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هبذه الرتمجة بعد باب املواقيت؛ ألن املسلم إذا حضر عند  -رمحه هللا  -ترجم اإلمام املصنف 
امليقات ونوى الدخول يف أحد النسكني فإن هللا حرم عليه مجلة من األمور، ال جيوز له أن يتلبس هبا 

نة عن رسول هذه األمور اليت ثبتت الس -رمحه هللا  -حال إحرامه، ولذلك ناسب أن يذكر املصنف 
هذه األشياء ب "حمظورات اإلحرام"، واحملظورات مجع  -رمحهم هللا  -ببياهنا، ومسى العلماء  Uهللا 

هذه  8حمظور، وأصل احملظور يف لغة العرب املمنوع، حظره من الشيء إذا منعه منه، وقد حظر هللا 
ن يف ذلك خريًا كثرياً احلكمة البالغة وال شك أ -سبحانه  -األشياء على احملرم فتضمن حظره 

اشتمل  -رضي هللا عنه وعن أبيه  -للمسلم، وهذا احلديث حديث أيب عبدالرمحن عبدهللا بن عمر 
 Uعلى مجلة من املنهيات حفظها هذا الصحايب اجلليل رضي هللا عنه وأرضاه، وقد هنى رسول هللا 

الم، وهذا يدل على فضل عنها ووقع هنيه بسبب سؤال من رجل وقع يف مسجده عليه الصالة والس
املسائل واالستفتاء، وأنه رمبا سأل السائل مسألة عظم اخلري يف جواهبا وعظم انتفاع املسلمني منها، 
فهذه املسألة النافعة اليت سأل عنها هذا الصحايب حصل منه خري كثري لألمة، حىت إن هذا احلديث 

باب حمظورات اإلحرام، وقاعدة من القواعد  أصاًل من أصول -رمحهم هللا  -يعتربه العلماء واألئمة 
اليت دارت عليها كثري من مسائل اخلالف بني األئمة، فاهلل وحده يعلم ثواب هذا السائل ملا كان يف 

: أن رجاًل قال: يا رسول هللا، ما -رضي هللا عنهما  -عن عبدهللا بن عمر  - 232] 
العمائم وال السراويالت : ) ال يلبس القميص وال Uيلبس احملرم من الثياب؟ قال رسول هللا 

وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فليلبس اخلفني، وليقطعهما أسفل من الكعبني، 
 وال يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس (.

 وللبخاري: ) وال تنتقب املرأة، وال تلبس القفازين ( [.
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كتب هللا له الثواب وأجزل   Uسؤاله من اخلري لألمة، ومن سأل هلل ويف هللا ونصيحة ألمة رسول هللا 
 له األجر يف املآب.

وهذا  U[ وقع هذا السؤال يف مسجد النيب  ؟ما يلبس احملرم يا رسول هللا،ايب: ] يقول هذا الصح
قبل خروجه عليه الصالة والسالم إىل ذي احلليفة، فقام رجل أمام الناس وسأل هذه املسألة، ومل يرد 

: يا ] فقال، وهذا من اإلهبام الذي ال يضر Wيف الروايات تسمية هذا الرجل أو هذا الصحايب 
قال بعض العلماء: يف هذا دليل على أنه جيب على املسلم  [ ؟هللا ما يلبس احملرم من الثياب لرسو 

إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها قبل أن يتلبس هبا، فهذا الصحايب قبل أن يدخل يف 
 "فرضية ب -رمحهم هللا  -، وهذا يسميه العلماء Uاإلحرام وقبل أن يدخل يف النسك سأل رسول هللا 

العني القاصرة" يعين: أن الناس جيب عليهم أن يتعلموا مجلة من املسائل إذا ابتلوا هبا، فطلب العلم 
فريضة على املسلم إذا احتاجه ملسألة ونازلة نزلت به، فمن كان يف البيع والشراء فواجب عليه أن 

فما أحل يفعله وما حرم هللا يرجع إىل العلماء ويسأهلم عما حل له من البيع وعما حرم هللا عليه، 
مل يأمن من الوقوع يف احلرام ولذلك قال بعض  8عليه جيتنبه؛ ألنه إذا كان جاهاًل حبكم هللا 

العلماء: إن الرجل يشيب عارضاه يف اإلسالم وهو يأكل الربا يُلعن صباحاً ومساًء؛ ألنه مل يسأل ومل 
ط خبط عشواء يف أمور بيعه وشرائه، فدل هذا يستبني ما الذي أحل هللا له وما الذي حرم فأخذ خيب

يف احلج  Uالسؤال على أن املسلم إذا أراد احلج أو أراد العمرة فعليه أن يسأل ما هو هدي النيب 
والعمرة؟ وال يفعل العمرة وال يفعل احلج من عند نفسه دون سؤال ورجوع، والعجب كل العجب أن 

اء موجودون وميكنه سؤاهلم وميكنه الرجوع إليهم مث يذهب جتد الرجل حيرم حبجه وحيرم بعمرته والعلم
ويقع يف احملظورات مث يأيت ويسأل السائل فيقول له العامل: أنت جاهل وال شيء عليك، فسبحان 
هللا! مع إمكان السؤال وتيسر الفتوى وإمكان الرجوع للعلماء مع أنه ملزم شرعًا أن ال يعبد هللا إال 

  ژ ٺ ٺ              ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ژهل العلم وهللا يقول يف كتابه: ببصرية، وأن يرجع إىل أ
نداء  [ يا رسول هللا] قوله:  [ يا رسول هللا] وناداه أمام الناس:  Uفسأل هذا الصحايب رسول هللا 
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فال ينادى بامسه اجملرد؛ ألن هللا أد ب أصحاب نبيه رضي هللا  Uأدب وتشريف وتكرمي لرسول األمة 
بينهم كدعاء بعضهم بعضاً، وإمنا يقال : "يا رسول هللا"  Uعنهم وأمرهم أن ال جيعلوا دعاء النيب 

أي: أي شيء يلبس احملرم من  [ ؟الثيابما يلبس احملرم من  ]و"يا نيب هللا" ويسأل املسألة، وقوله: 
عن الشيء  Uالثياب. وقع السؤال عن الشيء الذي يلبسه احملرم من الثياب، ووقع جواب رسول هللا 

الذي ال جيوز للمحرم أن يلبسه من الثياب، فاختلف اجلواب عن السؤال، فالسؤال عن الشيء الذي 
بصيغة النهي والتحرمي   تلبسوا ( [] ) الواجلواب:  [ ] ما يلبس احملرم من الثياب؟جيوز لبسه 

أن هذا من أسلوب احلكيم منه صلوات هللا وسالمه عليه  -رمحهم هللا  -واملنع، وقد بني العلماء 
فقد أجابه عنه عليه الصالة والسالم عن مسألته وكأنه يقول: كان املنبغي أن تسأل عن الشيء الذي 

هللا وأحله؛ ألن الذي أحله هللا من الثياب للمحرم ال  ُمنع وحرم على احملرم ال عن الشيء الذي أجازه
ولطفه بعباده أن الذي أحل هلم أكثر  8ينحصر، والذي حرمه شيء حمصور، وهذا من رمحة هللا 

وذكر املنهيات، وهللا  ( [) ال تلبسوا القمص وال العمائم ] من الذي حرمه عليهم، ولذلك قال: 
عنهما نصوص تدل على  Uترد يف كتاب هللا وسنة النيب  -عليه الصالة والسالم  -ورسوله  8

 ىئ  ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ژأمور منها تأديب السائل وتوجيهه وتعليمه، ولذلك قال تعاىل: 

من فوق  >فهم يسألون عن الشيء الذي ينفقونه، وإذا جبواب هللا  ژ ی ی ی ىئ

 ىئ ىئ  ىئ ژسبع مساوات يكون األشخاص الذين تصرف إليهم الصدقة ويكون اإلنفاق عليهم 

أن املنبغي للمسلم أن ينظر يف املوضع الذي يضع فيه نفقته  -سبحانه  -فبني   ژ ی ی ی
قبل أن ينظر يف الشيء الذي يقدمه؛ ألنه إذا أحسن االختيار يف الصدقة والنفقة فاختار هلا القريب 
جعل هللا قليله كثريًا وجعل األجر له مضاعفاً، وهذا من أسلوب احلكيم يف اجلواب، فبني عليه 
الصالة والسالم أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما حرم هللا ال عما أحل فقال عليه الصالة 

ال تلبسوا  ) ]والسالم: ) ال تلبسوا القمص وال العمائم ( ويف الرواية اليت ذكرها املصنف باإلفراد: 
] ) ال فيه دليل يف قوله:  اويالت وال الربانس وال اخلفاف ( [القمص وال العمائم وال السر 
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على أنه ال  -رمحهم هللا  -على حترمي لبس هذه األشياء على احملرم، وقد أمجع العلماء  تلبسوا ( [
نهي عنه من القمص فإن امل Uجيوز للمحرم أن يلبس املخيط هلذا احلديث الصحيح عن رسول هللا 

، -رمحهم هللا–والسراويالت والربانس كلها حميطة بالعضو، واحمليط بالعضو يسمى خميطاً عند العلماء 
فصار هذا احلديث أصاًل يف حترمي لبس املخيط على احملرم، واملخيط ليس من اخليط كما يظن بعض 

يط أن يكون خميطاً مفصاًل فلذلك قيل له الناس أنه خُميط إمنا املراد أنه حميط بالعضو، والغالب يف احمل
"خميط" فهو حميط بالعضو. فحرم عليه الصالة والسالم مجلة من امللبوسات منها ما يتعلق بأعلى 
البدن وهو الرأس والصدر، ومنها ما يتعلق بأسفل البدن وذلك يف الرجلني والقدمني، ومنها ما يتعلق 

هو العمامة والقميص، والذي يتعلق بأسفل البدن من باجلميع، فبني الذي يتعلق بأعلى البدن و 
الرجلني والقدمني وهو السروال واخلف، مث الذي جيمع أعلى البدن وأسفله وهو الربانس، فجمع عليه 

مجع قميص وكان  ] ) ال تلبسوا القمص ( [الصالة والسالم احملرمات من امللبوسات يف هذه اجلمل 
ر والعضد من اليدين هذا النوع من الثياب حمرم على احملرم سواء كان وال يزال إىل زماننا ساترًا للصد

له أزارير أو كان مما يُدخل مباشرة كما هو موجود يف زماننا مما هو يف حكم القميص كالفنايل 
 وحنوها.

مجع عمامة مسيت العمامة عمامة؛ ألهنا تعم الرأس  ال العمائم ( [) ال تلبسوا القمص و ] 
روفة وقد لبسها عليها الصالة والسالم وأصحابه من بعده ومازالت شعارًا ولباساً  بالتغطية وهي مع

 فهو على سنة وخري. Uللمسلمني وهي سنة إىل يوم القيامة من لبسها تأسياً برسول هللا 

مجع برنس وهو ثوب يلتصق به غطاء الرأس يسرت أعلى البدن  ( [) وال الربانس ] وقوله: 
ودة يف زماننا إال أنه يزيد عليها بوجود غطاء الرأس متصاًل به وهو لباس أكثر وأسفله كالثياب املوج

يف هذه اجلمل بني الساتر ألعلى البدن  Uما يوجد يف بالد املغرب معروف إىل زماننا، فجمع النيب 
] ) ال تلبسوا القمص وال العمائم ( وأسفل البدن وما جيمع الكل، ويف قوله عليه الصالة والسالم: 

دليل على حترمي هذا اللبس ولذلك من لبس هذه األشياء إما أن يكون متعمدًا عاملًا باحلكم  [
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 -إن شاء هللا  -سيأيت بيانه  -رمحهم هللا  -فحكمه أنه آمث وتلزمه الفدية على تفصيل عند العلماء 
 يف الفدية. Wيف حديث كعب بن عجرة 

مجع  وال العمائم وال السراويالت ( [ مص) ال تلبسوا الق] يقول عليه الصالة والسالم: 
 .Uسروال، قيل: إن هذا اللفظ أعجمي معرب وأصله "شلوار" وكان موجوداً يف زمان النيب 

مجع خف وهو حذاء اجللد املعروف للقدمني ويكون من اجللد،  ] ) وال اخلفاف ( [وقوله: 
حترمي سرت القدمني فنص على اخلفاف وغريها آخذ حكمها إذا كان  -عليه الصالة والسالم  -فبني 

مثلها، ومن أمثلة ذلك: ما يوجد يف زماننا من الشراريب اليت يلبسها الناس للدفء يف أيام الربد 
بتحرمي لبس اخلفني. قال بعض  Uدمني لورود النص عن رسول هللا وحنوها، فال جيوز سرت الق

العلماء: يستوي أن يسرتمها باخلف أو باجلورب سواء كان صفيقًا أو كان خفيفاً، أو يسرتمها بغطاء  
كأن يدخلهما حتت بطانية أو حلاف أو حنو ذلك ألنه مأمور بكشف قدميه، وقال بعض العلماء: 

يكون ساتر القدمني حذاء منتعاًل، فلو سرت قدميه بإدخاهلما حتت اللحاف إمنا حيظر عليه وحيرم أن 
 فال بأس عليه؛ ألنه غري مفصل حميط بالبدن، واألول أحوط وألزم لألصل.

يف اخلفاف  Uوردت الرخصة عن رسول هللا  ] ) وال اخلفاف ( [قال عليه الصالة والسالم: 
وهذا استثناء واالستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ،  ] ) إال أحد ( [والسراويل فقال يف حديثنا: 
فني وليقطعهما أسفل من الكعبني ) إال أحد ال جيد نعلني فليلبس اخل] قال عليه الصالة والسالم: 

فيه دليل على أنه إذا مل جيد احملرم حذاء إال اخلفني فإنه جيوز له لبس اخلفني وجيب عليه قطعهما  ( [
و"الكعبان" مثىن كعب ومها العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق، ومها أسفل من الكعبني، 

املأمور بغسلهما يف الوضوء، وأمر عليه الصالة والسالم بقطع اخلفني أسفل من الكعبني أي من هذا 
من أن من لبس اخلفني جيب  -رمحهم هللا  -املوضع، ويف هذا دليل ملا ذهب إليه مجهور العلماء 

اخلالف يف هذه املسألة يف حديث  -إن شاء هللا تعاىل  -عهما أسفل من الكعبني، وسيأيت عليه قط
 الذي ذكره املصنف بعد هذا احلديث. -رضي هللا عنهما  -ابن عباس 
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هذا االستثناء  النعلني ( [) وال اخلفاف إال أحد ال جيد ] وقوله عليه الصالة والسالم: 
 : إذا مل جتد حذاء وعندك خفان فال خيلو األمر من حالتني:للرخصة فصل فيه بعض العلماء وقال

إما أن ميكنك أن تستبدل باخلفني حذاءين فيجب عليك أن تستبدل؛ ألن ما ال يتم الواجب 
إال به فهو واجب، وال جيوز لك أن ترتفق هبذه الرخصة مىت ما أمكنك أن تستبدل اخلفني بغريمها مما 

ومن وجد قيمة النعلني  النعلني ( [) إال أحد ال جيد ] : قال Uال حمظور فيه؛ ألن النيب 
باالستبدال أو وجد النعلني حكمًا باالستبدال فإنه واجد للنعلني فال تنطبق عليه الرخصة املنصوص 
عليها، وأما إذا تعذر عليه االستبدال ومل جيد بداًل فإنه جيوز له أن يرتخص هبذه الرخصة اليت نص 

السالم، ويف هذا دليل على أنه جيب على احملرم إذا لبس حذاًء أن ال يكون عليها عليه الصالة و 
ساترًا للقدم وال ألكثر القدم، ومن ذلك ما هو موجود يف زماننا من اجلزم وما يف حكمها فال جيوز 

، وسيأيت تفصيل يف هذه Uلبسها إال عند تعذر وجود احلذاء على الوجه الذي ذكرنا عن رسول هللا 
 املسألة.

فيه  فني وليقطعهما أسفل من الكعبني ( [) فليلبس اخل] يف قوله عليه الصالة والسالم: 
دليل على أن هذه الرخصة ال فدية فيها وأن املسلم إذا لبس اخلفني وقطعهما أسفل من الكعبني فإنه 

ة ال جيب عليه أن يفتدي، وهذا مذهب مجهور العلماء، وخالف يف هذه املسألة اإلمام أبو حنيف
فقال: إنه جيب عليه أن يفتدي وتلزمه الفدية إعمااًل  -عليه من هللا الرمحة والرضوان  -النعمان 

؛ ألن املقام مقام حاجة وال جيوز تأخري -رمحهم هللا  -لألصل، والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور 
لبس اخلفني وألمر هبا من  Uالبيان عن وقت احلاجة، فلو كانت الفدية واجبة لبينها رسول هللا 

 وقطعهما أسفل من الكعبني.

 شيئًا مسه الزعفران وال الورس ( [ ) وال تلبسوا من الثياب] وقوله عليه الصالة والسالم: 
حمظورًا ثانيًا من حمظورات اإلحرام وهو الطيب، والطيب يف لغة  Uهذه اجلملة بني فيها رسول هللا 

طي ب إذا كان له فضل إما يف رائحته كالطيب  العرب أصله مأخوذ من طاب الشيء يطيب طيباً فهو
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 ى ې ې ژاملعروف وإما يف عمله وقوله فيقال : قول طيب، وعمل طيب، كما قال تعاىل: 

فالطيب من كل شيء أفضله وأحسنه، ومسي الطيب طيبًا حلسن رائحته ومجاهلا وارتياح   ژ ى
النفوس وارتفاقها هبا، والطيب يكون مشمومًا ويكون مادة كاألدهان اليت تعلق بالبدن وتعلق 

على احملرم الطيب سواء كان مشمومًا أو كان يف البدن أو كان يف  Uبالثياب، وقد حرم رسول هلل 
كل ذلك مما حيظر على احملرم ومينع منه، واألصل يف حترمي تطييب احملرم ما ثبت يف الصحيحني الثوب  

كان واقفًا يف عرفة وكان معه   Uأن النيب  -رضي هللا عنهما  -من حديث عبدهللا بن عباس 
 : ) اغسلوه مباء وسدر وكفنوهUأصحابه فسقط رجل من على بعريه فوقصته دابته وقتله البعري فقال 

: ) وال متسوه بطيب ( يدل داللة -عليه الصالة والسالم  -يف ثوبيه وال متسوه بطيب ( فقوله 
واضحة على أن احملرم ال جيوز له أن يتطيب، فقال عليه الصالة والسالم: ) وال متسوه بطيب ( وقال 

بدن احملرم،  أيضاً: ) وال حتنطوه ( يف اللفظ اآلخر وهذا يدل على أنه ال جيوز أن يوضع الطيب يف
وأما كونه يف الثوب فقد نص عليه الصالة والسالم يف حديثنا على أنه ال جيوز للمحرم أن يضع يف 

وكذلك صح  شيئًا مسه الزعفران وال الورس ( [ ) وال تلبسوا من الثياب] ثيابه الطيب فقال: 
: أن رجالً -رضاه رضي هللا عنه وأ -عنه يف الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه 

وهو معتمر يف اجلعرانة فقال: يا رسول هللا، ما ترى يف رجل أحرم بالعمرة وعليه ما  Uأتى رسول هللا 
: ) انزع عنك -عليه الصالة والسالم  -ترى؟ وكانت عليه جبة عليها أثر الصفرة من الطيب فقال 

ن ينزع جبته؛ ألهنا خميط وأن أ -عليه الصالة والسالم  -جبتك واغسل عنك أثر الطيب ( فأمره 
يغسل الطيب؛ ألنه حمظور على احملرم أن يتطيب، فدلت هذه النصوص على أن احملرم ال جيوز له أن 

يف  Uيتطيب ال يف بدنه وال يف ثيابه، مث إذا كان هذا هو األصل فقد وردت الرخصة عن رسول هللا 
، لكن أن يستمر معه بأن يتطيب قبل أن هذا احملظور حيظر على املسلم أن يبتدئه بعد إحرامه

طي ب بدنه عليه الصالة  Uاإلحرام ويبقى الطيب يف بدنه فإنه ال بأس عليه يف ذلك؛ ألن النيب 
: "طيبت رسول -رضي هللا عنها  -والسالم كما يف الصحيح من حديث أم املؤمنني عائشة قالت 
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نضخ طيباً، وكان عليه الصالة والسالم حلله قبل حرمه" فأصبح عليه الصالة والسالم وهو ي Uهللا 
صلوات هللا وسالمه  -حمرمًا يف نسكه يُرى وبيص الطيب وملعانه يف شعره ومفرق رأسه بأيب وأمي 

أهنا قالت: "كنت أرى وبيص  -رضي هللا عنها  -، ففي احلديث الصحيح عن أم املؤمنني -عليه 
وهو حمرم" فدل هذا على أن احملرم إذا تطيب يف بدنه مث لبس إحرامه  Uالطيب يف مفرق رسول هللا 

كما   -رمحهم هللا  -رخص فيه، ومن هنا قال العلماء واألئمة  Uفإن هذا ال يضره؛ ألن رسول هللا 
هو مذهب الشافعية واحلنابلة: الطيب حمظور ابتداء وليس مبحظور استدامة بالنسبة لبدن احملرم، وأما 

يف حديث األعرايب ملا قال له: ) اغسل عنك أثر  -عليه الصالة والسالم  -يابه فقد نص بالنسبة لث
)) وال الطيب ( على التشديد يف ذلك. وقوله عليه الصالة والسالم يف رواية حديث ابن عمر: 

"الزعفران" الطيب املعروف، وتارة يكون  تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران وال الورس ((
هبذا الطيب يف البدن أو الثوب وتارة يكون يف الطعام، فيطيب الشراب بالزعفران ويطيب  التطيب

: هل حترمي الزعفران وحنوه من األطياب  -رمحهم هللا  -األكل بالزعفران، ومن هنا اختلف العلماء 
كالورد هل هو خاص بالنسبة ملا يشم وبالنسبة ملا يوضع يف البدن، أو هو عام شامل حىت حال 

ألكل "املأكوالت واملشروبات اليت تطيب هبذه األطياب"؟ فجمهور العلماء من حيث األصل على ا
أن املادة الطيب إذا كانت يف الطعام ويف الشراب باقية فإنه ينبغي اجتناهبا إعمااًل لألصل، ونبه النيب 

U رائحته يف  بامللبوس مع وجود احلاجة فاملطعوم أوىل وأحرى، لكن إذا طُبخ الزعفران وذهبت
الطعام واستنهكت واستهلكت حبيث مل يبق هلا أثر يُذكر فحينئذ يكون األمر أخف وال بأس بأكل 
هذا الطعام أو إذا ُوضع يف مشروب واستنفذه املشروب فإنه ال بأس على احملرم أن يشربه وعلى كل 

ن أصله طيبًا كالنعناع حال اخلالف عند العلماء يف املادة املتأصلة للطيب، أما إذا كان املشروب م
وحنوه فإنه ال يضر احملرم إذا شربه؛ ألنه ليس جمعوالً ليس النعناع يف أصله من الطيب وال اهليل، فاهليل 
والنعناع وحنوها مما يطيب هبا الطعام ليست أطياب يف أصلها فيجوز أن يشرهبا احملرم والبأس هبا إذا  

 كانت يف الطعام أو كانت يف الشراب.
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فيه دليل على أن  نتقب املرأة وال تلبس القفازين ( [) وال ت] يه الصالة والسالم: يقول عل
املرأة ال جيوز هلا وضع النقاب وهو نوع من امللبوسات اليت تسرت هبا املرأة رأسها وتبدو عْينا املرأة، 

فيه أن املرأة  أن  العلة -رمحهم هللا  -على حترميه وبني مجهور العلماء  Uوهذا النوع نص رسول هللا 
إحرامها يف وجهها وكفيها، ولذلك حظرها من النقاب وحظر عليها القفازين؛ ألهنما ساتران هلذين 

رضي هللا  -املوضعني اللذين ينبغي كشفهما من املرأة الوجه والكفان، لكن وردت الرخصة عن أمساء 
دلت إحداهن مخارها فإذا مر هبم الركب س Uيف حديث أمساء أهنن كن مع رسول هللا  -عنها 

 وذلك تسرتاً من األجانب، وهذا يدل على مسألتني:

املسألة األوىل: أن املرأة ال جيوز هلا أن تكشف وجهها، ومن قال إن احلكم خاص بأمهات 
املؤمنني فحديث أمساء هذا من أقوى األدلة على بطالن قوله وزعمه؛ ألن أمساء ليست من أمهات 

ومع ذلك تقول: "سدلت إحدانا مخارها" تعرب عمن معها من النساء  -كما هو معلوم   -املؤمنني 
 ,واملؤمنات، ومن قال إن هذا خاص بأمهات املؤمنني لقوله يف سياق اآلية فإنه ضعيف؛ فإن هللا 

هناهن عن كشف وجوههن وهن من أطهر نساء األمة، وهذا من باب التنبيه باألعلى على ما دونه، 
باب أوىل وأحرى، وفيه دليل أيضاً على أن املرأة إحرامها يف وجهها وكفيها فما دوهنن من النساء من 

وال بأس إذا مرت باألجانب أن تسدل وإذا سدلت مخارها فإنه ال يكون مثل النقاب وإمنا جتعل 
 بينها وبني اخلمر حائالً حىت ال يالصق الوجه وال فدية عليها يف هذه الرخصة.

وتيسري على عباده، فقد جاءت تشريعات اإلسالم  8يف هذا احلديث توسعة من هللا 

  ژ      گ گ        گ ک ک ژعن ذلك يف قوله:  -تعاىل  -بالتيسري والرمحة كما أخرب هللا 
عباده هبذه األحكام مث يوسع عليهم يف حال وجود احلاجة ووجود الضرورة  8فانظر كيف يُلزم هللا 

  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ژختفيفًا من هللا وتيسرياً على عباده، وصدق هللا إذ يقول: 
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فاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا   ژ ۋ
 باحلق.


