 ‐ 72872ﺟﻮراب ﭘﻮﺷﯿﺪه و آب از ﺟﻮراب ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪه؛ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮراب
ﻣﺴﺢ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻮ ﺟﻮراب ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدم و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺟﻮراﺑﻢ ﺑﺎ آﺑ ﮐﻪ ﮐﻒ دﺳﺘﺸﻮﯾ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﯿﺮ ﺑﺮ آن آب ﺑﺮﯾﺰم زﯾﺮا ﺑﻌﻀ وﻗﺖﻫﺎ ﮐﻒ دﺳﺘﺸﻮﯾ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ادرار ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺟﻮراﺑﻢ آب ﻣرﯾﺰم ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﺟﺎزه دارم ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺟﻮراﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
وﺿﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪهام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻒ )ﻣﻮزه( ﻣﺴﺢ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪ از رﯾﺨﺘﻦ آب روی ﺟﻮراب ،آب ﭘﺎک ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ
رﺳﯿﺪه؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﻮراب ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻗﺒﻠام را ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهام.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮراب و آب ﭘﺎک اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷ ،ﺣﻢ ﺑﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ آن ﻧﻤﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ از رﺳﯿﺪن
ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮراﺑﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪهای دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨ و ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺶ ﻓﺮ ﮐﻨ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ در اﺛﻨﺎی ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﻮراب ﻣﺸﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮراب را ﺑﺎ وﺿﻮ
ﭘﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮراب ﻣﺴﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻣﻮزه )ﭘﺎﭘﻮش( ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﻟ اﻟﻨﻬ (۱۳۱ /۱) آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﺮط ﻫﻔﺘﻢ :اﻣﺎن
راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮزه از ﻧﻈﺮ ﻋﺮف ،ﻧﻪ آنﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آب ]ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ[ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺤﻞ ]ﺷﺴﺘﻦ[ ﻓﺮض ]در وﺿﻮ[ را
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ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان در آن ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ اداﻣﻪ داد.
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ اﯾﻦ را ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن اﺳﺖ .ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۵۳۱ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺷﺮط
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮزه ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ آب ﺷﻮد؟ در اﯾﻦ دو وﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ و دﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﯾ
آنﮐﻪ :ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎﻓﺘﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ آب ﺑﺮ آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺢ ﺑﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و دوم آنﮐﻪ :ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ آب ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل را اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ )ﺟﻮﯾﻨ (و ﻏﺰاﻟ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ]ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮض را[ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ ﻗﻮل اول اﺳﺖ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ«.
ﻗﻮل اول راﺟﺢ و درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا دﻟﯿﻠ ﺻﺤﯿﺢ دال ﺑﺮ ﺷﺮط ﺑﻮدن ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﺟﻮراب وارد ﻧﺸﺪه ،ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﺟﻮراب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت آن را ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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