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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد
 بإحسان  إىل يوم الدين. أما بعد:وعلى من تبعهم  ،وعلى آله وأصحابه

 

 

 

 

 

رضي هللا عنه وعن  -بن عمر اشتمل هذا احلديث الشريف حديث أيب عبد الرمحن عبد هللا 
وهذا النهي والتحرمي مستفاد   ،عن لبس اخلامت من الذهب للرجال  على هني النيب -أبيه 

أنه جيوز  :وكان يف أول التشريع ،ونبذه خلامت الذهب -عليه الصالة والسالم  -من طرحه 
مث إن رسول  واستمر التشريع على ذلك فرتًة من الزمان ،للرجل أن يلبس اخلامت من الذهب

رمي لبس الذهب حت :وألمته أن آخر األمرين هو -رضي هللا عنهم  -بني ألصحابه   هللا
وهي مسألة حترمي لبس  - على هذه املسألة وملا كان هذا احلديث مشتماًل  .على الرجال

كره يف باب بذ  -رمحه هللا  -ناسب أن يعتين املصنف  - خواتيم الذهب على الرجال
املتقدم  -رضي هللا عنهما وأرضامها  -يف حديث الرباء بن عازب  وقد تقدم معنا .اللباس

على  -عليه الصالة والسالم  -نصه  :وتقدم معنا كذلك ،عن خواتيم الذهب  هني النيب
 .يف الصحيح التحرمي يف حديث علي   

رضي هللا  -هللا بن عمر  عن عبد - 124] : -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
اصطنع خامتًا من ذهب فكان جيعل فصه يف باطن    أن رسول هللا  :-عنهما 

فقال: ) إين   ،مث إنه جلس على املنرب فنزعه ،فصنع الناس كذلك ،كفه إذا لبسه
كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخل ( فرمى به مث قال: ) وهللا ال ألبسه 

 [.خواتيمهم. ويف لفٍظ: جعله يف يده اليمىن ا ( فنبذ الناس أبدً 
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 ،من اخلتم واخلامت أصله ،اخلامت من الذهب :وهوهذا احلديث خص نوًعا  من امللبوسات 
ومن هنا  ،يدينامللبوس يف أصابع ال :واملراد باخلامت ،إذا كان يف هنايته "ختم الشيء"يقال: 
 امللبوس :وخرج من هذا .امللبوس املخصوص يف املوضع املخصوص بأصابع اليدين :املراد به

وامللبوس  ،معلًقا باألذن كالقرط وامللبوس ،على الساعد كالسوار وامللبوس ،لجيف الساق كالدم  
ولكنه  ،الزينةوسع على عباده يف  وهللا  ،اخلامت نوع من أنواع الزينة .على الصدر كالقالدة

وخامت الذهب أمجع  .وما أباح أكثر مما حرم ،حرم عليهم ومنعهم من أشياء حلكمة منه 
حيث أ ثر عن  ،على أنه حمرم على الرجال ويف هذا اإلمجاع شذوذ -رمحهم هللا  -العلماء 

وكذلك حيكى عن  ،-رمحه هللا  -بن حزم بن عمرو كأيب بكر وحممد   :بعض السلف
أهنما قاال: جيوز للرجل أن يلبس اخلامت من  - من أئمة احلديث - إسحاق بن راهويه

كبري عن مجيل الما روى الطرباين يف  :منها ،الذهب. وهذا القول احتجوا له بأحاديث وآثار
يلبسون خامت الذهب: زيد بن   رأيت مخسًة من أصحاب رسول هللا"بن يزيد أنه قال: 

 ."وعبد هللا بن يزيد ،وأنس بن مالك ،والرباء بن عازب ،وزيد بن أرقم ،حارثة

ولكن هذا األثر فيه ضعف ونبه عليه  ،فهؤالء اخلمسة حكى عنهم أهنم لبسوا خامت الذهب
وثانًيا: لو ثبت ال يقوى على  .ولذلك مل يثبت -رمحهم هللا  -غري واحد من أهل العلم 

 ،رمبا خفي عليهم التحرمي -رضوان هللا عليهم  -الصحابة  ألن ؛ معارضة املرفوع إىل النيب
فظن الذي مل حيضر أن  ،عن الشيء ومل حيضره اآلخر  ولرمبا حضر بعضهم هني النيب

جياب عنه أول شيء من جهة  :فإًذا .وهذا كثري  ومعروف ،يتأول ذلكاألمر باق  على احلل ف
ره مجع  وهذا اجلواب اختا ،وثانًيا: أنه لو صح حلمل على عدم علمهم .السند: أنه متكلم  فيه

لكن  .-رمحة هللا على اجلميع و  رمحه هللا -اإلمام ابن القيم  :من العلماء واألئمة منهم
ممن روى  - كما هو معلوم  - والرباء بن عازب ،أنه حكى فيهم الرباء بن عازب :اإلشكال

ولذلك لعل جوابه  ،التختم بالذهب ( كما يف الصحيح حديث ) هنانا عن سبع ( ومنها: )
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فلو قال قائل:   ،وأما الرباء فعنده علم ،- أكثر من حكي عليهم وهم األغلب - على األكثر
فكيف جياب عن الرباء لو  ،كيف جياب عن الرباء؟ حبيث أن األربعة نقول ميكن مل يعلموا

وهذا ما جعل  ،راهة وليس للتحرميبأنه فهم أن النهي للك :صح األثر؟ فيمكن أن جياب
أن الراوي إذا  :-رمحهم هللا  -وهو مسلك طائفة من أئمة األصول  -رمحهم هللا  -العلماء 

 ،ألن املأمور باتباعه هو النص والرواية ؛روى وخالف ما روى أن العربة مبا روى ال مبا رأى
      ويكون قوله:  ،س للتحرميفيلتمس له املخرج بأنه رمبا فهم أن هذا النهي لي :وأما عمله

خاصة وأن امللبوسات هي أقرب  ،) هنانا ( أي: هنانا على سبيل التنزيه ال على سبيل التحرمي
من أئمة األصول كثريًا  -رمحهم هللا  -وهذا الذي جيعل اجلمهور  ،إىل العادات من العبادات

ألهنا أبعد  ؛النص بالتحرمي ا منتورعً  ؛ة ال إىل التحرميديث العادات إىل الكراهاحأما جيعلون 
 .العبادات احملضةمن عن التعبد 

وعلى كل حال، فنقول: إن حديث ) هنانا ( عن الرباء إن كان حيتمل النهي التنزيه والتحرمي 
أخذ احلرير بيمينه والذهب بشماله   أن النيب :فإن حديث علي يف الصحيح عنه 

يقال إنه  نص ) حرام  ( فليس فيه جمال ألن فهذافقال: ) هذان حرام  على ذكور أميت ( 
ولكن  ،ألنه لو قال: ) ال تلبسوا ( الحتمل التحرمي واحتمل الكراهة ؛حممول على الكراهة

در احلكم بالتحرمي فهذا نص وال حينما يقول: ) حرام ( فعلماء األصول يقولون: إنه إذا ص  
ال ، لكن لو قال: "لة على التحرميفهي من الصيغ الصرحية يف الدال ،حيتمل معىن غريه

فأنسب األوجه واألجوبة ما  :وعليه ،الحتمل أنه هني حترمي وهني كراهة "ال تلبسوا" "،تفعلوا
 يكون قد محله على الكراهة. - إذا صح عنه - ذكر من أنه يكون

يلبس  أنه كان  :- يف ما رواه أمحد يف مسنده - كذلك أكدوا هذا بأن الرباء بن عازب
مث ذكر غزوًة من غزوات رسول  "ألبسنيه  إن النيب"وقال:  ،مت الذهب فعوتب يف ذلكخا
وكرر ذلك  - ينظر يف القوم  فجعل النيب ،قسم فيها الغنيمة وبقي خامت  من ذهب  هللا
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هذا  . هللا ورسوله ( همث قال له: ) خذه فالبس ما ألبسك ،حىت أخذ بيد الرباء - مرات
وحيمل على ما  ،ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ،فيه ضعف فيه جمهول - أيًضا - احلديث

بأنه  :- أيًضا - جياب عنه ،لضعفجياب عنه من جهة السند با :طبًعا اجلواب عنه .ذكرناه
 ،ألن الذهب كان مباًحا يف أول األمر ؛أن هذا يف وقت احلل قبل حترمي الذهبحيتمل 

 .ما كان جيوز للرجل أن يلبس الذهبل حينذه الغزوة كانت يف أيام احلفيحتمل أن ه

إن هذا  :ولذلك قالوا ،عندهم أن الرباء كان صغري السن -رمحهم هللا  -لكن فقهاء احلنفية 
 ؛: أنه جيوز إلباس الذهب للصغارقول بعض أصحاب اإلمام أيب حنيفةوهو .. يقوى محله

؟ فإن الصيب كلف أو الل املكلف مكلف بغري املوهذه مسألة راجعة ه .ألهنم غري مكلفني
ه املسألة تندرج ذه ؟ويكون التكليف للكبري ، فلو لبس الذهب هل مينعه الكبريغري مكلف

ومن أمثلتها: لو أنك مررت على  "هل املكلف مكلف بغري املكلف؟"حتت هذه القاعدة: 
) رفع القلم عن ثالثة ( هل جيب عليك أن  النائم غري مكلف ،رجل  نائم واألذان يؤذن

أن  :أن الصيب إذا قلنا ،هذه املسألة :توقظه؟ هل املكلف مكلف بغري املكلف؟ ومنها
ويكون التكليف معلًقا بوليه فال جيوز أن  ،فحينئذ  وليه مينعه :املكلف مكلف بغري املكلف

وسع  :ومن هنا ،إن الرباء صغري :فهم خيرجونه على هذا األصل ويقولون .يلبسه الذهب
 .وأنه ال بأس بذلك وال حرج ،يف لبس الصغري من الذكور للذهببعض فقهاء احلنفية 

أن أحاديث النهي صرحية وقوله: )حرام  على ذكور أميت (  :- كما ذكرنا  - والذي يظهر
فيكلف املكلف بغري املكلف على الوجه الذي خيتاره  ،سواًء كان املكلف أو غري املكلف

 .-رمحهم هللا  -بعض أهل العلم 

 رأى يف يد صهيب  أن عمر " :دليل ثالث عن سعيد بن املسيب - أيًضا - هلم
فقال: قد رآه من  !قال: ما يل أراك تلبس اخلامت من الذهب؟ ،خامتًا من ذهب فعتب عليه

هذا أول شيء من  ".فسكت عمر . قال: من؟ قال: رسول هللا !هو خري منك فلم ينهين
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وهو يرويه النسائي يف سننه وبوب له بالرخصة وهو ضعيف   ،ضعيف - أيًضا - ناحية السند
وهذا يدل على أن  ،أنكر وثانًيا: أنه لو صح فيجاب أواًل: بأن عمر  .من جهة السند

التحرمي وعمر من ألصق الصحابة   فهموا من هني النيب -رضوان هللا عليهم  -الصحابة 
 ،ه فهو يف االتباع أوىل من صهيب  أنه مأمور  باتباع سنتإضافًة إىل  ، برسول هللا

حيمل على وقت اجلواز وأن  : أنه لبس ومل ينكر عليه النيبويكون لو حدث من صهيب 
وغريها مما اختلف فيه  ،كاملتعة  :وهذا موجود ومعروف وله أمثلة ،صهيًبا مل يعلم بالناسخ

 .بالتحرمي  يبوخالف فيه من مل يبلغه النص عن الن ،-رضوان هللا عليهم  -الصحابة 

: أنه ال جيوز للرجل أن يلبس - وهو كاإلمجاع - وهبذا يقوى قول مجاهري السلف واخللف
عليه الصالة  -صريح قوله  - كما ذكرنا  - وهذا التحرمي دل عليه ،اخلامت من الذهب

أخذ   أن النيب :-وأرضاه رضي هللا عنه  - بن أيب طالب يف حديث علي -والسالم 
    فدل قوله:  .واحلرير بيد مث قال: ) هذان حرام  على ذكور أميت حلٌّ إلناثها (الذهب بيد  

ألنه قال يف الذهب: ) حرام  على  ؛) حرام ( على أنه ال جيوز للذكور أن يلبسوا الذهب
 .ذكور أميت ( فهذا شامل للخواتيم وغريها

خواتيم الذهب ( فنص ) هنانا عن  :كما يف حديث الرباء يف الصحيح   ثانًيا: أن النيب
أنه  :-عليه الصالة والسالم  -ويف احلديث الصحيح عنه  .هنى عن ذلك  على أن النيب

(  ؟!ملا رأى الرجل ختتم بالذهب قال: ) أيعمد أحدكم إىل مجرة  من نار  فيضعها يف أصبعه
  حديث إنكار النيب - بل أخذ بعض العلماء من هذا احلديث ،فهذا يدل على أنه حمرم

من كبائر أخذوا منه دلياًل أن لبس الذهب يعترب كبريًة  - ووعيده بأن التختم مجرة  من نار
 الذنوب إذا لبسه الرجل.

فال جيوز أن  ،املسألة الثانية: أن هذا التحرمي للبس الذهب عام شامل  لقليل الذهب وكثريه
فلو   :وعليه ،قليلبس الذهب أو خامت الذهب سواًء كانت نسبة الذهب هي األكثر أو األ
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فإنه ال  :- ولو كان املطلي نسبًة ضئيلة - كان أصل اخلامت من غري الذهب وطلي بالذهب
 توي قليله وكثريه.فيس :وعليه ،ألن التحرمي متعلق بعني الذهب ؛جيوز له أن يلبسه

وحكى بعض العلماء فيه  ،ص اخلامتف   :ويقال ،ص اخلامتجعل ف    أن النيب :هنا يف احلديث
كما ذكر بعض   - وأكثر ما ينطقه العامة ،- وف ص ف صٌّ وف صٌّ  - وحينئذ  يكون مثلثًا ،الضم

فص اخلامت من باطن   فجعل النيب .( والرواية: ) ف ص ،للفاء "صف  "بالكسر  - العلماء
ألنه نوع  ؛-م عليه الصالة والسال -وهذا من أبلغ ما يكون يف التواضع والتزهد منه  ،الكف

 :والذي دلت عليه السنة ،من الزينة وزيادة يف الزينة ومن ذلك جعل الفص من باطن الكف
وسئل عن هذه املسألة بعض  ،أنه إذا جعل الفص من باطن الكف أن له أصاًل من السنة

إذا جعل الفص ظاهرًا ومل جيعله من باطن الكف  .-رمحه هللا  -كاإلمام مالك   ،أئمة السلف
ولعله مل  ،بأنه هو املشهور واملعروف عند الناس :وأجاب بعض العلماء ،عله من الظاهرفج

عليه  -لرميه للتختم جعل الفص من باطن الكف. وأما بالنسبة   تبلغه الرواية بأن النيب
هو  :انتظر حىت جلس على املنرب -عليه الصالة والسالم  -لكونه  -الصالة والسالم 

فاختذ الناس  -رضي هللا عنهما  كما نص عليه عبد هللا بن عمر  - الذهباصطنع اخلامت من 
 ، يف هذا دليل على مسائل:مثله

  على متابعة النيب -ورضي هللا عنهم أمجعني   - املسألة األوىل: حرص أصحاب النيب
 بل وصلت إىل أبلغ من ،حىت وصلت إىل لباسه وهيئة لباسه ونوع لباسه ،متابعًة تامًة كاملة

يقول: ) رأيت   خادم رسول هللا -رضي هللا عنه وأرضاه  -فهذا أنس بن مالك  ،ذلك
  فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول هللا ،يأكل يف قصعة وهو يتتبع الدباء  النيب

على أن السنن  - أيًضا - وفيه دليل . يتتبعها ( وهذا من أبلغ ما يكون يف متابعة النيب
ويؤجر إذا نوى املتابعة   أن اإلنسان يتابع فيها رسول هللا :يئات والعاداتولو كانت من اهل

مل ينكر على الصحابة أهنم اختذوا اخلامت ملا رأوه اختذ اخلامت مع أن   ألن النيب ؛ للنيب
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وهذا يدل على أن سنن  ، تأسًيا بالنيب وقد اختذوا ،أغلى من الفضةالذهب فيه كلفة وهو 
فيها كمال اهليئة  تخاصًة إذا كان ،فإنه يؤجر  فيها التأسي بالنيب العادات من قصد

عليه الصالة  -حيث ثبت عنه  ، العمامة عن رسول هللا :ومن ذلك ،والشارة واحلال
وأرسل  -رضي هللا عنه وأرضاه  -وعمم عبد الرمحن بن عوف  ،أنه لبس العمامة -والسالم 

عليه الصالة والسالم  -يا ابن عوف ( وهي سنة عنه العذبة بني كتفيه وقال: ) هكذا فاعتم 
وهذا يدل على أن من فعلها وقصد  ،من بعده -رضي هللا عنهم  -فعلها أصحابه  -

إىل عهد   -رمحهم هللا  -وما زلنا نرى العلماء واألئمة  ،أنه ال ينكر عليه  التأسي بالنيب
ولرمبا إذا  ،ويستهجنها ويستنكرها أن البعض يستغرهبا اآلن :وإمنا املشكل ،قريب يتعممون

 .وكان الناس يف القدمي على العكس !رأى طالب علم  لبس العمامة أنكر عليه

مع أن طائفة من  ،أهنا من اهليئات - على القول الضعيف - أن هذه السنن يبني :ومن هنا
وذلك  ،ألن فيها كمال حال وشارة ؛ا فيه جمال للتأسي وأهنا من السننالعلماء يرون أن هذ

والبعض يتوقاها  ،أقرب وأكمل وأصون للعبد وأكثر حياًء له وحتفظًا وهذا مشاهد وجمرب
فاألشياء  !وكل هذا من اخلطأ واخللل ،ولرمبا ينسبها وأصبح ينسبها شارًة لبعض أهل البدع

  -  التأسي برسول هللاومن سنته وهديه إذا فعلها اإلنسان قاصًدا   الثابتة عن رسول هللا
ويشكرون وال يثربون على  ،حيمدون وال يذمون فإهنم :- مطلبة العلم ومن يقتدى هبك

وأرضاهم رضي هللا عنهم  -مل يعتب على الصحابة   فإن النيب ؛اخلامت :أفعاهلم. ومن ذلك
يه إىل يوم صلوات هللا وسالمه وبركاته عل -رأوه لبس اخلامت  أهنم لبسوا اخلوامت جملرد أن -

 .-ورضي هللا عن أصحابه أمجعني  ،الدين

عليه الصالة  -يف اختاذه  .اختذ بداًل عنه خامت فضة  أن النيب :يف الرواية يف الصحيح
أنه ملا رمى اخلامت  :أصل الرواية [ ) وهللا ال ألبسه (] يف قوله هنا يف الرواية:  ..-والسالم 

 -عليه الصالة والسالم  -أقسم  ،وهي رواية يف الصحيح [ا ( ) وهللا ال ألبسه أبدً ] قال: 
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وهذا ال  ، وهذا يدل على أنه آخر األمرين من رسول هللا ،أنه ال يلبس خامت الذهب أبًدا
وفيه دليل على جواز القسم من  .-عليه الصالة والسالم  -خاصة وأنه أقسم  يدخله النسخ

أن يقسم باهلل على  :لطالب ومن يقتدي بهالعامل واألب واملعلم إذا أراد أن يشحذ مهة ا
قسم على أنه أ  فإن رسول هللا ؛إحقاقًا للحق وإبطااًل للباطل ؛حترمي احلرام وحتليل احلالل

 ال يلبس خامت الذهب.

وفيه دليل على مشروعية التختم  .ويف رواية الصحيح: أنه اختذ بداًل عنه خامتًا من فضة
ومنهم من قال: إنه مكروه إال إذا كان لذي سلطان  أو والية أو  ،بالفضة خالفًا ملن كره ذلك

  قالوا: ألن النيب ،كالعلماء واملفتون حيتاجون إىل توقيع وضبط كتبهم  :من حيتاج إىل اخلامت
اختذ اخلامت حينما كتب كتبه إىل ملوك األرض يدعوهم بدعاية اإلسالم إىل التوحيد وشهادة 

 ،ون الكتب إال إذا كانت خمتومةفقالوا له: إهنم ال يقرؤ  ، سول هللاأن ال إله إال هللا وأنه ر 
فاختذ اخلامت فقالوا: إن اختاذ اخلامت كان لسبب وعلة فال يشرع إال ملن كانت قد حتققت فيه 

رمحة  -وهذا هو مذهب بعض احلنفية وبعض احلنابلة وبعض أصحاب الشافعي  .هذه العلة
 .-على اجلميع  هللا

وهو قول اإلمام مالك من أئمة السلف ووجه  عند أصحاب  ،ستحبإنه م :قالواوالذين 
لبسه ولبسه من   ألن النيب ؛قالوا: إنه مستحب -رمحة هللا على اجلميع  -اإلمام أمحد 

 لبس اخلامت  أن النيب :كما ثبت يف الصحيح يف قصة اخلامت  ،بعده أبو بكر وعمر وعثمان
مث ملا كان  ،مث ملا كان بعد أبو بكر لبسه ،- يف الصحيح وهو حديث عبد هللا بن عمر -

حىت إذا جلس يوًما من األيام على  ،مث ملا كان من بعده عثمان لبسه ،من بعده عمر لبسه
وبئر أريس يف اجلهة الغربية اجلنوبية من  .قف بئر أريس عبث يف اخلامت فسقط من يده

وهي اليت سقط فيها  "،بئر اخلامت"يقال هلا وقد كانت موجودًة إىل عهد  قريب و  ،مسجد قباء
رضي هللا عنهم  -فالشاهد من هذا أن الصحابة من بعده واخللفاء الراشدون  . خامت النيب
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وأنه إذا فعله اإلنسان فدل على أنه سنة  ،لبسوا هذا اخلامت ولبسوا اخلامت وختتموا -وأرضاهم 
أنه سئل عن اخلامت  :-رمحه هللا  -د فإنه يؤجر. وعن اإلمام أمح  قصد التأسي بالنيبب

اختارها بعض  -رمحه هللا  -وهو رواية عن اإلمام أمحد  "ال بأس به وليس له فضل"قال: 
وأما الذين كرهوا اخلامت  .-رمحة هللا على اجلميع  -وقال هبا طائفة  من احلنفية  ،أصحابه

 ،اذ اخلامت من الفضة بالنسبة للرجلوأنه ال بأس باخت ،فإن السنة قوية يف رد قوهلم :ومنعوا منه
 فإنه يؤجر على ذلك.  وأنه إذا فعل ذلك تأسًيا بالنيب

فعلها   احلادثة اليت وردت يف هذا احلديث أن النيبو أن هذه القصة  :يف بعض الروايات
فإن كان يف  ،وهذا حيتمل أنه يف يوم اجلمعة وحيتمل أنه يف غري أيام اجلمعة ،وهو على املنرب

 -على األحكام الشرعية يف خطبته  -عليه الصالة والسالم  -فهو تنبيه منه  :يوم اجلمعة
عليه  -فيه حرصه  ،فاألمر واضح :وإن كان يف غري يوم اجلمعة .-صلوات هللا وسالمه عليه 

، حيث انتظر حىت على حتري أو تعاطي األسباب لشيوع السنة والعلم هبا -الصالة والسالم 
 وهللا تعاىل أعلم. -صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين  -جلس على منربه 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

وأشرف  رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري خلق هللا أمجعني احلمد هلل
ومن سار على سبيله وهنجه إىل يوم  ،األنبياء واملرسلني سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه

 الدين. أما بعد:

هذا احلديث الشريف والذي يتعلق ببيان الرخصة يف  -رمحه هللا  -فقد ذكر اإلمام احلافظ 
، ونظرًا الشتمال هذا احلديث س احلرير إذا كان موضع أصبع أو أصبعني أو ثالث أو أربعلب

عقب األحاديث اليت دلت  -رمحه هللا  -ناسب أن يذكره املصنف  ،على الرخصة واإلذن
، وإذن على التحرمي واملنع. وهذا ما يسميه العلماء بـ"الرخصة"، والرخصة: استباحة حملظور

إما بإذن يف فعل  حمرم، أو ترك لواجب. ونظرًا ألن  :وهي تكون حمرم،من الشرع يف أمر 
: أن -رمحهم هللا  -الرخص تأيت بعد تقرير األصل، فإن من عادة العلماء واحملدثني والفقهاء 

يذكروا أحاديث الرخص بعد بيان األصول؛ لئال يظن أن الرخص هي األصل، ولئال يظن أن 
يف األحاديث الصحيحة عن  قدم املصنف هني النيب األصل جواز هذا األمر، ولذلك 

خمتص بالرجال دون النساء، وملا كان  -كما قدمنا   -لبس احلرير، وهذا التحرمي والنهي 
 .فإن الرخصة تتعلق بالرجال دون النساء :خاصًّا بالرجال دون النساء

 يف لبس احلرير على صورتني: وقد جاءت الرخصة من رسول هللا 

: أن عن عمر بن اخلطاب  - 124 ]: -رمحه هللا تعاىل  -يقول املصنف 
أصبعيه  هنى عن لبوس احلرير إال هكذا، ورفع لنا رسول هللا   رسول هللا

عن لبس احلرير إال موضع أصبعني أو  هنى النيب  السبابة والوسطى. وملسلم:
 ثالث أو أربع [.
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الصورة األوىل: جاءت مطلقة كأهنا تفرق بني القليل والكثري من احلرير، وهي اليت اشتمل 
هنى عن لبس احلرير إال  ] أن النيب : - حديث عمر بن اخلطاب  -عليها حديثنا 

صلوات هللا وسالمه  -بأصبعه السبابة واليت تليها  -عليه الصالة والسالم  -وأشار  هكذا [
أن الشرع فرق بني قليل احلرير وكثري احلرير، مث  :ى ذلك: تكون الرخصة هنا. بناًء عل-عليه 

كان احلرير الذي يف ثوب اإلنسان بقدر   لوزاد حديث عمر إىل أربعة أصابع، ومن هنا: 
حاطًا كأن يكون يف طرف الثوب، أو يكون علًما يف الثوب، أو يكون ف  قل:  أربعة أصابع فأ

أربعة  -للكف، أو على مدخل الرقبة والرأس، أو يكون على أطراف اجليوب هبذا القدر 
فيه شيًئا  : فال حرج وال بأس. هذا النوع من الرخصة مل يشرتط النيب -أصابع فأقل 

 معيًنا.

وجود احلاجة  من الرخصة: فقد جاءت بسبب، وهو - أو الصورة الثانية -وأما النوع الثاين 
ض: كاحلكة، واجلرب، والقمل، وحنو ذلك مما يدعو إىل لبس احلرير. وثبت هبا من مر 

 -: "أنه رخص للزبري بن العوام وعبدالرمحن بن عوف احلديث الشريف عن رسول هللا 
. وجاء يف رواية الرتمذي: أهنما كانا حلكة للقمل" كما يف رواية الصحيح -رضي هللا عنهما 

ختتص بوجود حاجة داعية إىل لبس احلرير، ومن  الصورة الثانيةيف غزوة، أي: يف سفر. فهذه 
من أمثلتها: ما  ،هنا: تتقيد هذه الصورة بوجود احلاجة، فلو كان اإلنسان مريًضا باحلكة

ب يف هذا لفتجده إذا لبس الثياب يهرش يف جلده. الغا ى يف زماننا بـ"حساسية اجللد"يسم
: أنه إذا لبس اللباس عادة اللباس أن يكون -املسلمني محانا هللا وإياكم و  -النوع من املرض 

دافًئا، فإذا دفئ اجلسم سخن البدن، وإذا سخن البدن هاجت احلكة، ومن هنا قال العلماء: 
 رخص الشرع لوجود احلاجة.

واحلرير بطبيعته لني امللمس، ومادته أرفق باجللد، فإذا كانت به حكة ال يهيج اجللد وال يهيج 
هذا األذى، ومن هنا: إذا لبس احلرير كانت وطأة الثوب عليه أخف مما لو  البدن حلصول
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لبس القطن، أو الكتان، أو الصوف، أو حنو ذلك من اللباس الذي يهيج احلكة على 
أصيب مبرض اجلرب: فإنه يهوج جلده، ويهرش يف  وكذلك القمل، وكذلك من جسده.

لشرع لوجود هذه احلاجة يف لبس هؤالء بدنه. واحلرير أرفق وأخف وألني، ومن هنا: رخص ا
 للحرير.

لكن هذه الصورة الثانية من اإلذن والرخصة تتقيد باحلاجة، وبناًء على ذلك: ال يؤذن 
، فلو قال -سواء كان احلكة أو غريها  - للشخص إال إذا كان به سبب داع  إىل لبس احلرير

و يدفع عنك هيجان اجللد، أو له الطبيب: إذا لبست احلرير فإن هذا خيفف عنك األمل، أ
أنه إذا لبس احلرير أن هذا  -أيًضا  -حنو ذلك، فحينئذ: يرخص له. أو غلب على ظنه 

يذهب عنه أو خيفف عنه األمل: فال بأس. وهذا النوع من الرخص ليس يف مقام الضرورة؛ 
ى نفسه الرخصة، والضرورة: أن خياف عل لى اإلنسان أن ميوت إذا مل يتعاطألنه ال خيشى ع

املوت أو تلف عضو من أعضائه. وهنا ال خياف املوت وال تلف العضو، ومن هنا: فهي من 
نوع الرخص يف املرتبة الثانية وهي: مرتبة احلاجة، والقاعدة عند العلماء: "أن ما أبيح للضرورة 

 كل واحلاجة يقدر بقدرها". يتفرع على هذا مسائل، منها: أننا ال نبيح له استعمال احلرير يف
، وإذا احتاج إىل احلرير بدنه إذا كانت احلكة يف بعض البدن، فمثاًل: لو كانت احلكة يف رقبته

تاج إىل ما هو حول الرقبة: يفصل يف ثيابه حول الرقبة؛ ألن باقي البدن ليست به حاجة، حي
ل لكن لو كانت احلكة يف كل البدن أجزنا له اللبس. وهكذا على التفصيل املقرر؛ ألن األص

أنه يقدر بقدره، فاألصل موجب للتحرمي، وال رخصة إال عند  :يف هذا النوع من الرخص
 وجود احلاجة، فيقدر اإلذن واجلواز بقدر تلك احلاجة.

كما دل عليه   - دل هذا احلديث على جواز لبس األصبع واألصبعني إىل أربعة أصابع
: أن -ة من احملققني ئفكما اختاره طا  -، والصحيح عند أئمة احلديث - حديث عمر 
تثبت  :وبناًء على ذلك ، هذا الذي ذكره املصنف أنه مرفوع  إىل النيب  حديث عمر
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لرجل أن يكون يف لفيجوز  ،-رمحهم هللا  -وبه قال مجهور العلماء واألئمة  ،به الرخصة
حيث أثر عن عبد  :وخالف يف هذه املسألة بعض السلف ،لباسه من احلرير قدر أربعة أصابع

وسئل عن القليل من احلرير فنهى عن  ،أنه شدد يف ذلك -رضي هللا عنهما  -هللا بن عمر 
وهو بالبطحاء  -رمحهم هللا ورضي هللا عنه وأرضاه  -وسأله أصحابه  ،لبس القليل والكثري

 أنه -وكذلك عن احلسن البصري ما يدل على ذلك  .فنهاهم عن قليل احلرير وكثريه :مبكة
ومجاهري السلف واخللف على أنه جيوز للمسلم أن ، - منع من القليل والكثري من احلرير

 در األربعة أصابع فما دون للرجل.يلبس من احلرير ق

على أن  -رمحهم هللا  -فجمهور العلماء  :وجود احلكة دوأما بالنسبة لإلذن بلبس احلرير عن
 ،- الذي معنا كما يف حديث عمر   - وقد ثبتت يف الصحيحني ،الرخصة ثابتة يف ذلك

رمحه هللا  -وهذا الظن به  ،مل يبلغه هذا احلديث -رمحه هللا  -إنه لعل اإلمام مالك  :وقالوا
لبس احلرير إذا  أنه رخص يف  :أنه لو بلغته السنة الستثىن كما استثنت السنة. وعنه رواية :-

بن حبيب من أصحابه. وحديث  وهذه الرواية قال هبا عبد امللك ،يف اإلنسان حكة تكان
 ة ثابت  يف الصحيح من حديث أنس بن مالك ن بلبس احلرير لوجود القمل واحلكاإلذ

 -لعبد الرمحن بن عوف وكذلك للزبري بن العوام  -عليه الصالة والسالم  -يف ترخيصه 
 ،فإن السنة إذا ثبتت فإنه حيكم مبوجبها :وبناًء على ذلك ،-رضي هللا عن اجلميع وأرضاهم 

كما أشار إىل ذلك احلافظ ابن عبد الرب يف   ،بأنه مل يبلغه -رمحه هللا  -ويعتذر لإلمام مالك 
 ".االستذكار"

فاجلمهور ملا قالوا: إنه جيوز لإلنسان أن يلبس احلرير من  ،وأما بالنسبة لالستثناء ألجل احلكة
رب وحنو ذلك مجهور العلماء على أنه جيوز له يف السفر أجل وجود املرض واحلكة واجل

إىل أن الرخصة بلبس احلرير ختتص  -رمحهم هللا  -وذهب بعض أصحاب الشافعي  ،واحلضر
دة يف وقالوا: ألن رواية الرتمذي مقي    باإلنسان حكة أو قمل أو حنو ذلك، بالسفر إذا كان



                                   هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                    (                           124رقم احلديث ) 
 

 3102 

ملا  -رضي هللا عنهما  -بن عوف والزبري  أي: أن عبد الرمحن "يف غزاة  هلما": قول أنس 
: -أي: بعض أصحاب اإلمام الشافعي  -فقال هؤالء  .الرخصة كانا يف سفر  سأال النيب

ألن اإلنسان يف السفر ال يتيسر  ؛ولذلك تقيد هذه الرخصة بالسفر ،إن السفر مظنة الرخصة
وهذا القول  ن يف احلضر،، خبالف ما إذا كاأن يتعاطى األسباب له العالج وال يتيسر له

 .-رمحه هللا برمحته الواسعة  -اختاره اإلمام ابن الصالح من الشافعية ومن أئمة احلديث 
ألن العلة اليت من  ؛ومجهور العلماء واألئمة على أن الرخصة ال ختتص بالسفر وحجتهم قوية

يه احلكم بني وهذا ال خيتلف ف ،وجود املرض والضرر بالبدن :أجلها أجيز لبس احلرير هي
 :وعليه ،مل يكن لوصف السفر تأثريًا يف احلكم بتقييد احلكم به :ومن هنا ،السفر واحلضر

وال بأس على اإلنسان إذا كانت به حكة  ،فإن الرخصة تشمل احلاضر كما تشمل املسافر
 ا.أن يلبس ثوب احلرير سواًء كان مسافرًا أو حاضرً 

بعباده يف أحكام التشريع  ولطف هللا  ،ويسرها يف هذا احلديث دليل على مساحة الشريعة
 ،حيث وسع هللا على عباده يف هذا النوع من احملرم وأجاز هلم هذا القدر :وتيسريه عليهم

ا فيه مل ؛عدم لبس احلرير :وال شك أن األفضل واألكمل ،وهذا فيه رفق بالعباد وتيسري عليهم
الذي بيناه يف األحاديث الصحيحة عن إعمال األصل  -كما ذكرنا   -من إعمال األصل 

         واليت تقدمت معنا يف أول الباب. ، رسول هللا

 

    

    

                         


