
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

، إال يف ُلبس املَخيط،  َرُجٍل(كَ )َوإِْحَراُم اْمَرَأٍة قال: 
ٍ
ألن إحرام املرأة مثل الرجل يف كل يشء

كيف مثل الرجل؟ يف املنع من َسرت الوجه، ممنوعة املرأة، الطِّيُب ممنوعة املرأة تشرِتُك مع 

صيد ممنوعة منه املرأة، اجِلامُع ممنوعة منه املرأة، تقليُم األظافِر ممنوعة كذلك، الرجل، قتُل ال

عر ممنوعة، عقُد النِّكاح ممنوعٌة منه.  إزالة الشَّ

ُجل إال يف ُلبس املَخيط، فللمرأِة أن تلبَس ما شاَءت من الثياِب؛  إًذا هي إحراُمها كإحراِم الرَّ

 جال.ألن احلديَث إنام جاَء يف حقِّ الر

اَزْيِن َوَتْغطَِيَة الَوْجِه(قال:  ُقَع َوالُقفَّ َتنُِب الُُبْ الُُبُقع هو النِّقاُب، واملرأُة جيُب عليها أن  )َوََتْ

َواَل َتنَْتِقُب املَْرَأُة َواَل َتْلَبُس »يف احلديث الصحيح:  ملسو هيلع هللا ىلصجتتنَِب هذا؛ وذلك للنصِّ لقوِل النبي 

اَزْينِ  اب، مها ما  ، فهنا هنَى املرأةَ «الُقفَّ َّ اَزين كالُّشر املُحِرمَة عن النقاِب أن تنتِقب، والُقفَّ

ازان. ن: ُقفَّ  من الساِعَدين، هذان ُيسامَّ
ٍ
 تلَبُسهام املرأُة يف يَدهيا، ويكون شاِمًًل للكفَّني مع يشء

از للحديث.  فاملرأُة ممنوعٌة من ُلبس النِّقاب، وُلبس الُقفَّ

هنا تغطيُة الوجه يف معنى ُلبس النِّقاب، لكن أتى به املُؤلُِّف؛ ألن  َوَتْغطَِيَة الَوْجِه()قال: 

تغطيَة الوجِه ِقسامن: تغطيُته بنِقاٍب، وتغطيُته بساتٍِر دون نِقاٍب، فلئًل ُيفَهم أن املنَع للمرأة 

 إنام هو يف النِّقاب.

ان:«َواَل َتنَْتِقُب : »ملسو هيلع هللا ىلصوالصواُب: دليُل النِّقاب: قوُل النبي  رت الكاِمل: نصَّ  ، ودليُل السَّ

ُروا َرْأَسُه َواَل َوْجَههُ : »ملسو هيلع هللا ىلصالنصر األول: حديُث النبي  ، وهذا عام يف امُلحِرم، يشمُل «َواَل ُُتَمِّ

 املُحِرم، وما كان يف حقِّ الرجال فهو يف حق النساء إال ما اسُتثنِي.

كبان، حينام قالت: عند أيب داود وغرِيه، « السنن»وأيًضا: دليُل عائشة يف  يف مسألِة ُمرور الرر

كبان سَدَلت إحدانا ِجلباََبا عىل وجِهها، فإذا جاَوُزونا رَفَعته(، فهذا دليٌل عىل أن  )فإذا مرَّ الرر

 .)َوَتْغطَِيُة الَوْجِه(تغطيَة الوجه يف حقِّ املُحِرَمة ال جيوز، ولذلك قال املُؤلِّف: 

ملاذا تفِدي؟ ألهنا فعَلت حمُظوًرا من حمُظورات اإلحرام،  َفَدْت( )َفإِْن َغطَّْتُه بََِل ُعْذرٍ 

 واملحُظور فيه فِدية.
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عر للُعذر فيه فِدية؟ فلامذا مل ُيوِجُبوه  الُعذُر هنا أليس كالُعذر يف فِدية األَذى؟ أليس إزاَلُة الشَّ

َم إذا كان لُعذٍر، جاَز له يف حقِّ املرأة؟ هم يقولون: إن من قلََّم أظافَِره لُعذٍر، جاَز له أن يُ  قلِّ

 أن ُيقلَِّم ويفِدي، ومن حَلَق شعَره لُعذٍر فَدى، ومن تطيََّب لُعذٍر فَدى.

 فلامذا هنا إذا غطَّت وجَهها لُعذٍر ال تفِدي، وإذا غطَّته بًل ُعذٍر فَدت؟ ملاذا التفريُق؟

 لَّ عىل أهنا ال يشَء عليها.نقوُل: أواًل: لفعِل عائشة أهنا ذَكَرت هذا ومل تذُكر فِديًة، فد

جال.   واجلواُب الثاين استِئناًسا: أهنا مأمورة بتغِطيِة وجِهها أماَم الرِّ

 


