 ‐ 228515اﺣﺎم ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﮐﻔﺶ
ﺳﻮال
ﻣﺮدم در آﻣﺮﯾﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﻮرابﻫﺎﯾ از ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﻣرﺳﺪ و روی آن ﮐﻔﺶ ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ
ﻗﻮزک ﻧﻤرﺳﺪ .آﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺸ در ﻫﻨﺎم وﺿﻮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﮐﻔﺶ را ﺑﻌﺪا از ﭘﺎﯾﺶ در آورد آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﺿﻮ دارد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣروﻧﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻣآورﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺿﻮﯾﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ :اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﻫﺮ دو ﭘﺎ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﻮزک ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﭘﻮش )ﻣﻮزه( اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﻓﺮض ﯾﻌﻨ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﻮزک را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ:
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﻮﯾﺘﯿﺔ ).(۲۶۴ /۳۷
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﺮوط ﻣﺴﺢ ﻣﻮزه و ﺟﻮراب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ]ﺷﺴﺘﺸﻮی[ ﻓﺮض ]در وﺿﻮ[ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ )ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز .(۱۱۱ /۱ :ﻧﺎ :ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۳۹۶ /۵
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﮐﻔﺸ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﺮض )ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﻗﻮزک( را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ وﺿﻮ دارد ﮐﻔﺸﺶ را در
آورد وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (100112و ) (26343در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در آوردن ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﺟﻮراب و ﻣﻮزه رﺧﺼﺖ ﻣﺴﺤﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ ،و اﮔﺮ دوﺑﺎره آن را
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﺳﺖ وﺿﻮ ﺑﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراﺑﺶ را در آورد و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﮔﺮ ﺟﻮراب ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮ روی ﺟﻮراب ﮐﻔﺸ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮزک را ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد:
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۱ـ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﮐﻔﺶ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
۲ـ اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﺟﻮراب ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨ ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ روی ﺟﻮرابﻫﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره
ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ در آن ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن وﺿﻮ ]و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻣﺴﺢ[ ﻧﻤﺷﻮد.
۳ـ اﯾﻨﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺗﺎه ]ﮐﻪ ﻗﻮزکﻫﺎ را ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ[ ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﻣﺴﺤﺶ را ﺑﺮ روی ﺟﻮراب اداﻣﻪ داد ﺣﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﻪ
ﻫﺮ دو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد.
اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﯾﺎ ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب را ﭘﺲ از ﻣﺴﺢ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮد و دو ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺟﻮراب و ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) (۳۹۶ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺷﺨﺼ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﺟﻮراب ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
روی ﮐﻔﺶ ،اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﻗﻮزکﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ از ﭘﺸﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻔﺶ ﻗﻮزکﻫﺎ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺟﻮراﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻮزک اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﮐﻔﺶ
و ﺟﻮراﺑ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻔﺶ و ﺟﻮراب ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﮐﻔﺶ اﮔﺮ ﭘﺎ و ﻗﻮزکﻫﺎ را ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻠﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻮراب ﺑﺮ آن ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﺣﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ...و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻮراب ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ]ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﻮراب[ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻔﺸﺶ را ﺑﯿﺮون آورد و وﺿﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﻢ
ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﺟﻮراب ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ]ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺶ[ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز ).(۷۳ /۲۹
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎدآور ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺑﺮ ﺟﻮراب و ﮐﻔﺸ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وﺿﻮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﺣﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل راﺟﺢ ﯾ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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