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ْيِ بَاُب الَْمْسِح لََعَ   اْْلُفَّ

 
ْيِ ِِف الْوُُضوِء لِلُْمَسافِِر َسَفًرا ُمبَاًحا ََلُة ثَََلثََة  1ََيُوُز الَْمْسُح لََعَ اْْلُفَّ ُتْقََصُ ِفيِه الصَّ

، َولِلُْمِقيِم يَوًما َوََلْلًَة. يَّاٍم َوََلَاَِلَُهنَّ
َ
ِة ِمَن اْْلََدِث َبْعَد اللُّبِْس. 2أ  3َوابِْتَداُء الُْمدَّ

شود؛ سه  مباحی که نماز در آن قصر کرده میسفر  ،بر دو کفش در وضو برای مسافر مسح
شود. و ابتدای مدت از  انه روز برای شخص مقیم جایز میهای آن و یک شب روز با شب

 وضوئی بعد از پوشیدن )کفش( است. بی
ا ُثمَّ َسافََر، [ 1] َحَدُهَما َحََضً

َ
ْو أ

َ
ْو سَ [ 2]فَإِْن َمَسَحُهَما أ

َ
قَاَم، أ

َ
ْو َشكَّ َهِل [ 3]َفًرا ُثمَّ أ

َ
أ

َتمَّ َمْسَح ُمِقيٍم َفَقْط؛
َ
ا، أ ْو َحََضً

َ
 الَْمْسَح َسَفًرا أ

َ
  4اْبتََدأ

یا )در(  [2]پس اگر هر دو یا یکی از آن دو را در شهر مسح کرد سپس مسافرت رفت،  [1]
 یا شک کرد آیا مسح را در سفر یا در حضر آغاز کرده [3]سفر )مسح کرد( سپس اقامت گزید. 

 کند.  است؛ ]در هر سه مسأله[ مسحِ شخصِ مقیم را تکمیل می

                                                           
 گیرد. رخصت به معصیت تعلق نمیصت است و زیرا مسح بر دو کفش رخ.  1
ُّ  قَاَل .  2 ِب  ْبنُ  ََعِ

َ
يَّامٍ  ثَََلثَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  َجَعَل : »طاِلٍب  أ

َ
 أ

  272 مسلم .«لِلُْمِقيمِ  َوََلْلَةً  َوَيْوًما لِلُْمَسافِِر، َوََلَاَِلَُهنَّ 

 روز شبانه یک مقیم برای و روز شبانه سه مسافر برای سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .داد قرار)مسح بر دو کفش( 

 وقت از آن وقت اول پس است دار وقت عبادت نماز، همانند کفش دو بر مسح . زیرا 3
 .ستا آن فعل جواز
جانب إقامت بر جانب سفر غالب  دوم، ر؛ و در مسألۀضَاول، جانب حَ . زیرا در مسألۀ 4
 یابد. آید و در مسألۀ سوم، جانب یقین رجحان می می
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ا َومَ  ْحَدَث َحََضً
َ
َة مُ َولَْو أ َتمَّ ُمدَّ

َ
ََلِة  َسَواٌء َمَضى  5َسافِرٍ َسَح َسَفًرا أ َعلَيِْه َوقُْت الصَّ

ْم ََل؛ِِف اْْلَََضِ  بَِكَماِلِ 
َ
 6أ

 کند؛ یکسان است ر مسح کرد مدت مسافر را تکمیل میوضو شد و در سف در شهر بی و اگر
 یا نه.در حضر اش  بگذرد بر او وقتِ نماز به تمامی

؛فَ  كِّ ِة الشَّ ِة لَْم َيْمَسْح ِِف ُمدَّ ْحَدَث  َهْل  َشكَّ  فَإِنْ  إِْن َشكَّ ِِف انِْقَضاِء الُْمدَّ
َ
 َوقَْت  أ

ْهرِ  وِ  الظُّ
َ
، أ ْمَرهُ  َبَنى  الَْعَْصِ

َ
ى  أ نَّهُ  لََعَ

َ
ْهرُ  أ  7.الظُّ

کند. پس اگر شک کرد آیا  شک، مسح نمی پس اگر در انقضای مدت، شک کرد در مدتِ
 گذارد که آن ظهر است. وضو شده است؛ أمرش را بنا می عصر بیوقت ظهر یا )وقت( 

ْجنََب  َولَوْ 
َ
ةِ  ِِف  أ ْعُ  وََجَب  الُْمدَّ   8.لِلُْغْسلِ  الَّنَّ
 در مدت، جنب شد؛ کندن )کفش( برای غسل زدن واجب است.و اگر 

 

                                                           
 .شود می آغاز مسح اولِ با عبادت اولِ . زیرا 5
. قولی وجود دارد که اگر در حضر، وقتِ نماز سپری شد و شخص نماز نگزارد و به سفر  2

کند زیرا به سبب قضا  مقیم می رفت و در آن سفر مسح خود را آغاز کرد؛ این شخص، مسحِ
 شدن نمازش، گناهکار گردیده است. 

ست که این ا -همان گونه که مصنف بیان کرد  -این قول مرجوح است اما قول راجح 
تواند مسح کند زیرا عصیان او از تأخیر نماز سرچشمه گرفته  چنین شخصی سه شبانه روز می

شود که هدف از آن سفر، معصیت باشد؛  . زیرا سفری، سفر معصیت محسوب مینه از سفر
 گردد.است که در فالن شهر زنا کند و باز مثال هدف او از سفر این

. فقهی: قاعدۀ.  7 كِّ  اَْلَِقُي ََل يَُزاُل بِالشَّ
َتيُْت : قَاَل  ُحبَيٍْش، بِْن  ِزرِّ  َعنْ .  8

َ
الٍ  ْبنَ  َصْفَوانَ  أ ، َعسَّ ْْلُهُ  الُْمَراِديَّ

َ
 الَْمْسِح  َعِن  فََسأ

، لََعَ  ْيِ ُمُرنَا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسولِ  َمعَ  نَُكونُ  ُكنَّا: َفَقاَل  اْْلُفَّ
ْ
نْ  َفيَأ

َ
 َنَّْنِعَ  ََل  أ

يَّاٍم، ثَََلثَةَ  ِخَفاَفنَا،
َ
 مسند. لغیره صحیح .َونَْومٍ  َوَبْوٍل، ََغئٍِط، ِمنْ  َولَِكنْ  َجنَابٍَة، ِمنْ  إَِلَّ  أ

   18081 أحمد
 أمر را ما پس بودیم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول همراه ما: گوید می عسال بن صفوان

 و مدفوع و ادرار از اما. جنابت از مگر نیاوریم بیرون را خویش های کفش روز سه تا نمود می
 (.نیاوریم بیرون را ها کفشباز هم ) خواب
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نْ  [1] :َوََشُْطهُ 
َ
ى  يَلْبََسهُ  أ نْ  [2] 9ََكِمٍل، وُُضوءٍ  لََعَ

َ
  10َطاِهًرا، يَُكونَ  َوأ

 و آن که پاک باشد؛  [2که بر وضوی کامل آن را بپوشد؛ ]آن  [1شرط آن: ] و

 الَْمْشِ  ُمتَاَبَعةُ  ُيْمِكنُ  [5] 12الَْماِء، ِِلُُفوذِ  َمانًِعا [4] 11الَْفْرِض، ََمَلِّ  ِِلَِميعِ  َساتًِرا [3]
دِ  َعلَيِْهَما ، ِمنْ  ََكنَ  َسَواءٌ  13ِْلَاَجاتِِه، ُمَسافِرٍ  ِلََتَدُّ وْ  ِجْْلٍ

َ
وْ  ِِلٍْد، أ

َ
وْ  ُمَطبََّقٍة، ِخَرقٍ  أ

َ
 أ

وْ  َخَشٍب،
َ
وْ  ذىلَِك، َغْيِ  أ

َ
ٍج  ُشدَّ  َمْشُقوقًا أ  14.بََِشَ

                                                           

بِيِه، َعنْ  الُْمِغَيِة، بِْن  ُعْرَوةَ  َعنْ  . 8
َ
نَّهُ  أ

َ
  أ

َ
أ   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اِلَِّبَّ  وَضَّ

َ
أ  َفتَوَضَّ

ى  َوَمَسحَ  يِْه، لََعَ ْدَخلْتُُهَما إِّنِّ : »َفَقاَل : َلُ  َفَقاَل  ُخفَّ
َ
   274 مسلم «َطاِهَرَتْيِ  أ

 و گرفتند وضو ایشان پس داد وضو آب سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول به شعبه بن مغیره
 دو بر مسح: گفت سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول به مغیره. نمودند مسح خویش کفش دو بر

 قدم، دو آن که حالی در کردم داخل هایم قدم در را کفش من همانا: فرمود نمودی؟ کفش
 . بودند پاک

ْمَسحُ  ،اّلٰلِ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت : قَاَل  ُشْعبَةَ  بِْن  الُْمِغَيةِ  َعِن  الُْمِغَيِة، بِْن  ُعْرَوةَ  َعنْ 
َ
 لََعَ  أ

؟ ْيِ ْدَخلْتَُهَما إَِذا َنَعْم،: »قَاَل  اْْلُفَّ
َ
 124 الشافعی مسند. صحیح «َطاِهَرتَانِ  َوُهَما أ

 هرگاه بله،: فرمود بنمایم؟ مسح کفش دو بر! خدا رسول ای: گفتم گفت، شعبه بن مغیره
 .بودند پاک قدم، دو آن که حالی در کردی قدم داخل را کفش

ِب  َعنْ 
َ
ُ  َصّلَّ  اِلَِّبِّ  َعِن  بَْكَرَة، أ نَّهُ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
َص  أ يَّامٍ  ثَََلثَةَ  لِلُْمَسافِرِ  رَخَّ

َ
 أ

رَ  إَِذا َوََلْلَةً  يَْوًما َولِلُْمِقيمِ  َوََلَاَِلَُهنَّ  يْهِ  َولَِبَس  َتَطهَّ  صحیح حسن، .َعلَيِْهَما فَلْيَْمَسحْ  ُخفَّ

 1324 حبان ابن
 و روز  شبانه سه مسافر، برای سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول که است روایت بکره ابی از
 دو آن بر پوشید را کفشش دو و گرفت وضو هرگاه داد رخصت روز شبانه یک مقیم، برای

 .کند مسح کفش
فش بر ک . مثال کفشی که از پوست دباغی نشده ساخته شده باشد؛ نجس است و مسح 10

توان نماز خواند و هدف اصلی از وضو و مسح بر آن، نماز  نجس صحیح نیست زیرا با آن نمی
 است. 

در مغنی آمده: کفش متنجس همانند کفش نجس است. اما اگر نجاست معفو عنه بر 
 کفش باشد و آن قسمتی که نجاست نیست را مسح کند؛ جایز است.
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برای تردد مسافر  [5[ مانع نفوذ آب )باشد(؛ ]4[ پوشندۀ تمامی محل فرض )باشد(؛ ]3] 
تکه دو ممکن باشد؛ یکسان است از پوست، یا نَمَد، یا  آن بر رفتن راه پیاپی برای حاجاتش،

 بسته شده باشد. طنابیروی هم، یا چوب، یا غیر آن باشد؛ یا باز شده )اما( با  پارچۀ
ا لَِبَس  َولَوْ  ، َوَيْغِسَل  َِلَْمَسَحهُ  رِْجٍل  ِِف  ُخفًّ ْخَرىى

ُ
وْ  15اْْل

َ
ءٌ  الرِّْجلِ  ِمنَ  َظَهرَ  أ  قَلَّ  َوإِنْ  ََشْ

، ِِف  َخْرقٍ  ِمنْ   .ََيُزْ  لَمْ  16اْْلُفِّ
[ یا 2کند و دیگری را بشوید؛ ] و اگر یک لنگه کفش در یک پا کرد تا آن را مسح [1]

از پا ظاهر شد و اگر کم باشد؛ ]در هر دو مسأله، مسح[ جایز  سوراخ در کفش، چیزی بوسیلۀ
 شود.  نمی

، فَْوَق  ُخف   ُهوَ : َواِْلُْرُموُق  ى  ََكنَ  فَإِنْ  17ُخفٍّ لَْعَ
َ
ْسَفُل  قَِويًّا اْْل

َ
قًا َواْْل  َمْسحُ  فَلَهُ  ُُمَرَّ

، ى لَْعَ
َ
وِ  قَِويَّْيِ  ََكنَا َوإِنْ  18اْْل

َ
ْسَفَل  الَْقوِيُّ  أ

َ
، َمْسحُ  يَْكِف  لَمْ  اْْل ى لَْعَ

َ
 اِْلَلَُل  وََصَل  فَإِنْ  اْْل

                                                                                                                                                                                     
 به مسلمان شخص که گردیده مشروع رخصت و سهولت برای کفش دو بر مسح . زیرا 11
 پا دو از فرض محل اگر حال نماید استفاده مسح رخصت از قوزک دو تا پا دو شستن جای
 .ماند نخواهد باقی رخصت برای علتی دیگر شود ظاهر
کند پس نصوص دال بر  ب در آن نفوذ نمیها، آ . در مغنی آمده: زیرا اغلب کفش 12

 شود. بسوی آن منصرف می ترخیص
 استفاده پوشیدن برای آن از و کند می پیدا احتیاج آن به انسان که کفشی . زیرا 13

 جوراب یا آهن از غلیظ کفش با پس. برود راه آن بر راحتی به بتواند که است کفشی نماید می
 از خویش نیازهای رفع برای سفر در و خیابان و کوچه در توان نمی آن، مشابه مواردی و نازک

 .گیرد نمی تعلق ها آن به مسح رخصت نتیجه در نمود استفاده ها آن
ا، بندِ کفش شود. در این ج برده می. اصل شَرَج به مادگی گویند که دکمه در آن فرو  14

شود. شبیه به آن،  شود و با آن دو گوشۀ کفش محکم بسته می که در سوراخ برده می
 های چسبی است. کفش
توزیع شستن و بین شستن و مسح آن اختیار دارد پس . زیرا پا واجبی است که شخص  15

توزیع جایز نیست. مثال در های کفاره،  گونه که در خصلت باشد همان مسح در آن جایز نمی
 تواند یک ماه روزه و به سی مسکین طعام بدهد.  کفارۀ جماع در روز رمضان، شخص نمی

 محل فرض از دو قدم باشد. لیل آن گذشت که کفش باید پوشندۀ. د 12
شده است. اصل  تر در ماوراء النهر استفاده می رموق: این واژه فارسی است که بیش. ج 17

 شود.  ها می نی کفشی که مانع نفوذ خار به قدمآن خَرکُش یع
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ْسَفلِ  إَِل  ِمنْهُ 
َ
، اْْل وِ  َمْسَحُهَما قََصدَ  َسَواءٌ  َكََفى

َ
ْسَفَل  أ

َ
وْ  َفَقْط  اْْل

َ
ْطلََق، أ

َ
 قََصدَ  إِنْ  ََل  أ

ى  لَْعَ
َ
 19.َفَقْط  اْْل

مسح ، ی قوی و پایینی پاره بودکفش باالی کفش است. پس اگر باالی و جرموق آن
کند  کفایت نمی وی یا پایینی قوی باشد مسح فوقانیجایز است. و اگر هر دو، ق فوقانی برایش

، یکسان است قصد مسح کند رسد کفایت می پایینی نَم و رطوبت میی به پس اگر از فوقان
 ی کند.اطالق کند نه اگر تنها قصد مسح باالی یاکند پایینی قصد مسح یا کند ی فوقان

لَْعَ  ْسحُ مَ  َويَُسنُّ 
َ
ْسَفِلهِ  اْْلُفِّ  أ

َ
 تَْكَراٍر، َوََل  اْستِيَعاٍب  بََِل  21ُخُطوًطا، وََعِقِبهِ  20َوأ

َصابِِعِه، ِعنْدَ  َوُيْمنَاهُ  َعِقِبِه، ََتَْت  الْيُْْسَىى  يََدهُ  َفيََضعُ 
َ
اقِ  إَِل  اَْلُْمَنى  َوُيِمرُّ  أ  َوالْيُْْسَىى  السَّ

َصابِعِ  إَِل 
َ
 22.اْْل

                                                                                                                                                                                     

ُ  َصّلَّ  اِلَِّبُّ  ََكنَ : »قَاَل  بََِلٍل، َعنْ   بِالَْماءِ  فَآِتيهِ  تَهُ َحاجَ  َيْقِض  ََيُْرجُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ
،
ُ
أ آن را صحیح دانسته و  205حاکم در مستدرک  .«َوُموَقيْهِ  ِعَماَمِتِه، لََعَ  َوَيْمَسحُ  َفيَتَوَضَّ

 ذهبی با او موافقت نموده.
شد من برای ایشان آب  یه و سلم برای قضاء حاجت خارج میرسول اهلل صلی اهلل عل

کرد. )الموقین: مترادف  و بر عمامه و جرموق خویش مسح می گرفت آوردم پس وضو می می
 جرموق است(.

 ی است.فوقان شود و کفش اصلی، . زیرا پایینی کفش محسوب نمی 18
اه رفتن بر . زیرا کفش اصلی پایینی است. و وقتی که کفش پایینی قوی و صالحیت ر 18

مسح  شرایطی که تجویز دهندۀنتیجه از شود در  آن باشد دیگر به باالیی احتیاجی پیدا نمی
 گردد. ارج میخف است، خ

نَّ  ُشْعبََة، بِْن  الُْمِغَيةِ  َعِن .  20
َ
ُ  َصّلَّ  اِلَِّبَّ  أ لَْعَ  َمَسحَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ

َ
ْسَفلَهُ  اْلُفِّ  أ

َ
 .َوأ

 87ضعیف، ترمذی 
پایین آن را مسح گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم باالی کفش و  مغیره بن شعبه می

 کرد.
نویسد: در این باب، اعتماد امام شافعی به عمل ابن عمر  می 127بیهقی در السنن الصغیر 

  است.
ِ  رَُسوُل  قَاَل  َجابٍِر، َعنْ .  21 ْطَراِف  ِمنْ  َهَكَذا بِيَِدهِ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

َ
 أ

َصابِِع،
َ
ْصلِ  إَِل  اْْل

َ
اِق، أ َط  السَّ َصابِعِ  وََخطَّ

َ
 551ضعیف، ابن ماجه  .«بِاْْل
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ر کردن و بدون تکرار، خطی بدون فراگی پایین آن و پشت آن بصورت خطفش و و باالی ک
ایش و دست راستش نزد انگشتانش شود. پس دست چپش را زیر پشت پ مسح سنت می

 کشد. ت تا ساق و دست چپ تا انگشتان میگذارد. و دست راس می
ى  اْقتَََصَ  فَإِنِ  قَلِّ  َمْسِح  لََعَ

َ
ْعََلهُ  َظاِهرِ  ِمنْ  ُجزْءٍ  أ

َ
، الَْفْرِض  لَِمَحلِّ  َُمَاِذيًا أ  َوإِنِ  َكََفى

ْسَفِل  لََعَ  اْقتَََصَ 
َ
وِ  اْْل

َ
وِ  الَْعِقِب  أ

َ
وِ  اْْلَرِْف  أ

َ
ا اِْلَاِطِن  أ ةَ  يَِل  ِممَّ  23.فَََل  الْبَََشَ

ترین جزء از ظاهر باالیی کفش که با محل فرض برابری  پس اگر اکتفا کرد بر مسحِ کم
کند. و )اما( اگر اکتفا کرد بر پایین یا پشت یا اطراف یا درون )کفش( که  کند؛ کفایت می می

 به پوست پا نزدیک است پس نه. 
وْ  بََِّنٍْع  الرِّْجُل  َظَهَرِت  َوَمَتى 

َ
 الَْقَدَمْيِ  َغْسُل  َكَفاهُ  -الَْمْسِح  بِوُُضوءِ  َوُهوَ  - ِِبَْرقٍ  أ

  24.َفَقْط 
                                                                                                                                                                                     

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم با دست خویش این چنین انجام داد از اطراف انگشتان پا 
 خطی مسح نمود. ای ساق برد و با انگشتان خویش خطبسوی ابتد

ْيِ  لََعَ  الَْمْسحُ : »قَاَل  اْْلََسِن، َعِن  ا اْْلُفَّ َصابِعِ  َخطًّ
َ
 1842شیبه  مصنف ابن ابی .«بِاْْل

 خطی با انگشتان است. مسح بر دو کفش، خط
يُْت : »قَاَل  ُشْعبََة، بِْن  الُْمِغَيةِ  َعِن .  22

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َجاءَ  ُثمَّ  بَاَل، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

  َحتَّ 
َ
أ يِْه، لََعَ  َوَمَسحَ  تَوَضَّ هِ  لََعَ  اَْلُْمَن  يََدهُ  َووََضعَ  ُخفَّ  لََعَ  الْيُْْسَى َوَيَدهُ  اْْلْيَمِن، ُخفِّ

هِ  ، ُخفِّ ْعََلُهَما َمَسحَ  ُثمَّ  اْْليَْْسِ
َ
ّنِّ  َحتَّ  َواِحَدًة، َمْسَحةً  أ

َ
ْنُظرُ  َكأ

َ
َصابِعِ  إَِل  أ

َ
ِ  رَُسولِ  أ  اّللَّ

ْيِ  لََعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ   1857مصنف ابن ابی شیبه  .«اْْلُفَّ

اهلل صلی اهلل علیه و سلم را دیدم که قضاء حاجت نمود سپس آمد تا این که وضو رسول 
گرفت و بر دو کفش خویش مسح نمود و دست راست خویش را بر پشت کفش راست و 
دست چپ خویش را بر پشت کفش چپ خویش گذاشت و باالی آن دو را یک بار مسح 

 بینم. ش می علیه و سلم را بر دو کفنمود. گویا این که هنوز انگشتان رسول اهلل صلی اهلل
ٍّ  َعنْ .  23 ُ  رَِضَ  ََعِ ينُ  ََكنَ  لَوْ : قَاَل  َعنُْه، اّللَّ ِي  ادلِّ

ْ
أ ْسَفُل  لَََكنَ  بِالرَّ

َ
ْوَل  اْْلُفِّ  أ

َ
 أ

ْعََلُه، ِمنْ  بِالَْمْسِح 
َ
يُْت » َوقَدْ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َظاِهرِ  لََعَ  َيْمَسحُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

يْهِ   122صحیح، ابوداوود  .«ُخفَّ

گمان رسول اهلل  تر از باالی کفش بود؛ بی به رأی بود مسح پایین کفش، اولی اگر دین
 کرد. را دیدم که بر باالی کفش مسح می صلی اهلل علیه و سلم
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در حالی که او با وضوی  -بیرون آوردن یا پاره شدن )کفش(، پا ظاهر شد  و هرگاه بوسیلۀ
 کند. فقط شستن دو قدم، او را کفایت می -مسح بود 

                                                                                                                                                                                     
که بدل باطل شد اصل نیز  . زیرا مسح دو قدم، بدل از شستن آن دو است پس وقتی 24

 مانند. اصل خود که طهارت باشد، باقی می اعضا بر شود. اما بقیۀ باطل می


