
                                             

 «أخرص املخترصات»كتاب احلج من رشح 

اِوْيَل لَِعَد قال:   .ِم إَِزاٍر()َوُلْبُسُه املَِخْيَط إَِّلا ََسَ

ُلبُس املَخيط من األشياء التي ُمنِع منها املُحِرم، لكن ما هو املَخيُط؟ املَخيُط  )َوُلْبُسُه املَِخْيَط(

 البَدن، أو بعبارٍة ُأخرى ُيمكن أن نقول: املَخيُط هو ما ليس 
ِ
ُل عىل أعضاء هو اللِّباُس املُفصَّ

ى إزاًرا وال ِرداًء، فيدخُل يف ذلك: الِعاممة،  اِويل، والُقُمص، والربانِس، وما ُيسمَّ والَّسَّ

ى.  بالفناِيل وغريه، كل هذه تدخُل يف هذا امُلسمَّ

ل عىل أعضاء البَدن، هذا هو املَخيُط، أو إن ُقلُتم: هو ما عدا اإلزار  فإن ِشئُتم ُقلُتم: ما ُفصِّ

ى إزار وِرداء فهو ََميٌط. داء، فكلُّ ما مل يدُخل يف ُمسمَّ  والرِّ

ؤاُل فيه، وهذا وا ُة جيَهُلون ويظنُّون أن املَخيَط ما كان فيه خيٌط، وهذا يشتِهُر ويكُثُر السُّ لعامَّ

، فيأيت السائُل املُحِرُم ويقول: هذا احِلزاُم فيه خيٌط، أو يقول: هذه النِّعال  ٌ أكرَمكم  -خطٌأ بِّيِّ

، ويظنُّون أن املَخيط هو ما كان فيها خيٌط، وقد ُيشرُي إىل جلد الساعة ويقول: فيها خيطٌ  -اهلل 

 فيه َخيٌط.

وهذا ليس بصحيٍح؛ بل ما من ُلبٍس إال وفيه خيط، بل إن اإلحرام كلُّه خيوٌط ظاِهرة، وربام 

الثياب ال يظهُر فيها إال بعُض اخلُيوط، واإلحرام كلُّه ُخيوط. فليس املُراد باملَخيط: ما كان 

ًًل عىل أعضاء البَدن، يعني: ُيلَبُس لبًسا هكذا، فيه َخيٌط، وإنام املَخيُط هو ما كان  ُمفصَّ

وال، هذا هو املَخيط، يعني: ما كان ملُفوًفا عىل أعضاء البَدن،  كالفانِلَّة، والثياب، والَّسِّ

 كالقَدَمِّي، أو الفِخَذين، أو اليَدين، فهذا هو املَخيُط.

اِوْيَل لَِعَدِم قال:  ، ما هو الدليُل عىل املنِع من ُلبس املَخيط؟ إَِزاٍر()َوُلْبُسُه املَِخْيَط إَِّلا ََسَ

ُسِئل: ما يلَبُس املُحِرم؟  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي «الصحيحِّي»الدليُل عىل هذا: حديُث ابن ُعمر يف 

ُه َوْرٌس َأْو َزْعَفَراَن،»قال:  اِوْيًَلِت، َواَل الَقًَلنَِس، َواَل َثْوًبا َمسَّ َ  اَل َيْلَبُس الُقُمَص، َواَل الَّسَّ

 إلخ احلديث.« َواَل الِعاَمَمَة .. 

 فهذا دلَّ عىل املنع من ُلبس هذه األمور، وهذه كلُّها ََميط؛ ألهنا مما ُُييُط بالبَدن.
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اِوْيَل )قوُله:  ََساويل هذه مجٌع، وقيل: له ُمفرد وهو َِسوال، وقيل: ال ُمفرد له، وهو  (إَِّلا ََسَ

 الصحيُح أن الَّساويَل ال ُمفرد له.

اِوْيَل لَِعَدِم إَِزاٍر(إَِّلا ) يعني: مفهوُم كًلم املُؤلِّف: أن اإلنساَن ممنوٌع من لبس الثياب، أن   ََسَ

اويل والعامِئم والطواِقي وغريها، إال يف حاٍل  املُحِرم إذا أحَرَم ُيمنع من لبس الثياب والَّسَّ

 واحدة، متى؟ إذا ُعِدم اإلزار.

اإلحراَم فوجَد أنه قد نِِسَ لباَس اإلحرام، وليس لَديه إال مثًًل: رجٌل كان يف الطاِئرة، فأراد 

وال وأحِرم حتى يتيَّسَّ لك اإلزار، فإن تيَّسَّ  اويل، فامذا نقوُل له؟ نقول: الَبس الَّسِّ الَّسَّ

 لك تلَبُسه.

 لكن يبَقى مسألة: هل عليه يشٌء أم ال؟ اجلمهوُر عىل أنه يلَبُس ويفِدي.

وال ُُيلُّ حملَّ اإلزار: حديُث ابن عباٍس يف  ، أن النبي «السنن»وأما دليُل املسألة يف أن الَّسِّ

َواُل ملَِْن مَلْ جَيِِد اإِلَزاَر، َواخلُفُّ ملَِْن مَلْ جَيِِد النَّْعَلِّْيِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ْ  «.الَّسِّ

وال ويفِدي، وبعُض املُ  قِّي لكن اختَلُفوا؛ اجلمهوُر عىل أنه يلَبُس الَّسِّ كشيِخ اإلسًلم  -حقِّ

وال وال يفِدي؛ ألن حديَث ابن عباٍس أطَلَق ومل يذُكر الِفدية،  -وغريه  عىل أنه يلَبُس الَّسِّ

 فكيف ُنوِجب ما مل ُيوِجبه الشاِرُع احلكيم؟ وهذا هو الصواُب.

ْْيِ لَِعَدِم َنْعلَ أما املحُظوُر اخلامُس: فأشاَر إليه امُلؤلُِّف بقولِه:  ()َوُخفا يعني: أن اخلُفَِّّي ُيمنُع  ْْيِ

، »منهام املُحِرم، والدليُل يف هذا: حديُث ابن ُعمر أيًضا، وفيه:  ِّْيِ إاِلَّ ملَِْن مَلْ جَيِْد َنْعَلِّْيِ َواخلُفَّ

 ، هذا حديُث ابن ُعمر.«َفْلَيْقَطْعُهاَم َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبِّْيِ 

ان من حمُظورات اإلحرام، فاملُح  ِرُم ال جيوُز له أن يلَبَس اخلُفَِّّي.فإًذا اخلُفَّ

ان معُروفان يف القديم، هو: يشٌء من اجِللِد ُيلَبس يتَِّصل إىل الساق، يعني: يرتِفع عن  واخلُفَّ

 الكعَبِّي.

فالشاِرُع هنا هنَى عن لبس اخلُفَِّّي إال يف حاٍل واحدة، إذا مل جيِد نعَلِّي فامذا يفعل؟ نقوُل: 

  حديث ابن ُعمر.الَبس اخلُفَِّّي، كام يف

ِّي بحيث يكون أسفل من الكعَبِّي أم ال يقطعهام؟  وهل يقطُع اخلُفَّ



                                             

ُسِئل ملا كان يف  ملسو هيلع هللا ىلصاملسألُة جاَء فيها حديثان: احلديُث األول: حديُث ابن ُعمر؛ ألن النبي 

ْ جَيِ »، فقال: -يعني: يف املدينة يف أول الطريق  -ذي احلَُليفة  ِّْيِ إاِلَّ ملَِْن مَل ، َواخلُفَّ ْد َنْعَلِّْيِ

 «.َفْلَيْقَطْعُهاَم َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبِّْيِ 

ة، فقال:  ِّْيِ ملَِْن مَلْ جَيِِد النَّْعَلِّْيِ »وأما حديُث ابن عباٍس فكان يف احلجِّ ملا قِدَم مكَّ هكذا « َواخلُفَّ

 أطلَق ومل ُيِِش إىل قطِع اخلُفَِّّي.

 أنه ال يقطعهام، وأن حديَث ابن عباٍس أطَلَق.شيُخ اإلسًلم يَرى أنه ال جيُب القطع، يَرى 

وبعُضهم يرى أن حديث ابن عباٍس ناِسٌخ حلديِث ابن ُعمر؛ ألن حديَث ابن ُعمر كان يف 

وا معه يف أول  بدايِة الطريق، وحديِث ابن عباٍس كان ُمتأخًرا عنه، ومعلوٌم أن الذين حجُّ

ة، كانوا أكث ة مل يسَمعوا بحديثِه الطريِق خًلَف الذين لِقَيهم يف مكَّ ر، والذين كانوا يف مكَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصالذين كان يف أول طريِقه، وهذا وقُت بياٍن، وتأخرُي البياِن عن وقِت احلاجِة يف حقِّ النبي 

 ال جيوُز، فلذلك ال جيُب.

وقال بعُضهم: إن األمَر إذا ورَد بالتقييد أحياًنا، وورَد باإلطًلِق أحياًنا؛ فإنه يدلُّ عىل 

 ، فإن شاَء قطَعهام، وإن شاَء ترَكهام.اجلوازِ 

وقال بعُضهم: بل ال جيوُز القطُع؛ ألن يف هذا إَساًفا، ويَرون أن حديث ابن ُعمر الزيادة ي 

 القطع إنام هي من الراوي، وادَّعى هذا مجاعٌة، منهم ابن ُقدامة وغريه.

، واحلافُظ ابن حجر لكن الصواُب: أن هذا ليس من الراوي، كام ذكَر ذلك احلافُظ ابن حجر

مة عىل روايِة ابن عباٍس؛  ُح روايَة القطع ويَرى وجوَب القطع، وأن روايَة ابن ُعمر ُمقدَّ ُيرجِّ

 ، بخًلِف روايِة ابن عباٍس.«الصحيحِّي»ألن هذه يف 

فالذين أوَجُبوا القطَع قالوا: هذا ُمطَلٌق، وهذا ُمقيَّد، ومعلوٌم عندنا يف األصول أن املُطَلق 

د السبُب وجَب محُل املُطَلق عىل املُقيَّد، فام هو ُُيمَ  َ َد احلكُم واَّتَّ ل عىل املُقيَّد متى؟ إذا اَّتَّ

ِّي، ما هو السبُب؟ اإلحرام، فاتَّفَق حديُث ابن عباٍس  احلُكُم هنا؟ احلُكُم: ُلبُس اخلُفَّ

 وحديُث ابن ُعمر يف اإلحرام، أن سبَب احلديِث اإلحراُم.
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فَِّّي، هنا ُلبٌس وهنا ُلبٌس، أليس كذلك؟ لكن هنا قطٌع، وهنا إطًلٌق، احلكُم: ُلبُس اخلُ 

د احُلكُم  َ فُيحمُل املُطَلُق عىل املُقيَّد وجوًبا، معلوٌم أن هذا رأي مجهور األصوليِِّّي إذا اَّتَّ

 والسبُب. هذا هو حاِصُل مسألة اخلُفَِّّي.

لقطع، وهذه من ُحَجج الذين أنه يَرى أن يف هذا إَساًفا يف ا ريض اهلل عنهوقد ُذكِر عن عيلٍّ 

يأُمر باإلتًلف  ملسو هيلع هللا ىلصمنَُعوا من القطع وقالوا: إهنا من قوِل الراوي؛ ألنه ال ُيمكُن للنبي 

 واإلَساف.

لكن ُأجيَب عن هذا: أن اإلَساَف ممنُوٌع فيام مل يأُمر به الشاِرع، وهنا أمَر به الشاِرُع، وما أمَر 

 ه.به الشاِرُع ُمسلٌَّم وال ُبدَّ من تنفيذِ 

واملسألُة فيها تكاُفٌؤ من حيث االستِدالل، ولعلَّها يف هذا الوقِت غري موجودة كام كانت من 

 قبُل؛ ألن اخِلفاَف اآلن أسَفل من الكعَبِّي، فلو ُلبَِست ليست بحاجٍة إىل قطِعها. 

 


