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شرعية في التيسير والتخفيف
نصوص

قال هللا تعالى  ﴿ :ي ُِري ُد ه
هللاُ ِب ُك ُم ْاليُسْ َر َو ََل ي ُِري ُد ِب ُك ُم ْال ُعسْ ر َ﴾
وقال هللا تعالى ُِ ﴿ :ري ُد ه
ضعِي ًفا ﴾
اْل ْن َسانُ َ
هللاُ أَنْ ي َُخ ِّف َ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخل َِق ْ ِ
وقال هللا تعالى َ ﴿ :ما ي ُِري ُد ه
هللا ُ لِ َيجْ َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِمنْ َح َر ٍج َولَ ِكنْ ي ُِري ُد لِ ُي َطه َِّر ُك ْم
ون ﴾
َولِ ُي ِت هم ِنعْ َم َت ُه َعلَ ْي ُك ْم لَ َعله ُك ْم َت ْش ُكرُ َ

ين
ين يُسْ ٌر َولَنْ ُي َشا هد ال ِّد َ
عن أبي هريرة  عن النبي  قال  :إِنه ال ِّد َ
َ
اربُوا َوأَ ْبشِ رُوا َواسْ َتعِي ُنوا ِب ْال َغ ْد َو ِة َوالره ْو َح ِة
أ َح ٌد إِ هَل َغلَ َب ُه َف َس ِّد ُدوا َو َق ِ
َو َشيْ ٍء ِمنْ ال ُّد ْل َج ِة ) رواه البخاري .
ْن َمالِكٍ َ عنْ ال هن ِبيِّ َ ( قا َل َي ِّسرُوا َو ََل ُت َع ِّسرُوا َو َب ِّشرُوا
سب ِ
َعنْ أَ َن ِ
َو ََل ُت َن ِّفرُوا ) رواه البخاري .
و عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي  قال (:إن هللا يحب أن
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد وفي رواية
أخرى  (:إن هللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
) وهو حديث صحيح بروايتيه .
وقال اْلمام سفيان الثوري ( :إنما الفقه الرخصة من ثقة أما
التشديد فيحسنه كل أحد !! )

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سييد المرسيلين سييدنا محميد وعليى ليه
الطيبين الطاهرين وبعد …
فإن من أصول اْلسالم القطعية  ،رفع الحرج ودفع المشقة عن المكلفين  ،وقد قامي
على هذا األصل عشرا األدلة من كتاب هللا تعالى ومين سينة رسيوله  وقيد ذكير
بعضها في الصفحة السابقة  ،ويدخل تح هذا األصل عدد كبير مين الفيروا الفقهيية
 ،ومن ذلك مسألة المسيح عليى الجيوربين  ،التيي حياول بعيل الجاميدين عليى أقيوال
بعييل الفقهيياء التشييويا علييى العييوام  ،بأنييه َل يجييوز المسييح علييى الجييوربين بحج ي
ضعيفة واهية  ،منها أن الجوارب التي مسح عليهيا الصيحابة ليسي كجيوارب النياس
اليوم !! ومنها أن كثيراً من الفقهاء يشترطون شروطا ً لجيواز المسيح عليى الجيوربين
َ ،ل تتوفر في جوارب الناس اليوم !! وغير ذلك من الحج والدعاوى الزائفة  ،غير
المستندة على دليل شرعي صحيح  ،فرغب ُ أن أبين مسألة المسيح عليى الجيوربين ،
فذكر مشروعيتها وأهم أحكامها مما يحتاجه الناس وخاصة في فصل الشتاء  ،وقيد
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جمع ي هييذه الرسييالة ممييا ورد فييي السيينة النبوييية وميين اآلثييار عيين سييلفنا الصييالح ،
ومعتمداً على كالم المحققين من العلماء قديما ً وحديثا ً .
وقد ظهر لي بما َل يدا مجالً للشك ،ثبو المسح على الجوربين  ،وقد نقل ذلك عن
ستة عشر صحابيا ً رضوان هللا عليهم  ،وقال به عدد مين األئمية األعيالم ،فيال ينبغيي
ألح ٍد أن يحرِّ ج على أحد اقتدى بستة عشر من الصحابة رضيوان هللا علييهم ،واقتيدى
بعد ٍد من كبار الفقهاء من التابعين واألئمة المجتهدين  ،وينبغي الحذر من تحجيير ميا
و هس يع هللا علييى عبيياده  ،والحييذر كييل الحييذر ميين التض ي ِّييق علييى النيياس بمييا و ِّسييع هللا
عليهم ،فنحن لسنا أفقه وَل أعلـم ،وَل أحرص على هذا الدين من أصحاب رسول هللا
 وَل من الفقهاء األعالم الذين أجازوا المسح على الجوربين  ،أفال يسعنا ما وسيعهم
؟!
وهللا الهادي إلى سواء السبيل
كتبه د .حسام الدين بن موسى عفانه
بي المقدس  9ذو القعدة 4141هـ وفق  4221/4/4م
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مشروعية المسح على الجوربين
المسح على الجوربين رخصة عامة قال بها أكثر العلماء وليس خاصة بفصل
الشتاء كما يظن بعل الناس بل يجوز المسح عليهما صيفا ً وشتا ًء وسفراً وحضراً .
ومسألة المسح على الجوربين فيها تيسير وتسهيل على الناس وخاصة في أيام الشتاء
البيياردة حيييث إن كثيييراً ميين النيياس وخاصيية كبييار السيين يجييدون صييعوبة فييي غسييل
أرجلهييم عنييد كييل وضييوء فيمسييحون علييى جييواربهم وَل حييرج فييي ذلييك إن شيياء هللا
تعالى  ،والمسح على الجوربين ثابي بالسينة وبيه عميل الصيحابة والتيابعون واألئمية
المجتهدون وَل ينكره إَل جاهل لم يشم رائحة العلم الشرعي .
وهذه بعل األدلة والشواهد الشرعية على جواز المسح على الجوربين :
 .4قييال أبييو داود صيياحب السيينن بيياب المسييح علييى الجييوربين ثييم روى بإسييناده عيين
المغيرة بن شعبة : 
( أن رسيول هللا  تيـوضأ ومسيـح عيـلى الجيوربين والنعليين ) رواه أحميد والترميذي
وقال  :حسن صحيح  .ورواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقيي وابين خزيمية وابين أبيي
شيبة وغيرهم وصححه ابن حبان .
قال العالمة أحمد محمد شاكر  [:والحديث صحيح وإسناده كلهم ثقا ] مقدمة رسيالة
المسيح عليى الجيوربين للقاسيمي ص  ، 7وصيححه الشييا األلبياني فيي صيحيح سيينن
أبي داود . 33/4
 .4وعيين ثوبييان  قييال  (:بعييث رسييول هللا  سييرية فأصييابهم البييرد فلمييا قييدموا علييى
النبيييي  شيييكوا إلييييه ميييا أصيييابهم مييين البيييرد فيييأمرهم أن يمسيييحوا عليييى العصيييائب
والتسيياخين ) رواه أحمييد وأبييو داود والحيياكم وصييححه ووافقييه الييذهبي  ،وصييححه
الشيا األلباني والشيا شعيب األرنياؤوط  ،وقيال الشييا أحميد محميد شياكر  [:حيديث
متصل صحيح اْلسناد ] مقدمة رسالة المسح على الجوربين ص  . 6وانظير صيحيح
ابن حبان  ، 467/1صحيح سنن أبي داود . 32/4
 .3وعييين أبيييي موسيييى األشيييعري  أن رسيييول  (: توضيييأ ومسيييح عليييى الجيييوربين
والنعلين ) رواه ابن ماجة والطحاوي وهو حديث صحيح كما قال الشيا األلبياني فيي
صحيح سنن ابن ماجه . 94/4
وقد ثب المسح عليى الجيوربين عين جماعية كبييرة مين الصيحابة رضيي هللا عينهم ،
قال اْلمام النووي :
[ وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجوربين عين تسيعة مين الصيحابة عليي وابين
مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبالل والبراء وأبي أمامية وسيهل بين سيعد
] المجموا . 199/4
وقال العالمة ابن القيم [:قال ابن المنيذر روي المسيح عليى الجيوربين عين تسيعة مين
أصيحاب النبيي  عليي وعميار وأبييي مسيعود األنصياري وأنييس وابين عمير والبييراء
وبالل وعبد هللا ابن أبي أوفى وسهل بن سعد  .وزاد أبو داود  -صاحب السينن  -أبيو
أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤَلء ثالثة عشير صيحابيا ً والعميدة فيي
الجييواز علييى هييؤَلء رضييي هللا عيينهم  ...وقييد نييص أحمييد علييى جييواز المسييح علييى
الجوربين وعلل رواية أبي قييس  .وهيذا مين إنصيافه وعدليه رحميه هللا وإنميا عمدتيه
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هيؤَلء الصيحابة وصييريح القيياس فإنييه َل يظهير بييين الجيوربين والخفييين فيرق مييؤثر
يصح أن يحال الحكيم علييه  ...وَل نعيرف فيي الصيحابة مخالفيا ً لمين سيمينا ] تهيذيب
سنن أبي داود . 489-487/4
قال اْلمام أبو داود صاحب السنن :ومسح على الجوربين علي بن أبي طاليب  ،وأبيو
مسييعود  ،والبييراء بيين عييازب  ،وأنييس بيين مالييك  ،وأبييو أماميية  ،وسييهل بيين سييعد ،
وعمرو بن حريث  ،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب  ،وابن عباس .
وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي :عبد هللا بين عمير  ،وسيعد بين أبيي وقياص .
وزاد فييي شييرح اْلقنيياا  :عميياراً  ،وبييالَلً وابيين أبييي أوفييى رضييي هللا عيينهم ،وكييذا
المغيرة  ،وأبو موسى لروايتيهما المتقيدمتين  ،فيكيون مجميوا مين ورد عينهم المسيح
على الجوربين من الصحابة رضوان هللا عليهم ستة عشر صحابيا ً .
ومن الروايا المنقولة عن الصحابة والتابعين في المسح على الجوربين :
 .4عن األزرق بن قيس قال  [:رأي أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسيح
علييى جييوربين ميين صييوف  ،فقل ي  :أتمسييح عليهمييا فقييال  :إنهمييا خفييان ولكيين ميين
صوف ].
قال العالمة أحمد شاكر  [:وهذا إسناد صحيح  ...وهيذا الحيديث موقيوف عليى أنيس
من فعله وقوله ولكن وجه الحجة فييه أنيه ليم يكتيف بالفعيل بيل صيرح بيأن الجيوربين
خفان ولكنهما من صوف ) مقدمة رسالة المسح على الجوربين ص43.
 .4روى عبد الرزاق بإسناده عن كعب بن عبد هللا قال [:رأي عليا ً بيال فمسيح عليى
جوربيه ونعليه ثم قام يصيلي ] مصينف عبيد اليرزاق  ، 499/4ورواه ابين أبيي شييبة
في مصنفه . 488/4
 .3وروى عبد الرزاق بإسناده عن خالد بين سيعد قيال [:كيان أبيو مسيعود األنصياري
يمسح على جوربين له من شعر ونعليه ] مصينف عبيد اليرزاق  ، 499/4ورواه ابين
أبي شيبة في المصنف . 488/4
 .1وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر [ أنه كان يمسيح عليى جوربييه ونعلييه ]
مصنف عبد الرزاق . 499/4
 .5وروى عبد الرزاق عن أبي مسيعود [ أنيه كيان يمسيح عليى الجيوربين والنعليين ]
مصنف عبد الرزاق . 422/4
 . 6وروى عبد الرزاق بإسناده عن إسماعيل بن رجاء عين أبييه قيال  [:رأيي البيراء
بن عيازب يمسيح عليى جوربييه ونعلييه ] مصينف عبيد اليرزاق  ، 422/4ورواه أبين
أبي شيبة في مصنفه . 489/4
 .7وروى عبد الرزاق بإسناده عن يحيى البكاء قال :سمع ابن عمر يقيول [ المسيح
على الجوربين كالمسح على الخفين ] مصنف عبد الرزاق . 424/4
 .8وروى ابيين أبييي شيييبة بإسييناده [ أن عميير توضييأ ييوم جمعيية ومسييح علييى جوربيييه
ونعليه ] مصنف ابن أبي شيبة 488./4
 .9وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناديهما عن أنس بن مالك  [:أنه كان يمسيح
على الجوربين قال  :نعم  ،يمسح عليهما مثل الخفين ] مصينف عبيد اليرزاق 422/4
 ،مصنف ابن أبي شيبة 488/4
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 .42وورى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبيي غاليب قيال [ رأيي أبيا أمامية يمسيح عليى
الجوربين ] مصنف ابن أبي شيبة . 488/4
وهنالك روايا أخرى كثيرة في المصنفين المذكورين والمحلى  343/4راجعها إن
شئ .
وقد قال بالمسح على الجوربين كبار الفقهاء من التابعين واألئمة المجتهيدين وغييرهم
كسييعيد بيين المسيييب وعطيياء والحسيين وسييعيد بيين جبييير وإبييراهيم النخعييي واألعمييا
والثييوري والحسيين بيين صييالح وعبييد هللا بيين المبييارك وإسييحاق وأبييي ثييور وهييو قييول
اْلمام أحمد وأهيل الظياهر وأبيي يوسيف ومحميد وزفير أصيحاب اْلميام أبيي حنيفية ،
ورجع إليه أبو حنيفة في خر أيامه وهو قيول اْلميام الشيافعي بشيروط  ،وماليك فيي
أحد القولين عنه كما في اَلستذكار َلبن عبد البر .. 453/4
وقد ذكر اْلمام الكاساني [:أن أبا حنيفة كان يقول بعدم جيواز المسيح عليى الجيوربين
وكان أبو يوسف ومحمد يخالفانه في ذلك ويريان جواز المسح وأن اْلميام رجيع عين
قولييه إلييى قولهمييا فييي خيير عمييره وذلييك أنييه مسييح علييى جوربيييه فييي مرضييه ثييم قييال
لعواده :فعل ما كن أمنع الناس عنه  ،فاستدلوا بيه عليى رجوعيه ] بيدائع الصينائع
. 83/4
والقول بالمسح على الجوربين هو الذي عليه الفتوى عنيد الحنفيية كميا ذكيره صياحب
الهداية وشارحها ابن الهمام ،شرح فتح القدير. 439/4
قال اْلمام النووي :فرا فيي ميذاهب العلمياء فيي الجيورب – أي المسيح علييه  -قيد
ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كيان صيفيقا يمكين متابعية المشيي علييه
جاز المسح عليه وإَل فال  .وحكى ابن المنذر إباحة المسح عليى الجيورب عين تسيعة
من الصحابة عليي وابين مسيعود وابين عمير وأنيس وعميار بين ياسير وبيالل والبيراء
وأبييي أماميية وسييهل بيين سييعد  ،وعيين سييعيد بيين المسيييب وعطيياء والحسيين وسييعيد بيين
جبير والنخعي واألعميا والثيوري والحسين بين صيالح وابين المبيارك وزفير وأحميد
وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد  .قال  :وكره ذليك مجاهيد وعميرو بين دينيار
والحسن بن مسلم ومالك واألوزاعي  ،وحكى أصحابنا  -الشافعية  -عن عمير وعليي
رضي هللا عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا ً وحكيوه عين أبيي يوسيف
ومحمد وإسحاق وداود  .وعن أبيي حنيفية المنيع مطلقيا ً وعنيه أنيه رجيع إليى اْلباحية]
المجموا 522-199/4
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شروط المسح على الجوربين
يُشترط للمسح على الجوربين ما يلي:
أوَلً:لبسهما على طهارة لقيول النبيي للمغييرة بين شيعبة  ( : دعهميا فيإني أدخلتهميا
طاهرتين ) رواه البخاري ومسلم .
ثانيا ً :أن يمسحهما في الحدث األصغر َل في الجنابية أو ميا يوجيب الغسيل  ،لميا ورد
فيي الحيديث عين صيفوان بين عسيال  قيال (:أمرنيا رسيول هللا  إذا كنيا سيفراً أن َل
ننزا خفافنا ثالثة أييام وليياليهن  ،إَل مين جنابية ولكين مين غيائط وبيول ونيوم ) رواه
أحمد والنسائي والترميذي وقيال  :حسين صيحيح  ،وحسينه الشييا األلبياني فيي إرواء
الغليل . 412/4
ثالثا ً :أن يكون المسح خالل المدة المقررة شرعاً ،وهو يوم وليلة للمقيم  ،وثالثة أيام
بلياليها للمسافر ،لحديث علي قال " :جعل النبيي  للمقييم يوميا ً وليلية وللمسيافر ثالثية
أيييام ولييياليهن" .رواه مسييلم  .هييذه هييي أصييح الشييروط التييي ُتشييترط للمسييح علييى
الجوربين .
وأمييا مييا ذكييره بعييل الفقهيياء ميين شييروط للجييوربين الييذين يمسييح عليهمييا بييأن يكونييا
منعلييين أو مجلييدين أو ثخينييين وغييير ذلييك ميين الشييروط فلييم يقييم دليييل صييحيح علييى
اعتبار هذه الشروط ولم يرد دليل على تقييد الجوربين بهذه الشروط .قال ابن حيزم[:
اشتراط التجليد خطأ َل معنى ليه ألنيه ليم ييأ بيه قير ن وَل سينة وَل قيياس صياحب،
والمنع مين المسيح عليى الجيوربين خطيأ ألنيه خيالف السينة الثابتية عين رسيول هللا 
وخالف اآلثار وليم يخيص علييه الصيالة والسيالم فيي األخبيار التيي ذكرنيا خفيين مين
غيرهما ] المحلى . 341/4
وعقب الشيا القاسمي على كالم ابن حزم المذكور بقوله  [:يؤيده أن كل المروي فيي
المسح على الجوربين مرفوعا ً إلى النبي  ليس فيه قيد و َل شيرط وَل يفهيم ذليك َل
ميين منطوقييه وَل ميين مفهومييه  ،وَل ميين إشييارته وجلييي أن النصييوص تحمييل علييى
عمومهييا إلييى ورود مخصييص  ،وعلييى إطالقهييا حتييى يييأتي مييا يقيييدها ولييم يييأ هنييا
مخصييص وَل مقيييد َل فييي حييديث وَل أثيير  .هييذا أوَلً وثانييا ً قييدمنا أن اْلمييام أبييا داود
روى في سيننه عين عيدة مين الصيحابة المسيح عليى الجيوربين مطلقيا ً غيير مقييد كميا
قدمناه وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتيابعين رضيوان هللا علييهم أجمعيين المسيح
على الجوربين لم ييروه بقييد وَل شيرط مميا ييدل عليى أن تقيييده ليم يكين معروفيا ً فيي
عصورهم التي هي خير القرون  ،وثالثا ً الجورب بين بنفسيه فيي اللغية والعيرف كميا
نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه ولم يشيرط أحيد فيي مفهوميه ومسيماه نعيالً وَل ثخانية
وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقا ً فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ والمنعيل
وغيره ] رسالة المسح على الجوربين . 74 - 72
وقال شيا اْلسالم ابن تيمية [:نعم يجوز المسح على الجيوربين إذا كيان يمشيي فيهميا
سواء أكان مجلدة أو لم تكين فيي أصيح قيولي العلمياء ففيي السينن :أن النبيي  مسيح
على جوربيه ونعليه وهذا الحديث إذا ليم يثبي فالقيياس يقتضيي ذليك فيإن الفيرق بيين
الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جليود ومعليوم أن مثيل هيذا
الفرق غير مؤثر في الشريعة فال فرق بين أن يكون جلوداً أو قطنا ً أو كتانا ً أو صوفا ً
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كما ليم يفيرق بيين سيواد اللبياس فيي اْلحيرام وبياضيه ومحظيوره ومباحيه وغايتيه أن
الجلد أبقى من الصوف فهذا َل تأثير له كما َل تأثير لكون الجلد قويا ً بل يجوز المسح
علييى مييا يبقييى ومييا َل يبقييى  .وأيض يا ً فميين المعلييوم أن الحاجيية إلييى المسييح علييى هييذا
كالحاجيية إلييى المسييح علييى هييذا سييواء  .ومييع التسيياوي فييي الحكميية والحاجيية يكييون
التفرييق بينهمييا تفريقيا ً بييين المتميياثلين ،وهيذا خييالف العييدل واَلعتبيار الصييحيح الييذي
جاء به الكتاب والسنة ،وما أنزل هللا به كتبه وأرسل به رسيله .ومين فيره ق بكيون هيذا
ينفذ الماء منه وهذا َل ينفذ منه :فقد ذكر فرقا ً طردييا ً عيديم التيأثير ] مجميوا الفتياوى
. 441/44
وسئل الشيا العالمة محمد بن صالح العثيمين عما اشيترطه بعيل العلمياء مين كيون
الجورب والخيف سياترين لمحيل الفيرل فأجياب بقوليه  [:هيذا الشيرط لييس بصيحيح
ألنه َل دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا ً فإنه يجوز المسيح علييه ألن
السنة جاء بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشيارا فإنيه لييس ألحي ٍد
أن يقيده إَل إذا كان لديه نصٌ من الشارا أو إجما ٌا أو قياسٌ صحي ٌح وبنا ًء على ذليك
فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح عليى الخيف الخفييف ألن كثييراً
من الصحابة كيانوا فقيراء وغاليب الفقيراء َل تخليو خفيافهم مين خيروق فيإذا كيان هيذا
غالبا ً أو كثيراً في قوم في عهد الرسيول  وليم ينبيه علييه الرسيول  د هل ذليك عليى
أنه ليس بشرط  ،وألنه ليس المقصود مين الخيف سيتر البشيرة  ،وإنميا المقصيود مين
الخف أن يكون مدفئا ً للرجل ونافعيا ً لهيا  ،وإنميا أجييز المسيح عليى الخيف ألن نزعيه
يشييق وهييذا َل فييرق فيييه بييين الجييورب الخفيييف والجييورب الثقيييل وَل بييين الجييورب
المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخيف باقييا ً فيإن المسيح علييه جيائز
لما سبق من الدليل ] مجموا فتاوى الشيا ابن عثيمين ص . 466-465
صفة الجوارب التي يمسح عليها
المسييح علييى الجييوربين كمييا ذكيير ثابي عيين الرسييول  ومنقييول عيين جماعية ميين
الصحابة رضي هللا عنهم ولم يرد عنهم فيما أعلم صفة الجيورب اليذي يجيوز المسيح
عليه من حيث كونه ثخينا ً أو رقيقيا ً واألصيل أن ميا جياء عين الشيارا بيدون تقيييد أن
يبقيى عليى إطالقيه ويترتيب علييى ذليك جيواز المسيح علييى مطليق جيورب قيال اْلمييام
النووي  [:حكى أصيحابنا عين عمير وعليي  -رضيي هللا عنهميا  -جيواز المسيح عليى
الجورب وإن كان رقيقا ً وحكوه عن أبيي يوسيف ومحميد وإسيحاق وداود  ].المجميوا
. 522/4
ثم إن القول بجواز المسح على كل جورب يحقق معنى الرخصة المقصيودة مين ذليك
وهو التخفيف والتيسير على الناس .
المسح على الجورب المخرق
يجوز المسح على الجورب المخرق فإن الرخصة في المسح على الخفين والجوربين
عامة تعم الخف الخالي من الخروق والمخرق ما دام يلبس والجورب ليه نفيس الحكيم
وقد كان خفياف بعيل الصيحابة َل تخليو مين الخيروق قيال سيفيان الثيوري ( امسيح
عليها ما تعلق به رجلك وهل كان خفاف المهياجرين واألنصيار إَل مخرقية مشيققة
مرقعة ) رواه عبد الرزاق في المصنف 491/4ورواه البيهقي أيضا ً .483/4

8

وقال شيا اْلسالم ابن تيمية [ فلما أطلق الرسول  األمير بالمسيح عليى الخفياف ميع
علمه بما هي علييه فيي العيادة وليم يشيترط أن تكيون سيليمة مين العييوب وجيب حميل
أمره على اْلطالق ولم يجيز أن يقييد كالميه إَل بيدليل شيرعي  .وكيان مقتضيى لفظيه
أن كييل خييف يلبسييه النيياس ويمشييون فيييه فلهييم أن يمسييحوا عليييه وإن كييان مفتوق يا ً أو
مخروق يا ً ميين غييير َتحديييد لمقييدار ذلييك فييإن التحديييد َل بييد لييه ميين دليييل ) ...مجمييوا
الفتاوى  ، 471/44وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .
مـدة المسح
ذكر أن مدة المسح محدودة بيوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليها للمسيافر وتبيدأ ميدة
المسح مين أول ميرة مسيح فميثالً ليو توضيأ شيخص لصيالة الفجير وليبس جوربييه ثيم
انتقل وضوءه وعند صيالة الظهير توضيأ ومسيح عليهميا فمين هيذا الوقي تبيدأ ميدة
المسح فيإن كيان مقيميا ً فيجيوز ليه أن يمسيح إليى ظهير الييوم التيالي وإن كيان مسيافراً
فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث وهذا هو أصح القولين في المسألة .
قال اْلمام النووي [:وقال األوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث
 .وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليالً واختاره ابن المنذر وحكى
نحوه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ] المجموا 784 /1
كيفية المسح على الخفين
أن يبييل أطييراف أصييابع يديييه بالميياء ويبييدأ بالمسييح ميين أطييراف أصييابع الرِّ جييل إلييى
الساق فقط فيمسح أعلى الجورب مرة واحدة وَل يشرا تكرار المسح.
نزع الجورب ليس من نواقض الوضوء
إذا نزا الشخص الجورب بعيد أن مسيح علييه وهيو عليى وضيوء فيال ينيتقل
وضوءه ألن الوضوء َل ينتقل بمجرد نزا الخف على الراجح من أقوال أهل العليم
ما لم يطرأ ناقل من نواقل الوضوء ،قال اْلمام النيووي بعيد أن ذكير ثالثية أقيوال
في المسألة  [:الرابع َل شيء علييه َل غسيل القيدمين وَل غييره بيل طهارتيه صيحيحة
يصلي بها ما لم يحدث كما ليو ليم يخليع وهيذا الميذهب حكياه ابين المنيذر عين الحسين
البصييري وقتييادة وسييليمان بيين حييرب واختيياره ابيين المنييذر وهييو المختييار األقييوى …
واحت له بأن طهارته صحيحة فال يبطيل بيال حيدث كالوضيوء وأميا نيزا الخيف فيال
يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو لم مسح رأسه ثم حلقه ] المجموا . 547/4
وهو قول شيا اْلسالم ابن تيمية حيث قال  [:وَل ينتقل وضوء الماسح على الخيف
والعماميية بنزعهمييا وَل بانقضيياء المييدة وَل يجييب عليييه مسييح رأسييه وَل غسييل قدميييه
وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح مين ميذهب أحميد
وقول الجمهور ] اَلختيارا العلمية ص . 45
وهذا أيضا ً مذهب ابن حزم الظاهري فقد قيال  [:ومين مسيح كميا ذكرنيا عليى ميا فيي
رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ً وَل يلزميه إعيادة الوضيوء وَل غسيل رجلييه بيل
هو طاهر كما كان ويصيلي كيذلك … ] المحليى  . 337/4وقيد رجيح الشييا األلبياني
هييذا القييول ثييم قييال  [:ويتييرجح علييى القييولين اآلخييرين بمييرجح خيير بييل بمييرجحين :
األول  :أنييه موافييق لعمييل الخليفيية الراشييد علييي بيين أبييي طالييب  ،فقييد قييدمنا بالسييند
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الصحيح عنه رضيي هللا عنيه أنيه أحيدث ثيم توضيأ ومسيح عليى نعلييه ثيم خلعهميا ثيم
صلى .
واآلخر  :موافقته للنظر الصحيح  ،فإنه لو مسح على رأسه ثم حليق  ،ليم يجيب علييه
أن يعيد المسح بله الوضوء ] تمام النصح في أحكام المسح ص . 87
وسئل الشيا عبد العزيز بن باز رحمه هللا تعالى [ عن رجل مسيح عليى شيرابه  -أي
جوربه  -عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة  ،وصلى ولم يغسيل مكانهيا ،
فما حكم صالته على هذه الحالة؟
فأجاب بقوله  :إذا كان خلعه لها وهو على طهارته األوليى التيي ليبس عليهيا الشيراب
فطهارتيه باقييية  ،وَل يضييره خلعهييا  ،أميا إن كييان خلعييه للشييراب بعيد مييا أحييدث فإنييه
يبطييل الوضييوء  ،وعليييه أن يعيييد الوضييوءه ألن حكييم طهييارة المسييح قييد زال بخلييع
الشراب في أصح أقوال العلماء].
وقييال الشيييا محمييد ابيين عثيمييين رحمييه هللا [ وأمييا طهارتييه إذا خلعييه  ،فإنهييا باقييية،
فالطهييارة َل تنييتقل بخلييع الممسييوح  ،وذلييك ألن الماسييح إذا مسييح تميي طهارتييه
بمقتضييى الييدليل الشييرعي  ،فييال تنييتقل هييذه الطهييارة إَل بمقتضييى دليييل شييرعي ،
ولييس هنياك دلييل شيرعي عليى أنيه إذا خليع الممسيوح بطيل الوضيوء  ،وإنميا اليدليل
على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح  ،أي َل يُعاد المسح مرة أخيرى إَل بعيد غسيل
الرجل في وضوء كامل ،وعليه فنقول :إن األصل بقاء هذه الطهارة الثابتية بمقتضيى
الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل  ،وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقي غيير منيتقل
 ،وهذا هو القول الراجح عندنا ]
انتهاء مدة المسح ليست من نواقض الوضوء
إذا مض ي مييدة المسييح ولييم يحييدث المتوض ي فوضييوءه صييحيح إلييى أن يحييدث ألن
انتهاء مدة المسح ليس من نواقل الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قييال اْلمييام النييووي ( :وهييذا المييذهب حكيياه ابيين المنييذر عيين الحسيين البصييري وقتييادة
وسليمان بن حرب  ،واختياره ابين المنيذر  ،وهيو المختيار األقيوى  ،وحكياه أصيحابنا
عن داود ) المجموا  547/4وهو الذي ذهب إليه شييا اْلسيالم ابين تيميية كميا سيبق
في المسألة قبلها.
وقال ابن حزم الظاهري أيضا ً ( :وهذا هو القول الذي َل يجوز غيره  ،ألنه ليس فيي
شيء من األخبار أن الطهارة تنتقل عن أعضاء الوضوء وَل عن بعضيها بانقضياء
وق المسح  ،وإنما نهى عليه السالم عين أن يمسيح أحيد أكثير مين ثيالث للمسيافر أو
وقول رسيول هللا
يوم وليلة للمقيم  .فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه ،ه
 ما لم يقل  .فمن فعل ذليك واهميا ً فيال شييء علييه  ،ومين فعيل ذليك عاميداً بعيد قييام
الحجة عليه فقد أتيى كبييرة مين الكبيائر  ،والطهيارة َل ينقضيها إَل الحيدث  ،وهيذا قيد
صح طهارته  ،ولم يحدث فهو طاهر  ،والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ميا ليم ييأ
نص جلي في أن طهارته انتقض وإن لم يحدث  .وهذا الذي انقضى وق مسحه ليم
يحدث وَل جاء نص في أن طهارته انتقض َل عن بعل أعضيائه وَل عين جميعهيا
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 ،فهييو طيياهر يصييلي حتييى يحييدث  ،فيخلييع خفيييه حينئي ٍذ ومييا علييى قدميييه ويتوضييأ ثييم
يستأنف المسح توقيتا ً خر  ،وهكذا أبداً ) المحلى .332-349/4
قال الشيا محمد بين عثيميين رحميه هللا  [:الصيحيح أنيه َل ينيتقل الوضيوء بانتهياء
مييدة المسييح  ،يعنييي مييثالً لييو كاني تنتهييي مييدة المسييح السيياعة الثانييية عشييرة ظهييراً ،
وبقي على طهارتك إلى الليل فأن على طهارتك ه وذلك ألنه ليس هناك دليل عليى
انتقال الوضوء بانتهاء مدة المسح  ،ورسول هللا  و هق المسح وليم يوقي الطهيارة
 ،وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها  ،وهي أن ما ثب بدليل شرعي فإنيه َل
يرتفع إَل بدليل شرعي ه ألن األصل بقاء ما كان على ما كان ] .
وقال الشيا محميد ابين عثيميين رحميه هللا أيضيا ً َ :ل ينيتقل الوضيوء بانتهياء الميدة
الموقي الطهيارة حتيى
ألن النبي  ، إنما و هق مدة المسح َل انتهاء الطهيارة  ،فلييس ه
نقول إذا تم مدة المسح انتقض  ،بل الموق المسح  ،فنحن نقول  :إذا تمي الميدة
َل تمسح  ،لكن قبيل تميام الميدة إذا مسيح وأني عليى طهيارة فيإن طهارتيك هيذه قيد
تم بمتقضى دليل شرعي  ،وما تم بمقتضيى دلييل شيرعي فيال ينيتقل إَل بمقتضيى
دليل شرعي  ،وَل دليل على ذلك واألصل بقاء الطهارة وعيدم الينقل  ،وفيي مسيألة
النقل أصل أصهله رسول هللا  ،في الره جُل يخيل إليه أنه يجيد الشييء فيي الصيالة ،
فقال َ " :ل ينصرف حتى يسمع صوتا ً أو يجد ريحا ً " فلم يوجب النبيي الوضيوء إَل
على من تي هقن سبب وجوبه  ،وَل فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا ً فيه من حييث
الواقييع كمييا فييي الحييديث  ،أو ميين حيييث الحكييم الشييرعي  ،فييإن فييي كييل جهاليية  ،هييذا
جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل ؟ وهذا جاهل بالشرا هيل يوجيب أو َل ؟ فيإذا
قييال النبييي َ " :ل ينصييرف حتييى يسييمع صييوتا ً أو يجييد ريح يا ً " عُلييم أنييه َل ينييتقل
الوضوء إَل باليقين وهنا َل يقين فتبقى الطهارة ].
المسح على جورب فوق جورب
إذا لبس شخص جوربا ً فوق جورب قبل أن يحدث فله أن يمسح على الجورب الثاني
.
وقد سئل الشيا عبد العزيز بين بياز رحميه هللا تعيالى عين حكيم ميا إذا ليبس الشيخص
جوربا ً على طهارة بعد صالة الفجر وعند الوضوء لصالة الظهر مسح علييه  ،وبعيد
الصالة لبس عليه جوربا ً خر وهو أيضيا عليى طهيارة  ،فهيل يجيوز ليه المسيح عليى
الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟
فأجاب بقوله َ :ل حرج في المسح على الفوقاني إذا كني لبسيته عليى طهيارة وتكيون
المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقيانيه لكونيه ليبس عليى طهيارة  ،كميا ليو
لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة .
حكم المسح على األحذية " الكنادر "
يجوز المسح على األحذية " الكنادر " إذا كاني تغطيي الجيزء المفيرول غسيله مين
الرجلين وهو ما دون الكعبين  -والكعب هو العظم النات فيي أسيفل السياق  -وكيذلك
يجوز المسح على ما يسيمى باللغية الدارجية " البيوط " وميا يشيبهه مين األحذيية التيي
تغطي الكعبين ألن المقصود بالمسح على الخفين الوارد فيي النصيوص هيو التخفييف
عن الناس ورفع الحرج والمشقة فالصحيح الذي عليه المحققون من أهل العليم جيواز
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المسح على كل ما يلبس على الرجلين  ،بل إن بعل العلماء َل يشترط الشيرط اليذي
ذكرته وهو أن يكون ساتراً لمحل الفرل في غسل الرجلين ورأيه وجيه .
وهللا الهادي إلى سواء السبيل
كتبه الشيا الدكتور .حسام الدين بن موسى عفانه
األستاذ المشارك في الفقه واألصول /كلية الدعوة وأصول الدين  /جامعة القدس
بي المقدس  9ذو القعدة 4141هـ وفق  4221/4/4م
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