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 بُغية املكتفي رسالة 
  ف انحففي  اخلجواز املسح على يف 
 ه(4411عبد الغين بن إمساعيل الفابلسي )تد.

 حتقيق
 الباروينسليمان عمر علي  د.

 جامعة مصراتة -كلية الرتبية
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 التحقيقمقدمة 
، كم  امْبيادل غرو التالنبيْب كادلرسلْب، كعلى آلو كصحاب خامتاحلمد هلل رب العادلْب، كالصالة كالسالـ على 

 تبعهم إبحساف إىل يـو الدي ، أما بعد:
الفقو الشرعي م  أجل العلـو الٍب ينبغي أف يُهتم هبا، كمسائل ىذا العلم كثّبة كمتفرعة، كاخلوض فيها فإف 

ّبنا م  اجلهد كالوقت، كلك  كلما ضاقت دائرة البحث كتركزت كانت النتيجة أكثر دقة كامتيازنا، كإف يتطلب كث
م  العلماء ادلتخصصْب الذي  عنوا هبذا النوع م  البحث العلمي ادلركز: الشيخ عبد الغِب ب  إمساعيل النابلسي 

ية ٙبتاج إىل دراسة علمية دقيقة، ق(، الذم خصص كثّبنا م  رسائلو يف ٕبث جزئيات فقه1143احلنفي )ت
فكاف م  مجلة ما تناكلو ابلبحث كالدراسة: مسألة ادلسح على اخلفْب كما يندرج ٙبتها م  أحكاـ على ادلذىب 
احلنفي، فوضع فيها رسالة مساىا ابسم: )بغية ادلكتفي يف ادلسح على اخلف احلنفي(، فذكر فيها كثّبنا م  

ألة على ادلذىب احلنفي، كمزجها يف بعض ادلواضع ببعض األقواؿ كاألحكاـ األحكاـ الشرعية اخلاصة ابدلس
كعند اطالعي على ىذه الرسالة كجدت على ادلذىب الشافعي، فجاءت الرسالة مستوفاة ٗبا يتعلق هبذه ادلسألة.

 دة.  لدراسة كالبحث؛ فرأيت أف أحققها لالستفادة منها، كإلظهارىا يف حلة جديا تستوجبفيها مادة علمية 
 تعريفنا ابدلؤلف، كتعريفنا برسالتو. -إبجياز -قدمت للتحقيق بقسم دراسي، ذكرت فيو كقد

، هبا كاعتمدت يف ٙبقيقي على نسخة سلطوطة يتيمة، كمل أجد نسخة غّبىا مع طوؿ ٕبث كتنقيب؛ فاكتفيت
 كاتبعت يف ٙبقيقها منهج التحقيق ادلتعارؼ عليو بْب أىل التحقيق.

 وهللا ويل التوفيق                                                             
 )احملقق(                                                                 
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 )قسم الدراسة(
 التعري ف ابملؤل ف -أوًل 

ىو أبو الفيض عبد الغِب ب  إمساعيل ب  عبد الغِب ب  إمساعيل ب  أمحد ب  إبراىيم  :(1))امسه( -4
 الدمشقي الصاحلي احلنفي النقشبندم القادرم، ادلعركؼ ابلنابلسي.

 ـ(.1641ق= 1050( ذم احلجة، سنة )5كلد النابلسي يف مدينة دمشق، يف ) :(2))مولده( -2
كصفو احلسيِب أبنو الويل العارؼ، أستاذ األساتذة، كجهبذ اجلهابذة، ينبوع العوارؼ  :(3))أوصافه( -1

كادلعارؼ، اإلماـ الوحيد، كاذلماـ الفريد، العامل العالمة، كاحلجة الفهامة، البحر الكبّب، كاحلرب الشهّب، 
 شيخ اإلسالـ، كصدر األئمة األعالـ.

ّب يف قراءة القرآف كطلب العلم، مث تويف كالده فنشأ كىو صغالنابلسي بدأ  :(4))حياته ونشأته( -1
، فأخذى على يد مجلة م  علماء عصره، كسلك الطريقة الصوفية  ايتيمنا، كأكّب على ٙبصيل العلـو

القادرية، كالنقشبندية، مث تصدر للوعظ كاإلرشاد كالتدريس ابجلامع األموم بدمشق. كرحل إىل 
ابلس، كفلسطْب، كمصر، كلعلو شأنو يف رلاؿ التصوؼ كاألدب إستنبوؿ، كالبقاع، كجبل لبناف، كطر 

كالتصنيف كالرحالت كتربية ألوؼ ادلريدي ؛ كاف النابلسي قد شغل الناس يف ىذه البلداف، مث عاد 
 ليستقر يف الصاحلية بدمشق حٌب تويف.

القلعي أخذ النابلسي ع  مجلة م  شيوخ عصره، منهم: إبراىيم الفتاؿ، كأمحد  :(5))شيوخه( -5
احلنفي، كأبو احلس  علي الشرباملسي، كالشمس دمحم العيثاكم، كعبد الباقي احلنبلي، كعبد القادر 

                                                 

، كمعجم ادلؤلفْب 3/8، كإيضاح ادلكنوف 758 -2/756، كفهرس الفهارس 4/32، كاألعالـ 3/30( ينظر: سلك الدرر 1)
.1/247، كفهارس علـو القرآف الكرمي دلخطوطات دار الكتب الظاىرية 234، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:5/271

  
، كمعجم أعالـ شعراء 5/271، كمعجم ادلؤلفْب 1342، كحلية البشر، ص:4/32، كاألعالـ 3/31( ينظر: سلك الدرر 2)

 .234النبوم، ص:ادلدح 
 .3/30( ينظر: سلك الدرر 3)
 .234، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:1/291، كمعجم ادلفسري  5/271، كمعجم ادلؤلفْب 4/32( ينظر: األعالـ 4)
  .234، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:2/757، كفهرس الفهارس 3/31( ينظر: سلك الدرر 5)
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الصفورم، كأبو الفداء إمساعيل النابلسي )كالده(، ككماؿ الدي  ب  محزة النقيب، كدمحم ب  أمحد 
 الغزم.  األسطواين، كدمحم احملاسِب، كزلمود الكردم، كأبو ادلواىب احلنبلي، كالنجم

، (1)أخذ ع  الشيخ النابلسي كثّب م  التالميذ، منهم: صادؽ ب  دمحم الشهّب ابخلراط )تالميذه(: -6
، كعبد الرمح  ب  دمحم ب  علي (2)كعبد الرمح  ب  إبراىيم ب  أمحد الدمشقي الشهّب ابب  عبد الرزاؽ

، كدمحم (5)الدابغ ادلعركؼ ابدليقايت، كعلي ب  مصطفى (4)، كعلي ب  دمحم ادلرادم(3)الشهّب ابلبهلوؿ
، كمرتضى ب  مصطفى ب  حس  الكردم الدمشقي احلنفي الشهّب ابألمّب (6)رمحة هللا األيويب

، كموسى ب  (8)، كمصطفى ب  عبد القادر ب  هباء الدي  العمرم ادلعركؼ ابب  عبد اذلادم(7)الكردم
 . (9)ب  علي ادلولوم الركمي ادلعركؼ بصفي دده

ترؾ النابلسي مصنفات كثّبة جدًّا، ما يدؿ على غزارة علمو كسعة اطالعو، فلو  :(10)اته()مصفف -7
كغّبىا، م  ىذه  (11)( مصنفنا يف التصوؼ كالرحلة كاألدب كاللغة كالشعر كالتفسّب كادلنطق223ضلو  )

 ادلصنفات: 
، كاحلضرة إيضاح الدالالت يف مساع اآلالت، كجواىر النصوص يف شرح فصوص احلكم الب  عريب

األنسية يف الرحلة القدسية، كاحلقيقة كاجملاز يف رحلة الشاـ كمصر كاحلجاز، كحلة الذىب اإلبريز يف 
الرحلة إىل بعلبّك كبقاع العزيز، كديواف احلقائق )شعر(، كديواف الدكاكي  )رلموع شعره(، كرشحات 

                                                 

  .175، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:2/192( ينظر: سلك الدرر 1)
  .5/112، كمعجم ادلؤلفْب 2/266( ينظر: سلك الدرر 2)
  .221، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:5/185، كمعجم ادلؤلفْب 2/310( ينظر: سلك الدرر 3)
  .268، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:3/220( ينظر: سلك الدرر 4)
  .272، كمعجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:3/233ينظر: سلك الدرر ( 5)
  .350( ينظر: معجم أعالـ شعراء ادلدح النبوم، ص:6)
  .217 -12/216( ينظر: معجم ادلؤلفْب 7)
 .12/260( ينظر: السابق 8)
  .693 -2/692، كمعجم ادلفسري  13/43، كمعجم ادلؤلفْب 2/482( ينظر: ىدية العارفْب 9)
  .33 -4/32، كاألعالـ 37 -3/32( ينظر: سلك الدرر 10)
  .1/191( ينظر: معجم ادلفسري  11)
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ل للبيضاكم، كشرح ادلقدمة السنوسية، األقالـ يف شرح كفاية الغالـ يف فقو احلنفية، كشرح أنوار التنزي
كقالئد ادلرجاف يف عقائد أىل اإلدياف )رسالة(، ككشف السَب ع  فرضية الوتر )رسالة(، ككفاية ادلستفيد 

، كبغية االقتصاد يف النطق ابلضادك  ،يف علم التجويد، ككنز احلق ادلبْب يف أحاديث سيد ادلرسلْب
 .احلنفيادلكتفي يف جواز ادلسح على اخلف 

( م  شهر شعباف، سنة 24تويف الشيخ عبد الغِب النابلسي يف دمشق، يـو األحد ) :(1))وفاته( -8
 ـ(.   1731ق= 1143)

 التعري ف ابلرسالة -اثلثًا
مل أجد للرسالة غّب نسخة سلطوطة كاحدة، على الرغم م  طوؿ البحث كالتنقيب يف فهارس 

 ، كسيكوف التعريف ابلرسالة يف اجلوانب اآلتية:ادلخطوطات، كالشبكة العادلية )اإلنَبنت(
بغية ادلكتفي يف جواز ادلسح : )ادلؤلف ابسمكرد عنواف الرسالة يف مقدمة )عفوان الرسالة(:  -4

 .(3)، كىذا العنواف نفسو ذكره اب  عابدي (اخلف احلنفي (2)على
ابسم: )بغية ادلكتفي يف  (6)كإيضاح ادلكنوف (5)كىدية العارفْب (4)ككرد عنواف الرسالة يف سلك الدرر

 جواز اخلف احلنفي(.
رمحهما هللا  -كالعنواف ادلعتمد يف التحقيق ىو ما كرد يف مقدمة ادلؤلف، كىو ما ذكره اب  عابدي  

 .-تعاىل
كرد اسم ادلؤلف )عبد الغِب النابلسي( يف مقدمة ادلؤلف، ملؤل ف(:  اىلإ)صحة نسبة الرسالة  -2
 .  (2)، كالبغدادم يف ىدية العارفْب كإيضاح ادلكنوف(1)، كاب  عابدي (7)ليو اب  مراد احلسيِبنسبها إك 

                                                 

، كمعجم ادلؤلفْب 1342، كحلية البشر، ص:2/757، كفهرس الفهارس 4/32، كاألعالـ 3/37( ينظر: سلك الدرر 1)
5/271.  
  ( كلمة )على( زايدة م  الباحث يقتضيها ادلقاـ.2)
  .1/262على الدر ادلختار  ( ينظر: رد احملتار3)
  .3/34( ينظر: سلك الدرر 4)
  .1/591( ينظر: ىدية العارفْب 5)
  .3/191( ينظر: إيضاح ادلكنوف 6)
  .3/34( ينظر: سلك الدرر 7)
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ع  شركط ادلسح على اخلفْب عند احلنفية، كصفة ٙبدث النابلسي يف رسالتو )حمتوى الرسالة(:  -1
على اخلف اخلف الساتر للكعبْب عند احلنفية كالشافعية، كشركط ادلسح على اجلوربْب، كحكم ادلسح 

 .احلنفي، كىو خف قصّب ال يصل إىل الكعب، بل يُوصل بشيء آخر حٌب يسَب الكعب
عنا جامعنا ألحكاـ مسألة ادلسح على مرج -م  كجهة نظرم -تعد ىذه الرسالة)أمهية الرسالة(:  -1

 .-رمحو هللا تعاىل -اخلفْب، كما يف حكمهما، على مذىب اإلماـ أيب حنيفة
ية الرسالة ىو رد الشيخ احلصكفي على الشيخ النابلسي يف ىذه الرسالة، حيث كلعل ما يدؿ على أمه

رأل أف النابلسي جيّوز ادلسح على اجلوربْب إذا كاان رقيقْب منعلْب، كأف ىذا النوع م  اجلوارب خيالف 
م ما اشَُبط يف صحة ادلسح عليو، كىو إمكاف السفر بو، مث رد عليو الشيخ النابلسي برسالة أخرل ابس

)الرد الويف على جواب احلصكفي يف مسألة اخلف احلنفي(، كحقق فيها ما قصده يف رسالتو األكىل، 
  . (3)كذكر أف ما استدؿ بو احلصكفي ال يدؿ على دعواه؛ ألف التنصيص على الشيء ال ينفي ما عداه

ب  عبد  مكتبة عبد هللامل أقف للرسالة إال على نسخة كاحدة، كىي نسخة )وص ف الرسالة(:  -5
 كعدد صفحات ،(، كتقع الرسالة ضم  رلموع5-21293) ، كرقمهاالعزيز اجلامعية ابلسعودية

  اثنتا عشرةيف كل سطر ك سطرنا،  كفعشر ك ة مخس، يف كل صفحة كنصف صفحة صفحات سبع الرسالة
 تقريبنا.   ةكلم

، كمل يرد فيها تكاضح، كال يوجد عليها تعليقات أك تصحيحا كىي نسخة كاملة، كخطها رقعة معتاد
 .اسم الناسخ كال اتريخ النسخ

 

                                                                                                                         

  .1/262( ينظر: رد احملتار على الدر ادلختار 1)
  .3/191، كإيضاح ادلكنوف 1/591( ينظر: ىدية العارفْب 2)
  .263 -1/262احملتار  ( ينظر: رد3)
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        من الرسالة(:اللوحة األوىل واللوحة األخرية )صور  -6

         
 صورة اللوحة األوىل                      صورة اللوحة األخرية         
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ]مقدمة املؤل ف[

احلمد هلل ادللهم للصواب، كالصالة كالسالـ على نبيو كعلى آلو كمجيع األصحاب، أما بعد؛        
فيقوؿ الفقّب احلقّب إىل مواله اخلبّب: عبد الغِب ب  إمساعيل النابلسي احلنفي، ساعده هللا ابلتوفيق، 

يهم رمحة رب الربية، كسلك بو مسالك أىل التحقيق، ىذه رسالة مجعتها م  كتب أئمتنا احلنفية، عل
كذلك يف بياف حكم اخلف الذم مسي يف زماننا ابخلف احلنفي، كأف ىذه التسمية صحيحة، كأنو جيوز 

اخلف  (1)ادلسح عليو ابتفاؽ أئمتنا، كما سنذكره، كمسيتها: )بغية ادلكتفي يف جواز ادلسح ]على[
 أطلب اإلعانة على ىذه اإلابنة. -تعاىل -احلنفي(، كم  هللا

 ]شروط املسح على اخلفني[
 :(3)ثالثة -رمحو هللا تعاىل -(2)اعلم أف شركط جواز ادلسح على اخلفْب عند أيب حنيفة

، حيث مل يقل (4)أف يكوف اخلفاف ساتري  لقدمي الرجلْب مع الكعبْب، إال يف قياس قوؿ زفر -األول
 .(1)ايةيف شرح الوق (5)بدخوؿ الكعبْب يف غسل الرجلْب، كما ذكره الربجندم

                                                 

 ( زايدة يقتضيها ادلقاـ.1)
( ىو أبو حنيفة النعماف ب  اثبت ب  زكطى ب  ماه الكويف، التيمي ابلوالء، إماـ احلنفية، كلد كنشأ ابلكوفة، لو مصنفات، منها: 2)

ق(. ينظر: 150تويف ببغداد سنة )مسند يف احلديث، مجعو تالميذه، كادلخارج يف الفقو، كرسالة الفقو األكرب، كمل تصح النسبة. 
، 232 -2/229، كشذرات الذىب 32 -1/26، كاجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 415 -5/405كفيات األعياف 

 .8/36كاألعالـ 
، كالدر ادلختار 1/35، كنور اإليضاح كصلاة األركاح 1/189، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/27( ينظر: اجلوىرة النّبة 3)

 .1/40شرح تنوير األبصار كجامع البحار 
( ىو أبو اذلذيل زفر ب  اذلذيل ب  قيس العنربم م  ٛبيم، كأصلو م  أصبهاف، فقيو كبّب م  أصحاب اإلماـ أيب حنيفة، أقاـ 4)

 ق(. ينظر: كفيات األعياف158ابلبصرة ككيل قضاءىا، ككاف م  أصحاب احلديث فغلب عليو الرأم، تويف ابلبصرة سنة )ت
 .3/45، كاألعالـ 2/261، كشذرات الذىب 244 -1/243، اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 319 -2/317
( ىو عبد العلي ب  دمحم ب  حسْب الربجندم، نسبتو إىل برجندة بَبكستاف، فلكي م  فقهاء احلنفية، لو مصنفات، منها: شرح 5)

 لقاضي زاده، كشرح الفوائد البهية يف احلساب، كشرح ادلنار للنسفي يف النقاية سلتصر الوقاية، كحاشية على شرح ملخص اجلغميِب
، 2/547ق(، كقيل غّب ذلك. ينظر: معجم ادلطبوعات 935األصوؿ، كشرح سلتصر التذكرة النصّبية يف الفلك، تويف بعد سنة )

 .5/266، كمعجم ادلؤلفْب 1/586، كىدية العارفْب 4/30كاألعالـ 
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كإمنا اشَبط ذلك ألف ىذا زلل فرض الغسل، فال بد أف يكوف ساترنا لو؛ ألنو جعل مانعنا م  سراية 
 .(3)يف شرح التنوير -رمحو هللا تعاىل -(2)احلدث يف ادلدة، كذا ذكره التمراتشي

خرج عقبو : رجل (5)للحليب ادلصلي (4)أف يكوف اخلفاف مشغولْب ابلرجل، قاؿ يف شرح منية -والثاين
م  عقب اخلف إال أف مقدـ قدمو يف مقدـ اخلف، أم: يف موضع ادلسح، لو أف ديسح ما مل ٚبرج 
صدكر قدميو ع  اخلف، أم: ع  موضع القدـ منو، إىل الساؽ، أم: إىل أكؿ الساؽ، حد الساؽ م  

 .(6)اخلف، كىذا موافق لقوؿ دمحم
ـ يف موضعو، كلك  العقب خيرج م  عقب كذكر يف بعض ادلواضع م  الفتاكل: إف كاف صدر القد

اخلف كيدخل، ال ينتقض مسحو؛ لعدـ النزع، ككذا لو كاف اخلف كاسعنا، إذا رفع القدـ يرتفع العقب 
حٌب خيرج إىل ساؽ اخلف، كإذا كضع القدـ عاد العقب إىل موضعو، ال ينتقض ادلسح، ككذا لو كاف 

 .(7)موضعو، لو ادلسح، انتهىأعرج ديشي على صدكر قدميو كقد ارتفع العقب ع  
 فالعربة حينئٍذ بقدـ الرجل ال ابلعقب، فإذا كاف القدـ يف اخلف فهو مشغوؿ ابلرجل، كإال فال.

                                                                                                                         

 أنو سلطوط، كيبدك أنو ما زاؿ سلطوطنا؛ فلم أجده مع طوؿ ٕبث. -4/30-وقاية، كذكر الزركلي( مل أقف على شرح ال1)
( ىو مشس الدي  دمحم ب  عبد هللا ب  أمحد، اخلطيب العمرم التمراتشي الغزم احلنفي، شيخ احلنفية يف عصره، مولده ككفاتو يف 2)

ر شرح تنوير األبصار، كالوصوؿ إىل قواعد األصوؿ، كمعْب ادلفٍب على غزة، لو مصنفات، منها: تنوير األبصار يف فقو، كمنح الغفا
ق(. ينظر: خالصة األثر 1004جواب ادلستفٍب، كالفتاكل، كمواىب ادلناف يف الفقو، كرسالة يف ادلسح على اخلفْب، كغّبىا، )ت

 .2/262، كىدية العارفْب 240 -6/239، كاألعالـ 20 -4/19
امع البحار للتمراتشي )شلزكج مع شرحو خزائ  األسرار كبدائع األفكار للحصكفي(، )سلطوط(، لوحة ( ينظر: تنوير األبصار كج3)
(50.) 
 ( يف األصل: ادلنية.4)
( ىو إبراىيم ب  دمحم ب  إبراىيم احلليب، فقيو حنفي، م  أىل حلب، تفقو هبا كٗبصر، مث استقر يف القسطنطينية كتويف هبا، لو 5)

األٕبر يف الفقو، كغنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، كسلتصر طبقات احلنابلة، كتلخيص القاموس احمليط، مصنفات، منها: ملتقى 
 -10/444ق(. ينظر: شذرات الذىب 956كتلخيص الفتاكم التااترخانية، كتلخيص اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية، )ت

 .1/27، كىدية العارفْب 66 -1/67، كاألعالـ 445
على ما ذكره يف كتاب غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، كينظر يف ذلك: منية ادلصلي كغنية ادلبتدم للكاشغرم،  ( مل أقف6)

 . 1/71، كينظر قوؿ دمحم الشيباين يف كتابو: األصل 35ص:
 .1/187ق ، كالبحر الرائ1/179( مل أقف على كتاب الفتاكل، كينظر فيما ذكره: احمليط الربىاين يف الفقو النعماين 7)
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أف ديك  متابعة ادلشي فيهما، فلو اٚبذ خفاؼ زجاج، أك خشب، أك حديد، ال جيوز ادلسح  -والثالث
 .-رمحو هللا تعاىل -(1)لتمراتشيعليو، ككذا كل ما ال ديك  متابعة ادلشي فيو، كذا ذكره ا

 ]صفة اخل ف الساتر للكعبني عفد انحففية[
كاعلم أهنم مل يشَبطوا يف اخلف الساتر للكعب أف يكوف سَبه للكعب بشيء م  جنسو، بدليل قوذلم 
ٔبواز ادلسح على اجلورب ادلنعل، أك اجمللد، الذم مل يبلغ جلده الكعب، كما سنذكره، كمعلـو أف سَب 

، كضلوه، رقيقنا كاف أك ثخيننا، كىذا (2)للكعب ليس ابجللد، كإمنا ىو بشيء آخر، م  غزؿ، أك لبدذلك 
 .(3)ابتفاؽ أئمتنا

 ]صفة اخل ف الساتر للكعبني عفد الشافعية[
أنو ال جيوز ادلسح على اجلوربْب إال أف يكوان  يف شرح التنبيو (4)فقد نقل اب  الرفعة كأما عند الشافعية

، قاؿ: كبعضهم مل يشَبط يف جواز ادلسح عليو (5)مْب إىل الكعبْب، حٌب يقوما مقاـ اخلفْبرللدم القد
، ٕبيث ديك  متابعة ادلشي عليو كىو صحيح ساتر للقدـ،  أف يكوف رللد القدمْب؛ بل إذا كاف منعالن

                                                 

( ينظر: تنوير األبصار كجامع البحار للتمراتشي )شلزكج مع شرحو خزائ  األسرار كبدائع األفكار للحصكفي(، )سلطوط(، لوحة 1)
(50.) 
 )لبد(. 2/548( اللِّبد: ما يتلبد م  شعر أك صوؼ. ينظر: ادلصباح ادلنّب 2)
 .609 -1/608كالبناية يف شرح اذلداية ، 141( ينظر: غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، ص:3)

كقاؿ اب  عابدي : جواز ادلسح على اخلف احلنفي إذا خيط ٗبا يسَب الكعبْب كالسركاؿ ادلسمى ابلشخشّب... قالو سيدم عبد 
ذلك إىل أهنم مل رد فيها على م  قاؿ ابجلواز مستندنا يف  -رمحو اَّلله تعاىل -الغِب، كلو فيو رسالة. كرأيت رسالة للشارح ]احلصكفي[

َعَلْْبِ الشَباطهم إمكاف السفر، كال يتأتهى يف الرقيق. كالظاىر أنو أراد ال رد على يذكركا جواز ادلسح على اجلوربْب إذا كاان رقيقْب ُمنػْ
 .1/262سيدم عبد الغِب فإنو عاصره. رد احملتار على الدر ادلختار 

ي األنصارم ادلصرم الشافعي، ادلعركؼ ابب  الرفعة، لو مصنفات، منها: بذؿ ( ىو أبو العباس صلم الدي  أمحد ب  دمحم ب  عل4)
ح النصائح الشرعية يف ما على السلطاف ككالة األمور كسائر الرعية، كاإليضاح كالتبياف يف معرفة ادلكياؿ كادليزاف، ككفاية النبيو يف شر 

، كالدرر 1/55نظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية ق(. ي710التنبيو للشّبازم يف الفقو، كادلطلب يف شرح الوسيط، )ت
 .1/103، كىدية العارفْب 1/222، كاألعالـ 337 -1/336الكامنة 

 .1/360( ينظر: كفاية النبيو يف شرح التنبيو الب  الرفعة 5)
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م  قطع  ، فحصل يف ادلسألة قوالف، كمنهم(2): كىو ركاية الربيع(1)جيوز ادلسح عليو. قاؿ ادلاكردم
٘بليد القدمْب بناءن على أف الغالب يف اجلورب  -رمحو هللا تعاىل -(4)، كقاؿ: إمنا ذكر الشافعي(3)ابلثاين

، (2)، كالبندنيجي(1)يف ادلهذب (7)، كالشيخ(6)، كاب  الصباغ(5)اخلفة، كعلى ىذا جرل أبو الطيب
 .(3)انتهى

                                                 

. لو مصنفات، منها: أدب ( ىو أبو احلس  علي ب  دمحم حبيب ادلاكردم البصرم، كنسبتو إىل بيع ماء الورد، عامل ابحث قاضٍ 1)
ق(. 450الدنيا كالدي ، كاألحكاـ السلطانية، كالنكت كالعيوف، كاحلاكم يف فقو الشافعية، كاألمثاؿ كاحلكم، تويف ببغداد سنة )

، 5/218، كشذرات الذىب 269 -5/267، كطبقات الشافعية الكربل للسبكي 283 -3/282ينظر: كفيات األعياف 
 .1/689العارفْب ، كىدية 4/327كاألعالـ 

 .1/455( ينظر: احلاكم الكبّب للماكردم 2)
كالربيع ىو أبو دمحم الربيع ب  سليماف ب  عبد اجلبار ب  كامل ادلرادم، ابلوالء، ادلصرم، صاحب اإلماـ الشافعّي كراكم كتبو. كاف 

، كلد ٗبصر، كتويف هبا سنة )ت  -2/131ت الشافعية للسبكي ، كطبقا292 -2/291ق(. ينظر: كفيات األعياف 270مؤذانن
 .15 -3/14، كاألعالـ 3/300، كشذرات الذىب 134

 .1/360( كفاية النبيو يف شرح التنبيو الب  الرفعة 3)
( الشافعي ىو أبو عبد هللا دمحم ب  إدريس ب  العباس ب  عثماف ب  شافع اذلامشي القرشي ادلطليب، كلد يف غزة بفلسطْب، كمحل 4)

ب  سنتْب. أشعر الناس كآدهبم كأعرفهم ابلفقو كالقراءات. لو مصنفات، منها: كتاب األـ يف الفقو، كادلسند يف منها إىل مكة كىو ا
ق(، كقربه معركؼ ابلقاىرة. ينظر: كفيات األعياف 204احلديث، كأحكاـ القرآف، كالرسالة يف أصوؿ الفقو، تويف ٗبصر سنة )

 .6/26، كاألعالـ 22 -3/19، كشذرات الذىب 73 -2/71، كطبقات الشافعية للسبكي 165 -4/163
( ىو أبو الطيب طاىر ب  عبد هللا ب  طاىر ب  عمر الطربم، قاٍض م  أعياف الشافعية. كلد يف آمل طربستاف، كاستوط  بغداد، 5)

قة الكربل يف بغداد، ككيل القضاء بربع الكرخ. لو مصنفات، منها: شرح سلتصر ادلزين يف الفقو، كجواب يف السماع كالغناء، كالتعلي
، 14 -5/12، كطبقات الشافعية للسبكي 515 -2/512ق(. ينظر: كفيات األعياف 450فركع الشافعية، تويف ببغداد سنة )

 .3/222، كاألعالـ 217 -5/215كشذرات الذىب 
ا ابدلدرسة النظامية، لو ( ىو أبو نصر عبد السيد ب  دمحم ب  عبد الواحد ب  الصباغ البغدادم الشافعي، كلد ببغداد، ككاف مدّرسن 6)

ق(. ينظر: 477مصنفات، منها: الشامل، كالكامل، ككالمها يف الفقو، كتذكرة العامل، كالعمدة يف أصوؿ الفقو، تويف ببغداد سنة )
 .4/10، كاألعالـ 5/332، كشذرات الذىب 125 -5/122، كطبقات الشافعية للسبكي 218 -3/217كفيات األعياف 

راىيم ب  علي ب  يوسف الفّبكزآابدم الشّبازم، كلد يف فّبكزآابد بفارس، كاشتهر بقوة احلجة يف اجلدؿ ( ىو أبو إسحاؽ إب7)
كادلناظرة، كعاش فقّبنا صابرنا. لو مصنفات كثّبة، منها: التنبيو، كادلهذب يف الفقو، كالتبصرة يف أصوؿ الشافعية، كطبقات الفقهاء، 
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 ]التعليق على نص ابن الرفعة[
على أف الغالب يف اجلورب اخلفة( أف اجلورب ادلنعل إذا كاف خفيفنا رقيقنا ال جيوز  كيفهم م  قولو: )بناءن 

اجملعوؿ م  اجللد، الذم ال يسَب الكعب،  -ادلسح عليو عندىم، كعندان جيوز، فتسمية ىذا اخلف اآلف
ألنو ٗبنزلة  ابخلف احلنفي؛ ابعتبار أنو جيوز ادلسح عليو عند احلنفية؛ -رقيق، أك ضلوه (4)ادلوصوؿ ُٔبوخ

؛ بل ىذا أكىل؛ ألف جلده أكثر م  النعل، فهو كاجلورب اجمللد، تسمية  (5)اجلورب الرقيق إذا كاف منعالن
 -أيضنا -صحيحة، أما لو كاف موصوالن ٔبوخ ثخْب ال يشف ادلاء، فإنو جيوز ادلسح عليو عند الشافعية

 يف أحد القولْب، كما تقدـ.
ال ينفد إىل الرجل لو صب عليو، أك ال يصل بلل ادلسح إىل الرجل،   كمعُب ال يشف ادلاء عندىم، أم:

شرح الكنز: مث ادلسح على  ، كأما عندان؛ فقد قاؿ يف البحر(7)يف شرح ادلنهاج (6)كذا ذكره احمللي

                                                                                                                         

، كطبقات الشافعية للسبكي 30 -1/29ق(. ينظر: كفيات األعياف 476اد سنة )كاللمع يف أصوؿ الفقو، كشرحو. مات ببغد
 .1/51، كاألعالـ 324 -5/323، كشذرات الذىب 227 -4/215
 .1/46( ينظر: ادلهذب يف فقة اإلماـ الشافعي للشّبازم 1)
بغداد، كىي منديل اآلف، كاف قاضينا م  ( ىو أبو علي احلس  ب  عبد هللا ب  حيٓب البندنيجي، م  أىل بندنيجْب القريبة م  2)

ق(. ينظر: طبقات 425أعياف الشافعية، لو مصنفات، منها: اجلامع، كالذخّبة، كالمها يف فقو الشافعية، تويف ببندنيجْب سنة )
 .1/274، ىدية العارفْب 2/196، كاألعالـ 306 -4/305الشافعية للسبكي 

يف: اجملموع شرح  -إال البندنيجي -، كينظر: أقواؿ العلماء ادلذكوري 1/360ب  الرفعة ( ينظر: كفاية النبيو يف شرح التنبيو ال3)
 .1/499ادلهذب للنوكم 

 )جاخ(. 1/145( اجلُوخ: نسيج صفيق م  الصوؼ. ينظر: ادلعجم الوسيط 4)
 ( خرب للمبتدأ )فتسمية(.5)
مفسر، لو مصنفات، منها: كتاب يف التفسّب أٛبو اجلالؿ السيوطي ( ىو دمحم ب  أمحد ب  دمحم ب  إبراىيم احمللي الشافعّي، أصويل 6)

فسمي تفسّب اجلاللْب، ككنز الراغبْب يف شرح ادلنهاج يف فقو الشافعية، كالبدر الطالع يف حل مجع اجلوامع يف أصوؿ الفقو، كشرح 
 -9/447ق(. ينظر: شذرات الذىب 864الورقات يف أصوؿ الفقو، كاألنوار ادلضية شرح سلتصر للربدة، تويف ابلقاىرة سنة )

 .5/333، كاألعالـ 448
 .1/109( ينظر: كنز الراغبْب شرح منهاج الطالبْب للمحلي 7)
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، ككاف رقيقنا، غّب جائز اتفاقنا، كإف كاف ثخيننا  اجلورب إف كاف منعالن جائز اتفاقنا، كإذا مل يك  منعالن
 .(2): جيوز(1)فهو غّب جائز عند أيب حنيفة، كقاال

: مث على ركاية، ينبغي أف يكوف النعل إىل الكعبْب، كيف ظاىر الركاية إذا بلغ (3)كيف فتاكل قاضي خاف
 .(4)النعل إىل أسفل القدـ جاز، انتهى

 ]شروط املسح على اجلوربني[
: (5)فة إال أف يكوان رللدي  أك منعلْب، كقاالكيف اذلداية: كال جيوز ادلسح على اجلوربْب عند أيب حني

، كألنو ديكنو ادلشي فيو (6)مسح على جوربيو -ملسو هيلع هللا ىلص -جيوز إذا كاان ثخينْب ال يشفاف؛ دلا ركم أف النيب

                                                 

 ( يعِب أاب يوسف كدمحم صاحبا أيب حنيفة.1)
 أما األكؿ فهو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب ب  إبراىيم ب  حبيب األنصارم الكويف البغدادم، صاحب اإلماـ أيب حنيفة،
كتلميذه، كأكؿ م  نشر مذىبو. فقيو عالمة حافظ للحديث، لو مصنفات، منها: اخلراج، كاآلاثر كىو مسند أيب حنيفة، كالنوادر، 

، 388 -6/378ق(. ينظر: كفيات األعياف 182كاختالؼ األمصار، كأدب القاضي، كاألمايل يف الفقو، تويف ببغداد سنة )
 .8/193، كاألعالـ 371 -2/367، كشذرات الذىب 221 -2/220كاجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 

كأما الثاين فهو أبو عبد هللا دمحم ب  احلس  ب  فرقد، م  موايل بِب شيباف، إماـ ابلفقو كاألصوؿ، كلد بواسط. كنشأ ابلكوفة، فسمع 
ّب، كاجلامع الصغّب، كاآلاثر، كالسّب، م  أيب حنيفة، لو مصنفات كثّبة منها: ادلبسوط يف فركع الفقو، كالزايدات، كاجلامع الكب

، 409 -2/407، كشذرات الذىب 44 -2/42ق(. ينظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 189كادلوطأ، كاألصل، )ت
 .6/80كاألعالـ 

 .1/192( ينظر: البحر الرائق 2)
اضي خاف األكزجندم الفرغاين، كاألكزجندم ( ىو فخر الدي  حس  ب  منصور ب  أيب القاسم زلمود ب  عبد العزيز، ادلعركؼ بق3)

كاألكزجندم نسبة إىل أكزجند بنواحي أصبهاف قرب فرغانة، كاف م  كبار فقهاء احلنفية، لو مصنفات، منها: الفتاكل، كاألمايل، 
ق(. ينظر: اجلواىر ادلضية 592كالواقعات، كاحملاضر، كشرح الزايدات، كشرح اجلامع الصغّب، كشرح أدب القضاء للخصاؼ، )ت

 .2/224، كاألعالـ 505 -6/504، كشذرات الذىب 2/383طبقات احلنفية  يف
( ينظر: فتاكل قاضي خاف، أتليف: فخر الدي  حس  ب  منصور األكزجندم الفرغاين، تصحيح: دمحم مراد، كحافظ أمحد كبّب، 4)

 . 1/44ـ، 1835كدمحم سليماف ىركم، كغالـ عيسى، كٛبيز الدي  رزاين، طبعة كلكتا، اذلند، 
 ( يعِب أاب يوسف كدمحم صاحبا أيب حنيفة.5)
، ابب )ما جاء يف ادلسح على اجلوربْب كالنعلْب(، حديث رقم 167 -1/165( ينظر: اجلامع الصحيح )سن  الَبمذم( 6)
، ابب )ما جاء يف ادلسح على اجلوربْب 186 -1/185(، كقاؿ الَبمذم: ىذا حديث حس  صحيح. كسن  اب  ماجو 99)
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إذا كاان ثخينْب، كىو أف يستمسك على الساؽ، م  غّب أف يربط بشيء، فأشبو اخلف، كلو أنو ليس 
، كىو زلمل احلديث، كعنو أنو رجع يف معُب اخلف؛ أل نو ال ديك  مواظبة ادلشي فيو إال إذا كاف منعالن

 .(1)إىل قوذلما، كعليو الفتول، انتهى
: كال جيوز ادلسح على اجلوربْب عند أيب حنيفة، إال أف يكوان (3)يف شرح القدكرم (2)كقاؿ األقطع

، كبو قاؿ (6)إذا كاان ثخينْب ال يشفاف ادلاء: جيوز (5)كدمحم (4)رللدي  أك منعلْب، كقاؿ أبو يوسف
، (7)الشافعي، كجو قوؿ أيب حنيفة أف اجلورب ال ديك  ادلشي ادلعتاد فيو، فال جيوز ادلسح عليو كاللفافة

 .(10)، انتهى(9)مسح على اجلوربْب -ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب (8)ككجو قوذلما ما ركل أبو موسى

                                                                                                                         

(، 159، ابب )ما ادلسح على اجلوربْب(، حديث رقم )89 -1/88(، كسن  أيب داكد 560( ك)559حديث رقم )كالنعلْب(، 
 (.130، ابب )ادلسح على اجلوربْب كالنعلْب(، حديث رقم )1/92كسن  النسائي الكربل 

 .1/32( ينظر: اذلداية يف شرح بداية ادلبتدم للمرغيناين 1)
دمحم البغدادم ادلعركؼ ابألقطع، فقيو حنفي، م  تالميذ القدكرم. لو مصنفات، منها: شرح ( ىو أبو نصر أمحد ب  دمحم ب  2)

، كاألعالـ 1/119ق(. ينظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 474سلتصر القدكرم يف الفقو، كشرح سلتصر الطحاكم، )ت
 .1/80، كىدية العارفْب 2/1631، ككشف الظنوف 1/213
احلسْب أمحد ب  دمحم ب  أمحد ب  جعفر ب  محداف القدكرم البغدادم، فقيو حنفي. لو مصنفات، منها: ( القدكرم ىو أبو 3)

ادلختصر ادلعركؼ ٗبختصر القدكرم يف فقو احلنفية، كالتجريد يف اخلالؼ بْب الشافعّي كأيب حنيفة كأصحابو، ككتاب النكاح، 
، كشذرات الذىب 94 -1/93ية يف طبقات احلنفية ، كاجلواىر ادلض79 -1/78ق(. ينظر: كفيات األعياف 428)ت
 . 2/1631، ككشف الظنوف 1/212، كاألعالـ 132 -5/131
 ( سبقت ترمجة أيب يوسف.4)
 ( سبقت ترمجة دمحم.5)
 .18( ينظر: سلتصر القدكرم يف الفقو احلنفي، ص:6)
 (.)لفف 2/555( اللِّفافة: ما يلف على الرجل كغّبىا. ينظر: ادلصباح ادلنّب 7)
( ىو أبو موسى عبد هللا ب  قيس ب  سليم ب  حضار ب  حرب األشعرم، م  بِب األشعر م  قحطاف، صحايب ، كلد يف زبيد 8)

ق(. ينظر: اإلصابة يف ٛبييز الصحابة 44ابليم  كقدـ مكة عند ظهور اإلسالـ، فأسلم، كتويف يف الكوفة، كقيل ٗبكة، سنة )
 .4/114كاألعالـ ، 1/235، كشذرات الذىب 213 -4/211
 (.560ابب )ما جاء يف ادلسح على اجلوربْب كالنعلْب(، حديث رقم ) 186 -1/185( ينظر: سن  اب  ماجو 9)
 .300 -299( ينظر: شرح القدكرم لألقطع، ص:10)



  ف انحففي  اخلجواز املسح على يف بُغية املكتفي رسالة                       تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 
 

14 

 

يب: أما ادلسح على اجلوارب، مجع جورب، كىو ما لبس يف الرجل ليدفع كيف شرح منية ادلصلي للحل
، فال جيوز عند أيب حنيفة، إال أف يكوان رللدي ، أم: (1)الربد كضلوه، شلا ال يسمى خفًّا، كال جرموقا

استوعب اجللد ما يسَب القدـ مع الكعب، أك منعلْب، أم: جعل اجللد على ما يلي األرض منها 
 .(3): جيوز عليها إذا كاان ثخينْب ال يشفاف(2)لرجل، كقاالخاصة كالنعل ل

قاؿ يف ادلغرب: شف الثوب إذا رؽ حٌب رأيت ما كراءه، م  ابب ضرب، كمنو إذا كاان ثخينْب ال 
 .(4)يشفاف، كنفي الشفوؼ أتكيد للثخانة

رابف ادلاء إىل : ال ينشفاف ادلاء، كال يشفاف ادلاء؛ فاألكؿ ٗبعُب ال ينشف اجلو (5)كيف بعض الكتب
، (8)، كالثاين ٗبعُب ال جياكزاف ادلاء إىل القدـ، كذا يف فتاكل قاضي خاف(7)كالصـر (6)نفسهما، كاألدمي

 الفتول. -أم: على قوؿ أيب يوسف كدمحم -، كعليو(8)خاف
: كقيل رجع أبو حنيفة إىل قوذلما يف آخر عمره، على ما ركم أنو دلا مرض مسح (9)قاؿ يف الذخّبة

 .(11)على رجوعو (10)اجلوربْب م  غّب نعل، كقاؿ لعواده: فعلت ما كنت منعت عنو؛ فاستدلواعلى 

                                                 

 .1/140( اجلرموؽ: ما يلبس فوؽ اخلف. ينظر: ادلغرب يف ترتيب ادلعرب للمطرزم 1)
 ( يعِب أاب يوسف كدمحم.2)
 .138ينظر: غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، ص: (3)
 .1/448( ينظر: ادلغرب للمطرزم 4)
 .139، كغنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، ص:1/44( ينظر: فتاكل قاضي خاف 5)
 .1/33( األدمي: اجللد ادلدبوغ. ينظر: ادلغرب للمطرزم 6)
. ينظر: السابق 7) : اجللد، تعريب جـر  . 1/472( الصـر
 .1/44( ينظر: فتاكل قاضي خاف 8)
( كتاب الذخّبة ىو اختصار لكتاب احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، ككالمها م  أتليف: برىاف الدي  زلمود ب  اتج الدي  9)

ق(. ينظر: كشف الظنوف 616أمحد ب  الصدر الشهيد برىاف األئمة عبد العزيز ب  عمر ب  مازه البخارم احلنفي، )ت
 كىو سلطوط مل حيقق بعد، كما يف موقع ملتقى أىل احلديث: .2/1619

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31684). 
 : فاستدلوا بو.-1/52 -( يف تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق10)
 . 139لي، ص:( مل أقف على كتاب الذخّبة، كالنص نقلو احلليب منها. ينظر: غنية ادلتملي يف شرح منية ادلص11)
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 (1)كحد اجلورب الثخْب أف يستمسك، أم: يثبت، كال ينسدؿ على الساؽ م  غّب أف يشد بشيء
 عند عدـ ضيقو، كىذا حد آخر للثخْب غّب ما تقدـ.

ا، كجوارب أىل مرك، فعلى اخلالؼ،  : فإف كاف ثخيننا ديشى معو فرسخنا(2)كقاؿ الزاىدم فصاعدن
 .(3)انتهى

 ، كىو أحس  احلدكد، انتهى.(4)كمثلو يف اخلالصة
: كال جيوز ادلسح على اجلوربْب إال أف يكوان رللدي  أك منعلْب، (6)للزاىدم (5)كيف اجملتىب شرح القدكرم

 ف ادلاء، كىو خطأ.منعلْب، كقاال: جيوز إذا كاان ثخينْب ال يشفاف، قلت: كيف بعض النسخ ال يشفا
قاؿ يف ادلغرب: شف الثوب رؽ حٌب رأيت ما كراءه، كمنو إذا كاان ثخينْب ال يشفاف، كنفي الشفوؼ 

 .(7)أتكيد للثخانة، كأما ينشفاف فخطأ
ُنػَْعل(8)قاؿ: كاجلورب اجمللد ما كضع اجللد على أعاله كأسفلو

: ما -ابلتخفيف كسكوف النوف -، كادل
. كالثخْب ما يستمسك على الساؽ م  غّب شد، كاختلف يف (9)نعل للقدـكضع على أسفلو جلد كال

 ادلنعل أنو إىل الساؽ أـ إىل أسفل القدـ؟

                                                 

 .38( ينظر: منية ادلصلي كغنية ادلبتدم للكاشغرم، ص:1)
( ىو أبو الرجا صلم الدي  سلتار ب  زلمود ب  دمحم الزاىدم الغزميِب اخلوارزمي، م  أكابر فقهاء احلنفية، لو مصنفات، منها: 2)

رسالة يف النبوة كادلعجزات، كزاد األئمة، كقنية ادلنية لتتميم احلاكم يف الفتاكم، كاجملتىب شرح بو سلتصر القدكرم يف الفقو، كالناصرية 
 .2/423، كىدية العارفْب 7/193، كاألعالـ 2/166ق(. ينظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية 658الغنية، )ت

 .140( ىذا النص موجود يف غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، ص:3)
(، موقع سلطوطات جامعة ادللك 1515(. الرقم العاـ )9طاىر ب  أمحد البخارم، لوحة )( ينظر: اخلالصة )سلطوط(، أتليف: 4)

 سعود:
(http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/1748/1#.WHPlwdIrLIU.) 

 ( سبقت ترمجتو.5)
 ( سبقت ترمجتو.6)
 .1/448( ينظر: ادلغرب للمطرزم 7)
 .1/153( ينظر: السابق 8)
 .2/310( ينظر: السابق 9)
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: إىل الكعبْب، كيف ظاىر ادلذىب إىل أسفل القدـ، ذلما (2)على ركاية احلس  (1)كيف أمايل قاضي خاف
حنيفة أف اجلوارب ال يعتاد ادلشي فيها، خصوصنا ، كأليب (3)مسح على اجلوربْب -ملسو هيلع هللا ىلص -ذلما أف النيب

، (4)يف السفر؛ فشابو اللفافة كالرقيق، كركم أنو رجع عنو يف مرضو، كال ديسح على اجلورب م  مرعزل
ا، كجوارب أىل  كالرقيق م  غزؿ، أك شعر، بال خالؼ، فإف كاف ثخيننا ديشى معو فرسخنا فصاعدن

   جلد رقيق على اخلالؼ، كعنو أنو جيوز، انتهى.، فعلى اخلالؼ، ككذا اجلورب م(5)مرك
قاؿ: أك على ظاىر جوربيو، اجلورب  -رمحو هللا تعاىل -(7)لوالدم (6)كيف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ

: أنو م  القط ، كقيل: م  (9)، كيف السراج(8)خف م  كتاف، أك قط ، أك ضلو ذلك، كما يف النهر

                                                 

 .2/224( مل أقف على كتاب األمايل لقاضي خاف، ال مطبوعنا كال سلطوطنا، كذكر الزركلي أنو ما زاؿ سلطوطنا. ينظر: األعالـ 1)
( ىو أبو علي احلس  ب  زايد اللؤلؤم الكويف، قاٍض كفقيو كأحد أصحاب أيب حنيفة، أخذ عنو كمسع منو، لو مصنفات، منها: 2)

ق(. ينظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات 204، كالنفقات، كاخلراج، كالفرائض، كالوصااي، كاألمايل، )تأدب القاضي، كمعاين اإلدياف
 .2/191، كاألعالـ 3/25، كشذرات الذىب 1/193احلنفية 

 ( سبق ٚبرجيو.3)
 .1/230( اْلِمْرِعزهل: الزغب الذم ٙبت َشعر العنز، كفيو لغات. ينظر: ادلصباح ادلنّب 4)
 .533ٖبراساف. ينظر: الركض ادلعطار يف خرب األقطار للحمّبم، ص:( مرك: مدينة 5)
، 1/317ق(. ينظر: األعالـ 1062( اإلحكاـ ىو شرح درر احلكاـ دلنال خسرك، أتليف: إمساعيل ب  عبد الغِب النابلسي )ت6)
 .1/218، كىدية العارفْب 1/317
انبلس بفلسطْب، ككلد بدمشق، لو مصنفات، منها:  ( ىو إمساعيل ب  عبد الغِب ب  إمساعيل ب  أمحد النابلسي، أصلو م 7)

اإلحكاـ يف شرح درر احلكاـ، كعنواف اآلايت، يف ترتيب ألفاظ القرآف على حركؼ ادلعجم، كرلموع فيو أشياء كثّبة م  إنشائو 
، 1/317، كاألعالـ 410 -1/408ق(. ينظر: خالصة األثر 1062كشعره كمقدمات دركسو يف التفسّب، تويف بدمشق سنة )

 .1/218كىدية العارفْب 
 .1/123( ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق الب  صليم 8)
( مل أقف عليو، كىو كتاب السراج الوىاج ادلوضح لكل طالب زلتاج يف شرح سلتصر القدكرل، أتليف: أيب بكر ب  على ب  دمحم 9)

 .236 -1/235، كىدية العارفْب 2/1631ينظر: كشف الظنوف ق(. 800احلداد الَعبهاِدّم احلنفي، ادلعركؼ ابحلدادم، )ت
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للمعز، الثخينْب أم: ٕبيث يستمسكاف على الساؽ بال  الصوؼ كالشعر، فالصوؼ للضأف، كالشعر
 .(1)شد

 : كحده أف يستمسك على الساؽ م  غّب ربط، كأف ال يرل ما ٙبتو.(2)كيف التبيْب
 .(6)ال يتجاكز ادلاء إىل القدـ (5)، معناه أف(4): قاؿ بعضهم كال ينشاؼ(3)كيف ادلفتاح

 .(8)ال يرل ما ٙبتو : كادلراد ما يكوف غليظنا، ٕبيث(7)كيف الربجندم
 : الثخْب أف يقـو على الساؽ م  غّب شد، كال يشف، كال يسقط.(9)كيف اخلزانة

كاف اإلماـ األعظم أبو حنيفة ال جيوز ادلسح عليهما أكالن مطلقنا؛ ألف ادلأمور بو الغسل، كعدؿ   (10)]ك[
يو، ككاف جيوزه صاحباه عنو إىل مسح اخلف، كاجلورب ليس يف معناه؛ ألنو ال ديك  مواظبة ادلشي عل

ديسح على  -ملسو هيلع هللا ىلص -: )كاف رسوؿ هللا-هنع هللا يضر -(1)ع  بالؿ (11)أبو يوسف كدمحم، ٛبسكنا ٗبا ركل الطرباين

                                                 

(، موجود 5184(، سلطوطات اجملمع العلمي بسوراي، رقم )171لوحة ) 1( ينظر: اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج1)
 (.www.alukah.netعلى موقع )

ْليبِّ 2)  .1/52( ينظر: تبيْب احلقائق كمعو حاشية الشِّ
 ع طوؿ ٕبث، ال مطبوعنا كال سلطوطنا.( مل أقف عليو م3)
 (. كلعل الصواب: ينشفاف، كهللا أعلم.171لوحة ) 1( كذا يف األصل، كىو ما يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج4)
 : أم.-(171لوجة ) 1ج -( يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(5)
 (.171لوحة ) 1(، ج( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط6)
 ( مل أقف عليو، كالربجندم سبقت ترمجتو.7)
 .1/52(. كينظر: تبيْب احلقائق 171لوحة ) 1( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج8)
وطنية، رقم (، جامعة النجاح ال27لوحة ) 1( ينظر: خزانة ادلفتْب )سلطوط(، أتليف: حسْب ب  دمحم ب  حسْب السمنقاين، ج9)
( كالنص الذم ذكره النابلسي https://manuscripts.najah.edu/node/144(، كىو موجودة على ادلوقع: )512)

 (.171لوحة ) 1يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج -أيضنا -موجود
 ( زايدة يقتضيها ادلقاـ.10)
الشامي، م  كبار احملدثْب. أصلو م  طربية الشاـ، كإليها نسبتو، ( ىو أبو القاسم سليماف ب  أمحد ب  أيوب ب  مطّب اللخمي 11)

ككلد بعكا، لو مصنفات، منها: ادلعجم الصغّب، كادلعجم األكسط، كادلعجم الكبّب، كلها يف احلديث، كلو كتب يف التفسّب، 
، 4/125دليزاف الب  حجر ، كلساف ا2/407ق(. ينظر: كفيات األعياف 360كاألكائل، كدالئل النبوة، تويف أبصبهاف سنة )

 .3/121، كاألعالـ 4/310كشذرات الذىب 
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، كاب  (4): كىو مذىب علي ب  أيب طالب(3)، م  غّب فصل، قاؿ يف التبيْب(2)على اخلفْب كاجلوربْب(
 .(6)ع، أم: اإلماـ، إىل قوذلما، أم: صاحبيو، كبو يفٌب، مث رج-رضي هللا عنهما -(5)مسعود

: بثالثة أايـ، (9)النوادر (8)، كيف(7)كيف التبيْب: كيركل رجوع أيب حنيفة إىل قوذلما قبل موتو بسبعة أايـ
: رجع أبو حنيفة إىل قوذلما يف آخر عمره، قبل (11)، كيف الذخّبة(10)كقيل: سبعة أايـ، كعليو الفتول

 .(13)أايـ، كقيل: بثالثة أايـ، كعليو الفتول (12)موتو بسبعة
                                                                                                                         

كخازنو على بيت مالو. أحد السابقْب إىل  -صّلى هللا عليو كسلم -( ىو أبو عبد هللا بالؿ ب  رابح احلبشي، مؤذف رسوؿ هللا1)
، 1/171، كشذرات الذىب 1/326ق(. ينظر: اإلصابة يف ٛبييز الصحابة 20اإلسالـ، تويف يف دمشق، كقيل يف داراي، سنة )

 . 2/73كاألعالـ 
(. قاؿ الزيلعي: أخرجو... ع  يزيد ب  أيب زايد كاب  أيب ليلى 1063، حديث رقم )1/350( ركاه الطرباين يف ادلعجم الكبّب 2)

أعلم. نصب الراية ع  كعب ب  عجرة ع  بالؿ...، كيزيد ب  أيب زايد كاب  أيب ليلى مستضعفاف، مع نسبتهما إىل الصدؽ، كاَّلله 
 .1/186ألحاديث اذلداية 

 .1/52( ينظر: تبيْب احلقائق 3)
( ىو أبو احلس  علي ب  أيب طالب ب  عبد ادلطلب اذلامشي القرشي، أمّب ادلؤمنْب، كرابع اخللفاء الراشيدف، كأحد العشرة 4)

كمل يفارقو،  -ملسو هيلع هللا ىلص -المنا بعد خدجية. كلد ٗبكة، كريب يف حجر النيبكصهره، كأكؿ الناس إس -ملسو هيلع هللا ىلص -ادلبشري  ابجلنة، كاب  عم النيب
 .4/295، كاألعالـ 222 -1/221، كشذرات الذىب 565 -4/564ق(. ينظر: اإلصابة يف ٛبييز الصحابة 40)ت
السابقْب إىل اإلسالـ، كأكؿ ( ىو أبو عبد الرمح  عبد هللا ب  مسعود ب  غافل ب  حبيب اذلذيل، صحايب م  أىل مكة، كم  5)

ق(. ينظر: اإلصابة 32م  جهر بقراءة القرآف ٗبكة. ككاف خادـ رسوؿ هللا األمْب، كصاحب سره، كرفيقو يف احلل كالَبحاؿ، )ت
 .4/137، كاألعالـ 1/195، كشذرات الذىب 4/233يف ٛبييز الصحابة 

 (.171لوحة ) 1( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج6)
 : كيركل رجوع أيب حنيفة إىل قوذلما قبل موتو بثالثة أايـ كقيل بسبعة أايـ. -1/52-( قاؿ يف تبيْب احلقائق7)
 ( يف األصل: كايف.8)
ق(. ينظر: 211ق(، مجعو عنو أبو بكر إبراىيم ب  رستم ادلركزم احلنفي )ت189( كتاب النوادر حملمد ب  احلس  الشيباين )ت9)

 .1/2لعارفْب ىدية ا
 .1/52( مل أقف على كتاب النوادر، كينظر فيما ذكره النابلسي: تبيْب احلقائق 10)
 ( سلطوط مل أقف عليو.11)
 (: بتسعة.171لوحة ) 1( يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج12)
 (.171لوحة ) 1( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج13)
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: ىذه ادلسألة على ثالثة أكجو؛ يف كجو جيوز (3)كغّبه (2)، قاؿ اخلجندم(1)مث إنو خرج ابلثخْب الرقيق
جيوز ابالتفاؽ، كىو إذا كاان منعلْب، كيف كجو ال جيوز ابالتفاؽ، كىو إذا مل يكوان ثخينْب، كيف كجو 

 .(4)ثخينْب غّب منعلْباختلفوا فيو، كىو أف يكوان 
 .(5)كادلنعل ما كضع اجللد على أسفلو، كالنعل للقدـ، كقيل: إىل الكعب

: مث على ركاية احلس ، ينبغي أف يكوف النعل إىل الكعبْب، كيف ظاىر الركاية إذا بلغ النعل (6)كيف اخلانية
سفلو، ديك  مواظبة النعل إىل أسفل القدـ جاز، فإنو، أم: النعل، حينئٍذ، أم: حْب كضع النعل على أ

ادلشي عليو، فيصّب كاخلف، فيكوف يف معُب ما كرد النص، إذ ادلسح على اخلفْب كرد على غّب القياس، 
فال يلحق بو غّبه، إال ما كاف يف معناه م  كل كجو، فيثبت بداللة النص دكف القياس، كما يف 

د على أعاله كأسفلو، فيكوف كاخلف ، أك على ظاىر اجمللدي  كىو، أم: اجمللد، ما كضع اجلل(7)ادلنبع
 .(8)أيضنا، بل ىذا أكىل؛ ألف التنعيل أدكف م  التجليد، كما أفصح بو يف غرر األذكار، انتهى

 ]خالصة املسألة[
الذم ذكرانه يف حكم جواز ادلسح على اجلوربْب اجملعولْب م  القط ، أك الكتاف، أك  وإذا علمت هذا

الصوؼ، أك الشعر، أك ضلو ذلك، إذا جعل يف أسفلهما جلد كالنعل، كإف كاان رقيقْب يشفاف ما 
ٙبتهما، كال يستمسكاف بال شد، ابتفاؽ أئمتنا احلنفية، مل تتوقف يف جواز ادلسح على ىذا اخلف 

                                                 

 (: الرقيقاف.171لوحة ) 1اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج( يف 1)
( ىو قواـ الدي  دمحم ب  دمحم ب  أمحد اخُلَجْندّم السنجارم الكاكي، فقيو حنفي، لو مصنفات، منها: معراج الدراية يف شرح 2)

، 7/36ق(. ينظر: األعالـ 749رة سنة )اذلداية يف الفقو، كجامع األسرار يف شرح ادلنار، كعيوف ادلذاىب الكاملي، تويف ابلقاى
 .2/155، كىدية العارفْب 2/2022ككشف الظنوف 

 .1/608، كالبناية شرح اذلداية 1/156( مل أقف على قوؿ اخلجندم، كينظر فيما ذكره النابلسي: العناية شرح اذلداية للبابريت 3)
 (.171ة )لوح 1( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج4)
 .138( ينظر: غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي، ص:5)
 ( يعِب فتاكل قاضي خاف.6)
ق(. 767( مل أقف عليو، كىو كتاب ادلنبع يف شرح اجملمع، أتليف: أيب العباس شهاب الدي  أمحد ب  إبراىيم العينتايب، )ت7)

ادللتقى الفقهي ، كىو سلطوط ٙبت التحقيق كما يف موقع 2/1599ينظر: كشف الظنوف 
(http://feqhweb.com/vb/t4201.html.) 
 (. 172لوحة ) 1، كاإلحكاـ شرح درر احلكاـ )سلطوط(، ج1/44( ينظر: فتاكل قاضي خاف 8)
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ي، الناقص ع  الكعب، إذا ُكصل ٔبوخ رقيق، أك شيء منسوج م  غزؿ، أك كتاف، أك صوؼ، أك احلنف
 شعر، أك ضلو ذلك، حٌب سَب الكعب.

 (3)داخل ٙبت ما ىو م  الغزؿ، ال ٙبت الكرابس (2)يف شرح ادلنية: فادلعموؿ م  اجلوخ (1)قاؿ احلليب
، أك مبطننا، كما أحلق بو، كمقتضاه أنو جيرم فيو التفصيل، م  أنو  (3)الكرابس إذا كاف رللدنا، أك منعالن

جيوز ادلسح عليو اتفاقنا، كإال فإف كاف ثخيننا ديك  أف دُيشى بو فرسخنا
أك أكثر، فعلى اخلالؼ، كإف  (4)

مل يك  كذلك فال جيوز ابالتفاؽ، على أنو لو سلم عدـ دخولو ٙبت ما ىو م  الغزؿ؛ جلاز إحلاقو بو 
دلعموؿ على اليد م  الغزؿ، على ما ال خيفى، كإذا كاف كذلك؛ فال بطريق الداللة، فإنو أمًب م  ا

يشَبط جلواز ادلسح عليو أف يسَب اجللد مجيع القدـ كالكعبْب، بل يكفي ما يطلق عليو اسم الفعل، 
 .(5)انتهى

فإف قلت: كيف يقاس اخلف احلنفي الناقص ع  الكعب، إذا كصل بشيء رقيق، ال يستمسك بال 
عب على اجلورب الرقيق ادلنعل، كاجلورب ساتر جلميع القدـ، أسفلو كأعاله، إىل شد، حٌب سَب الك

 الكعب م  داخل النعل، كال كذلك اخلف احلنفي؟!
قلت: إمنا جاز ادلسح على اجلورب الرقيق ادلنعل ابعتبار النعل الذم يف أسفلو، حيث ديك  قطع 

ونو يف حكم العدـ، حٌب لو ٚبرؽ كبقيت جوانبو ادلسافة بو؛ فال اعتبار ٗبا يلي األسفل منو حينئٍذ؛ لك
، قاؿ: (6)شلا يلي أطراؼ النعل جاز ادلسح عليو؛ فكذا ىذا، كشلا يؤيد ذلك ما نقلو الزاىدم يف اجملتىب

                                                 

 ( سبقت ترمجتو.1)
 : خوخ.-140 -( يف غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي2)
 .2/529( الكرابس: الثوب اخلش ، فارسي معرب. ينظر: ادلغرب 3)
 )ماؿ(.   2/894)فرسخ(،  2/681( م  األمتار. ينظر: ادلعجم الوسيط 1609( الفرسخ ثالثة أمياؿ، كادليل يقدر بػ)4)
 .  140( ينظر: غنية ادلتملي يف شرح منية ادلصلي للحليب، ص:5)
الزاىدم الغزميِب احلنفي، ( كتاب اجملتىب شرح سلتصر القدكرم يف الفقو، أتليف: أيب الرجا صلم الدي  سلتار ب  زلمود 6)

. كىو ما 7/193. كذكر الزركلي أف الكتاب سلطوط. ينظر: األعالـ 1631، 2/1592ق(. ينظر: كشف الظنوف 658)ت
 (.   www.aslein.netرأيتو على موقع منتدل األصلْب )
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: األصح أنو جيوز (1)كإف بدا قدر الثالث أصابع م  بطانة اخلف دكف الرجل، قاؿ الفقيو أبو جعفر
 . كىذا كالصريح فيما ذكرانه.(2)ادلنعل، انتهى ادلسح عند الكل؛ ألنو كاجلورب

كبطانة اخلف م  خرقة، أك م  غّبىا، غّب منفتق  خف فيو فتق مفتوح (3)كيف منية ادلصلي: كع  دمحم
 .(4)سلركزنا يف اخلف، جاز ادلسح

: كإف انكشفت ظهارة اخلف ادلمسوح (5)يف اإلحكاـ: قاؿ يف احلاكم -رمحو هللا تعاىل -كقاؿ كالدم
: كلو انكشفت الظهارة كيف داخلها (6)عليو، كبقيت البطانة م  غّب جلد، مل ينتقض ادلسح. كيف التبيْب
 .(7)داخلها بطانة م  جلد، أك خرقة سلركزة ابخلف، ال دينع، انتهى

الذم يعتاده سفهاء  (10)، م  أف اخلف الدهْكرَاينّ (9)، كتبعو صاحب البحر(8)كأما ما نقلو صاحب اجملتىب
فإف كاف  -(3): فقهاء زماننا(2): كيف نسخة م  نسخ ادلعراج-رمحو هللا -قاؿ الوالد -(1)سفهاء زماننا

ا يسَب اجللُد الكعَب جاز ادلسح عليو، كإال فال  .(4)كاف رللدن

                                                 

عيد مصر، كاف شافعيًّا، مث ٙبوؿ ( ىو أبو جعفر أمحد ب  دمحم ب  سالمة ب  سلمة األزدّم الطحاكم، كلد كنشأ يف طحا م  ص1)
حنفيًّا كانتهت إليو رائسة احلنفية ٗبصر، لو مصنفات كثّبة، منها: شرح معاين اآلاثر يف احلديث، كرسالة بياف السّنة، ككتاب 

ضية ، كاجلواىر ادل72 -1/71ق(. ينظر: كفيات األعياف 321الشفعة، كاحملاضر كالسجالت، كمشكل اآلاثر، تويف ابلقاىرة سنة )
 .1/206، كاألعالـ 106 -4/105، كشذرات الذىب 105 -1/102يف طبقات احلنفية 

 . 1/263( مل أقف على كتاب اجملتىب، كالنص نقلو اب  عابدي  يف رد احملتار 2)
 ( دمحم ب  احلس ، سبقت ترمجتو.3)
 . 35( ينظر: منية ادلصلي كغنية ادلبتدم للكاشغرم، ص:4)
الواقعات كادلنية، كما تركو يف تدكينو م  مسائل القنية، كزاد فيو م  الفتاكم لتتميم الغنية، أتليف: أيب ( ىو كتاب حاكم مسائل 5)

. كمساه الزركلي ابحلاكم يف 1/628ق(. ينظر: كشف الظنوف 658الرجا صلم الدي  سلتار ب  زلمود الزاىدم الغزميِب احلنفي، )ت
 (.   www.aslein.net. كىو ما رأيتو على موقع منتدل األصلْب )7/193ـ الفتاكم، كذكر أف الكتاب سلطوط. ينظر: األعال

 .1/49( ينظر: تبيْب احلقائق 6)
 (.177لوحة ) 1( ىذا النص موجود يف اإلحكاـ شرح درر احلكاـ، )سلطوط(، ج7)
 . 1/192( مل أقف على كتاب اجملتىب، كينظر فيما ذكره: البحر الرائق 8)
 .1/378، كىدية العارفْب 2/1516ق(. ينظر: كشف الظنوف 970نز الدقائق الب  صليم ادلصرم )ت( البحر الرائق شرح ك9)
، قلت: لعلو نسبة إىل َدْكرَاف، كىو موضع بْب القديد 1/192( الدهْكرَاينّ، بفتح الداؿ، ىكذا ضبطو اب  صليم يف البحر الرائق 10)

 .2/480كاجلحفة. ينظر: معجم البلداف للحموم 
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ا(، كاشَباط كوف جلده ساترنا  فلعل ادلراد بو جورب رقيق يلبس كاخلف، بدليل قولو: )إف كاف رللدن
تْب يف اجلورب ادلنعل، كيف ظاىر الركاية إذا كاف النعل أسفل القدـ للكعب على إحدل الركايتْب ادلتقدم

 فقط جاز، كما تقدـ، فال يرد علينا شيء م  ذلك فيما ضل  بصدده.
 كهللا أعلم ابلصواب، كإليو ادلرجع كادلآب، كصلى هللا على سيدان دمحم كعلى آلو كذريتو كاألصحاب.                            

************ 
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  ف انحففي  اخلجواز املسح على يف بُغية املكتفي رسالة                       تاسعالعدد ال -جملة البحوث األكادميية 
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ق(، م  474شرح القدكرم، أتليف: أيب نصر أمحد ب  دمحم ب  دمحم البغدادم ادلشهور ابألقطع )ت* 
أكؿ الكتاب إىل هناية ابب صالة اجلمعة م  كتاب الصالة، دراسة كٙبقيق: إبراىيم ب  دمحم أكرب، رسالة 

دمحم ب  سعود اإلسالمية، كلية الشريعة ابلرايض، قسم الفقو، العاـ اجلامعي ماجستّب، جامعة اإلماـ 
 ق.1429 -1428

 املواقع اإللكرتونية )سوى املذكورة مع بعض املصادر(: -اثلثًا
1(srd.edu.sa/Public/showPublications.aspx?PubTypeID=30&Lan
g=ar-SA). 
2-(www.aslein.net). 
3-(http://feqhweb.com/vb/t4201.html). 
4-(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31684). 
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