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

 :  المخيط ليس تابع

 الحنفية وذىب ، ذاكرا عامدا عالما كان إذا ، فدية عميو فإن ، مخيطا لبس إذا الذكر أن عمى العمم أىل ماىيرج
 إذا أنو فيرون الجميور أما ، بالمبس االنتفاع مظنة ألنو ؛ كامال يوما لبس إذا إال عميو تجب ال الفدية أن إلى
 .  الفدية عميو فتجب ، اإلحرام تمحظورا من محظورا فعل قد يكون فإنو ، لمحظة ولو لبس

 :  اإلزار عقد

 ألنو ؛ بذلك بأس فال ، بعض في بعضيا أطرافو بإدخال ، إزاره عقد إذا المحرم أن ، عمييم اهلل رحمة العمماء ذكر
 ، بو وشده ، والعمامة والحبل والمحزم كالسير ، شيئا عميو وضع ثم اإلزار لبس إذا لكن ، عورتو لستر يحتاجو

 : نيصورت من واحد من تخمو ال المسألة ىذه ؟ ىذا جوزي ىل

  يجوز أنو يرون ، عقد بدون بعض في بعضو يدخل ، ذلك غير أو العمامة أو الحبل يدخل أن:  األولى الصورة

 :  أقوال عمى خالف ؟ ال أو يجوز فيل ، عقده ثم بعض في بعضو أدخل إذا:  الثانية الصورة

 .  والحنابمة المالكية إليو وذىب ، ذلك يجوز ال:  األول القول

 :  األدلة

 ىذا ألق:  فقال،  حبال إزاره فوق شد قد رجال رأى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن]  يروى ما:  األول الدليل
 أقسام من والمرسل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن جريج ابن حديث من ، مرسال وغيره والبييقي أخرجو [ويمك

 يكون لفعل إال تقال وال ، ووعيد وتيديد زجر كممة( ويمك) قال ألنو ، الشد تحريم عمى بو فاستدلوا ، الضعيف
 يستقيم ال االستدالل ىذا لكن ، فعمو يجوز ال أنو عمى دل بإلقائو وسمم عميو اهلل صمى النبي أمره لما ثم ، محرما

 .  ضعيف الحديث ألن ليم

 بعضيا أدخل) ىكذا فادخميا ، وسطو عمى دىاش قد عمامة وعميو بالبيت يطوف كان" عمر ابن أن:  الثاني الدليل
 عمى دل يفعمو لم فمما ، عنو اهلل رضي لفعمو يجوز العقد كان ولو،  والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو( " بعض في
 .  العقد جواز عدم

 قد اإلزار يكون ، ونحوىا وعمامة حبل بنحو وعقده ، شيئا عميو ربط ثم ، إزاره شد إذا المحرم نأ:  الثالث الدليل
 .  عميو الذي بالشيء ويحيط ، بنفسو يستمسك المخيط ألن ؛ المخيط حكم حكمو فيكون ، بنفسو استمسك

 ألنيم ؛ اهلل رحميم الحنفية يوإل وذىب ، اإلزار لشد ذلك نحو أو العمامة أو الحبل يعقد أن يكره:  الثاني القول
نما ، التحريم عمى تدل ال السابقة األدلة أن يرون  .  الكراىة عمى تدل وا 

 .  الشافعية إليو وذىب ، لممحرم ذلك يجوز:  الثالث القول
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 :  أدلتيم

 َأوثق" فقالت ، ؟( النفقة فيو يكون ما) الِيْميان المحرم يمبس ىل سئمت ، عنيا اهلل رضي عائشة أن:  األول الدليل
 القاسم بن محمد عن سعيد بن يحي رواية من ىو ، صحيح بإسناد والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو" نفقتك عميك
 .  صحيح إسناد وىو ، عائشة عن

 ثم شيئا إزاره عمى وربط ، عورتو ستر إلى يحتاج كان فإذا ، عورتو ستر إلى يحتاج اإلنسان أن:  الثاني الدليل
 .  جاز عقده

 وذىب ، بالحاجة قيدوا ، ذلك إلى احتاج إن ، إزاره عمى العمامة أو الحبل يعقد أن لممحرم يجوز:  الرابع القول
 تحمل فيي ثبتت إن األدلة أن رأوا كأنيم ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، المالكية بعض إليو
 عميو كان إذا إال اإلزار ضبط يمكن وال ، عورتو ستر إلى تاجيح اإلنسان ، الحاجة تبيحيا والكراىة ، الكراىة عمى
 .  عقدا معقود خيط أو عمامة أو حبل

 :  الراجح

 .  عقده لو ويجوز ، إليو احتاج إذا نحوه أو حبال إزاره عمى يربط أن كراىة بال لمناسك يجوز أنو ، القول ىذا

  ؟ رداءه يعقد أن لممحرم يجوز ىل
 مما ىذا ، األمام من يربطو ثم ، عاتقيو عمى يجعمو أو ، ويربطيما طرفيو ويجمع ، خمفو نم الرداء يجعل أن إما

 إليو لمحاجة اإلزار عقد جواز يرون العمم أىل عامة أن قبل عرفنا أن بعد ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف
 :  قولين عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف مما ىذا ؟ الرداء يعقد ىل لكن ، الستر في

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، ذلك فعل إذا فدية وعميو ، الرداء عقد يجوز ال أنو:  األول القول

 :  األدلة

 فقال ؟ وأعقده ورائي من ثوبي طرفي بين أخالف:  فقال رجل سألو ، عنو اهلل رضي عمر بنا أن:  األول الدليل
 ، ذلك عمر ابن كره ، والبيقيي شيبة أبي ابن أخرجو"  محرم وأنت شيئا عميك تعقد ال" :عنو اهلل رضي عمر ابن

 .  التحريم كراىة عمى تحمل والكراىة

 ألقِ  ويمك) فقال ، بحبل إزاره شد قد رجال رأى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق الحديث:  الثاني الدليل
 .  أولى باب من فالرداء ، عورتو ستر إلى اإلنسان حاجة مع ، اإلزار عقد يجوز ال أنو عمى فدل ،( ىذا

 .  جريج ابن ليسامر  من ألنو ؛ وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال الحديث ىذا أن تقدم لكن

 .  فحُرم المخيط حكم في صار ، رداءه عقد إذا المحرم أن:  الثالث الدليل

 .  أولى باب من الرداء عقد فجواز ، بنفسو يستمسك أنو مع ، عقده يجوز اإلزار بأن:  ونوقش

 شيخ واختاره ، اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، فعمو من عمى فدية وال ، مكروه الرداء عقد أن:  الثاني القول
 .  ىةالكرا مع الجواز فيرون الحنفية أما ، كراىة بال لمحاجة الجواز رأى لكنو ، عميو اهلل رحمة تيمية بن اإلسالم
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 :  األدلة

 ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن الثابت األثر أما ، ردائو عقد من المحرم منع عمى الدليل عدم:  األول الدليل
 إلى يحتاج والمحرم ، دليل إلى يحتاج فيذا ، التحريم عمى يحمل أن أما ، الكراىة عمى يحمل أن فيو ما فأعمى
 .  ويسرة يمنة يذىب تركو إذا ألنو ؛ لو أيسر كان رداءه عقد إذا ، كثير وىذا ، ردائو عقد

ن الرداء ألن ؛ حراما فميس صدره عمى الرداء عقد الرجل أن لو" اهلل رحمو عثيمين ابن الشيخ يقول  ال عقد وا 
 بعض لكن ، مشبك رداء ىو بل ، لبسا يعد ال:  قال ؟ لبسا ىذا يعد فيل بِمشبك شّبكو ولو ، رداء كونو عن يخرج
 أكمام لو ليس قميص كأنو فيبقى ، عانتو إلى رقبتو من رداءه يشبك الرجل وصار ، المسألة ىذه في وسعوات الناس

 يباشر الذي ىو كان لو كما ، الحاجة عند سيما وال ، يسقط أال أجل من واحد بزر زره إذا أما ، ينبغي ال وىذا ،
 اهلل رحمو المرداوي يقول ولذا ، مطمقا منو المنع فيرون األصحاب أما ، الممتع في وىذا" بأس فال ألصحابو العمل

 ىذا ،" وفدى أثم فعل فإن ، إزاره في غرزهي وال ، وتورْ عُ  في هزر  يُ  وال ، خيط أو إبرة أو بشوكة ُيحكمو أن لو وليس"
 .  الجواز الراجح لكن ، المذىب

 :  المخيط اإلحرام

 من أكمام لو تجعل وال ، جانباه ويخاط ، ِتك ة لو وتجعل ، هأعال يشد إزار ، األخيرة اآلونة في ظيرت مسألة ىذه
 ، والشمال اليمين من وجيوب ، مطاط لو ويجعل" التّنورة إحرام" باسم اشتير ما وىو ، األرجل فيو تدخل ، أسفمو
 فتوىال عميو اهلل رحمة عثيمين ابن الشيخ فيو أفتى حتى ، الناس عند معروفا يكن لم وىذا ، حاجتو فييا يضع

 أول والشيخ ، يمبسو من وكثر ، الناس عند معروفا المباس ىذا وأصبح ، منتشرة الفتوى ىذه فأصبحت ، المعروفة
 الجامعة في الموظفين أحد أن أذكر إني حتى ، وناقشوه ، وسألوه ، الفتوى عن انجفموا الناس كأن بو أفتى ما

 كما يمبسو كان والشيخ ، بأس ال ىذا مثل نعم:  قال ؟ ىذا مثل شيخ يا:  لو وقال ، مخيط بإزار جاء ، عندنا
 :  قولين عمى العمماء فيو اختمف اإلزار وىذا ، أره ولم قرأت

 إليو وذىب ، والحنابمة والشافعية والمالكية لمحنفية قوال وُخّرج ، اإلحرام من النوع ىذا لبس يجوز ال:  األول القول
 .  المعاصرين العمماء من كثير جمع

 :  لةاألد

 اإلزار لفظ فييا ذكر التي ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة الشرعية النصوص أن:  األول الدليل
 الصحابة بعض أن جاء ، مخيطا يكن لم اإلزار أن عمى دليل وىو ، واالنحالل بالعقد اإلزار بوصف جاءت ،

 كان إذا] جابر حديث ألفاظ بعض في جاء ، عنو هللا رضي جابر حديث في كما ، قفاه عمى معقودا إزاره كان
ذا ، بو فالتحف واسعا  يكن لم اإلزار أن عمى يدل وىذا ، ينحل يكون اإلزار أن وجاء ، [بو فاتزر ضيقا كان وا 
 . مطمقا كان بل ، زمانيم في مخيطا
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ن بأنو:  ونوقش  ىذا مناقشة وستأتي ، زاراإل حد في داخل المخيط اإلزار أن إال ، زمانيم في مخيطا يكن لم وا 
 .  القول ىذا أصحاب أدلة خالل من الجواب

 ؛ لممحرم تجوز ال التي األلبسة في عمر ابن حديث في عميو ُنص فيما داخل المخيط اإلزار أن:  الثاني الدليل
 من ةكبير  طائفة النوع ىذا مثل تحريم عمى اإلجماع نقل وقد ، الجسد أعضاء من عضو قدر عمى خيط قد ألنو
 حد في داخل غير أنو رأوا ألنيم ؛ اإلسالم وشيخ ، قدامة وابن ، والقرطبي ، البر عبد ابن:  مثل ، العمم أىل

 .  باإلجماع حراما يكون فإنو داخل غير كان فإذا ، المعروف اإلزار

 الُمالءة:  وقالوا ، اهطرف يخط لم مما بو يمتحف ما وىو ، بالممحفة اإلزار فسروا قد المغة أىل أن:  الثالث الدليل
 األطراف مخيطة تكون ال الممحفة ، الِممحفة واإلزار:  العرب لسان في قال ، الممحفة وىي ، الر يطة والمد بالضم

 .  مطمقة بل ،

 ذلك عمى نص ، النُّْقبة:  وىو ، خاص اسم ولو ، إزارا العرب لغة في يسمى ال المخيط اإلزار أن:  الرابع الدليل
 لو يجعل  كاإلزار ثوب والنقبة:  الص حاح في الجوىري وقال ، المخصص في سيَدهْ  وابن ، التيذيب في األزىري
 كالسراويل أعالىا يجعل خرقة  :  النقبة في سيده ابن وقال ، السراويل تشد كما وتشد ، َنْيَفق غير من مخيطة ُحجزة

 أن عمى المغة أىل نص وقد ، إزارا يسمى وال ، نقبة يسمى البدن أسفل في يخاط الذي فالمباس ، كاإلزار وأسفميا ،
 وىو ، معروف واإلزار" : "القاموس جواىر من العروس تاج" في اهلل رحمو الزبيدي قال ، مخيطا يكون ال اإلزار

 وقيل ، مخيط غير وكالىما ، أعاله يستر ما والرداء ، البدن أسفل يستر بما الغريب أىل بعض وفسره ، الممحفة
 " . صحيح والكل ، مخيطا يكون وال ، البدن أسفل يستر ما زاراإل: 

ن القميص لبس عن النيي عمة أن:  الخامس الدليل  ، البدن من األعمى بالجزء إحاطتو ىو ، أكمام لو يكن لم وا 
 .  دليل بال فرق فقد فرق ومن ، الحكم في مثمو البدن من األسفل والنصف ، عميو واستمساكو

 بإحدى إلحاطتو منع فإذا ، الرجل ىو عضو قدر عمى ممبوسة أنيا السراويل عن النيي عمة أن:  السادس الدليل
 .  بينيما فرق ال ، سويا برجميو المخيط اإلزار أحاط إذا فميمنع ، الرجمين

 اإلزار في حاصل ذاوى ، بنفسيا واالستمساك بالعضو اإلحاطة ىي المخيط لبس من المنع عمة أن:  السابع الدليل
 .  حراما فيكون ، بنفسو ويستمسك باألعضاء يحيط فإنو ، المخيط

 ىذه ، أولى باب من المخيط اإلزار في فاالختالف ، اإلزار عقد من منع قد العمم أىل بعض أن:  الثامن الدليل
 .  أىميا ىذه ، كثيرة أدلة ليم ، أكثر أو عشرة أو تسعة ذكروا ، بالمنع قالوا من أدلة

لى ، المخيط اإلحرام لبس يجوز:  الثاني القول  أىل بعض وتبعو ، اهلل رحمو عثيمين ابن شيخنا ذىب القول ىذا وا 
 القول ىذا ينسب وبعضيم ، والحنابمة والشافعية الحنفية من ، الجميور قول مقتضى أنو ورأوا ، المعاصرين العمم
 غير أم مخيطين كانا سواء ، ورداء إزار في يحرم أن والسنة" لقا حيث ، عميو اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم لشيخ

:  صنفان ىم القول ىذا أصحاب ، المخيط باإلزار اإلحرام جواز يرى الشيخ أن فرأوا ،" األئمة باتفاق مخيطين
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 ونقموا ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول مقتضى ىو ىذا إن:  قالوا وصنف ، باإلزار ألحقوه صنف
 يفِتق أن بأس فال ، سراويل ولو إزارا يجد لم إذا وكذا" اهلل رحمو الكاساني قال ، الجميور عن النقول من وعةمجم

 الشافعي نصوص اتفقت" النووي قال" اإلزار بمنزلة صار فتقو لما ألنو ؛ بو ويأتزر الِتّكة موضعَ  خال ، سراويمو
 فييا ويدخل ، الحجزة مثل لو يجعل وأن ، خيطا عميو ويشد اإلزار يعقد أن يجوز أنو عمى واألصحاب والمصنف

 يصير بحيث ويخيطو طرفو يثني بأن( الحجزة مثل) قولو:  شيخنا وقال" البجيرمي قال، " ذلك ونحو التكة
 " . اإلزار نفس في ىو بل ، بسببيا بالبدن محيطا ليس ألنو ؛ تضر ال الخياطة وىذه ، المباس من التكة كموضع

 :  األدلة

 ال] فقال ؟ المحرم يمبس ما:  سئل وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور عمر ابن حديث:  األول دليلال
 شيئا منع ومن ، المحرم عمى الممنوع عد وسمم عميو اهلل صمى فالنبي [السراويالت وال العمائم وال القمص يمبس
 .  المنع وعدم الجواز فيو األصل الممنوع عمى زاد ما ألن ؛ الدليل فعميو عميو زائدا

 الحكم فيكون ، معناه في أو مثمو ىو ما فيو ويدخل ، الممنوع عمى نص قد الحديث بأن االستدالل ىذا نوقش وقد
نما ، واإلباحة الحل قاعدة إلى يصار ال أنو يرى وبعضيم ، واحدا  ألن ؛ والحظر المنع قاعدة إلى يصار:  يقال وا 
 ، يباح بما شبيو من أكثر ، بالسراويل المخيط اإلزار ىذا شبو ألن ؛ بالمنع وإلحاق من أولى بالممنوع إلحاقو
 فيو يغمب وحاظر مبيح الشيء في اجتمع إذا ألنو ؛ بجوازه يقال أن ال ، يمنع أن الحال ىذا في االحتياط فيكون
 .  اإلباحة جانب ال ، الحظر جانب

 [السراويل فميمبس إزارا يجد لم من] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن حديث:  الثاني الدليل
 اإلزار وىذا ، إزار كل فيو فيدخل ، مقيد غير مطمقا الحديث في اإلزار فجاء ، اهلل رحمو البخاري اإلمام أخرجو
 .  إزار عميو يطمق ألنو ؛ الحديث عموم في فيدخل ، مخيط إزار ىو:  يقولون ، خياطة فيو الذي المخيط

 ، المغة أىل كالم من تقدم كما ، اإلزار حد في يدخل ال ألنو ؛ إزارا ليس مخيطا إزارا يسمى ما بأن:  شنوق وقد
 والر يطة والمالءة الممحفة عمى يطمق اإلزار لفظ كان التنزيل وقت وفي ، التنزيل وقت في العرب لسان إلى والمرد

 ىو نعم:  فيقال ، إزار ىذا:  يقول بعضيم ألن ، نقبة ىيسم مخيطا كان إذا بل ، ونحوىا الُنْقبة عمى يطمق وال ،
 فإنيم ، الوحي نزول عند الفصحى العربية يتكممون الذين األقحاح العرب لسان في أما ، اآلن العوام لسان في إزار
 . نقبة يسمونو كانوا بل ، إزارا يسمونو يكونوا لم

 ترجل بعدما المدينة من وسمم عميو اهلل صمى النبي انطمق"  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  الثالث الدليل
 َترَدع التي ، ةالمزعفر  إال تمبس واألزر األردية من شيء عن ينو فمم ، وأصحابو ىو ، ورداءه إزاره ولبس ، وادىن
 ، إزار كل يشمل ، عام لفظ وىو ،( تمبس واألزر األردية من شيء عن ينو لم) ، البخاري أخرجو" الجمد عمى
 .  مخيط غير أم مخيطا انك سواء
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 اآلن الموجود الشكل بيذا خيط وما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في اإلزار بو المقصود بأن:  يناقش وىذا
 .  نقبة يسمى بل ، زمانيم في إزارا يسمى فال

 الحنفية عميو نص كما ، إزارا كونو عن اإلزار يخرج ال ، أعمى من لإلمساك لإلزار التكة وضع أن:  الرابع الدليل
 .  والحنابمة والشافعية

 اإلزار إمساك التكة وضع من الغرض ألن ؛ مخيطا اإلزار يكون أن يقتضي ال لإلزار التكة وضع بأن نوقش وقد
 التكة وضع ألن ؛ حرام فيي الخياطة وأما ، حكميما تقدم وقد اإلزار وعقد الحبل وضع مثل وىو ، السقوط عن
 اإلزار يخيطون ثم ، ويخيطونو ويربطونو ، أعمى من تكة لو يضعون لكنيم ، إزارا كونو نع يخرجو ال األعمى من

 .  مخيطة نقبة ىو بل ، ممحفة ليس ، مفتوحا ليس ، واحدا شيئا فيصبح ، كامال

 :  الراجح

 في يسمى ماذا ، العرب لغة عمى فيو المدار ألن ؛ اإلزار ىذا مثل لبس يجوز ال أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو
 في البحث في كاممة ليمة أمضيت ، يجوز أنو واضح فالحكم ، إزارا يسمى العرب لغة في كان فإن ، العرب لغة

ذا ، زمانيم في إزارا يسمى ال أنو ، وغيره الزبيدي ذكره ما فييا فوجدت ، العربية معاجم  ، إزارا يسمى ال كان وا 
 ىذا ، لبسو يجوز ال عنو منييا ، الحديث عموم في داخال ويكون ، آخر لباسا فيكون ، اإلزار حد من يخرج فإنو
 .  عميو تثريب فال بالجواز يفتي أحد بقول أخذ فمن ، تمحظون كما خالفية والمسألة ، أعمم واهلل يظير الذي

 :  مسألة

 إال ، السراويالت وال مالعمائ وال القمص يمبس ال] :قال ، المحرم لبس عن عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث في
 عباس ابن حديث في وجاء ، عميو متفق[ الكعبين من أسفل وليقطعيما ، الخفين فميمبس ، النعمين يجد ال أحد
[ الخفين فميمبس النعمين يجد لم ومن ، السراويل فميمبس إزارا يجد لم من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ،

 بقية ذكر ثم ، بعرفات الناس خطب وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسمم لفظ في وجاء ، أيضا عميو متفق وىو
ذا ، الحديث  والحديث ، الكعبين من أسفل الخفين قطع عمى ينص األول الحديث أن وجدت الحديثين إلى نظرت وا 
 من) قال مموس عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر حديث القطع عدم في وجاء ، بالقطع مقيدا غير مطمقا جاء الثاني

 بحديث يؤخذ ىل ، بينيم فيما اختمفوا العمماء فييا نظر لما ، القطع عمى ينص ولم( الخفين فميمبس النعمين يجد لم
 لحديث ناسخا ويكون اإلطالق فيو الذي المتأخر عباس ابن بحديث يؤخذ أم ؟ التقييد فيو الذي المتقدم عمر ابن
 :  قولين عمى ؟ المتقدم عمر ابن

 ابن وعن عمي وعن عمر عن مروي وىذا ، يقطعيما وال الخفين يمبس فإنو ، النعمين يجد لم من:  ألولا القول
ليو ، وعكرمة عطاء رأي وىو ، عباس  تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، المفردات من وىو ، الحنابمة ذىب وا 
 .  عثيمين ابن شيخنا واختيار ، اهلل رحمو

 :  األدلة
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( الخفين فميمبس النعمين يجد لم منو  .. ،) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن عن:  األول الدليل
 .  بالقطع يقيده ولم ، عميو متفق

 يجد لم ومن ، الخفين فميمبس نعمين يجد لم من): قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر عن:  الثاني الدليل
 في ألنو ؛ متأخر عباس ابن وحديث ، بالقطع التقييد الحديث في يأت لم ، مممس عند وىو( سراويل فميمبس إزارا
 المتقدم عمر ابن لحديث ناسخين جابر وحديث عباس ابن حديث فيكون ، مسمم ألفاظ بعض في جاء كما ، عرفة

 ، دينةالم في خطبتو في منو سمع ممن أكثر بعرفة خطبتو في منو سمع من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ،
 يأتون كانوا الناس أن المعموم ومن ، عرفة في فكان عباس ابن حديث وأما ، المدينة في كان عمر ابن حديث فإن

 أدركو من ومنيم ، مكة في أدركو من ومنيم ، الطريق في أدركو من منيم ، الحج في وسمم عميو اهلل صمى النبي
 .  المتقدم لمحديث ناسخا فيكون ، متأخرا كان أنو عمى فدل ، عرفة في كانت ىذه وخطبتو ، عرفة في

 .  مالو إفساد عن منيي واإلنسان ، عنو اهلل رضي عمي ذكر كما ، ليما إفسادا الخفين قطع في أن:  الثالث الدليل

 .  المقطوعين كالخفين ، فدية فيو تجب فمم ، غيره عدم بحال لبسو يختص أنو:  الرابع الدليل

 العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، الكعبين من أسفل ويقطعيما ، خفين يمبس نعمين يجد مل من أن:  الثاني القول
سحق والثوري الزبير بن عروة رأي فيو ،  .  والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، المنذر وابن وا 

 :  األدلة

 متفق( الكعبين من أسفل عيماوليقط ، الخفين فميمبس ، نعمينال يجد ال أحدا إال) عمر ابن حديث:  األول الدليل
 عباس وابن عمر ابن" اهلل رحمو الشافعي اإلمام قال ،( الكعبين من أسفل يكونا حتى) آخر لفظ وفي ، عميو

 عمى عمر ابن ولق اهلل رحمو مفقد"  بالزائد فيؤخذ ، زيادة أحدىما زادو   قوال قاال ، عدالن حافظان ثقتان عالمان
 .  عباس ابن قول

ذا ، ومقيدة مطمقة نصوص ىذه أن:  الثاني الدليل  عمى المطمق النص حمل ، مقيد ونص مطمق نص جاء وا 
 .  عمر ابن حديث عمى جابر وحديث عباس ابن حديث فيحمل ، المقيد

 عميو اهلل صمى النبي أن كذل ، ظاىرة النسخ وأدلة ، منسوخ الحديث ىذا بأن:  األول القول أصحاب أجاب وقد
 في معو حضر من ألن ؛ الكعبين من أسفل فميقطع الخفين لبس من:  ليم يقل لم ، عرفة في كثير والجمع ، وسمم

 العمم أىل بعض وناقش ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، عرفة في معو حضر ممن بكثير أقل المدينة
 كالم من مدرجة ىي بل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كالم من ليست( نالكعبي من أسفل وليقطعيما) قولو بأن

 .  نافع وىو ، الراوي

 :  الراجح
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 وىو ، دليميم لقوة وذلك ، الكعبين من أسفل يقطعيما وال ، خفين يمبس نعمين يجد لم إذا أنو ، األول القول ىو
 اإلزار يجد لم ومن ، القول ىذا تؤيد قرائنوال ، عباس ابن وحديث جابر حديث فيو جاء ، ظاىر واضح قوي دليل
 .  سراويل يمبس:  قالوا

 :  السراويل شق

 :  العمم ألىل قوالن ؟ حاليا عمى يمبسيا أم ويفتقيا السراويل يشق أن يمزمو ىل

 ىوو ،  والحنابمة والشافعية المالكية مذىب فيو ، الجميور إليو وذىب ، السراويل شق يمزمو ال أنو:  األول القول
 .  واسحاق والثوري وعكرمة عطاء رأي

 وال ، السراويل شق فييما يأت ولم ، السراويل بمبس األمر فييما جاء ، عباس ابن وحديث جابر حديث:  الدليل
 .  فتقيا

 .  تشق أن يمزم أنو إلى:  حنيفة أبو اإلمام وذىب

 :  الراجح

 .  الشق عدم النص ظاىر فإن ، األول القول ىو

 :  مسألة

 مطمقة وردت إباحتيا ألن ؛ منيا شيء قطع يجب وال ، كان كيفما لو ويباح ، نعال يسمى ما كل المحرم مبسي
 تسمى التي النعال ىي كما ، بالقدم يحيط ورائيا من سير ليا أو ، أعالىا من سيور ليا كان سواء ، مقيدة غير

 في أحمد عن روي وقد" قدامة ابن يقول ، القطع عمى الدليل لعدم ، يمبسيا أن لممحرم يجوز فإنو ، اآلن( صندل)
 ، النعال عمى الذي المحمل فاقطع أحرمت إذا:  وقال ، ىكذا النعال نعرف ال ألننا ؛ يفتدي أنو النعل في القيد

 إذا كرىيما إنما:  القاضي قال:  ذلك بعد قال ،، دم فيو:  يقول عطاء كان فقد النعل، عمى يجعل الذي والِعب
 فقطع ، والساقين لمقدمين الساترين الخفين قطع يجب لم فإنو ، الصحيح ىو وىذا"  قدامة ابن قال[ ينعريض كانا
 و العقب قطع وألن ، سيورىا كسائر ، إزالتو تجب فمم ، النعل في معتاد ذلك وألن ، يجب ال نأ أولى النعل سير
 قدامة فابن ،" القبال كقطع ، القطع يجب ممف ، ذلك بزوال لسقوطيما النعمين في المشي معو تعذر ربما ، القيد
 المعروف كالصندل وىذا ، العقب في وراء من تكون والتي ، أعالىا في تكون التي السيور أن يرى ، اهلل رحمو
 ىذا ، فوقيا ومن الرجل عقب من فييا تربط وحديدة ، أعمى من سير ليا يكون ، األطفال يمبسيا التي ، حاليا
ذا ، يفتدي لبسيا إذا أنو فيرى اهلل رحمو أحمد اإلمام أما ، جائزة تبعو ومن قدامة ابن رأي عمى  محرم وىو لبسيا وا 
 السير يستطيع ال فإنو قطعيا إذا:  وقال ، ىذا انتقد قدامة ابن لكن ، وراء من والتي األعمى في التي السيور قطع
 .  فييا

 :  القدم أكثر يستر الذي النعل
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 عمى تنبني المسألة ىذه ، إدخاال فيو الرجل تدخل الذي ، أمامو من القدم يستر( لمداسا) بـ يسمى ما مثل وىو
ن ، ونحوه المداس لبس يجوز فإنو ، النعل وجود مع المقطوع الخف لبس جاز إذا ، المقطوع الخف حكم  لم وا 
 بال لبسو يجوز فإنو لمنعل عادم واإلنسان مقطوعا كان إذا الخف ، األشياء ىذه لبس جواز بعدم يقال فقد يجز

 أن لو يجوز فيل ، مقطوع خف وعنده ، نعال عنده اإلنسان أن لو لكن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف
 . ؟ ال أو المقطوع الخف يمبس

 :  المقطوع الخف لبس

 :  قوالن فيو

 إليو وذىب ، نعل عنده كان ولو ، منو أقل كان وما المقطوع الخف يمبس أن لممحرم يجوز أنو:  األول القول
 والمداس بالجبجب يسمى ما عندىم ومثميا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، قول في والشافعية الحنفية
 .  وغيره اإلسالم شيخ ذكرىا ، المكعب والخف

 :  تيمأدل

 متفق( الخفين يمبسفم النعمين يجد لم من) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن،  عباس ابن عن:  األول الدليل
 .  لبسو يجوز الخف دون فما ، قطع فيو يشترط لم ، مطمقا الحديث جاء ، عميو

 بقطعو يؤمر كونو لكن ، الفائدة لعدم ؛ بقطعو أمر لما ، فدية وفيو ، محرما المقطوع الخف كان لو:  الثاني الدليل
 . النعل وجود حال في لبسو يجوز أنو عمى يدل ولبسو

 الخف فإن ، عميو المسح جواز عدم ذلك عمى والدليل ، حكما كالنعل يصير المقطوع الخف أن:  ثالثال الدليل
 .  عميو المسح يجوز ال المحل يستر ال الذي المقطوع

 ، جائزا لبسو يكن لم لو إذ ؛ لبسو جواز عمى دليل وىذا ، لبسو في فدية ال المقطوع الخف أن:  الرابع الدليل
 مقطوعا خفا لبس فإذا ، يفدي ذلك ومع ، األذى لوجود رأسو يحمق اإلنسان فإن ، األذى ديةكف فيو الفدية لوجبت

 .  لبسو يجوز ال عميو وبناء ، فيو فدية ال فإنو

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، دونو ما لبس وال المقطوع الخف لبس يجوز ال:  الثاني القول

 :  األدلة

 ، الخفين فميمبس النعمين يجد لم من) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن يثحد:  األول الدليل
 وجود عدم مع إال المقطوع الخف لبس يجوز ال أنو عمى دليل الحديث( الكعبين من أسفل يكونا حتى وليقطعيما

 .  اإلطالق عمى لبسو يجوز وال ، النعل

 الحديث ، النعمين معنى في ليصيرا الخفين يقطع النعمين فاقد أن نبي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
نما ، االشتراط مخرج يخرج لم  أن عمى دل الحديث فإن ، بينيما فرق وثمة ، النعمين عن البدل مخرج خرج وا 
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 مناقشة ىذه ، النعل وجود عدم فيو يشترط المقطوع الخف لبس أن عن ال ، النعمين عن بدل المقطوع الحديث
 .  الثاني القول ألصحاب األول القول صحابأ

 .  جائز غير فيكون ، الصحيح الخف كمبس النعمين عمى القدرة مع المقطوع الخف لبس نأ : الثاني الدليل

 لألمر يكن لم ىكذا كان لو ألنو ؛ الصحيح كمبس المقطوع لبس أن يسمم ال بأنو ، األول القول أصحاب وناقشو
 .  فائدة بالقطع

 :  الراجح

 لكونو ليس النعل وجود عدم مع المقطوع الخف بمبس األمر ألن ؛ النعل وجود مع المقطوع الخف لبس يجوز أنو
 .  أعمم واهلل ، البدل مخرج خرج بل ،( النعل وجود عدم) المبس في شرطا

 

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


