املسح على اجلوربني  -من كتاب حبوث يف الفقه املقارن -للدكتور مصطفى ديب البغا
اتفق العلماء على مشروعية املسح على اخلفني و مها :تثنية خف  ,ومها احلذاءان الساتران
للكعبني  ,املصنوعان من جلد.
و الكعبان  :مها العظمان الناتئان عند مفصل الساق.
واملسح عليهما رخصة  -أي تسهيل من الشارع -جائزة للرجال و النساء يف كل حال  ,يف
الصيف والشتاء  ,يف السفر و احلضر  ,يف الصحة واملرض  ,وذلك بدل غسل الرجلني يف
الوضوء  ,والغسل هو األفضل  ,ألنه األصل  ,مع اعتقاد مشروعية املسح.

دليل جواز املسح عليهما

ودليل جوازه فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فقد أخرج مالك رمحه هللا تعاىل يف املوطأ
[الطهارة,ابب:ما جاء يف املسح على اخلفني]35/1:
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واحلديث أخرجه مسلم يف الصالة  ,ابب  :تقدمي اجلماعة من يصلي ِبم إذا أتخر اإلمام

,..رقم .274:وأخرجه البخاري خمتصراً يف مواضع من صحيحه  ,انظر  :الوضوء  ,ابب  :الرجل
يوضئ صاحبه  ,رقم180:
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مسلم:الطهارة ,ابب:املسح على اخلفني ,رقم ,272:و اللفظ له.
قال احلسن البصري رمحه هللا تعاىل :روى املسح سبعون نفساً ,فعالً و قولً.
و هل جيزئ املسح على اجلوربني كما جيزئ املسح على اخلفني ؟
واجلورابن -عند العرب  -كاخلفني  ,إل أهنما يكوانن إىل أعلى الساق  ,و قد يكوانن مصنوعني
من غري اجللد.
أ -قال احلنابلة رمحهم هللا تعاىل:
جيوز املسح على اجلوربني إذا َتقق فيهما شروط اخلفني و وهي:
 - 1أن يكوان صفيقني ل يبدو منهما شيء من القدم ,و الرقيق ليس بساتر .
 - 2أن ميكن متابعة املشي فيهما و يثبت كل منهما بنفسه على القدم ,فال ينثين ابملشي.
واحتجوا لذلك حبديث املغرية رضي هللا عنه  :أن رسول هللا توضأ و مسح على اجلوربني و
النعلني.
أبو داود :الطهارة  ,ابب:املسح على اجلوربني  ,رقم . 159:
الرتمذي:الطهارة  ,ابب:ما جاء يف املسح على اجلوربني و النعلني  ,رقم.559:
مسند أمحد.252/4:
و قالوا:إن الصحابة رضي هللا عنهم مسحوا على اجلوارب ,و مل يظهر هلم خمالف ,فكان إمجاعاً.
و ألن اجلوارب ساتر حملل الفرض ,ويثبت يف القدم ,فصار كاخلف ,فيجوز املسح عليه.
ب -و قال الشافعية رمحهم هللا تعاىل:
ِبثل قول احلنابلة ,و لكنهم اشرتطوا أن ل يكوان حبيث ينفذ املاء منهما إىل القدم إذا صب
عليهما ,ألن هذه الصفة هي الغالبة على اجلوارب اليت كانت تلبس يف تلك األايم.
ج-و قال املالكية رمحهم هللا تعاىل:

جيوز املسح على اجلورب ,بشرط أن جيلد ظاهره من فوق القدم ومن َتتها ,ألنه يصبح يف معىن
اخلف على هذه احلالة.
د -و قال أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل:
جيوز املسح على اجلوربني إذا كاان جملدين أو منعلني.

وقال الصاحبان رمحهما هللا تعاىل:
جيوز املسح عليهما إذا كاان ثخينني ل يشفان.
و احتجا حبديث املغرية رضي هللا عنه.
و ألنه ميكنه املشي ابجلورب فيه إذا كان ثخيناً  ,و هو يستمسك على الساق من غري أن يربط

بشيء  ,فأشبه اخلف

و قال أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل  :إنه ليس يف معىن اخلف  ,ألنه ل ميكن مواظبة املشي فيه  ,إل
إذا كان منعالً  ,و عليه حيمل احلديث.
قال يف اهلداية  :و نقل عنه أنه رجع إىل قوهلما  ,و عليه الفتوى.
و اخلالصة :أنك ترى أن اجلميع أجازوا املسح على اجلوربني يف اجلملة ,و إن اختلفوا يف
شروطهما ,و أقواهلم كلها تدل على أن اجلوارب املعروفة اليوم ل تنطبق عليها صفات اجلوارب
اليت يصح املسح عليها
و لذا :ل دليل و ل حجة و ل معتمد ملن جييز املسح عليها ,إل التمسك ابلسم ,و هذا ليس
ِبستند حلكم شرعي ,و هللا تعاىل أعلم.
مت كتابة البحث من الكتاب املذكور ابحلرف و احلمد هلل
حممد اجليماز

