 ‐ 41140ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻠﺒﺲ اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ ﻓ اﻹﺣﺮام إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮ ﺑﺎرداً ؟
اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺘﻐﻄ ﺑﺎﻟﺠﺎﻛﻴﺖ أو أي ﺷء آﺧﺮ أﺛﻨﺎء اﻹﺣﺮام إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮ ﺑﺎرداً ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺟﻼ ﻗﺎل  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :ﻻ
ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻤﺤﺮم اﻟﻘﻤﻴﺺ وﻻ اﻟﺴﺮاوﻳﻞ وﻻ اﻟﺒﺮﻧﺲ وﻻ اﻟﺨﻔﻴﻦ إﻻ أن ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻨﻌﻠﻴﻦ ﻓﻠﻴﻠﺒﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﻦ ( رواه
اﻟﺒﺨﺎري )  ( 5458وﻣﺴﻠﻢ ) . ( 1177
ﻓﻔ اﻟﺤﺪﻳﺚ  :ﻧﻬ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ أﺷﻴﺎء ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮِم  ،وإﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ  ،وﻳﻘﺎس ﻋﻠ ﻣﺎ ﻧﻬ ﻋﻨﻪ
اﻟﻨﺒ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ  ،ﻓﺎﻟﺠﺎﻛﻴﺖ أو اﻟﻌﺒﺎءة إذا وﺿﻌﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﻋﻠ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﻬ ﻋﻨﻪ  ،وﻳﺠﻮز ﻟﻪ
أن ﻳﻠﺘﺤﻒ ﺑﻬﻤﺎ إذا أراد اﻟﺪفء دون ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ .
ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :
" وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻠﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻹزار واﻟﺮداء  ،ﻓﻠﻪ أن ﻳﻠﺘﺤﻒ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎء واﻟﺠﺒﺔ واﻟﻘﻤﻴﺺ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ  ،وﻳﺘﻐﻄ ﺑﻪ
‐ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ ‐ ﻋﺮﺿﺎ  ،وﻳﻠﺒﺴﻪ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎً  ،ﻳﺠﻌﻞ أﺳﻔﻠﻪ أﻋﻼه وﻳﺘﻐﻄ ﺑﺎﻟﻠﺤﺎف وﻏﻴﺮه  ،وﻟﻦ ﻻ ﻳﻐﻄ رأﺳﻪ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ " اﻧﺘﻬ
.
" ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى " ) . ( 110 / 26
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ – ﻓ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻋﻠ اﻟﻤﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﺒﺴﻪ ‐ :
" ﻻ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻘﻤﻴﺺ وﻻ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ وﻻ اﻟﺒﺮاﻧﺲ وﻻ اﻟﺴﺮاوﻳﻞ وﻻ اﻟﺨﻔﺎف إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ إزاراً ﻓﻴﻠﺒﺲ اﻟﺴﺮاوﻳﻞ  ،أو ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻧﻌﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻠﺒﺲ اﻟﺨﻔﺎف .
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وﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻤﻌﻨ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  ،ﻓﻼ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻌﺒﺎءة وﻻ اﻟﻘﺒﺎء وﻻ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ وﻻ اﻟﻔﻨﻴﻠﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ " اﻧﺘﻬ. 
" ﻛﻴﻒ ﻳﺆدي اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة " ) ص . ( 8 ، 7
وﻗﺎل أﻳﻀﺎً :
وﻻ ﺑﺄس أن ﻳﻠﻒ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻋﻠ ﺟﺴﻤﻪ ﺑﺪون ﻟﺒﺲ  ،وﻻ ﺑﺄس أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎءة رداء ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎدة .
" ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة " ) ص . ( 64
وﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮ ﺑﺎرداً ﻓﻠﻠﻤﺤﺮم أن ﻳﻠﺘﺤﻒ ﺑﻌﺒﺎءة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد  ،ﻓﺈذا اﺣﺘﺎج إﻟ
ﻟﺒﺲ ﺟﺎﻛﻴﺖ ﻟﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﺮد إﻻ ﻫﻮ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻟﺒﺴﻪ  ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺮج اﻟﻔﺪﻳﺔ  :ذﺑﺢ ﺷﺎة أو ﺻﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم  ،أو إﻃﻌﺎم ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ  .ﻳﻔﻌﻞ أي واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮة رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ اﺣﺘﺎج أن
ﻳﺤﻠﻖ رأﺳﻪ وﻫﻮ ﻣﺤﺮم  ،ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ) : ﻓَﺎﺣﻠﻖ ، وﺻﻢ ﺛَﻼﺛَﺔَ اﻳﺎم ، او اﻃْﻌﻢ ﺳﺘﱠﺔَ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ، او اﻧْﺴﻚْ
ﻧَﺴﻴﺔً ( رواه اﻟﺒﺨﺎري ) (4190وﻣﺴﻠﻢ ). (1201
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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