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 (مقال نسب لإلمام الشهيد .. وليس هو كاتبه) 

 حكم املسح على اجلوارب

 مشاركة زوار

فسدت فسد  إن الصالة من أعظم أركان اإلسالم، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا
 .وأركان ال تصح من دوهنا سائر عمله، وللصالة شروط

حنرص على اإلتيان بشروطها وأركاهنا تامة، وال نتساهل فيها حىت تصح  لذلك فإن علينا أن
  .صالتنا
 من شروط صحة الصالة الطهارة اليت تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمني إىل وإن

 .الكعبني هذا هو األصل
الناس، ولكن للمسح على  ميسح عليهما، تيسريا علىوقد رخص الشرع ملن لبس اخلفني أن 

 .اخلف شروط إذا مل تتحقق مل جيز املسح
(:))وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر،  7: يف بيان شروط املسح )املنهاج يقول اإلمام النووي

 .تباع املشي فيه لرتدد مسافر حلاجاته((تفرضه، طاهرا، ميكن  ساترا حمل
 .لسابقة مل جيز املسح عليه ومل تصح صالة من مسح يف هذه احلالةالشروط ا فلو فقد شرط من

نفوذ املاء كما  يلبس اخلف على طهارة، أو مل يكن املشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو ال مينع فلو مل
 .أن ميسح عليها هو احلال يف اجلوارب اليت يلبسها الناس اآلن حتت األحذية فال جيوز

 )7املنهاج: ) ال مينع ماء يف األصح((. على ذلك فيقول اإلمام النووي:))وال جيزئ منسوجاوقد نص فقهاؤنا 
اآلن ليست خًفا، ومل جتتمع فيها شروط املسح، فهي خفيفة ال  واجلوارب املنسوجة اليت نلبسها

يتبني  ولذلك ال تلبس إال حتت األحذية، وهي ال متنع نفوذ املاء، ومن هنا ميكن متابعة املشي عليها،
 .هذه اجلوارب على اخلف ال يصح أن قياس مثل

منتشرة بني الناس لألسف، إما لبعدهم عن  ومع ذلك نرى أن ظاهرة املسح على اجلوارب الرقيقة
لتقليدهم من أخطأ يف هذه املسألة وشذ عن مجهور  الفقه وجهلهم وتساهلهم يف أمور دينهم، وإما

 .فقهاء أهل السنة يف ذلك
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 يغرية بن شعبة رضي ا هل عنه أن الن ي صلى ا هل عليه ولله وسلم مسح على جوربيهامل َوَرَد عن
حديث حسن  ونعليه. رواه أمحد وأبو داود والنسائي وغريهم. ورواه الرتمذي وقال َعِقَبُه: هذا

 .صحيح
فال ميكن العمل واالحتجاج  لكن هذا احلديث ضعفه مجع كبري من األئمة احلفاظ، وإذا كان كذلك

هو اجلورب الثخني القوي الذي  هنا، وعلى فرض صحته فإنه حممول على أن املقصود باجلورب به
له نعل من أسفله فيمكن املشي عليه. وهذا  ميكن متابعة املشي عليه، أو اجلورب املنعل الذي جيعل

 .اآلن خبالف اجلوارب املنسوجة اليت يلبسها الناس
 :امليغرية من أوجه لسابق:)) واجلواب عن حديثيقول اإلمام النووي مبينا حال احلديث ا

عن سفيان الثوري، وعبد  أحدها: أنه ضعيف، ضعفه احلفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه
معني، ومسلم بن احلجاج، وهؤالء  الرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل، وعلي بن املدين، وحيىي بن

حسن، فهؤالء مقدمون عليه، بل كل واحد  هم أعالم أئمة احلديث، وإن كان الرتمذي قال: حديث
 .أهل املعرفة من هؤالء لو انفرد قدم على الرتمذي باتفاق

بني األدلة، وليس يف اللفظ  الثاين: أنه لو صح حلمل على الذي ميكن متابعة املشي عليه، مجعا
 .عموم يتعلق به

النيسابوري أنه محله على أنه مسح عن األستاذ أيب الوليد  - رمحه ا هل -الثالث: حكاه البيهقي 
 جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه املنعلني.  على جوربني منعلني، ال أنه
 .)655/ 1بن مالك رضي ا هل عنه ما يدل على ذلك(( . ) اجملموع:  وروى البيهقي عن أنس

ثخني، أي الذي ميكن متابعة املشي الرتمذي نفسه فسر اجلورب يف احلديث باجلورب ال قلت: واإلمام
 . عليه

من أهل العلم،  (:)) وهو قول كيغري واحد 99جامعه ) رقم  فيقول بعد أن أورد احلديث السابق يف
وبه يقول سفيان الثوري، وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، قالوا: ميسح على اجلوربني وإن 

 .مل يكن نعلني، إذا كانا ثخينني((
 الرتمذي نقل اشرتاط الثخانة يف اجلوربني بعد أن أورد احلديث السابق، وهذا الشرط غري نفنرى أ

املشي عليها وال  متحقق يف اجلوارب املنسوجة الرقيقة اليت يلبسها عموم الناس اآلن، وال ميكن متابعة
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يلبس لوحده  املنعل الذي كان متنع نفوذ املاء، وهلذا ال يصح قياسها على اخلف أو اجلورب الثخني
 .وميكن املشي عليه

جيوز، وإليك كالم بعض أئمة أهل السنة املعتمد يف املذاهب  ذكرنا كالم النووي أن ذلك ال
 : األربعة باختصار

  :: مذهب األحناف  ::
القدمني حىت يصح املسح عليه أن  املفىت به يف مذهب األحناف أن من شروط امللبوس على

 . كذلك فال جيوز أن ميسح عليه ملشي عليه، وما مل يكنيكون ثخيًنا ميكن متابعة ا
( شارحا قول املصنف ) أو  959/  1املختار )  قال اإلمام عالء الدين احلصكفي احلنفي يف الدر

. فرسًخا ويثبت على الساق بنفسه(( الثخينني حبيث ميشي )) :(جوربيه الثخينني، واملنعلني، واجمللدين
 -مرتا 6656يساوي  الفرسخ عند األحناف-

مبينا مذهب  (344 / 1): ويقول الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه ) الفقه اإلسالمي وأدلته
الثخينني حبيث ميشي عليهما فرسخا  األحناف:)) املفىت به عند احلنفية جواز املسح على اجلوربني

 .))حتته فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، وال يرى ما
 .يصح على اجلوارب الرقيقة كما يفعله الكثري اليوم الوعلى ذلك فإن املسح 

 ::   مذهب املالكية ::
عليه هو اخلف أو اجلورب بشرط أن يكون جملًدا ميكن  يرى املالكية أن امللبوس الذي جيوز املسح
 .املمسوح جلًدا وإال مل جيز املسح عند املالكية متابعة املشي عليه، فيحب أن يكون

(:)) رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة 95املالكي يف خمتصره )ص  لضياء خليليقول اإلمام أبو ا
 .جلد ظاهره وباطنه(( حِبََضٍر أو سفر مسح جورب

ال جيوزون املسح على هذه اجلوارب  فإذا مل يكن جملًدا مل جيز املسح عند املالكية، ولذا فإهنم
 .الرقيقة املنسوجة من صوف وحنوه

 ::  الشافعية مذهب  
يف امللبوس حىت يصح املسح  فقهاء الشافعية كيغريهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتربةيرى 

 :شاهبهما عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط املعتربة يف اخلفني وما
 .أن يلبسهما بعد متام الطهارة (1
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 . أن يكون امللبوس طاهرًا (2
 . الكعبنيأن يكون ساترًا حملل اليغسل، أي ييغطي القدمني إىل  (3
، من دون حاجة إىل حذاء وما ميكن متابعة املشي عليه -ثخيًنا -قويًا  أن يكون الـملبوس (4
 ه.شاب
  .أن مينع نفوذ املاء، أي لو صب عليه املاء مل ينفذ إىل القدم (6

 الشرطني األخريين ال يتوفران يف اجلوارب اليت يعتاد الناس لبسها اآلن، فهي ليست واملالحظ أن
كما أهنا ال متنع  ة ثخينة، وال ميكن متابعة املشي عليها، فيحتاج البسها إىل احلذاء أو النعل.قوي

  .امللبوسات نفوذ املاء إىل القدم، وهلذا فال جيوز عندهم املسح على مثل هذه
 

أن اجلورب إن كان صفيًقا ميكن  (:)) الصحيح من مذهبنا 1/655قال اإلمام النووي يف اجملموع )
 ة املشي عليه جاز املسح عليه، وإال فال ((.متابع

لرقته فال جيوز املسح  (:)) أما ما ال ميكن متابعة املشي عليه1/657ويقول أيًضا يف اجملموع )
 عليه بال خالف((.

وأن  ( يف شروط املسح على اخلفني:))77املنهاج القومي )ص ويقول اإلمام ابن حجر اهليتمي يف
 ، فال جيزئ حنو منسوج ال صفاقة له((.، فالعربة مباء اليغسللو صب عليه ءيكون مانًعا من نفوذ املا

حتت األحذية، فال  وهذه الشروط ال تنطبق على اجلوارب املنسوجة الرقيقة اليت يلبسها عموم الناس
 . جيوز املسح عليها عندهم

 ::  مذهب احلنابلة  ::
متوفرة يف اجلوارب  بشروط غرياملعتمد يف مذهب احلنابلة جواز املسح على اخلف وما يف معناه 

  .املنسوجة املعتاد لبسها اآلن
الفقهية على جواز املسح على اجلورب، إال أهنم يقصدون به  وقد نص أئمة احلنابلة يف كتبهم

 .متابعة املشي عليه اجلورب القوي الذي ميكن
( أثناء 1/75يف كتابه الكايف:) ابلة موفق الدين ابن قدامة املقدسي مفصاًل ذلكيقول إمام احلن

ميكن متابعة املشي فيه، فإن كان يسقط من  ذكره لشروط املسح على اخلفني:)) الشرط الثاين: أن
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القدم لسعته أو ثقله، مل جيز املسح عليه، ألن الذي تدعو احلاجة إليه هو الذي ميكن متابعة املشي 
 .واللبود واخلرق واجلوارب(( ، وسواء يف ذلك اجللودفيه

(:)) واجلورب يف 1/971يف الشرح الكبري ) ويقول اإلمام مشس الدين ابن قدامة املقدسي احلنبلي
ميكن متابعة املشي فيه، أشبه اخلف. وقوهلم: ال ميكن  معىن اخلف، ألنه ملبوس ساتر حملل الفرض،

جيوز املسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة املشي فيه، وإال إمنا  :متابعة املشي فيهما. قلنا
 . الرقيق فليس بساتر((. ومثله يف كشاف القناع للشيخ منصور البهويت فال. فأما

عليها  يفهم كالم احلنابلة، وجوز املسح على اجلوارب الرقيقة اليت ال ميكن متابعة املشي والبعض مل
 .اجلورب منعاًل أو جملًدا ينا يشرتطون ذلك، إال أهنم مل يشرتطوا أن يكونمع أن فقهاء احلنابلة كما رأ

اإلمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية مل  والبعض يعزو خطَأ جواز املسح على اجلوارب الرقيقة إىل
خيرج عن مذهب احلنابلة يف هذه املسألة، ومل جيز املسح إال على اجلوارب الثخينة اليت ميشى فيها، 

 . اآلن خبالف اجلوارب املنسوجة
اجلورب:)) نعم،  ( بعد أن سئل عن املسح على91/915فيقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )

 . مل تكن(( جيوز املسح على اجلوربني إذا كان ميشي فيهما سواء كانت جملدة أو
 (:161املسألة رقم ): ويقول اإلمام ابن القطان الفاسي يف كتابه اإلقناع يف مسائل اإلمجاع

 .  املسح عليهما(( ))وأمجع اجلميع أن اجلوربني إذا مل يكونا كثيفني مل جيز
الشروط اليت أمجع عليها مجهور  وبذلك يتبني أن شرط الثخانة واملشي على اخلفني واجلوربني من

 . صالته عند مجهور الفقهاء فقهاء أهل السنة واجلماعة، واملخالف لذلك ال تصح
 

در: املص
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=19de55cd9aaf9a65 

 
 


