احلمد هلل العيل الكبري ،والصالة والسالم عىل الرساج املنري ،املبعوث بالرمحة والتيسري ،أما
بعد ..
ٍ
ٍ
وممسوح به ومسح ،وحمل بحثنا
ممسوح
فالكالم عىل املسح عىل احلوائل حمصور يف بحث
األول.
ملبوس يف قدم أو عىل رأس أو نحو ُجرح وكرس ،وحمل بحثنا األول.
واملمسوح:
ٌ
ومجلة املذهب يف ذلك أن امللبوس يف القدم ُيشرتط فيه جلواز املسح عليه رشوط أربعة:
اإلباحة ،والسرت ،والثبوت ،وإمكان امليش فيه عر ًفا.
ٍ
ملبوس جاز املسح عليه عندنا ،سواء كان خ ًفا أو مو ًقا أو
فمتى حتققت تلك الرشوط يف
ً
منعوًل أو جملدً ا أو ًل ،وسواء كان من صوف أو قامش أو
جور ًبا أو غري ذلك ،وسواء كان
غري ذلك.
ولنا يف ذلك :النص وفعل الصحابة والقياس ..
▪ أما النص :فام روى أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم عن املغرية ريض اهلل عنه أن
النبي صىل اهلل عليه وسلم توضأ ومسح عىل اجلوربني والنعلني .قال الرتمذي:
حسن صحيح ،وصححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان.
حديث
ٌ
مرفوعا كذلك عن أيب موسى وابن عمر ريض اهلل عنهم.
و ُيروى نحوه
ً

وأصح يشء يف ذلك حديث املغرية ريض اهلل عنه ،إًل إنه ُأ ّ
عل بتفرد أيب قيس األودي،
وقد ُُياب عن ذلك بأنه ثقة ،وزيادة الثقة عند الفقهاء مقبولة ،قال الربهان ابن مفلح
ِ ِ
جل َو ِاز ِر َوا َي ِة ال َّل ْف َظ ْ ِ
ني" ،واألصح ما عليه مجهرة أهل
وغريهَ " :و َه َذا ًَل َي ْص ُل ُح َمان ًعا َ
احلديث ،وهو اختيار اإلمام ،لكن هذا  -مع احتامله  -ينضم إىل ما نذكره بعد.
▪ وأما فعل الصحابة ريض اهلل عنهم ،فقال ابن املنذر يف األوسطُ " :روي إباحة املسح
عىل اجلوربني عن تسعة من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :عيل بن أيب
طالب  ،وعامر بن يارس  ،وأيب مسعود  ،وأنس بن مالك  ،وابن عمر  ،والرباء بن
عازب  ،وبالل  ،وأيب أمامة  ،وسهل بن سعد".
وقال كذلك" :وقال هبذا القول عطاء بن أيب رباح  ،واحلسن  ،وسعيد بن املسيب ،
كذلك قاًل  :إذا كانا صفيقني وبه قال النخعي  ،وسعيد بن جبري  ،واألعمش ،
وسفيان الثوري  ،واحلسن بن صالح  ،وابن املبارك  ،وزفر  ،وأمحد  ،وإسحاق قال
أمحد  :قد فعله سبعة أو ثامنية من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،وقال إسحاق:
مضت السنة من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،ومن بعدهم من التابعني يف
املسح عىل اجلوربني ً ،ل اختالف بينهم يف ذلك  ،وقال أبو ثور  :يمسح عليهام إذا
كانا يميش فيهام  ،وكذلك قال يعقوب وحممد  ،إذا كانا ثخينني ًل يشفان".
خمالف أو منكر ،مع كون ذلك مما ًل خيفى ،فكان كاإلمجاع.
ومل ُيعرف هلم
ٌ
قال ابن الزاغوين ‘ يف املفردات" :فإن قيل :هذه قضية عني وحكاية حال ،وإذا
احتملت وقفت ،ف ُيحتمل أن يكونا جملدين ،أو من ّعلني ،ونحن نقول بذلك.
قلنا :قد ُروي يف بعض ألفاظ اخلرب :كان يمسح ،وذلك يقتيض الدوام ،ويبعد أن يتفق
كوهنام عىل الصفة التي ذكرتم يف عموم األوقات.

عىل أن اجلورب املطلق إنام يقع عىل ما ًل نعل له ،إذ ليس اًلسم إًل عىل هذا ،والعرب
ًل تعرف من ّعالً سوى اخلف ،وإنام هذه عادة األعاجم ،فيجب محله عىل عادة العرب،
والغالب دون النادر ،واجلورب املن ّعل خف قصري له اسم خيصه ،فلو كان من ّعال سامه
باسمه" ا.هـ.
قلت :وكذلك ُيقال فيام ورد عن الصحابة والتابعني ،فاحتامل أن يكون مجيع ذلك عىل
خالف األصل يف إطالق اسم اجلورب = بعيد متكلف.
أهنام مل َيكُونا َمن ْ ُعو َلني؛ أل َّنه لو كان
وقال الشارح يف حديث املغرية" :وهذا َيدُ ل عىل َّ ُ
كذلك ،مل َي ْذك ُِر النَّ ْع َلني ،فإنَّه ًل ُي ُ
خلف و َن ْعلِه" ا.هـ.
قال َم َس ْح ُت عىل ا ُ
▪ وأما القياس :فاجلورب حائل ملبوس طاهر حالل ساتر ملحل الفرض من الرجل،
وتُسرت به الرجل عادة ،فجاز املسح عليه كاخلف ،وًل لوجه للتفرقة.
وهذا هو مسلك الصحابة األئمة الفقهاء ريض اهلل عنهم ،فقد روى عبد الرزاق عن
ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال" :املسح عىل اجلوربني كاملسح عىل اخلفني" ،وكذا
روى عن ناف ٍع" :مها بمنزلة اخلف".
وروى الدوًليب يف الكنى عن األزرق بن قيس قال :رأيت أنس بن مالك أحدث
فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه  ،ومسح عىل جوربني من صوف فقلت  :أمتسح
عليهام ؟ فقال " :إهنام خفان ولكنهام من صوف" .وهذا صحيح مليح إن شاء اهلل.
ونفصل اآلن رشوط اجلورب الذي يصح املسح عليه ،وذلك عىل املعتمد من مذهب
ّ
أصحابنا ريض اهلل عنهم.

مباحا ،فإن كان حمر ًما مل يصح املسح ،ألنه رخص ٌة ًل ُتستباح
▪ فأول ذلك أن يكون ً
باملعصية ،ومن أمثلة ذلك يف اجلوارب املعارصة أن يكون مغصو ًبا ،وكذلك املنسوج
من احلرير ،فإنه حيرم عىل الرجال ،فال يصح مسحهم عليه.
حجام وكثاف ًة ،ألنه إذا ظهر يشء من حمل
ساترا ملحل الفرض،
▪ الثاين :أن يكون
ً
ً
الفرض وجب غسله ألنه غري مستور ،واملسح والغسل ًل ُيتمعان يف حمل واحد،
فيجب الغسل يف اجلميع.
حجام :اجلوارب القصرية التي يظهر منها الكعبان ،ومها العظامن
ومن أمثلة ما ًل يسرت ً
الناتئان عىل جانبي الساق ،فهذه ًل يصح املسح عليها ،وكذلك لو كانت ساترة
للكعبني بالكاد ،بحيث ينكشفان عند احلركة ونحو ذلك ،وكذلك ما كان واس ًعا ُيرى
منه الكعبان ،كجورب قصري الرقبة ،واسعها ،قد َخ ُلق م ّطاطه.
ومن أمثلة ما ًل يسرت كثافة :اجلورب الرقيق الذي يظهر منه لون ال َب َرشة ،فإن ظهر لون
البرشة ولو مع الشد = مل ُيز املسح عىل الصحيح ،وهذا هو ضابط الصفيق والثخني
عند الفقهاء ،وًل يشرتط مع هذا عدم إنفاذ ماء أو غري ذلك.
قال ابن املربد يف الدر النقي" :املراد بالصفيق :ما ًل يظهر منه ما وراءه ،وًل يصف
جلد البرشة".
وقال أبو طالب الرضير يف رشح اخلرقي" :أن يكون صفي ًقا ًل يبدو منه يشء من
القدم".
وقال العكربي يف رؤوس املسايل" :إذا مسح عىل اجلورب الصفيق الثخني الذي ًل
يصف جاز".

وقال ابن املنذر" :وكذلك قال يعقوب وحممد  ،إذا كانا ثخينني ًل يشفان".
وهو كذلك مرادهم بأًل يكون رقي ًقا أو خفي ًفا.
الر ِق ُيق فليس بساتِ ٍر" ،وقال املوفق يف الكايف " :وإن كان اخلف
قال الشارح " :فأ ّما َّ
رقيقا يصف مل ُيز املسح عليه ،ألنه غري ساتر".
ُي ِز امل َْس ُح عليه؛
وقال الشارح " :وكذلك إن كان اجلَ ْو َر ُب َخ ِفي ًفاَ ،ي ِص ُ
ف ال َقدَ َم ،مل َ ُ
ري ساتِ ٍر".
ألنَّه غ ُ
▪ الثالث :أن يكون ثاب ًتا بنفسه ،ألن هذا هو الذي يف معنى اخلف ،قال الشارح" :فإن
ِ
ِ
ُي ِز امل َْس ُح عليه؛ َّ
ألن
كان ًل َيثْ ُب ُت بنَ ْفسه ،بحيث َي ْس ُق ُط من ال َقدَ ِم إذا َم َشى فيه ،مل َ ُ
الذي َت ْد ُعو احلاج ُة إىل ُلب ِسه ،هو الذي ي ِ
مك ُن ُمتا َب َع ُة امل َْيش فيه .فأ ّما ما َي ْس ُق ُط إذا َم َشى
ُ
ْ
َ
تاج إىل امل َْس ِح عليه".
حي ُ
فيه ،فال َي ُشق َن ْز ُعه ،وًل َ ْ
وهذا الرشط حاصل يف عامة اجلوارب املعارصة ،سوى اجلوارب القصرية الواسعة،
التي تسقط من القدم بامليش واحلركة.
▪ الرابع :إمكان امليش فيه عر ًفا ،ومراد األصحاب بذلك إمكان مطلق امليش ،أو إمكان
ممهد أو نحو ذلك ،وًل يشرتط يف
ما ُيسمى يف ال ُعرف مش ًيا ،ولو يف البيت أو طريق ّ
ذلك مدة حمددة وًل مسافة ،وإنام املراد اطمئنان الفؤاد إىل أن امللبوس يقوم مقام اخلف
يتخرق أو يسقط من القدم أو ينكرس كرقيق
يف القدم ،فال يتفتق بمجرد امليش أو
ّ
الزجاج ،أو ينثني فيظهر بعض املحل ونحو ذلك.
وكذلك خيرج هبذا الرشط ما ًل يمكن امليش فيه أصالً ،كالثقيل جدً ا ونحو ذلك.

اخلُ َّف ْ ِ
رت ُط َأ ْي ًضا) ِيف َم ْس ِح ْ
مها (إ ْمك ُ
َان ا ْمل ْ ِ
َيش
ني َون ْ
قاًل يف اإلقناع ورشحهَ (" :و ُيشْ َ َ
َح ِو ِ َ
ِف ِيه) َأي :ا ْ َملمس ِ ِ
َح ِو ِه ُع ْر ًفا.
وح م ْن ُخف َون ْ
ْ
ْ ُ
اج َو ْ
اجلُ ُلو ُد َوالل ُبو ُد َو ْ
( َو َل ْو َملْ َي ُك ْن ُم ْع َتا ًدا َفدَ َخ َل ِيف َذلِ َك ْ
احلَ ِديدُ
اخلَ َش ُ
ب َوالز َج ُ
ِ
ِ
ِ
َيش ِف ِيه َأ ْش َب َه ْ
اجلُ ُلو َد"
َون ْ
َح ُو َها) ؛ أل َ َّن ُه ُخف َسات ٌر ُي ْمك ُن ا ْمل ْ ُ
وقال يف اإلنصاف " :إ ْم ُ
كان امل َْيش فيه ُمطْل ًقا" ،فال ُيشرتط مع إمكان امليش يشء.
وقال يف الرعاية الصغرى فيام ًل ُيمسح عليه" :وًل ما يسقط من القدم ،أو يرى منه
بعضه ،وًل ما تعذر يسري امليش فيه"
وقال الشيخ تقي الدين ‘ يف اًلختيارات" :وأما اشرتاط الثبات بنفسه فال أصل
له يف كالم أمحد وإنّام املنصوص عنه ما ذكرناه ،وعىل القول باعتبار ذلك فاملراد به ما
ثبت يف الساق ومل يسرتسل عند امليش وًل يعترب مواًلة امليش فيه كام ذكره أبو عبد اهلل
ابن تيمية"
وظن مجاعة من األفاضل أن مراد األصحاب بذلك اشرتاط إمكان امليش به عىل
احلجارة ويف الطرق الوعرة ونحو ذلك بال انخراق! وهذا غري صحيح ،بل أكثر
األصحاب مل يذكروا التفتق واًلنخراق عند الكالم عىل رشط إمكان امليش ،وذلك
ألن مرادهم مطلق امليش كام ذكرنا ،واجلورب الذي ينخرق ويتفتق بمجرد امليش يف
زمن معتاد ًل يكون صفي ًقا غال ًبا ،بل يكون رقي ًقا جدً ا بام ُيظهر لون البرشة.
قال املوفق يف الكايف" :الثاين :أن يمكن متابعة امليش فيه ،فإن كان يسقط من القدم
لسعته ،أو ثقله مل ُيز املسح عليه ،ألن الذي تدعو احلاجة إليه هو الذي يمكن متابعة
امليش فيه ،وسواء يف ذلك اجللود واخلرق واجلوارب"

قال الزركيش يف رشح اخلرقي(" :الرشط الثالث)  :إمكان امليش فيه ،فلو تعذر لضيقه،
أو ثقل حديده ،أو تكسريه كرقيق الزجاج ونحو ذلك ،مل ُيز املسح ،إذ ليس
بمنصوص عليه ،وًل يف معنى املنصوص".
وهذا ظاهر نص اإلمام ،فإنه قال يف مسائل ابن هانئ لام ُسئل عن املسح عىل اخلفني:
" إذا كان ثاب ًتا ًل يسرتخي ،مسح عليه" ،وقال كذلك" :إذا استمسكا بالقدمني فال
بأس".
ولذلك محل األصحاب ريض اهلل عنه كراهة اإلمام جلورب ِ
اخل َرق – وهو كجورب
القامش – عىل اجلورب اخلفيف غري الساتر ،أو الذي ًل يثبت بنفسه ،وليس عىل كون
ِ
ّ
املحال الوعرة!
اخل َرق تتمزق بامليش الشديد يف
ب ِ
وسئل أمحدُ عن َج ْو َر ٍ
اخل َر َق ،فك َِر َه امل َْس َح عليه ،و َل َع َّله إنَّام ك َِر َهه؛
قال الشارحُ " :
ِ
ألن الغالِب فيه ِ
مثل َج ْو َر ِ
اخل َّف ُة ،وأنَّه ًل َيثْ ُب ُت بنَ ْف ِسه .فإن كان َ
َّ
الصفا َق ِة،
ب الصوف يف َّ
َ
فال َف ْر َق".
وقد ب ّينا مرادهم باخل ّفة واخلفيف.
ونقل ابن البهاء يف رشح الوجيز عن الطويف يف رشح اخلرقي" :نعم ،كره اإلمام أمحد
املسح عىل جورب ِ
ٌ
حممول عىل اخلفيف غري الساتر ،إذ الغالب عىل
اخل َرق ،وهو
جوارب ِ
اخل َرق ذلك .أما إن كان كجورب الصوف يف الصفاقة والثبوت ،فال كراهة
وًل فرق"
قلت :وهذا هو املعتمد الصحيح ،فعاد األمر إىل رشطي السرت والثبوت.

ولذلك فإن يف املذهب ً
قوًل باشرتاط إمكان امليش فيه ولو مع وصفه للقدم ،قال ابن
املربد يف مجع اجلوامع" :وقيل :ولو وصف[ ،و] يمكن امليش فيه" ،ومعلوم أن الذي
يتخرق بام ُذكر.
يصف ّ
وقد احتج علينا – معرش احلنابلة – بعض املخالفني بأن اجلورب ًل يمكن متابعة
امليش الشديد كاخلف ،فأجاب أبو احلسن ابن الزاغوين" :ليس كل املقصود باخلف
امليش ،بل السرت لدفع احلر والربد والغبار ،وللجامل ،ولتوقي السالح يف احلرب،
يوضح هذا أن الراكب يسري بميش غريه ويلبس اخلف ،فلو كان قصد العقالء باخلف
امليش مل يلبسه من استغني عن امليش ،واملتنقل يف داره من جملس إىل جملس يلبس خ ًفا
كام يلبس النعل ،وليس ذلك امليش مما حيتاج إىل خف ،وُيوز لالبسه املسح ،ولو كان
أيضا جاز له املسح وًل ميش "..
َز ِمنًا ً
قلت :وهذا ينبغي أن ُحيمل عىل امليش الشديد املتتابع ،لذلك هو ذكر يف عبارة
املخالفني املعرتضني "إمكان إدمان امليش فيهام" ،أما ما ًل يمكن امليش فيه أصالً
فليس يف معنى اخلف بحال ،فال يصح املسح عليه.
وقال أبو احلسن كذلك .. " :وما ذكروه من احلرص ٌ
باطل باخلف الزجاج واخلشب،
واخلف الذي ًل نعل له ،واخلف الزرد الذي ُيعمل للتوقي من السالح يف احلرب،
هذه كلها ملبوسات بعضها للحال ،بعضها لتوقية الرجل من احلر والربدُ ،يلبس
[قلت :فيشرتط أصل إمكان امليش]  ، -وللمتو ّدع غري املسافر،
للميش عىل ال ُب ُسط –
ُ
وًل الاميش يف الطريق ،والراكب الذي ًل حيتاج إىل امليش ،وًل مش ًيا غال ًبا ،كامللوك
واألجناد الذين يقل منهم امليش ،ويدمنون الركوب للتو ّدع تارة ،وللحروب أخرى،
أو للزينة ،وكذلك اجلوربني من اجللود ًل ُيتابع امليش فيهام وُيوز املسح عليهام ،وإذا

كان استعامل الناس ينقسم إىل نوع مشقة ،ونوع تو ّدع ،ومجي ًعا يستويان يف استباحة
النص فيهام ،كذلك اخلف مع اجلورب"
وما قال صحيح ،فإن من اجللود التي تلبسها العرب ما يتخرق بمثل ما ُيعرتض به.
فإن قيل :فام بال الشيخ تقي الدين يقول يف رشح العمدة " :وجورب ْ ِ
َج ْو َر ِ
ب
اخل َر ِق ك َ
َ َ َْ ُ
الص ِ
َان َر ِقي ًقا َي َتخَ َّر ُق ِيف ا ْل َي ْو َم ْ ِ
َان َص ِفي ًقا َحيْ ُث ُي ْم َشى ِيف ِمثْلِ ِه َعا َدةًَ ،وإِ ْن ك َ
وف إِ َذا ك َ
ني
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اج
حي َت ُ
َأ ِو ال َّثالَ َثة َأ ْو ًَل َيثْ ُب ُت بِنَ ْفسه َملْ ُي ْم َس ْح َع َليْه؛ أل َ َّن ِيف مثْله ًَل ُي ْم َشى فيه َعا َد ًة َو ًَل ُ ْ
إِ َىل ا ْمل َْس ِح َع َليْ ِه".؟!
ال مع ما ذكرنا ،فإن الشيخ اشرتط الصفاقة ،وقد ب ّينا ما هي،
قلنا :هذا ما عاد مشك ً
وخص الكالم بالرقيق ،وقد ذكرنا مراد علامئنا به ،ومراد الشيخ هنا ما ذكرناه ساب ًقا،
وهو أنه يتخرق بمجرد امليش يف هذه املدة لكونه رقي ًقا جدً ا ،فتتعذر متابعة امليش فيه
أصالً كام قال الشيخ.
فإن قيل :فقول ابن محدان يف الرعاية " :يم ِكن امل َْيش فيه َقدْر ما َيرتدد إليه امل ِ
ساف ُر يف
ُ
َ َّ ُ
ُ ْ ُ
َ
ُ
حاجتِه يف َو ْج ٍه .وقيل :ثالث َة أيام أو أ َق َّل"؟!
َ

قلنا :هذا ليس املعتمد كام ب ّينا ،وهو عىل أية ٍ
حال حممول عىل أن اجلورب ًل حيتمل
جمرد امليش لتلك املسافة كام بينّا ،فيسقط من القدم وًل يثبت هباً ،ل أنه يتخرق
بالصخور أو ُيميش فيه تلك املسافات يف العادة ،وقد ب ّينا املذهب يف ذلك.
اجلَ ْو َر ِ
ُي ِز ُئ ُه ا ْمل َْس ُح َع َىل ْ
ب َح َّتى َيك َ
ُون َج ْو َر ًبا َص ِفي ًقاَ ،ي ُقو ُم
ومثل هذا قول اإلمامًَ " :ل ُ ْ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اجلَ ْو َر َب ْ ِ
اخلُ َّف ْ ِ
ني ،إن ََّام َم َس َح ا ْل َق ْو ُم َع َىل ْ
َرس ِمث َْل ْ
ني َأ َّن ُه ك َ
َان ِعن ْدَ ُه ْم
َقائ ًام يف ر ْجله ًَل َينْك ُ

اخلف ِيف ِرج ِل الرج ِل ،ي ْذه ِ ِ
بِ َمن ِْز َل ِة ْ
الر ُج ُل َو َُيِي ُء" ،فمراده
اخلُفَ ،ي ُقو ُم َم َقا َم ْ ُ
َّ ُ َ َ ُ
ْ
ب فيه َّ
بقوله يذهب فيه وُييء ،ويقوم مقام اخلف = أنه يثبت يف الرجلني ،ويقوم فيهام
كاخلفً ،ل ينكرس.
(وك ََذلِ َك ْ
الص ِف ُيق ا َّل ِذي ًَل َي ْس ُق ُط إ َذا َم َشى
اجلَ ْو َر ُب َّ
وقال املوفق يف املغنيَ " :ق َالَ :
ِ ِ
الرش َط ْ ِ
اجلَ ْو َر ِ
َامها ِيف ْ
وز ا ْمل َْس ُح َع َىل ْ
مها َأ ْن
ُي ُ
اخلُفَ ،أ َحدُ ُ َ
ني ال َّل َذ ْي ِن َذك َْرن ُ َ
فيه) إن ََّام َ ُ
ب بِ َّ ْ
ِ
يك َ ِ
َيش ِف ِيهَ .ه َذا َظ ِ
يش ٌء ِم ْن ا ْل َقدَ ِم .الث َِّاين َأ ْن ُي ْم ِك َن ُم َتا َب َع ُة ا ْمل ْ ِ
اه ُر
َ
ُون َصفي ًقاًَ ،ل َيبْدُ و من ْ ُه َ ْ
َكالَ ِم ْ ِ
اخل َر ِقي" ،وكذلك قال غريه من رشاح اخلرقي ،فتأمل كيف فرس الذي ًل يسقط
إذا مشى فيه بإمكان متابعة امليش فيه ،فتعلم من ذلك أن أصحابنا إذا قال بعضهم
ُيشرتط إمكان امليش فيه مسافة كذا وكذا فإنام يريدون ثبوت اجلورب بالقدم وقيامه
فيها.
فيتلخص مما سبق حصول هذا الرشط يف عامة اجلوارب املعارصة التي يتوفر فيها ما
تقدم من الرشوط.

فصلناه من
وخالصة القول :أنه ُيوز املسح عىل اجلوارب املعارصة ما توفرت فيها ما ّ
الرشوط ،وهي تتوفر يف أكثرها عىل ما ذكرنا ،وهلل احلمد واملنة.
واهلل أعىل وأعلم وهو اهلادي إىل سواء الرصاط

