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 صـخـلمـال
يف  ×ب عىل كل مسلم ومسلمة معرفة هدي النبي يتوج   :موضوع البحث

كلام عزم عىل حج البيت . « مناسككملتأخذوا عنِّ » حجته وعمرته، امتثاال لقوله:

احلج أو العمرة، ويتعلق  علها مريدفياإلحرام يعد أول األعامل التي لباس احلرام، و

ينبغي لكل مبتغ للحج أو العمرة أن يتعلمها لذا كثري من األحكام،  لباس اإلحرامب

 ويتفقه فيها؛ حتى ال يقع فيام خيل أو ينقص ثواب نسكه.

ا؛ موضوعي   دراستهام ث، اإلحراملباس مجع أحاديث  أهداف البحث:

 .يف حجه وعمرته ×الستخالص هدي النبي 

 رشحتأحاديث،  تسعةمجعت فيه ، ملنهج االستقرائي التحلييلا :منهج البحث

 نت صحيحها من سقيمها،وبي   ودرست اختالفاهتا، جت أحاديثها،غريبها، وخر  

 .ت عن فقههاثم حتدث   فصّح منها أربعة، وحُسن منها اثنان، وضُعف منها ثالثة،

  أهم النتائج: 
 هلذه كله تعظياًم ن السنن قبله، وأن ذلك مواإلحرام  اسبيان احلكمة من لب -

 .الشعرية العظيمة

أن إحرام املرأة كالرجل عدا أهنا تلبس ما شاءت غري متربجة بزينة إال الربقع   -

 ازين فهي ممنوعة منهام، وأما إحرام الرجل ففي إزار ورداء. والقف  

الثاين هو  بيان الفرق بني جمرد نية الفعل، وبني نية الدخول يف النسك، وأن -

 ، ل فهو ال يؤثر يشءإلحرام ال األو  الذي ينعقد به ا

مرشوعية لبس لباس اإلحرام من املنزل، ملن كان منزله قريب من امليقات  -

 كأهل املدينة والطائف.

 ك.ــسـن –رة ـمـع –ج ـح –رام ــاإلح –اس ـلب الكلمات املفتاحية:
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 ةـــدمـقـمـال
ته احلرام، وأفاض عىل قاصديه من التكريم يباحلمد هلل الذي رشع لعباده حج 

من كل فج ومقام، يرجون رمحته وخيافون عذابه يف  اوغربً  افأتوا إليه شعثً  ،واإلنعام

جهنم من املذنبني اللئام. والصالة والسالم عىل خري من حّج البيت وطاف وسعى 

 أما بعد:، وقام، وعىل آله وصحابته وأتباعه الربرة الكرام

لِتأخذوا عن مناسككم، فلعّلي ال ألقاكم بعد عامي » :× بينلال اـفقد ق
، فإنه مرض واشتّد به مرضه بعد مرجعه من حجة ×وقد كان ما أخرب به  (1)«هذا

، فتوّجب بذلك معرفة هديه االوداع، ثم انتقل إىل جوار ربه بعدها بثالثة أشهر تقريبً 

املسلم عىل حّج هذا  مزعكلام  وفعاًل  ، وامتثال ذلك قواًل وعمرته يف حجته ×

، وهو مكة، ومحًى وهو االبيت احلرام، الذي عّظمه اهلل ورّشفه، وجعل له حصنً 

 حج بنية –احلرم، وللحرم حرٌم، وهي املواقيت، حتى ال جيوز ملن دونه أن يتجاوزه 

 للبيت.  تعظياًم إحرام بلباس  إالّ  - عمرة أو

حلج أو العمرة، ويتعلق هبذا اريد مُ  اهلعأول األعامل التي يف عد  يُ  ولباسه واإلحرام

للحج أو العمرة أن يتعلمها ويتفقه  بتغ  اإلحرام كثري من األحكام، فينبغي لكل مُ 

 سكه.نقص ثواب نُ أو يً  ّل فيها؛ حتى ال يقع فيام خُي 

حلجه  × ضح أمهية دراسة هذا املوضوع، ملعرفة كيفية إحرامهومن هنا تت  

 سهم يف تصحيح بعض األخطاء التييف كونه يُ  اأيًض  ةيمه هذه األوتتجىل   ،ولعمرته
 .(2)مرةأو عُ  يقع فيها كثري من احلجاج واملعتمرين عند إحرامهم بحج  

                                       
   ( من حديث جابر. 1297رقم2/943) "صحيحه"أخرجه مسلم يف  (1)

ة أحاديث اشتملت عىل أصول مسائل تسعهذا البحث منها  نُت  هذا الباب كثرية، وقد ضم  واألحاديث يف (2)
ديث عند حاديث يف الصحيحني أو أحدمها، وبني أحاا يتعلق به، وجعلتها متنوعة بني ألباس اإلحرام وم

 ضوعية.ا؛ بام يتناسب مع مثل هذه البحوث، وجاء ذكر البعض اآلخر ضمن التمهيد والدراسة املوغريمه
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 : هأسباب اختيار أمهية املوضوع و 
 كان من أسباب اختياري هلذا املوضوع األمور التالية:

م، الساإل أركان من بركن مرتبط لكونه –سبق كام–أمهية هذا املوضوع  -1

 واتصاله بالبيت احلرام.
وما يتعلق به من كيفية  ×تأليف عدد من العلامء يف موضوع حجة النبي  -2

 عني عىل اختيار هذا املوضوع.إحرامه، وغري ذلك، بل وإفرادهم له بالتأليف مما شج  
 بنِي ة سابقة جتمع أحاديث املوضوع وتدرسها وتُ عدم وجود دراسة حديثي   -3

 لل طرقها، والرتجيح بينها.ة إىل بيان ع  افضإ صحيحها من ضعيفها،

  مشكلة البحث:
من األخطاء التي يقع فيها بعض احلجاج  اتتمثل مشكلة البحث يف أن هناك عددً 

إىل دليل من الكتاب أو  اواملعتمرين من شتى أنحاء العامل، بعضها يكون مستندً 

ن السنة، فإما أن ل ميلد ا إىلالسنة، والبعض اآلخر ليس كذلك، وما كان منها مستندً 

ا ال جيوز االعتامد عليه ا يف املسألة، وإما ضعيفً ا وليس رصيً يكون الدليل صحيحً 

 وال العمل به.

فام هي األحاديث الضعيفة الواردة يف لباس اإلحرام؟ وما تلك األخطاء التي 

 يقع فيها بعض احلجاج واملعتمرين؟ 

  :حدوده
الواردة يف لباس اإلحرام، وال ث دياحاقترصت يف هذا البحث عىل مجع األ

 يدخل يف ذلك ما ورد من أحاديث يف اإلحرام ذاته.

 ه:أهداف
 مجع وختريج ودراسة األحاديث الواردة يف لباس اإلحرام واحلكم عليها. -1
  ه وعمرته.يف حجِ  ×دي النبي معرفة ه   -2
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 الدراسات السابقة:
 وقفت عىل دراستني، مها:بعد البحث والسؤال 

لباس الرجل وأحكامه وضوابطه يف الفقه  ه بعنوان:راتوكدرسالة  -1

 اإلسالمي، نارص بن حممد الغامدي.

هي دراسة فيف ذات املوضوع، خاصة وهذه الرسالة إضافة إىل أهنا عامة، وليست 

 حديثية.  تدرس األحاديث دراسةال، وعنى باألحكام واملسائل الفقهيةتُ  فقهية

ذ الدكتور/ إبراهيم بن حممد ستالأل بحث بعنوان: مشكل لباس اإلحرام، -2

، مع ااشرتكت معه فيه ،اقترص فيه مؤلفه عىل دراسة مخسة أحاديث فقط الصبيحي.

 ختالف يف طريقة التخريج ودراسة األسانيد، والنظر يف االختالف الواقع فيها.اال

اشرتكت كام اشتمل بحثه عىل دراسة ست مسائل من أحكام لباس اإلحرام املشكلة، 

 واختلفت معه يف مها: لبس املخيط، واألمر بقطع اخلفاف، ،فقط لتنيمسأيف  معه
 .(1)الراجح من األقوالطريقة املعاجلة، و
 اشتمل البحث عىل: مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة. :خطة البحث

ومشكلته،  فيها أمهية املوضوع، واألسباب التي محلتني عىل اختياره،فأما املقدمة: 

 وخطة البحث، واملنهج الذي اتبعته فيه. والدراسات السابقة، ه،فاوحدوده، وأهد

 :وفيه التمهيد
 (. اإلحرام –بمفردات العنوان ) لباس  تعريفال -

 سنن اإلحرام وآدابه. -

 وفيه مبحثان:: ملرفوعة الواردة يف لباس اإلحراماألحاديث ا الفصل األول:

 .واحلسنة األحاديث الصحيحة املبحث األول:

 األحاديث الضعيفة. :اينثلاملبحث ا

                                       
 سها.مسألة األمر بقطع اخلفاف عند لبووهي مسألة لبس اخلفني للمحرم واملحرمة، ( 1)



أ.د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي لباس ا�حرام في الحج والعمرة : دراسة حديثية موضوعية

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

90

  د.                                                                                  احلج والعمرة لباس اإلحرام يف

6 

فيه أربعة : لواردة يف لباس اإلحرامفقه األحاديث املرفوعة ا :الفصل الثاين
 مباحث:

 كيفية لباس اإلحرام للرجل واملرأة، والفرق بينهام. املبحث األول:
 املوضع الذي يلبس فيه املحرم لباس اإلحرام. املبحث الثاين:

 ة باللباس.لقتعملحمظورات اإلحرام ا املبحث الثالث:
 .لبس اخلفني للمحرم واملحرمة املبحث الرابع:

 فهي تشتمل عىل أهم نتائج البحث. :وأما اخلامتة
 :وإجراءاته املنهج الذي سرت عليه

 يف كتابة البحث املنهج االستقرائي التحلييل. سلكُت 
احلديث  جت األحاديث حسب ما وقفت عليه من املصادر. إال إذا كانخر   -1
 .(1) متنيةله فائدة إسنادّية أو  أو أحدمها فال أذكر إال ما حنييحيف الص
اقترصت يف الرواة املتفق عىل توثيقهم أو تضعيفهم، أو استقر العمل يف  -2

ا، عىل كتاب تقريب التهذيب، البن حجر. وأما حاهلم، أو كان اخلالف فيهم ضعيفً 
ثم أذكر الوجه د، واح الراوي املختلف فيه، فإين أمجل األقوال يف حاله يف موضع

 الراجح فيه.
 .األحاديثحكمت عىل أسانيد  -3
، ديث يف هناية التخريج ومجع الطرقاألحادرجة  -حسب ما ظهر يل–نت بي    -4
 ا بكالم أهل العلم عليه.مستعينً 
 رشحت األلفاظ الغريبة الواقعة يف األحاديث. -5
 تقِل مس ل  املسائل املتضّمنة لألحاديث يف فص مجعت كالم أهل العلم عىل -6

                                       
 خترجيه ألجل يف الصحيحني، إال أين توسعت يف جخمر  مع أنه ذلك التوسع يف احلديث األول ومن  (1)

وكذلك  ؟هل هو مدرج أم ال "وال تنتقب املرأة  "االختالف يف رفعه ووقفه، واالختالف يف لفظة:
 .ته؛ ألجل االختالف فيه عن عطاء، عىل وصله وإرساله وإسقاط أحد رواسادساحلديث ال
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 .ا من الضعيفعقب الكالم عىل األحاديث ودراسة أسانيدها ومتييز الصحيح منه
 ختمت البحث بخامتة بّينت فيها: أهم النتائج يف البحث. -7

هذا ويف اخلتام فإن ما ّقدمته هو جهٌد مقّل، فإن ُوِفقت فيه فلله احلمد وحده ال 
 أن يكون الكامل اهلل إال أبىه، دحرشيك له، وإن كان فيه نقٌص وعيٌب فالكامل هلل و

  وأستغفر اهلل من اخلطأ والزلل، فاحلق قصدت. لكالمه وكتابه.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 التمهيد
  إلحرام (.ا –التعريف مبفردات العنوان ) لباس 

الالم والباء والسني أصل صحيح واحد، يدل »يقول ابن فارس:  :ة  غاللباس، ل
ع عىل خمالطة ومداخلة، من ذلك: لبست الثوب ألبسه، وهو األصل، ومنه تتفر  

 .(1)«لبس من ثياب..والل بوس: كل ما يُ .الفروع
 ﴾ ۓ  ے  ے﴿ به، وألبسه غريه، ومنه الثوب: استرت   س  وقال الراغب: لب  

 ي من اإلنسان عنل اللباس لكل ما يغطِ علبس، وُج بوس واللبس ما يُ ل  باس والواللِ 
 .(2)قبيح

السرت، وما  عدة، منها: وقد ورد استعامل كلمة اللباس يف لغة العرب عىل معان  
ى به العورة، واجلسد، والغشاء، والتقوى، واإليامن، واحلياء، والدرع، غط  لبس وتُ يُ 

 باس، واالشتباه، واملرأة، والسكن،، والتخليط، وااللتفووع، واخلجلوالسالح، وا
 .(3)والظالم، والغشاوة

  ڃ  ڃ  ڃ ﴿ كل ما وارى به اإلنسان عورته، قال تعاىل: ا:واللباس اصطالح  
 . ﴾  چ  چ   ڃ

 مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي: دخل يف احلرام. :اإلحرام لغة  
ة األوىل من الصالة تكبرية اإلحرام؛ ل للتكبريُيقا اوهلذ ،كأنجد أي: دخل يف نجد

 م عىل املصيل. واحلُْرُم بالضم: اإلحرامألهنا هبا يدخل يف التحريم، أي: حتريم ما يرُ 
 قال» أي عند إحرامه ،(4)«حلّله وحل ْرمه طّيبه،كنت أ  » باحلج، ويف حديث عائشة:

 هالل بام يكون بهحرام، واإلد اإلال وأرستطّيبه إذا اغاألزهري: املعنى أهنا كانت تُ 
                                       

  (.5/230) ، البن فارسمقاييس اللغةمعجم  (1)
  (.1/474) ، للراغب األصفهايناملفردات (2)
  (.1/43نارص الغامدي )للباس الرجل وأحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي،  (3)
 (.2/846) "صحيحه"ومسلم يف  ،(2/145) "صحيحه"خاري يف أخرجه الب (4)
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مً   .(1) «من إحرامه ل  من حج أو عمرة، وكانت تطّيبه إذا ح   احمر 
 .(2)ك، أي: نية الدخول فيهُس املراد به هنا: نيه النُ  ا:اإلحرام اصطالح  

إذا كان أحٌد يريد أن يج  ال نية أنه يعتمر أو أنه يج، وبني األمرين فرٌق. فمثاًل 
ألنه مل ينو  الدخول يف  ؛؟ اجلواب: الأحرم  ل إنه بنيته هذه ل نقوهم، فاعهذا ال

 : نية الفعل ال تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. االنسك، إذً 
 مى الدخول يف النسك حر  ألنه إذا نو   ؛اّميت نية الدخول يف النسك إحرامً وُس 

 .(3)قبل اإلحرام اعىل نفسه ما كان مباًح 
 :وآدابه هباسلو  رامحسنن اإل -

احلج والعمرة قبل لبسه لباس  يدرمُ وآداٌب ينبغي أن يأخذ هبا  فهناك سننٌ 
 يفعلها. ×، وكان النبي اإلحرام

زر بثوبني ويلبس ثويب اإلحرام، فريتدي ويت   التجرد من املخيط: -1
 .×أبيضني؛ ألن األبيض هو أحب الثياب إىل رسول اهلل 

يطة، وكل ما عن الثياب املخصبي لجل وارليتجرد ا» قال صديق حسن خان:
وقد ذكر اإلمجاع  .(4)«م لبسه، ويلبس ثويب اإلحرام، واألفضل أن يكونا أبيضنييرُ 

، (5)عىل أن املحرم ممنوع من لبس املخيط مجع من أهل العلم، كابن بطال
 .(9)وابن عبد الرب، (8)والعراقي، (7)ونقله ابن قدامة عن ابن املنذر، (6)والقرطبي

                                       
   م، فصل: احلاء املهملة. ( حرف املي12/122البن منظور ) ،لسان العرب (1)
   (. 3/264) ، للرميلة املحتاجهناي (2)
   (. 7/67لرشح املمتع البن عثيمني )ا (3)
 (.79) ، لصديق حسن خانرحلة الصديق (4)
 (.4/214البن بطال )رشح صحيح البخاري،  (5)
 (.3/256املفهم رشح صحيح مسلم، للقرطبي ) (6)
 (.5/118دامة )املغني، البن ق (7)
 (.5/45طرح التثريب، للعراقي ) (8)
 (.8/198عبد الرب )فتح الرب يف ترتيب التمهيد البن  (9)
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 من املدينة بعدما ترّجل واّدهن، ولبس ×لق النبي انط»باس قال: ابن ع فعن  -
 .(1) «إزاره ورداءه هو وأصحابه

 .(2) «نيونعل   داء  ورِ  ولْي حرم أحدكم يف إزار  » قال: ×وعن ابن عمر أن رسول اهلل  -
 وكان سفيان الثوري ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب -

 .(3)ورداءً  اام إزارً لبس الذي يريد اإلحرون: يليقو مهالرأي ومن تبع
ني؛ ألنه إذا كان ُيستحّب له ين وإما مغسول  ني، إما جديد  ويستحب  أن يكونا نظيف  

 .(4) «نيالتنظ ف يف بدنه فكذلك يف ثيابه كشاهد اجلمعة، واألوىل أن يكونا أبيض  
ل ه غسبوي ني من السنة أن يغتسل قبل اإلحرام ولباسه غساًل  الغسل: -2

جتّرد إلهالله » ×ألن النبي لبس لباس اإلحرام؛ ، وبعد اغتساله ياإلحرام

والنفساء (5)وهو مستحٌب لكل من يصح  منه اإلحرام، حتى احلائض «واغتسل

 . (6) والصبّي 
وقال ، (7)«جتّرد إلهالله واغتسل ×أنه رأى النبي »فعن زيد بن خارجة  -

ند  من أهل العلم االغتسال عقومٌ  تحّب ساالرتمذي: حديٌث حسٌن غريب، وقد 
                                       

 (.2/246البخاري يف صحيحه ) (1)
من طرق عن الزهري، عن سامل، عن عبد اهلل بن عمر يف وهذا احلديث جاء  شاكر( 7/54أمحد يف مسنده ) (2)

ذا احلديث ه ىمن طرق عن نافع، عن ابن عمر، فرويف الصحيحني  الصحيحني ويف غريمها، وجاء أيضاً 
 ن روى عن عبد اهلل بن عمر.م   ابنه، ونافع مواله، ومها من أوثق وأجّل عن عبد اهلل بن عمر: سامل 

وليحرم أحدكم يف إزار »ي الروايات يف الصحيحني وغريمها وهي قوله: ولكن هذه الزيادة مل تأت يف باق
امل، فهي لها من كالم عبد اهلل بن عمر، أو سهلل أعلم مما تفرد به عبد الرزاق، ولعإنام هذا واو «ورداء ونعلني

 ال تصح مرفوعة، وإن كان معناها صحيح.
   (. 7/216) ، للنووياملجموع (3)
   (. 3/273) امة، البن قداملغني (4)
 (.1/295) ، إلمام مالكاملدونة (5)
 (.145)ص للنووي، اإليضاح( 6)
 ه.يأيت خترجي (7)
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 .(1)اإلحرام، وبه يقول الشافعي
فولدت أسامء بنت عميس »: ×وعن جابر بن عبد اهلل أنه قال يف حجة النبي  -

اغتسلي »كيف أصنع؟ قال:  ×أرسلت إىل النبي ـر فـكـي بـن أبـد بـحمـم
الثوري ومالك و(3)س والنخعيواوـال طـه قـوب، (2)«وأحرمي واستثفري بثوب  

 .(4) لرأيب اصحاأو
 من العلامء إىل أنه ُيستحب ملن أراد اإلحرام أن ذهب كثريٌ  التطّيب: -3

يتطّيب يف بدنه خاصة، وال فرق بني ما يبقى عينه كاملسك أو أثره كالعود والبخور 

وهو ، (5)وبه قال مجهور العلامء من السلف واخللف واملحّدثني والفقهاء ،وماء الورد

والثوري وأيب  (7)والشافعي (6)من مذهب أيب حنيفةر اهظلحنبل وا مذهب أمحد بن

 ثور وابن املنذر وغريهم.

 وحلّله قبل ،إلحرامه حني يرم ×كنت أطيّب رسول اهلل » :فعن عائشة قالت -
 .(8)«أن يطوف بالبيت

ق  النبي يص الطِ ب  كأين أنظر إىل و  »وعنها قالت:  -  .(9)«وهو حمرم ×يب يف مفر 
حب أن ما أ :ت عائشة فذكرت هلا قول ابن عمرألس :ن املنترشوعن حممد ب -

مً   ، ثم طاف يف نسائه ثم×أنا طي بت رسول اهلل » :، فقالتاانضح طيبً  اأصبح حمر 
                                       

 (.3/184سنن الرتمذي ) (1)
 (.2/886يف صحيحه ) مسلم (2)
 (.1/295) إلمام مالك، لاملدونة( 3)
 (. 3/271) ، البن قدامةاملغني (4)
 (. 7/244) ، للنووي(، املجموع4/3) رسخيس، لل(، املبسوط3/273) ، البن قدامةاملغني (5)
 (. 4/3) ، للرسخيساملبسوط (6)
 (. 7/224) ، للنوويموعاملج (7)
 (. 2/846) "صحيحه"( ومسلم يف 2/145) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  (8)
 (. 2/848) "صحيحه"( ومسلم يف 1/72) "صحيحه "أخرجه البخاري يف ( 9)
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 .(1)«اأصبح حمرمً 
أمر الذي لبس  ×عىل أن رسول اهلل شكل عىل هذا ما جاء يف حديث ي  وقد يُ 

 .(2)ة، وغسل الطيببّ جلُ اره بنزع خ بطيب، فأمتضمِ يف إحرامه وهو مُ  ةب  اجلُ 
يف اجلعرانة وهي سنة ثامن بال خالف، وتطييب  عىل كانتقصة ي  » قال ابن حجر:

 ؤخذ باآلخركان يف حجة الوداع سنة عرش بال خالف، وإنام يُ  ×عائشة لرسول اهلل 
فال يمنع استدامة الطيب بعد اإلحرام، ما دام يف بدن املحرم خاصة؛ . (3)«من األمر

 .×األمرين عن رسول اهلل  رخنه كان آأل

لوق، ال مطلق الطيب؛ يف حديث يعىل إنام هو اخل  جيب بأن املأمور بغسله وأُ 

ة  فال ل   ر الرجل مطلًقااألمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفُ بع 
م ًما وغري حمر  م  -ويف حديث ابن عمر: وال يلبس  ،(4)حمر  الثياب من  -أي: املحر 

ه زعفرانا ئً يش نْه  إال ع،(5)مس   .(6)رةن الثياب املزعف  ويف حديث ابن عباس: ومل ي 

  :اإلحرام، ومن هذه املقّدمات له لباس احلكمة من
يف احلج والعمرة بمنزلة التكبري يف الصالة، فيه تصوير  باسهلو اإلحرام

، وفيه جع ة ّللمتذ ل النفساإلخالص والتعظيم، وضبط عزيمة احلج بفعل  ظاهر 

ة، وأنواع التجّمل، وفيه حتقيق معاناة خاشعًة هلل تعاىل برتك املالّذ والعادات املألوف

 .«اهلل شاء إن – (7)التعب والتشع ث والتغرّب هلل تعاىل بام ستعرف من حمظوراته
                                       

   (. 2/849) "صحيحه"( ومسلم يف 1/71) "صحيحه" أخرجه البخاري يف (1)
 .سيأيت خترجيه يف احلديث الرابع (2)
 (.3/498) ، البن حجراريفتح الب (3)
(، ومسلم 5846أن يتزعفر  الرجُل. أخرجه البخاري ) ×ي  ال: هنى النبق كام يف حديث أنس  (4)

(2101.) 
 (.1838)أخرجه البخاري  (5)
 (.1545أخرجه البخاري ) (6)
   (. 2/58) ، للدهلويحجة اهلل البالغة (7)
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له عن  ااإلحرام كذلك ينّبه يف احلاج الشعور واالنتباه، ويكون حارًس لباس و
عظيم، وإىل أمر  عظيم، وأنه قاصٌد إىل أمر  إىل أنه مقبٌل عىل ه بّ نيذهول، والغفلة وال

أنه جتّرد مما كان فيه من مظاهر جوفاء، وشعارات زائفة، وأهّبة مصطنعة، فيصري 
 اإلحرام كالتحريمة للصالة تنقله من جّو إىل جو، ومن حرية وانطالق إىلو اللباس

 .(1)«تقيد وارتباط
، حرام؛ ألن ذلك أقرب إىل تعظيم شعائر اهلل إلا لقب ×بي وإنام اغتسل الن»
نه ضبٌط للنية التي هي أساس اإلحرام، بفعل ظاهر منضبط  يدل عىل اإلخالص وأل
وألن تغيري اللباس هبذا النحو ينّبه النفس  ،واالهتامم بطاعته سبحانه وتعاىل ،هلل 

عث والقفل فال ش  لا رام حالحاإل ؛ ألن×ب وإنام تطي  ، ويوقظها للتواضع هلل تعاىل
 .«واهلل أعلم، (2)بد من تدارك له قبل ذلك

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                       
   (. 254)ص ، للندويبعةاألركان األر (1)
   (. 2/849) ، للدهلويحجة اهلل البالغة (2)
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 الفصل األول
 لباس اإلحراماألحاديث املرفوعة الواردة يف  
 وفيه مبحثان:

 املبحث األول
 واحلسنة األحاديث الصحيحة

 ايفقال ال: قام رجل اهلل بن عمر ق عن عبداري: البخ يف صحيح احلديث األول:

ال تلبسوا »: × ا أن نلبس من الثياب يف اإلحرام؟ فقال النبيرسول اهلل، ماذا تأمرن
فاف، إال أن يكون أح ٌد س وال اخلِ انِ مائم وال الب  راويالت وال الع  ميص وال الس  الق  

مس ه  اعبني، وال تلبسوا شيئ  يقطع أسفل من الك  ني ولْ ف  يلبس اخل  ليست له نعالن فلْ 
 .«ازينلبس القف  ب املرأة احملرمة وال تس، وال تنتقِ رْ الو   وال زعفرانٌ 

 غريب احلديث: 
ؤّنث، واجلمع رساويالت، وقيل اجلمع: ذّكر ويُ عّرب، يُ مُ  فارسي  السراويل:

 ّ  ة، والفخذينالرساويل، ومفردها رسوال، ورسوالة، وهي لباس يغطي الرس 
 .(2)«ا بينهامموبتني لركالرسة وا لباس يغطي» وقيل:. (1)والساقني

 .(3)ملحرم العاممةهي لباس الرأس، فال يلبس ا :العمائم
 .(4)زق بهس وهو ثوب رأسه منه ملت  رنُ مجع بُ  انس:الب  

 . (5)مجع ُخّف: التي تلبس، واخلف  يف األرض أغلظ من الن عل اخلفاف:
                                       

   (. 11/334فصل السني حرف الالم ) ،البن منظور العرب،لسان  (1)
 (.1/430) ، ملجمع اللغةاملعجم الوسيط (2)
 (.284)ص ، للبغوياألنوار يف شامئل النبي املختار( 3)
   (. 1/122) ، البن األثريالنهاية يف غريب احلديث( 4)
   (. 4/1353باب الفاء فصل اخلاء ) للجوهري الصحاح، (5)
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  .(1)مجع ن عل، وهو ما غلظ من األرض يف صالبة النِّعال:
 . (2)فٌر ُيصبغ بهأص ٌت بن س:رْ الو  
صة جهها، وتبدو منه عيناها، ويسمىهو قناٌع تضعه املرأة عىل و قاب:النِّ  ْصو   الو 
 .(3)عقُ والرُب 

در اليدين، وتلبسه عمل عىل ق  بالضم والتشديد، لباس الكّف، وهو ما يُ  از:ف  الق  
 . (4)املرأة يف يدهيا للوقاية من الربد وغريه

 ديث:ختريج احل •
، 59، 54، 41، 32، 29، 22، 2/4) "مسنده"اإلمام أمحد يف جه رخأاحلديث 

، 1/45) "صحيحه"( والبخاري يف 627) "مسنده"احلميدي يف (، و77، 65
 "سننه"(، وأبو داود يف 1177) "صحيحه"(، ومسلم يف 7/187( ويف )102
والدارمي  ،(135، 134، 5/132) "املجتبى"والنسائي يف  ،(1827، 1826)رقم 
والطحاوي يف  ،(1839رقم  252)ص مسنده"والطياليس يف  ،(2/13) "سننه" يف
، 2682، 2684) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 2/135) "ين اآلثاررشح معا"

رقم  9/76) "صحيحه"(، وابن حبان يف 2683، 2599، 2600، 2597، 2598
 ينط(، والدار ق05، 5/49) "الكبري"(، والبيهقي يف  395، رقم 269( و)3761
( وختريج 82رقم  44)ص "مسنده"(، وابن أيب عمر يف 2/232) "سننه"يف 

(، 1976رقم  7/237) "رشح السنة"(، والبغوي يف 47رقم  34 )ص الطرسوس
 "مسنده"(، وأبو يعىل يف 711رقم  1/408) "مسند الشاميني"والطرباين يف 

ابن  نع طرق عن نافع،( من 114رقم  159)ص "املعجم"(، ويف 5488، 5425)
 . مرفوعا عمر، به

                                       
   (. 5/82) ، البن األثرياية يف غريب احلديثالنه (1)
   (. 5/173) املرجع السابق  (2)
   (. 1/768فصل النون حرف الباء ) ، البن منظورلسان العرب( 3)
   (. 5/395) املرجع السابق( 4)
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ابن نرص املروزي يف (، و416رقم  2/59) "املنتقى"وأخرجه ابن اجلارود يف 
 5425رقم  9/3) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 130-129رقم  41)ص "السنة"
 "سننه"(، والدار قطني يف 5533ورقم  399ورقم  5488ورقم  369و
 .امرفوع ر، بهمن طريق سامل، عن ابن عم (2/230)

( عن نافع، عن ابن عمر، به، 266)ص "املوطأ"وأخرجه اإلمام مالك يف 
 عليه. اموقوفً 

 ومن طريق اإلمام مالك أخرجه كٌل من: 
(، والبخاري يف 2/32) "سننه"(، والدارمي يف 2/63)"مسنده"أمحد يف 

(، ومن طريق مسلم 1177) "صحيحه"(، ومسلم يف 5803، 1542) "صحيحه"
 "حجة الوداع"(، وابن حزم يف 3/263) "مستخرجه" أبو نعيم يفأخرجه 

 /5) "املجتبى"(، والنسائي يف 1824) "سننه"(، وأبو داود يف 266رقم  242)ص
 "صحيحه" (، وابن حبان يف2932و2929)"سننه"(، وابن ماجه يف 133و131

(، والطحاوي يف 9/181/5805) "مسنده"(، وأبو يعىل يف 3784رقم9/94)
(، والبيهقي يف 14/49/5440) "املشكل"(، ويف 2/135)"اين اآلثاررشح مع"
( ختريج الطرسوس، 47رقم34)ص "مسنده"عمر يف (، وابن أيب 5/49) "الكبري"

 (.1976رقم  7/237) "رشح السنة"والبغوي يف 
 احلكم على احلديث: •

 جه البخاري ومسلم.احلديث خر  
: قال -ن دقيق العيد با يعني - "ماماإل"قال يف ": "نصب الراية"قال الزيلعي يف 

من قول ابن عمر،  «أةوال تنتقب املر»احلافظ: احلاكم النيسابوري: قال أبو عيل 
: وهذا يتاج إىل دليل، فإنه -ابن دقيق العيد  -وأدرج يف احلديث، قال الشيخ 

، اخالف الظاهر، وكأنه نظر إىل االختالف يف رفعه ووقفه، فإن بعضهم رواه موقوفً 
ن ُيفتي الراوي بام يرويه، ومع ذلك فهنا قرينٌة خمالفة فإنه يمكن أ ،حدذا غري قاوه
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 ة عىل عكسه، وهي وجهان: لذلك دالّ 
عن  اأنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، جمردً  أحدمها:

قال:  ×االشرتاك مع غريه، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
 .«زينب، وال تلبس القفاقتنرمة ال تحملا»

 ام يف صدر احلديث، وهذاهب أً أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبتد الثاين:
هنى  ×أّن النبي »أبو دواد باإلسناد املذكور:  اأخرجه أيًض ، (1)يمنع اإلدراج اأيًض 

 ،بن من الثياارعف  س والز  رْ قاب ومساس الو  ازين والنِ النساء يف إحرامهن عن القف  
، أو اي  ل  أو رساويل أو ُح  از  ، أو خ  افرً عْص ت من ألوان الثياب مُ لك ما أحب  وتلبس بعد ذ

واهلل  ،(2)قال املنذري: ورجاله رجال الصحيحني ما خال ابن إسحاق. «اميًص ق  
 .(3)أعلم

فأما تعليل حديث ابن عمر يف القفازين بأنه من »:  وقال العالمة ابن القيم 
باطٌل، وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن واملسانيد عن ابن عمر يٌل تعل هنه، فإقول

لبس القمص والعامئم والرساويالت وانتقاب  هنيه عن"يف حديث  ×عن النبي 
، وال ريب عند أحد  من أئمة احلديث أن هذا كله حديٌث "املرأة ولبسها القفازين

 ن كالم ابن عمر.س ملي ،هيإل امرفوعً  ×واحٌد من أصّح األحاديث عن رسول اهلل 
عنه  اخُتلف عليه فيه: فرواه الليث بن سعد اوموضع الشبهة يف تعليله: أن نافعً 

 ورواه: داود أبو قال «القفازين تلبس وال»، فذكر فيه ×عن ابن عمر عن النبي 
 قال ما عىل – نافع عن عقبة بن موسى عن أيوب بن وييى إسامعيل، بن حاتم

                                       
ام يقع طه، كاإلدراج يف املتن قد يقع يف آخر احلديث، وقد يقع يف وسا ليس بامنع؛ ألن الذي يظهر أن هذ (1)

، فقوله: "قال: أسبغوا الوضوء، ويٌل لألعقاب من النار يرة أيضًا يف أوله، ومثاله حديث أيب هر
بن دقيق العيد يف االقرتاح واهلل أعلم، وقد قال ا .مدرج من كالم أيب هريرة  "أسبغوا الوضوء"

   دراج يف أول املتن ضعيفة. د كالمه هنا ما معناه: دعوى اإل( ما يؤي225)ص
 يأيت خترجيه. (2)
   (. 27-3/26) ، للزيلعينصب الراية( 3)
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عىل ابن عمر، وكذلك  اعن موسى بن عقبة موقوفً ارق بن ط ىموس هوروا – الليث
 عن نافع  أن "املوطأ"، وكذلك هو يف ارواه عبيد اهلل بن عمر، ومالك وأيوب موقوفً 

ولكن رفعه  "وال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين"عبد اهلل بن عمر كان يقول: 
رفعه عن  ايًض سعد أ يم بنالليث بن سعد وموسى بن عقبة يف األكثر عنه، وإبراه

 فأما -تقدم كام – انافع، ذكره أبو داود، ورواه حممد بن إسحاق عن نافع، مرفوعً 
والرتمذي وقال: حديث  "يف صحيحه"حديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري 

ُه عّلًة.وْ ر  ومل ي   ،"سننه"صحيح. ورواه النسائي يف  ف    ا وْقف  من وق 
ربنا سننه عن سويد بن نرص أخ يف ائيسنرواه الا حديث موسى بن عقبة فـوأم

ب ق  وال تنت  »ه: آخر يف وقال احلديث، فذكر –اهلل بن املبارك عن موسى بن عقبة  عبد

، قال البخاري: تابعه موسى بن عقبة امرفوعً  «ازيناملرأة احلرام، وال تلبس القف  

ال ، وقازينلقف  وا قابالنِ وإسامعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق يف 

وقال مالك عن نافع   «ازينال تنتقب  املحرمُة وال تلبس القف  »اهلل: وكان يقول:  عبد

  .وتابعه ليث بن أيب سليم «ال تنتقب املرأة» عن ابن عمر:

عبد  ذكر تعليله، ومل يرها عّلًة مؤثرة، فأخرجه يف صحيحه عن فالبخاري 

 .(1)واهلل أعلم «-فذكره -عمر  ابن فع عننا ناثداهلل بن يزيد حدثنا الليث ح
 × : عن ابن عباس قال: سمعت رسول اهللمسلم يف صحيح احلديث الثاين:
يعني:  .«نْي عل  د الن  ن مل يِ ان ملف  زار، واخل  د اإلِ ن مل ي  م  راويل لِ الس  » :وهو خيطب يقول

 . محر  املُ 

 ريب احلديث:غ •
ر( ب: )ايت  والصوا ،اإلزار: قوهلم )ات زر( عاميي  من )اإلزار(، وأصله  "افتعل"ز 

                                       
   (. 1750رقم  2/351) ، البن القيمهتذيب السنن (1)
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بعض ه قال الزبيدي: فرس   .(1)"افتعل")ائتزر( هبمزتني: األوىل للوصل، والثانية فاء 

 .(2)األسفل أهل الغريب بام يسرت أسفل، وقيل: اإلزار: ما حتت العاتق يف وسطه
 ختريج احلديث: •

سلم يف ( وم5853)( و5804) "صحيحه"البخاري يف أخرجه  احلديث

 ، من طريق: سفيان الثوري.(7811) "صحيحه"

(، ومسلم 1843و  1741و  1740) "صحيحه"البخاري يف  كذلك هاأخرجو

 .شعبة بن احلجاج، من طريق: (1178) "صحيحه"يف 

محاد بن ، وسفيان بن عيينة، من طريق: (1178) "صحيحه"أخرجه مسلم يف و

 .ابن جريج، وهشيم، وأيوب، زيد

بن زيد أيب الشعثاء، عن ابن عباس، وله عن نار، عن جابر يو بن دبه عمر دتفرّ 

 عمرو بن دينار ثامنية من الرواة:

 احلكم على احلديث:
 خرجه البخاري ومسلم. احلديث

عن عبد هللا بن عباس قال: انطلق النيب  البخاري: يف صحيح احلديث الثالث:
ه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء واّدهن ولبس إزاره ورداءمن املدينة بعدما ترّجل 

من األردية واألزر تلبس إال املزعفرة اليت تردع على اجللد، فأصبح بذي احلليفة، 
بدنته، وذلك  وأصحابه، وقّلد هو يداء أهل  بلركب راحلته حىت استوى على ا

خلمس  بقني من ذي القعدة، فقدم مكة ألربع ليال خلون من ذي احلجة، فطاف 
 الصفا واملروة، ومل حيل من أجل ب ْدنِه؛ ألنه قّلدها. مث نزل أبعلى ابلبيت وسعى بني

رجع من  مكة عند احلجون وهو مهٌل ابحلج، ومل يقرب الكعبة بعد طوافه هبا حىت
                                       

ْب  (1)   .(1/37) للمطّرزي، اهلمزة مع الزاياملغر 
 (.10/43العروس للزبيدي ) تاج (2)
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ّطو فوا ابلبيت وبني الصفا واملروة، مث يقصروا من رءوسهم مر أصحابه أن ي  فة، وأعر 
دها، ومن كانت معه امرأته فهي له حالل مث حيلوا، وذلك ملن مل يكن معه بدنة قلّ 

   والطيب والثياب.
 غريب احلديث: •

 .(1)ع اجللد: أي تنفض صبغها عليه، وثوب رديع مصبوغ بالزعفرانتردّ 
 ديث:ختريج احل •
 (، قال1655و  1555و  1545) "صحيحه"ديث أخرجه البخاري يف حلا

 ونقله ابن كثري وقال عقبه: ،(2)«هذا احلديث من أفراد البخاري » :العيني
 .(3) «تفرد به البخاري»

 (.5/33) "سننه"ولكني وقفت عىل احلديث عند البيهقي يف  
 احلكم على احلديث: •

 ومسلم.البخاري  هاحلديث خرج
ي  ْعل ى ْبِن أ م ي ة   فوان بن يعلى، عن أبيهعن ص :يف صحيح مسلم :رابعال ديثحلا
   ه ا خ ل وٌق أ ْو ق ا ×اء  ر ج ٌل ِإَل  الن يبِّ ق ال  ج  ل  و ه و  اِبجْلِْعر ان ِة ع ل ْيِه ج ب ٌة و ع ل ي ْ

اْلو ْحي   ×أ ْنِزل  ع ل ى الن يبِّ ال  و   ق  ِت أ ث  ر  ص ْفر ة  ف  ق ال  ك ْيف  َت ْم ر ين أ ْن أ ْصن ع  يف ع ْمر  
و ق ْد ن  ز ل  ع ل ْيِه اْلو ْحي  ق ال   ×ف س ِِت  بِث  ْوب  و ك ان  ي  ْعل ى ي  ق ول  و ِدْدت  أ ينّ أ ر ى الن يب  

ر ف ع  ع م ر  ط ر ف  ال  ف   و ق ْد أ ْنِزل  ع ل ْيِه اْلو ْحي  ق   ×ف  ق ال  أ ي س رُّك  أ ْن ت  ْنظ ر  ِإَل  الن يبِّ 
ك غ ِطيِط اْلب ْكِر ق ال  ف  ل م ا س رِّي  ع ْنه    ِإل ْيِه ل ه  غ ِطيٌط ق ال  و أ ْحس ب ه  ق ال   الث  ْوِب ف  ن ظ ْرت  

ْع  أ ْو ق ال  أ ث  ر  اخْل ل وِق و اْخل  ق ال  أ ْين  الس اِئل  ع ْن اْلع ْمر ِة اْغِسْل ع ْنك  أ ث  ر  الصُّْفر ةِ 
. أ ْنت   ْنك  ج ب  ت ك  و اْصن ْع يف ع ْمر ِتك  م اع    ص اِنٌع يف ح جِّك 

                                       
 (. 2/145) ، البن األثريغريب احلديث النهاية يف (1)
 (.9/167) ني، للعيعمدة القاري (2)
 (.7/411) ، البن كثريداية والنهايةالب( 3)
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 ريب احلديث:غ
رضب من مقطعات الثياب تلبس، ومجعها جبب وجباب، واجلبة: من  :ةباجل

ع قال أبو حممد بن حزم: كل ما جب فيه موض. (1)أسامء الدرع، ومجعها جبب
 .(2)بإلخراج الرأس منه فهو جبة يف لغة العر

 ختريج احلديث: •
 "مسنده"(، وأمحد يف 791) "مسنده"أخرجه احلميدي يف احلديث أخرجه 

(، والنسائي يف 1180(، ومسلم )4074) "صحيحه"خاري يف بل(، وا4/222)
(، وابن اجلارود يف 2670) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 5/130) "سننه"
 ( من طريق ابن جريج.447رقم  2/79) "املنتقى"

(، وأبو 1180(، ومسلم )4985، 1847، 7891) "صحيحه" ري يفوالبخا
 (، والطرباين5/56لبيهقي )او(، 3779رقم  9/91(، وابن حبان )1819داود )

 مهام بن منّبه. :( من طريق22/6531)
 2/80) "املنتقى"ومن طريقه ابن اجلارود يف  -( 790) "مسنده"واحلميدي يف 

(، 1180) "صحيحه"ومسلم يف (، 4/242) "مسنده"، وأمحد يف -( 449رقم 
مة يز(، وابن خ5/142) "سننه"(، والنسائي يف 2/186) "جامعه"والرتمذي يف 

 (، من طريق عمرو بن دينار.2671) "صحيحه"يف 
(، والنسائي يف 1822) "سننه"(، وأبو داود يف 1180) "صحيحه"ومسلم يف 

 ( من طريق قيس بن سعد.5/142) "سننه"
 معروف.من طريق رباح بن أيب  (1180ومسلم يف صحيحه )
 ق( من طري2672) "صحيحه"( وابن خزيمة يف 1820وأبو داود يف سننه )

 حجاج بن أرطاة.

                                       
 (.1/249) ، البن منظورلسان العرب (1)
 (.7/79) ، البن حزماملحىل (2)
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( وابن 5/57) "الكبري"(، ومن طريقه البيهقي يف 1821وأبو داود يف سننه )
 د.( من طريق الليث ابن سع3778رقم 9/90حبان )

بن منّبه، وقيس بن سعد، ورباح مهام سبعتهم )عمرو بن دينار، وابن جريج، و
رباح، عن  يبف، واحلجاج بن أرطاة، والليث بن سعد( عن عطاء بن أبن أيب معرو

 .اوخمترًص  صفوان بن يعىل بن أمية، عن أبيه، به. مطّواًل 
بن أمية  وقد ورد من وجه  آخر عن عطاء، عن يعىل بن أمية، ليس فيه صفوان

 اإلمام: الرواية هذه وأخرج – أمية بن ليعىل عطاء إدراك لعدم –وهي رواية منقطعة 
وقال عقبة: والصحيح ما  (835) جامعه يف والرتمذي( 4/224) مسنده يف أمحد

روى عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعىل، عن أبيه، عن 
 . ×النبي 

د يف من طريق عبد امللك بن أيب سليامن. وأمح (2672وأخرجه ابن خزيمة )
من طريق منصور. ( 2672) "صحيحه"( وابن خزيمة يف 4/224مسنده )

 من طريق أيب برش. وأخرجه ابن خزيمة يف (1820) "سننه"وأخرجه أبوداود يف 
 ( من طريق ابن أيب ليىل.2672صحيحه )

كر صفوان بن يعىل بن أربعتهم عن عطاء بن أيب رباح عن يعىل بن أمية، بدون ذ
 أمية بينهام.
( عن محيد بن قيس عن عطاء 18رقم  268)ص "املوطأ"مالك يف ام اإلم ورواه

 .بن أيب رباح مرساًل 
 ديث:حلااحلكم على  •

 احلديث خرجه البخاري ومسلم.
حدثنا يعقوب، ثنا أيب، عن ابن  ":مسنده" قال اإلمام أمحد يف :امساحلديث اخل

 بن عمر أنه هللا موَل عبد هللا ابن عمر، حدثن عن عبد افع  إسحاق قال: فإن ان
هنى النساء يف إحرامهّن عن القفازين والنقاب، وما مّس » :×مسع رسول هللا 
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الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفًرا 
 .«فًّاأو خًزا أو حليًّا أو سراويل أو قميًصا أو خ  

 غريب احلديث:
 .(1)النقاب: سبق رشحه يف احلديث األول

ي به الثوب  اخلّز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وقيل: اسم دابة، ثم ُسمِّ
ا(  .(2)املّتخذ من وبِره )خزًّ

بالضم  احليّل: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، واجلمع حيلي 
 .(3)أة من ذهٍب أو فضة. وقيل: أو جوهروالكرس، وقيل: هي ما تتحىل به املر

 دراسة اإلسناد:
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري،  -1

، من صغار التاسعة، مات سنة ثامن  أبو يوسف املدين، نزيل بغداد، ثقةي فاضلي
 .(4)ومئتني
 دين،إبراهيم بن سعد بن عبد الرمحن ابن عوف الزهري، أبو إسحاق امل -2

 .(5)نزيل بغداد ثقةي حجةي ُتُكلِّم فيه بال قادح، من الثالثة، مات سنة مخس وثامنني
بكر املّطلبي موالهم املدين، نزيل العراق حممد بن إسحاق بن يسار، أبو  -3

 إمام املغازي، صدوق يدلس وُرمي بالتشيُّع والقدر من صغار اخلامسة، مات سنة
 .(6)مخسني ومئة وُيقال: بعدها

 قةـــالطبيف حجر ابن لف كثرًيا يف حال ابن إسحاق، وهو مدّلس ذكره ـتُ ـوقد اخ        

                                       
 (.6/278املحكم، البن سيدة ) (1)
   (. 1/253(، املْغِرب للمطّرزي )2/28النهاية يف غريب احلديث، البن األثري )( 2)
   (. 1/222(، املغرب للمطّرزي )1/435النهاية يف غريب احلديث، البن األثري ) (3)
   (. 1087/7865تقريب التهذيب، البن حجر )ص (4)
   (. 108/179املرجع السابق )ص (5)
   (. 825/5762)ص املرجع السابق( 6)
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  د.                                                                                  احلج والعمرة لباس اإلحرام يف

24 

بالسامع؛  الرابعة: وهم من اتفق عىل أنه ال ُيت ج  بيشء  من حديثهم إال بام رّصحوا فيه
لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واملجاهيل وقد وصفه به اإلمام أمحد والدارقطني 

وخالصة القول فيه ما ذهب  ريمها، واخلالف يف االحتجاج به من عدمه طويٌل وغ
من  اكان صدوقً » يف التقريب والذهبي يف الكاشف حيث قال: حجرإليه احلافظ ابن 

 ُتستنكر، واختلف يف االحتجاج به وحديثه بحور العلم وله غرائب يف سعة ما روى
فالذي يظهر يل أن ابن إسحاق حسن  ". وقال يف امليزان:"حسن، وقد صّححه مجاعة

 وقد احتّج  اظه شيئً حف ال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة فإن يفاحلديث صالح احل
 .(1) «به أئمة واهلل أعلم

 ت، فقيه مشهور، أخرج لهبثنافع أبو عبد اهلل املدين موىل ابن عمر، ثقة -4
 .(2)سبع عرشة ومائةاجلامعة، تويف سنة 

 ختريج احلديث: •
ريقه أخرجه احلاكم (، ومن ط2/22) "مسنده"احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف 

(، ومن طريق أيب داود 1827) "سننه"و داود يف وأب(، 1/486) "مستدركه"يف 
 "الكبري"خرجه البيهقي يف أو(، 9601رقم  7/141) "املعرفة"أخرجه البيهقي يف 

 (.3/284) "مصنفه"(، وابن أيب شيبة يف 52و5/47)
 احلكم على احلديث: •
 هذا حديث صحيح عىل»: "مستدركه"قال احلاكم عقب خترجيه للحديث يف  

وقال  .(3)«حسن صحيح»ه الذهبي. وقال األلباين: ووافق. «رجاه خُي رشط مسلم ومل
                                       

 ريب( تق9/38) التهذيب، البن حجر هتذيب( 293رقم159للذهبي )ص ،ثقمن تُكلم وهو مو (1)
، ( وطبقات املدلسني3/212) ، لبشار عواد( وحترير التقريب5725رقم467)ص جرالتهذيب، البن ح

اإلسالمية  (، وهناك دراسة مستوفاة عن ابن إسحاق يف جملة البحوث125رقم  132)ص البن حجر
   . 278-223( ص 54العدد )

   (. 996/7136)ص تقريب التهذيب، البن حجر (2)
   (. 1612رقم  1/344) ، لأللباينداود صحيح سنن أيب( 3)
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 .(1) «يف إسناده حممد بن إسحاق»املنذري: 
والذي يظهر أن احلديث حسني لذاته؛ فإن ابن إسحاق رّصح بالسامع يف هذا 

.  قال الذهبي كام –الطريق، فُأمن تدليسه فيبقى عىل األصل أن حديثه حسني 
 واهلل أعلم.

حّدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا »": سننه" قال اإلمام أبو داود يف احلديث السادس:
ابن أيب عدّي، عن حممد بن إسحاق، قال: ذكرت البن شهاب فقال: حدثين سامل 

يعين قطع اخلفني للمرأة احملرمة مث  –كان يصنع ذلك   -بن عبد هللا يعين ابن عمر 
قد كان رّخص  × بنت أيب عبيد أن عائشة حّدثتها أن رسول هللا حدثته صفية

 .«للنساء يف اخلفني، فرتك ذلك
 دراسة اإلسناد: 

قتيبة بن سعيد بن مجيل، بفتح اجليم، ابن طريف الثقفي، أبو رجاء البغالين،  -1
، من  بفتح املوحدة وسكون املعجمة، يقال اسمه: حييى، وقيل: عيل: ثقةي ثبتي

 .(2) سنة أربعني، عن تسعني سنة العارشة، مات
 حممد بن إبراهيم بن أيب عدّي، وقد ُينسب جلّده، وقيل: هو إبراهيم، أبو -2

، من التاسعة، مات سنة أربٍع وتسعني عىل الصحيح  .(3) عمرو البرصي، ثقةي
 .(4)–تقدم يف احلديث الذي قبله  –حممد بن إسحاق  -3
عبد اهلل بن شهاب بن ابن شهاب هو: حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن  -4

عبداهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب القريش الزهري أبو بكر، الفقيه احلافظ املتقن 
  ين،رشنة مخس وعـــعىل جاللته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبعة الرابعة، مات س

                                       
   (. 1751رقم  2/352خمترص سنن أيب داود، للمنذري ) (1)
   (.  799/5557ب، البن حجر )صتقريب التهذي (2)
   (. 820/5733)ص املرجع السابق( 3)
   (. 825/5762)ص املرجع السابق( 4)
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 .(1).وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتني
عمر، أو أبو عبد سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي، أبو  -5

 اهلل، املدين، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبًتا عابًدا فاضاًل، كان ُيشبَّه بأبيه يف اهلدي
 .(2) والسمت، من كبار الثالثة، مات يف آخر سنة ست عىل الصحيح

 ختريج احلديث:
 "الكبري"(، ومن طريقه البيهقي يف 1831) "سننه"أخرجه أبو داود يف 

(، وابن خزيمة يف 6/35، 2/29) "مسنده"د يف (، وأخرجه أمح5/52)
(، والبيهقي 2/272) "سننه"(، والدارقطني يف 2686رقم  4/201) "صحيحه"

( مجيعهم من طريق: حممد بن إسحاق قال: ذكرت البن 7/152) "املعرفة"يف 
 شهاٍب، فقال حدثني سامل بن عبد اهلل، فذكره.

 احلكم على احلديث:
 ني لذاته، وابن إسحاق قد رّصح فيه بالسامع. كام حّسنهاحلديث هبذا اإلسناد حس

 .(3) الشيخ األلباين 
 
 
 

                                       
   (. 896/6336تقريب التهذيب، البن حجر )ص (1)
   (. 360/2189)صاملرجع السابق  (2)
   (. 1616رقم  1/345صحيح سنن أيب داود، لأللباين ) (3)
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 املبحث الثاني
 لضعيفةااألحاديث 

حدثنا يوسف بن موسى، : "املنتقى"قال اإلمام ابن اجلارود يف  :األول احلديث
وحنن  ×ا مع رسول هللا قالت: كن ثنا جرير عن يزيد، عن جماهد ، عن عائشة 

رِمون فإذا مّر بنا رك لن ا الثوب من خلفنا على وجبٌ حم  وهنا وال ييء به من ههنا  سد 
زوا نزعناها، وقالت: "تلبس احملرمة ما شاءت و افإذا ج –يعن من قبل خديها  –

 إال البقع".
 غريب احلديث: •

ن غري أن يضم ، من باب طلب، إذا أرسله مالثوب سداًل » قال املطرزي:سدل: 
ويرخيه عىل منكبيه )أسدل( خطٌأ، وإن كنت  هجانبيه، وقيل: هو أن يلقيه عىل رأس

ب فلم أجده وإنام االعتامد عىل تكألنني كنت استقريت ال "هنج البالغة" قرأته يف
 ت م  عْ االشائع املستفيض املحفوظ من الثقات، من ذلك حديث ابن عمر انه كان إذا 

 .(1) «هكذا روي بطرق كثرية"فيه سدل عاممته بني كت
 )الربقعة(  تلبسها الّدواب ونساء العرب، وأماقب للعيننيثخريقة تُ  البقع:

 من )الربقع( إن صّحت الرواية، ومنه: فرس ّص باهلاء، كام يف رشح املخترص فأخ
 . (2)ه ومرتِقٌع خطأٌ هأغّر )مربقع( أي أبيض مجيع وج

 دراسة اإلسناد: •
 اشد القطان، أبو يعقوب الكويف، نزيل الرّي ثميوسف بن موسى بن ر -1
 .(3)صدوق من العارشة، مات سنة ثالث  ومخسني اد،دبغ

                                       
   ( السني مع الدال. 1/390املغرب للمطّرزي ) (1)
   ( الباء مع الراء. 1/70ملرجع السابق )ا (2)
   (. 1096/7944)ص تقريب التهذيب، البن حجر( 3)
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جرير بن عبد احلميد بن ُقْرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملةي  -2

 الضبّي الكويف، نزيل الرّي وقاضيها، ثقةي صحيح الكتاب، قيل: كان يف آخر عمره
 .(1) ت سنة، ثامن وثامنني، وله إحدى وسبعون سنةهيم من حفظه، ما

 يزيد بن أيب زياد اهلاشمي موالهم ن الكويف، ضعيف كرُب فتغري وصار -3
 .(2)يتلّقن وكان شيعًيا من اخلامسة مات سنة ست وثالثني

جماهد بن جرب، بفتح اجليم وسكون املوحدة، أبو احلجاج املخزومي  -4

 أو – ويف العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى موالهم، املكي، ثقةي إمام يف التفسري
 .(3)ومئة وله ثالث وثامنون –اثنتني أو ثالث أو أربع 

 ختريج احلديث:  •
( 6/30)"مسنده"( وأمحد يف 418رقم2/60أخرجه ابن اجلارود يف املنتقى)

( ويف 5/48)"الكبري"( والبيهقي يف 1833)"سننه"ومن طريقه أبو داود يف 

 .(7/142)"املعرفة "

( ومن طريقه ابن ماجه يف 3/284)"مصنفه"وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

(، وابن خزيمة 1189) "مسنده"(، وأخرجه إسحاق بن راهويه يف 2935)"سننه"

و 261رقم  295و2/294) "سننه"(، والدارقطني يف 4/203)"صحيحه"يف 

 (، مجيعهم من طريق: جماهد، عن عائشة، به. 262

 احلكم على احلديث:  •
، لضعف يزيد بن أيب زياد، وللخالف يف سامع احلد يث هبذا اإلسناد ضعيفي

 جماهد من عائشة. وقد تكلم يف رواية جماهد عن عائشة: 

                                       
   (. 196/924)صتقريب التهذيب، البن حجر  (1)
   (. 1085/7846املرجع السابق )ص  (2)
   (. 921/6523املرجع السابق )ص  (3)
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 : إىل أنه ملالرازي وأبو حاتم ،بن معنييى يو ،القطان بن سعيد ييى :فذهب
 يسمع من عائشة.

قد احتجا بأحاديث من ف؛ منها إىل أنه سمع البخاري ومسلم فذهبا وخالفهم
 ه قد سمع منها.نلبخاري ما يفيد أرواية جماهد عن عائشة، ويف ا

وذكر شعبة وييى بن سعيد القطان وييى بن معني أن » :قال املنذري 
 مل يسمع من عائشة، وقال أبو حاتم الرازي: جماهد عن عائشة مرسل. ااهدً جم

عائشة  ، من حديث جماهد عن"صحيحيهام"وقد أخرج البخاري ومسلم يف  
 سناده يزيد بن أيب زياد، وقد تكل مإأحاديث وفيها ما هو ظاهٌر يف سامعه منها، ويف 
 .(1)ـأ. ه «ج  بهتفيه غري واحد، وأخرج له مسلٌم يف مجاعة، غري حم

 وقال يف موضع  آخر: سنده، (2)وقد ضّعف احلديث الشيخ نارص الدين األلباين
 . (3)حسن يف الشواهد

 يف وجهها،وأما تغطية وجه املرأة فل ام  ُروي أن إحرام املرأة » وقال الشوكاين:
 . (4) «ولكنه مل يثُبت ذلك من وجه  يصلح لالحتجاج

عىل يزيد، فمّرًة يقول: عن ث االختالف الذي فيه يدومما يدّل عىل ُضعف احل
جماهد عن عائشة كام روى ذلك عنه: ُهشيٌم عند أيب داود وحممد بن فضيل وعبد اهلل 

الفهم سفيان ابن ن إدريس عند ابن ماجه وعيل بن عاصم عند الدارقطني. وخب
 .«سلم عند الدارقطني والطرباين عيينة عن يزيد فقال: عن جماهد  عن أم

خمتل ٌف  وقال الزيلعي يف نصب الراية: واعلم أن سامع جماهد عن عائشة 
 .(5)فيه... الخ

                                       
   (. 1757رقم  2/354) ن، للمنذريخمترص السن (1)
   (. 4/212) ، لأللباين( واإلرواء399رقم  183) ، لأللباينضعيف سنن أيب داود (2)
   (. 4رقم  107)ص ، لأللبايناب والسنةرأة املسلمة من الكتجلباب امل (3)
   (. 2/180) ، للشوكاينالسيل اجلرار (4)
   (. 3/94) ، للزيلعينصب الراية (5)
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اهيم البزار، حدثنا يعقوب بن إبر ": سننه" يف قال الدارقطني :ثايناحلديث ال
ا سفيان، عن يزيد بن أيب زايد، عن جماهد، قال: قالت نثحد حدثنا بشر بن مطر،

رِماٌت، فيمّر بنا الراكب فتسدل  ×مع رسول هللا  نأم سلمة: كنا نكو  وحنن حم 
 ".املرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها

 راسة اإلسناد:د •
اب اجليم يعقوب بن إبراهيم -1 ر   بن أمحد بن عيسى أبو بكر البزار، يعرف باجل 

 .(1)احدة، ثقٌة مات سنة اثنتني وعرشين وثالثامئةمعجمة بو وآخره ياء
ق، أبو أمحد الواسطي، قال أبو حاتم: كان ثابت الدقا نبرش بن مطر ب -2
 : وقال ابن حّبان يف الثقات: خيطئ وخيالف، وقال الدارقطني: ثقة. ماتاصدوقً 
 .(2)ة اثنتني وستني ومئتنيسن

 .- تقدم –سفيان بن عيينة  -3
 .- تقدم –زياد  يزيد بن أيب  -4
 .– تقدم –جماهد   -5
 ختريج احلديث:  •

 /23) "الكبري"والطرباين يف (، 2/295) "سننه"يف  ياحلديث أخرجه الدارقطن
 ( بنحوه.391و 280
 احلكم على احلديث:  •

 زياد. لضعف يزيد بن أيب ؛احلديث هبذا اإلسناد ضعيف
هللا بن أيب زايد، ثنا  دأخبان عب": سننه" قال اإلمام الدارمّي يف :لثاحلديث الثا

أبيه، عن خارجة ابن زيد بن  نعملدين، عن ابن أيب الزاند، عبد هللا بن يعقوب ا
 ".جتّرد لإلهالل واغتسل ×اثبت، عن أبيه أن النيب 

                                       
   (. 2/441( اإلكامل البن ماكوال )14/329)، للخطيب تاريخ بغداد (1)
   (. 2/33) بن حجر، ال(، لسان امليزان1/1/386) ، البن أيب حاتماجلرح والتعديل (2)
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 دراسة اإلسناد: •
 عبد اهلل بن احلكم بن أيب زياد الَقَطواين، بفتح القاف واملهملة، أبو عبد -1

هقان، صدوق من العارشة، مات سنة   .(1)مخس ومخسنيالرمحن الكويف الدِّ
 .(2)عبد اهلل بن يعقوب بن إسحاق املدين، جمهول احلال، من التاسعة -2
عبد الرمحن بن أيب الزناد: عبد اهلل بن ذكوان املدين، موىل قريش، خمتلف فيه  -3

 بني موثق ومضعف:
العجيل، والرتمذي وصحح له عددا من األحاديث، وقال ابن معني:  ممن وثقه:

عروة، عبد الرمحن بن أيب الزناد، وقال يعقوب بن شيبة:  أثبت الناس يف هشام بن
 ثقة صدوق، ويف حديثه ضعف.

حييى بن معني يف رواية، وأمحد يف رواية قال: مضطرب احلديث،  وممن ضعفه:
وأبو حاتم، والنسائي، وقال ابن عدي: ويف بعض ما يرويه ال يتابع عليه، وهو ممن 

 يكتب حديثه.
يني فقال: ما حدث باملدينة فهو صحيح، وما حدث ابن املد وفصل القول فيه

ببغداد أفسده البغداديون. ويف رواية: حديثه باملدينة مقارب، وما حدث به بالعرق 
فهو مضطرب، وقال الساجي: فيه ضعف، ما حدث باملدينة أصح مما حدث ببغداد. 

ويل  سابعةاختار ابن حجر أنه: صدوق تغرّي حفظه ملا قِدم بغداد وكان فقيًها من ال
 .(3)خراج املدينة، مات سنة أربٍع وسبعني وله أربعي وسبعون سنة

 عبد اهلل بن ذكوان القريش أبو عبد الرمحن املدين املعروف بأيب الزناد، ثقةي  -4
، من اخلامسة، مات سنة ثالثني، وقيل: بعدها  .(4) فقيهي

                                       
   (. 500/3298تقريب التهذيب، البن حجر )ص (1)
   (. 559/3744املرجع السابق )ص  (2)
   (. 578/3886املرجع السابق )ص ( 3)
   (. 504/3322املرجع السابق )ص  (4)



أ.د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي لباس ا�حرام في الحج والعمرة : دراسة حديثية موضوعية

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

116

  د.                                                                                  احلج والعمرة لباس اإلحرام يف

32 

 د املدين، ثقٌة فقيٌه من الثالثة،يخارجة بن زيد بن ثابت األنصاري أبو ز -5
 .(1) يل قبلهامات سنة مئة وق
 يث:ختريج احلد

 2/118) "جامعه"(، والرتمذي يف 2/31)"سننه"احلديث أخرجه الدارمي يف

 ( من هذه الطريق.2595) "صحيحه"(، وابن خزيمة يف 830 مرق

 وقد تابع عبد اهلل بن يعقوب املدين راويان:

 يض. د بن موسى املدين القامأحدمها: أبو غزّية حم

(، الدارقطني يف 1699رقم4/138)"الضعفاء الكبري"أخرج روايته العقييل يف 

 (.4862رقم5/132) "الكبري"(، والطرباين يف 221و2/220)"ننالس"

 (.5/32) "الكبري"الثاين: األسود بن عامر بن شاذان. أخرج روايته البيهقي يف 

 احلكم على احلديث:  •
ف، واإلسناد ضعيف ذااحلديث هب  فيه عبد ، فيه عبد اهلل بن يعقوب ال ُيعر 

 الرمحن بن أيب الزناد خُمت ل ٌف يف حاله.

 .(2) حسٌن غريبقال اإلمام الرتمذّي عقب  إخراجه للحديث: حديٌث 
ف فيه عبد»وقال ابن القطان  فالذي ألجله حّسنه، .. «اهلل بن يعقوب، وال ُيعر 

، بن أيب الزناد، ولعّله عرف عبد اهلل بن يعقوب املدين نهو االختالف يف عبد الرمح

 وما أدري كيف ذلك، وال أراين تلزمني حّجته، فإين أجهدت نفيس يف تعرفه فلم
 .(3)«ذكره اأجد أحدً 

                                       
   (. 283/6191)ص قريب التهذيب، البن حجرت (1)

   (. 830رقم  2/81جامع الرتمذي ) (2)

   (. 1208رقم  3/449البن القطان الفاس ) ،بيان الوهم واإلهيام (3)

 

 

 -أما طريق أيب غزية:
يعني  –وليس بالقوّي : (3)وقال البيهقي، (2)والدارقطني،(1)فقد ضّعفها العقييل

ًبا عىل كالم البيهقّي: (4)قال ابن الرتكامين –أبا غزّية    -قلت: فيه أمران: » معقِّ
 أحدمها: أنه ليس الكالم فيه...

الثاين: أنه علَّل احلديث عن الوجه أن يعّلل بغريه؛ ألن مداره عىل عبد الرمحن بن 
 .«أيب الزناد

 ضعف احلديث ألمرين: فتلّخص مما سبق
 حال عبد الرمحن بن أيب الزناد. -1
 جهالة حال عبد اهلل بن يعقوب. -2
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
   التخريج. املوضع السابق يف  (1)
   السنن، املوضع السابق.  (2)
   السنن، املوضع السابق.  (3)
   السنن الكربى(.  5/32اجلوهر النقي، البن الرتكامين )( 4)
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 -أما طريق أيب غزية:
يعني  –وليس بالقوّي : (3)وقال البيهقي، (2)والدارقطني،(1)فقد ضّعفها العقييل

ًبا عىل كالم البيهقّي: (4)قال ابن الرتكامين –أبا غزّية    -قلت: فيه أمران: » معقِّ
 أحدمها: أنه ليس الكالم فيه...

الثاين: أنه علَّل احلديث عن الوجه أن يعّلل بغريه؛ ألن مداره عىل عبد الرمحن بن 
 .«أيب الزناد

 ضعف احلديث ألمرين: فتلّخص مما سبق
 حال عبد الرمحن بن أيب الزناد. -1
 جهالة حال عبد اهلل بن يعقوب. -2
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       
   التخريج. املوضع السابق يف  (1)
   السنن، املوضع السابق.  (2)
   السنن، املوضع السابق.  (3)
   السنن الكربى(.  5/32اجلوهر النقي، البن الرتكامين )( 4)
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 الفصل الثاني
 لباس اإلحرام الواردة يف حاديثه األفق
 وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول
 كيفية لباس اإلحرام للرجل واملرأة، والفرق بينهما

 س اإلحرام بالنسبة للرجال، عام هو عليه بالنسبة للنساء، فلباسخيتلف لبا        
 اإلحرام للرجال:

مكون من إزار ورداء أبيضني، مصنوعني من قامش، جيتنب فيه احلرير أو 
 األقمشة الثمينة.

بالكرس معروف وهو )امللحفة( وفرسه بعض أهل الغريب بام يسرت  :واإلزار
 لعاتق يف وسطه األسفل، وقيل اإلزار: ما يسرتأسفل البدن، وقيل: اإلزار ما حتت ا

  (1)ون خميطاكأسفل البطن وال ي
ثوب من قامش يلفه املحرم عىل وسطه، يسرت به جسده، من بني رسته إىل  افهو إذً 

 ما دون ركبته.
 .(2)وقيل: ما عىل العاتق والظهر -ال البدنعأي أ –ما يسرت به أعاله  داء:والر

لفه املحرم عىل عاتقه، يسرت به ما فوق رسته إىل كتفيه، ثوب من قامش ي اإذً  هوف
 ا رأسه ووجهه.دفيام ع

 ونعل: يلبسه املحرم يف رجليه، يظهر منه الكعب من كل رجل.

؛ "أبيضني"وكوهنام  (3) « ورداء  ونعلنيلي حرم أحدكم يف إزار  »: ×لقول النبي 
                                       

 (.43 /10) ، للزبيديتاج العروس (1)
 لسابق.املرجع ا (2)
   ( من حديث ابن عمر. 2/34) "مسنده"أخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)
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جال كان أو امرأة أن واتفق الفقهاء عىل أنه يستحب للمحرم ر ألهنا خري الثياب،
 قال: ×ى ابن عباس أن النبي روملا  ،(1)حال إحرامهيلبس اللباس األبيض 

 . (2) «ألبسوا من ثيابكم البياض؛ فإهنا من خري ثيابكم»
وُيستحب  »: . يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وكلام كانت أنظف فهو أحسن

فهام أفضل، وجيوز أن يرم يف مجيع  أن يرم يف ثوبني نظيفني؛ فإن كانا أبيضني

األبيض،  ّتان والصوف. وجيوز أن يرم يفكأجناس الثياب املباحة من القطن وال

 .(3) «اوغريه من األلوان اجلائزة، وإن كان ملّونً 
 ونعله اعن الرجل يب أن يكون ثوبه حسنً  ×ة ملا سألوا الرسول وألن الصحاب

 .(4) «جلمالإن هللا مجيٌل حيّب ا»فقال:  احسنً 
دليل ذلك ف، افوالرساويل والربانس والعامئم واخلويرم عليه لبس: القميص 

تلبسوا القميص وال الرساويالت وال العامئم وال  ال–حديث ابن عمر املتقّدم 

 .-اخلفاف الربانس وال 

 ارة وسامعة األذن، وذلك ألن:وال يرم عليه مثل: الساعة والنظ

 اخلاتم جائز ال إشكال فيه.الساعة: أشبه باخلاتم، و

مسة، املذكورة يف حديث ابن عمر ال خلوالنظارة: ألهنا ال تدخل يف هذه األشياء ا

 وال معنى.  الفظً 

 .(5)اقّدمة أيًض وسامعة األذن: ألهنا ليست داخلًة يف اخلمسة املت
                                       

  (.3/234) ، البن قدامة(، املغني7/215) ، للنووياملجموع (1)
(، وأمحد 1472)(، وابن ماجه يف اجلنائز 994ز )والرتمذي يف اجلنائ (،4061ود يف اللباس )أبو داأخرجه  (2)

(1/247.)  
   (. 21صمنسك شيخ اإلسالم ) (3)
   من حديث ابن مسعود.  147رقم  "صحيحه "أخرجه اإلمام مسلم يف  (4)
   (. 7/75) ، البن عثيمنيالرشح املمتع (5)
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 وما تقدم إمنا هو للحاج أو املعتمر الرجل، وأما املرأة:
األلبسة الساترة جلميع جسدها، من شعر رأسها حتى  فإهنا تلبس ما شاءت من

 قدميها.

 تقب، وال تلبس اخلامر وال القفازات.تنإال أهنا ال 
 إحرام املرأة: -1

 عينٌة لإلحرام إال أنه ال جيوزهلا أن تلبس ما شاءت من اللباس، فليس هلا ثياب م
ًج   الطواف والسعي ألهنا سوف تكون أما الناس يف ؛وزينة اهلا أن تلبس ما يكون ترب 

 وغريه. 

 رسول هنى –ابن عمر املتقدم ث ويرم عليها من اللباس شيئان، كام جاء يف حدي
 .«والنقاب القفازين عن إحرامهن يف النساء اهلل

 القفازان: لباس اليدين. -1
 النقاب: لباس الوجه. -2

 .(1)وال يرم عليها اجلوارب
 أما الفروق بينهما:  •
 )يف اللباس(  
 .يف إزار ورداء الرجل يرم -1

 .- والنقاب قفازينال من ممنوعة أهنا غري –املرأة حترم فيام شاءت من اللباس 

 )يف التلبية(
 الرجل: يستحّب له رفع الصوت بالتلبية. -2

 .(1)الصوت هبا، بل بمقدار ما تسمع زميلتهااملرأة: ال يستحّب هلا رفع 
                                       

   (. 7/151) ني، البن عثيمالرشح املمتع (1)
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37 

الرجل من حمظورات وأما الباقي فاملرأة كالرجل، يرم عليها ما يرم عىل 
حّب هلا عند اإلحرام ما يستاإلحرام مجيعها، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجل، و

 يستحّب للرجل إىل غري ذلك.
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                       
   (. 1/597) ية، البن تيمرشح العمدة (1)
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 املبحث الثاني
 م لباس اإلحراماملوضع الذي يلبس فيه احملر 

خيتلف الناس يف أماكن إقامتهم إىل بلدان وأوطان، وجاءت أحاديث يف السنة 
واملوضع الذي أهل فيه مه، لباس إحرا ×تبني املوضع الذي لبس فيه النبي  النبوية

 بنسكه، من ذلك:
املحرم بحج أو عمرة الذي يسكن املدينة النبوية، فإنه يلبس لباس إحرامه من 

وأصحابه كام  ×سها؛ ألن ديارهم قريبة من امليقات، وهذا ما فعله النبي املدينة نف
من املدينة بعدما ترجل ×انطلق النبي » وفيه:دل عىل ذلك حديث ابن عباس 

 .ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه...احلديث ادهنو
لبس لباس اإلحرام هو وأصحابه من املدينة  ×وهذا رصيح يف أن النبي 

 النسك إال من ميقات ذي احلليفة، وهذا يدل عىل مل يدخل يف النبوية، ولكنه
ن قرب منزله من امليقات، كأهل املدينة مرشوعية لبس لباس اإلحرام من البيوت مل

 ف.الطائوأهل 
وأما من كانت ديارهم بعيدة عن امليقات، فهؤالء يتجردون من ثياهبم ويلبسون 

ألهل اآلفاق واألقطار ×ا النبي لباس اإلحرام عند وصوهلم املواقيت التي حدده
ذا احلليفة،  ألهل املدينة ×وّقت رسول اهلل مصار، كام يف حديث ابن عباس، واأل

فهّن هلّن  "نازل وألهل اليمن يلملم، قال: رن املوألهل الشام اجلحفة، وألهل نجد ق
 هله،وملن أتى عليهّن من غري أهلهّن ممن أراد احلج والعمرة، فمن كان دوهنّن فمن أ

 .(1)«وكذا فكذلك حتى أهل مكة هيّلون منها
 م منها، أو مما ياذهيا.وال جيوز للحاج واملعتمر أن يتجاوزها إال بإحرا

واقيت، فإهنم يلبسون لباس اإلحرام ويرمون من ن املوأما من كانت ديارهم دو
                                       

 .(1181رقم2/838) (، ومسلم1529رقم3/388ري )أخرجه البخا (1)
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 ومن كان دون ذلك فمن» بيوهتم، ودليل ذلك حديث ابن عباس املتقدم وفيه:
 . (1)«هذا قول أكثر أهل العلم ". قال ابن قدامة:"ث أنشأ حي

م يلبسون لباس اإلحرام ويرمون للحج وأما أهل مكة ومن كان نازال فيها، فإهن
رة فيجب عليهم أن خيرجوا إىل أدنى احلل؛ ليلبسوا لباس اإلحرام العممنها، وأما 

 ن بن أيب بكر أن خيرجعبد الرمح ×ويدخلوا فيه النسك منه، ودليل ذلك أمر النبي 
 .(2)بعائشة إىل التنعيم؛ لتحرم منه

مكة أو من كان نازال فيها فإنه خيرج ألدين مما دل عىل أن من أراد العمرة من أهل 
 .«ال أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة» ام منه، قال الطربي:إلحراحلل ل

 
 
 
 

 
 
 

                                       
 (.3/248) ، البن قدامةملغنيا (1)
 (.2/870(، ومسلم )1/70أخرجه البخاري ) (2)
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 املبحث الثالث
 حمظورات اإلحرام املتعلقة باللباس 

 اال يزول، وحاطه بأشياء جعلته بعيدً  االترشيع اإلهلي للحج والعمرة لونً  أضفى
ويتجىّل ذلك يف ، حكمة بالغة والفضول، وله يف ذلك بثعن الغفلة والذهول والع

قد دلت ، وظورات اإلحرام التي يلزم هبا احلاج من بداية حجه وعمرته إىل هنايتهحم
املتعلقة بلباس اإلحرام أو ما يفعل قبله  األحاديث املاضية عىل مجلة من املحظورات

 أو بعده، ومن ذلك:
 .لبس املخيط للذكر -1

ْلب ُس رسول اهللال: اي ق أن رجًل » : ابن عمريف حديث ورد ذلك   ، ما ي 
ال ي  ْلب س  الق م ص  وال العمائِم  وال »: ×؟ قال رسول اهلل املحرم من الثياب

، وال اخلفاف، إال أحٌد ال يد نعلنِي فليلب سْ السراويالِت وال البا خفنِي  نس 
  .(1) «م س ه زعفران أو و ْرسٌ  اشيئ   وليقطعهما أسفل من الكعبني، وال تلبسوا

 ما يف هذا احلديث فمجمع عليه من أهل العلم أنهكّل » قال اإلمام ابن عبد الرب:
 ذا اخلطاب يف اللباس املذكورهب املراد أن وأمجعوا … اال يلبسه املحرم ما دام حمرمً 

 . (2) «الرجال دون النساء
م ْن مل يِد » خطب بعرفات وقال: ×النبّي  أن  حديث ابن عباسيف و 

 .(3) «الن  ْعل نِي فليلبس اخل فني ْلب س  الس راويل  ومن مل يدِ اإلزار  ف  ْلي   
 .تغطية الرأس مبالصق -2

ْلب ُس  ما:  السابق ابن عمر يف حديث ورد ذلك مُ  ي   ...؟ الِثياب   من املُْحر 

                                       
   (. 1178(، ومسلم )1468أخرجه البخاري ) (1)
   (. 15/103) ، البن عبد الربالتمهيد( 2)
   (. 1177لم )(، ومس1746أخرجه البخاري ) (3)
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ال     حديث اْبِن ع ب اس  يف و  .احلديث ْت : ق  ق ص  ُجل   و  م   ب ر  ُتُه، حُمْر  ْتُه، ن اق  ت ل  ق  ُأيت    ف   ف 
ُسوُل  ب ه   : × اهلل  ر  ال  ق  فِّن وه  » ف  ، و ال  ت  غ طُّوا ر ْأس ه ، و ال  ت  ق ّرِب وه  ِطيب ا، ف ِإن ه  اْغِسل وه ، و ك 

ع ث  ي ِهلُّ    .(1) «ي  ب ْ
 بأس أن يستظل املحرم بسقف أو حائط أو شجرة أو يستظل بيشء يرفعه وال

 .(2)عىل عمود ويمله بيده
 .دن أو الثوب البالتطيب يف -3

ْلب ُس -السابق- ن ابن عمرحديث ع يف ورد ذلك ُم من الِثياب  ؟... : ما ي   املُْحر 
ال   -السابق– حديث اْبِن ع ب اس  يف و احلديث.  ْت : ق  ق ص  ُتُه،... ُجل  ب ر   و  م  ن اق   حُمْر 
  .احلديث

كان يف وأمجع أهل العلم عىل أنه يرم عىل الرجل واملرأة استعامل الطيب سواء 
 ملرأة لبس إحرام أو ثيابالرجل واعىل أيضا عىل أنه يرم الثوب أو البدن، وأمجعوا 
 .(3)مسها طيب إال بعد غسلها

 
 
 

 
 

                                       
   (. 1742ي )البخار أخرجه (1)
 (.7/253) ، للنوويملجموع(، ا3/300) بن قدامة، الاملغني (2)
 (،142-5/140) ، البن قدامةواملغني (،122و15/104) و (2/254) ، البن عبد الربالتمهيد ينظر: (3)

   (. 7/282) ، للنوويواملجموع
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 املبحث الرابع
 ةلبس اخلفني للمحرم واحملرم

يف هذه املسألة عىل قولني مشهورين، وسبب االختالف، هو  أهل العلم اختلف
بن عمر ويأمر فيه بالقطع للخفني، ، أحدمها حديث اا متعارضني ظاهرً جميء حديثني

 أذكرالة خلالف يف املسا أذكر فيه أمٌر بالقطع وقبل أنليس وحديث ابن عباس و
 :حكم لبس اخلفني للمرأة

أو غري واجدة هلام، كانت واجدًة للنعلني لبس اخلفني مطلقُا سواًء وز هلا فاملرأة جي
 دّل عىل ذلك:
 – املحرمة للمرأة اخلفني قطع يعني –ك نه كان يصنع ذلأ املتقدم ابن عمر حديث

ثتها أن رسول اهلل  تبن صفّية حّدثته ثم ص ×أيب عبيد أن عائشة حد   قد كان رخ 
فدّل هذا احلديث عىل جواز لبس اخلفني للمرأة  .(1)"يف اخلّفني، فرتك ذلك للنساء

 املحرمة بدون رشط  أو قيد.
 لخّفني على قولني:ختلف يف لبسه لبة للرجل احملرم فاوأما ابلنس

 .(2)د النعلني، وال يقطعهمايوز للمحرم لبسهما إن مل ي األول:
ر من مذهب ، وهو املشهو(3)وعكرمة وذلك مروّي عن عيل بن أيب طالب 

  .(5) وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، (4)أمحد
 واستدّلوا عىل ذلك:

طب بعرفات: من خي ×قال: سمعت رسول اهلل  املتقدم ابن عباس حديث -1
                                       

   . تقدم خترجيه (1)
   . (26/110) ، البن تيميةجمموع الفتاوى (2)
   . (1/557) ن رشد، البوبداية املجتهد( 3/373) ، البن قدامةاملغني (3)
   . املصدر السابق (4)
   . (1/486) ، ألمحد موايفتيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية (5)
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السراويل »لبس رساويل، ومن مل جيد نعلني فليلبس خّفني: ويف لفظ فلي امل جيد إزارً 
 .متفق عليه(1)«ن مل يد النعلنيملن مل يد اإلزار، واخلّفان مل

 من مل جيد اإلزار ووجد الرساويل فليلبسه، ومن مل»ويف رواية  صحيحة ألمحد 
 .(2)"ال"ل قلت: ومل يقل ليْقطعهام ؟ قا « امجيد نعلني ووجد خّفني فليلبسه

من مل يد نعلني فليلبس » ×جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل  حديث -2
 معناها يف مما وغريها–(3)رواه أمحد ومسلم «فليلبْس سراويل اد إزار  خّفني، ومن مل ي

 .- األدلة من
اويل عند عدم األُزر، اخلّفني عند عدم النعلني والرس، بلبس ×فقد أمر النبي »

ألنه كان بعرفات  ؛والناس حمتاجون إىل البيان ،تغيريها ومل يتعرض لفديةومل يأمر ب
وال يصيهم إال اهلل يتعلمون، وبه يقتدون، وتأخري وقد اجتمع عليه خلق عظيم 

ب  ت البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، فلو وجب تغيريمها، أو وجب ج  و   فيها فدية: ل 
اويل واخلّف لتعريف ما هو معهود : فإن الالم يف الرساوأيًض ...(4)«بيان ذلك

فيجب خاطبني، وذلك هو الرساويل الصحيح واخلّف الصحيح، ومعروف عند امل
: فإن املفتوق اوأيًض  .(5)أن يكون هو مقصود املتكّلم، وأن يمل كالمه عليه

نرصف اخلطاب إليه يف ال ي عند اإلطالق، وهلذا اف  وخ واملقطوع ال يسمى رساوياًل 
 امسحوا عىل اخلفني» وقوله: ،(6)«أمرنا أال ننزع خفافنا» كقوله:لسان الشارع 

فإنه لو افتقر ذلك إىل تغيري أوجبت فيه فدية:  :اوأيًض ..وغري ذلك. :(7)واخلامر

                                       
   . (8/75) "صحيحه  "لم يف( ومس 1843رقم  4/58) "صحيحه "لبخاري يف أخرجه ا (1)
   . (1/228أخرجها أمحد يف مسنده ) (2)
   . (8/76( ومسلم )3/323د )أخرجه أمح (3)
   . (2/24) ، البن تيميةرشح العمدة (4)
   . املصدر السابق (5)
   . (4/239أخرجه أمحد يف مسنده ) (6)
   . (3/174( ومسلم )6/12أخرجه أمحد ) (7)
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ب  أن يبنّي مقدار التغيري الذي يبيح لبسه ج  و  مثل هذا دية الواجبة، فإن ، أو مقدار الفل 
 .(1)يعلم إال بتوقيف ال

عيل بن وعن عمر بن اخلطاب فروي  ؛لصحابة وكرباءهم عىل هذاا ن عامةكام أ

 عوف، واملسور بن خمرمة: إىل غري ذلك أيب طالب، وابن عباس، وعبد الرمحن بن
  .(2)من األدلة

وهو أصح القطع ليس بواجب، » فقال: وقد رجح هذا القول ابن القيم 

 ، وهو قول أصحاب ابن عباس،ويروى عن عيل بن أيب طالبالروايتني عن أمحد، 
 .(3)«وعطاء وعكرمة، وهذه الرواية أصح

مع قطعهما حىت يكوان أسفل الكعبني، فإن يوز للمحرم لبسهما  الثاين: 
، (5)وهو مذهب مالك، (4)وهذا قول: عروة بن الزبري ،لبسهما من غري قطع افتدى

 .(7) نذر، وأصحاب الرأيوإسحاق، وابن امل ،(6)عيوالشاف ،ة عن أمحد، والثوريورواي
 واستدّلوا عىل ذلك:

 لني فليلبس اخلفني،فمن مل يد نع»قال:  ×عن النبي  املتقدم بحديث ابن عمر
وهو متضّمٌن لزيادة عىل حديث ابن  (8)«وليقطعهما حىت يكوان أسفل من الكعبني

 ة مقبولة.عباس، والزيادة من الثق

                                       
 فيام يقارب مخس عرشةسطها شيخ اإلسالم ابن تيمية ، هذه األوجه ب(2/25) بن تيمية، الرشح العمدة (1)

 (.41-52صفحة )ص
   . املصدر السابق (2)
  (.2/346) ، البن القيمهتذيب السنن (3)
   . املصدر السابق (4)
   . (2/56)، البن دردير الرشح الكبري (5)
   . (3/128) للنووي ،( روضة الطالبني7/247) ، للنووياملجموع (6)
   . (2/183) ، للكاساينالصنائعبدائع  (7)
    .تقدم خترجيه (8)
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 ديث ابن عمر أصّح من حديث ابنأحٌد من املحِدثني أن حوال يرتاب  قالوا:
ف بكونه أصّح األسانيد ؛عباس  .(1)«ألن حديث ابن عمر جاء بإسناد  ُوص 
 فإن احلكم ؛حديث ابن عمر مقّيد فُيقَض  به عىل غريه من األحاديث املطلقةو

 .(2)ملطلق عىل املقّيدواحٌد والسبب واحٌد ويف مثل هذا جيب محل ا
 احلديثني زيادة: حدر ومل يفظها غريه، وإذا كان يف أمذه زيادة حفظها ابن عثم ه

 .(3)وجب العمل به
 الرتجيح بني القولني:

لقوة  ؛األول القول هو بالصواب األوىل القول أن – اهلل عند والعلم–ذي يظهر ال
وذلك عىل  اب القول الثاين،أدّلتهم ورصاحتها، ثم إلجابتهم عن استدالالت أصح

 النحو التال:
 بن عمر صحيح وزيادته صحيحة حمفوظة، وقد غلط من شكك يفحديث ا

 ×مر رجع ملا أخربت عائشة أن النبي من اعتذر بأن ابن ع اوغلط أيًض . (4)اتصاله
ص للمحرم أن يلبس اخلّفني وال يقطعهام  ؛ ألن حديث عائشة إنام هو يف املرأة«رخ 

 .(5)املحرمة
ألن ابن عمر حفظ هذه  ؛ة مقبولةيه: الزيادة من الثقولكن ليس هذا مما يقال ف

هبام  ×النبي حديثان تكلم  فإن هذين ؛الزيادة وغريه عقلها وذهل عنها، أو نسيها
 خمتلفني. يف وقتني ومكانني

ما »وهو باملدينة قبل أن يرم ملا سأله السائل عىل منربه فحديث ابن عمر تكلم به 
                                       

   . (3/471) ، البن حجرفتح الباري (1)
   . (2/22) ، البن تيميةرشح العمدة (2)
   املصدر السابق. (3)
 ، البن قدامة( واملغني76حاديث التعليق البن اجلوزي )ص( وانظر التحقيق أل2/27املصدر السابق ) (4)

(3/302) .   
   . (2/28) ، البن تيميةح العمدةرش (5)
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قف بعرفة، وأما القول بأن وهو واابن عباس كان وحديث  «س املحرم من الثيابيلب
أخطأ ويبني  هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غريه: فقدالزيادة من الثقة مقبولة وأن 

 ذلك أهنام حديثان متغايران يف اللفظ واملعنى، يف هذا ما ليس يف هذا.
 :عباس هو املتأخروإذا كان كذلك: فحديث ابن 

 ابن عمر ويقيد به.عىل حديث  أن يبنى فإما -1
الرساويالت، وموجب هذا و، فيكون أمرهم بلبس اخلفاف ااسخً يكون ن أو -2

ك  ذكر القطع ألنه قد تقّدم منه الكالم: هو لبس اخلّف املعروف  وال جيوز أن يكون ت ر 
 ألن الذين سمعوا ذلك منه باملدينة: ؛باملدينة أواًل 

من  ئك الذين جاؤوا بعرفاتاجتمعوا بعرفات، وأكثر أول كانوا بعض الذين
النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة بل قوٌم حديثو عهد  باإلسالم، وكثرٌي منهم مل ير  

بل تلك األيام، وفيهم األعراب ونحوهم، وقد قال هلم يف املوسم: ق ×النبي 
 رساويالتفكيف جيوز أن يأمرهم بلبس اخلفاف وال «لتأخذوا عن مناسككم»

فتوقة من غري أن يكون هناك قرينٌة مقاليٌة وال قطوع والرساويالت املومراده اخلّف امل
بناء عىل أنه أمر بالقطع لناس  حالّيٌة تدّل عىل ذلك، بل القرائن تقيض بخالف ذلك
؛ فإن ذلك تلبيٌس وتأخرٌي ×غريهم، هذا ال جيوز أن يمل عليه كالم رسول اهلل 

 ×كان .. ويوّضح ذلك أنه لو اجة، وذلك ال جيوز عليه.للبيان عن وقت احل
باحلديث األول الكتفى به يف أصل األمر بلبس اخلّف ملن مل جيد الفعل، ومل  امكتفيً 
ْده   ا، فإذا مل يستغن عن أصل األمر فكيف يستغني عن صفته ويرتكه ملّبًس اثانيً ُيع 
  البيان لو كان حاصاًل ، وقد كان اإلعراض عن ذكر أصله وصفته أوىل يفامدّلًس 

 لفظ  ُيْفهُم خالف  املراد.احلديث األول، من ذكر ب
 -حرامفيه وهم يف املدينة قبل اإل - ×هني النبي »أن حديث ابن عمر  الثاين:

كام هنى عن لبس العاممة والقميص ومل يأذن يف لبسه  اعن لبس الرساويل مطلقً 
هذا  فمضمون ...افُيلبس مقطوعً بحال، وهنى عن لبس اخلّف إال إذا عدم النعل 
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47 

ي عنه من اللباس ليجتنبه الناس يف إحرامهم، وكان قطع اخلّف إذ احلديث: هو املنه
ال رخصة يف البدل، ثم  حيث ×ألمر اهلل ورسوله  ابه، إن أفسده اتباعً  اذاك مأمورً 

 مراأل: فيه إنام املنهيات، من يشءٌ  فيه ليس بعرفة – هذا بعد –جاء حديث ابن عباس 
عل أن يلبس اخلف ّ، وترك بقية ن جيد المل وملن الرساويل يلبس أن اإلزار جيد مل ملن

يف أيام  ×رأي النبي املالبس، وهذا يبني لذي لب  أن هذه رخصٌة بعد هني، حيث 
اإلحرام املشّقة والرضورة بكثري  من الناس إىل الرساويالت واخلفاف، فرّخص فيهام 

عدم احلاجة البس إذ ال بدل هلام ل، وأعرض عن ذكر بقّية املعن اإلزار والفعل بداًل 
 .« إىل البدل منهام
ن مل جيد اإلزار: اخلفاف ملن مل جيد النعلني، والرساويل مل"ملا قال:  ×أنه  الثالث:

ألن  ؛لو قصد بذلك اخلّف املقطوع لوجب أن يقصد بذلك الرساويل املفتوق
 بل –به باإلزار كذلك الرساويل ينبغي أن يشاملقصود بقطع اخلّف تشبيهه بالنعل، ف

 به يقصد ال أن أوىل فاحلق املعروف، الرساويل إال يقصد مل فإذا –لرساويل أوىل ا فتق
 .املعروف اخلّف  إال

الرمحن بن عوف وعائشة وابن  عيُل وعبدمثل: عمر و ؛أن أكابر الصحابة الرابع:
قد  ×قطعهام، ومعلوٌم أن النبي والرساويل وترك  عباس: رّخُصوا يف لبس اخلّفني

 قد علم ذلك كل أحد، فرتخيصهم... ال جيوز أن اعامً  اسهام هنيً هنى املحرم عن لب
 علم عندهم بالسنة. إىل غري ذلك من األوجه يكون باجتهاد، بل ال بد أن يكون عن

 .(1)تعاىل وأوصلها إىل ثامنية التي ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 

 
                                       

(، هتذيب 21/192) ، البن تيمية، وجمموع الفتاوى( باختصار41-2/30) ، البن تيميةةرشح العمد (1)
( 16/53) ، البن بازالعمرة(، التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج و2/346) ، البن القيمالسنن

   وى الشيخ ابن باز املتنوعة.ضمن جمموع فتا
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 اخلامتة
  :برز النتائج فيام ييلأ خلصالبحث أ هذا اهلل عيّل بإمتام وبعد أن منّ 

هلذه  اإلحرام ومن السنن قبله وأن ذلك كله تعظياًم  بيان احلكمة من لباس -1
 .لشعرية العظيمةا

أن إحرام املرأة كالرجل عدا أهنا تلبس ما شاءت غري متربجة بزينة إال  -2
 .وأما إحرام الرجل ففي إزار ورداء ،نوعٌة منهامالربقع والقفازين فهي مم

 عل وبني نية الدخول يف النسك وأن الثاين هوف جمّرد نية النيبيان الفرق ب -3
 .ال يؤثر يشءاإلحرام ال األول فهو الذي ينعقد به 

أن من كان يسكن املدينة ومن مر هبا، فإن السنة هلم لباس اإلحرام من  -4
 "من امليقات، وهذا مستفاد من حديث ابن عباس وفيه:نة، ألن ديارهم قريبة املدي

 من املدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه × انطلق النبي
 احلديث ...

ني، أن يلبس اخلفني دون قطع هلا، وهذا يف حق عدم النعل فيمنأن الراجح  -5
واجدة للنعلني أو غري الرجل وأما املرأة فإنه جيوز هلا لبس اخلفني مطلقا سواء كانت 

 واجدة هلام.
 

 .وعىل آله وصحبه وصىل اهلل عىل حممد ،لصاحلاتذي بنعمته تتم اواحلمد هلل ال
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 املكتبة اإلسالمية، استانبول تركيا. ،اد عبد الباقي. حتقيق فؤصحيح مسلم -45

حتقيق: عبد املعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة األوىل  ،العقييل ،الضعفاء الكبري -46

 هـ.1404

 لبدر العيني، دار الفكر، دمشق.ا، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -47

األثري، دار الكتاب  ، أليب إسحاق احلوينيغوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود -48

 هـ.1408العريب، بريوت. الطبعة األوىل، 

 ،الباقي حممد فؤاد عبد :. ابن حجر العسقالين، حتقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري -49

 دار الفكر صورة عن السلفية.

نارص بن حممد الغامدي، دار طيبة  ،لباس الرجل احكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي -50

 هـ. 1424 اخلرضاء، مكة املكرمة،

، ابن حجر، أمحد بن عيل العسقالين، منشورات مؤسسة األعلمي، الطبعة لسان امليزان -51

 هـ.  1390الثانية 

 ، شمس الدين الرسخيس، دار املعرفة بريوت.املبسوط -52

 نجيب املطيعي، مكتبة االرشاد، جدة.لنووي، حتقيق: حممد ا، اجملموع شرح املهذب -53

حسني نصار، معهد  -ابن سيدة، حتقيق: مصطفي السقا ، احملكم واحمليط االعظم يف اللغة -54

 هـ. 1377املخطوطات العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ندليس، حتقيق: زيدان أبو املكارم، مكتبة اجلمهورية العربية، مرص، ابن حزم األ، احمللى -55

 هـ. 1387الطبعة األوىل 
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ذري واخلطايب وابن القيم حتقيق . املنخمتصر سنن أيب داود ومعامل السنن وهتذيب السنن -56

 حممد حامد الفقي دار الباز.
أنور الباز، دار احلديث،  -مالك بن أنس االصبحي، حتقيق: عامر اجلزار ، املدونة الكربى -57

 هـ.1426مرص، 
، أبو عبد اهلل احلاكم، حتقيق: يوسف املستدرك على الصحيحني وبذيله التلخيص للذهيب -58

 املرعشيل دار املعرفة.
 هـ.1405، حتقيق عبد املهدي عبد اهلادي، مكتبة الفالح الطبعة األوىل ابن اجلعد مسند -59
دار الثقافة  ،حتقيق حسني سليم أسد ،، أبو يعىل املوصيلمسند أيب يعلى املوصلي -60

 هـ.1404
، حتقيق: عبد الغفور البلويش، مكتبة (مسند إسحاق بن إبراهيم احلنظلي )ابن راهويه -61

 هـ.1412ىل اإليامن، الطبعة األو
 دار الكتب العلمية. ،، حتقيق حممد أمحد دمهانمسند الدارمي -62
املجيد  حتقيق: محدي بن عبد ،القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، أبو ،مسند الشاميني -63

 هـ.1416السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت. الطبعة األوىل 
دار  ،مد الشافعيحتقيق: حم ،، أبو نعيم األصبهايناملسند املستخرج على صحيح مسلم -64

 هـ.1417الطبعة األوىل  ،الباز
ن. مؤسسة ي، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخراملسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل -65

 هـ.1417الرسالة. الطبعة األوىل 
 املكتبة السلفية. ،، احلميدي، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمياملسند -66
 والعلوم اإلسالمية، باكستان.، من منشورات إدارة القرآن ابن أيب شيبة ،املصنف -67
 هـ.1415، الطرباين، حتقيق: محدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة األوىل املعجم الكبري -68
 ، جممع اللغة، دار الدعوة، الكويت.املعجم الوسيط -69
، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا. حتقيق: عبد السالم حممد معجم مقاييس اللغة -70

 يل.هارون. تصوير دار اجل
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، اليب يعىل املوصيل، حتقيق: إرشاد احلق االثري، ادارة العلوم االثرية، باكستان، املعجم -71

 هـ.1407
. البيهقي، حتقيق عبد املعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة األوىل معرفة السنن واآلاثر -72

 هـ.1411
مكتبة أسامة بن  ، أبو الفتح املطّرزي، حتقيق: حممود فاخوري، وعبد احلميد خمتار،املغرب -73

 هـ.1399زيد، الطبعة األوىل، عام: 
عبد الفتاح حممد  –، ابن قدامة املقديس، حتقيق: عبد اهلل حممد عبد املحسن الرتكي املغين -74

 هـ.1417احللو، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة األوىل
 لراغب االصفهاين، حتقيق: صفوان داوودي، القلم، دمشقا، مفردات الفاظ القران -75

 هـ.1418بريوت، الطبعة األوىل 
، الذهبي، حممود احلاجي، مكتبة املنار، الطبعة األوىل، عام: من تكلم فيه وهو موثق -76

 هـ.1406
 ، حتقيق: بدر العمران، دار عامل الفوائد.منسك شيخ اإلسالم ابن تيمية -77
ــأ -78 دار  ،الباقيحتقيق: حممد فؤاد عبد  ،رواية حييى بن حييى الليثي. اإلمام مالك- الـمـوطـ

 احلديث.
حتقيق: عيل  ،، الذهبي، حممد بن أمحد بن أمحد بن عثامنميزان االعتدال يف نقد الرجال -79

 هـ.1412حممد البجاوي. دار املعرفة، بريوت. الطبعة األوىل 
، الزيلعي، مجال الدين عبد اهلل بن يوسف، حتقيق: املجلس نصب الراية ألحاديث اهلداية -80

 ، دار احلديث، القاهرة.العلمي، اهلند، تصوير
 ، الرميل، مطبعة البايب احللبي، مرص.هناية احملتاج يف الفقه على مذهب الشافعي -81
، ابن األثري، جمد الدين املبارك بن حممد اجلزري. حتقيق: النهاية يف غريب احلديث واألثر -82

 هـ.1399طاهر أمحد الزاوي وحممود الطناحي. دار الفكر، الطبعة الثانية 
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٣

الدين  وأصول  الدعوة  بكلية  العقيدة  قسم  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •

بالجامعة ا�سالمية، بأطروحته (عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين 
والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك).

الدين  وأصول  الدعوة  بكلية  العقيدة  قسم  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
بالجامعة ا�سالمية، بأطروحته (تحقيق ودراسة جزء من كتاب "الجواب الفسيح 

لما لفقه عبد المسيح" للعالمة ا¡لوسي).

E : Aljaser26@hotmail.com

ا¦ستاذ المشارك   بقسم العقيدة -كليةالدعوة
وأصول الدين - الجامعة ا�سالمية بالمدينة المنورة

د. فهد بن عيسى الدهمشي العنـزي

إثبات صفة الَعَجب ª تعالى


