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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  الرأس تغطية أقسام

 :  األقسام بعض العمم أىل بعض وزاد ، الممتع في أقسام إلى الرأس تغطية اهلل رحمو شيخنا سمق

 .  ذلك ونحو وَصمغ ِحناء من ِلْبدا عميو يضع بأن وذلك ، بتمبيده رأسو يغطي أن:  األول

 وعمى عميو هللا صمى النبي سمعت" قال أنو ، الذي ، عمر ابن حديث عميو دل وقد ، اإلجماعو  النصب جائز فيذا
 رأسي لبدت إني" وسمم عميو اهلل صمى النبي زوج حفصة حديث في وجاء ، البخاري أخرجو" ممبدا ييل ، وسمم ألو

 . عميو متفق" أنحر حتى أحل فال ، ىديي وقمدت

 :  الرأس تمبيد فائدة

 ، وغيره قمل فيو يكون وال ، بالغبار يتسخ ال فإنو ، ونحوه صمغ من لبدا عميو وضع فإذا ، الوسخ كثرة من المنع
 .  يؤذيو أال أجل من رأسو لبد ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي

 ال ألنو ؛ بو بأس ال وىذا ، ذلك ونحو العفش كحمل ، والستر التغطية بو يقصد ال بما رأسو يغطي أن:  الثاني
 رواية في الشافعية وذىب ، الحنابمةو  والشافعية المالكية رأي وىذا ، عادة الرأس بو يستر وال ، التغطية بو يقصد
 التغطية بو قصد فإذا ، التغطية بو يقصد لم إذا ىذا ، الفدية فعميو غطى ومن ، بو الرأس تغطية يجوز ال أنو إلى
 .  اإلحرام محظورا من محظورا يكون فإنو ،

 ، يجوز ال فيذا ، حوهون الكفن مثل ، التغطية بو يقصد لكن ، لبسا يعد ال بمالصق رأسو يغطي أن:  الثالث
 عمى الكفن وضع فإن ،( رأسو تخمروا ال) عباس ابن حديث في وسمم عميو اهلل صمى النبي قول ذلك عمى والدليل
 .  يجوز فال ، الميت رأس تغطية بو يقصد ولكن المبس بو يقصد ال اإلنسان رأس

 ، والطاقية ، العمامة:  مثل ، جماعباإل يجوز ال فيذا ، الرأس عمى عادة يمبس بما رأسو يغطي أن:  الرابع
 .  المنعقد واإلجماع ، حفصة وحديث عمر ابن حديث عميو دل وقد ، ذلك وغير ، والشماغ

 النص عميو دل وقد ، باإلجماع فيجوز ، ذلك ونحو ، والقبة ، كالخيمة ، تابع غير بمنفصل يستظل أن:  الخامس
 القبة فوجد" وفيو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي حجة قصة في ، عنو اهلل رضي جابر حديث في جاء ، واإلجماع

 اإلمام عن حكي لكن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل حكاه فقد اإلجماع وأما ،" القبة تمك في فنام بنمرة لو ضربت قد
 أىل روجماىي ، بو االستظالل لو يجوز ال فإنو ونحوىا شجرة عمى ثوبا اإلنسان وضع لو أنو ، اهلل رحمو مالك
 .  بو ويستظل شجرة عمى ونحوه القماش يضع أن يجوز أنو رأوا الجميور فإن ، ذلك خالف عمى العمم

 في اختمف ، ذلك ونحو والثوب ، والسيارة ، واليودج ، كالشمسية ، لو تابع عنو بمنفصل يستظل أن:  السادس
 :  قولين عمى ذلك
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 وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية إليو ذىب ، لو تابع بمنفصل يستظل أن لممحرم يجوز:  األول القول
 .  والنخعي عيينة بن وسفيان والثوري وربيعة وعطاء ، عنو اهلل رضي عثمان ، السمف من طائفة رأي

 : األدلة

 رمى حين فرأيتو ، الوداع حجة وسمم عميو اهلل صمى النبي مع حججت" قالت ، الحصين أم عن:  األول الدليل
 رسول رأس عمى ثوبو رافع واآلخر،  يقوده أحدىما،  وأسامة بالل ومعو ، راحمتو عمى وىو وانصرف العقبة رةجم
" العقبة جمرة رمى حتى الحر من يستره ثوبو رافع" رواية وفي ، مسمم أخرجو" الشمس من وسمم عميو اهلل صمى اهلل
 حتى" فيو الثاني لكن ، بالرمي يحصل الحل إن:  يقال وقد ، العقبة جمرة رمي بعد ألنو األول المفظ في ينازع قد

 يستظل أن يجوز أنو عمى يدل ما ، الرمي قبل مستظال كان وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ،" العقبة جمرة رمى
 .  لو تابع عنو بمنفصل

 رضي جابر يثبحد ويستدلون ، التابع غير عنو بالمنفصل عنو منفصل لو بتابع االستظالل قياس:  الثاني الدليل
 ، كل في الستر بجامع ، السابقة المسألة عمى المسألة ىذه فيقيسون ،" بنمرة لو ضربت قد القبة فوجد" عنو اهلل
 .  أيضا لو التابع عنو بالمنفصل يستظل أن فيجوز ، لو التابع غير عنو بالمنفصل استتر قد األول في فإنو

 إذا ، الحل فاألصل ، مستمر ضابط وىذا ، عميو الدليل قام ما إال ، لممحرم حل لمحالل حل ما أن:  الثالث الدليل
ال ، بو يؤخذ فإنو يمنع دليل قام  .  األصل عمى بقي وا 

 ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن ويحكى ، لو تابع عنو بمنفصل يستظل أن المحرم عمى يحرم أنو:  الثاني القول
 .  الحنابمة مذىب من والصحيح ، مالك ماماإل رأي وىو ، المدينة أىل وعن ، ميدي ابن وعن

 :  األدلة

 لمشمس يضحي محرم من ما" قال أنو جابر حديث من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى ما:  األول الدليل
 الحافظ ضعفو ، ضعيف حديث وىو ماجو ابن أخرجو" أمو ولدتو كما يعود حتى ، بذنوبو غربت إال ، تغرب حتى
 .  عمييم اهلل رحمة األلباني الشيخ المتأخرين ومن ، وغيره حجر ابن

 ، الشمس وبين بينو استظل قد ، محرم وىو بعيره عمى رجال أبصر عمر ابن أن" عمر ناب أثر:  الثاني الدليل
 .  اهلل رحميم أحمد اإلمام بو واحتج ، البييقي أخرجو" لو أحرمت لمن أضحِ :  فقال

 أن عرفنا وقد ، الترفو بعمة التعميل ىو وىذا ، غطاه لو ما أشبو ، الترفو بو قصدي   بما يستره أنو:  الثالث الدليل
 .  ىذا عمى يدل دليل ىناك وليس ، منو يمنع ال المحرم وأن ، صحيحة غير الترفو عمة

 منفصلال التابع قياس ، يالقيو بشيء ستره لو ما أشبو ، غالبا ويالزمو يستدام بما رأسو ستر أنو:  الرابع الدليل
 .  كل في الستر بجامع ، لو المباشر لرأسو المالزم عمى عنو

 والتغطية الستر حقيقة بو وتحصل ، عميو ويكون ، الرأس يالمس ما بين فرق ثمة ، الفارق مع قياس القياس وىذا
 .  يرى مكشوفا يكون الرأس فإن ، رأسو عن بعيدا يكون ما وبين ،
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 :  الراجح

 وعندنا ، المنع عمى دليل ثمة ليس ألنو ؛ لو تابع عنو بمنفصل يستظل أن لممحرم وزيج أنو ، األول القول ىو
 يستره بثوب ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يظممون كانوا الصحابة أن في صريحا جاء قد فإنو ، الحصين أم حديث
 الخالف لوقوع عنو الظاىر في تنزيو كراىة أحمد اإلمام كرىو إنما" اهلل رحمو قدامة ابن قال وليذا ، الشمس عن
 حراما ذلك ير فمم عمر ابن وأما ، الخالف أجل من كرىو المسألة ىذه في العمماء خالف رأى لما اإلمام فكأن" فيو
نما ، حراما الفعل ىذا ير ولم ، بالفدية الرجل عمر ابن يمزم لم ولذا ، لمفدية موجبا وليس ،  لمن أضح:  لو قال وا 

 عمر ابن رأي وىذا ، لمشمس الضحى وقت في يبرز أن:  واإلضحاء ، مضحيا يكون بأن فأمره ، لو أحرمت
 .  بو يعتد فال ، النص مقابل في فيكون ، عنو اهلل رضي

 :  قولين عمى خالف وفييا ، نحوه أو صداع من عصابة رأسو عمى الحاج يعصب أن:  السابع

 . واألوزاعي ، وعطاء ، عباس ابن إليو وذىب ، يجوز أنو:  األول القول
 .  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول أنو :دليميم

 والشافعية والمالكية والحنفية الثوري رأي وىو ، الفدية وعميو ، الكراىة إلى السمف بعض ذىب:  الثاني القول
 .  الجميور ، والحنابمة

 ضعيفة عمة وىي ، الترفو عمة إلى رجعوا ، الرأس حمق أشبو ، الترفو بو يقصد ، محرما فعال فعل أنو:  التعميل
 .  دليل إلى يحتاج بيا والقول ، ثابتة غير

 :  وجهه الحاج تغطية

 في اهلل شاء إن فسيأتي بالمرأة يتعمق ما أما ، بالمرأة يتعمق وشق ، بالرجل يتعمق شق:  شقين ذات المسألة ىذه
 الخالف وسبب ، قولين عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف فقد ، بالرجل يتعمق ما وأما ، المؤلف كالم

 ناقتو وقصتو رجال أن ، الصحيح في الثابت ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث في جاءت لفظة في االختالف
 متفق( رأسو تخمروا وال ، ثوبين في وكفنوه ، وسدر بماء اغسموه) وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي فقال ،

 في فاختمفوا ،( وجيو وال رأسو تخمروا ال) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسمم ألفاظ ضبع في وجاء ، عميو
 :  قولين عمى الحكم في اختمفوا عمييا وبناء ، بيا يعمل ال شاذة لفظة إنيا أم ، ثابتة ىي ىل ، الوجو لفظة

 ، ثابت بن زيد وعن ، عوف ناب وعن ، عثمان عن مروي وىذا ، وجيو يغطي أن لممحرم يباح:  األول القول
 وطاوس القاسم رأي وىو ، عنيم اهلل رضي الصحابة من طائفة ، عباس ابن وعن ، سعد وعن ، الزبير ابن وعن

 .  اهلل رحميم ، حزم ابن اختيار وىو ، الحنابمة مذىب من والصحيح الشافعية ومذىب ، والثوري

 :  األدلة

 ىذه تضعيف إلى ذىب وقد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن تثبت وال ، ذةشا زيادة وجيو زيادة أن:  األول الدليل
 الذين الجماعة ورواية ، غريب فيو الوجو وذكر" اهلل رحمو البييقي يقول ، وغيرىما ، حجر وابن ، البييقي الزيادة
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 تتعمق الرواية هوىذ" اهلل رحمو الحافظ ويقول" محفوظة تكون بأن أولى سياقة أحسن المتن وساقوا ، يشكوا لم
 من ذىنو انتقل رواتو بعض فمعل ، الحديث ىذا روى من كل من أحفظ وشعبة ، والتغطية بالكشف ال ، بالتطيب
 ىذا (رأسو تخمروا وال) فيو المشيور عباس ابن وحديث" اهلل رحمو قدامة ابن يقول ولذا"  التغطية إلى التطيب
 فجاء ، سنين عشر بعد سألتو ثم،  بشر أبو حدثنيو:  شعبة لقا ، (وجيو تخمروا وال) وقولو ، عميو المتفق

 ىذه فضع   أنو عمى دليل قولو ففي ، (رأسو وال وجيو تخمروا وال) :  قال أنو إال ، يحدث كان كما بالحديث
 .  شاذة أنيا ويرون ،( وجيو) زيادة ضعف يرون القول ىذا فأصحاب" الزيادة

 وعن ، ثابت بن زيد وعن عثمان عن ثابت فيو ، الصحابة من مجموعة عن ثابت بأنو يستدلون:  الثاني الدليل
 . محرمون وىم ، ناموا إذا وجوىيم يخمرون كانوا أنيم ، الحكم بن مروان

 ، الوجو تغطية بجواز يفتي عنيما اهلل رضي عباس ابن وكان ، عباس ابن ىو الحديث راوي أن:  الثالث الدليل
 أن األصل ، األصل ىذا ، بمقتضاىا لعمل رواىا لو ألنو ؛ المفظة ىذه يروِ  لم ، وعن اهلل رضي أنو عمى يدل ما

ذا ، رأى بما يعمل الراوي  .  رأى بما ال روى بما فالعبرة روايتو رأيو خالف وا 

ليو ، عمر ابن عن مروي وىذا ، وجيو يغطي أن لممحرم يجوز ال:  الثاني القول  والمالكية الحنفية ذىب وا 
 .  رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 عميو اهلل صمى النبي فقال ، فمات محرم وىو ناقتو وقصتو رجال أن ، السابق عباس ابن حديث:  األول الدليل
 مسمم اإلمام أخرجيا المفظة وىذه ،( وجيو وال رأسو تخمروا وال ، ثوبيو في وكفنوه ، وسدر بماء اغسموه) وسمم

 عنيا وقال ، التركماني ابن الزيادة ىذه صحح ولذا ، شاذة غير محفوظة لفظة ىي:  وقالوا ، ماجو وابن والنسائي
 ،" .. عنو قطر  ومن ، جبير بن سعيد عن محفوظة ثابتة الوجو زيادة أن:  القول وجممة"  اهلل رحمو األلباني
 .  بيا عمموا الثاني القول وأصحاب ، ضعفوىا األول القول أصحاب ، المفظة ىذه عمى فالمدار

 تغطي أن المرأة عمى يحرم أنو وعندىم ، كالطيب ، الرجل عمى يحرم المرأة عمى حرم ما أن:  الثاني دليلال
 .  إحراميا حال وجييا

 من الراجح وأن ، قولين عمى خالف فيو لوجييا المرأة تغطية أن وسيأتي ، فييا مختمف مسألة عمى قياس وىذا
:  يقال ، فييا مختمف مسألة عمى قياس فقياسيم ، اإلحرام حال جيياو  تغطي أن لممرأة يجوز أنو العمم أىل أقوال
 المرأة:  يقولون فإنيم ، كالطيب ، الرجل عميو قيس ىذا ثبت فإذا ، رأسيا تغطي أن لممرأة يجوز ال أنو أوال أثبتوا

 .  أيضا لمرجل يجوز فال ، تتطيب أن ليا يجوز ال

 :  الراجح

 كانت ولو ، ثابتة غير والمفظة ، المنع عمى الدليل لعدم ، وجيو يغطي أن للمرج يجوز أنو ، األول القول ىو
 .  بيا القول لكان ثابتة
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 :  اإلحرام في الكمامات

 لمرجل يجوز:  قيل فإن ، السابقة المسألة عمى تنبني المسألة ىذه ؟ وجيو عمى الكمام يضع أن لإلنسان يجوز ىل
ذا ، جاز وجيو يغطي أن  .  وجيو عمى الكمام يضع أن لو فميس ، يجوز ال:  قيل وا 

ن  :  قال  . َفدى َمخيَطا   َذكر   َلِبَس  َواِ 

 .  الرابع المحظور ىذا

 عمييا تحرم ولكن ، بالستر مأمورة ألنيا ، األصل ىذا ، تمبس أن ليا يجوز األنثى فإن ، األنثى بو يخرج( : ذكر)
 .  اهلل شاء إن تأتي معينة ألبسة

 خيط وما ، والسراويل ، الفنيمة:  مثل ، كمو البدن عمى خيط أو العضو قدر عمى خيط ما بو المراد( : مخيط)
 عن تثبت لم المفظة وىذه ، اإلحرام حال في لبسو يجوز ال فإنو ، ذلك ونحو والقميص كالثوب ، كمو البدن عمى
 المحرم يمبس ال:  يقل لم ؟ المحرم يمبس ما:  سئل لما ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

نما ، المخيط  يقل ولم ، لبسو يمنع ما فعدد [السراويالت وال البرنس وال العمامة وال القميص يمبس ال]:  قال وا 
 والصحابة ، سممو  عميو اهلل صمى النبي عصر بعد الحادثة الكممات من( المخيط) الكممة فيذه ولذا ، معينا ضابطا

 من شيئا أورثت ، واشتيرت وجدت لما الكممة وىذه ، عميو اهلل رحمة النخعي إبراىيم ىو أحدثيا من أول:  ويقال ،
 وىم ، مخيطا يمبس أن لإلنسان يجوز ال:  يقولون عمييم اهلل رحمة العمماء فإن ، والمبس واإلييام اإلجمال
 من صادرة غير كانت لما الكممة ىذه لكن ، كمو البدن عمى كان أو ، العضو قدر عمى خيط ما بالمخيط يقصدون
 لو يجوز ال المحرم أن فرأى ، ىذا عمم الناس من فكثير ولذا ، المبس في موقعة موىمة أصبحت ، النبوة مشكاة
 .  مقصود غير وىذا ، مطمقا خياطة فيو ما لبس

 ، المعتاد غير الوجو عمى المخيط اإلنسان لبس فإن ، المعتاد الوجو عمى الذكر لبس يكون أن بد ال( : لبس نإ)
 ، لمبرد أو ، مقموبا المشمح لبس أو ، رداء الثوب جعل أو ، جسده عمى الثوب وضع كمن ، لبسا يعد ال فإنو

 .  باالتفاق اهلل رحمو اإلسالم شيخ رذك كما ، لبسا يعتبر ال فإنو ، بو وتمحف جسده عمى المشمح وضع

 :  األدلة

 :  واإلجماع السنة

 يمبس ال) قال ؟ المحرم يمبس ما:  وسمم عميو اهلل صمى النبي سئل حينما ، المشيور عمر ابن فحديث:  السنة أما
 .  عميو متفق( .. السراويالت وال البرنس وال العمامة وال القميص

 نقمو وقد ، كمو البدن قدر عمى أو ، العضو قدر عمى خيط ما لبس تحريم عمى ماعاإلج نقل فقد:  اإلجماع وأما
 أجمعوا وقد ، وغيرىم والنووي قدامة وابن رشد وابن البر عبد وابن حزم وابن المنذر ابن ، العمم أىل من طائفة
 .  األنثى دون بالذكر خاص المحظور ىذا أن عمى

 :  المخيط أقسام
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 والبرنس والعمامة القميص مثل ، واإلجماع بالنص ، يجوز ال فيذا ، عميو منصوصا كان ما:  األول القسم
 .  باإلجماع تجوز ال فيذه ، والسراويالت

 القصير والسروال ، والفنيمة ، والطاقية والغترة الشماغ:  مثل ، المنصوص معنى في كان ما:  الثاني القسم
 ، عميو المنصوص معنى في فيذه ، ذك ونحو ، والكوت ، لجاكيتوا ، والصديرية ، لمرجل والقفازين ،( التبان)

 .  لبسيا لممحرم يجوز فال

:  مثل ، لبسو لممحرم يجوز فيذا ، المنصوص معنى في داخال وال ، عميو منصوصا ليس ما:  الثالث القسم
 معنى في اخمةد وال ، عمييا منصوصا ليست ألنيا ، ذلك ونحو ، والحزام ، والكمر ، والساعة ، النظارة

 .  المنصوص

 أو الثاني نوع من ىو ىل ؟ داخل غير أو المنصوص في داخل ىو ىل ، فيو مشكوكا كان ما:  الرابع القسم
 .  المنع وعدم ، الحل األصل وألن ، الدليل لعدم ، جائز أنو فيو فاألصل ؟ الثالث

 من وىذا ، بالحد يعبر ولم ، بالعد عبر سئل لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، النبوي التعبير إلى وانظر
 وجعل ، حدا لو يذكر ولم الممنوع ذكر معدودا الممنوع كان لما فإنو ، وبيانو ، وسمم عميو اهلل صمى بالغتو
:  وقالوا ، بيذا عمموا الفقياء أن ولو ، األصل عمى الباقي وترك ممنوعا كان ما وعدد ، واإلباحة الجواز األصل

 في كان ما ذلك في ويدخل:  وقالوا ، الحديث في كما نصا عميو ونصوا ، وكذا كذا يمبس أن محرملم يجوز ال
 وأيسر أسيل ىذا لكان ، الجواز فيو فاألصل فيو شك وما ، لبسو فيجوز معناىا في يكن لم ما وأما ، معناىا
 .  إشكال في يوقع وال ، لمناس وأبين وأوضح

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


