املسح على اجلورب يف الوقت املعاصر

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة على أشرف األنبياء وسيد اخللق أمجعني وعلى آله وصحبه الغر
امليامني أما بعد :
فقد انتشر بني الناس جواز املسح على اجلوارب اخلفيفة املصنوعة من اخلرق وكذا الشفافة
ونسب بعضهم ذلك إىل مذهب اإلمام أمحد ـ رمحه هللا تعاىل ـ بل ابلغ بعضهم حىت نسب هذا
القول إىل الصحابة والتابعني !.
فأحببت أن أبني مذهب احلنابلة يف هذه املسألة عسى أن يستفيد منه من أراد الفائدة وهللا أعلى
وأعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

تعريف اجلورب

جاء يف اتج العروس ما نصه :واجلورب كجعفر  :لفافة الرجل معرب وهو ابلفارسية كورب وأصله
كوراب معناه  :قرب الرجل قاله ابن إايز عن كتاب املطارحة كما نقله شيخنا عن شفاء الغليل
للخفاجي ومثله البن سيده .

وقال أبو بكر بن العريب  :اجلورب  :غشاءان للقدم من صوف يتخذ للدفء
وكذا يف املصباح جواربة زادوا اهلاء ملكان العجمة ونظريه من العربية  :القشاعمة وقد قالوا جوارب
كما قالوا يف مجيع الكيلج كياجل ونظريه من العربية الكواكب  .انتهى.

وقال الزركشي  :هو غشاء مصنوع من صوف يتخذ للدفء قاله يف شرحه على خمتصر اخلرقي.

وقد سبق أن ابن العريب قد فسره بذلك.

شرح التعريف
غشاء :الغشاء مبعىن الغطاء ألنه يغطي املكان الذي حتته.
صوف :الصوف هو الفرو الذي يغطي جسم األغنام وحنوها.
قال الزبيدي يف اتج العروس شرح القاموس :الصوف ابلضم  :معروف قال ابن سيده  :الصوف
للغنم كالشعر للمعز ،والوبر لإلبل واجلمع أصواف .وقال أيضاً :قال اجلوهري  :الصوف للشاة

وهبا أخص .انتهى

وعرفه اإلمام ابن النجار احلنبلي يف معونة أوىل النهى بتعريف حمتمل فقال :
َّ

ولعله اسم لكل ما يلبس يف الرجل على هيئة اخلف من غري اجللد  294 /1.فيدخل يف ذلك ما
صنع من الكتان والصوف واخلرق.أ هـ على تفصيل أييت يف الشروط.

أنواع اجلوارب

اجلوارب على أنواع:
النوع األول:
املصنوع من الصوف  .وقد بينت معىن الصوف يف شرح التعريف.وكذا اللبود فإنه من الصوف
ألن اللبود مجع لبد  :وهو صوف يندف مث يبل ويوطأ ابلرجل حىت يتلبد بعضه على بعض ويشتد.
كما ذكر ذلك يف النظم املستعذب )31/1
النوع الثاين:

املصنوع من اخلرق ،مث إن اجلورب قد يكون منعالً أو جملداً فاملنعل ،أن جيعل يف أسفل اجلورب
قطعة من جلد ،واجمللد :جيعل قطعة من اجللد من أسفله وقطعة جلد تغطيه من أعاله.

حكم املسح على اجلورب يف مذهب احلنابلة
1ـ جيوز املسح على اجلوربني إن كاان منعلني أو جملدين بدون خالف يف املذهب وهو موافق
ملذهب مجهور الفقهاء  .وسبق بيان معىن املنعل واجمللد.
2ـ وجيوز املسح على اجلورب الثخني املصنوع من الصوف أي من الفرو وهو مذهب احلنابلة
وقول للحنفية ذهب إليه الصاحبان أبو يوسف وحممد ذكر ذلك ابن عابدين يف حاشيته /1
 501عند شرحه لقول احلصكفي واملنعلني ..واجمللدين ..
ومنشأ اخلالف بني اإلمام أيب حنيفة والصاحبني أهنما يكتفيان مبجرد الثخانة وأما اإلمام فال
يكتفي بذلك بل يشرتط أن يكوان منعلني أو جملدين.وانظر حلاشية ابن عابدين 105/1فقد نقله
عن (حاشية علي جليب على صدر الشريعة) .فهما موافقان ملذهب احلنابلة يف هذه النقطة خبالف
ما أييت .
وقال اإلمام الكاساين يف بدائع الصنائع  :وأما املسح على اجلوربني فإن كاان جملدين أو منعلني
جيزيه بال خالف عند أصحابنا  ،وإن مل يكوان جملدين وال منعلني فإن كاان رقيقني يشفان املاء ال
جيوز املسح عليهما ابإلمجاع وإن كاان ثخينني ال جيوز عند أيب حنيفة  ،وعند أيب يوسف وحممد
جيوز .انتهى .
3ـ أما اجلورب املصنوع من اخلرق :فال جييز املسح عليه مجهور العلماء من املذاهب األربعة.
وأما احلنابلة رمحهم هللا تعاىل فاختلفوا يف جواز املسح على جورب اخلرق على قولني يف املذهب.
وقد كره اإلمام أمحد جورب اخلرق كما هو منصوص روايته ،ذكر ذلك مجع من أئمة املذهب
منهم املوفق ابن قدامة يف كتاب املغين.حيث قال ابن قدامة:وقد سئل أمحد عن جورب اخلرق

ميسح عليه؟ فكره اخلرق .مث التمس ابن قدامة تعليالً يفسر به موقف اإلمام أمحد ،فقال املوفق :

ولعل أمحد كرهها ألن الغالب عليها اخلفة ،وأهنا ال تثبت أبنفسها ،فإن كانت مثل جورب الصوف

يف الصفاقة والثبوت فال فرق .
مث ذكر ابن قدامة النقول عن اإلمام أمحد يف ذلك فقال :
وقد قال أمحد يف موضع :ال جيزئه املسح على اجلورب حىت يكون جورابً صفيقاً ،يقوم قائماً يف

رجله ال ينكسر مثل اخلفني إمنا مسح القوم على اجلوربني أنه كان عندهم مبنزلة اخلف يقوم مقام

اخلف يف رجل الرجل ،يذهب فيه الرجل وجييء.
فعلى هذا وما سبق نقله عن اإلمام أمحد نعلم أن منصوص كالم اإلمام أمحد كراهة ذلك وهي هنا
كراهة حترمي كما هو معلوم من توجيه املوفق ،وأن التخريج ابجلواز والصحة هو وجه ألصحابه
رمحهم هللا تعاىل ولكن بشروط ذكروها.
ولذا اختلف احلنابلة يف جواز املسح على جورب اخلرق على قولني:
القول األول:
عدم جواز املسح على جورب اخلرق مطلقاً وهو ما جزم به الفخر ابن تيمية يف كتاب التلخيص
.نقل ذلك اإلمام املرداوي وغريه .وكأن الفخر ابن تيمية أخذ بكالم اإلمام أمحد.

القول الثاين:
جواز املسح على جورب اخلرق وهو من مفردات املذهب احلنبلي وهذا هو املعتمد يف املذهب
لكن هذا اجلواز مشروط بشروط ذكرها أئمة املذهب وهي كما يلي :

شروط املسح على حوائل القدم وهذا يعم اخلف واجلورب
الشرط األول:
أن يكون صفيقاً أي ثقيالً  .وعلى هذا فاجلورب اخلفيف ال جيوز املسح عليه وهذا بال نزاع كما

قال املرداوي يف اإلنصاف .
الشرط الثاين:

أن ال يصف القدم لصفائه :وهو قيد خيرج اخلف املصنوع من الزجاج وكذا املصنوع من
البالستيك الذي يصف لون البشرة.
تنبيه  :الفرق بني ما يصف البشرة خلفته وما يصف البشرة لصفائه :أن اجلورب قد يكون خفيفاً
لكنه ال يصف لون البشرة وذلك لتغطيته ما حتته ،خبالف الصفاء ،فقد يصف لون البشرة لكنه
ثقيل صفيق كالزجاج الشفاف ،فال جيوز املسح عليه ال بسبب خفته وإمنا بسبب صفائه .
وكذلك فرق بينهما فمن جهة احلكم :فإن اجلورب اخلفيف ال جيوز املسح عليه بال نزاع ،خبالف
الذي يصف البشرة لصفائه مع صفاقته وثبوته ففي املذهب قول جبواز املسح عليه ذكره املرداوي
يف اإلنصاف .حيث قال  :ومنها ـ أي الشروط ـ أن ال يصف القدم لصفائه فلو وصفه لصفائه مل
يصح على الصحيح من املذهب وقيل  :جيوز املسح عليه .اإلنصاف 136/1
وأما ما يصفها خلفته فال جيوز املسح عليه بال نزاع.
ولذا قال املوفق ابن قدامة  :أو اجلورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط منها إذا مشى فعلَّق اإلمام
املرداوي شارحاً كالم املوفق  :مل جيز املسح على هذا بال نزاع .انتهى من اإلنصاف 137/1

تنبيه  :اجلورب الشفاف ال جيوز املسح عليه خلفته ولصفائه وعدم إمكان املشي به عرفاً وأييت

مزيد بيان لذلك إن شاء هللا تعاىل .
الشرط الثالث:

إمكان املشي فيه مطلقاً حسب العرف وذلك مقدر مبا يرتدد إليه املسافر يف حاجته عرفاً.فقوله
ضيق جداً ،والواسع جداً.
:إمكان املشي فيه  :قيد خيرج به ما ال ميكن املشي فيه كال ّ

وقوله (مطلقاً ) :خالفاً ملن قيد احلكم حيث أن بعض أئمة احلنابلة يشرتط كونه معتاداً ليخرج غري
املعتاد كالزجاج أبنواعه واخلشب وحنوها من اخلفاف غري املعتادة .

وكذلك فجوازه إبطالق خالفاً ملن يشرتط عدم نفوذ املاء إليه وقد اشرتطه بعض العلماء.

تنبيه  :اشرتط احلنابلة أن يكون إمكان املشي فيه بقدر ما يرتدد إليه املسافر يف حاجته وهذا مرده
إىل العرف وممن ذكره اإلمام ابن محدان يف كتاب الرعاية الكربى .

وهناك وجه أخر  :وهو أن مرده إىل زمن مقدر  :فقدروه إبمكان املشي به ثالثة أايم أو أقل.
انظر اإلنصاف .136/1
قال ابن قدامة يف املغين375-374/1ط:الرتكي عن اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل أنه قال:
ال جيزئه املسح على اجلورب حىت يكون جورابً صفيقاً يقوم قائماً يف رجله ال ينكسر مثل اخلفني

،إمنا مسح القوم على اجلوربني أنه كان عندهم مبنزلة اخلف يقوم مقام اخلف يف رجل الرجل يذهب

فيه الرجل وجيئ .فتأمل جيداً .
الشرط الرابع:
أن يكون اجلورب ساترا حملل الفرض ،وحمل الفرض هو مجيع القدم ومنها الكعبني .وهذا قيد خيرج
به امللبوس الذي ال يسرت حمل الفرض كالذي يكون دون الكعبني  .فلو ظهر منه شيء وجب
الغسل ومل جيز املسح إذ ال جيمع بني البدل واملبدل يف حمل واحد.
ولو كان السرت مبخرق أو مفتق بشرط أن ينضم بلبسه فال يشرتط يف الساتر كونه صحيحاً غري
خمرق بل الشرط أن ينضم فيسرت .فإن مل ينضم بلبسه وال غريه مل يصح املسح عليه كبرياً كان
اخلرق أو صغرياً من حمل اخلرز أو غريه.
الشرط اخلامس:
أن يكون بعد كمال طهارة :حلديث [ قلنا اي رسول هللا أميسح أحدان على اخلفني ؟ قال  :نعم إذ
أدخلهما ومها طاهراتن ] رواه احلميدي يف مسنده ويف الباب غريه وأحلق ابخلف ابقي احلوائل
ومنها اجلورب فإن لبسه على طهارة بتيمم مل ميسح ألنه ال يرفع احلدث وكذلك إذا غسل رجالً
واحدة مث أدخلها إايه قبل أن يغسل األخرى فال يصح املسح .
الشرط السادس:

و يشرتط ثبوته بنفسه أو بنعلني فيمسح عليه إىل خلعهما ما دامت املدة فإن مل يثبت إال بشده مل
جيز املسح عليه لفقد شرطه.
الشرط السابع:
وبشرط إابحته مطلقاً :أي مع الضرورة وعدمها فال يصح على حنو مغصوب حىت ولو خاف

بنزعه سقوط أصابعه من برد ألن املسح رخصة فال تستباح ابملعصية.لكن لو خاف أن تسقط
أصابعه إذا غسل رجله فيكفيه التيمم دفعاً للضرر وال يصح املسح على اجلورب املغصوب ألن

الرخصة وهي املسح على اجلورب ال تستباح ابملعصية وهي السرقة أو الغصب  ،وكذا اجلورب
املصنوع من احلرير فال جيوز للرجل أما النساء فيجوز .
فائدة  :البديل الشرعي الدافع للضرر موجود ،وقد ذكرته آنفاً أال وهو التيمم بدل غسل
الرجلني.

الشرط الثامن:
ومن الشروط طهارة عينه :أي املمسوح ولو يف ضرورة فال يصح على جنس العني جورب كان أو
غريه و من لبس ساتراً جنساً فينتقل إىل التيمم إذا كان هناك ضرر يف نزعه للحائل وال جيوز له
املسح.

ومما سبق نستنتج الفوائد التالية
1ـ أن احلنابلة رضي هللا عنهم تفردوا جبواز املسح على جورب اخلرق.
2ـ أن احلنابلة رمحهم هللا تعاىل ال جييزون املسح على جوارب اخلرق إال إذا اكتملت الشروط
السابقة.
3ـ أنه لو أختل شرط من شروط جواز املسح على اخلرق فال جيوز املسح عليها وال يصح.
4ـ أن املسح على الشراابت املعروفة اليوم يف عصران ال جيوز وال يصح على مذهب احلنابلة وغريه
من املذاهب إال إذا اكتملت شروط املسح وهي مل تكتمل .

وهذا سرد للموانع اليت متنع املسح على الشرابت املعاصرة
املانع األول:
أهنا خفيفة وهذا خيل بشرط الصفاقة .قال اإلمام الرتمذي يف سننه ( يف ابب املسح على اجلوربني
والنعلني ) ما مثاله  :وهو ( أي املسح على اجلوربني ) قول غري واحد من أهل العلم  ،وبه يقول
سفيان الثوري  ،وابن املبارك  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وإسحاق  ،قالوا  :ميسح على اجلوربني وإن مل
يكوان منعلني  ،إذا كاان ثخينني  .أهـ
فتأمل يف اشرتاطه كوهنما ثخينني .
املانع الثاين:
أنه ال ميكن متابعة املشي فيها مطلقاً وإمنا ميكن ذلك يف أمكان حمدودة كاملنازل املفروشة أما

السري هبا يف الطرق العادية فال ميكن إال بلبس خف أو نعل فضالً عن الطرق الوعرة  ..واحلنابلة
اشرتطوا جلواز املسح عليها أن ميكن املشي هبا مطلقاً و حددوا ذلك ابلعرف وضبطوه العرف مبا

يتجول إليه املسافر يف سفره .

ولذا جتد اشرتاط إمكان املتابعة عرفاً كما قال املوفق  :أو اجلورب خفيفاً يصف القدم أو يسقط

منها إذا مشى فعلق اإلمام املرداوي  :قائالً  :مل جيز املسح على هذا بال نزاع.
نتهى من اإلنصاف 137/1

فال ميكن متابعة املشي به عرفاً يف اجلورب املعاصر .قال اإلمام أمحد  :إمنا مسح القوم على

اجلوربني أنه كان عندهم مبنزلة اخلف يقوم مقام اخلف يف رجل الرجل يذهب فيه الرجل وجيئ.

انتهى من املغين 375 /3
مع العلم أن اشرتاط إمكان املشي به مطلقاً...هو أخف شروط احلنابلة وإال فإن منهم من اشرتط
أن يكون معتاداً ومنهم من اشرتط أن مينع نفوذ املاء .ولكن اقتصرت على القول الذي اعتمدوه

يف مذهبهم .

نصيحة أخرية

كل ما ذكر بعاليه يبّني جبالء أنه ال قائل جبواز املسح على جورب اخلرق اخلفيفة وال قائل جبواز
َّ

املسح على الشفافة ،من علماء املذاهب املعتمدة ،وأنه ال يوجد من جوارب اليوم ما تنطبق عليه

شروط ورثة األنبياء إال اندراً ال يعرف.

وعلى هذا فأنصح طلبة العلم أن يتقوا هللا تعاىل وأن ينصفوا من أنفسهم وال يشيعوا الفتاوى اليت
خرقت مواطن اإلمجاع ألن كل قول خالف أقوال متقدمي األمة فال حاجة إىل إشاعته واألخذ به،

وخصوصاً إذا كان مل يسبق إليه ،

وكم من الناس أييت أبقوال مل يسبق إليها بتعليالت متعجلة يف مسائل قد فرغ منها فحول األئمة

من أهل السنة رمحهم هللا تعاىل ،فهل يتحمل يف ذمته القول يف دين هللا تعاىل مبا خيالف من سبقه
من علماء األمة؟!
ال أظن هبم ذلك ولكن إن أخطأ فكل ابن آدم خطاء وأعظم اخلطأ اإلصرار على املخالفة بعد أن
يتبني له حلق فنسأل هللا للجميع اهلداية والرشاد .

توجيه كالم اإلمام ابن تيمية
هذا رأي اإلمام ابن تيمية الصريح يف املسح على اجلوربني واشرتاطه إمكان املشي هبا عرفاً قال

رمحه هللا يف شرح العمدة :253/1

وأما ما ال ميكن متابعة املشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره ابملشي أو تعذره كرقيق اخلرق أو
اللبود مل جيز مسحه ألنه ليس مبنصوص وال يف معىن املنصوص.
ولكن وجدت أكثر املشايخ إمنا متسكوا هبذه الفتاوى املعاصرة أخذاً بكالم لإلمام ابن تيمية رمحه

هللا تعاىل يف فتاويه يف جواز املسح على اللفائف حسب فهمهم حيث قال اإلمام ابن تيمية ما
نصه  :أنه ميسح على اللفائف وهي ابملسح أوىل من اخلف واجلورب فإن تلك اللفائف إمنا

تستعمل للحاجة يف العادة ويف نوعها ضرر إما إصابة الربد وإما التأذي ابحلفاء وإما التأذي ابجلرح
فإذا جاز املسح على اخلفني واجلوربني فعلى اللفائف بطريق األوىل .انتهى كالمه من جمموع
الفتاوى

واملتأمل يف كالمه جيد أنه مل جيّوز ذلك إال لضرورة دفع املرض كالربد واجلروح اليت لو وصلها املاء
لتضرر املريض وحنومها.

خرج بعض أصحابنا وجهاً يف اللفافة إنه
ولذا فقد قال يف شرحه على عمدة الفقه ما نصه :وقد ّ
ميسح عليها إذا وجد مشقة بنزعها .انتهى كالمه.

فأين هذا ممن جييز املسح على الشراب الشفاف واخلفيف الذي ال يشق نزعه ؟!!

ففرق بني من أجاز ذلك لدفع ضرر متحقق وبني من جييزها مطلقاً ،وكل ما جيد طالب العلم من
ألفاظ مطلقة لإلمام ابن تيمية فإهنا مقيدة بكالمه يف مواضع أخرى كاليت نقلتها آنفاً فيحمل

مطلق كالمه على املقيد كما ال خيفى .مع التنبه إىل أن اإلمام ابن تيمية يشري إىل وجه يف املذهب
حكوه احلنابلة يف جواز املسح على اللفافة بشرطني:
األول:
قوهتا أي يف الثخانة .
والثاين:
شدها على القدم (أي لثبوهتا) .
قال برهان الدين بن مفلح يف شرحه للمقنع:
وحينئذ ال جيوز املسح على ما يسقط لزوال شرطه وال على اللفائف يف املنصوص .وحكاه بعضهم
إمجاعاً ،لعدم ثبوهتا بنفسها ..إىل أن قال  :وحكى ابن عبدوس رواية ابجلواز بشرط قوهتا وشدها

.انتهى انظر املبدع 145/1

وقال املرداوي يف اإلنصاف  137/1معلقاً على قول املوفق ابن قدامة (أو شد لفائف مل جيز
املسح عليها ) فقال املرداوي هذا املذهب نص عليه ـ اإلمام أمحد ـ وقطع به أكثرهم .قال

الزركشي هو املنصوص اجملزوم به عند األصحاب حىت جعله أبو الربكات إمجاعاً  .انتهى

وقال ابن أيب عمر يف الشرح الكبري ما نصه:وال جيوز املسح على اللفائف واخلرق نص عليه أمحد
ألهنا ال تثبت بنفسها إمنا تثبت بشدها وال نعلم يف هذا خالفاً.

وقال املوفق ابن قدامة يف املغين:
وال جيوز املسح على اللفائف واخلرق نص عليه أمحد وقيل  :إن أهل اجلبل يلفون على أرجلهم
لفائف إىل نصف الساق قال  :ال جيزئه املسح على ذلك إال أن يكون جورابً وذلك ألن اللفافة ال

تثبت بنفسها إمنا تثبت بشدها وال نعلم يف هذا خالفاً.
فهذا هو قول اإلمام أمحد وأصحابه رمحهم هللا تعاىل وبه يعلم عدم جواز املسح على اجلورب
املعهود يف عصران وهللا أعلم.

اخلامتة
ويف اخلتام فإذا كان املسلم ترخص فأخذ بقول اإلمام أمحد وغريه يف جواز املسح على اجلورب
غري املنعل وترخص أكثر فأخذ ابلوجه املعتمد يف املذهب الذي جييز املسح على جورب اخلرق
،فعلى أقل أحوال اإلنسان وخصوصاً طالب العلم أن حيتاط لعبادته فرياعي الشروط اليت ذكرها
علماء املذهب احلنبلي وال يتوسع حىت أيخذ بزالت بعض املعاصرين فإن العبادات البد من

احلرص على صحتها فيتهم فهمه قبل أن يتهم فهم الفقهاء فإن النفس جمبولة على حب التصدر
والرايسة واتباع اهلوى نعوذ ابهلل من ذلك فاجلم نفسك بلجام التقى ،واحذر من مكائد الشيطان .

تنبيه:قد يعتذر البعض ابملشقة والكلفة ؟

فأقول :املشقة إن كانت يف نزعة :فهي مشقة خفيفة تقتضيها أكثر التكاليف فالبد يف التكليف
من نوع مشقة ،ولكنها يسرية وحتت استطاعة املكلف ومل يكلفنا هللا إال مبا نستطيع ،والشيطان

يكسل العبد عن كثري من الطاعات ولكن واجب العبد أن اليطيع الشيطان ألنه عدو مبني .

وأما إن كانت املشقة لدفع ضرر متحقق:كضرر بربد شديد يتبعه مرض وحنوه أو مشقة جلرح
وحنوه فإن البديل الشرعي موجود أال وهو التيمم الذي يسر هللا به على عبادة فال وجه لرتك
رخصة هللا تعاىل والتعلق ابآلراء اليت ختالف ما نص عليه الكتاب والسنة وبينه األئمة رمحهم هللا
تعاىل .

وأسأل هللا أن ينفع هبذا املكتوب وأن يشرفين به عند لقاه وأن جيعله ذخراً انفعاً.
واحلمد هلل وحده والصالة على نبينا حممد وآله وصحبه .

وكتبه  :ماطر بن عبد هللا آل غنيم األمحري .

