد و روسری (روپوش) زن داخل در (مفھوم) ۲۱سوال 
 شود؟ عمامه می

 شوند. شماغ مردان و کاله قطعا داخل در (مفھوم) عمامه نمی
توانند بر چادر مسح  امام احمد میاما زنان بنا به رأی مشھور مذھب 

شان باشد؛ زیرا این امر از برخی از زنان  کنند البته اگر ازار چادر زیر گلوی
 صحابه رضی الله عنھن وارد است.

است که مردان در عربستان و  یقرمز یھا با خال یروسر ؛شماغتوجه: 
 مترجم. -گذارند یسر م یبه رو یعرب یشورھاکاز  یبرخ

تاب الطھارة، باب المسح علی ک) و مسلم، ۲۰۵تاب الوضوء (ک، ینگاه کنید به: بخار - ١
 ).۲۷۴ة و العمامة (یالناص
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 پانسمان زخم): و بانده (مسح بر جبیر
: حکم مسح بر پانسمان چیست و چه چیزھایی در معنای آن ۲۲سوال 
 شوند؟ و دلیل مشروعیت آن از کتاب و سنت چیست؟ داخل می

اوال الزم است که بدانیم جبیره (پانسمان) چیست؛ جبیره در اصل به آن 
ھایی  (چوبسازد  چیزی گویند که شکستگی استخوان را اصالح و توانا می

که بر شکسته بندند) و منظور از آن نزد فقھا؛ ھرآنچه که در عضو طھارت به 
شود؛ مانند گچی که بر روی شکستگی است یا  سبب نیاز قرار داده می

گیرد و  مرھمی (نوار چسپ دست(طبی) یا زخم) که بر روی زخم قرار می
 ت.نیز آنچه که مشابه آن است، که مسح بر آن بجای شستن کافیس

چنانچه تشخیص دھیم که الزم است تا بر زخم ساق یا بازو (یا ھر عضو 
توان  وضوی دیگری) نوار چسپی باشد و بدان احتیاج دارد در این صورت می

بجای شستن بر آن مسح نمود و وضو گرفتن با چنین حالتی کامل است 
بدین معنا که اگر فرض شود این شخص حتی این پانسمان یا چسپ را باز 

شود؛ زیرا آن  ھا وضو باطل نمی ند، باز طھارت وی باقیست و با بازکردن آنک
وضو بر وجه شرعی و بصورت کامل انجام شده است و بازکردن مرھم یا 
پانسمان دلیلی بر باطل شدن وضو یا طھارت نیست و نیز دلیلی در جبیره 

ف وجود که معارض با این قول باشد وجود ندارد. البته برخی از احادیث ضعی
اند: مجموع این  اند و گفته ھا استناد کرده دارند که برخی از اھل علم بدان

شود که بعنوان حجتی به حساب بیایند و برخی از  احادیث ضعیف باعث می
ھا استناد و  توان بدان اند که بدلیل ضعف آن احادیث نمی اھل علم نیز گفته

اند که:  ی چنین رأی دادهاند و برخ اعتماد نمود و لذا علما اختالف کرده
طھارت عضوی که بر آن باند یا پانسمان است الزم نیست؛ زیرا او از طھارت 
آن عاجز و ناتوان است و برخی چنین رأی داده اند که: باید ابتدا بجای آن 

بار تیمم بگیرد ولی نیازی نیست که بر آن مسح  عضو باندپیچی شده یک
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توان گفت که  ن آن احادیث میکند. اما جدای از حجت یا حجت نبود
 ترین اقوال به قواعد شرعی آن است که عضو باند پیچی شده مسح نزدیک

 گرداند. گردد و این مسح آن را از گرفتن تیمم بی نیاز می می
گوییم: ھرگاه شخصی زخمی را در اعضای طھارت یافت،  و ھنگامی که می

 چند حالت برای آن وجود دارد:
است (باند پیچی نشده) و شستن آن نیز  حالت اول: زخم مکشوف

 سازد، در این حالت شستن آن واجب است. ضرری وارد نمی
رساند ولی مسح  حالت دوم: زخم مکشوف است و شستن بدان ضرر می

آن بدون ضرر است، در این حالت شستن واجب نیست ولی مسح آن واجب 
 شود. می

بدان ضرر حالت سوم: زخم مکشوف است ولی ھم شستن و ھم مسح 
 رساند، در این حالت باید بجای آن عضو، تیمم بگیرد. می

ی باند و پانسمان بسته شده است؛ زیرا بدان  حالت چھارم: زخم بوسیله
شود و  ھا مسح می نیاز بود، در این حالت بر روی باند یا پانسمان یا مشابه آن

 الزم به شستن نیست.
جود دارد، مثال بدون : آیا شروطی برای مسح بر جبیره و۲۳سوال  

 توان بر آن مسح کرد؟ ضرورت می
شود مگر ھنگامی که ضرورت و نیازی باشد، که در  بر جبیره مسح نمی

شود و  ی آن مسح بر آن واجب می ی توانایی و به اندازه آن صورت به اندازه
جا منظور از نیاز و ضرورت فقط وجود زخم یا شکستگی نیست،  البته در این

ھرآنچه که بستن باند یا پانسمان یا چسپ برای آن ضرورت داشته بلکه 
 باشد، پس آن مورد نیز جزو ضرورت و نیاز خواھد بود.

ھا مثل گاز پانسمان داخل در معنای جبیره  : آیا باند پیچ۲۴سوال 
 شود؟ می
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شود، در ضمن باید دانست که جبیره به مانند مسح بر  آری داخل می
ن معینی برای آن درنظر گرفته شود، بلکه تا خفین نیست که مدت زما

توان بر آن مسح نمود و ھمچنین بر خالف  زمانی که بدان نیاز باشد می
توان بر جبیره چه در وضو و چه در غسل بر آن مسح کرد، پس  خفین می

 ھرگاه غسل واجب گردد باید به مانند وضو بر جبیره مسح شود.
است؟ آیا باید کل آن را مسح  : کیفیت مسح بر جبیره چگونه۲۵سوال 

 که قسمتی از آن کافیست؟ نمود یا این
آری تمام آن الزمست؛ زیرا طبق اصل بدل حکم مبدل را دارد (یعنی 
مسح حکم شستن را دارد) و در سنت نبوی خالف این امر وارد نشده است 

شود (مسح بدل شستن است) و  جا مسح جایگزین شستن می و در این
گیرد پس مسح نیز الزم است کل  ستن، کل عضو را دربر میطور که ش ھمان

جبیره را دربر بگیرد، ولی مسح بر خفین در حقیقت رخصتی از جانب شرع 
است از طرفی جواز اکتفا به مسح قسمتی از خفین یا جوراب در سنت وارد 
شده است. (یعنی برای این مورد دلیل شرعی وجود دارد ولی برای جبیره 

 .خیر)
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