حماضرة
يف شرح ك ـتـ ـ ـ ـ ـاب

(الدرس األول)

يلقيها الشيخ /عمر القثمي
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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس األول)

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.
أما بعد؛
فإننا نستأنف يف هذا اللقاء ما بدأانه من التعليق على احلديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين
املقدسي -رمحه هللا تعاىل ونفعنا بعلومه -يف كتابه املبارك [عمدة األحكام من كالم خري
صلَّى هللاُ َعلَيِ ِه َو َسلَّم].
األانم َ -
ونبتدئ يف هذا اللقاء من كتاب احلج ،يقول املصنف -رمحه هللا تعاىل:
كتاب احلج
قبل البدء يف الشروع يف التعليق على األحاديث اليت نقلها املصنف ،نذكر بعض املسائل
املتعلقة بكتاب احلج ،كالتوطئة قبل الدخول يف األحاديث؛
املسألة األوىل :تعريف احلج والعمرة:
وشرعا :التعبد هلل
أما تعريف احلج :فهو يف اللغة :القصد ،يقال" :حج كذا" مبعىن قصدهً ،
اىل -بقصد املشاعر املقدسة ألداء املناسك على ٍ
صفة خمصوصة يف ٍ
وقت خمصوص.
تَ َع َاىل -ابلطواف
وأما تعريف العمرة :فهي لغة :الزايدة ،وأما يف الشرع :فهي التعبد هلل -تَ َع َ
والسعي واحللق أو التقصري.

املسألة الثانية :حكم العمرة:
اختلف الفقهاء –رمحة هللا عليهم -يف حكم العمرة ،والصحيح أهنا واجبة ،وهو مذهب
الشافعية واحلنابلة -رمحهم هللا ،وقد َّ
دل على ذلك دليل الكتاب والسنة:
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أما الكتاب :فلقول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :وأَِتُّوا ا ححلَج َوالحع حم َرَة لِل﴾ [البقرة ،]196:ما وجه

الداللة من اآلية؟ أن هللا َ -عَّز َو َج َّل -جعل العمرة قرينةً للحج ،واحلج كما سيأيت معنا
اجب ابإلمجاع.
و ٌ

ِ
صلَّى هللاُ َعلَيِ ِه َو َسلَّم:
وأما دليل السنة فحديث عائشة َ -رض َي هللاُ َعْنها -أهنا قالت للنيب َ -

"على الناس جهاد؟" ،قال« :نعم ،عليهن جها ٌد ال قتال فيه احلج والعمرة» ،واحلديث
صححه األلباين وابن ابز رمحهما هللا.

دال على الوجوب؛ ألن "على" تدُّل على
ما وجه الداللة من احلديث؟ أن قوله« :عليهن» ٌ

الوجوب.

املسألة الثالثة :حكم احلج.
اجب بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع ،أما دليل الكتاب فقول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :ولِل
احلج و ٌ

اع إلَحيه َسب ًيل﴾[آل عمران.]97:
استَطَ َ
َعلَى الناس ح ُّج الحبَـ حيت َمن ح

وأما دليل السنة فحديث« :بين اإلسلم على مخس» ،وذكر منها «حج البيت ملن
استطاع إليه سبيلً».
وأما اإلمجاع فقد نقله غري واحد منهم ابن حزم ،ومنهم ابن املنذر رمحهما هللا تعاىل ،وعلى
هذا فمن أنكر وجوب احلج فهو كافر؛ ألنه بذلك ِِّ
ب هلل ولرسوله ،ومن وجب عليه
مكذ ٌ

فورا ،وهذه مسألة ،وهي مسألة هل وجوب احلج والعمرة
احلج فإنه جيب عليه أن يؤديه ً
على الفور أو على الرتاخي؟

وحيرم التأخري لقول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ : :ولِل َعلَى الناس ح ُّج
الصحيح أنه على الفورُ ،
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم« :أيها الناس قد فرض هللا
الحبَـ حيت﴾[آل عمران ،]97:وقول النيب َ -
عليكم احلج فحجوا».

وجه الداللة أن هذا أمر ،واألصل يف األمر أنه على الفور.
املسألة الرابعة :مىت فرض احلج؟

محاضرة في شرح كتاب عمدة األحكام -الحج  -الشيخ عمر القثمي– الدرس األول

4

اختلف العلماء –رمحة هللا عليهم -يف املسألة على عدة أقوال ،مجهور العلماء على أنه يف
رجح هذا ابن القيم -رمحه هللا
لكن الصحيح أنه يف السنة التاسعة ،وقد َّ
السنة السادسةَّ ،
تعاىل ،وشيخنا ابن عثيمني.
وأما اجلواب عن قول هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :وأَِتُّوا ا ححلَج َوالحع حم َرةَ لِل﴾ [البقرة ]196:مع أهنا
نزلت يف السنة السادسة يف عام احلديبية ،فهذه دالةٌ على وجوب إمتام احلج والعمرة ،وقد
أشار إىل هذا ابن القيم -رمحه هللا تعاىل.
ِِ
صلَّى
فإن قيل كيف َّ
صلَّى هللاُ َعليِه َو َسلَّم -احلج إىل السنة العاشرة؛ ألن النيب َ -
أخر النيب َ -
حج يف السنة العاشرة ابإلمجاع ،ومل حيُج يف السنة التاسعة اليت فُرض فيها
هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّمَّ -
احلج ،وقد سبق معنا تقرير أن أداء احلج على الفور؟
صلى هللا َعليه َو َسلم -أخر احلج لسببني:
فاجلواب أن النيب َ -
السبب األول :أن سنة تسع كانت سنة الوفود ،فقد وفد إىل املدينة مجاعات كثرية من
الناس يريدون اإلسالم وتعلُّم أحكام الدين.
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه
والسبب الثاين :أن سنة تسع كان املتوقع أن حيُج فيها املشركون ،فأراد النيب َ -
خالصا أبهل التوحيد.
َو َسلَّم -أن يكون حجه ً
املسألة اخلامسة :شروط وجوب احلج والعمرة
ٍ
شروط هي جمموعة يف قول الناظم:
مخسة
احل ـ ـ ـ ـ ــج والعم ـ ـ ـ ـ ــرة واجب ـ ـ ـ ـ ــان
بشـ ـ ــرط إسـ ـ ـ ٍ
ـلم ك ـ ـ ـ ا حريـ ـ ــة

يف العمــ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةً بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
ـل بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرةٌ جليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

فالشرط األول :اإلسالم ،فكل عبادة يُشرتط فيها اإلسالم فهي ال تصح من الكافر ،وهذا
شر ٌط للوجوب وللصحة ولإلجزاء.
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مشغول بسيده ،وحلديث ابن عباس أن
الشرط الثاين :احلرية ،فال بجب على اململوك؛ ألنه
ٌ
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم -قال« :أميا ٍ
صيب حج مث بلغ احللم فعليه أن حيج حجةً
النيب َ -
أخرى ،وأميا ٍ
عبد حج مث أعتق ،فعليه أن حيج حجةً أخرى» ،واحلديث رواه البيهقي،
موقوف على ابن عباس ،وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك ،وشرط
ورجح بعضهم أنه
َّ
ٌ
احلرية هو شر ٌط للوجوب واإلجزاء.

الشرط الثالث :البلوغ ،فالصيب ال جيب عليه احلج حلديث ابن عباس أن النيب َ -
صلَّى هللاُ
َعلِيِ ِه َو َسلَّم -حينما رفعت إليه امرأة صبيًا قالت" :أهلذا حج؟" قال« :نعم ،ولك أجر»،

رواه مسلم ،وقد نقل اإلمجاع على ذلك الطحاوي -رمحه هللا تعاىل ،وهذا الشرط شرط البلوغ
هو شر ٌط للوجوب واإلجزاء.
الشرط الرابع :العقل ،فاجملنون ال جيب عليه احلج ،وهذا الشرط شرط العقل هو شر ٌط
للوجوب وللصحة واإلجزاء.
الشرط اخلامس :القدرة واالستطاعة ،فالبد أن يكون قاد ًرا مباله وبدنه لقول هللا َ -عَّز َو َج َّل:

اع إلَحيه َسب ًيل﴾[آل عمران ،]97:وهو شر ٌط للوجوب فقط.
استَطَ َ
﴿ َمن ح
قال املؤلف -رمحه هللا تعاىل:
ابب املواقيت

تعريف املواقيت لغة :مجع ميقات ،وهو ُّ
وشرعا ما حدَّده الشرع من زمان
احلد بني شيئنيً ،
كمواقيت الصالة ،أو ما حدَّده الشرع من مكان كمواقيت اإلحرام املكانية ،ومواقيت احلج

والعمرة قسمان:

مواقيت زمانية
القسم األول:
ٌ
أما ابلنسبة للحج ،فاملراد ابملواقيت الزمانية أشهر احلج ،وقد اختلف الفقهاء –رمحة هللا
عليهم -يف حتديدها على عدة أقوال ،األقرب أن أشهر احلج هي شوال ،وذي القعدة ،وذي
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احلجة كامالً ،وهذا مذهب املالكية ،واختيار شيخنا ابن عثيمني -رمحه هللا تعاىل ،شو ٌال وذو
القعدة وذو احلجة.
وقد َّ
دل على ذلك دليل الكتاب والنظر الصحيح؛
ات﴾ [البقرة ،]197:وجه
وم ٌ
أما دليل الكتاب فقول هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :ا ححلَ ُّج أَ حشه ٌر َم حعل َ

الداللة أن لفظ ﴿أَ حشه ٌر﴾ مجع ،وأقل اجلمع ثالث.

وأما التعليل؛ فألن طواف اإلفاضة من أركان احلج ،وجيوز أن يُفعل يف مجيع شهر ذي احلجة
إىل آخره ابتفاق الفقهاءَّ ،
فدل هذا على أن أشهر احلج ثالثة كاملة.
وأما ابلنسبة للعمرة فليس هلا مواقيت زمانية ،فهي جائزةٌ يف مجيع أايم السنة حلديث أي
ِ
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم -قال« :العمرة إىل العمرة كفارةٌ ملا
هريرة َ -رض َي هللاُ َعنْهُ -أن النيب َ -
متفق عليهما.
بينهما»ٌ ،
ما وجه الداللة؟
أن النيب -صلَّى هللا علِيِ ِه وسلَّم -مل ِِّ
حيدد للعمرةِ وقتًا معينًا ،لكن تتأكد العمرة يف رمضان ويف
َ ُ َ ََ
أشهر احلج.
القسم الثاين :املواقيت الزمانية ،وهذه أييت يف حديث ابن عباس وحديث ابن عمر احلديث
عنها.
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نقل املصنف -رمحه هللا تعاىل:
َع حن َع حبد الِل بحن َعب ٍ
ت
اس رضي هللا عنهما« :أَن َرس َ
ول هللا  -صلى هللا عليه وسلم َ -وق َ
ألَ حهل ال َحمدينَةَ :ذا ا ححللَحيـ َفةَ .وألَ حهل الشام :ا حجل حح َفةََ .وألَ حهل َحَن ٍد :قَـ حر َن ال َحمنَازلَ .وألَ حهل
اد ا ححلَج أ حَو الحع حم َرَةَ .وَم حن
الحيَ َمن :يَـلَ حملَ َم .هن ََل حم َول َم حن أَتَى َعلَحيهن م حن غَ حي أ حَهلهنِ ،م حن أ ََر َ
شأََ ،حىت أ حَهل َمكةَ م حن َمكةَ».
ك :فَم حن َح حيث أَنح َ
َكا َن دو َن َذل َ
صلى هللا َعليه َو َسلم -قال« :يهل
وعن عبد هللا بن عمر َ -رض َي هللا َع حنـه َما -أن النيب َ -
أهل املدينة من ذي احلليفة ،وأهل الشام من اجلحفة ،وأهل ٍ
َند من قرن» ،قال عبد
صلى هللا َعليه َو َسلم -قال« :ويهل أهل اليمن من يلملم».
هللا :وبلغين أن رسول هللا َ -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
هذان احلديثان ساقهما املصنف -رمحه هللا تعاىل -لبيان املواقيت املكانية لإلحرام ابحلج
والعمرة.
خاصا ألهل املدينة ،وإمنا هو
وقولهَ « :وق َ
ت» ،أي :حدد ،وقوله« :ألَ حهل ال َحمدينَة» ليس هذا ً

مر على هذا امليقات من غري أهل املدينة ،وهلذا قال« :هن ََل حم َول َم حن أَتَى َعلَحيهن م حن
هلم وملن َّ
غَ حي أ حَهلهن».
قوله« :ذَا ا ححللَحيـ َفة» هذا هو امليقات األول امليقات املكاين ،وهو موضع يف أول طريق املدينة

مرتا ،وبينه وبني مكة قرابة أربعمائة ومثانية كيلو
إىل مكة ،بينه وبني املدينة قرابة ثالثة عشر كيلو ً
مرتا ،وهذا امليقات هو أبعد املواقيت من مكة.
ً
تعظيما
وقد ذكر احلافظ ابن حجر -رمحه هللا تعاىل -أن احلكمة يف كون هذا أبعد املواقيت ً
ألجر أهل املدينة ،ويسمى هذا امليقات اليوم ب "آابر علي".
قولهَ « :وألَ حهل الشام» ويدخل يف هذا امليقات أهل مصر ،وأهل املغرب ومن وراءهم.
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مرتا ،مسيت
قوله« :ا حجل حح َفةَ» هذا امليقات الثاين ،واجلحفة قرية بينها وبني مكة قرابة  186كيلو ً

وحيرم الناس اليوم من رابغ ،وهي تقع قبل
بذلك ألن السيل َج َحفها ،وال يُعرف مكاهنا اليومُ ،
حمرم قبل امليقات؛ ألنه ال يُتيقن اليوم بتحديد
اجلُحفة بقليل إىل جهة البحر ،فاحملرم من رابغ هو ٌ
مكان اجلحفة.

قوله« :وألَ حهل ََنح ٍد :قَـر َن الحمنَازل» هذا امليقات الثالث ،و«قَـر َن» جبل ِ
مطِّل على عرفات،
ح
ح َ
َ

مرتا ،وهو
ويقال له "قرن املبارك" ،ويسميه البعض السيل الكبري ،بينه وبني مكة قرابة  78كيلو ً
أقرب املواقيت إىل مكة.
ميقات ألهل ِِتامة.
قولهَ « :وألَ حهل الحيَ َمن» وكذلك هو
ٌ

قوله« :يَـلَ حملَ َم» هذا امليقات الرابع ،وهو جبل من جبال ِِتامة جنوب مكة ،بينه وبني مكة قرابة

مرتا.
 120كيلو ً

نص على أربعة مواقيت ،وامليقات اخلامس "ذات ِعرق" ،وهو ألهل العراق وسائر
هذا احلديث َّ
مرتا ،وقد ت ِربَت.
أهل املشرق ،وهي قرية بينها وبني مكة قرابة  100كيلو ً
وهذه املواقيت اخلمسة َّ
دل عليها دليل السنة واإلمجاع ،فقد قال ابن عبد الرب -رمحه هللا تعاىل-
يف [التمهيد] عن ميقات "ذات عرق"" :أمجع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق
إحر ٌام من امليقات".
مسألة :من ال ي َوقت ميقات ذات عرق ألهل العراق؟

صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم ،وقيل بل هو عمر َ -ر ِض َي هللاُ َعْنهُ،
اختُلف يف هذا ،فقيل إنه رسول هللا َ -
ِ
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه
وقيل ابجلمع بني ذلك أن عمر َ -رض َي هللاُ َعْنهُ -وقَّته ومل يبلغه توقيت النيب َ -
َو َسلَّم -فكان هذا من موافقات عمر َ -ر ِض َي هللاُ َعْنهُ وأرضاه -للشرع.

مسألة :ما حكم اإلحرام من ه ه املواقيت؟ َّ
دل احلديثان اللذان معنا على وجوب اإلحرام ملن

قاصدا احلج أو العمرة.
َّ
مر منها ً
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صلَّى هللا َعلِيِ ِه و َسلَّم -هلذه املواقيت ُّ
يدل على املنع
وجه الداللة من احلديثني أن توقيت النيب َ ُ َ -
من أتخري اإلحرام عنها ،وإال مل هناك فائدة هلذا التأكيد ،ولقوله كذلك يف حديث ابن عمر:
«يهل».

قوله« :هن ََل حم َول َم حن أَتَى َعلَحيهن م حن غَ حي أ حَهلهن» :فيه دليل على أن من سلك طري ًقا فيها
مر اليمين مبيقات اجلحفة
ميقات ،فهو ميقاته ،فاليمين ميقاته األصلي هو "يلملم" ،لكن لو َّ
وهو يريد النسك ،فإنه ميقاته حيرم منه ،وال نكلفه أن يذهب إىل ميقاته األصلي.

ميقات فرعي ،أي ليس ميقاته
مسألة :لو كان يف طريق مريد النسك ميقااتن ،امليقات األول
ٌ

األصلي ،وامليقات الثاين هو ميقاته األصلي ،فهل يلزمه اإلحرام من امليقات األول ،أو أن له أن
يؤخر اإلحرام إىل ميقاته األصلي؟
فمر مبيقات أهل املدينة "ذو احلليفة" ،فهل يلزمه اإلحرام
مثال ذلك :لو أراد الشامي النسكَّ ،

منه ،أو أن له أن يؤخر اإلحرام إىل ميقاته األصلي وهو "اجلحفة" ،على قولني :األقرب أنه جيب
أن حيرم من امليقات األول الذي هو ميقات فرعي ،وهذا قول الشافعي وأمحد –رمحة هللا
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم« :هن ََل حم َول َم حن أَتَى َعلَحيهن م حن غَ حي
عليهما -لعموم قول النيب َ -
أ حَهلهن» ،وهذا هو األحوط ،وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمني -رمحه هللا تعاىل.

مسألة :من أراد اإلحرام فجاوز امليقات غري حمرم ،فإنه يلزمه أن يرجع وحيرم من امليقات؛
 فإن رجع فال شيء عليه. وإن مل يستطع الرجوع ،فإنه حيرم من مكانه ويفتدي يذبح ،والذبيحة يوزعها علىفقراء احلرم.
مر ابملواقيت غري مر ٍ
يد للنسك ،كأن
اد ا ححلَج أ حَو الحع حم َرَة» :فيه دليل على أن من َّ
قولهِ« :م حن أ ََر َ

مير لقصد التجارة أو العالج أو زايرة قريب وحنو ذلك ،فإنه ال يلزمه اإلحرام منها بشرط أن
يكون قد َّأدى فريضة احلج والعمرة قبل ذلك.
شأَ» :فيه دليل على أن من كان منزله دون
ك :فَم حن َح حيث أَنح َ
قولهَ « :وَم حن َكا َن دو َن ذَل َ

كن فيه ،وكذلك من بجاوز املواقيت بال نية وقصد
املواقيت فميقاته من مكانه الذي هو سا ٌ
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كثريا فإن
للنسك ،مث طرأ عليه بعد ذلك العزم على النسك ،فإنه حيرم من امليقات ،وهذا حيصل ً
ميرون ألقارب مثالً هلم ،أو لغرض مباح يف جدة مثالً ،مث إذا
ميرون ابملواقيتُّ ،
بعض الناس ممن ُّ
وصلوا إليها وانتهت أمورهم عزموا على النسك ،فإهنم حيرمون من مواضعهم.
قولهَ « :حىت أ حَهل َمكةَ م حن َمكةَ» :فيه دليل على أن ميقات أهل مكة من مكة ،وهذا للحج،
حىت لو من غري أهل مكة ،وأما ابلعمرة فمن احلِل ،وهذا مذهب األئمة األربعة ،وقد نقل
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم -أمر عائشة َ -ر ِض َي
بعضهم االتفاق على ذلك ،ودليل ذلك أن النيب َ -
هللاُ َعْنها حينما أرادت العمرة أن خترج إىل احلل لتحرم ابلعمرة.
مير مبيقات فالواجب عليه أن حيرم إذا حاذى أقرب املواقيت إليه.
مسألة :من كان يف طريقه ال ُّ
هنا مسألة :وهي حكم اإلحرام قبل امليقات ،هذه املسألة فيها خالف بني الفقهاء ،واألقرب
أهنا جائزة لكن مع الكراهة ،وهو مذهب املالكية واحلنابلة ،واختيار شيخنا ابن عثيمني -رمحه
هللا تعاىل.
ما هو دليل اجلواز وما هو دليل الكراهة؟
دليل اجلواز :ما نُقل من اإلمجاع ،قد نقله ابن املنذر والنووي رمحة هللا عليهما ،وإن كان اعرتض
عليهما احلافظ ابن حجر -رمحه هللا تعاىل -يف نقل هذا اإلمجاع.
صلَّى هللاُ َعلِيِ ِه َو َسلَّم -وأصحابه مل حيرموا من بيوِتم أو من
وأما دليل الكراهة :فألن النيب َ -
املسجد النبوي مع فضله وكونه أيسر هلم ،وإمنا أحرموا من امليقات وهم ال يفعلون إال األفضل.
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مث قال املصنف -رمحه هللا تعاىل:
ابب ما يلبس امل ححرم من الثياب
ول الِلَ ،ما يَـلحبَس الحم ححرم م حن
ال َي َرس َ
َع حن َع حبد الِل بحن ع َم َر رضي هللا عنهما :أَن َرجلً قَ َ
يصَ ،وال ال َحع َمائ َمَ ،وال
الثيَاب؟ قَ َ
ال َرسول الِل  -صلى هللا عليه وسلم « :-ال يَـلحبَس الح َقم َ
سَ ،وال ح
س خف حني َولحيَـ حقطَ حعه َما
اخل َف َ
اف ،إال أ َ
َح ٌد ال ََيد نَـ حعلَ حني فَـلحيَـلحبَ ح
الس َراويلتَ ،وال ال َحَبَان َ
س».
أح
س م حن الثيَاب َش حيئاً َمسه َز حع َف َرا ٌن أ حَو َوحر ٌ
َس َف َل م حن الح َك حعبَ حنيَ ،وال يَـلحبَ ح
َوللحب َخاريَ « :وال تَـ حنـتَقب ال َحم حرأَةَ .وال تَـلحبَس الحقف َازيحن».
وع حن َع حبد الِل بحن َعب ٍ
ول الِل -صلى هللا عليه وسلم-
الََ « :س حعت َرس َ
اس رضي هللا عنهما قَ َ
َ
ََيحطب بعرفَ ٍ
اتَ :م حن َلح ََي حد نَـ حعلَ حني فَـلحيَـلحبَس ح
يل
ََ
اخلف حنيَ ،وَم حن َلح ََي حد َإزاراً فَـلحيَـلحبَ ح
س الس َراو َ
للحم ححرم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
ول الِلَ ،ما يَـلحبَس الحم ححرم م حن الثيَاب؟) فيه دليل على أنه ينبغي
ال َي َرس َ
قوله( :أَن َرجلً قَ َ
ِ
تصحح له هذه
للمسلم قبل الشروع يف العبادة أو املعاملة أن يتعلم من األحكام الشرعية ما ِّ
العبادة أو املعاملة ،ال كحال كث ٍري من الناس اليوم لألسف يدخل العبادة على جهل ،مث يقع يف
بعض املخالفات ،مث يسأل عنها بعد ذلك.
صلَّى هللاُ َعلَيِ ِه َوآَلِِه َو َسلَّم؛ فإنه سئل ( َما يَـلحبَس الحم ححرم)،
قوله( :ال يَـلحبَس) ،هذا من بالغته َ -

لكنه أجاب عن األشياء املمنوعة؛ ألن األمور املباحة لإلنسان كثرية ال ميكن حصرها ،فهو
أجاب ابلشيء القليل الذي ميكن حصره.

فصل ويُلبس على البدن كامالً ،ويشمل ما كان
يص» ،القميص هو ما يُ َّ
قوله« :ال يَـلحبَس الح َقم َ

مبعناه كفانلة أو الكوت كما يسمى اليوم.
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قولهَ « :وال ال َحع َمائ َم» وهي اليت تُلَّف وتُ َك َّور على الرأس ،مسيت بذلك ألهنا تعم الرأس ،ويشمل

ذلك كل ما غطى الرأس املالصق كالطاقية والغرتة ،وحنو ذلك.

قولهَ « :وال الس َراويلت» وهي ما يُلبس على أسفل البدن أبكمام ،وهي تشمل كل ما سرت
أسفل البدن ،لُبس على عض ٍو مع ٍ
ني منه ،يشمل ذلك السراويل القصرية أبنواعها.
ملتصق به مشهور عند أهل املغرب.
ثوب رأسه
ٌ
س» وهو ٌ
قولهَ « :وال ال َحَبَان َ
قولهَ « :وال ح
صنع على القدم من اجللد ،من حيث األصل مسي خ ًفا
اخل َف َ
اف» ،اخلف هو ما ُ

خفيف على القدم ،ويشمل ذلك كل ما سرت القدم كاجلوارب وما يسمى ابلكنادر واجلِزم
ألنه
ٌ
وحنو ذلك ،وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على حترمي هذه األمور ،وهي حمرمة على الرجال دون
النساء.
َس َف َل م حن الح َك حعبَ حني» هذا حمل اتفاق
س خف حني َولحيَـ حقطَ حعه َما أ ح
قوله« :إال أ َ
َح ٌد ال ََيد نَـ حعلَ حني فَـلحيَـلحبَ ح

بني الفقهاء أن للمحرم أن يلبس اخلفني يف حال مل جيد النعلني ،كما أهنم اتفقوا على أن
للمحرم أن يلبس السراويل إذا مل جيد إز ًارا للحديث الذي معنا ،وحلديث ابن عباس يف

الصحيحني« :من ل َيد نعلني فليلبس خفني ،ومن ل َيد إز ًارا فليلبس سراويل» ،وهذا
كما قاله املصنف -رمحه هللا.

مسألة :هل جيب على من مل جيد نعلني ووجد خفني أن يقطعهما أسفل من الكعبني؟ على
قولني:
األقرب أنه ال جيب قطعهما ،وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة ،وهو اختيار شيخ اإلسالم
ابن تيمية -رمحه هللا تعاىلَّ ،
دل على ذلك حديث ابن عباس الذي أورده املصنف -رمحه هللا

تعاىلَ ( :م حن َلح ََي حد نَـ حعلَ حني فَـلحيَـلحبَس ح
اخلف حني) ،ما هو وجه الداللة؟ أنه مل يذكر القطع ،فهو يُعترب
انسخا حلديث ابن عمر؛ ألن حديث ابن عباس كان يف عرفات ،وألن املقام مقام تعليم ،وألن
ً
كذلك وهذا من حيث النظر ألن النظر فيه إضاعةٌ للمال.
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نبات يصبغ به الثياب،
س) الزعفران ٌ
س م حن الثيَاب َش حيئاً َمسه َز حع َف َرا ٌن أ حَو َوحر ٌ
قولهَ ( :وال يَـلحبَ ح

نبت أصفر يُصبغ به الثياب له رائحة طيبة ،والورس والزعفران يشمل كل أنواع الطيب،
والورس ٌ
عام يف حق الرجال والنساءَّ ،
فدل هذا على أن من احملذورات استخدام الطيب.
وهذا ٌ

لكن هنا أنبه إىل مسألة مهمة جدا ،وهو أنه ليس كل ٍ
شيء له رائحة طيبة فإن احملرم ُمينع منه،
ً
ألن بعض الناس يقول" :هل جيوز يل أن أأكل بعض الفواكه وهلا رائحة بطبيعتها؟" نقول أن
مقصود للطيب به ،إذا كان املقصود منه الطيب ،أما إذا
املمنوع للمحرم أن يستخدم ما هو
ٌ
تعاطى شيئًا ،ومل يقصد منه التطيُّب ولو كانت له رائحة طيبة ،فإن ذلك ال يؤثر.

هذه احملذورات فيما يتعلق ابللبس ،ما عدا ذلك فإنه ال ُمينع منه احملرم ،فله أن يلبس النظارة،
خامت ،والساعة ،واحلزام ،ولو كان فيه خيوط ،فإنه ليس املمنوع هو أن يكون يف اللبس خيطًا
ِ
صل على البدن أو على عض ٍو منه للبس املعتاد
كما يعتقد بعض الناس ،وإمنا املراد أن يلبس ما فُ ِّ
الذي يلبسه الناس.
قولهَ ( :وال تَـ حنـتَقب ال َحم حرأَةَ .وال تَـلحبَس الحقف َازيحن) فيه دليل على أنه حيرم على املرأة احملرمة أن

لباس خاص ابليد ،لكن هل هلا أن تلبس اجلوارب؟
تنتقب أو أن تلبس القفازين ،والقفاز هو ٌ
اجلواب يتضح مما سبق ،نعم؛ ألننا حينما ذكران اخلفاف ذكران أن االتفاق بني الفقهاء أن ذلك
خاص ابلرجال دون النساء.
ٌ
اىل -مبنه وكرمه وفضله وامتنانه أن يعلمنا ما
نقف عند هذا املقدار ،ونسأل هللا ُ -سْب َحانَهُ َوتَ َع َ
ينفعنا ،وأن ينفعنا مبا علمنا ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله ،وهللا -تَـ َع َاىل -أعلم.

