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مقدمة
احلمدلله رب العاملني ،والصالة والس�ل�ام على سيد املرسلني
وعلى آله وصحبه أجمعني.
لم تنتش���ر فتوى بني املس���لمني في زماننا هذا ،كفتوى املسح
عل���ى اجلوربني دون بيان صفات اجلورب الذي يجوز املس���ح
عليه ،مما جعل املس���لمني في أقطار املعمورة يتس���اهلون في
املسح على كل ما يسمى جورب ًا سواء كان ثخين ًا أو رقيق ًا.
ومل���ا كانت الطهارة والوضوء يبنى عليها معظم  -إن لم تكن
كل -العب���ادات كالص�ل�اة والطواف وق���راءة الق���رآن وغيرها,
وج���ب التنوي���ه أن اجل���وارب الت���ي أجي���ز املس���ح عليه���ا هي
اجل���وارب الصفيق���ة (الثخين���ة) والتي ميكن متابعة املش���ي
بي ذلك الس���ادة
عليها ،وأن تكون س���اترة حملل الفرض ،كما نّ
العلماء من سلف هذه األمة.
ولق���د تطرقنا في هذا البحث إلى نقل وبيان أقوال العلماء


ف���ي املذاه���ب األربعة وغيرهم في حكم املس���ح على اجلوارب
وصفات اجلوارب التي يجوز املس���ح عليها حرص ًا منهم على
التثبت فيما يل���زم صحة العبادات امتثا ًال لقول ا& تعالى:
					
{

} «احلج .»32

س���ائلني ا& العل���ي القدي���ر أن يتقب���ل من املس���لمني س���ائر
عباداته���م وأن يثبته���م ف���ي التيق���ن ول���زوم اإتب���اع الس���نة
املطهرة.
ّ
وصلى ا& على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



توطئة
ج���رت الع���ادة مل���ن أراد أن يتطرق ال���ى ذكر حكم املس���ح على
اجلورب�ي�ن أن يب���دأ بنقل أقوال الس���ادة العلماء فيها وس���رد
األدلة التي اس���تدلوا بها على املس���ألة ،إال أننا آثرنا في هذا
البح���ث الى الب���دء ببي���ان األحاديث واآلثار الت���ي وردت عن
رس���ول ا& [ وصحابت���ه الك���رام رض���وان ا& تعالى عليهم،
والس���بب ف���ي ذلك أن أحدهم تس���اءل عن ثب���وت حديث عن
رسول ا& [ باملسح على اجلورب وهذا الذي دفعنا الى نقل
األحاديث التي ورد فيها ذكر املسح على اجلورب ،وبيان صحة
بي العلماء حس���ب م���ا إطلعنا عليه
ه���ذه األحاديث .ولقد نّ
ف���ي املراجع املش���ار إليها في البحث ،أن املس���ح على اجلورب
نقل عن أربعة من الصحابة عن رسول ا& [ وهم -:املغيرة
بن ش���عبة ،وأبو موسى األشعري ،وعبدالله بن مسعود وبالل
رضي ا& تعالى عنهم جميع ًا.



وأم���ا اآلثار فقد نُقل عن جمع كبير من أصحاب رس���ول ا&
[ أنه���م كانوا ميس���حون على اجل���وارب كما بينها «الش���يخ
املباركف���ورى ف���ي حتف���ة األحوذي في ش���رح الترم���ذي» .كما
سيأتي بيانه.
وسنتطرق الى أقوال السادة العلماء في احلكم على أسانيد
هذه األحاديث الواردة من حيث صحة اإلسناد وضعفه ،وإننا
ال ندع���ي اإلحاط���ة بكل ما ذكر األئمة حول هذه األحاديث،
إ ّال أن هذا البيان هو ما اتفق عليه جمهور احملدثني.
وق���د أوردن���ا ف���ي بداي���ة البح���ث التعاري���ف اللغوي���ة لبعض
املصطلحات التي وردت في البحث والتي تعددت في وصفها
للجوربني.
وفي اخلتام نؤكد جتردنا من إيثار حكم على آخر بل اقتصر
عملنا في هذا البحث على نقل أقوال األئمة من سلف هذه
األمة.



ً
أوال :التعاريف اللغوية للجورب واخلّ ف
وغيرها-:
جاء في تاج العروس من جواهر القاموس لإلمام الزبيدي:

ُ
َ���اف الت���ي ُت ْل َب ُس في الرج ِ���ل ،ويجمع
اخل���ف ً َ :واح ـ ُ
اخلف ِ
���د ِ
أيض ًا على أخفاف ،كمــا في لسان العرب.
واجلرم���وق :ه���و خ���ف واس���ع يلبس ف���وق اخلف ف���ي البالد
الباردة (ذكره ابن املنجي في كتابه املمتع شرح املقنع).
واجلرموق كعصفور :الذي يلبس فوق اخلف
وقيل :هو خف صغير يلبس فوق اخلف.
واملوقُ :
خف غليظ يلبس فوق اخلف.
(اخل ُ
فاف).
وفي الصحاحِ :

وفي احلديث :بعث سرية فأمرهم أن ميـسـحوا على املـشاوذ
والتساخني .املشاوذ :العمائم ،والتساخني :اخلفاف ،قال ابن
األثير وقال حمزة األصفهاني في كتاب املـوازنة :التس���اخني


ش���يء كالطيالس من أغطية ال���رأس ،كان العلماء واملوابذة
يأخذون���ه عل���ى رؤوس���هم خاص���ة دون غيره���م ،ق���ال :وج���اء
ذك���ره في احلديث ،فقال من تعاطى تفس���يره :هي اخلفاف،
حي���ث لم يع���رف فارس���يته ،ق���ال :وتس���خان :مع ّرب تش���كن،
ق���ال اجلـوهـ���ري :بـال واحد مثل :التعاش���يب ،وق���ال ثعلب:
ليس للتس���اخني واحد من لفظها كالنس���اء ال واحد لها .أو
واحدها :تس���خن وتس���خان ،وقال ابن دريد :ال واحد لها من
لفظها إال أنه يقال :تسخان ،وال أعرف صحة ذلك.
واجلورب :لفافة ال ّرجل مع ّرب ،وهو بالفارسية َك ْو َر ْب ،وأصله
كوربا ،معناهَ :ق ْب ُر الّرجل ،وقال أبو بكر بن العربي :غش���اءان
للقدم من صوف يتخذ للدفء ،وجمعه :جواربة.
معنى التسـاخني :قال ابن األثير اجلزري في «النهاية»-:
التساخني :اخلفاف ،وال واحد لها من لفظها .وقيل واحدها
تسخان وتسخني .هكذا شرح في كتب اللغة والغريب.
وقال حمزة األصفهانى في كتاب املوازنة :التس���خان تعريب
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تش���كن ،وهو اس���م غط���اء م���ن أغطي���ة ال���رأس ،كان العلماء
واملواب���ذة يأخذونه على رؤوس���هم خاص���ة دون غيرهم .قال:
وجاء ذكر التساخني في احلديث فقال من تعاطى تفسيره:
ه���و اخلف ،حيث لم يعرف فارس���يته .واملواب���ذة :جمع موبذ
وهو من النصارى كالقاضي من املسلمني.
وجاء في شرح منتهى اإلرادات للبهوتي:

واجلورب :غش���اء من الصوف يتخذ للدفء .قاله الزركشي.
ولعل���ه اس���م لكل ما يلبس في ال ّرج���ل على هيئة اخلف ،من
غير اجللد.
ق���ال القاض���ي أبوبكر بن العربي في عارض���ة األحوذي :روى
أبوعبيد أن النبي [ مسح على املشاوذ والتساخني ،واجلورب
غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء وهو التسخان أو أحد
معانيه واملشاوذ العمائم.
وفي املوس ��وعة الفقهية :اجلورب هو ما يلبسه اإلنسان في
���واء كان مصنوع ًا م���ن الصوف أو القطن أو الكتّان
قدميه س ً
أو نحو ذلك.
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وج���اء في معجم املصطلح���ات واأللف���اظ الفقهية للدكتور
محمود عبدالرحمن عبداملنعم :املكعب :وهو املداس ال يبلغ
الكعبني.
وفي الفقه اإلسالمي للـزحيلي-:

واخلف شرع ًا :الساتر للكعبني فأكثر من جلد ونحوه.
اجلورب :لفافة الّرجل ،قال الزركش���ي :هو غش���اء من صوف
يتخذ للدفء .وقال في ش���رح املنته���ى عند احلنابلة :ولعله
���ف من غير
اس���م ل���كل م���ا يلبس في الرج���ل ،على هيئة اخل ّ
اجللد ،أي سواء أكان مصنوع ًا من صوف أو قطن أو شعر أو
جوخ أو كتّان.
وفي الفقه املنهجي-:

اخلفّ���ان :تثني���ة خف ،وهم���ا احل���ذاءان الس���اتران للكعبني
املصنوعان من جلد.
والكعب���ان كم���ا م��� ّر :هم���ا العظم���ان الناتئ���ان عن���د مفصل
الساق.
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وقال ابن عابدين في حاشيته-:

واملنعل�ي�ن :ما ُج ِع َل على أس���فله جل���دة ،واملجلدين :ما ُج ِع َل
ّ
اجللد على أعاله وأسفله.
وقال الساعاتي في الفتح الرباني-:

والتساخني هي اخلفاف قال ابن رسالن ويقال أصل ذلك كل
ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما وال واحد لها
من لفظها ،وقيل واحدها تس���خان وتسخني ،هكـذا في كتب
اللغة .وفي عون املعبود للعظيم آبادي :ك ّرر الش���رح الس���ابق
ف���ي معنى التس���اخني ثم قال :قال اجلوه���ري :هي اخلفاف
وال واحد لها.
وقال اإلمام املباركفورى في حتفة األحـوذي:

التس���اخني قد فسرها أهل اللغة باخلفاف ،وقال ابن األثير
ف���ي النهاية ف���ي حرف التاء م���ا لفظه :أمرهم أن ميس���حوا
عل���ى التس���اخني هي اخلف���اف ،قال حم���زه األصفهاني :أما
التس���خان فتعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس
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كان العلم���اء واملوابذة يأخذونه على رؤوس���هم خاصة ،وجاء
ف���ي احلدي���ث ذك���ر العمائ���م والتس���اخني فقال م���ن تعاطى
تفسيره هو اخلف حيث لم يعرف فارسيته انتهى.
وقال في حرف الس�ي�ن :إنه أمرهم أن ميس���حوا على املشاوذ
والتساخني .والتساخني :اخلفاف وال واحد لها من لفظها،
إلى آخر ما ذكر في حرف التاء.
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ثاني ًا :األحاديث الواردة في املسح على
اجلوربني-:
نتطرق في هذا الباب الى سرد األحاديث املنقولة عن رسول
ا& [ والت ��ي ورد فيه ��ا لف ��ظ «اجل ��ورب» حس ��ب م ��ا اطلعنا
عليه من مراجع.
 -1حديث التساخني-:

روى اإلمام أحمد في مس���نده قال :حدثنا يحيي بن س���عيد
عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال :بعث رسول ا& [
سرية فأصابهم البرد ،فلما قدموا على النبي [ شكوا إليه
م���ا أصابهم م���ن البرد ،فأمرهم أن ميس���حوا على العصائب
والتساخني .كما رواه ابوداود في سننه واحلاكم في مستدركه
وقال صحيح على شرط مسلم.
تخريج احلديث-:

أ -ق���ال الش���يخ أحمد ب���ن عبدالرحم���ن البن���ا الش���هير
بالس���اعاتي في كتابه الفتح الرباني -:سكت عنه املنذري
وأبوداود فهو صالح لإلحتجاج به.
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ب -ق���ال املباركفوري في حتفة األح���وذي تعليق ًا على هذا
احلدي���ث -:رواه اإلم���ام أحم���د في مس���نده وأب���وداود في
سننه وقال :ورجال هذا احلديث ثقات مرضيون.
قلت (أي املباركفوري) :هذا احلديث ال يصلح لإلستدالل
فإنه منقطع ،فإن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان ،قال
احلافظ ابن أبي حامت في كتاب املراس���يل أنبأنا عبدا&
ب���ن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال :قال أحمد يعني
ابن حنبل :راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان انتهى.
وق���ال احلاف���ظ اب���ن حج���ر ف���ي تهذي���ب التهذي���ب :قال
أبوح���امت واحلرب���ي :راش���د لم يس���مع م���ن ثوب���ان ،وقال
اخلالّل عن أحمد :ال ينبغي أن يكون سمع منه.
ج���ـ  -قال اإلمام الذهبي في س���ير أع�ل�ام النبالء بعد هذا
احلديث في ترجمة ثوبان-:
وخرجه احلاكم فقال :على ش���رط مس���لم،
إس���ناده قويّ ،
فأخط���أ :ف���إن الش���يخني ما احتج���ا براش���د ،وال ثور من
شرط مسلم.
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د  -وعلّق الش���يخ ش���عيب األر ن���اؤوط ف���ي حتقيقه على
السير-:
أخرج���ه أبوداود ف���ي الطهارة باب املس���ح عل���ى العمامة،
وصححه احلاكم ووافقه املؤلف ( أي الذهبي ) ،وإس���ناده
صحيح .وإعالل أحمد له بعدم سماع راشد بن سعد من
ثوبان فيه نظر ،فإنهم قالوا :إن راش���د ًا ش���هد مع معاوية
((صفني)) وثوبان مات س���نة أربع وخمسني ،ومات راشد
سنة ثمانً ومئة.
هـ  -كما علّق الشيخ شعيب في حتقيقه على املسند-:
إس���ناده صحي���ح ،رجال���ه ثق���ات ،وراش���د بن س���عد  -وهو
احلمص���ي املقرائ���ي  -قد س���مع م���ن ثوبان ،ج���زم بذلك
البخ���اري ف���ي تاريخ���ه ،وقد عاص���ره قرابة ثمانية عش���ر
عام ًا ،وليس موصوف��� ًا بالتدليس ،فقد ذكر البخاري في
تاريخ���ه من طري���ق بقية بن الوليد أن���ه ذهبت عينه يوم
صفني ،وأورد الذهبي هذا احلديث في الس���ير من س�ن�ن
أبي داود وقال :إسناده قوي.
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وأخرج���ه الطبران���ي ،واحلاك���م م���ن طري���ق عبدالل���ه بن
أحم���د ب���ن حنبل ،ع���ن أبي���ه ،بهذا اإلس���ناد .وق���ال :هذا
حدي���ث صحي���ح عل���ى ش���رط مس���لم ،وق���ال الذهبي في
الس���ير :أخطأ ،فإن الش���يخني ما احتجا براشد ،وال ثور
من شرط مسلم.
وأخرج���ه أب���و داود ،ومن طريق���ه البيهق���ي والبغوي عن
أحمد بن حنبل ،به.
وأخرج���ه أب���و عبي���د ف���ي غري���ب احلدي���ث وم���ن طريقه
مسدد  ،كالهما ( أبو عبيد
البغوي والطبراني من طريق
ّ
ومسدد ) عن يحيى بن سعيد القطان  ،به .
ّ
وأخرج���ه أب���و عبي���د وم���ن طريق���ه البغ���وي ع���ن محمد
ب���ن احلس���ن ،عن ثور ب���ن يزيد ،ب���ه .بلف���ظ :فأمرهم أن
ميس���حوا على املش���اوذ والتس���ـاخني .وقال :التس���اخني:
اخلفاف ،واملشاوذ :العمائم ،واحدها ِم ْش َوذ.
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ق���ال الس���ندي  :هذا احلديث ق���د تركه ق���وم بأنه حديث
اآلح���اد ،ومخال���ف للكت���اب فيؤخ���ذ بالكت���اب ،ال به���ذا
احلدي���ث .وحمل���ه ق���وم عل���ى الض���رورة ،وق���وم عل���ى أنه
ميس���ح بعض الرأس وميس���ح على العمام���ة تتميم ًا كما
ف���ي حدي���ث املغيرة ،وقوم أخ���ذوا به ،فج ّوزوا املس���ح على
العمامة ،وغالبهم من أهل احلديث.
وقال العالمة السهارنفوري في بذل املجهود في حلّ أبي
مر معنا :املقرائي
داود بعد أن ذكر حديث أبي داود الذي ٌ
ع���ن أحم���د :ال ب���أس به وعن اب���ن معني :ثق���ة .وكذا قال
ابوحامت والعجلي ويعقوب بن شيبة.
وقال ابن سعد :كان ثقة ،وقال الدارقطنى :ال بأس به إذا
يحدث عنه متروك ،وله ذك���ر في اجلهاد من صحيح
ل���م ّ
ضعف���ه وك���ذا
البخ���اري ،وذك���ر احلاك���م أن ال���دار قطن���ى ّ
ضعفه ابن حزم.
ّ
ق���ال االمام املباركفوري في حتف���ة األحوذي -:فلما ثبت
أن التس���اخني عن���د أه���ل اللغ���ة والغريب ه���ي اخلفاف،
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فاإلس���تدالل بهذا احلديث على جواز املس���ح على اجلور
ب�ي�ن مطلق���ا ثخنينني أو رقيقني غير صحيح .ولو س���لّم
أن التساخني عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به
القدم من خف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخان
تعري���ب تش���كن وهو اس���م غطاء م���ن أغطية ال���رأس كما
عرفت .وفي الدر املنثور للسيوطي :قال حمزة :التسخان
مع���رب تش���كن وهو اس���م غطاء م���ن أغطية ال���رأس ،كان
العلم���اء والقضاة يأخذونه على رؤوس���هم خاصة ،ووهم
فسره باخلف انتهى.
من ّ
فحص���ل للتس���اخني ثالث���ة تفاس���ير :األول إنه���ا ه���ي
اخلفاف ،والثاني إنها هي كل ما يسخن به القدم ،والثالث
إنها هي تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس،
فم���ن ا ّدع���ى أن املراد بها في حديث ثوب���ان املذكور كل ما
يس���خن به القدم دون غيره فعليه بيان الدليل الصحيح
ودونه خرط القتاد.
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التعليـــق على حديث التساخني-:

تبني لنا أن حديث التس���اخني والذي رواه اإلمام أحمد و أبو
ضعفه اإلمام
داود واحلاكم قد اختلف األئمة في ثبوته ،فقد ّ
أحم���د وأبو حامت وإبراهيم احلرب���ي وقالوا :أن احلديث فيه
انقطاع فراش���د لم يسمع من ثوبان ،بينما احتج به أبو داود
وقال :رجاله ثقات مرض ّيون.
تبي مختلف في ثبوته بني الصحة والضعف
فاحلديث كما نّ
وعل���ى ف���رض ثبوته ،فإن لفظة التس���اخني كم���ا تبني لنا ال
اخلف وغيره كما
تنصرف الى اجلورب فقط ،وإمنا أيضا الى
ّ
نص على ذلك جمهور أئمة اللغة ،وعلى فرض انصرافها إلى
ّ
اجلورب فإن في احلديث ما يدل على أنها تسخن بها الرجل
مما يدل على توافر مواصفات خاصة في هذا اجلورب الذي
يجوز املسح عليه كما سنبني ذلك في األوراق القادمة.
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 -2حديث أبي موسى األشعري ]-:

روى اإلم���ام البيهقي في الس�ن�ن الكبرى :أخبرنا أبو عبدا&
احلاف���ظ ،أنبأنا أبو الولي���د الفقيه ،حدثنا جعفر بن أحمد
املعلى بن منصور،
الشاماتي ،حدثنا محمد ابن رافع ،حدثنا
ّ
حدثنا عيس���ى بن يونس عن أبي س���نان عيسى بن سنان عن
الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موس���ى قال :رأيت رس���ول
ا& [ ميسح على اجلوربني والنعلني.
تخريج احلديث:

أ -روى احلديث اإلمام البيهقي في السنن الكبرى وقال:
الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى،
وعيس���ى بن س���نان ضعيف لم يحتج ب���ه ،وأخبرنا عبدا&
احلاف���ظ حدثن���ا أبو العب���اس بن يعقوب حدثن���ا العباس
بن محمد قال :س���معت يحيى بن معني يقول :عيس���ى بن
سنان ضعيف.
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ب -وروى ه���ذا احلد ي���ث ا ب���ن ماجه ف���ي س���ننه وعلّق
اإلم���ام البوصي���ري ف���ي مصب���اح الزجاجة ف���ي زوائد ابن
ماج���ه :قال ا ِمل ِّزي هذا من رواية األس���د أبادي عن املقومي
ول���م يذك���ره .ق���ال اإلم���ام البوصي���ري :أب���و القاس���م قلت
الضح���اك ل���م يس���مع من ابي موس���ى وعيس���ى بن س���نان
ضعيف ال يحتج به.
قال اإلمام السندي في شرحه على سنن ابن ماجه :قال أبو
���دث بهذا احلديث
داود وكان عبدالرحم���ن ب���ن مهدى ال يح ّ
ألن املع���روف ع���ن املغي���رة أن النبي [ مس���ح عل���ى اخلفني،
وق���ال احلاف���ظ حديث املغي���رة هذا ّضعف���ه عبدالرحمن بن
مهدي وغيره من األئمة وقوله عن أبي موسى ،الخ.
ق���ال أب���و داود لي���س مبتصل وال���راوي عن الضح���اك يحيى
بن س���نان وقد ضعفه أحمد وابن معني وأبو زرعه والنس���ائي
وغيرهم فلم يكن قوي ًا وا& أعلم.
جـ  -وأخرجه أيض ًا الزيلعي في نصب الراية وقال :وليس
باملتصل وال بالقوي.
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د -كما أخرجه اإلمام الطحاوي في شرح اآلثار.
وق���د علّق الش���يخ املباركف���ورى على تخريج ه���ذا احلديث
فقال:
أما حديث أبي موس���ى فأخرجه الطحاوي في شرح اآلثار
م���ن طريق أبي س���نان عن الضحاك ب���ن عبدالرحمن عن
أبي موس���ى أن رس���ول ا& [ مس���ح على جوربيه ونعليه،
وأخرج���ه أيض��� ًا اب���ن ماج���ه والبيهق���ي من طريق عيس���ى
بن س���نان ع���ن الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موس���ى،
وق���د تق���دم أن أب���ا داود حكم على ه���ذا احلديث بأنه ليس
باملتص���ل وال بالقوي .وق���ال البيهقي بع���د رواية احلديث
ل���ه علت���ان إحداهم���ا أن الضح���اك ب���ن عبدالرحم���ن ل���م
يثبت س���ماعه من أبي موسى ،والثانية أن عيسى بن سنان
ضعيف انتهى .قلت (أي املباركفوري) :أبو سنان الذي وقع
في سند الطحاوي هو عيسى بن سنان ،قال احلافظ (أي
ابن حجرالعس���قالني) في تهذي���ب التهذيب في ترجمته:
قال األثرم قلت ألبي عبدا& -:أبو سنان عيسى بن سنان،
لي احلديث،
فضعفه ،قال يعقوب بن شيبة عن ابن معني نّ
ّ
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وق���ال جماع���ة عن ابن مع�ي�ن :ضعيف احلدي���ث ،وقال أبو
زرع���ه مخلط ضعيف احلديث ،وقال أبو حامت ليس بقوى
ف���ي احلدي���ث ،وق���ال العجل���ي ال بأس ب���ه وقال النس���ائي
ضعي���ف ،وق���ال ابن خراش ص���دوق ،وقال م���رة في حديثه
نك���رة ،وذك���ره ابن حبان في الثقات ،وق���ال الكناني عن أبي
حازم يكتب حديثه وال يحتج به انتهى كالم احلافظ.
ف���إن قلت :قال الش���يخ عالء الدين املاردين���ي :إن التضعيف
بع���دم ثبوت س���ماع عيس���ى ابن س���نان عن ابي موس���ى ،وهو
عل���ى مذهب من يش���ترط لالتص���ال ثبوت الس���ماع ،قال ثم
هو معارض مبا ذكره عبدالغني فإنه قال في الــكمال :س���مع
الضح���اك من أبي موس���ى قال وابن س���نان وثّ ق���ه ابن معني
ّ
وضعف���ه غي���ره ،وقد أخرج الترمذي ف���ي اجلنائز حديث ًا في
ّ
س���نده عيسى بن س���نان هذا وحسّ���نه انتهى .كذا نقل بعض
مج���وزي املس���ح عل���ى اجل���وارب مطلق��� ًا ف���ي رس���الته وأقره،
فالظاهر أن حديث أبي موسى حسن صالح لالحتجاج.
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قل���ت :ذكر أب���و داود وغيره أن في حديث أبي موس���ى املذكور
علّتني لضعفه ،األولى األنقطاع ،والثانية ضعف عيس���ى بن
سنان ،فإن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة
األولى وتبقى الثانية ،وهي كافية لضعف حديث أبي موسى
املش���هور .وأم���ا ق���ول املاردين���ي :وابن س���نان وثّ ق���ه ابن معني
ضعفه ،قال الذهبي
وضعف���ه غيره ،ففيه أن ابن معني أيض ًا ّ
ّ
ف���ي املي���زانّ :ضعفه أحم���د وابن معني وهو مم���ا يكتب على
لين���ه إل���خ .وقال احلافظ في تهذي���ب التهذيب :قال يعقوب
ل�ّي� احلديث ،وقال جماعة عن ابن
بن ش���يبة عن ابن معني نّ
مع�ي�ن ضعيف احلديث كما عرف���ت آنف ًا .قلت :ولضعف هذا
احلدي���ث علّة ثالثة :وهي أن عيس���ى بن س���نان مخلط ،قال
احلافظ :أبو زرعة مخلط ضعيف احلديث كما عرفت آنف ًا
ف���ي كالم احلافظ .وأما قول املاردين���ي :وقد أخرج الترمذي
ف���ي اجلنائ���ز حديث��� ًا في س���نده عيس���ى بن س���نان وحسّ���نه
فمما ال يصغى إليه ،فإن الترمذي قد يحسّ���ن احلديث مع
تصريحه باإلنقطاع ،وكذا مع تصريحه بضعف بعض رواته
ثم تساهل الترمذي مشهور.
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معنى حديث أبي موسى األشعري:

قال اإلمام الس���ندي في ش���رحه على قوله (والنعلني) أ ّولوه
بأن���ه لب���س النعل�ي�ن ف���وق اجلورب�ي�ن وقي���ل مس���ح النعل�ي�ن
واجلوربني جميع ًا ال أنه مسح على كل منهما بانفراده.
قال الشيخ املباركفورى في حتفة األحوذي-:

قول���ه والنعل�ي�ن تثني���ة النعل ،قال ف���ي القام���وس النعل ما
وقي���ت ب���ه الق���دم م���ن األرض كالنعل���ة مؤنثة جمعه���ا نعال
بالكس���ر انتهى .وقال اجلزري في النهاية النعل مؤنثة وهي
التي تلبس في املشي.
ق���ال الطيب���ي معن���ى قول���ه والنعلني ه���و أن يك���ون قد لبس
النعل�ي�ن ف���وق اجلورب�ي�ن وك���ذا ق���ال اخلطاب���ي ف���ي معال���م
الس�ن�ن .قل���ت :هذا املعن���ى هو الظاه���ر .ق���ال ّ
الطحاوي في
ش���رح اآلثار في باب املس���ح على النعلني :مس���ح على نعلني
حتتهم���ا جورب���ان ،وكان قاص���د ًا مبس���حه ذلك إل���ى جوربيه
ال نعلي���ه وجورب���اه لو كانا عليه بال نعلني جاز له أن ميس���ح
عليهم���ا ،فكان مس���حه ذلك مس���حا أراد ب���ه اجلوربني فأتى
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ذل���ك على اجلورب�ي�ن والنعلني فكان مس���حه على اجلوربني
تطهر به ومس���حه على النعل�ي�ن فضل انتهى كالم
ه���و الذي ّ
الطحاوي.
وأما قول ابن ملك في شرح قوله والنعلني أي ونعليهما فيجوز
املسح على اجلوربني بحيث ميكن متابعة املشي عليهما .انتهى،
وكذا قول أبي الوليد إن معنى احلديث أنه مسح على جوربني
منعلني ال أنه جورب على اإلنفراد ونعل على اإلنفراد .انتهى.
فبعيد ،قال احلافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول
أبي الوليد هذا ما لفظه :هذا التأويل مبني على أنه يستحب
مس���ح أعلى اخلف وأس���فله والظاهر أنه مس���ح على اجلوربني
امللبوس�ي�ن عليهما نعالن منفصالن ه���ذا هو املفهوم منه ،فإنه
فصل بينهما وجعلهما ش���يئني ول���و كانا جوربني منعلني لقال
مس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن املنعل�ي�ن وأيض ًا ف���إن اجللد في أس���فل
اجلورب ال يسمى نع ًال في لغة العرب وال أطلق عليه أحد هذا
األس���م وأيض ًا املنق���ول عن عمر بن اخلط���اب ] في ذلك أنه
مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع اجلورب فأما
أسفله وعقبه فال .انتهى كالم ابن القيم.
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التعليق على حديث أبي موسى األشعري-:

اتفق أئمة احلديث على ضعف هذا احلديث وعدم اإلحتجاج
ب���ه كما ثبت ذلك عن اإلمام عبدالرحمن بن املهدي واإلمام
يحي���ى ب���ن معني واإلم���ام أحمد بن حنبل واإلمام النس���ائي
واإلم���ام الزيلع���ي وغيره���م ل���ذا ف���إن حديث أبي موس���ى ال
يحتج به في املسح على اجلوربني.
 -3حديث بالل بن رباح رضي ا& عنه-:

روى الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي ش���يبه حدثنا
أبو معاويه عن األعمش عن احلكم عن عبدالرحمن بن أبي
ليل���ى ع���ن كعب بن عج���رة عن بالل قال :كان رس���ول ا& [
ميسح على اخلفني واجلوربني.
تخريج احلديث-:

رواه الطبران���ي في املعج���م الكبير والزيلعي في نصب الراية
وقال الشيخ املباركفورى في حتفة األحوذي معلّق ًا على هذا
احلديث-:
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وأم���ا حديث ب�ل�ال :فه���و أيض ًا ضعي���ف .قال الزيلع���ي :رواه
الطبران���ي ف���ي معجمه من طريق ابن أبي ش���يبة حدثنا أبو
معاوي���ة ع���ن األعمش عن احلك���م عن عبدالرحم���ن بن أبي
ليل���ى ع���ن كعب بن عج���رة عن بالل قال :كان رس���ول ا& [
نح���وه ،ويزيد ابن أب���ي زياد وابن أبي ليلى مس���تضعفان مع
نسبتهما إلى الصدق .انتهى كالم الزيلعي.
قلت :في س���نده األول األعمش وهو مدلّس ورواه عن احلكم
بالعنعنة ولم يذكر س���ماعه منه ،قال الذهبي في امليزان في
ترجمة األعمش :رمبا دلّس عن ضعيف ال يدرى به فإن قال
حدثن���ا ف�ل�ا كالم وإن ق���ال عن تطرق إلي���ه اإلحتمال إال في
���مان
ش���يوخ أكثر منه���م كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح الس ّ
فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على اإلتصال .انتهى.
وفي سنده الثاني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ،قال احلافظ
في التقريب في ترجمته:
ضعيف كبر فتغّ ير وصار يتلقن وكان شيعيا انتهى.
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ف���إن قل���ت :كي���ف قلت���م إن حدي���ث ب�ل�ال ضعيف ،وق���د قال
احلاف���ظ في الدراية :وفي الباب عن بالل أخرجه الطبراني
بس���ندين رجال أحدهما ثق���ات انتهى .وأراد برجال أحدهما
رجال السند األول فإنهم كلهم ثقات.
قلت  :ال شك في أن رجال السند األول من حديث بالل كلهم
ثق���ات .ولكن فيهم األعمش وقد عرفت أنه مدلّس ورواه عن
احلك���م بالعنعنة ،وعنعنة املدلّس غير مقبولة ،وقد تقرر أنه
ال يل���زم من كون رجال الس���ند ثقات صح���ة احلديث .جلواز
أن يكون فيه ثقة مدلس ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة ،أو
يكون فيه علّة أخرى ،أال ترى أن احلافظ ذكر في التلخيص
حدي���ث الع ّينة ال���ذي رواه الطبراني من طريق األعمش عن
عطاء عن ابن عمر ،وذكر أن ابن القطان صححه ثم قال ما
لفظه :وعندي أن اإلسناد الذي صححه ابن القطان معلول
ألن���ه ال يل���زم م���ن كون رجاله ثق���ات أن يك���ون صحيح ًا ،ألن
األعم���ش مدلّ���س ،ولم يذكر س���ماعه من عط���اء انتهى كالم
احلاف���ظ .وق���ال الزيلعي ف���ي نصب الراية ف���ي بحث اجلهر
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بالبس���ملة نق�ل�ا عن ابن الهادي :ولو ف���رض ثقة الرجال لم
يلزم منه صحة احلديث حتى ينتفي منه الشذوذ.
التعليق على حديث بالل ]-:

ب�ّي� الش���يخ املباركف���ورى في حتف���ة األح���وذي أن هذا
لق���د نّ
احلدي���ث ضعي���ف ال يعم���ل ب���ه ون ُِق َ
���ل تضعيف���ه ع���ن اإلمام
بي سبب تضعيفه أن في سنده
الزيلعي في نصب الراية ،ثم نّ
األعمش وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ولم يص ّرح بالسماع
يتب�ّي� لن���ا ثب���وت الس���ماع من طري���ق آخ���ر فاحلديث
ول���م
نّ
ضعيف.
 -4حديث املغيرة بن شعبة ]-:

روى اإلم���ام الترمذي في جامع���ه :حدثنا هناد ومحمود بن
غيالن قاال :حدثنا وكيع عن ُسفيانَ عن أبي قيس عن هزيل
بن ش���رحبيل عن املغيرة بن ش���عبة ق���ال(( :توضأ النبي [
ومسح على اجلوربني والنعلني)).
صحيح.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن
ٌ
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وهو قول غير واحد من أهل العلم .وبه يقول سفيان الثورى،
واب���ن املبارك ،والش���افعي  ،وأحمد ،وإس���حاق ،قالوا :ميس���ح
عل���ى اجلوربني وإن لم تكن نعلني ،إذا كانا ثخينني .كما رواه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
تخريج احلديث-:

جاء في جامع األصول البن األثير-:

عن املغيرة بن ش���عبة ] قال :توضأ رس���ول ا& [ ،ومس���ح
على اجلوربني والنعل�ي�ن .أخرجه الترمذي وأبو داود ،وقال:
يحدث به���ذا احلديث ،ألن
كان عبدالرحم���ن ب���ن مه���دي ال ّ
املع���روف عن املغيرة :أن النبي [ مس���ح على اخلفني  ،قال:
وروي هذا أيض ًا عن أبي موس���ى األش���عري عن النبي [ أنه
مسح على اجلوربني وليس باملتصل ،وال بالقوي.
وجاء في «املجموع» لإلمام النووي-:

ضعفه
اجلواب عن حديث املغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ّ
ضعفه البيهق���ي ونقل تضعيفه عن س���فيان
احلفّ���اظ وق���د ّ
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الثوري وعبدالرحم���ن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن
املدين���ي ويحي���ى بن معني ومس���لم بن احلج���اج وهؤالء هم
أع�ل�ام أئم���ة احلدي���ث وإن كان الترم���ذي قال حديث حس���ن
قدم
مقدمون عليه بل كل واحد من هؤالء لو انفرد ّ
فه���ؤالء ّ
على الترمذي بإتفاق أهل املعرفة.
وجاء في «مصباح الزجاجة «لإلمام البوصيري»-:

حدثن���ا محمد ب���ن يحيى حدثن���ا املعلّى بن منصور ،وبش���ر
بن آدم حدثنا عيس���ى بن يونس ،عن عيس���ى بن س���نان ،عن
الضح���اك بن عثمان ،عن أبي موس���ى ،قال رأيت رس���ول ا&
[ توضأ ومسح على اجلوربني.
قال املعلّى وحديثه ال أعلمه إ ّال قال :والنعلني.
قال املزّي :هذا احلديث في رواية األس���د آبادي ،عن املقومي
ولم يذكره.
أبو القاسم قلت الضحاك لم يسمع من أبي موسى وعيسى
ابن سنان ضعيف ال يحتج به.
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وجاء في «عون املعبود» للعظيم آبادي :قال ابن القيم:

وقال النسائي :ما نعلم أن أحد ًا تابع هزي ًال على هذه الرواية،
والصحي���ح ع���ن املغي���رة :أن النبي [ مس���ح عل���ى اخلفني.
وق���ال البيهق���ي :قال أب���و محمد – يعني يحي���ى بن منصور
ضعف هذا اخلبر ،وقال :أبو قيس
– رأيت مسلم بن احلجاج ّ
األودي وهزيل بن شرحبيل :ال يحتمالن هذا مع مخالفتهم
جمل���ة الذي���ن رووا ه���ذا اخلب���ر ع���ن املغي���رة ،فقالوا :مس���ح
عل���ى اخلفني وق���ال :ال يترك ظاهر الق���رآن مبثل أبي قيس
وهزي���ل .قال :فذكرت هذه احلكاية عن مس���لم ألبي العباس
الدغولي فس���معته يقول :س���معت علي بن مخلد بن س���نان
يقول :سمعت أبا قدامة السرخسي يقول :قال عبدالرحمن
ب���ن مهدي :قلت لس���فيان الثوري :لو رج���ل حدثني بحديث
أب���ي قي���س عن هزيل ما قبلته منه؟ فقال س���فيان :احلديث
واه ،أو كلم���ة نحوه���ا .وقال عبدالل���ه بن أحمد:
ضعي���ف ،أو ٍ
حدث���ت أب���ي به���ذا احلديث ،فق���ال أبي :ليس ُي���روى هذا إال
م���ن حديث أبي قيس ،قال أب���ي :أبى عبدالرحمن بن مهدي
���دث ب���ه ،يق���ول :هو منكر .وق���ال ابن الب���راء قال علي
أن يح ّ
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ب���ن املدين���ي :حدي���ث املغي���رة بن ش���عبة ف���ي املس���ح رواه عن
املغي���رة أه���ل املدينة وأهل الكوفة وأه���ل البصرة ،ورواه هزيل
بن ش���رحبيل عن املغيرة ،إال أنه قال :ومسح على اجلوربني،
وخالف الناس.
وق���ال الفض���ل بن عتب���ان :س���ألت يحيى بن مع�ي�ن عن هذا
احلدي���ث فق���ال :الناس كلهم يروون���ه على اخلفني غير أبى
قيس.
وجاء في «حتفة األحوذي» للمباركفورى :قوله أي اإلمام
الترمذي:

وضعفه كثير من أئمة احلديث
هذا احلديث حسن صحيح،
ّ
كما س���تقف عليه ،واحلديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن
ماج���ه وابن حبان في صحيحه وهو قول غير واحد من أهل
العلم من أصحاب النبي [ وغيرهم.
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وجاء في «حتقيق الش ��يخ عبدالفتاح أبو غدة» على سنن
اإلمام النسائي-:

وجد في نسخة هذه الزيادة  -املسح على اجلوربني والنعلني
 أخبرن���ا اس���حق ب���ن ابراهي���م حدثنا وكي���ع أنبأنا س���فيانع���ن أبي قيس عن هزيل بن ش���رحبيل عن املغيرة بن ش���عبة
أن رس���ول ا& [ مس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن والنعلني .ق���ال أبو
عبدالرحم���ن ما نعلم أحدا تابع أب���ا قيس على هذه الرواية
والصحيح عن املغيرة أن النبي [ مسح على اخلفني .
وجاء في «نصب الراية» لإلمام الزيلعي-:

روي عن النبي [ أنه مسح على جوربيه ،قلت روي من حديث
املغيرة بن ش����عبة .ومن حديث أبي موسى .ومن حديث بالل،
فحدي����ث املغيرة ،رواه أصحاب الس��ن�ن األربعة من حديث أبي
قيس األودي عن هزيل بن ش����رحبيل عن املغيرة بن ش����عبة أن
رس����ول ا& [ توضأ ومس����ح على اجلوربني والنعلني ،انتهى.
ق����ال الترم����ذي :حدي����ث حس����ن صحي����ح ،وقال النس����ائي في
س����ننه الكبرى :ال نعلم أحد ًا تابع أبا قيس على هذه الرواية،
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والصحي����ح عن املغيرة أنه عليه الس��ل�ام مس����ح على اخلفني،
انته����ى .ورواه اب����ن حبان ف����ي «صحيحه» في الن����وع اخلامس
والثالث��ي�ن ،من القس����م الرابع ،وقال أبو داود في س����ننه :كان
عبدالرحمن بن مهدي ال يحدث بهذا احلديث ،ألن املعروف
ع����ن املغي����رة أن النبي [ مس����ح على اخلفني ،ق����ال :وروى أبو
موسى األشعري أيض ًا عن النبي [ أنه مسح على اجلوربني،
وليس باملتصل ،وال بالقوى .وذكر البيهقي حديث املغيرة هذا،
ضعفه سفيان الثوري .وعبدالرحمن
وقال :إنه حديث منكرّ ،
ب����ن مه����دي .وأحم����د بن حنب����ل ،ويحيى بن مع��ي�ن ،وعلى بن
املديني ،ومس����لم ب����ن احلج����اج ،واملعروف عن املغي����رة حديث
املس����ح على اخلفني  ،ويروى ع����ن جماعة أنهم فعلوه ،انتهى.
قال النووي :كل واحد من هؤالء لو انفرد ُق ِّدم على الترمذي،
قدم على التعديل ،قال :واتفق احلفّ اظ على
مع أن اجلرح ُم ّ
تضعيفه ،وال يقبل قول الترمذي :إنه حسن صحيح ،انتهى.
وقال الش����يخ تقي الدين في «اإلمام» :أبو قيس األودي اسمه
«عبدالرحم����ن بن ث����روان» احتج به البخ����اري في «صحيحه»
وذك����ر البيهق����ي في س����ننه أن أب����ا محمد يحيى ب����ن منصور،
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ضعف هذا اخلب����ر ،وقال :أبو
ق����ال :رأيت مس����لم ب����ن احلجاج ّ
قيس األودي وهزيل بن شرحبيل ال يحتمالن ،وخصوص ًا مع
مخالفتهما األجلّة الذين رووا هذا اخلبر عن املغيرة ،فقالوا:
مس����ح عل����ى اخلفني ،وقال :ال نترك ظاه����ر القرآن مبثل أبي
قي����س .وهزي����ل ،ق����ال :فذكرت ه����ذه احلكاية عن مس����لم ألبي
العب����اس محمد ب����ن عبدالرحمن الدغولي ،فس����معته يقول:
س����معت علي بن محمد بن ش����يبان يقول :س����معت أبا قدامة
السرخس����ي يقول :قال عبدالرحمن بن مهدي :قلت لسفيان
الث����وري :ل����و حدثتني بحديث أبي قيس ع����ن هزيل ما قبلته
منك ،فقال س����فيان :احلديث ضعيف ،ثم أسند البيهقي عن
أحم����د بن حنبل ،قال :ليس يروى هذا احلديث إال من رواية
يحدث
أب����ي قي����س األودي .وأب����ى عبدالرحمن بن مه����دي أن ّ
بهذا احلديث ،وقال :هو منكر ،وأسند البيهقي أيض ًا عن علي
بن املديني ،قال :حديث املغيرة بن ش����عبة في املس����ح رواه عن
املغي����رة أه����ل املدينة وأهل الكوفة ،وأه����ل البصرة ،ورواه هزيل
بن ش����رحبيل عن املغيرة إال أنه قال :ومس����ح على اجلوربني،
فخالف الناس ،وأسند أيض ًا عن يحيى بن معني ،قال :الناس
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كله����م يروون����ه على اخلفني غير أبي قيس ،قال الش����يخ :ومن
يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالف ًا
لرواي����ة اجلمه����ور مخالفة معارضة ،بل ه����و أمر زائد على ما
رووه ال يعارضه ،وال س����يما ،وهو طريق مس����تقل برواية هزيل
ع����ن املغيرة لم يش����ارك املش����هورات في س����ندها ،انته����ى .وأما
حدي����ث أبي موس����ى ،وهو الذي أش����ار إليه أب����و داود ،فأخرجه
ابن ماجه في س����ننه والطبراني في معجمه عن عيس����ى بن
سنان عن الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موسى أن رسول
ا& [ توض����أ ومس����ح عل����ى اجلوربني والنعل��ي�ن ،انتهى .ولم
أج����ده ف����ي نس����ختي من ابن ماج����ه ،وال ذكره ابن عس����اكر في
األطراف وكأنه في بعض النس����خ ،فقد عزاه ابن اجلوزي في
التحقيق البن ماجه ،وكذلك الش����يخ في اإلمام وقال :وقول
أبي داود في هذا احلديث :ليس باملتصل وال بالقوي أوضحه
البيهق����ي فقال :الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت س����ماعه
من أبي موسى ،وعيسى بن سنان ضعيف ال يحتج به ،انتهى.
وأخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعلّه بعيسى بن سنان،
وضعفه عن يحيى بن معني.
ّ
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وج ��اء ف ��ي «عارض ��ة األح ��وذي» لإلم ��ام اب ��ي بك ��ر ب ��ن
العربي-:

روى هزي���ل ب���ن ش���رحبيل عن املغيرة بن ش���عبة ق���ال :توضأ
النبي [ ومس���ح على اجلوربني والنعلني .صحيح اس���ناده،
صحح أبو عيس���ى هذا احلدي���ث ورواه أبو داود وقال أبو داود
ّ
كان عبدالرحم���ن ب���ن مه���دي ال يحدث به ق���ال القاضي أبو
يحدث به وذلك ألن
بك���ر العرب���ي ] وكذلك كان يحي���ى ال ّ
املع���روف ع���ن املغي���رة أن النبي [ مس���ح عل���ى اخلفني وأبو
قي���س ه���ذا ه���و األودي واس���مه عبدالرحمن بن ث���روان وهو
املنف���رد بهذا احلديث ال يع���رف إال منه وخالفه األئمة فيه.
وج ��اء ف ��ي حتقي ��ق الش ��يخ أحم ��د ش ��اكر رحم ��ه ا& على
جامع الترمذي-:

صحح���ه غيره
هك���ذا صحّ���ح الترمذي ه���ذا احلدي���ث ،وقد ّ
أيض��� ًا ،وهو احلق وق���د أعلّه بعضهم مبا ال يدفع في صحته
فق���ال أب���و داود :كان عبدالرحمن بن مه���دي ال يحدث بهذا
احلدي���ث ،ألن املع���روف عن املغي���رة أن النبي [ مس���ح على
اخلفني.
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وقال النسائي :ما نعلم أحد ًا تابع أبا قيس على هذه الرواية،
والصحيح عن املغيرة أن النبي [ مسح على اخلفني .ونقل
البيهق���ي عن على بن املديني قال :حديث املغيرة في املس���ح
رواه عن املغيرة أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة .
ورواه هزيل بن شرحبيل عن املغيرة ،إال أنه قال :ومسح على
اجلورب�ي�ن ،وخال���ف الناس ،ونق���ل البيهقي تضعيف���ه أيض ًا
ع���ن عبدالرحمن بن مه���دي وأحمد وابن معني ومس���لم بن
احلج���اج وغال النووي غلوا ش���ديداً ،فقال ف���ي املجموع بعد
نقل ذلك :وهؤالء هم أعالم أئمة احلديث ،وإن كان الترمذي
مقدمون عليه ،بل كل واحد من
قال :حديث حس���ن ،فهؤالء ّ
قدم على الترمذي باتنفاق أهل املعرفة.
هؤالء لو انفرد ّ
وليس األمر كما قال هؤالء األئمة ،والصواب صنيع الترمذي
في تصحيح هذا احلديث ،وهو حديث آخر ،غير حديث املسح
على اخلفني .وقد روى الناس عن املغيرة أحاديث املس���ح في
الوضوء ،فمنهم من روى املسح على اخلفني ،ومنهم من روى
املس���ح على العمامة ،ومنهم من روى املس���ح على اجلوربني،
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وليس ش���يء منها مبخالف لآلخ���ر ،إذ هي أحاديث متعددة،
وروايات عن حوادث مختلفة ،واملغيرة صحب النبي [ نحو
خمس سنني ،فمن املعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة
في وضوئه ويحكيها ،فيسمع بعض الرواة منه شيئ ًا ،ويسمع
غيره شيئ ًا آخر ،وهذا واضح بديهي.
ثم قال الش���يخ :إش���تراط أن يكونا ثخينني ليس عليه دليل
أص ً
�ل�ا .وقد ثبت املس���ح على اجلوربني م���ن غير قيد بوصف
مع�ي�ن ،فيبقى على األصل في ج���وازه على كل جوربني ،وقد
صح القول به عن كثير
اختلفوا في ذلك اختالف ًا كثيراً ،وقد ّ
م���ن الصحابة ،قاله أبو داود :مس���ح عل���ى اجلوربني علي بن
أبي طالب ،وابن مس���عود ،والبراء بن عازب ،وأنس بن مالك،
وأبو أمامه ،وس���هل بن س���عد ،وعمرو بن حري���ث .وروي ذلك
عن عمر بن اخلطاب وابن عباس.
صح من ذل���ك عن أنس ما نقله اب���ن حزم :من طريق
ومم���ا ّ
الضح���اك ب���ن مخلد ع���ن الث���وري حدثني عاص���م األحول
قال :رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه .وعن حماد بن
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س���لمة عن ثابت البناني وعبي���د ا& بن أبي بكر بن أنس بن
مالك قاال جميع ًا :كان أنس بن مالك ميسح على اجلوربني
واخلفني والعمامة.
وهذان إس���نادان صحيحان .ونق���ل الزيلعي في نصب الراية
عن عبدالرزاق في مصنفه قال :أخبرنا معمر عن قتادة عن
أنس بن مالك :أنه كان ميسح على اجلوربني.
وروى الدوالبي في الكنى واألسماء عن النسائي عن الفالّس
قال :أخبرني س���هل اب���ن زياد أبو زياد الطح���ان قال :حدثنا
األزرق ب���ن قي���س ق���ال :رأي���ت أنس ب���ن مالك أحدث فغس���ل
وجه���ه ويدي���ه ،ومس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن م���ن ص���وف ،فقلت:
أمتس���ح عليهم���ا؟ فقال :إنهم���ا خفان ولكنهم���ا من صوف.
وهذا إس���ناد جيد ،س���هل بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات،
ضعف���وه ،وأما قول األزدي :منكر احلديث
وق���ال الذهبي :ما ّ
فإنه ال يقبل منه انفراده باجلرح ،ألنه غير ثقة ،واألزرق ابن
تابعي ثقة مأمون.
قيس
ٌ
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وه���ذا األث���ر ع���ن أنس ي���دل على أن���ه – وهو من أه���ل اللغة
– يرى أن اجلوربني يطلق عليهما أس���م ((اخلفني)) أيض ًا،
وأن املقص���ود من ذلك ما يس���تر الرجل�ي�ن ،من غير نظر إلى
ما يصنع منه :جلد ًا أو صوف ًا أو غير ذلك.
خالصة أقوال العلماء على حديث املغيرة-:

إتف���ق أئمة احلدي���ث على تضعيف حديث املغيرة بن ش���عبة
] وقال���وا أن هزي���ل بن ش���رحبيل (أح���د رواة احلديث) قد
خال���ف الن���اس ف���ي ه���ذا احلدي���ث وزاد لف���ظ (ومس���ح على
اجلوربني).
والثابت أنه مسح على اخلفني ،بل أن اإلمام النووي  -رحمه
ا& تعالى  -قال في املجموع-:
ضعف���ه البيهق���ي ونق���ل تضعيفه ع���ن س���فيان الثوري
وق���د ّ
وعبدالرحم���ن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن املديني
ويحي���ى ب���ن معني ومس���لم بن احلج���اج وهؤالء ه���م أعالم
أئم���ة احلدي���ث وإن كان الترمذي قال حديث حس���ن فهؤالء
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مقدم���ون علي���ه بل كل واحد م���ن هؤالء لو انف���رد ُق ِّدم على
الترمذي باتفاق أهل املعرفة .ا هـ.
أم���ا م���ا ذكره الش���يخ أحمد ش���اكر م���ن ترجيح���ه لتصحيح
احلدي���ث وقول���ه أن���ه حدي���ث آخ���ر غي���ر حديث املس���ح على
اخلف�ي�ن ،فهذا الكالم ال دلي���ل عليه وال يصلح في الرد على
أئمة احلديث الذين ّمر ذكرهم.
وأما إطالق الش���يخ أحمد شاكر بجواز املسح على اجلوربني
من غير قيد بوصف معني أي سواء ًا كانا ثخينني أو رقيقني،
فهذا القول غير صحيح حيث وال دليل عليه من الشرع وقد
خال���ف  -رحم���ه ا& تعال���ى  -بقول���ه هذا جماهي���ر العلماء
سلف ًا وخلف ًا.
قال الشيخ املباركفوري في حتفة األحوذي-:

واحلاص���ل :أن���ه ليس في باب املس���ح عل���ى اجلوربني حديث
مرف���وع صحيح خال من الكالم ،هذا م���ا عندي والله تعالى
أعلم.
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خالصة القول في معنى اجلورب الذي كان في عصره [-:

قد ثبت لدينا مبا ال يتطرق له الشك أن األحاديث املنقولة
عن س���يدنا رس���ول ا& [ في املس���ح على اجلورب لم تثبت
س���ند ًا كما نّص عل���ى ذلك جماهير علم���اء احلديث ومنهم
اإلم���ام أحمد بن حنبل وأبو حامت وابراهيم احلربي ويحيى
ب���ن مع�ي�ن وابن مهدي وعل���ي بن املديني والبخاري ومس���لم
والنسائي وغيرهم.
وإذا سلّمنا بقول من احتج بهذه األحاديث أو بآثار الصحابة
رضوان ا& تعالى عليهم في املس���ح على اجلورب ،فإنه البد
من حتديد معنى «اجلورب» الذي كان في عصره [.
قال علماء األصول «ما ال ضابط له في الشرع وال في اللغة
نص
يص���ار به الى العرف» ومعن���ى ذلك أنه إذا ورد لفظ في ّ
يبي رسول ا& [ معناه ولم يوجد له معنى في
شرعي ولم نّ
اللغة العربية يصار به الى العرف الذي كان سائد ًا في عصر
رس���ول ا& [ ،وه���ذا كان واضح��� ًا ف���ي بيان معن���ى «الصاع»
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حي���ث صير ب���ه الى الصاع ال���ذي كان في املدين���ة املنورة في
عصر رس���ول ا& [ ،وكذل���ك يقال في لفظ اجلورب فال بد
م���ن حمل���ه على اجلورب الذي كان س���ائد ًا ف���ي ذلك العصر
والذي متاثلت صفاته مع صفات اخلف.
آث ��ار الصحاب ��ة رض ��وان ا& تعال ��ى عليه ��م ف ��ي املس ��ح عل ��ى
اجلوربني-:

وردت في كتب السنة املطهرة آثار عن الصحابة الكرام رضوان
ا& تعالى عليهم في املسح على اجلوربني.
فقد جاء في س�ن�ن أبي داود :ومس���ح على اجلوربني علي بن
وأنس بن مالك،
أبي طالب ،وابن مس���عود ،والبراء بن عازبُ ،
وأب���و أمامة ،وس���هل بن س���عد ،وعمرو بن حري���ث ،وروي ذلك
ع���ن عم���ر بن اخلطاب واب���ن عباس رض���ي ا& عنهم جميع ًا
كما ذكره إبن العربي في عارضة األحوذي.
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وذك���ر البهيق���ي ف���ي الس�ن�ن الكب���رى :وأخبرن���ا أب���و عبدا&
احلاف���ظ أخبرن���ي عب���دا& بن احلس���ن حدثن���ا إبراهيم بن
احلس�ي�ن حدثنا آدم عن شعبة عن منصور قال سمعت خالد
ب���ن س���عد يق���ول :رأي���ت أب���ا مس���عود األنصاري ميس���ح على
اجلوربني والنعلني.
وأخبرن���ا علي بن بش���ران ببغ���داد حدثنا إس���ماعيل الصفار
حدثن���ا احلس���ن ب���ن عل���ي بن عف���ان حدثن���ا اب���ن منير عن
األعم���ش عن إس���ماعيل بن رجاء عن أبيه ق���ال :رأيت البراء
ب���ن عازب بال ثم توضأ فمس���ح على اجلورب�ي�ن والنعلني ثم
صلى.
وأخبرن���ا أبو عبدا& احلافظ حدثن���ا أبو الطيب محمد بن
عبدا& الشعري حدثنا محمش بن عصام حدثنا حفص بن
عبدا& حدثني إبراهيم بن طهمان عن س���فيان الثوري عن
األعمش أظنه عن س���عيد بن عبدا& أنه قال :رأيت أنس بن
مالك أتى اخلالء فتوضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة
وعلى جوربني أسودين مرعزين .ورفعه بعض الضعفاء وليس
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بش���يء .وروي في املسح على اجلوربني عن أبي أمامة وسهل
بن سعد وعمرو بن حريث قال أبو داود :وروي ذلك عن عمر
بن اخلطاب وابن عباس .وكان األستاذ أبو الوليد رحمه ا&
تعالى يأ ّول حديث املس���ح على اجلورب�ي�ن والنعلني على أنه
مس���ح على جوربني منعلني ال أنه جورب على اإلنفراد ونعل
على اإلنفراد.
أخبرن���ا بذلك عنه أب���و عبدا& احلافظ وق���د وجدت ألنس
ب���ن مالك أثر ًا ي���دل على ذلك :أخبرناه أب���و علي الروذباري
حدثن���ا أب���و طاهر محمد بن احلس���ن احملمد اب���ادى حدثنا
محم���د بن عب���دا& املنادي حدثن���ا يزيد بن ه���ارون حدثنا
عاصم األحول عن راشد بن جنيح قال :رأيت أنس بن مالك
دخ���ل اخلالء وعليه جوربان أس���فلهما جل���ود وأعالهما خز
فمسح عليهما.
وذكر البيهقي في معرفة الس�ن�ن واآلث���ار ويروى عن جماعة
من الصحابة أنهم فعلوه ،والله أعلم.
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وذكر الزيلعي في نصب الراية:

ومس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن عل���ي ب���ن أبي طال���ب ،وأبومس���عود،
والب���راء ب���ن ع���ازب ،وأنس بن مال���ك ،وأبو أمامة ،وس���هل بن
س���عد ،وعمرو بن حريث ،وروي ى ذلك عن عمر بن اخلطاب
وابن عباس ،انتهى.
ث���م أض���اف الزيلع���ي :روى عبدال���رزاق ف���ي مصنف���ه أخبرنا
الث���ورى ع���ن الزبرقان عن كعب بن عبدالله ق���ال :رأيت علي ًا
بال فمسح على جوربيه ونعليه ،ثم قام يصلي .انتهى.
وأخبرنا الثورى عن منصور عن خالد بن سعد ،قال :كان أبو
مس���عود األنصاري ميس���ح على جوربني له من شعر ونعليه،
وأخبرن���ا الث���وري ع���ن األعم���ش ع���ن إبراهيم ع���ن همام بن
احل���ارث عن أبي مس���عود نحوه ،وأخبرنا الث���وري عن يحيى
ب���ن أب���ي حيه عن أب���ي اجلالس عن ابن عمر أنه كان ميس���ح
على جوربيه ونعليه.
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وأخبرن���ا الث���وري عن األعمش عن إس���ماعيل ب���ن رجاء عن
أبيه أخبرنا ،قال :رأيت البراء بن عازب ميس���ح على جوربيه
ونعليه.
وأخبرن���ا معم���ر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان ميس���ح
على جوربيه.
وأخبرنا معمر عن األعمش عن إبراهيم أن ابن مس���عود كان
ميسح على خفيه وميسح على جوربيه .انتهى.
وجاء في املجموع للنووي-:

وحك���ى اب���ن املنذر إباحة املس���ح عل���ى اجلورب عن تس���عة من
الصحابة علي وابن مس���عود وابن عمر وأنس وعمار بن ياس���ر
وب�ل�ال والب���راء وأب���ي أمامه وس���هل بن س���عد وعن س���عيد بن
املسيب وعطاء واحلسن وسعيد بن جبير.
وذك���ر إبن األثي���ر في جامع األص���ول :وروي هذا (أي املس���ح)
ع���ن علي بن أبي طالب وابن مس���عود والب���راء بن عازب وأنس
بن مالك وأبي أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث .وروي
ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن عباس رضي ا& عنهم.
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وجاء في مصنف ابن أبي شيبه-:
حدثنا ابن منير ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن همام :إن أبا
مسعود كان ميسح على اجلوربني.
وحدثنا وكيع ،عن س���فيان ،عن منصور ،عن خالد بن س���عد،
عن عقبة بن عمرو :إنه مسح على جوربني من شعر.
وحدثنا وكيع ،عن أبي جناب ،عن أبيه ،عن جالس بن عمرو:
إن عمر توضأ يوم اجلمعة ومسح على جوربيه ونعليه.
وحدثن���ا أب���و بكر بن عي���اش ،عن حصني ،ع���ن إبراهيم قال:
اجلوربان والنعالن مبنزلة اخلفني.
وحدثنا وكيع ،عن هشام ،عن قتادة ،عن أنس :أنه كان ميسح
على اجلوربني.
وحدثنا وكيع ،عن حماد بن سلمة ،عن أبي غالب قال :رأيت
أبا أمامة ميسح على اجلوربني.

53

وحدثنا أبو بكر بن عياش ،عن عبدالله بن سعيد ،عن خالس
قال :رأيت علي ًا بال ثم مسح على جوربيه ونعليه.
وحدثنا إس���حاق األزرق ،عن جويبر ،ع���ن الضحاك :إنه كان
يقول في املسح على اجلوربني :ال بأس به.
وحدثن���ا إب���ن مهدي عن س���فيان ،عن واصل ،عن س���عيد بن
عبدالل���ه ب���ن ض���رار :إن أن���س بن مال���ك توضأ ومس���ح على
جوربني مرعزي.
وحدثنا الثقفي ،عن إسماعيل بن أمية قال :بلغني أن البراء
بن عازب كان ال يرى باملسح على اجلوربني بأس ًا.
وبلغني عن س���عد بن أبي وقاص وس���عيد بن املس���يب :أنهما
كانا ال يريان بأس ًا باملسح على اجلوربني.
وحدثنا وكيع ،عن األعمش قال :حدثنا إسماعيل بن رجاء،
عن أبيه قال :رأيت البراء توضأ فمسح على اجلوربني.
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وحدثنا وكيع ،عن س���فيان ،عن الزبرق���ان العبدي ،عن كعب
ب���ن عب���دا& :أن علي��� ًا بال ثم توضأ ومس���ح عل���ى اجلوربني
والنعلني.
وحدثن���ا وكي���ع قال :حدثن���ا يزيد ب���ن مردانبه ،ع���ن الوليد
ب���ن س���ريع ،عن عمرو ب���ن كريب :أن علي ًا توضأ ومس���ح على
اجلوربني.
وحدثن���ا وكي���ع ق���ال :حدثنا مهدي ب���ن ميمون ،ع���ن واصل
األحدب ,عن أبي وائل ،عن عقبة بن عمرو إنه توضأ ومس���ح
على اجلوربني.
وحدثنا وكيع ،عن األعمش ،عن املس���يب بن رافع ،عن يس���ير
إب���ن عم���رو قال :رأيت أبا مس���عود بال ثم توضأ ومس���ح على
اجلوربني.
وحدثنا زيد بن ح ُباب ،عن هشام بن سعد ،عن أبي حازم ،عن
سهل بن سعد :إنه مسح على اجلوربني.
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وجاء في حتفة األحوذي للشيخ املباركفورى -:

ق���ال أبو داود في س���ننه :ومس���ح على اجلورب�ي�ن علي بن أبي
طالب وابن مس���عود والب���راء بن عازب وأنس ب���ن مالك وأبو
أمامة وسهل وسعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن
اخلط���اب وعن ابن عب���اس انتهى ،وقال احلاف���ظ إبن القيم
في تهذيب السنن :قال إبن املنذر يروى املسح على اجلوربني
عن تس���عة من أصحاب النبي ] علي وعمار وأبي مس���عود
األنص���اري وأنس وإبن عمر والبراء وب�ل�ال وعبدالله بن أبي
أوف���ى وس���هل بن س���عد وزاد أب���و داود :وأبو أمام���ة وعمرو بن
حريث وعمر وابن عباس فهؤالء ثالثة عشر صحابي ًا .انتهى
كالم ابن القيم.
قل���ت (أي املباركف���وري) :قد تتبعت كتب احلديث ألقف على
أسانيد جميع هذه اآلثار وألفاظها فلم أقف إال على بعضها،
فأقول :أما أثر علي فأخرجه عبدالرزاق في مصنفه :أخبرني
الث���ورى عن زبرقان عن كعب بن عب���دا& قال رأيت علي ًا بال
فمس���ح عل���ى جوربي���ه ونعلي���ه ثم ق���ام يصلي ،وأم���ا أثر ابن
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مس���عود فأخرجه أيض��� ًا عبدالرزاق في مصنف���ه :قال معمر
ع���ن األعمش ع���ن إبراهيم إن ابن مس���عود كان ميس���ح على
خفيه وميس���ح على جوربيه ،وس���نده صحيح .أما أثر البراء
ب���ن ع���ازب فأخرج���ه أيض��� ًا عبدال���رزاق :أخبرنا الث���ورى عن
األعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء بن
عازب ميسح على جوربيه ونعليه.
وأم���ا أثر أنس فأخرجه أيض ًا عبدال���رزاق :أخبرنا معمر عن
قت���ادة عن أنس بن مالك أنه كان ميس���ح على جوربني .وأما
أث���ر أبي مس���عود فأخرج���ه عبدال���رزاق :أخبرن���ا الثورى عن
منصور عن خالد بن س���عد قال :كان أبو مس���عود األنصاري
ميس���ح على جورب�ي�ن له من ش���عر ونعليه .وس���نده صحيح،
وأم���ا أثر ابن عمر فأخرجه أيض ًا عبدالرزاق :أخبرنا الثوري
ع���ن يحي���ى ب���ن أبي حية ع���ن أبي خ�ل�اس عن اب���ن عمر انه
كان ميس���ح عل���ى جوربيه ونعليه ،كذا ذك���ر احلافظ الزيلعي
أس���انيد ه���ذه اآلث���ار وألفاظها ول���م أقف على أس���انيد بقية
اآلثار وا& تعالى أعلم.
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خالصة القول في آثار الصحابة في املسح على اجلوربني-:

قد ثبت أن املس���ح على اجلوربني عن جماعتة من الصحابة
رض���وان ا& عليهم كان محمو ًال على أن تلك اجلوارب كانت
ثخينة متماس���كة على محل الفرض وكانت تسمى «بالّلبد»
مم���ا ي���دل عل���ى أنه���م فعلوا ذل���ك قياس��� ًا عل���ى اخلفني في
ش���روطهما واملتمثلة في الثخانة وإمكان تتابع املش���ي عليها
وتغطيتها حملل الغرض.
وال ش���ك أن الضعف الذي تطرق إل���ى األحاديث املروية عن
سيدنا رسول ا& [ ال يتعارض مع ثبوت اآلثار املنقولة عن
صحابته رضوان ا& تعالى عليهم في املس���ح على اجلوربني
ألنهم فعلوا ذلك قياس��� ًا على املس���ح على اخلفني بش���روطه
التي وردت بأحاديث متواترة عن سيدنا رسول ا& [.
تب�ّي� أن صفة اجلورب الذي يجوز املس���ح عليه البد أن
ل���ذا نّ
اخلف املذكورة أعاله...
تتوافر فيه شروط
ّ
وليس من اإلنصاف إطالق املسح على كل جورب دون إعتبار
للصفات املنصوص عليها في اخلف.
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حكم املسح على اجلوربني
عند فقهاء املسلمني
أقوال السادة احلنفية رضي ا& عنهم
قال امليرغناني في الهداية:
وال يجوز املسح على اجلوربني عن أبي حنيفة رحمه ا& إال
أن يكونا مجلدين.
وقاال (أي القاضي أبو يوسف ومحمد بن احلسن) :يجوز إذا
كانا ثخينني ال يشفان ملا ُروي أن النبي [ مسح على جوربيه
ألنه ميكنه املش���ي فيه إذا كان ثخين ًا وهو أن يستمسك على
الس���اق من غير أن يربط بش���يئ فأش���به اخلف ،وله أي ألبي
حنيف���ة أن���ه لي���س ف���ي معنى اخلف ألن���ه ال ميك���ن مواظبة
املش���ي في���ه إال إذا كان منعال وهو محم���ل احلديث وعنه أي
أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى.
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وذكر إبن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية-:

قول���ه وال يجوز املس���ح ،وال يع���ارض باحلدي���ث ،فإنه حكاية
ح���ال ال تع���م ،فيحم���ل على امل���وق الصالح بدال ع���ن الرجل
لكونه كاخلف في املقصود منه ،قوله وله إنه ليس في معنى
اخلف ،ال شك إن املسح على اخلف على خالف القياس فال
يصل���ح إحل���اق غي���ره ب���ه إال إذا كان بطريق الدالل���ة وهو أن
يكون في معناه ومعناه الساتر حملل الفرض الذي هو بصدد
متابعة املشي فيه في السفر وغيره ،للقطع بأن تعليق املسح
باخل���ف لي���س لصورته اخلاصة ب���ل ملعناه لل���زوم احلرج في
الن���زع املتك���رر ف���ي أوقات الص�ل�اة خصوص ًا مع آداب الس���ير
فل���ذا جاز باإلتفاق املس���ح عل���ى املكعب الس���اتر للكعب وفي
اإلختيار وكذا اذا كانت مقدمته مش���قوقه إذا كانت مشدودة
أو م���زرورة ألنها كاملخروزة فوقع عن���ده (أبي حنيفة) أن هذا
املنعل من اجل���ورب ،فليكن محمل
املعن���ى ال يتحق���ق إال في ّ
صح كما قال
احلديث ،ألنها واقعة حال ال عموم لها هذا إن ّ
الترمذي في حديث املغيرة إنه عليه الصالة والس�ل�ام توضأ
فمس���ح على اجلوربني والنعل�ي�ن وإ ّال فقد ن ُِقل تضعيفه عن
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اإلمام أحمد وابن مهدي ومس���لم ،قال النووي :كل منهم لو
قدم على التعديل،
انفرد ُق ِّدم على الترمذي مع أن اجلرح ُم ّ
ووقع عندهما (أي القاضي أبي يوسف ومحمد بن احلسن)
إن���ه ميك���ن حتقي���ق ذلك املعن���ى فيه ب�ل�ا نعل م���ع إن فرض
املس���ألة أن يتحقق كذلك ،فتخصيص اجلواز بوجود النعل
حينئ���ذ قصر للدليل ،أعني احلدي���ث والداللة عن مقتضاه
بغير سبب فلذا رجع اإلمام إلى قولهما وعليه الفتوى.
وقال ابن عابدين في رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير
األبصار (حاشية ابن عابدين)-:

اجل���ورب :لفاف���ة الرج���ل ،وكأنه تفس���ير بإعتب���ار اللغة ،لكن
الع���رف خص اللفافة مبا ليس مبخيط واجلورب باملخيط،
ونح���وه ال���ذي يلبس كما يلب���س اخلف ،قول���ه :ولو من غزل
أو ش���عر ،دخل فيه اجلوخ كما حققه في ش���رح املنية .وقال:
وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر :وهو الثوب من القطن
األبي���ض ،ويلح���ق بالكرب���اس كل م���ا كان م���ن ن���وع اخلي���ط
كالكتان األبرسيم ونحوهما.
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وأقول (أي ابن عابدين) :الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط
يج���وز ،وإنهم أخرجوه لعدم تأتي الش���روط في���ه غالب ًا ،يدل
عليه ما في كافي النس���في حيث عللّ عدم جواز املس���ح على
اجل���ورب من كرب���اس ألنه ال ميك���ن تتابع املش���ي عليه ،فإنه
يفي���د أنه ل���و أمكن جاز ،ويدل عليه أيض��� ًا إن كل ما كان في
معن���ى اخل���ف في إدمان املش���ي عليه وقطع الس���فر عليه به
ولو من لبد رومي يجوز املس���ح عليه .قوله :على الثخينني
أي الذين ليسا مجلدين وال منعلني وهذا التقييد مستفاد
من عطف ما بعده عليه ،وبه يعلم أنه نعت للجوربني فقط.
وأما ش���روط اخلف فقد ذكره���ا أول الباب ،ومثله اجلرموق،
ولكونه من اجللد غالب ًا لم يقيده بالثخانة املفسرة مبا ذكره
الش���ارح ،ألن اجلل���د امللبوس ال يكون إال كذل���ك عادةً .قوله:
بحيث ميشي فرسخ ًا أي فأكثر كما م ّر ،قوله :بنفسه ،أي من
شف الثوب :رقّ
شد .قوله وال يشف ،بتشديد الفاء ،من ّ
غير ّ
حتى رأيت ما وراءه.
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وقال اإلمام السرخسي في املبسوط-:

وأما املس���ح عل���ى اجلوربني فإن كانا ثخين�ي�ن منعلّني يجوز
املسح عليهما ألن مواظبة املشي سفر ًا بهما ممكن ،وإن كانا
رقيق�ي�ن ال يجوز املس���ح عليهما النهما مبنزل���ة اللفافة وإن
كان���ا ثخينني غي���ر منعلني ال يجوز املس���ح عليهما عند أبي
حنيفة رحمه ا& تعالى ألن مواظبة املش���ي بهما س���فر ًا غير
ممكن فكانا مبنزلة اجلورب الرقيق ،وعلى قول أبي يوس���ف
ومحم���د رحمهما ا& تعالى يجوز املس���ح عليهما ،وحكي أن
أب���ا حنيفة رحم���ه ا& تعالى في مرضه مس���ح على جوربيه
ث���م قال لع���واده فعلت ما كن���ت أمنع الناس عنه ،فاس���تدلوا
به على رجوعه ،وحجتهما حديث أبي موسى األشعري ]
وأرضاه أن النبي [ مسح على جوربيه ،وقد روي املسح على
اجل���ورب ع���ن أب���ي بكر وعلي وأن���س رضي ا& تعال���ى عنهم.
وتأويل���ه عن���د أبي حنيفة رحمه ا& تعال���ى أنه كان منع ًال او
مجلداً ،والثخني من اجلورب أن يستمس���ك على الساق من
يشده بشيء.
غير أن ّ
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والصحيح من املذهب جواز املسح على اخلفاف املتخذة من
اللبود التركية ألن مواظبة املشي فيها سفر ًا ممكن.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع-:

وأم���ا املس���ح عل���ى اجلوربني ف���إن كان���ا مجلدي���ن أو منعلني
يجزي���ه بال خ�ل�اف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين وال
منعلني فإن كانا رقيقني يش���فان املاء ال يجوز املسح عليهما
باإلجم���اع ،وأن���ا وإن كانا ثخينني ال يج���وز عند أبي حنيفة،
وعن���د أبي يوس���ف ومحمد يجوز .وروي ع���ن أبي حنيفة أنه
رجع الى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه
ف���ي مرض���ه ثم قال لعواده :فعلت ما كن���ت أمنع الناس عنه،
فاستدلوا به على رجوعه .وعند الشافعي ال يجوز املسح على
اجل���وارب وإن كانت منّعل���ة إال إذا كانت مجلدة الى الكعبني،
احتج أبو يوس���ف ومحمد بحديث املغيرة بن شعبة أن النبي
[ توضأ ومسح على اجلوربني وألن اجلواز في اخلف لدفع
احل���رج ملا يلحقه من املش���قة بالنزع وهذا املعنى موجود في
اجلورب بخالف اللفافة واملكعب وألنه ال مشقة في نزعهما،
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وألبي حنيفة أن جواز املسح على اخلفني ثبت نصا بخالف
القياس فكل ما كان في معنى اخلف في إدمان املش���ي عليه
وإمكان قطع الس���فر به يلحق به وما ال فال .ومعلوم أن غير
املجلد واملنعل من اجلوارب ال يش���ارك اخلف في هذا املعنى
فتع���ذر اإلحلاق على أن ش���رع املس���ح إن ثب���ت للترفيه ،لكن
احلاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبس���ه ،ولبس اجلوارب مما
ال يغل���ب ،فال حاجة فيها إلى الترفي���ه ،فبقي أصل الواجب
بالكتاب وهو غس���ل الرجلني ،وأما احلدي���ث فيحتمل أنهما
كانا مجلدين أو منعلني ،وبه نقول ،وال عموم له ألنه حكاية
حال أال يرى أنه لم يتناول الرقيق من اجلوارب ،وأما اخلف
املتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية وقيل إنه على
التفصيل واإلختالف الذي ذكرنا وقيل إن كان يطيق السفر
جاز املسح عليه وإال هذا هو األصح.
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وقال اإلمام العيني في البناية في شرح الهداية-:

ق���ال ف���ي الهداية :وال يجوز املس���ح على اجلورب�ي�ن عند أبي
حنيف���ة وق���اال (القاض���ي أبو يوس���ف ومحمد بن احلس���ن):
يجوز اذا كانا ثخينني ال يشفان.
قال اإلمام العينى-:
واملس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن ف���ي ثالث���ة أوج���ه :ف���ي وج���ه يجوز
باإلتفاق وهو ما إذا كانا ثخينني منعلني .وفي وجه ال يجوز
باإلتف���اق ،وهو أن ال يكون ثخينني وال منعلني .وفي وجه ال
يج���وز عند أبي حنيف���ة رحمه ا& خالف��� ًا لصاحبيه وهو أن
يكونا ثخينني غير منعلني.
وقولهم���ا ق���ول اجلمهور م���ن الصحابة كعلي ب���ن أبي طالب
وابن مس���عود وابي س���عيد مس���عود البدري وأن���س بن مالك
والب���راء ب���ن ع���ازب وأبي أمام���ة البل���وي وعمر وابنه وس���عد
ب���ن أب���ي وقاص وس���عيد بن عم���رو بن حريث وس���عيد وبالل
وعم���ار ب���ن ياس���ر فهؤالء الصحاب���ة ال يعرف له���م مخالف،
ومن التابعني س���عيد بن املسيب وعطاء والنخعي واألعمش
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وس���عيد ب���ن جبي���ر وناف���ع مولى أبن عم���ر ،وبه ق���ال الثوري
واحلس���ن بن صالح وابن املبارك واس���حاق ب���ن راهويه وداود
وأحم���د ،وك���ره ذل���ك مجاهد وعمرو ب���ن دينار واحلس���ن بن
مسلم ومالك واألوزاعي.
وقال الش���افعي يجوز املسح عليهما بشرط أن يكون صفيق ًا
منع ً
�ل�ا ،نص عليه ف���ي األم وفي احللية ،وبق���ول أبي حنيفة
قال الشافعي ،وبقولهما قال أحمد وداود .وفي األسرار وقال
الناطف���ي ال يج���وز عل���ى الكل .وفي ش���رح الوجي���ز ال يجوز
املس���ح عل���ى اللفائف واجلوارب املتخذة م���ن اللبد والصوف
ألنه ال ميكن املشي عليهما.
وك���ره مال���ك واألوزاع���ي املس���ح عل���ى اجلوربني م���ن مرعزى
(ش���عر العنز) والرقيق من غزل أو ش���عر بال خالف ،ولو كان
ثخين ًا بحيث ميشي معه فرسخ ًا فصاعد ًا كجوارب أهل بدر
فعل���ى اخل�ل�اف ،وكذا اجلورب من جل���د رقيق على اخلالف،
ويجوز على اجلوارب اللبدية .ملا روي أن النبي [ مسح على
جوربي���ه ،وه���ذا احلديث روي عن املغيرة وأبي موس���ى وبالل
رضي ا& تعالى عنهم.
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وأما حديث املغيرة بن ش���عبة فروي من طريق أبي قيس عن
هزيل بن ش���رحبيل عن املغيرة بن ش���عبة أن النبي [ توضأ
ومسح على اجلوربني والنعلني ،وقال الترمذي حديث حسن
صحيح ،وقال النس���ائي في سننه الكبرى:ال نعلم أحد ًا تابع
أبا قيس على هذه الرواية ،والصحيح عن املغيرة أن النبي [
مس���ح على اخلفني ،وذكر البيهق���ي حديث املغيرة هذا وقال
إن���ه حديث منك���ر ضعفه س���فيان الث���وري وعبدالرحمن بن
مه���دي وأحمد بن حنب���ل ويحيى بي معني وعلي بن املديني
ومس���لم بن احلجاج ،واملعروف عن املغيرة حديث املسح على
قدم على
اخلفني ،وقال النووي كل واحد من هؤالء لو انفرد ّ
الترم���ذي م���ع إن اجل���رح مقدم عل���ى التعديل ،ق���ال :واتفق
احلف���اظ على تضعيف���ه وقال الترمذي إنه حس���ن صحيح.
وذك���ر البيهق���ي في س���ننه إن أبا محمد يحي���ى بن منصور -
رحمه ا& تعالى  -قال رأيت مسلم بن احلجاج وضعف هذا
احلدي���ث .وقال :أب���و القيس األودي وهزيل بن ش���رحبيل ال
يحتمالن هذا ،مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا اخلبر
عن املغيرة ،فقالوا :مسح على اخلفني.
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وج ��اء ف ��ي كتاب إعالء الس�ن�ن لإلم ��ام ظفر أحم ��د التهانوي
رحمه ا& تعالى في باب املسح على اجلوربني -:

ع���ن عبدالل���ه ب���ن مس���عود أن���ه كان ميس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن
والنعلني ،رواه الطبراني في الكبير :ورجاله موثقون .مجمع
الزوائد.
وع���ن املغي���رة بن ش���عبة ق���ال :توض���أ النبي [ ومس���ح على
اجلوربني والنعلني ،رواه الترمذي وقال :حسن صحيح.
وأخبرن���ا الث���وري ع���ن منصور ع���ن خالد بن س���عد قال :كان
أب���و مس���عود األنص���اري ميس���ح عل���ى جورب�ي�ن له من ش���عر
ونعلي���ه ،أخرج���ه عبدال���رزاق ف���ي مصنفه ،وس���نده صحيح.
عون املعبود.
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ق���ال املؤل���ف :دالل���ة األحاديث عل���ى الباب ظاه���رة ،وحديث
املغيرة هذا رواه ابن حبان في صحيحه ،كما في الزيلعي ،وفي
ش���رح الهداية للعين���ي :مجيب ًا عن إي���رادات بعض احملدثني
عل���ى ه���ذا احلديث م���ا نصه ثم نق���ل كالم إم���ام العيني في
كتابه البناية في شرح الهداية الذي سبق ذكره.
ق���ال املؤل���ف :إن داللة األحاديث املذكورة على مس���ألة الباب
ظاهرة ،وأما ما ورد من مسح النعلني في األحاديث فتأويله
أم ّر يده على اجلورب للمسح قصد ًا وعلى النعل تبع ًا
إنه [ ّ
ليحص���ل كمال املس���ح ،وما كان مس���ح النعل مقص���وداً ،وهو
الظاه���ر ول���م نقل مبس���ح النعل لع���دم احلاجة إلي���ه ولعدم
بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد به الكتاب،
واحلدي���ث ال يأب���ى م���ا قلناه ،أو يق���ال :إنه كان ف���ي الوضوء
املتط���وع ب���ه وهو األص���ح عندى مل���ا أخرجه اب���ن خزمية في
صحيح���ه ،وترجم���ه عليه ((ب���اب ذكر الدليل على أن مس���ح
النب���ي [ على النعلني كان في وض���وء تطوع ال من حدث))
عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي إنه دعى بكوز
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من ماء ثم توضأ وضوءا خفيف ًا ومسح على نعليه ،ثم قال:
هك���ذا وض���وء رس���ول ا& [ للطاه���ر مال���م يح���دث (زيلعي
ملخص ًا) ،وروي بطرق ذكرت في الزيلعي ،قال الش���يخ :لكن
ه���ذا التوجي���ه يتوق���ف عل���ى مش���روعية الوض���وء املختصر
فليحقق ،كذا قال.
واعل���م أن املش���هور م���ن ق���ول اإلمام رحم���ة ا& علي���ه إنه ال
يق���ول مبس���ح اجل���ورب إال إذا كان مجل���د ًا أو منع�ل�ا ،وف���ي
((الهداي���ة)) :إن���ه رج���ع ال���ى قولهم���ا (القاضي أبو يوس���ف
ومحمد بن احلسن) بجواز املسح عليه إذا كان ثخين ًا ميكن
قطع املسافة به كاخلف فيعطى له حكم اخلف.
قل���ت :ألن املس���ح على اجلورب�ي�ن ثبت بخبر الواحد وغس���ل
الرجل�ي�ن قطعي ،فال يكون املس���ح عل���ى اجلوربني بد ًال عنه،
إال إذا كان اجلورب كاخلف الثابت مسحه بالتواتر ،وبعد ما
ثب���ت رجوع���ه – وكان عليه الفتوى – ف�ل�ا يحتاج إلى تأويل
حدي���ث الب���اب ،فنق���ول بظاه���ره ،وم���ن ال يعتم���د على نقل
رجوعه فهو مبس���اغ من التأويل في احلديث بحمل اجلورب
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فسر به بعضهم ،وظاهر أن اجلورب في
على ما كان جلّد كما ّ
احلدي���ث مطلق ،وال عم���وم حلكاية الفع���ل ،فمع اإلحتمال
كيف يصح اإلستدالل؟ فال يثبت باحلديث جواز املسح على
كل ج���ورب أص ً
�ل�ا ف�ل�ا يض��� ّر احلديث أب���ا حنيف���ة رحمه ا&
تعالى أفاده الشيخ.
فائدة:

وق���د روى اإلم���ام أب���و بكر اب���ن أبي ش���يبة ف���ي ((مصنفه)):
حدثنا هش���يم قال :أخبرنا يونس عن احلس���ن وش���عبه وعن
قتادة عن سعيد بن املسيب واحلسن انهما قاال :ميسح على
اجلوربني إذا كانا صفيقني .ورجاله رجال اجلماعة.
ق���ال اإلمام النس���في ف ��ي كتابة كن ��ز الدقائق ف���ي بيانه ملا
يجوز املسح عليه :واجلورب املجلّد واملنعل والثخني.
فع ّل ��ق اإلم ��ام إبن جنيم في كتابه البحر الرائق ش ��رح كنز
الدقائق -:

72

قول���ه (واجل���ورب املجلد واملنع���ل والثخني) أي يجوز املس���ح
عل���ى اجل���ورب إذا كان مجل���د ًا أو منع ً
�ل�ا او ثخين��� ًا .ويق���ال
ج���ورب مجل���د إذا وضع اجلل���د على أعاله وأس���فله ،وجورب
منعل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل على القدم .وفي
ّ
املس���تصفى أنعل اخلف ونعلّه جعل له نع ًال ،وهكذا في كثير
م���ن الكت���ب ،وفي فتاوي قاضي خان :ثم على رواية احلس���ن
ينبغ���ي أن يكون النع���ل إلى الكعبني ،وفي ظاه���ر الرواية إذا
بل���غ النع���ل ال���ى أس���فل القدم ج���از ،والثخ�ي�ن أن يقوم على
شد وال يسقط وال يشف .ا هـ .وفي التبيني:
الساق من غير ّ
وال يرى ما حتته .ثم املسح على اجلورب إذا كان منع ًال جائز
إتفاق��� ًا ،وإذا لم يكن منع ًال وكان رقيق ًا غير جائز إتفاق ًا ،وإن
كان ثخين��� ًا فه���و غير جائز عن أبي حنيف���ة .وقاال (القاضي
أبي يوسف ومحمد بن احلسن) :يجوز ،ملا رواه الترمذي عن
املغيره بن شعبة قال :توضأ النبي [ ومسح على اجلوربني.
وقال :حديث حس���ن صحيح .ورواه اب���ن حبان في صحيحه
أيض��� ًا .وألنه ميكن املش���ي فيه إذا كان ثخين��� ًا .وله (أي ألبي
حنيف���ة) أن���ه ليس في معن���ى اخلف ألنه ال ميك���ن مواظبة
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املش���ي في���ه إال إذا كان منع ً
�ل�ا وه���و محم���ل احلدي���ث .وعنه
إن���ه رج���ع إلى قولهما وعليه الفتوى .ك���ذا في الهداية وأكثر
الكتب ألنه في معنى اخلف ،فالتأويل املذكور للحديث قصر
لداللته عن مقتضاه بغير سبب فال يسمع ،على أن الظاهر
ان���ه ل���و كان امل���راد به ذلك لن���ص عليه ال���راوي ،هذا بخالف
الرقي���ق فإن الدليل يفي���د إخراجه من اإلطالق لكونه ليس
ف���ي معنى اخل���ف ،وما نقل م���ن تضعيفه ع���ن اإلمام أحمد
وابن مهدي ومسلم حتى قال النووي كل منهم لو انفرد قدم
عل���ى الترمذي مع إن اجل���رح مقدم على التعديل فال يضر،
املخرج وهي
لكون���ه روي م���ن طرق متع���ددة ذكرها الزيلع���ي ّ
وإن كان���ت كله���ا ضعيفة اعتضد بعضه���ا ببعض ،والضعيف
إذا روي من طرق صار حسن ًا مع ما ظهر من مسح كثير من
الصحاب���ة من غير نكير منهم عل���ى فاعله ،كما ذكر أبو داود
في سننه .ثم مع هذا كله لم يوجد من املعنى ما يقوى على
اإلس���تقالل باملنع فال ج���رم إن كان الفتوى على اجلواز .وما
في البدائع من إنها حكاية حال ال عموم لها فمس���لّم لو لم
يرد ما رواه الطبراني عن بالل قال :كان رسول ا& [ ميسح
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عل���ى اخلف�ي�ن واجلوربني .وفي اخلالصة :ف���إن كان اجلورب
م���ن مرع���زي وص���وف ال يج���ور املس���ح عليه عنده���م .املرعز
مبي���م مكس���ورة وق���د تفتح ،والراء س���اكنة فمهملة مكس���ورة
فزاي مشدودة مفتوحة فألف مقصورة وقد متد مع تخفيف
الزاي وقد تحُ ذف مع بقاء التشديد .وفي املجتبى :ال يجوز
املس���ح على اجلورب الرقيق من غزل أو ش���عر بال خالف ،ولو
كان ثخين��� ًا ميش���ي معه فرس���خ ًا فصاعد ًا كج���ورب أهل مرو
فعلى اخل�ل�اف بني أبي حنيفة وصاحبيه .وكذا اجلورب من
جلد رقيق على اخلالف ،ويجوز على اجلوارب اللبدية ،وعن
أب���ي حنيفة ال يجوز قالوا :ولو ش���اهد أب���و حنيفة صالبتها
ألفتى باجلواز.
وعل ��ق اإلم ��ام الزيلعي ف ��ي كتاب ��ه تبيني احلقائق ش ��رح كنز
الدقائق على قول اإلمام النس ��في في كنز الدقائق الس ��ابق
ذكره-:

(واجل���ورب املجل���د واملنع���ل والثخ�ي�ن) أي يجوز املس���ح على
اجل���ورب إذا كان منع�ل�ا أو مجل���د ًا أو ثخين��� ًا ،أم���ا إذا كان
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مجل���د ًا أو منع ًال فإنه ميكن مواظبة املش���ي عليه والرخصة
ألجل���ه فص���ار كاخلف .واملجل���د هو الذي وض���ع اجللد على
أع�ل�اه وأس���فله واملنعل ه���و الذي وض���ع اجللد على أس���فله
كالنعل للقدم .وقيل يكون إلى الكعب .وأما الثخني فاملذكور
وحده
قولهما ((القاضي أبو يوس���ف ومحمد بن احلس���ن)) ّ
أن يستمسك على الساق من غير ربط ،وأن ال يرى ما حتته.
وق���ال أب���و حنيفة :ال يجوز املس���ح عليه ألن املأمور به غس���ل
وعدل عنه في اخلف ملا روين���ا .وليس اجلورب في
الرجل�ي�ن ُ
معن���اه ألنه ال ميكن مواظبة املش���ي علي���ه .ولهما (القاضي
ابو يوس���ف ومحمد بن احلسن) ما روي أنه [ ((مسح على
اجلورب�ي�ن)) وه���و مذه���ب علي ب���ن أبي طالب وابن مس���عود
رض���ي ا& عنهما .وي���روى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل
موته بثالثة أيام .وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى .وعنه أنه
مس���ح على جوربيه في مرضه ثم قال لع ّواده :فعلت ما كنت
أنهى الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه.
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أقوال السادة املالكية رضي ا& عنهم
ج���اء ف���ي «الش���رح الكبي���ر» لإلم���ام الدردي���ر عل���ى مختصر
خليل-:
قال خليلُ -:ر ِّخص مس���ح جورب جلّد ظاهره وباطنه .قوله
ُر ِّخص أي جوازا مبعنى خالف األفضل إذا األفضل الغسل.
ُر ِّخص لرجل في مس���ح جورب وهو ما كان على ش���كل اخلف
من نحو قطن جلّد ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو
ما يلي األرض.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-:

الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكم شرعي سهل انتقل
إلي���ه من حكم ش���رعي صع���ب لعذر مع قيام الس���بب للحكم
األصلي فاحلكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلني أو حرمة
املس���ح ،والسهل جواز املسح والعذر هو مشقة النزع واللبس،
والسبب للحكم األصلي كون احملل قابال للغسل.
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(قول���ه ج���وازا) أي على املش���هور كما قال اب���ن عرفة ومقابله
ثالثة أق���وال الوجوب والندب وعدم اجلواز ،ومعنى الوجوب
أنه ان اتفق كونه البس ًا له وجب عليه املسح عليه ال أنه يجب
عليه أن يلبس���ه وميس���ح علي���ه .قاله في التوضي���ح (قوله اذ
األفضل الغس���ل) قال الفاكهاني :اختلف العلماء هل املسح
على اخلفني أفضل أم غس���ل الرجل�ي�ن ومذهب اجلمهور أن
غسل الرجلني أفضل ألنه األصل.
قال اإلمام القرافى في كتابه الذخيرة-:

كان مال���ك يق���ولُ :ميس���ح عل���ى اجلرموقني أس���فلهما جلد
يبلغ موضع الوضوء مخروز ،ثم رجع عن ذلك .قال صاحب
الط���راز :واجلرموق���ان اجلوربان املجلدان .ق���ال ابن حبيب:
هم���ا اخلفّ���ان الغليظان ال س���اق لهما وهذا ال���ذي قاله ابن
خف،
���ف على ّ
حبي���ب ه���و املع���روف ،ونقل ابن بش���ير هما خ ّ
فيكون فيهما ثالثة أقوال.
حجة اجلواز ما رواه الترمذي أنه عليه السالم توضأ ومسح
عل���ى اجلرموق�ي�ن والنعلني ،وروي ذلك عن عمر وابن عباس
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وجماع���ة م���ن الس���لف .ووجه���ة الثان���ي أن الق���رآن اقتض���ى
الغس���ل فال يخرج عنه إال مبتواتر مثله ،وهذه األحاديث لم
يخرجها أحد ممن اش���ترط الصحة ،وق���د ضعفها أبو داود،
ِّ
بخ�ل�اف أحادي���ث اخلف�ي�ن فإنها متوات���رة ،وألنهم���ا مبنزلة
اللفائف ،واللفائف ال ميسح عليها.
وأم���ا م���ا ي���روى ع���ن الس���لف ،فمحم���ول عل���ى املجلدي���ن،
ويتخ���رج هذا اخل�ل�اف أيض ًا ف���ي القاع���دة األصولية وهي:
أن الرخ���ص إذا وقع���ت على خالف األص���ل هل يلحق بها ما
ف���ي معناها للعلة اجلامعة بينهما ،أو يغلب بالدليل الثاني
للمترخصني ،قوالن.
وجاء في حاشية اخلرشي على مختصر خليل-:

قال خليل في مختصره :مس���ح جورب جلد ظاهره وباطنه،
أي ُر ِ ّخص في مس���ح جورب وهو ما كان على شكل اخلف من
جلّد ظاهره وهو ما يلي الس���ماء وباطنه وهو
قطن أو نحوه ِ
م���ا يل���ي األرض وهو اجلرموق على تفس���ير مالك من رواية
ابن القاسم ،وقيل اجلرموق نعالن غليظان ال ساقني لهما.
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وذكر اخلرش���ي في موضع آخر ش���روط ما يجوز املسح عليه
قائ ًال:
وس���تر مح���ل الفرض
ق���ال خلي���ل بش���رط جلد طاه���ر ُخرز َ
وأمكن تتابع املشي به.
قال اخلرشي يعني أنه يشترط في اخلف الذي ميسح عليه
خمس���ة ش���روط منها :أن يكون جلد ًا ال م���ا صنع على هيئة
اخل���ف م���ن قطن ونح���وه .ومنه���ا أن يكون طاهر ًا ال جنس��� ًا
كجل���د ميتة ول���و دبغ على املش���هور وال متنجس��� ًا .ومنها أن
يك���ون خ���رز ال م���ا لصق على هيئت���ه .ومنها أن يكون س���اتر ًا
حملل الفرض وهو الكعبان ال ما نقص عنه ومنها أن يتمكن
من املش���ي به بحيث ال يكون واس���ع ًا وال ضيق ًا جد ًا بحيث ال
يتمكن من لبسه فال ميسح حينئذ.
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وج���اء ف���ي ِمن���ح اجلليل في ش���رح مختصر خلي���ل للقاضي
عليش-:
تعليق���اَ عل���ى مختص���ر خلي���ل (رخ���ص لرج���ل وام���رأة وإن
مس���تحاضه بحض���ر أو س���فر ،مس���ح ج���ورب جل���د ظاه���ره
وباطنه)...
أي ملبوس رجل على هيئة اخلف منس���وج من قطن او كتان
او صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا.
(جلد) أي كسى بجــلد.
(ظاهره أي أعاله الذي يلي السماء (وباطنه) أي أسفله الذي
يلي األرض فليس املراد بظاهره جميع س���طحه احمليط بــه
من خارجه اعلى واسفل وبباطنه جميع محيطه من داخله
املماس للرجــل إذ جتليد الباطن به ــذا املعنى ليس شرط.
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وج ��اء في مواهب اجلليل في ش ��رح مختص ��ر خليل لإلمام

ّ
احلطاب-:

قال في التوضيح :اجلورب ما كان على شكل اخلف من كتان
أو قط���ن أو غير ذلك .وقوله( :جلّ���د ظاهره وباطنه) أي من
فوق القدم وحتتها وال يريد بالباطن ما يلي الرجل.
ق���ال ف���ي املد ّ َونة :قال مال���ك :ومن لبس خف�ي�ن على خفني
مس���ح عل���ى األعلى منهم���ا .واختلف قوله :في املس���ح على
اجلرموقني فكان يقول :ال ميسح عليهما إال أن يكون فوقهما
وحتته���ا جلد مخروز وقد بلغ الكعبني فيمس���ح عليهما ،ثم
رجع فقال :ال ميسح عليهما أص ًال .وأخذ ابن القاسم بقوله
األول قال أبو احلسن :قوله( :من فوقهما ومن حتتهما جلد
مخروز) أي أن اجللد من فوق القدم ومن حتت القدم ،وليس
يريد بقوله( :من حتتهما) ما يلي الرجل انتهى.
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وج ��اء ف ��ي كتاب الفواكـه الدواني ش ��رح مختص ��ر أبي زيد
القيرواني لإلمام ابن غنيم املالكي-:

أن ميسح على اخلفني ومثلهما اجلوربان ،واجلورب ما وضع
على شكل اخلف من قطن أو كتان وجلد ظاهره وهو ما يلي
الس���ماء وباطنه وهو ما يلي األرض ،ثم ذكر في موضع آخر
واحلاصل أن الش���روط أحد عش���ر ،خمس���ة في املاس���ح وقد
علمتها وأش���ار لها خليل بقوله :بطهارة ماء كملت بال ترفه
وعصيان يلبسه أو سفر على مسامحة في السفر ،وستة في
املمسوح أي في اخلف أو اجلورب وهي أن يكون جلد ًا طاهر ًا
مخ���روز ًا س���اتر ًا حملل الفرض فلو نقص عنه لم يجز املس���ح
عليه ،وكذا لو كان مخروق ًا قدر ثلث القدم ال أقل إن التصق،
وأن ميكن تتابع املش���ي به ،والس���ادس أن ال يكون على اخلف
حائل ،فإن مس���ح فوق احلائل كان كمن ترك مسحه فتبطل
صالته إن كان بأعاله ويعيدها في الوقت إن كان بأسفله.
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وق ��ال اإلم ��ام أب ��و بك ��ر ب ��ن العرب ��ي ف ��ي كتابـ ��ه (عارض ��ة
األح ��وذي ش ��رح س�ن�ن الترم ��ذي) معلق� � ًا عل ��ى حدي ��ث
الترمذي-:

املسأله األولى :إختلف العلماء في املسح على اجلوربني على
ثالث���ة أق���وال األول أنه ميس���ح عليهما اذا كان���ا مجلدين الى
الكعب�ي�ن ق���ال به الش���افعي وبع���ض أصحابنا ،الثان���ي إن كان
صفيق��� ًا جاز املس���ح علي���ه وإن لم يكن مجل���د ًا اذا كان له نعل
وبه فس���ر بعض أصحاب الشافعي مذهبه وبه قال أبو حنيفة
وحكاه أصحاب الش���افعي عن مالك ،الثالث أنه يجوز املس���ح
عليه وإن لم يكن له نعل وال جتليد قاله أحمد بن حنبل.
املسأله الثانية في التوجيه وجه األول أن احلديث ضعيف كله
ف���إن كانا بجلدي���ن رجعا خفني ودخال حت���ت أحاديث اخلف،
ووجه الثاني أنه ملبوس في الرجل يسترها الى الكعب ميكن
متابعة املشي عليه فجاز املسح عليه أصله اذا كان مجلد ًا كله،
ووجه الثالث ظاهر احلديث ولو كان صحيح ًا لكان أص ًال.
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أقوال السادة الشافعية
رضي ا& عنهم
قال اإلمام الشافعي رحمه ا& ،في كتابه (األم)-:

ف���إذا كان اخلف���ان م���ن لب���ود أو ثي���اب فال يكون���ان في معنى
اخلف حتى ينعال جلد ًا أو خش���ب ًا أو ما يبقى إذا توبع املشي
علي���ه ويك���ون كل ما على مواض���ع الوضوء منه���ا صفيق ًا ال
يشف ،فإذا كان هكذا مسح عليه وإذا لم يكن هكذا لم ميسح
عليه ،وذلك أن يكون صفيق ًا ال يشف وغيرمنعل فهذا جورب
أو يكون منع ًال ويكون يش���ف فال يك���ون هذا خف ًا إمنا اخلف
مالم يشف .ثم قال في موضع آخر وإن كان منع ًال ،وما على
مواضع الوضوء صفيق ًا ال يش���ف ،وما فوق مواضع الوضوء
يشف لم يضره.
قال اإلمام اجلويني في كتابه (نهاية املطلب)-:

فأم���ا املقص���ود الثاني ،فهو بيان صفة امللب���وس ،الذي يجوز
املس���ح عليه ،فيش���ترط فيه أمور :منها أن يكون س���اتر ًا حملل
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الفرض ،وهو القدم إلى ما فوق الكعبني ،فلو كان ش���يء من
مح���ل الف���رض بادي ًا ،فال يجوز املس���ح أص ً
�ل�ا .وال يضر بدو
القدم من أعلى اخلف بس���بب اتس���اع س���اق اخلف ،والس���تر
املرعي فيه هو الستر من أسفل اخلف واجلوانب .فلو تخرق
اخل���ف وب���دا ش���يء – وإن قل م���ن محل الف���رض – لم يجز
املسح على اجلديد.
وق���ال مال���ك :يج���وز املس���ح عل���ى اخل���ف املتخ���رق ،م���ا دام
متماس���ك ًا في الرج���ل وإن بدا من الرجل ش���يء كثير ،وعنى
بالتماسك أن يكون بحيث يتأتى املشي فيه.
ومما يشترط في امللبوس أن يكون فيه قوة ،بحيث يعد مثله
للتردد فيه في احلوائج .وصرح الصيدالني بأنا ال نش���ترط
أن يتأتى قطع الفراسخ باملشي فيه.
وهذا من مواقع االنتشار الذي ينبغي أن يعتنى فيه بتقريب
وضبط .فمذهبنا إن من لبس جورب ًا ضعيف ًا ال يعتاد املشي
فيه وحده ،فال س���بيل الى املس���ح عليه ،والس���بب فيه إنّ نزع
تعب ،والغرض من
اجلورب يس���ير ،ال يحتاج فيه الى معاناة ٍ
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ه���ذه الرخصة إقامة املس���ح عل���ى امللبوس الذي ميش���ي فيه
حض���ر ًا وس���فر ًا مقام غس���ل القدمني ،واجل���ورب إمنا يلبس
لدف���ع الغب���ار عن الرج���ل ،ثم الع���ادة جارية بأن���ه ينزع عند
الن���زول ،فال يبقى في الرج���ل .ومن لبس خف ًا على اجلورب
ثم نزل اخلف ،فإنه ينزع اجلورب ،كما ينزع اللفافة .فإذا ال
تفسر قوة امللبوس بأن يتأتى أقطع مرحلة أو مرحلتني فيه،
فإن املس���افر قد يكون راكب ًا في س���فره ،ولكن���ه يرتفق بإدامة
اخل���ف ف���ي رجله عند نزول���ه ،غير إن اإلرتف���اق إمنا يحصل
إذا كان امللب���وس بحي���ث يتأتى الت���ردد معه في احلوائج عند
احلط والترحال ،فإن لم يكن كذلك ،لم يكن له اإلرتفاق به
وإس���تدامته ،فليفهمه الفاهم .وليعلم إن القوة في امللبوس
للتردد في احلوائج في املنازل ،ال إلمكان املشي والترجل في
املراحل.
وال يقع اإلكتفاء بالس���اتر ،كما يكتفى بالس���اتر من اجلبائر
ف���ي املس���ح عليها ،ف���إن الرفق ف���ي اجلبيرة للس���تر املطلوب
فحسب.
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قال املاوردي في كتابه احلاوي:

قال املزني :قال الشافعي رحمه ا& :وال ميسح على اجلوربني
إال أن يك���ون اجلوربان مجلدي القدم�ي�ن الى الكعبني حتى
يقوما مقام اخلفني.
قال املاوردي :اعلم أن اجلورب على ضربني-:
أحدهم ��ا :أن يك���ون مجلد القدم ،فيجوز املس���ح عليه .وقال
أبو حنيفة ال يجوز املس���ح عليه إس���تدال ًال بأن ما ال ينطلق
إسم اخلف عليه ،لم يجز املسح عليه كالنعل.
ودليلنا رواية أبي قيس األودي ،عن هزيل بن ش���رحبيل ،عن
املغيرة بن ش���عبة ،أن النبي [ توضأ ومس���ح على اجلوربني
والنعلني وألن ما أمكن املشي عليه إذا استتر به محل الفرض
جاز املس���ح عليه ،كاخلف ،وإلن كل حكم تعلق بلباس اخلف
تعل���ق بلباس اجل���ورب املجلد .فأما النعل فال يس���تر القدم،
فلم َي ُجز املسح عليها.
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والض ��رب الثان ��ي :أن يك���ون اجل���ورب غير مجل���د القدم فهو
على ضربني:
أحدهم ��ا  :أن يك���ون اجلورب غير منعل ،فال يجوز له املس���ح
علي���ه .وق���ال الثوري ،وأحمد ،واس���حاق :يجوز املس���ح عليه،
إس���تدال ًال باخلب���ر إن���ه مس���ح عل���ى اجلوربني ،وقياس��� ًا على
املجلدين.
ودليلنا هو :إنه وارى قدميه مبا ال ميكن متابعة املشي عليه،
فل���م يجز املس���ح علي���ه كاللفائف واخل���رق .واخلبر محمول
على ما ذكرنا من املجلدين ،واملعنى في املجلدين :إن متابعة
املشي عليهما ممكن.
والضرب الثاني :أن يكون منعل األسفل ،فهذا على ضربني:
إحدهم���ا :أن يك���ون مما يش���ف ويص���ل بلل املس���ح عليه الى
القدم ،فال يجوز املسح عليه.
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والثان ��ي :أن يك���ون مم���ا ال يش���ف ومينع صفاق���ه من وصول
بلل املسح الى قدميه ،فقد إختلف أصحابنا في جواز املسح
عليه على وجهني:
أحدهما :ال يجوز وهو رواية املزني.
والثاني :يجوز ،وهو رواية الربيع.
قال العمراني في كتابه البيان-:
ق���ال الش���افعي رحمه ا&( :ال ميس���ح عل���ى اجلوربني ،إال أن
يك���ون اجلوربان مجلدي القدمني ال���ى الكعبني; حتى يقوم
مقام اخلف).
قال أصحابنا :واجلوارب على ضربني:
فاألول :منه ميكن متابعة املشي عليه ،بأن يكون ساتر ًا حملل
الفرض صفيق ًا ،ويكون له نعل فيجوز املسح عليه.
ق���ال ابن الصب���اغ :فأما جتليد القدمني :فليس بش���رط ،إال
أن يكون اجلورب رقيق ًا ،فيقوم جتليده مقام صفاقته وقوته،
وإمن���ا ذكر الش���افعي ] التجلي���د ألن الغالب من اجلوارب
الرقة.
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والثاني إن كان اجلورب ال ميكن متابعة املشي عليه ،مثل :أن
ال يكون منعل األس���فل ،أو كان منع ًال ،لكنه من خرق رقيقة،
بحيث إذا مشى فيه تخرق ،لم يجز املسح عليه.
هذا مذهبنا .وبه قال مالك ،وأبوحنيفة.
وقال أحمد :يجوز املسح على اجلورب الصفيق ،وإن لم يكن
ل���ه نع���ل .وروى ذلك عن عمر ،وعلي ،وإليه ذهب أبو يوس���ف،
ومحمد ،وداود.
دليلن���ا :إن���ه ال ميك���ن متابعة املش���ي علي���ه ،فلم َي ُجز املس���ح
عليه ،كالرقيق.
وقال اإلمام الغزالي في كتابه الوسيط في املذهب-:
في شروط املسح على اخلفني-:
أن يكون امللبوس ساتراً ،قوي ًا ،مانع ًا للماء من النفوذ ،حال ًال.
فهذه أربعة قيود:
امل ��راد ب ��األول :أن اخلف ينبغ���ي أن يكون س���اتر ًا إلى ما فوق
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الكعب�ي�ن .فل���و تخرق وب���دا جزء من محل الف���رض لم يجز
املسح عليه ،خالف ًا ملالك ،فإنه ج ّوز وهو قول قدمي ،وامللبوس
املش���قوق القدم الذي يشد محل الشق منه بشرج فيه تردد،
والصحيح :جواز املسح ،ملسيس احلاجة إليه في العادة.
وأم ��ا الثان ��ي :فامل���راد أن يقوى بحيث يتأت���ى التردد عليه في
املنازل على احلوائج ،وإن كان ال يدوم املش���ي عليه فال يجوز
املس���ح على اجل���ورب ،وال عل���ى اللفاف ،ويجوز املس���ح على
خف من حديد وإن عسر املشي فيه لضعف الالبس.
وامل���راد بكون���ه مانع��� ًا للم���اء :احترازا ع���ن املنس���وج ،فإنه إن
كان قوي��� ًا س���اتر ًا فينف���ذ املاء من���ه إلى الق���دم ،وفيه وجهان،
والصحيح :جواز املسح عليه؛ لوجود الستر ،كما إذا انثقبت
ظهارة اخلف وبطانته في موضعني غير متوازيني.
واملراد بكونه حال ًال :املسح على اخلف املغصوب ،فإنه ممنوع
على أحس���ن الوجهني ،إلنه مأمور بالنزع .واملسح إعانة على
اإلستدامة.
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قال اإلمام الغزالي في الوجيز في معرض بيانه لش ��روط ما
ميسح عليه-:

أن يك���ون امللبوس س���اتر ًا قوي��� ًا حال ًال فإن تخ��� ّرق أو كان دون
الكعب�ي�ن ل���م يك���ن س���اتر ًا واملش���قوق ف���ي القدم الذي يش���د
محل الش���ق منه بش���رج فيه خالف ،والقوي م���ا يتردد عليه
في املنازل ،ال كاجلورب واللفاف ،واملغصوب وال يجوز املس���ح
عليه على أحد الوجهني ألن املس���ح حلاجة االس���تدامة وهو
مأمور بالنزع.
قال الرافعي في كتابه العزيز شرح الوجيز-:

أعتبر في امللبوس ثالثة أمور-:
أحدها :أن يكون ساتر ًا حملل فرض الغسل من الرجلني ،فلو
كان دون الكعب�ي�ن ل���م يجز املس���ح عليه ،ألن ف���رض الظاهر
الغس���ل ،وفرض املستور املسح ،وال صائر الى اجلمع بينهما،
فيغ َلّب حكم الغسل ،فإنه األصل ،ولهذا لو لبس أحد اخلفني
ل���م يجز املس���ح ل���ه .ول���و كان اخل���ف متخرق ًا ففي���ه قوالن:
القدمي وبه قال مالك :أنه يجوز املسح عليه مالم يتفاحش
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اخل���رق ،ألنه مما يغلب في األس���فار ،حي���ث يتعذر اإلصالح
واخلرز ،فالقول بامتناع املس���ح يض ّيق باب الرخصة ،فوجب
أن يسامح ،وعلى هذا فما حد الفاحش منه.
ق���ال األكث���رون :ما دام يتماس���ك ف���ي ال ّرجل ،ويتأتى املش���ي
حده أال يبطل
عليه ،فهو ليس بفاحش ،وقال في اإلفصاحّ :
إس���م اخلف ،والقول اجلديد :أنه ال يجوز املس���ح عليه قلي ًال
كان التخرق أو كثيراً ،ألن بعض محل الفرض غير مس���تور،
ومواض���ع اخلرز التي تنس���د باخليوط ال عب���رة بها ،فإن لم
تك���ن كذل���ك ،وظه���ر منها ش���يء ل���م يجز املس���ح أيض��� ًا ،ولو
تخرق���ت الظهارة وحدها ،أو البطانة وحدها جاز املس���ح ،إن
كان ما بقي صفيق ًا ،وإال فال يجوز في أظهر الوجهني ،وعلى
ه���ذا يقاس ما إذا تخرق من الظه���ارة موضع ،ومن البطانة
شد منه محل
موضع ال يحاذيه ،واخلف املش���قوق القدم إذا ّ
الش���ق بالش���رج إن كان يظهر منه ش���يء ،مع الشد فال يجوز
املسح عليه ،وإن لم يظهر منه شيء فوجهان:
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لف قطع���ة أدم على القدم
أحدهم ��ا :ال يج���وز ايض ًا :كما لو ّ
وشدها ،ال يجوز املسح عليها.
ّ
وأظهرهم ��ا :ونقل���ه الش���يخ أبو محم���د عن نص���ه ،أنه يجوز
حلصول الستر به ،وارتفاق املشي فيه ،فلو فتح الشرج بطل
املسح ،وإن لم يظهر شيء ،ألنه اذا مشى فيه ظهر.
والثاني :أن يكون قوي ًا ،واملراد منه كونه بحيث ميكن متابعة
املشي عليه ،ال فرسخ ًا وال مرحلة ،بل قدر ما يحتاج املسافر
إلي���ه من تردد في حوائجه ،عند احلط والترحال ،فال يجوز
املس���ح على اللفائف ،واجلوارب املتخذة من الصوف واللبد،
ألنه ال ميكن املشي عليها ،ويسهل نزعها ،ولبسها بال حاجة
إلى إدامتها في الرجل; وألنها ال متنع نفوذ املاء الى الرجل،
والبد من ش���يء مانع على األصح ،وكذلك اجلوارب املتخذة
من اجللد الذي تلبس مع الكعب اليجوز املسح عليها ،حتى
تكون بحيث ميكن متابعة املشي عليها ،ومتنع نفوذ املاء ،إن
أعتبرن���ا ذلك ،إم���ا لصفاقتها أو لتجلي���د القدمني ،والنعل
عل���ى األس���فل أو اإللصاق بالكعب ،وحك���ى بعضهم أنها وإن
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كانت صفيقة ففي اشتراط جتليد القدمني قوالن:
وعن���د أب���ي حنيفه ال يجوز املس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن وإن كانا
صفيق�ي�ن حتى يكونا مجلدي���ن أو منعلني وخالفه صاحباه
فهذا إذا تعذر املشي فيه لضعف امللبوس في نفسه ولو تعذر
املش���ي في���ه لس���عته املفرطة أو لثقل���ه أو لضيق���ه ففي جواز
املسح عليه وجهان:
أحدهما :يجوز ألنه في نفس���ه صالح للمش���ي عليه أال ترى
إنه لو لبسه غيره الرتفق به.
وأصحهم ��ا :ال يج���وز ،ألن���ه ال حاج���ة له في إدام���ة مثل هذا
اخل���ف ف���ي الرج���ل وال فائدة ل���ه فيه ،ول���و تعذر املش���ي فيه
لثقل���ه أو غلظ���ه كما إذا إتخذ خف ًا من خش���ب أو حديد وهو
بحي���ث ال ميكن املش���ي عليه ،فال يجوز املس���ح علي���ه كما لو
تعذّ ر املش���ي فيه لضعفه وكذلك لو كان املتخذ من اخلش���ب
محدد الرأس ال يثبت مس���تقر ًا على األرض ولو كان املتخذ
من اخلش���ب واحلديد لطيف ًا يتأتى ا املش���ي فيه جاز املس���ح
عليه.
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وذكر اإلمام الشيرازي في كتابه ّ
املهذب:

وإن لبس جوربا جاز املس���ح عليه بشرطني أحدهما أن يكون
���ف والثان���ي أن يك���ون منع ً
�ل�ا ف���ان اختل أحد
صفيق��� ًا ال يش ّ
الشرطني لم يجز املسح عليه.
وعلّق اإلمام النووي في كتابه املجموع شرح املهذب:

هذه املس���ألة مشهورة وفيها كالم مضطرب لألصحاب ونص
الش���افعي رحم���ه ا& عليه���ا ف���ي األم كما قال���ه املصنف (أي
االمام الشيرازي) وهو أنه يجوز املسح على اجلورب بشرط أن
يكون صفيق ًا منع ًال وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو
حامد واحملاملي وابن الصباغ واملتولي وغيرهم ونقل املزني
أنه ال ميس���ح على اجلوربني إال أن يكونا مجلدي القدمني،
وقال القاضي أبو الطيب ال يجوز املسح على اجلورب إال أن
يك���ون س���اتر ًا حملل الفرض وممكن متابعة املش���ي عليه ،قال
وم���ا نقل���ه املزني من قول���ه :إال أن يكون مجل���دي القدمني.
لي���س بش���رط وإمن���ا ذك���ره الش���افعي رحم���ه ا& ألن الغالب
أن اجل���ورب ال ميك���ن متابعة املش���ي علي���ه إال اذا كان مجلد
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القدم�ي�ن ،ه���ذا كالم القاضي أبو الطيب .وذكر جماعات من
احملققني مثله ونقل صاحبا احلاوي والبحر وغيرهما وجه
أنه ال يجوز املسح وإن كان صفيق ًا ميكن متابعة املشي عليه
حت���ى يكون مجلد القدمني ،والصحيح بل الصواب ما ذكره
القاض���ي أب���و الطيب والقفّ���ال وجماعات م���ن احملققني إنه
إن أمك���ن متابع���ة املش���ي عليه جاز كي���ف كان وإال فال وهكذا
نقله الفوران���ي في اإلبانة عن األصحاب أجمعني فقال قال
أصحابنا :إن أمكن متابعة املش���ي على اجلوربني جاز املس���ح
عليهما وإال فال والله أعلم.
أم���ا ف���ي مذاهب العلماء في اجلورب ق���د ذكرنا إن الصحيح
م���ن مذهبنا أن اجلورب إن كان صفيق ًا ميكن متابعة املش���ي
عليه جاز املس���ح عليه وإال فال وحكى ابن املنذر إباحة املسح
على اجلورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن
عمر وأنس وعمار بن ياس���ر وبالل والبراء وأبي أمامة وسهل
ب���ن س���عد رض���ي ا& عنهم وعن س���عيد ب���ن املس���يب وعطاء
واحلس���ن وس���عيد ب���ن جبي���ر والنخع���ي واألعم���ش والثورى
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واحلس���ن بن صالح وابن املبارك وزفر وأحمد واس���حاق وأبي
ثور وأبي يوس���ف ومحمد .قال وكره ذلك مجاهد وعمرو بن
دينار واحلسن بن مسلم ومالك واألوزاعي .وحكى أصحابنا
عن عمر وعلي رضي ا& عنهما جواز املسح على اجلورب وإن
كان رقيق��� ًا ،وحك���وه عن أبي يوس���ف ومحمد واس���حاق وداود
وع���ن أب���ي حنيفة املنع مطلق��� ًا وعنه أنه رج���ع الى اإلباحة.
وإحتج من منعه مطلق ًا بأنه ال ُيس���مى خف ًا فلم يجز املسح
عليه كالنعل.
واحت���ج أصحابن���ا بأن���ه ملبوس ميك���ن متابعة املش���ي عليه
س���اتر ًا حملل الفرض فأش���به اخلف وال بأس بكونه من جلد
أو غي���ره بخالف النعل فإنه ال يس���تر محل الفرض .واحتج
م���ن أباحه وإن كان رقيق ًا بحدي���ث املغيرة ] عن النبي [
((مسح على جوربيه ونعليه)) وعن أبي موسى مثله مرفوع ًا.
واحتج أصحابنا بأنه ال ميكن متابعة املش���ي عليه فلم يجز
كاخلرق���ه :واجلواب عن حديث املغيره م���ن أوجه أحدها إنه
ضعفه احلفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه
ضعيف ّ
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عن سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل
وعلي بن املديني ويحيى بن معني ومسلم بن احلجاج وهؤالء
هم أعالم أئمة احلديث وإن كان الترمذي قال حديث حسن
فه���ؤالء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤالء لو انفرد قدم
على الترمذي باتفاق أهل املعرفة.
صح حلم���ل على الذي ميكن متابعة املش���ي
الثان���ي :أن���ه لو ّ
علي���ه جمع��� ًا بني األدل���ة وليس في اللفظ عم���وم يتعلق به.
الثال���ث :ح���كاه البيهقي رحم���ه ا& عن األس���تاذ أبي الوليد
النيسابوري أنه حمله على إنه مسح على جوربني منعلني ال
أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جوربيه
املنعلني ،وروى البيهقي عن أنس بن مالك ] ما يدل على
ّ
ذلك ،واجلواب عن حديث أبي موسى من األوجه الثالثه في
بعض رواته ضعف ًا وفيه أيض ًا إرس���ال قال ابو داود في س���ننه
هذا احلديث ليس باملتصل وال بالقوي وا& أعلم.
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ق ��ال النووي ف ��ي كتابه روض ��ة الطالبني وعم ��دة املفتني في
معرض بيان شروط ما ميسح عليه-:

أن يكون امللبوس صاحل ًا للمسح ،وصالحيته بأمور:
األول :أن يستر محل فرض غسل الرجلني فلو قصر عن محل
الف���رض فلم يجز قطع ًا ،وفي املخروق قوالن .القدمي :جواز
املسح مالم يتفاحش اخلرق ،بأن ال يتماسك في الرجل ،وال
يتأتى املش���ي علي���ه ،وقيل التفاحش :أن يبطل اس���م اخلف.
واجلديد :األظهر ال يجوز إذا ظهر ش���يء من محل الفرض
وإن ق ّ َ
���ل .ولو تخرقت البطانة أو الظهارة ،جاز املس���ح إن كان
الباق���ي ،صفيق��� ًا ،وإال فال على الصحي���ح .ويقاس على هذا
م���ا إذا تخ���رق من الظهارة موضع ،ومن البطانة موضع آخر
ال يحاذي���ه .أما اخلف املش���قوق القدم إذا ش��� ّ َد محل الش���ق
بالش���رج ،فإن ظهر ش���يء مع الش���د ،لم يجز املسح .وإال جاز
على الصحيح املنصوص .فلو فتح الش���رج ،بطل املس���ح في
احلال وإن لم يظهر شيء.
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األم ��ر الثان ��ي :أن يك���ون قوي��� ًا ،بحي���ث ميك���ن متابعة املش���ي
علي���ه بقدر ما يحتاج إليه املس���افر ف���ي حوائجه عند احلط
والترح���ال ،ف�ل�ا يجوز املس���ح على م���ا يحتاج م���ن اللفائف
واجل���وارب املتخذة م���ن صوف ولبد ،وكذا اجل���وارب املتخذة
م���ن اجلل���د الذي يلب���س مع الكع���ب ،ال يجوز املس���ح عليها
حت���ى يكون بحيث ميكن متابعة املش���ي عليه���ا ،ومينع نفوذ
امل���اء إن ش���رطناه ،إم���ا لصفقاته���ا ،وإم���ا لتجلي���د القدمني
والنع���ل على األس���فل ،أو اإللص���اق على املكع���ب .وقيل :في
إش���تراط جتليد القدم مع صفاقتها قوالن :ولو تعذر املشي
فيه لس���عته املفرطة ،أو ضيقه ،لم يجز املس���ح على األصح.
ول���و تعذر لغلظه ،أو ثقله ،كاخلش���ب واحلدي���د ،أو لتحديد
رأسه بحيث ال يستقر على األرض ،لم يجز.
األمر الثالث :في أوصاف مختلف فيها – فاخلف املغصوب،
واملس���روق ،وخف الذه���ب أو الفضة ،يصح املس���ح عليه على
األص���ح .واخلف من جل���د كلب أو ميتة قبل الدباغ ،ال يجوز
ملس مصحف وال لغيره .ولو وجدت في
املسح عليه قطعا ،ال ّ
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اخلف شرائطه ،إال انه ال مينع نفوذ املاء لم يجز املسح على
األصح .واختار إمام احلرمني والغزالي :اجلواز.
قال اإلمام البغوي في كتابه شرح السنة-:

واختلف���وا ف���ي جواز املس���ح على اجلوربني ،فأج���ازه جماعة،
إذا كان���ا ثخينني ال يش���فان ،وهو قول الث���وري ،وابن املبارك،
والشافعي ،وأحمد ،واسحاق ،وأصحاب الرأي ،قال الشافعي:
إذا كانا منعلني ميكن متابعة املشي عليهما.
وروي ع���ن عم���ر ،وعل���ي ،واب���ن عب���اس ،والب���راء ب���ن ع���ازب،
وأن���س ،وأبي أمامة ،وس���هل بن س���عد رضي ا& عنهم املس���ح
���وز مال���ك و األوزاعي املس���ح على
عل���ى اجلورب�ي�ن ،ول���م يج ِ ّ
اجلوربني.
ق���ال اإلمام (أي البغوي) :وش���رط اخلف الذي يجوز املس���ح
علي���ه أن يس���تر الرجلني مع الكعبني ،فإن تخرق منه ش���يء
ف���ي مح���اذاة املغس���ول بحيث ظهر منه ش���يء م���ن الرجل أو
اللفاف���ة ،فاختل���ف أه���ل العل���م في���ه ،فذهب قوم ال���ى أنه ال
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يجوز املسح عليه وإن كان شيئ ًا قلي ًال ،وهو قول الشافعي.
وذه���ب قوم إلى ج���وازه وإن تفاحش اخلرق م���ا دام يثبت في
الرجل ،وبه قال مالك ،وقال قوم :يجوز إذا كان أقل من قدر
ثالثة أصابع وهو قول أصحاب الرأي.
وإذا لب���س فوق اخل���ف خف ًا آخر ،فانه كان بصفة لو تفرد لم
يجز املس���ح عليه ،فال يجوز أن ميس���ح عليه فوق اخلف ،وإن
كان بصفة لو تفرد يجوز املسح عليه ،فإختلف أهل العلم فيه،
فذه���ب أكثرهم الى جواز املس���ح ،وهو ق���ول مالك ،وأصحاب
الرأي ،ولم يجوز بعضهم ،وهو أظهر قولي الشافعي ].
وقال البغوي في كتابه التهذيب:

اخلف الذي يجوز املسح عليه
في
ِّ
روي ع���ن املغي���رة بن ش���عبة ،أن رس���ول ا& [ توضأ ومس���ح
عل���ى خفي���ه وروي عن���ه ،أن النب���ي [ توض���أ ومس���ح عل���ى
اجلرموقني.
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يشترط في اخلف ثالث شرائط; حتى يجوز املسح عليه-:
يشف املاء.
أحدها :أن يكون صفيق األعلى; بحيث ال
ّ
الثان ��ي :أن يكون قوي األس���فل؛ بحيث ميكن متابعة املش���ي
عليه.
الثال ��ث :أن يكون س���اتر ًا للقدمني م���ع الكعبني ،فإن كان فيه
خ���رق ف���ي موضع الكعب�ي�ن أو فيما دونهما يظهر منه ش���يء
الرجل أو اللفافة – ال يجوز املسح عليه ،وال يجوز املسح
من ِ ّ
على اجلورب الصوف ،واللبد ،إال أن يركّب طاقة فوق طاقة،
حتى يتصفق وين ّ َعل قدمه بحيث ميكن متابعة املشي عليه،
وال يج���وز عل���ى اجلورب م���ن اجللد الذي يلب���س مع املكعب
حتى يكون بحيث ميكن متابعة املش���ي عليه وحده ،أو يكون
ملصق ًا باملكعب.
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أقوال السادة احلنابلة
رضي ا& عنهم
ق ��ال اإلمام ابن قدامة املقدس ��ي ف ��ي كتابه املغني
على مختصر اخلرقي-:
ق���ال اإلم���ام اخلرقي(( :وكذل���ك اجلورب الصفي���ق الذي ال
يسقط اذا مشى فيه)).
ق���ال ابن قدامة :إمنا يجوز املس���ح على اجلورب بالش���رطني
اللذي���ن ذكرناهم���ا ف���ي اخل���ف أحدهما أن يك���ون صفيق ًا ال
يبدو منه ش���يء م���ن الق���دم ،الثاني أن ميكن متابعة املش���ي
علي���ه .هذا ظاه���ر كالم اخلرق���ي قال أحمد في املس���ح على
اجلورب�ي�ن بغي���ر نع���ل اذا كان ميش���ي عليهم���ا ويثبت���ان ف���ي
رجلي���ه ف�ل�ا بأس ،وف���ي موضع قال ميس���ح عليهم���ا اذا ثبتا
ف���ي العق���ب .وفي موضع قال :إن كان ميش���ي فيه فال ينثنى
فال بأس باملس���ح عليه فإن���ه اذا إنثنى ظهر موضع الوضوء.
وال يعتب���ر أن يكون���ا مجلدي���ن .قال أحمد يذكر املس���ح على
106

اجلورب�ي�ن عن س���بعة أو ثمانية من أصحاب رس���ول ا& [.
وق���ال اب���ن املن���ذر وي���روى إباح���ة املس���ح عل���ى اجلوربني عن
وعمار وابن مس���عود
تس���عة من أصحاب رس���ول ا& [ علي ّ
وأنس وابن عمر والبراء وبالل وبن أبي أوفى وسهل بن سعد
رضي ا& عنهم وبه قال عطاء واحلس���ن وس���عيد بن املسيب
والنخعي وس���عيد بن جبير واألعمش والثوري واحلس���ن بن
صالح وابن املبارك واسحاق ويعقوب ومحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك واألوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار
واحلسن بن مسلم والشافعي:
ال يجوز املس���ح عليهم���ا إال أن ينعال ألنهما ال ميكن متابعة
املش���ي فيهما فلم يجز املس���ح عليهما كالرقيقني .ولنا – أي
دليلن���ا  -م���ا روى املغي���رة بن ش���عبة أن النبي [ مس���ح على
اجلورب�ي�ن والنعل�ي�ن .ق���ال الترم���ذي ه���ذا حدي���ث حس���ن
صحي���ح وهذا يدل على أن النعلني لم يكونا عليهما ألنهما
ل���و كانا كذلك ل���م يذكر النعلني فإنه ال يقال مس���حت على
اخل���ف ونعله .وألن الصحابة رضي ا& عنهم مس���حوا على
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اجلوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع ًا.
وألنه س���اتر حملل الفرض يثبت في القدم فجاز املس���ح عليه
كالنع���ل  .وقوله���م ال ميكن متابعة املش���ي في���ه قلنا ال يجوز
املس���ح علي���ه إال أن يك���ون مما يثبت بنفس���ه وميك���ن متابعة
املش���ي فيه وأما الرقيق فليس بس���اتر .وقد س���ئل أحمد عن
اخلرق ،ولعل أحمد كرهها
اخلرق ميس���ح عليه فك���ره ِ
جورب ِ
ألن الغال���ب عليها اخلفّ ة ،وأنها ال تثبت بأنفس���ها فان كانت
مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فال فرق .وقد قال
أحم���د في موضع :اليجزئه املس���ح على اجلورب حتى يكون
جوربا صفيق ًا يقوم قائما في رجله الينكسر  -مثل اخلفني
 إمن���ا َم ْس���ح القوم عل���ى اجلوربني أن���ه كان عندهم مبنزلةرجل ال ّرجل يذهب فيه ال َرجل
اخل���ف يقوم مق���ام اخلف في ِ
ويجيء.
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وق ��ال ابن قدامة املقدس ��ي ف ��ي كتابه الكاف ��ي في معرض
ذكره عن اخلف أو اجلورب الذي يجوز املسح عليه-:

وه���و جائز بغير خ�ل�اف ملا روى جرير ] قال :رأيت رس���ول
ا& [ بال ،ثم توضأ ،ومس���ح على خفيه .متفق عليه :قال
إبراهي���م (النخع���ي) :ف���كان يعجبهم هذا ،ألن إس�ل�ام جرير
كان بعد نزول املائدة ،وألن احلاجة تدعو الى لبس���ه وتلحق
املش���قة بنزعه ،فجاز املس���ح عليه كاجلبائ���ر ويختص جوازه
بالوض���وء دون الغس���ل ،ملا روى صفوان ابن عسّ���ال ] قال:
كان رسول ا& [ يأمرنا اذا كنا مسافرين ،أو ُسفر أن ال ننزع
خفافن���ا ثالثة ايام ولياليهن إال م���ن جنابة ،لكن من غائط
وب���ول ونوم .أخرجه الترمذي وقال :حديث حس���ن صحيح.
وألن الغس���ل يقل ف�ل�ا تدعو احلاجة الى املس���ح على اخلف
فيه بخالف الوضوء.
وجلواز املسح عليه شروط أربعة-:
أحده ��ا :أن يكون س���اتر ًا حمل���ل الفرض من الق���دم كله ،فإن
ظهر منه ش���يء لم يجز املس���ح ،ألن حكم ما اس���تتر املس���ح،
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فغلّب
وحكم ما ظهر الغس���ل ،وال س���بيل الى اجلمع بينهماِ ،
الغسل ،كما لو ظهرت إحدى الرجلني ،فإن تخرقت البطانة
دون الظهارة ،أو الظهارة دون البطانة جاز املس���ح ،ألن القدم
مس���تور به ،وإن كان فيه ش���ق مس���تطيل ينضم ال يظهر منه
يشف لم
القدم ،جاز املسح عليه لذلك ،وإن كان اخلف رقيق ًا ُّ
يجز املس���ح عليه ،ألنه غير س���اتر وإن كان ذا شرج في موضع
القدم ،وكان مش���دود ًا ال يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز
املسح عليه ،ألنه كاملخيط.
الثاني :أن ميكن متابعة املشي فيه ،فإن كان يسقط من القدم
لسعته ،أو ثقله لم يجز املسح عليه ،ألن الذي تدعو احلاجة
إلي���ه ه���و الذي ميك���ن متابعة املش���ي في���ه ،وس���واء في ذلك
اجلل���ود واخلرق واجل���وارب ،ملا روى املغيرة ] أن النبي [:
مس���ح على اجلوربني والنعلني .أخرجه اب���و داود والترمذي
وقال الترمذي -:حديث حس���ن صحي���ح .قال اإلمام أحمد:
يذكر املس���ح على اجلوربني عن سبعة أو ثمانية من أصحاب
رسول ا& [ .وألنه ملبوس ساتر للقدم ميكن متابعة املشي
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فيه ،أش���به اخلف فإن ش���د على رجليه لفائف لم يجز املسح
عليها ،ألنها ال تثبت بنفسها إمنا يثبت بشدها.
الثال ��ث :أن يك���ون مباح��� ًا ف�ل�ا يج���وز املس���ح عل���ى املغصوب
واحلرير ألن لبس���ه معصية ،فال تستباح به الرخصة .كسفر
املعصية .
الراب ��ع :إن تلبس���هما على طه���ارة كاملة مل���ا روى املغيرة ]
ق���ال :كنت مع النبي [ فأهوي���ت ألنزع خفيه ،قال( :دعهما
فإني أدخلتهما طاهرتني فمس���ح عليه���م) متفق عليه .فإن
تيم���م ،ث���م لبس اخلف; لم يجز املس���ح عليه ،ألن طهارته ال
ترفع احلدث .وإن لبس���ت املس���تحاضة ،ومن به سلس البول
خ ّ َف ًا على طهارتهما فلهما املس���ح ،نص عليه ،ألن طهارتهما
كامل���ة ف���ي حقهما فإن عوفي���ا ،لم يجز املس���ح ،ألنها صارت
ناقصة في حقهما ،فأشبهت التيمم وإن غسل احدى رجليه،
فأدخلها اخلف ،ثم غس���ل األخرى فأدخلها ،لم يجز املس���ح،
ألنه لبس األول قبل كمال الطهارة.
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وق ��ال اإلم ��ام البهوت ��ي ف ��ي كتاب ��ه ّ
كش ��اف القن ��اع ع ��ن م�ت�ن
اإلقناع-:

يص���ح املس���ح ايض ًا عل���ى جورب صفي���ق من ص���وف أو غيره
قال الزركش���ي :هو غش���اء من صوف يتخذ للدفء وقال في
شرح املنتهى :ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة
اخل���ف من غي���ر اجللد .قال إب���ن املنذر :يروى اباحة املس���ح
على اجلوربني عن تس���عة من أصحاب رس���ول ا& [ :علي،
وعمار ،وابن مس���عود ،وأنس ،وابن عمر ،والبراء ،وبالل ،وابن
أبي أوفى ،وسهل بن سعد رضي ا& عنهم ،ن ُِعّال أو لم ينعال.
كم���ا أش���ار إليه بقوله :وإن كان اجلورب غي���ر مجلد أو منعل
أو كان اجل���ورب م���ن خ���رق وأمكنت متابعة املش���ي فيه ،وقال
أبوحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم :ال يجوز املسح عليهما
إال أن ينع�ل�ا ألنهم���ا ال ميك���ن متابع���ة املش���ي فيهم���ا .فهما
كالرقيقني .ولنا – أي دليلنا  -حديث املغيرة بن الش���عبة أن
النبي [ (مس���ح عل���ى اجلوربني والنعل�ي�ن) رواه أحمد وأبو
داود والترمذي ،وقال :حس���ن صحيح .وهذا يدل على أنهما
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كانا غير منعولني ،ألنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلني ،فإنه
ال يق���ال :مس���ح عل���ى اخلف ونعل���ه .وألنه قول م���ن ذكر من
الصحاب���ة ،ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ،واجلوارب
ف���ي معنى اخلف .وألنه س���اتر حملل الف���رض ،ميكن متابعة
املشي فيه .أشبه اخلف .وتكلم في احلديث بعضهم ،قال أبو
داود :كان اب���ن مه���دي ال يحدث به ،ألن املع���روف عن املغيرة
((اخلف�ي�ن)) .ق���ال في املب���دع :وهذا ال يصل���ح مانع ًا ،جلواز
رواية اللفظني ،فيصح املسح على ما تقدم.
وقال البهوتي في كتابه شرح منتهى اإلرادات-:

يص���ح املس���ح أيض ًا على (جورب صفي���ق) ن ِ ُّعل أو ال .حلديث
املغي���رة ب���ن ش���عبة أن النب���ي [ ((مس���ح عل���ى اجلورب�ي�ن
والنعل�ي�ن)) رواه أحم���د وأب���و داود والترم���ذي وقال :حس���ن
صحيح وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولني .ألنه لو كانا
كذلك لم يذكر النعلني .إذ ال يقال :مسح على اخلف ونعله.
قال ابن املنذر (تروى اباحة املس���ح على اجلوربني عن تس���عة
من أصحاب النبي [ :علي وعمار ،وابن مسعود ,وأنس وابن
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عمر والبراء ،وبالل ،وابن أبي أوفى ،وس���هل بن س���عد) رضي
ا& عنه���م .انته���ى ،ول���م يعرف له���م مخالف ف���ي عصرهم.
وألن���ه ف���ي معنى اخلف إذ هو ملبوس س���اتر حمل���ل الفرض.
ميك���ن متابعة املش���ي فيه ،أش���به اخلف .وتكل���م في احلديث
بعضه���م ،وأجي���ب عن���ه مب���ا يعلم م���ن املط���والت ،واجلورب:
غش���اء من صوف يتخذ للدفء ،قاله الزركشي ،وفي شرحه،
ولعل���ه اس���م لكل ما يلبس في الرج���ل على هيئة اخلف ،من
غير اجللد.
وق ��ال اإلم ��ام البهوت ��ي ف ��ي كتاب ��ه ال ��روض املرب ��ع ش ��رح زاد
املستقنع-:

يج���وز املس���ح على خف ميكن متابعة املش���ي في���ه عرف ًا ،قال
اإلم���ام أحم���د :ليس في قلبي من املس���ح ش���يء ،فيه أربعون
حديث ًا عن رسول ا& [( .وجورب صفيق) وهو ما يلبس في
الرجل على هيئة اخلف من غير اجللد ،ألنه [ مس���ح على
اجلورب�ي�ن والنعل�ي�ن .رواه أحمد وغي���ره وصححه الترمذي،
ونحوهما أي نحو اخلف واجلورب ،كاجلرموق ويسمى :املوق
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وه���و :خ���ف قصير ،فيصح املس���ح عليه لفعل���ه عليه الصالة
والسالم .رواه أحمد وغيره.
قال اإلمام ابن مفلح في كتابه الفروع_:

في معرض ذكره لشروط احلائل الذي يجوز املسح عليه-:
اليصف القدم بصفاته في األصح ميكن متابعة املش���ي فيه،
وقيل :يعتاد وقيل :ومينع نفوذ املاء وفي رواية اعتبار طهارة
عين���ه ف���ي الضرورة وجه���ان من خف وموق ،وه���و اجلرموق:
خ���ف قصي���ر ،ولو فوق خف للحاجة إليه ف���ي البالد الباردة،
وجورب صفيق كمجلد ،ومنعل ،ونحوه فإن ثبت بنعل فقيل:
يجب مسحهما.
وج���اء في كت���اب املمتع في ش���رح املقن���ع لإلمام زي���ن الدين
املنج���ي بن عثمان ب���ن املنجي تعليق ًا على قول اإلمام موفق
الدين ابن قدامه في املقنع ما يلي-:
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ق���ال اب���ن قدام���ة رحم���ه ا&( :يج���وز املس���ح عل���ى اخلفني،
واجلرموقني ،واجلوربني ،والعمامة ،واجلبائر).
وق���ال اب���ن املنج���ي :وأم���ا كون���ه عل���ى اجلوربني يج���وز فلما
روى املغي���رة ب���ن ش���عبة ((أن النبي [ مس���ح على اجلوربني
والنعلني)) قال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح.
وه���ذا ي���دل على أن النعل لم يكن عليهما ألنه لو كان كذلك
لم يذكر النعلني .كما ال يقال :مسحت اخلف ونعله.
وألن جماع���ة م���ن الصحاب���ة رض���وان ا& عليه���م مس���حوا
عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماع ًا.
والبد أن يلحظ أن جلواز املسح على ذلك شرطني:
أحدهما :أن يكون صفيق ًا ال يبدو منه شيء من القدم
الثاني :أن ميكن متابعة املشي فيه.
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وجاء في كتابه «معونة أولي النهى شرح املنتهى» لإلمام إبن
النجار-:
يصح املسح أيض ًا على (جورب صفيق) واجلورب معرب.
قال الزركشي :هو غشاء من صوف يتخذ للدفء.
ق���ال في القام���وس :واجلورب لفافة الرج���ل ،اجلمع جواربة
وجوارب ،وجتورب لبسه ،وجوربته ألبسته إياه .انتهى.
ولعله اس���م لكل م���ا يلبس في الرجل عل���ى هيئة اخلف من
غير اجللد.
قال ابن املنذر :ويروى إباحة املسح على اجلوربني عن تسعة
من أصحاب رس���ول ا& ] علي وعمار وابن مس���عود وأنس
واب���ن عم���ر والب���راء وبالل واب���ن أبي أوفى وس���هل بن س���عد
رضي ا& عنهم وهو قول عطاء واحلس���ن وسعيد بن املسيب
والثوري وابن املبارك وإس���حاق ويعقوب ومحمد س���واء نُعّال
أو لم ينعال.
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وق���ال أبو حنيف���ة ومال���ك واألوزاعي والش���افعي وغيرهم ال
يجوز املسح عليهما إال أن ينعال؛ ألنه ال ميكن متابعة املشي
فيهما فهما كالرقيقني.
قال في الشرح :ولنا – أي دليلنا  -ما روى املغيرة بن شعبة:
((أن النبي [ مس���ح على اجلوربني والنعلني)) .رواه اإلمام
أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح.
وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولني؛ ألنه لو كانا كذلك
ل���م يذك���ر النعلني فإنه ال يقال مس���حت عل���ى اخلف ونعله
وألن الصحابة رضي ا& تعالى عنهم مسحوا على اجلوارب
ول���م يع���رف لهم مخالف ف���ي عصرهم ،واجل���ورب في معنى
اخلف؛ ألنه ملبوس س���اتر حملل الفرض ميكن متابعة املشي
فيه ،أشبه اخلف.
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اخلامتة
تب��ي�ن مما س����بق أنه لم يثبت في املس����ح عل����ى اجلوربني حديث
صحيح عن النبي [ ،وأما األحاديث املروية عنه [ فقد تكلم
العلم����اء ف����ي صحته����ا كما جاء مفص��ل� ًا في البح����ث ،وقد ج ّوز
الصحاب����ة رض����وان ا& تعال����ى عليهم والعلم����اء املجتهدون من
بعدهم املسح على اجلوربني قياس ًا على اخلفني.
لذا فالبد من توافر ش����روط اخلفني فيهما ،وعليه فإن إطالق
ج����واز املس����ح عل����ى كل ن����وع من أن����واع اجل����وارب دون حمله على
صفات اخلف ليس من الصواب في شيء.
وعلى فرض صحة األحاديث املنقولة عن س����يدنا رسول ا& [
أنه مس����ح على اجلورب ،الشك أنه ُيقصد به اجلورب الذي كان
س����ائد ًا ف����ي عصره [ ،وال����ذي كان يتصف بالثخانة والس����ماكة
نص عليه العلماء سلف ًا وخلف ًا.
كاللبد ،وهذا ما ّ
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وعلي����ه اتف����ق جماهير العلماء عل����ى أن اجلوربني اللذين يجوز
املس����ح عليهم����ا يج����ب أن يكون����ا ثخين��ي�ن ،متماس����كني ،ميك����ن
ِّ
ويغطيان محل الفرض ،وأضاف بعضهم
متابعة املشي عليهما،
غير منفذين للماء.
فحري باملس����لم واملس����لمة أن يحرصا على دينهم����ا ويتثبتا من
صح����ة وضوءهم����ا الذي تبنى علي����ه صحة الص��ل�اة وما عداها
من العبادات.

وصلّى ا& على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلّم
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