تنبيه الصديق إىل اشرتاط الفقهاء يف املسح على اجلورب أن
يكون من الصفيق ال الرقيق

احلؿد هلل افؼوي ادتغ ،وافصالة وافسالم ظذ شقد وفد آدم أمجعغ ،وظذ آله وأصحابه
وافتابعغ.
أما بعد ،أهيا اإلخوة افـبالء – مجؾؽم اهلل بافعؾم وافػؼه يف ذيعته-:
ؾفذه رشافة ؾؼفقة حتؿل هذا افعـوان:
”تـبقه افصديق إػ اصساط افػؼفاء يف ادسح ظذ اجلورب أن يؽون من افصػقق ٓ افرؿقق“.
وؿد اشتؾؾت ظامة ما جاء ؾقفا من ذح يل ظذ ـتاب “ظؿدة افػؼه” فإلمام موؾق افدين ابن
ؿدامة ادؼدد – رمحه اهلل-.
حقث ؿامت ضافبة ظؾم – شددها اهلل وصؽر هلا وأنعم ظؾقفا – بتػريغه من إذضة ثم أرشل
إيل ظز بريد زوجفا – شؾؿه اهلل-.
ؾزدت ظؾقه ما تقرس ،ورتبته فقُـتػع به أـثر ،وأشلل اهلل تعاػ أن يـػع به افؽاتب وافؼارئ
وافـاذ ،إكه شؿقع افدظاء.
وشوف يؽون افؽالم ظن هذه ادوضوع يف مخس وؿػات ،تسفق ً
ال فضبطه ،وإظاكة ظذ اإلملام
بام جاء ؾقه.
وما ـان يف ـالمي من صواب ؾؿن اهلل وحده ،ؾفو ادوؾق فه ،وادعغ ظؾقه ،وما ـان ؾقه من
خطل ؾؿـي ،ومن افشقطان ،واهلل ورشوفه من ذفك بريئان.
ثم أؿول مستعقـ ًا باهلل – ظز وجل – ؾفو ادستعان ،وظؾقه افتؽالن:

افوؿػة إوػ  /ظن أمهقة اجلؿع وافؽتابة يف اصساط افػؼفاء صػاؿة وثخاكة اجلورب ظـد
ادسح ظؾقه.
ٓ ريب أن إؾراد هذه ادسللة بافتصـقف ،ومجع ـالم افػؼفاء حوهلا ،وحتؼقق احلؽم ؾقفا،
وإطفاره وإصاظته ،دن إمور افـاؾعة فؾـاس ظؿوم ًا ،وادفؿة ٕهل افعؾم وضالبه افـاهبغ ظذ
اخلصوصٕ ،شباب ثالثة:
إول :تعؾق هذه ادسللة بػريضة افصالة افتي هي افرـن افثاين من أرـان اإلشالم ،وتتؽرر
ظذ ادسؾم وادسؾؿة يف افقوم وافؾقؾة مخس مرات.
وؿد يتوضلن هلا ويؿسحان ظذ جوربغ رؿقؼغ.
وهذا جيعؾفام يف حاجة صديدة دعرؾة حؽم مسحفام هذا ،فتصح صالهتام ،وتؽون مؼبوفة
ذظ ًا.
وجيعل أهل افعؾم وضالبه يف حاجة أصد مـفامٕ ،هنم ٓ يصححون بتحؼقؼفا ودراشتفا جقد ًا
صالة أنػسفم ؾؼط ،بل يصححون صالهتم ،وصالة افـاس معفم ،حقث يرجعون إفقفم يف
معرؾتفا ،ويستػتوهنم حوهلا ،ويدَ ِّر ُشون وخيطبون ؾقفم بلحؽامفا.
ؾال يعجؾن أحد يف افبت ؾقفا واإلؾتاء بؿجرد ؿراءة ظابرة دتن ؾؼفي أو ؾتقا ظامل يثق به ،أو
شامع رسيع فتؼرير ظامل أو باحث.
مع احلذر افشديد من اخلروج ظن جادة أشالؾـا أئؿة أهل افعؾم املاضغ ؾقفا ،وما ؿرروه
حوهلا ،وحول ؽرها من مسائل افعؾم.
إذ مغبة اخلروج وخقؿة ظذ اخلارج وظذ افـاس معه ٓ ،شقام إذا ـان خروجه يتعؾق بؿسللة
تبـى ظؾقفا صحة افعبادة أو بطالهنا ،ؾؽقف إذا ـاكت افعبادة من أرـان اإلشالم ،وـان افرـن
هو افصالة.

افثاين :ـثرة فبس ادسؾؿغ فؾجوارب رؿقؼفا وصػقؼفا ٓ شقام يف أظامهلم ومـاشباهتم وأوؿات
افشتاء وافزد.
افثافث :ظدم وجود مصـف مستؼل ؾقفا – ؾقام أظؾم  ،-جيؿع صتاهتا ،وما ورد ؾقفا من
أحاديث وآثار ،وما ـتبه افعؾامء حوهلا يف ـتب ذوح احلديث ،وؾؼه اختالف افعؾامء ،وؾؼه
ادذاهب ادشفورة.
افوؿػة افثاكقة  /ظن ادراد باجلورب.
ؿال بدر افدين افعقـي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “افبـاية ذح اهلداية”():607 / 1
اجلورب هو افذي يؾبسه أهل افبالد افشامقة افشديدة افزد ،وهو يتخذ من ؽزل افصوف
ادػتول ،يؾبس يف افؼدم إػ ما ؾوق افؽعب.ـها
وؿال افؼايض أبو بؽر ابن افعريب ادعاؾري املافؽي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ظارضة إحوذي
بؼح صحقح افسمذي”():149 /1
اجلورب :ؽشاء فؾؼدم من صوف يتخذ فؾتدؾئة.ـها
ويف “مواهب اجلؾقل يف ذح خمتك خؾقل”( )318 /1من ـتب املافؽقة:
ؿال يف “افت َّْو ِضقحِ ”:
اجلورب :ما ـان ظذ صؽل اخلف من ـت ٍ
َّان ،أو ؿطن أو ِ
ؽر ذفك.ـها
وؿال صؿس افدين افزرـق احلـبع – رمحه اهلل – يف ذحه ظذ “خمتك اخلرؿي”(/1
):398
اجلورب :ؽشاء من صوف يتخذ فؾدفء.ـها
وؿال مـصور بن يوكس افبفويت احلـبع – رمحه اهلل – يف ـتابه “افروض ادربع ذح زاد
ادستؼـع”(ص )33:ظن اجلورب:

وهو ما يؾبس يف افرجل ظذ هقئة اخلف من ؽر اجلؾد.ـها
ومن أمثؾته:
بافؼاب.
ما يسؿى افقوم ر َّ
افوؿػة افثافثة  /ظن أنواع اجلورب.
ذـر مجع من افػؼفاء – رمحفم اهلل تعاػ – أن أنواع اجلورب ثالثة:
إول :اجلورب افعادي.
وهو اجلورب افذي ُيتخذ مجقعه من ؽزل صوف أو ؿطن أو صعر مػتول وما صاـل ذفك.
افثاين :اجلورب ادُـْ َعل أو ادُـَ َّعل.
وهو اجلورب افذي ُجعل أشػؾه من جؾد وأظاله من صوف أو ؿطن وما صاـل ذفك.
وأخرج افبقفؼي – رمحه اهلل – يف “شــه”(  )1357ظن راصد بن كَجقح أنه ؿال:
ِ
((ر َأي ُت َأنَس بن ماف ِ ٍ
ِ
ك َد َخ َل ْ
مها َخ ٌّز َؾ َؿ َس َح َظ َؾ ْق ِف َام
َ ْ
اخلَ َال َء َو َظ َؾ ْقه َج ْو َر َبان َأ ْش َػ ُؾ ُف َام ُج ُؾو ٌد َو َأ ْظ َال ُ َ
َ ْ َ َ
)).
وؿال اإلمام إفباين – رمحه اهلل – يف تعؾقؼه ظذ رشافة افؼاشؿي “ادسح ظذ
اجلوربغ”(ص):42:
وشـده ظـد افبقفؼي ( )258 /1جقد.ـها
افثافث :اجلورب اد ُ َج َّؾد.
وهو اجلورب افذي وضع اجلؾد من أظاله ومن أشػؾه وباؿقه من صوف وما صاهبه.
وؿال بدر افدين افعقـي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “افبـاية ذح اهلداية”(-607 /1
 )608مبقـ ًا هذه إنواع افثالثة:
ؿؾت:

اجلورب هو افذي يؾبسه أهل افبالد افشامقة افشديدة افزد ،وهو يتخذ من ؽزل افصوف
ادػتول ،يؾبس يف افؼدم إػ ما ؾوق افؽعب.
ويف “ادـاؾع”:
ُم َّؾد :إذا وضعا اجلؾد ظذ أظاله وأشػؾه.
وجورب ُ َ
وادُـَ َّعل هو :افذي وضع جؾد ظذ أشػؾه ـافـعل فؾؼدم.ـها
افوؿػة افرابعة  /ظن حؽم ادسح ظذ اجلوربغ ( افؼاب).
مل يثبت ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه شؾم حديث يف ادسح ظذ اجلوربغ ،وشائر ما ورد من
أحاديث ٓ تثبت.
ومن هذه إحاديث:
حديث أيب موشى إصعري ،وحديث بالل بن رباح ،وحديث ادغرة بن صعبة ،وحديث
أنس بن مافك – ريض اهلل ظـفم  ،-وؽرها.
وؿد ؿال احلاؾظ افعؼقع – رمحه اهلل – يف ـتابه “افضعػاء”():1422
وإشاكقد يف اجلوربغ وافـعؾغ ؾقفا فغ.ـها
وؿد ـاكت حجة مجع من إئؿة – رمحفم اهلل تعاػ – ظذ جواز ادسح ظذ اجلوربغ آثار
افصحابة – ريض اهلل ظـفم – وحدها.
ومن همٓء إئؿة:
أمحد بن حـبل وإشحاق بن راهويه وأبو داود افسجستاين وابن ؿقم اجلوزية.
ؾؼال اإلمام ابن ؿقم اجلوزية – رمحه اهلل – يف “هتذيب افسـن”( – 189 /1ظـد حديث
رؿم – 159:مع ظون ادعبود):

ؾفمٓء ثالثة ظؼ صحابق ًا ،وافعؿدة يف اجلواز ظذ همٓء – ريض اهلل ظـفم – ٓ ظذ حديث
أيب ؿقس.ـها
وؿال أيض ًا  – 188 /1ظـد حديث رؿم – 159:مع ظون ادعبود):
وؿد كص أمحد ظذ جواز ادسح ظذ اجلوربغ ،و َظ َّؾ َل رواية أيب ؿقس.
وهذا من إكصاؾه وظدفه – رمحه اهلل  ،-وإكام ظؿدته همٓء افصحابة ،ورصيح افؼقاس …ـها
وبسبب ضعف إحاديث ادرؾوظة أيض ًا اختؾف أهل افعؾم – رمحفم اهلل تعاػ – يف حؽم
ادسح ظذ اجلوربغ إػ ؿوفغ:
افؼول إول :أنه ٓ جيوز.
وهو ؿول ـثر من افػؼفاء.
ؿال احلاؾظ أبو بؽر ابن ادـذر افـقسابوري – رمحه اهلل – يف ـتابه “إوشط يف افسـن
واإلمجاع وآختالف”( – 119 /2بعد حديث رؿم):486:
وأنؽرت ضائػة ادسح ظذ اجلوربغ وـرهته ،وممن ـره ذفك ،ومل يره:
مافك بن أنس وإوزاظي وافشاؾعي وافـعامن ،وهذا مذهب ظطاء ،وهو آخر ؿوفقه ،وبه ؿال
ُماهد وظؿرو بن ديـار واحلسن بن مسؾم.ـها
ومن حجتفم:
أنه مل يرد يف ادسح ظذ اجلوربغ حديث ثابت ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،وإكام ورد ظـه
ادسح ظذ اخلػغ ،ؾقؼك جواز ادسح ظؾقفام.
افؼول افثاين :أنه جيوز.
وهو ؿول ـثر من افػؼفاء أو أـثرهم.

ؿال احلاؾظ أبو بؽر ابن ادـذر افـقسابوري – رمحه اهلل – يف ـتابه “إوشط يف افسـن
واإلمجاع وآختالف”( – 118-117 /2بعد حديث رؿم):485:
وؿال هبذا افؼول:
ظطاء بن أيب رباح واحلسن وشعقد بن ادسقب ـذفك ،ؿآ :إذا ـاكا صػقؼغ ،وبه ؿال افـخعي
وشعقد بن جبر وإظؿش وشػقان افثوري واحلسن بن صافح وابن ادبارك وزؾر وأمحد
وإشحاق ،وؿال أبو ثور :يؿسح ظؾقفام إذا ـاكا ُيؿشى ؾقفام ،وـذفك ؿال يعؼوب وحمؿد :إذا
ـاكا ثخقـغ ٓ يشػان.ـها
وهو أيض ًا ؿول داود بن ظع افظاهري وابن حزم.
وؿال اإلمام ابن ؿقم اجلوزية – رمحه اهلل – يف “هتذيب افسـن”( – 189 /1ظـد حديث
رؿم – 159:مع ظون ادعبود):
وادسح ظؾقفام ؿول أـثر أهل افعؾم.ـها
وؿال بدر افدين افعقـي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “كخب إؾؽار يف تـؼقح مباين إخبار
يف ذح معاين أثار”():299 /2
اجلؿفور من افعؾامء ظذ جواز ادسح ظذ اجلوربغ.ـها
وؿد ؿوي هذا افؼول من جفتغ:
إوػ :ثبوت ادسح ظذ اجلوربغ ظن أصحاب افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم من ؽر خالف
بقـفم ،ؾؽان إمجاظ ًا.
ؾؼد ثبت ادسح ظؾقفا ظن:
ظع بن أيب ضافب ،وأنس بن مافك ،وافزاء بن ظازب ،وأيب أمامة افباهع ،وأيب مسعود
إنصاري ظؼبة بن ظؿرو – ،ريض اهلل ظـفم-.

وؿال اإلمام إشحاق بن راهويه – رمحه اهلل – ـام يف “إوشط” ٓبن ادـذر (– 118 /2
بعد حديث رؿم):485:
مضت افسـة من أصحاب افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ومن بعدهم من افتابعغ يف ادسح ظذ
اجلوربغ ٓ ،اختالف بقـفم يف ذفك.ـها
وؿال اإلمام أمحد بن حـبل – رمحه اهلل – ـام يف ـتاب “إوشط” ٓبن ادـذر (– 118 /2
بعد حديث رؿم )495:حمتج ًا فؾجواز:
ؿد ؾعؾه شبعة أو ثامكقة من أصحاب افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم.ـها
وؿال احلاؾظ أبو بؽر ابن ادـذر افـقسابوري – رمحه اهلل – يف ـتابه “إوشط يف افسـن
واإلمجاع وآختالف”( – 115 /2ؿبل حديث رؿم):477:
روي إباحة ادسح ظذ اجلوربغ ظن تسعة من أصحاب رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم:
ظع بن أيب ضافب ،وظامر بن يارس ،وأيب مسعود ،وأنس بن مافك ،وابن ظؿر ،وافزاء بن
ظازب ،وبالل ،وأيب أمامة ،وشفل بن شعد.ـها
وؿال اإلمام ابن ؿقم اجلوزية – رمحه اهلل – يف “هتذيب افسـن”( – 189 /1ظـد حديث
رؿم – 159:مع ظون ادعبود):
“ؿال ابن ادـذر:
روي ادسح ظذ اجلوربغ ظن تسعة من أصحاب افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم:
ظع وظامر وأيب مسعود إنصاري وأنس وابن ظؿر وافزاء وبالل وظبد اهلل بن أيب أوىف
وشفل بن شعد”.
وزاد أبو داود:
“ وأبو أمامة وظؿرو بن حريث وظؿر وابن ظباس”.

ؾفمٓء ثالثة ظؼ صحابق ًا.
وافعؿدة يف اجلواز ظذ همٓء – ريض اهلل ظـفم – ٓ ظذ حديث أيب ؿقس.ـها
ثم ؿال – رمحه اهلل – بعد ذفك:
وٓ كعرف يف افصحابة خمافػ ًا دن شؿقـا.ـها
وؿال ابن حزم افظاهري – رمحه اهلل – يف ـتابه “ادحذ بأثار”( – 324 /1مسللة
رؿم):212:
ٓ يعرف هلم ممن جيقز ادسح ظذ اخلػغ من افصحابة – ريض اهلل ظـفم – خمافف.ـها
وؿال اإلمام ابن ؿدامة ادؼدد احلـبع – رمحه اهلل – يف ـتابه “ادغـي”():374 /1
وٕن افصحابة – ريض اهلل ظـفم – مسحوا ظذ اجلوارب ،ومل يظفر هلم خمافف يف ظكهم،
ؾؽان إمجاظ ًا.ـها
وؿال بدر افدين افعقـي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “افبـاية ذح اهلداية”():608 /1
وؿوهلام ؿول اجلؿفور من افصحابة:
ـعع بن أيب ضافب ،وأيب مسعود افبدري ،وأنس بن مافك ،وافزاء بن ظازب ،وأيب أمامة
افبؾوي ،وظؿر ،وابـه ،وشعد بن أيب وؿاص ،وشعقد بن ظؿرو بن حريث ،وشعقد ،وبالل،
وظامر بن يارس ،ؾفمٓء افصحابة ٓ يعرف هلم خمافف.ـها
افثاكقة :بافؼقاس ظذ ادسح ظذ اخلػغ.
ؾؼال ظالء افدين افؽاشاين احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “بدائع افصـائع يف ترتقب افؼائع
“():10 /1
ٕن اجلواز يف اخلف فدؾع احلرج ،ملا يؾحؼه من ادشؼة بافـزع ،وهذا ادعـى موجود يف
اجلورب.ـها

وؿال اإلمام ابن ؿقم اجلوزية – رمحه اهلل – يف “هتذيب افسـن”( – 188 /1ظـد حديث
رؿم – 159:مع ظون ادعبود):
وؿد كص أمحد ظذ جواز ادسح ظذ اجلوربغ ،و َظ َّؾ َل رواية أيب ؿقس.
وهذا من إكصاؾه وظدفه – رمحه اهلل  ،-وإكام ظؿدته همٓء افصحابة ،ورصيح افؼقاس ،ؾنكه
ٓ يظفر بغ اجلوربغ واخلػغ ؾرق ممثر ،يصح أن حيال احلؽم ظؾقه.ـها
وؿال اإلمام ابن تقؿقة احلراين – رمحه اهلل – ـام يف “ُمؿوع افػتاوى”():214 /21
ؾػي “افسـن (( ”:أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم مسح ظذ جوربقه وكعؾقه)).
وهذا احلديث إذا مل يثبت ؾافؼقاس يؼتيض ذفك ،ؾنن افػرق بغ اجلوربغ وافـعؾغ إكام هو ـون
هذا من صوف ،وهذا من جؾود ،ومعؾوم أن مثل هذا افػرق ؽر ممثر يف افؼيعة ،ؾال ؾرق
بغ أن يؽون جؾود ًا أو ؿطـ ًا أو ـتاك ًا أو صوؾ ًا ،ـام مل يػرق بغ شواد افؾباس يف اإلحرام
وبقاضه ،وحمظوره ومباحه ،وؽايته أن اجلؾد أبؼى من افصوف ،ؾفذا ٓ تلثر فه ،ـام ٓ تلثر
فؽون اجلؾد ؿوي ًا ،بل جيوز ادسح ظذ ما يبؼى وما ٓ يبؼى ،وأيض ًا ؾؿن ادعؾوم أن احلاجة إػ
ادسح ظذ هذا ـاحلاجة إػ ادسح ظذ هذا شواء ،ومع افتساوي يف احلؽؿة واحلاجة يؽون
افتػريق بقـفام تػريؼ ًا بغ ادتامثؾغ ،وهذا خالف افعدل وآظتبار افصحقح افذي جاء به
افؽتاب وافسـة ،وما أنزل اهلل به ـتبه ،وأرشل به رشؾه ،ومن ؾرق بؽون هذا يـػذ املاء مـه
وهذا ٓ يـػذ مـه ،ؾؼد ذـر ؾرؿ ًا ضردي ًا ظديم افتلثر ،وفو ؿال ؿائل :يصل املاء إػ افصوف
أـثر من اجلؾد ؾقؽون ادسح ظؾقه أوػ فؾصوق افطفور به أـثر ،ـان هذا افوصف أوػ
بآظتبار من ذفك افوصف ،وأؿرب إػ إوصاف ادمثرة ،وذفك أؿرب إػ إوصاف
افطردية ،وـالمها باضل.ـها

وؿال ابن رصد احلػقد املافؽي – رمحه اهلل – يف ـتابه ” بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد”(/1
 )64-62يف بقان وجفة افؼوفغ مجقع ًا:
ادسللة افثافثة:
وأما كوع حمل ادسح ؾنن افػؼفاء افؼائؾغ بادسح اتػؼوا ظذ جواز ادسح ظذ اخلػغ.
واختؾػوا يف ادسح ظذ اجلوربغ ،ؾلجاز ذفك ؿوم ومـعه ؿوم.
وممن مـع ذفك مافك وافشاؾعي وأبو حـقػة ،وممن أجاز ذفك أبو يوشف وحمؿد صاحبا أيب
حـقػة وشػقان افثوري.
وشبب اختالؾفم يف صحة أثار افواردة ظـه – ظؾقه افصالة وافسالم – أنه مسح ظذ
اجلوربغ ،وافـعؾغ.
واختالؾفم أيض ًا يف هل يؼاس ظذ اخلف ؽره ،أم هي ظبادة ٓ يؼاس ظؾقفا ،وٓ يتعدى هبا
حمؾفا؟ ؾؿن مل يصح ظـده احلديث ،أو مل يبؾغه ،ومل ير افؼقاس ظذ اخلف ،ؿك ادسح ظؾقه،
ومن صح ظـده آثر ،أو جوز افؼقاس ظذ اخلف أجاز ادسح ظذ اجلوربغ.ـها
تـبقه:
أخرج أمحد ( )22383ومن ضريؼه أبو داود ( )146واحلاـم ( )602ظن ثوبان – ريض اهلل
ظـه ـ أنه ؿال:
ول ِ
رس َّي ًة َؾ َل َصاهبم ا ْف َز ُدَ ،ؾ َؾام َؿ ِدموا َظ َذ رش ِ
اهلل َظ َؾقْ ِه َو َش َّؾ َم َ ِ
اَّللِ َص َّذ
ول َّ
(( َب َع َث َر ُش ُ َّ
َ ُ
َّ ُ
اَّلل َص َّذ ُ
َُُ ْ
ب وافتَّس ِ
ِ
ِ
اخ ِ
غ)).
اهلل َظ َؾ ْقه َو َش َّؾ َم َأ َم َر ُه ْم َأ ْن َي ْؿ َس ُحوا َظ َذ ا ْف َع َصائ ِ َ َ
ُ
وراصد بن شعد خمتؾف يف شامظه من ثوبان – ريض اهلل ظـه-.
ؾؼال إئؿة أمحد بن حـبل وأبو حاتم افرازي وإبراهقم احلريب – رمحفم اهلل  :-مل يسؿع من
ثوبان.

وؿال اإلمام افبخاري – رمحه اهلل  :-شؿع ثوبان.
وفو ؿقل بثبوته بـاء ظذ ؿول اإلمام افبخاري – رمحه اهلل – ؾال يصؾح أن يؽون من أدفة
جواز ادسح ظذ اجلوربغ.
ٕنه ؿد كص مجع من أهل افؾغة وؽريب احلديث ظذ أن افتساخغ هي اخلػاف.
مـفم:
افػراهقدي وأبو ظبقد وإبراهقم احلريب وابن ظباد وكشوان احلؿري وافزخمؼي وابن اجلوزي
وابن إثر واجلوهري وافػروز أبادي.
وؿال ابن إثر – رمحه اهلل – يف ـتابه “افـفاية يف ؽريب احلديث وإثر”():189 /1
وؿال محزة إَصبفاين يف ـتاب “ادُوازكة”:
ف.ـها
وجاء ذـر افتَّساخغ يف احلديث ،ؾؼال من تعاضى تػسره :هو اخلُ ر
وشبب ذـري هلذه افوؿػة هو دؾع ما ؿد حيصل ظذ بعض ادطافعغ من ذود ذهن أو خؾط
ٕحؽام ادسح ظذ اخلػغ بلحؽام ادسح ظذ اجلوربغ ،ؾقظن أن ـالم افػؼفاء – رمحفم اهلل
– ؾقفام واحد ،ويؼصد به مجقعفام يف ـل إحؽام.
افوؿػة اخلامسة  /ظن اصساط افػؼفاء افصػاؿة وافثخاكة يف اجلورب ظـد ادسح ظؾقه.
وهذه ادسللة هي إشاس ،وادؼصودة بافبحث ،وظؾقفا ـان ظـوان افرشافة.
وشوف يؽون افؽالم ظن هذه افوؿػة يف أربعة ؾروع فتؽون أـثر وضوح ًا ،وأبغ يف افتجؾقة،
وأيرس ظذ ادطافع:
افػرع إول :ظن أثار افواردة ظن افتابعغ يف أن ادسح ظذ اجلوارب إكام يؽون إذا ـاكت
صػقؼة ثخقـة.
ؿال احلاؾظ ابن أيب صقبة – رمحه اهلل – يف “مصـػه”():1976

حدثـا هشقم ؿال :أخزكا يوكس ظن احلسن ،وصعبة ظن ؿتادة ظن شعقد بن ادسقب واحلسن
أهنام ؿآ:
غ إِ َذا ـَاكَا َص ِػق َؼ ْ ِ
اجلَ ْو َر َب ْ ِ
(( ُي ْؿ َس ُح َظ َذ ْ
غ)).
وإشـاده صحقح.
افػرع افثاين :ظن اإلمجاع ادـؼول يف أن ادسح ظذ اجلوارب افرؿقؼة ٓ جيوز ،وأنه ٓ بد ؾقفام
من افثخاكة وافصػاؿة.
أوًٓ :ؿال أبو احلسن ابن افؼطان افػاد املافؽي – رمحه اهلل – يف ـتابه “اإلؿـاع يف مسائل
اإلمجاع” – 227 /1(:رؿم )351:كؼ ً
ال من ـتاب “افـ ِّر” فؾؼايض أيب افعباس افظاهري:
وأمجع اجلؿقع أن اجلوربغ إذا مل يؽوكا ـثقػغ مل جيز ادسح ظؾقفام.ـها
ثاكق ًا :ؿال ظالء افدين افؽاشاين احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “بدائع افصـائع يف ترتقب
افؼائع”(): 10 / 1
وأما ادسح ظذ اجلوربغ ،ؾنن ـاكا ُمؾدين أو مـ َّعؾغ ،جيزيه بال خالف ظـد أصحابـا ،وإن مل
يؽوكا ُمؾدين وٓ مـ َّعؾغ.
ؾنن ـاكا رؿقؼغ ِ
يش َّػان املاء ٓ ،جيوز ادسح ظؾقفام باإلمجاع.
وإن ـاكا ثخقـغ ٓ جيوز ظـد أيب حـقػة وظـد أيب يوشف ،وحمؿد :جيوز ،وروي ظن أيب حـقػة
أنه رجع إػ ؿوهلام يف آخر ظؿره.ـها
تـبقه مفم:
ؿال أبو زـريا افـووي افشاؾعي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ادجؿوع ذح ادفذب”():527 /1

وحؽى أصحابـا ظن ظؿر وظع – رىض اهلل ظـفام – جواز ادسح ظذ اجلورب ،وإن ـان
رؿقؼ ًا ،وحؽوه ظن أيب يوشف وحمؿد وإشحاق وداود ،وظن أيب حـقػة ادـع مطؾؼ ًا ،وظـه أنه
رجع إػ آباحة.ـها
وهذا افـؼل ٓ يمثر يف اإلمجاع ادـؼول شابؼ ًإ ،مرين:
أحدمها :أن هذا افؼول فقس بؿعروف ظن ظؿر بن اخلطاب وظع بن أيب ضافب -ريض اهلل
ظـفام – وٓ مـؼول بنشـاد ثابت وٓ ضعقف ،بل مل أجده إٓ يف هذه احلؽاية ،بعد بحث صديد
يف ـتب احلديث وذوحه ،وـتب ؾؼه اختالف افعؾامء ،وـتب ادذاهب ادعروؾة ،وافؽتب
ادػردة يف ادسح ظذ اخلػغ واجلوربغ.
وافثاين :أن ما حؽاه بعض افشاؾعقة ظن أيب يوشف وحمؿد خالف ادوجود ادشفور ظـفام يف
ـتب احلـػقة وؽرهم.
ؾؼد ؿال افعالمة أبو شؾقامن اجلوزجاين – رمحه اهلل – يف ـتاب “إصل فإلمام حمؿد بن
احلسن افشقباين”():72 /1
وؿال أبو يوشف وحمؿد :إذا مسح ظذ اجلوربغ أجزأه ادسح ،ـام جيزي ظذ اخلف ،إذا ـان
اجلوربان ثخقـغ ٓ يشػان.ـها
وأبو شؾقامن اجلوزجاين من تالمقذ أيب يوشف وحمؿد ،وأخذ افػؼه ظـفام مجقع ًا ،وروى ظـفام
افؽتب وإمايل.
وؿال احلاؾظ أبو جعػر افطحاوي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ذح معاين أثار”(/1
):98

ٕنا ٓ كرى بلش ًا بادسح ظذ اجلوربغ إذا ـاكا صػقؼغ ،ؿد ؿال ذفك أبو يوشف وحمؿد ،وأما
أبو حـقػة – رمحه اهلل تعاػ – ؾنكه ـان ٓ يرى ذفك حتى يؽوكا صػقؼغ ويؽوكا ُمؾدين
ؾقؽوكان ـاخلػغ.ـها
وـذفك ما كؼؾوه ظن اإلمام إشحاق بن راهويه – رمحه اهلل – فقس بؿذهبه ،وخالف ما كُؼل
واصتفر ظـه.
ؾؼد ؿال اإلمام افسمذي – رمحه اهلل – يف “شــه”( – 167 /1بعد حديث رؿم):99:
وبه يؼول شػقان افثوري وابن ادبارك وافشاؾعي وأمحد وإشحاق ،ؿافواَ :ي ْؿسح ظذ اجلوربغ
وإن مل تؽن كعؾغ إذا ـاكا ثخقـغ.ـها
وؿال اإلمام افبغوي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ذح افسـة”( – 458 /1ظـد حديث رؿم:
):236
ؾلجازه مجاظة ،إذا ـاكا ثخقـغ ٓ يشػان ،وهو ؿول افثوري وابن ادبارك وافشاؾعي وأمحد
وإشحاق وأصحاب افرأي.ـها
وـذا ؿال ؽرمها.
وأما افـؼل ظن داود افظاهري – رمحه اهلل – ؾؾم أجده بعد بحث صديد إٓ يف حؽاية افـووي
هذه ظن إصحاب.
افـر”( كؼ ً
ال
وؿد ؿال افػؼقه افظاهري افؼايض أبو افعباس ادـصوري – رمحه اهلل – يف ـتابه “ ِّ
ظن ـتاب”اإلؿـاع يف مسائل اإلمجاع”ٓبن افؼطان  – 227 /1رؿم):351:
وأمجع اجلؿقع أن اجلوربغ إذا مل يؽوكا ـثقػغ مل جيز ادسح ظؾقفام.ـها
وؿال ظز افدين ابن إثر – رمحه اهلل – يف ـتابه ” افؾباب يف هتذيب إنساب”()263 /3
ظن افؼايض أيب افعباس ادـصوري:

وـان ؾؼقف ًا ظذ مذهب داود افظاهري.ـها
وؿال أبو افػرج افوراق ادعروف بابن افـديم يف “افػفرشت”(ص):269:
ظذ مذهب داود ،من أؾاضل افداوديغ.ـها
افػرع افثافث :ظن بعض افـؼول ظن افعؾامء يف اصساط صػاؿة وثخاكة اجلورب ظـد ادسح
ظؾقه.
أوًٓ :ؿال اإلمام احلسغ بن مسعود افبغوي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ذح افسـة”(458 /1
ظـد حديث رؿم):236 :واختؾػوا يف جواز ادسح ظذ اجلوربغ ،ؾلجازه مجاظة ،إذا ـاكا ثخقـغ ٓ يشػان ،وهو ؿول
افثوري وابن ادبارك وافشاؾعي وأمحد وإشحاق وأصحاب افرأي.
ؿال افشاؾعي :إذا ـاكا مـ َّعؾغ يؿؽن متابعة ادق ظؾقفام.ـها
ثاكق ًا :ؿال احلاؾظ أبو جعػر افطحاوي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “ذح معاين
أثار”():98 /1
ٕنا ٓ كرى بلش ًا بادسح ظذ اجلوربغ إذا ـاكا صػقؼغ ،ؿد ؿال ذفك أبو يوشف وحمؿد ،وأما
أبو حـقػة – رمحه اهلل تعاػ – ؾنكه ـان ٓ يرى ذفك حتى يؽوكا صػقؼغ ويؽوكا ُمؾدين
ؾقؽوكان ـاخلػغ.ـها
ثافث ًا :ؿال ظالء افدين افؽاشاين احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “بدائع افصـائع يف ترتقب
افؼائع”(): 10 / 1
وإن ـاكا ثخقـغ ٓ جيوز ظـد أيب حـقػة وظـد أيب يوشف ،وحمؿد :جيوز ،وروي ظن أيب حـقػة
أنه رجع إػ ؿوهلام يف آخر ظؿره ،وذفك أنه مسح ظذ جوربقه يف مرضه ،ثم ؿال ف ُع َّواده :ؾعؾت
ما ــت أمـع افـاس ظـه ،ؾاشتدفوا به ظذ رجوظه.ـها

رابع ًا :ؿال اإلمام افشاؾعي – رمحه اهلل – يف ـتابه “إم”():93-92 /1
ؾنذا ـان اخلُ َّػان من ُف ُبود أو ثقاب أو ُض ًػى ؾال يؽوكان يف معـى اخلف حتى ُيـَ َّعال جؾد ًا أو
خشب ًا أو ما يبؼى ،إذا تُوبع ادق ظؾقه ،ويؽون ـل ما ظذ مواض ِع افوضوء مـفا صػقؼ ًا ٓ
َي ِشف ،ؾنذا ـان هؽذا مسح ظؾقه ،وإذا مل يؽن هؽذا مل يؿسح ظؾقه ،وذفك أن يؽون صػق ًؼا ٓ
َي ِشف وؽر ُمـَ َّعل ؾفذا جورب ،أو يؽون ُمـَ َّع ً
ف
ال َويؽون َي ِشف ؾال يؽون هذا ُخ ّػ ًا ،إكام اخلُ ر
ما مل َي ِشف.
وإِن ـان ُمـَ َّع ً
ال وما ظذ مواض ِع افوضوء صػقؼ ًا ٓ َي ِشف ،وما ؾوق مواض ِع افوضوء َي ِشف مل
يرضهٕ ،نه فو مل يؽن يف ذفك رء مل يرضه ،وإن ـان يف رء مما ظذ مواض ِع افوضوء رء
َي ِشف مل يؽن فه أن يؿسح ظؾقه.ـها
خامس ًا :ؿال أبو زـريا حمقي افدين ابن ذف افـووي افشاؾعي – رمحه اهلل – يف ـتابه
“ادجؿوع ذح ادفذب”():526 /1
وكص افشاؾعي – رىض اهلل ظـه – ظؾقفا يف “إم” ـام ؿافه ادصـف ،وهو أنه جيوز ادسح
ظذ اجلورب بؼط أن يؽون صػقؼ ًا مـ َّعالً.ـها
وؿال أيض ًا ():527 /1
ؿد ذـركا أن افصحقح من مذهبـا أن اجلورب إن ـان صػقؼ ًا يؿؽن متابعة ادق ظؾقه جاز
ادسح ظؾقه وإٓ ؾال.ـها
شادش ًا :ؿال اإلمام ابن ؿدامة ادؼدد احلـبع – رمحه اهلل – يف ـتابه “ادغـي”(-374 /1
):375
وؿد ؿال أمحد يف موضع:

ٓ جيزئه ادسح ظذ اجلورب حتى يؽون جورب ًا صػقؼ ًا ،يؼوم ؿائامً يف رجؾه ٓ يـؽرس مثل
اخلػغ ،إكام مسح افؼوم ظذ اجلوربغ أنه ـان ظـدهم بؿـزفة اخلف ،يؼوم مؼام اخلف يف ِر ْجل
افر ُجل ،يذهب ؾقه افرجل وجييء.ـها
َّ
شابع ًا :ؿال أبو احلسن ظع بن شؾقامن ادرداوي احلـبع – رمحه اهلل – يف ـتابه ” اإلكصاف يف
معرؾة افراجح من اخلالف”():182 /1
ؿوفه ” :أو اجلورب خػقػ ًا يصف افؼدم أو يسؼط مـه إذا مشى“:
جي ْز ادسح ظذ هذا بال كزا عٍ.ـها
مل َ ُ
تـبقه مفم:
ؿال ادرداوي – رمحه اهلل – يف ـتابه ” اإلكصاف يف معرؾة افراجح من اخلالف”(-180 /1
):181
ذـر ادصـف هـا جلواز ادسح ذضغ:
شس حمل افػرض وثبوته بـػسه.
و َث َّم ذوط أخر:
مـفا :تؼدم افطفارة ـامؾة ،ظذ افصحقح من ادذهب ،ـام تؼدم يف ـالم ادصـف…،
ومـفا :أن ٓ يصف افؼدم فصػائه.
ؾؾو وصػه مل يصح ظذ افصحقح من ادذهب ـافزجاج افرؿقق ،وؿقل :جيوز ادسح ظؾقه.ـها
ؾال يصح أن يؼال:
إن احلـابؾة هلم ؿول يف جواز ادسح ظذ اجلورب افرؿقق بـاء ظذ هذا افؽالمٕ ،ن هذا افؽالم
ظن اخلف ٓ اجلورب.
وأما اجلورب ؾؼد حؽى ؾقه ادرداوي كػسه ظدم اخلالف بغ احلـابؾة يف ظدم جوازه.

ؾؼال ظؼب ذفك من كػس افؽتاب ( )182 /1ـام تؼدم:
جي ْز ادسح ظذ هذا بال كزا عٍ.ـها
مل َ ُ
ثامـ ًا :ؿال افعالمة ظبد افعزيز بن ظبد اهلل بن باز – رمحه اهلل – ـام يف “ؾتاوى كور ظذ
افدرب”():157 /5
من ذط ادسح ظذ اجلوارب:
أن يؽون صػقؼ ًا شاترا ً ،ؾنن ـان صػاؾ ًا مل جيز ادسح ظؾقهٕ ،ن افؼدم واحلال ما ذـر يف حؽم
ادؽشوؾة.ـها
تاشع ًا :ؿال إبراهقم افصبقحي – وهو معارص – يف ـتابه “مسائل ادسح ظذ
اخلػغ”(ص):108:
ـام أن يف هذا خمافػة دن شبق إػ افؼول بادسح ظذ اجلوارب من أصحاب افؼرون ادػضؾة ،إذ
مل يؼل أحد مـفم بجواز ادسح ظذ افشػاف ،ؾقام أظؾم.ـها
افػرع افرابع :ظن حد افصػاؿة وافثخاكة وافؽثاؾة فؾجورب.
اجلورب افصػقق أو افثخغ أو افؽثقف هو:
اجلورب افذي ٓ تبان من حتته بؼة افؼدم.
وظؽسه افرؿقق افذي يشف.
افزبِ ِ
قد ّي احلـػي – رمحه اهلل – يف ـتابه “اجلوهرة افـرة ظذ خمتك
وؿد ؿال أبو بؽر بن ظع َّ
افؼدوري”( )28 /1ظن معـى ؿول أيب يوشف وحمؿد“ :جيوز ادسح ظذ اجلوربغ إذا ـاكا
ثخقـغ ٓ ِ
يش َّػان”:
وؿوفه “ٓ َي ِش َّػان” أي ٓ :يرى ما حتتفام من بؼة افرجل من خالفه.ـها

وؿال ظبد احلؿقد افؼواين افشاؾعي – رمحه اهلل – يف حاصقته ظذ ” حتػة ادحتاج يف ذح
ادـفاج”():249 /1
صػقق أي متغ ،أنه يؿـع طفور حمل افوضوء ويسسه َب ْ ِ
ك ٌّي.ـها
وؿال اإلمام ابن ؿدامة ادؼدد احلـبع – رمحه اهلل يف ـتابه “ادغـي”():373 /1
إكام جيوز ادسح ظذ اجلورب بافؼضغ افؾذين ذـركامها يف اخلف.
أحدمها :أن يؽون صػقؼ ًا ٓ يبدو مـه رء من افؼدم.ـها
وـتبه:
ظبد افؼادر بن حمؿد بن ظبد افرمحن اجلـقد.

