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 ] كتاب اللباس [

هذا الكتاب يعترب من أهم الكتب اليت  ] كتاب اللباس [: -رمحه هللا  -يقول املصنف  
فعموم البلوى بأحكام  ،حيتاج املسلم إىل معرفة مسائلها وأحكامها وذلك لشدة احلاجة إليه

أحل هللا  وسنته يف ما من هدي النيب  نة  ي من طالب العلم أن يكون على بياللباس يقتض
 .ممن اللباس وما حر 

اللباس لعباده   هللا وقد أحل .ا يغطي عورة اإلنسان ويقيه احلر والربدوأصل اللباس: م

 چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژفقال:  عليهم من فوق سبع مساوات   وامنت

فهذا يف سياق  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ
 -صلوات هللا وسالمه عليه  -أنه اكتسى وأمر أصحابه وأمته   وثبت عن النيب .االمتنان

 ،مواللباس ما أحله هللا أكثر مما حر  .بالكسوة اليت حتفظ عورة اإلنسان وتصونه عن الفتنة
أو كان  ،يف الدين واخللق على عباده من اللباس إال ما كان فيه ضرر   م هللا ولذلك مل حير 

وحنو  ،أو كان شعارًا ألعداء هللا ،أو كان على وجه السرف واخليالء ،أو كان مشيًنا ،مؤذيًا
 .ذلك من األسباب اليت توجب حترمي اللباس

الدليل يف   حىت يدل األصل يف اللباس أنه مباح   على أن -رمحهم هللا  -وقد أمجع العلماء 
ما كان شفافًا  :ما حرم هللا ورسوله من اللباسن فم ،على التحرمي كتاب هللا وسنة النيب 

ما ثبت يف  :واألصل يف ذلك ،سواء يكشف العورة حبيث يكون وجوده وعدمه على حد   
أنه قال: ) صنفان من أهل النار مل أرمها: نساء  كاسيات    احلديث الصحيح عن النيب

: - عليه الصالة والسالم -عاريات  مائالت  مميالت على رؤوسهن كأسنمة البخت ( فقوله 
ولكنهن يف احلقيقة قد  ،عاريات ( مبعىن: أهنن يف الظاهر قد لبسن اللباس ) كاسيات  

أمجع العلماء  :ومن هنا .لكون اللباس شفافًا وجوده وعدمه على حد  سواء ؛انكشفت العورة
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ميكن أن يرى  الذي :وضابط الشفاف هو ،على حترمي اللباس الذي يشف - رمحهم هللا -
 .- سواًء كان من الرجال أو كان من النساء - من حتته لون البشرة

لفت األنظار أن يلبس اإلنسان لباًسا ي :وهو ،لباس الشهرة :كذلك أيًضا مما حرم هللا ورسوله
ما  فأشد   ،وهذا خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص .غربًاإليه ويكون لباًسا م  
كأن يلبس الرجل   ،باملروءة واحلياء إذا كان على وجه  فيه استخفاف   :يكون لباس الشهرة

كما جرى عليه بعض األحداث يف هذه   ،لباًسا قصريًا فيخرج إىل الناس مكشوف الفخذين
فهذا  ،-نسأل هللا أن يصلحهم وأن يصرف عنهم الفنت ما ظهر منها وما بطن  -األزمنة 

: ) من  قال ءةفإذا لبس لباس الشهرة الذي يقدح يف املرو  .ألنه يشتهر به ،لباس الشهرة
أنه يشهر به يوم  :يامة ( وهذا وعيد  شديدة  يوم القلباس شهرة  ألبسه هللا ثوب مذللبس 
 .على حرمة اللباس املشني الذي يقدح يف املروءة فدل ،القيامة

 وأ ،وما يكشف الفخذين ،أن تلبس املرأة ما يكشف سواعدها :وهكذا بالنسبة للنساء
ألن العلماء يقولون:  ؛إن هذا جائز   :أن بعض املتأخرين يقول :والعجب .يكشف الساقني

 -ألن قول العلماء  ؛فاحش وهذا خطأ !ة كعورة الرجل مع الرجلإن عورة املرأة مع املرأ
ال يستلزم أن تكشف املرأة  "إن عورة املرأة مع املرأة كعورة الرجل مع الرجل": -رمحهم هللا 

كما أن الرجل ال خيرج للرجال مكشوف   ،جمامع النساء فخذيها أو تكشف املرأة ساقيها يف
وحتميله  -محهم هللا ر  -فهذا من املغالطة وأخذ كالم العلماء  .الفخذين ومكشوف الساقني

أن تفعل املرأة أو تلبس أو يفعل  :ألن العلماء أمجعوا على أن من خوارم املروءة ؛لما ال يتحم
فأهل املروءة  ،: أن يكون نقصانًا له يف العرفمبعىن ،الرجل أو يلبس ما خيرم من مروءته

كما إذا كشفت املرأة عن   :واحلياء ال يلبسون لبًسا لكونه ال يليق هبم فيأيت هو ويلبسه
لظة مث لبست ثوبًا شفافًا يشف عن أو لبست لباًسا يسرت العورة املغ ،ساقيها يف لباسها
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بق عليه احلديث الذي قدَّمنا: ) نساء   وينط ،هذا فيه الوعيد الشديد كل  .الفخذين والساقني
 .عاريات ( كاسيات  

وإذا  .الطيب وأباح لعباده قد أحل هللا  وأن يعلمن أن ،قني هللا وعلى إماء هللا أن يت
 هللا ستغين بغىن هللا فتحل ما أحلوأن ت ،بدها لزوجهاأرادت أن تبدي مفاتنها وحماسنها فلت

فمن سن  ؛كذلك ال تكون قدوًة سيئةو  ،بًبا للفتنة ألخواهتا تكون سوأن ال ،م هللاوحترم ما حر 
كت ولو أن املرأة هتت !يوم القيامة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل  يف اإلسالم سنًة سيئة

ها فصارت معها وحيفرأهتا أخواهتا أو قريباهتا يف جمت ،فلبست ما يقدح يف حيائها ومروءهتا
يقتضي من املرأة هذا وعيد  شديد  !إىل يوم القيامة ى هبنوإمث من تأس عليها إمثهنف :قدوًة هلن

وعلى األخالق احلميدة اليت ورثتها يف جمتمعها  ،املؤمنة أن حتافظ على حيائها وعلى مروءهتا
 .وبيئتها

 ،وحمارمهك يف حدوده هتإذا شعر بالنقص لكي يت ومن شعر بالنقص أنقصه هللا 
حرم على التخصيص ف ،وحرم ألسباب  خاصة ،لعباده هللا  هأن اللباس أحل :فاملقصود

اس احملرم الذي ورد فهذا من اللب .م احلرير خاصًة على الرجال وأباحه للنساءكما حر   :للجنس
وسيأيت  ،جبنس  دون جنس فال جيوز للرجل أن يلبس احلرير حيث خص ،على وجه  خاص

 ر به هذا الباب.ويصد - رمحه هللا -ديث الذي سيذكره املصنف احلتفصيله يف 

م يف احلال وهذا من الثوب أو اللباس احملر  ،ال يلبس الثياب النجسة يف صالته :يًضاأكذلك 

 ڭ ژلقوله تعاىل:  ؛فإذا كان يف صالة  فإنه ينبغي أن يكون لباسه طاهرًا ،املخصوص

واملكان إذا على لزوم الطهارة يف الثوب والبدن  -رمحهم هللا  -وقد أمجع العلماء  .ژۇ
من أجل  مفيكون الثوب مباًحا ولكنه حمر  ،أراد اإلنسان أن يصلي. وقد حيرم لسبب الوصف

سواًء كان  - ر ذوات األرواحل وعليه نقوش  فيها تصاويكأن يفص  :ل عليهاالصفة اليت فص
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قال: ) ال تدخل   ألن النيب ؛- ر من ذوات األرواح من اإلنسان أو من احليواناملصو 
اج: ) أال أبعثك على ما أليب اهلي ي وكذلك قال عل .املالئكة بيًتا فيه كلب  وال صورة (

على حرمة التصوير يف  أن ال تدع صورًة إال طمستها ( فدل ؟ بعثين عليه رسول هللا
ه  بأعداء هللا إذا كان فيه تشب -رمحهم هللا  كما ذكر العلماء  - النقش :وكذلك أيًضا ،الثوب

 :ونقش الصلبان املقصود ،كأن يكون على الثوب نقش الصلبان املقصود  ،سلمنيوبغري امل
هبم يف دينهم.  ا خيتصوحنو ذلك مم ،الذي يكون على وجه تعظيم شعارات النصارى

وأن هللا أباح لعباده أن يلبسوا وأن يتزينوا بالزينة  ،األلبسة حلأن األصل  :فاملقصود من هذا
ومنها ما هو  ،منها ما هو ديين :م عليهم ألسباب  خاصةحر و  ،ا هلمالطيبة اليت أخرجه

 .ومنها ما هو جامع  بني األمرين ،دنيوي

أي: يف هذا املوضع سأذكر لك مجلًة من  ] كتاب اللباس [: -رمحه هللا  -يقول املصنف 
  أحكام اللباس.اليت تبني  أحاديث النيب
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 ،وإرشاد بني فيه حرمة لبس احلرير  اشتمل هذا احلديث الشريف على توجيه  من النيب
هذا احلديث واألحاديث اليت بعده يف حترمي نوع  خاص   من  -رمحه هللا  -وذكر املصنف 

ولذلك مل  ،م حمصور  معدودمر الذي يدل على أن األصل حل اللباس وأن احملر األ ،الثياب
إمنا اعتنوا و  .األصل جواز اللباس ألن ؛اللباس أحاديث حل -رمحهم هللا  -علماء يذكر ال

 ن ما عداه مما أحله هللا وأباحه.لكي نفهم أ ؛م فقطاحملر ببيان اللباس 

 ،على الرجال خاصة حرمه هللا  - ف من الثياب من دودة القزو وهو النوع املعر  - احلرير
هني  يدل على التحرمي وظاهره  [ ) ال تلبسوا (] : -عليه الصالة والسالم  -وظاهر قوله 

على أنه من كبائر  ء معظًما إىل درجة  تدلأن التحرمي جا :ليل على ذلكوالد ،التحرمي
: ) من كان يؤمن باهلل - كما يف احلديث الصحيح  -  فقد قال ،الذنوب بالنسبة للرجال

وكذلك أيًضا قال  .على حترمي اللبس وهذا يدل داللًة واضحةواليوم اآلخر فال يلبس احلرير ( 
: ) من لبس احلرير يف الدنيا ال خالق له يف اآلخرة ( وهذا وعيد  -عليه الصالة والسالم  -

أو وعيد   - احلدود :مثل - والقاعدة: أن ما ورد من احملرمات ورد فيه وعيد  يف الدنيا !شديد
أو جاء  - (ومثل حديثنا: ) ال خالق له يف اآلخرة  ،كالغضب وعدم النظر  - يف اآلخرة

فإن هذا كله يدل على أنه كبرية  من كبائر  :- كنفي اإلميان واللعنة وحنو ذلك  - الوعيد عامًّا
 ، وأن ميتثل هذا النهي عن رسول هللا ،ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي هللا .الذنوب

هذا  وأن النهي هنا يف ،وكاإلمجاع بني أهل العلم على حترمي لبس احلرير وأنه من احملرمات
 وثواب من تركه. ،ما استثناه الشرع اهره املقتضي إمث لبس احلرير إالاحلديث على ظ

: ) ال تلبسوا  قال: قال رسول هللا عن عمر بن اخلطاب  - 124 ]
  فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ( [. ؛احلرير
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ه حريرًا أو  سواًء كان الثوب كل . يف هذا عموم  من رسول هللا [ ) ال تلبسوا احلرير (] 
أن تكون نسبة احلرير  :فيستوي يف التحرمي ،ه من احلريركان أكثره من احلرير أو كان أقل

وهذه األربعة أصابع  ،منه أربعة أصابع   أن األقل استثىن النيبإال ،و أقلمساوية أ غالبة أو
كما سيأيت يف   ،تكون يف جيب الثوب وتكون يف مواضع خاصة من الثوب هي املستثناة

 مما يستثىن يف احلرير. -ه هللا رمح -احلديث الذي سيذكره املصنف 

 [ ) ال تلبسوا (] وظاهر قوله:  ،للرجل أن يلبسهاألصل حترمي لبسه على الرجال فال جيوز 
بأس وال  وأنه لو كان الفراش مصنوًعا من احلرير أنه ال ،أنه لو فرش احلرير أنه جيوز له ذلك

 وهو صريح  يف هني النيب - وحديث حذيفة بن اليمان  ولكن جاء حديث علي ،حرج

ما هو  :على أن املراد باللبس مبيًنا وهذا بالنسبة حلديثنا يعترب ،- عن اجللوس على احلرير 
لوس ص بعض العلماء يف اجلورخ .بل حىت لو جلس عليه ،يف بدنهدخله أعم من كونه ي

يه عل -ولكن ظاهر السنة يف هنيه  .فيجوز أن جيلس الرجل عليه على احلرير وقال: إنه ممتهن
على أنه ال جيوز  فهذا يدل ،وعن اجللوس على امليافر يف حديث علي -الصالة والسالم 

يل قو  وهذا هو أصح ،- كانت صغرية  ولو - اجللوس على قطيفة احلرير وسجادة احلرير
 وظاهر النهي التحرمي. ،العلماء

فقد صح عنه  :النساء - أواًل  - استثىن ،استثىن من حترمي احلرير  وجود احلاجة  مث إن النيب
: ) هذان حرام   أنه أخذ الذهب بشماله واحلرير بيمينه فقال :-عليه الصالة والسالم  -

 -ىن كذلك مث استث .يت حالل  إلناثها ( فدل على أن املرأة جيوز هلا لبس احلريرعلى ذكور أم
من   :مثل ،أن يكون اإلنسان مريًضا وهذا املرض يوجب الرخصة :-عليه الصالة والسالم 

 ،ج هذه احلكةتتهيإن الغالب إذا لبس اللباس أن ف ،يف جلده أو حساسية   كانت به حكة  
  أن النيب :واألصل يف ذلك ،لكنه إذا لبس احلرير فإنه قد تنطفئ أو قد ختف على األقل

يف ثوب احلرير  -رضي هللا عنهما  -ف ورخص للزبري بن العوام رخص لعبد الرمحن بن عو 
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اإلنسان مريًضا واحتاج أن وكان  جدت احلاجةعلى أنه إذا و  وهذا يدل ،من أجل احلكة
ل يف ذلك فقال: إذا كان ومن أهل العلم من فص .فال بأس وال حرج عليه :يلبس ثوب احلرير

وإمنا خيتص  ،مل جيز له أن يلبس ثوبًا سابًغا ساترًا كله حرير :الضرر يف احلكة يف أعلى البدن
فيجعلها ألعلى البدن وال يكون  ،كأن يلبس الفنيلة أو اجلبة أو القميص  :احلرير ألعلى البدن

وهكذا لو أمكنه  ".ر بقدرهاأن ما جاز للضرورة يقد"القاعدة: ألن  ؛الثوب كاماًل من احلرير
جيعل  :فحينئذ   ،حاجته فتنطفئ وحيصل له الغناء وتنسد ،أن جيعل بطانة الثوب من احلرير

قدر د بحلكة فيقيصت لوجود افالسنة رخ ،وأيًّا ما كان .البطانة من احلرير والظاهر من غريها
 قدرها".ر بأن ما جاز للضرورة واحلاجة يقد" ألن القاعدة: ؛احلاجة

وأما ما مسي حريرًا وحقيقته  ،احلرير الطبيعي :عن احلرير املراد به  هذا النهي من رسول هللا
 هصف بكوني نوع  من القماش أو و فلو مس ،فإن العربة باحلقيقة ال باألمساء :ليست حبرير

فإنه  :ا ليست حبريرع منهيف النعومة ولكن املادة اليت صنلنعومته وكونه يشبه احلرير  ؛حريرًا
 اب إال ما دل الدليل على حترميه.األصل جواز لبس الثي ألن ؛جيوز لبسه

: ) فإنه هلم -عليه الصالة والسالم  -فقال  ،على بيان التعليلكذلك اشتمل هذا احلديث 
: ) فإنه ( أي: احلرير ) هلم ( -عليه الصالة والسالم  -يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ( قوله 

بلبس احلرير بالنسبة للرجال والنساء تبع ) ولكم يف  ار ) يف الدنيا ( أي: يتمتعونأي: للكف
 كورًا وإناثًا.ذ  ( اآلخرة

وذلك مبا أعده هللا يف  ،يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ( فيه بشارة  بالنعيم املقيم قوله: ) فإنه هلم
ونعيم اآلخرة ليس كنعيم  ،من لبس احلرير واالستربق والديباج والثياب اجلليلة الكرمية ،اجلنة

وبني  منقطع بني نعيم  كامل  ولو أن عاقاًل خري ،وكذلك الباقي فهو النعيم الكامل ،الدنيا
 !؟فكيف بالنعيم الكامل الدائم وهو نعيم اآلخرة ،الختار الناقص الدائم :ناقص  دائمنعيم  

يقول: ) اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة ( وما يف   ولذلك كان
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 ،وذهب الدنيا ليس كذهب اآلخرة ،خرةفحرير الدنيا ليس كحرير اآل :مساءاجلنة إال األ
من   وكل ما مسى هللا ورسوله يف كتابه وسنة رسوله ،ت كفاكهة اآلخرةوفاكهة الدنيا ليس

 ليس يف اجلنة إال: "كما قال ابن عباس    ، األمساءليس فيه إالفاألمساء يف نعيم اجلنة 
ال ميكن أن خيطر على قلب  أما احلقيقة فشيء   ،االسم ا يشبه الدنيا إالممأي:  األمساء"

 فنسأل هللا بعزته وجالله وعظمته وكماله أن جيعلنا من أهل ذلك النعيم املقيم. !بشر
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والذهب والفضة أن  ،ات: احلرير والديباج لبًساا احلديث الشريف على أربعة منهياشتمل هذ
ذكره يف ب -رمحه هللا  -فناسب أن يعتين املصنف  ،يؤكل يف صحافها أو يشرب يف آنيتها

يقال له:  ،م، والديباج: نوع  من احلرير وهو أغلظ أنواع احلريراحلرير: تقد .باب اللباس
رير ألن احل ؛الديباج بعد احلرير وهذا من عطف اخلاص على العام  فحرم النيب .الديباج

تأكيد  يف  ر اخلاص بعد العاموذك   ،بنوع  منه لديباج وغريه ولكن الديباج خيتصيشمل ا
 .- موقد تقد - مة لبس احلرير والديباجحر    النيبفبني ،احلرمة

الشرب يف آنية الذهب  -عليه الصالة والسالم  -م فقد حر  :أما آنية الذهب والفضة
فخاصٌّ بالذكور دون  :ا األولوأم .وهذا شامل  للذكور واإلناث ،والفضة واألكل فيها

 :وأما الذهب والفضة ،فاحلرير والديباج كلٌّ منهما حمرم  على الرجال دون النساء ،اإلناث
 يهما شامل  لذكور األمة وإناثها.فاألكل والشرب يف أوان

 هني  يدل [ الفضة () ال تشربوا يف آنية الذهب و ] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
ألن  ؛من كبائر الذنوب لتحرمي بلغ أقصى درجات التحرمي فهو كبرية  وهذا ا ،على التحرمي

عليه الصالة  -د من شرب يف آنية الذهب والفضة بالوعيد الشديد فقال توع  النيب
( واحلديث يف  !: ) الذي يشرب يف آنية الذهب إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم-والسالم 

فهذا يدل على أنه ال جيوز للمسلم أن يشرب وال أن يأكل يف آنية  مصنوعة  من  .صحيحال
املراد به:  [ ) ال تشربوا (] ويدل على أن قوله:  ،الذهب أو آنية  مصنوعة  من الفضة

 التحرمي.

يقول: ) ال تلبسوا احلرير   قال: مسعت رسول هللا ذيفة عن ح - 122 ]
فإهنا هلم  ؛وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها ،وال الديباج

 يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ( [. 



                                        تعاىلهذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا                           (                     122رقم احلديث ) 
 

 3062 

ظاهره  [ ) ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة (] : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
 -، أو أرداه أو أوسطه ،الذهب سواًء كان من أعلى :اخلالصة فيشمل أواين الذهب ،العموم

  النيبف ؛- اخلالص عيار أربع  وعشرين :وأعاله ،وهو الذهب املشوب من عيار مثانية عشر

ويستوي أن يكون مطليًّا  ،ويستوي أن يكون الذهب خالًصا أو خملوطًا بغريه .ق بينهممل يفر  
كأن يأخذ كأًسا من الزجاج   :فتكون مادة اإلناء من غري الذهب والفضة ،بالذهب والفضة

فأصلها من غري الذهب والفضة  ،أو كأًسا من الزجاج يطليها بالفضة ،ويطليها بالذهب
فلو  ،أيًضا العكس وكذلك .فإنه حيرم عليه أن يشرب فيهما :والطالء من الذهب والفضة

فإنه حيرم  :وعلى هذا ،فإهنا آنية ذهب  وفضة :وطالمها بغري الذهب والفضة أخذ ذهًبا وفضة
وسواًء إذا طليت   ،أو خملوطًة بغريها سواًء كانت خالصةً  ،أن يشرب يف آنية الذهب والفضة

حرم الذهب والفضة أن   ألن النيب ؛اإلناء أو كان ألكثره أو كان لبعضه كان الطالء لكل
فلو أن الكأس وضع على حافته الذهب  .لشرب فشمل اجلميعوا ستعمال يف آنية األكلي

 فإنه حمرم :- لي بالذهب أو بالفضة فيهماط - أو وضع يف قعره ومتكئه ،فطلي املشرب منه
سلم أنه ال جيوز للم :فاحلكم يف مجيع ذلك ،سواًء كان الطالء من الداخل أو كان من اخلارج

 من حيث اجلملة. -محهم هللا ر  -ء قويل العلما على أصح ،أن يشرب فيه

) ال تشربوا ] فيشمل أن تكون للشراب وذلك يف قوله:  :أما بالنسبة آلنية الذهب والفضة
  وإذا كانت لألكل فأشار إليها النيب ،أو تكون لألكل [ يف آنية الذهب والفضة (

والصحفة: هي الوعاء الذي يأكل فيه اخلمسة  [ ) وال تأكلوا يف صحافها (] بقوله: 
فهذه أمساء   .اليت يأكل فيها الشخصان والثالثة واألربعة :واملأكلة ،واجلفنة أكرب .األشخاص

  فسواءً  ،ه على غريهاذكر الصحفة لكي ينب  لكن النيب ،لألواين على اختالف حجمها
مطلية   - نفس القصعةهو و  - كل بهويشمل أن يكون ما يأ .كان اإلناء كبريًا أو كان صغريًا

 فكل - اكني واملالعق وأدوات األكلكالسك  - بالذهب أو يكون ما يستعني به على األكل
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ال جيوز أن تكون  :وهكذا بالنسبة للمالعق يف املشروبات ،ذلك ال جيوز للمسلم أن يفعله
 .من الذهب وال أن تكون من الفضة

أنه ال جيوز للمسلم أن يصنع  :وظاهر هذا ،ل والنساءشامل  للرجا - كما ذكرنا  -والتحرمي 
 :على ذلك ضة يف آنية األكل والشرب فيتفرعحرم الذهب والف  ألن النيب ؛هذه األواين

فحينئذ  ال  :يهاإذا كان يريد أن خيلصها ويصف إال ،حرمة بيع أواين الذهب وأواين الفضة
حيث كان من  :يف الغنائم والغزو -رضوان هللا عليهم  -كما فعل الصحابة   ،إشكال

 .ولكنهم مل يستعينوا هبا ال يف األكل وال يف الشرب وباعوها ،قسمهم أواين الذهب والفضة
 - م معنا يف أبواب الرباوقد تقد -أن يقع البيع خالًيا من الربا على األصل املقرر  :شريطة

ابض يًدا ووجوب التق ،الوزن وأن يكون يًدا بيد إذا كان ذهًبا بذهب من وجوب املماثلة يف
 بيد إذا كان فضًة بذهب.

) ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف ] : -عليه الصالة السالم  -يف قوله 
على حترمي استعمال الذهب والفضة يف غري األكل والشرب من باب  فيه دليل   [ صحافها (

أو أشرتي إناًء من الذهب  ،فلو أن شخًصا قال: سأصنع إناًء من الذهب ،أوىل وأحرى
حرم أواين الذهب والفضة يف شيء    فنقول: إن النيب .وأضعه للزينة ال آكل فيه وال أشرب

 ،على ما هو أدىن منه ا من باب التنبيه باألعلىوهذ ،- ألكلوهو ا - حمتاج  إليه للضرورة
مع وجود ي ألنه إذا هن ؛ا هو داخل  حتت النهيعها يف األواين زينًة بذخ  وإسراف وأيضً فوض  

وهكذا بالنسبة للرجل إذا وضع  !نهى مع عدم احلاجة من باب أوىل وأحرىاحلاجة فألن ي
 .- كأزارير األيدي وأزارير الصدر  -أو يف ملبسه  ،أو يف قلمه ،الفضة أو الذهب يف ساعته

وهو الذي دل  ،-رمحهم هللا  -ا بإمجاع العلماء ليً فيجوز هلا الذهب ح   :وأما بالنسبة للمرأة

 ھ   ھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ژعليه دليل الكتاب والسنة كما قال تعاىل: 
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ثبتت السنة عن  :وكذلك أيًضا .من شأن املرأة أن تتحلى أن - سبحانه - فذكر  ژ ھ
وكذلك احلديث الذي قدمناه حينما أخذ  ،باإلذن للنساء باألقراط واحللي  رسول هللا

 .إلناثها (ل  احلرير والذهب بيديه فقال: ) هذان حرام  على ذكور أميت حال

وحتذير من استعمال أواين الذهب والفضة يف املأكل   ه  من رسول هللاييف هذا احلديث توج
فلو كان اإلناء الذي يتوضأ منه من  ،من باب أوىل أن ال يفعلها يف العبادةف ،واملشرب

أو كان اإلناء الذي يغتسل منه من  ،الذهب أو كان اإلناء الذي يتوضأ منه من الفضة
 هل يصح لو توضأ من إناء  من ذهب   :واختلف العلماء .فال جيوز له :الذهب أو الفضة

 ؟أم أن وضوءه فاسد هؤ وضو 

 ؛ويأمث باستعمال اإلناء ،ألن املاء وصل إىل البشرة ؛علماء على أن وضوءه صحيحمجهور ال
فإذا توضأ   :وعليه . أن املاء إذا أصاب أعضاء الوضوء أن املسلم متطهربني  ألن النيب

فقد وصل على الوجه املعترب  :وإذا وصل إىل البشرة ،كما أمره هللا فإن املاء ليس منهيًّا عنه
أو ما يسمى يف عرف  -ولو جاء يتوضأ من صنبور  .ووضوؤه صحيح شرًعا فهو متوضئ  

ولكن ال  ،صح وضوءه :أو فضة   وكان الصنبور من ذهب   ،ففتح الصنبور -العامة بالكباس 
يستحم وال جيوز طلي البانيوهات اليت يستحم فيها وال الصنابري اليت  ،جيوز طلي الصنابري

وال جيوز استعماله ال من الرجال  ،كل هذا ال جيوز طليه بالذهب وال طالؤه بالفضة  ،حتتها
 ألنه زائد  عن موضع اإلذن الذي دلت النصوص عليه. ؛وال من النساء
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واللباس  .ة إذا كانت محراءلالشريف على اإلشارة إىل جواز لباس احلاشتمل هذا احلديث 
قال إهنا   وذلك ألن النيب ،الثوب األبيض :فأفضل ألوان اللباس ،خيتلف باختالف األلوان

 ،فإهنا أطيب وأطهر ؛: ) خري ثيابكم األبيض-عليه الصالة والسالم  -قال  ،خري الثياب
يث فإنه أطيب من ح ؛فقوله: ) أطيب ( ال إشكال فيهنوا فيها موتاكم ( فالبسوها وكف

حبه صا :ومن هنا ،صيبه يظهر عليهسخ  يو  ألن األبيض أقل ؛وكونه أطهر .الظاهر والصورة
ذلك حينما قال: ) ونقين من الذنوب واخلطايا    النيبوبني ،على األطيب وعلى األطهر

 .ى الثوب األبيض من الدنس (كما ينق

عليه الصالة  -وقد لبس  ،لبسه للسواد  عن النيب فصح :لأللوان األ خروأما بالنسبة 
 -صلوات هللا وسالمه عليه  ها كذلك بعض أصحابهاوكس ،الربدة السوداء -والسالم 

أنه دخل مكة  :يوم الفتح -عليه الصالة والسالم  -وثبت عنه  ،- واحلديث يف الصحيح
الربد  -عليه الصالة والسالم  -فقد لبس  :وكذلك أيًضا األخضر .وعليه عمامة  سوداء

وأما األصفر  .-رمحهم هللا  -واستحبه بعض العلماء  ،وهو من لباس أهل اجلنة ،األخضر
نكر على صاحبه. وما كان مصبوًغا فيلبس وال ي : قسمني: ما كان أصفر بطبيعتهفينقسم إىل

زعفران وعن املصبوغ بال عن املعصفر  فقد هنى النيب :بالصفرة من الزعفران أو العصفر
 ؛ومباحة فإهنا جائزة   :على املنع منه. وأما بالنسبة لبقية األلوان وهذا يدل ،بالنسبة للرجال

 ها حىت يدل الدليل على التحرمي.إباحتها وحل :ألن األصل

ٍة محراء لٍة يف حقال: ) ما رأيت من ذي مل عن الرباء بن عازٍب  - 124 ]
ليس  ،بعيد ما بني املنكبني ،منكبيه له شعٌر يضرب إىل ! أحسن من رسول هللا

 بالقصري وال بالطويل ( [.



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

 3066 

 -وصف فيه رسول األمة  -رضي هللا عنه وأرضاه  -هذا احلديث عن الرباء بن عازب  
مة: الشعر إذا والل "ةلة ذي مليف حأنه ما رأى "هبذه الصفة  -ه عليه صلوات هللا وسالم

تصفه بكونه  "الوفرةـ"ي الشعر إذا وصل إىل شحمة األذن بفالعرب تسم .صل إىل املنكبو 
 -يرتك شعره   وكان ".ةمل"ا بني الكتف والرقبة يقال له: وإذا وصل إىل املنكب م ،موفورًا

 العلماء ذلك إال إذا كانت فيه فتنة واستحب ،تهوهذه هي سن -هللا وسالمه عليه  صلوات
 .ا ذكر اخلوارج قال: ) سيماهم التحليق ( أي: املداومة على حلق الرأسذلك ملول .لإلنسان
سواًء كان   تأسًيا برسول هللا ولكن إذا ترك شعره ،جواز حلق الرأس وجواز تركه :واألصل

عليه الصالة والسالم  -فكان شعره  .- واجلمة هي اليت تنزل عن املنكبني - ًة أو كان مجةمل
نبه األمين وكان شعره تارًة يسرتسل من وراء أذنيه إىل ج ،على هذه الصفة اليت ذكر الرباء -

وتارًة ينسدل الشعر وراء  .فكان من طبيعة الشعر أن يفرتق ،ى بالفرقواأليسر وهذا ما يسم
أنه ينزل شعره على  :وليس املراد السدل من األمام .وهذا هو السدل والفرق يف الشعر ،ظهره

 ،أنه وجد اليهود يسدلون مث فرق  ولكن ورد عن النيب ،- كما يظن البعض  - جبهته
فرق الشعر حىت يكون على كتفه   وقال بعض العلماء: إنه آخر األمرين من رسول هللا

 .-ات هللا وسالمه عليه صلو  -األمين وكتفه األيسر 

ف الشعر هبذه وص [  ة محراء أحسن من رسول هللاملة يف حلما رأيت ذي  ]يقول: 
عليه  -اته وكانت صف .لقيةلقية وخ  والسنة فيها أوصاف  خ   ،لقيالصفة من الوصف اخل  

هللا لوات ص بأيب وأمي - لقية أمت ما تكون وأكمل ما تكونلقية واخل  اخل   -الصالة والسالم 
 ،-صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه  - حسًّا ومعىن له هللا فقد كم ،-وسالمه عليه 

 -الة والسالم عليه الص -وأشرق الناس نورًا يف الوجه فوجهه  ،فكان أمجل الناس صورةً 
صلوات هللا  -األنف  أقىن ،وكان أجلى اجلبهة ،فيهما محرةأدعج العينني  ،ةمشرق  بنور النبو 

  وكان ،- فلم يكن حديًدا - ر الوجهمدو  ،خفيف العارضني ،-ركاته عليه وب وسالمه
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أنه ليس بالطويل البائن وال  :-عليه الصالة والسالم  -ومن صفاته  .بعيد ما بني املنكبني
ئل أحد س !ه كأنه فلقة القمر من نور النبوةئي وجهإذا ر  ،وإمنا كان وسطًا يف الرجالبالقصري 

ر وضاءة العرب إذا أرادت أن تذك "كالسيف؟   أكان وجه النيب":  أصحاب رسول هللا
لسيف؟" أكان وجهه كا"فقال:  .فإنه يلمع ؛لته بالسيف املصقولوجه اإلنسان وإشراقه مث

صلوات هللا  -بياًضا  أي: أشد "ال! بل كفلقة القمر"قال:  صلوات هللا وسالمه عليه.
هو  وليس بالبياض األصهب الذي  ،ا مشربًّا حبمرةوكان بياضه بياضً  .ونورًا -وسالمه عليه 

إذا رئي وجهه أشرق نور النبوة يف  ،طًا حمبوبًا مقبواًل ص وإمنا كان بياضه بياًضا وسكبياض الرب 
أن  :ديث يف الصحيحقد جاء يف احلو  ،اب  وال ساحر  وال كاهنفما وجهه بوجه كذ ،الوجه

 !حاشاه -اب ال تذهب إىل هذا الصابئ الكذه: وقالوا ل  ره قومه من النيبأعرابيًّا حذ
أشهد أن ال إله "رأى وجهه قال: ا فلم  فانطلق إىل رسول هللا .-عليه الصالة والسالم 

 !".ابوهللا ما هذا الوجه بوجه كذ ، هللا وأنك رسول هللاإال

 -عليه الصالة والسالم  -وكان  ،أشرق الناس واخللق وجًها -عليه الصالة والسالم  -فكان 
كأن يكون يف مقام   : يف الشدة والكربوال يتغري وجهه إال ،طليق الوجه ،دائم البشر

 -عليه الصالة والسالم  -فكان  ،واألمر مبا أمر هللا به أو الزجر عن ما هنى هللا عنه ،التذكري
هكت حرمات ب إال إذا انتوكان ال يغض ،األكمل من اهليبة للمقام فيتغري حاله بتغريه على
ر ا يتحدأ كأمنأنه كان إذا مشى تكف :ه اخل لقيةومن صفات .-صلوات هللا وسالمه عليه  -هللا 

وال كان ميشي مشي العجلة وهو  ،ر والوىني مشي الضعفاء أهل اخلو فال ميش ،من صبب
ط  بني فهو وس ،ن ميشي مشية الرجل املعتدل اجللد القويوإمنا كا ،يدل على خفة العقل

 -عليه الصالة والسالم  -وكان  .-عليه الصالة والسالم  -اإلفراط والتفريط حىت يف مشيته 
ما لقيت : "-رضي هللا عنه وأرضاه  -قال جرير بن عبد هللا  ،طليق الوجه ،دائم البشر
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إىل  صلوات هللا وسالمه عليه - م تألأل وجهه كالقمروإذا تبس "م يف وجهيإال تبس  النيب
 .-الدين  يوم

ووفاًء  ،يف احلقوشجاعة  ،ويقيًنا باهلل ،فكانت أكمل ما تكون إميانًا باهلل :لقيةوأما صفاته اخل
: ) إين ألرجو أن  قال ،ملا عاهد هللا عليه من اإلخالص له واخلشية له واخلوف منه 

وأرأف  ،وأحلم الناس ،ع الناسوأشج ،وكان أكرم الناس .أكون أخشاكم هلل وأتقاكم (
 المه إاليف ك -عليه الصالة والسالم  -فما كان  ،وأصدق الناس قواًل  ،أرحم الناسو  ،الناس

 - من لسانه ا ينتثر الدركأمن  -عليه الصالة والسالم  -إذا تكلم  ،على األكمل واألفضل
صلوات  -ا  صدقً وال ينطق إال ،اوال يقول إال حقًّ  ،-وسالمه عليه صلوات هللا  بأيب وأمي

رت تفج :نهاملنرب فأمر بأمر هللا أو هنى عن ما هنى هللا ع إذا رقى .- وسالمه وبركاته عليه هللا
صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي - ارت طوع كالمه وبيانهوص ،ينابيع احلكمة من لسانه

 -قال العرباض  .وتنشرح الصدور من كالمه ،وتتأثر النفوس ،فتخشع القلوب ملوعظته ،-
 ،فوجلت منها القلوب ،موعظًة بليغة  : ) وعظنا رسول هللا- عنه وأرضاه رضي هللا

ن يف أكمل فكا ،-عليه الصالة والسالم  -وذرفت منها العيون ( وهذا يدل على قوة تأثريه 
هللا على هذه األمة  فامنت ،فضل هللا وحده ال شريك لهوكل ذلك ب ،هااألحوال وأمجلها وأجل

 .-والسالم عليه الصالة  -به 

 .لقيةوصفاته اخللقية واخل  العلماء على أن احلديث يشتمل على هدي النيب وقد نص
وحمل  ،ه يف البدن وحاله يف امللبسهذه الصفة من حال -رضي هللا عنه وأرضاه  -وذكر الرباء 

 -وقد اختلف العلماء  ،محرفدل على جواز لبس األ [ محراء ةليف ح ]الشاهد يف قوله: 
ها وأقواها: أن النهي إمنا هو عن األمحر يف لبس األمحر على أقوال أصح -هللا  رمحهم

وظاهر حديث  ،فإنه جائز :بغريهأما إذا كان خملوطًا  ،اخلالص الذي ال يكون خملوطًا بغريه
وائي وهب بن عبد هللا السويف الصحيحني من حيث أيب جحيفة  .على اجلواز ة هذا يدللاحل
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مث ذكر  ة  له محراء من أدم"وهو يف قب  أتيت النيبأنه قال: " -وأرضاه ضي هللا عنه ر  -
من  .أنه جيوز لبس األمحر :وظاهر حديثنا ،تهيف حل - عليه الصالة والسالم -خروجه 
 .والنهي كان أول األمر ،على اجلواز من عمم وقال: إن هذا يدل - كما ذكرنا  -العلماء 

ا إذا كان وأم ،لبسا فإنه ال ين األمحر إذا كان خالصً وص فقال: إومنهم من مجع بني النص
 لبس.خملوطًا بغريه فإنه ي

أي: يف اجلمال  [  محراء أحسن من رسول هللا ما رأيت ذي ملة يف حلة ]: قوله 
ة يف احللة احلمراء ويف احلل -وسالمه عليه صلوات هللا  -بل إنه أمجل اخللق  ،الكمالو 

 وهلل در .-وات هللا وسالمه عليه صل -ويف الربدة اخلضراء ويف الربدة السوداء  ،اخلضراء
 فلم يتمالك لسانه أن يقول:  ، الذي رأت عيناه رسول هللا حسان بن ثابت 

 لقت كما تشاءكأنك قد خ                  من كل عيب اءً مرب  لقتخ

 اءـــد النســك مل تلـنـر  مـيـوخ              عيين     فأمجل منك مل تر قط           

وحدها بل   ة احلمراءاحللليس يف  ،يف اجلمال والكمال - صلوات هللا وسالمه عليه -فكان 
عليه الصالة  -ه أن هللا اختار لنبي :-محهم هللا ر  -حىت ذكر العلماء  ،كان يف مجيع ملبسه

   -  وسالمه وبركاته عليهصلوات هللا -الوسط والعدل يف مأكله ومشربه وحاله  -سالم لوا
.] ... [ 
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والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري احلمد هلل رب العاملني، بسم هللا الرمحن الرحيم، 
خلق هللا أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وهنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين. 

ناسب أن ف ،اللباسأما بعد: فقد اشتمل هذا احلديث الشريف على مجلة من املنهيات يف 
 فيه هذا الصحايب اجلليل أن بني بذكره يف كتاب اللباس. - رمحه هللا -يعتين املصنف 

 وفيه بأمر  إال -عليه الصالة والسالم  -وما أمر  ،أمرهم خبمس  وهناهم عن مخس  النيب
فيه ا إال عم -صلوات هللا وسالمه عليه  - وال هنى عن شيء   ،خري الدين والدنيا واآلخرة

قد أمر هللا  .-صلوات هللا وسالمه عليه  -يف الدين أو الدنيا أو اآلخرة أو مجيع ذلك  شرٌّ 
  أمر فما  ،-صلوات هللا وسالمه عليه  بأيب وأمي -أن يسمعوا له ويطيعوا عباده املؤمنني
وال  ،ولذلك ما ترك باب خري  إال دل األمة عليه ،هللا  عن معصيةوال هنى إال ، بطاعة هللاإال

غ األمانة فأدى الرسالة وبل ،-صلوات هللا وسالمه عليه  - رهم وهناهم عنهسبيل شر   إال حذ
 .-صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين  -ونصح لألمة 

على املسلم  عيادة املريض تعترب من السنن املؤكدة اليت ينبغي [ ] أمرنا بعيادة املريضقوله: 
خاصًة إذا وجد  ،الوجوب فيأمث تاركهافيها حىت يصل إىل  ويعظم احلق ،أن حيافظ عليها

 .والقرابات ات وآل كل   إلخوان واألخوات واألعمام والعموذي القرابة من ا ،كالوالدين  :احلق
نسان فإن اإل ؛فعيادة املريض فيها خري  ملن يعود املريض وللمريض نفسه وآلل املريض وأهله

 بسبٍع وهنانا عن  أمرنا رسول هللا ) قال: عن الرباء بن عازٍب  - 121 ]
 -جلنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم باع اسبع: أمرنا بعيادة املريض، وات

وإفشاء السالم. وهنانا عن  ،وإجابة الداعي ،ونصر املظلوم ،- مأو املقس
 ،وعن القسي ،وعن املياثر ،وعن الشرب بالفضة ،الذهببم عن ختتخواتيم أو 

 والديباج ( [. ،ستربق، واإلوعن لبس احلرير
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 ،عليه بالعافية ذلك أنه يرى نعمة هللا  ،وبر كر وأناب إىل هللا د إذا عاد املريض اعترب وا
 فيخاف هللا  ،درها قدرها وحيرص على أن يضعها يف موضعهافينظر يف هذه النعمة فيق  

املرضى تكسر  ولذلك فعيادة ،عظ بغريهمن عذاب هللا والسعيد من و  و وخياف من نقمة هللا
 ،لكربوتكسر شأفة الغرور وا ،وصالحها واستقامتها على خشوعها عنيوت ،القلوب إىل هللا

على  كر بنعمة هللا ألن عيادة املريض تذ  ؛ يف قلبهزق اللنيفمن أكثر من عيادة املرضى ر 
ولذلك جيد  .دفع عنه البالءأن هللا قد لطف به ورمحه ف حينما حيس فيحب هللا  ،العبد

 ،س به آناء الليل والنهاركون هو يتلبعل  من األفعال قد يمن املرضى من أصابه املرض بف
فقد يكون سائًقا لسيارته فيجد من اصطدم بسيارته مشلواًل  !فسبحان من أنقذه وابتلى غريه

ر فتفك ،و الكالم أو اليد أو الرجلأو جيده قد فقد السمع أو البصر أ ،ال يتحرك على فراشه
نزل به وخاف من هللا أن ي ،عافيتهعليه ب أنعم وكيف أن هللا  ،واعترب كيف أن هللا لطف به

من دواء  -أعين: عيادة املرضى  -وهي  .ينكسر قلبه هلل  :ومن هنا ،ما أنزل بغريه
يوصون هبا  -رمحهم هللا  -وكان العلماء  ،القلوب ومن أسباب شفائها وصالحها واستقامتها

 النائمني.ه الغافلني وتوقظ ألن رؤية أحوال املرضى تنب ؛غفلةمن أصابته ال

 ،فؤاده يستجمويرتاح قلبه و  ،نس بزيارة الناس لهفإن املريض يأ :وأما بالنسبة خلريها للمريض
 ،أن يشفيه أحبَّهم فازدادت أواصر احملبة بني املسلمني وإذا مسع من دعائهم وابتهاهلم هلل 

 :أيًضاوكذلك  .ملا يرى من حبهم له للخري ؛وأحسن الظن هبم وانطفأ ما يف قلبه عليهم
  ،أنه ندب إىل أدعية  مأثورة : فقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب ،ينتفع بدعائهم

فإذا قاهلا سبًعا قيل: ( أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ) كقول القائل: 
فإذا مسع أخاه املسلم يدعو له هبذا الدعاء وهو يسأل  !وهذا فضل  عظيم ،جيبت دعوتهاست

فهذا  ،ويكره له الشرأن أخاه حيب له اخلري  بأمسائه وصفاته ويبتهل إليه أحسظيم هللا الع
ين وكم من عدو  ،ا إىل إفساد القلوبل هبويقطع حبائل الشيطان اليت يتوص يقطع الضغائن
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ينتفع املريض حبسن  :كذلك أيًضا  .ن هلم باحلسىن وزيادةوتأذ ،ح هللا ما بينهما بالعيادةأصل
فكم من مرضى  ،يقينه صلح حاله يويقو  ره باهلل فإنه إذا وفق يف زائر  يذك ؛باهلل الظن

وأصبحوا يف هم   وغم   وكرب بسبب تصرفات الطبيب  ،وهبمحت قلوتقر  ،حتطمت نفوسهم
فسح للمؤمن يف لكي ي ؛فيدخل العبد املؤمن !البقاءطهم من حينما ييئسهم من احلياة ويقن

 فاستبشر وأحسن الظن ،عجزه شيءوهللا ال ي ،شيء  قدير  على كلأجله ويقول له: إن هللا
 خري  للمريض. فهذا ،وتطمئن القلوب ،فرتتاح النفوس .ل من هللا اخلريباهلل وأم  

 أهل املريض وقد يتأمل ،ألن النفوس تتأمل باملصاب ؛فيه خري  ألهل املريض :كذلك أيًضا
 ،أهله أكثر من شفقته على نفسه شفق علىوكم من مريض  ي ، املريض نفسها يتأملأكثر مم

يهم فإن هذا فيه خري  ورهم ويعود املريض يواسيهم ويثبتهم ويسلجد من الناس من يز و فإذا 
نفس  وقد وعد هللا كل مؤمن  ومؤمنة ،ألنه تنفيس  للكربة ؛وكل هذا فيه ثواب  من هللا ،عظيم

 كل من ووعد هللا ،يوم القيامةرب كربًة من ك  س هللا عنهالدنيا أن ينف ربعن أخيه كربًة من ك
ففي  ،ولذلك ورد الفضل العظيم يف عيادة املرضى ،سن إليه يف دنياه وأ خراهأحسن أن حي

حىت يعود.  أنه قال: ) من عاد مريًضا فهو يف خرفة اجلنة  احلديث الصحيح عن النيب
قال: جناها ( أي: أنه ال يزال جيين من احلسنات ورفعة الدرجات حىت  قيل: وما خرفة اجلنة؟

 زسرع ومل حيفىل عيادة املريض مل يوكان بعض العلماء والصلحاء إذا خرج إ .يرجع إىل أهله
 .من فرحه برمحة هللا  ؛- ال ذاهًبا وال آيًبا - يف مشيه

من بيته أن جيد  د نيته وأن  ل أن خيرجوقب ،وعلى من يعود املريض أن خيتار الوقت الطيب
ولذلك قد خيرج اإلنسان من بيته لعيادة  ،فمن خرج هلل بارك هللا قوله وعمله ،صلح سريرتهي

أو  ،أو خيرج جماملةً  ،ألنه خيرج إلًفا وعادة ؛-والعياذ باهلل  -املريض وال ينال أجرًا وال ثوابًا 
وهللا يعلم أنه ما خرج يرجو ثوابًا  ،لدنيامديره أو من له فضل  عليه من أهل ا خيرج طلًبا لرضا
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من من يريد أن خيرج لعيادة املرضى أن يستشعر الثواب  فعلى كل !من هللا وال خياف عقابه
 لص لوجهه ويبتغي ما عنده.حىت خي ؛هللا 

فقد يقصد وجه هللا  ،فإن هللا يرحم من عباده الرمحاء ؛ا: أن يقصد الرمحة ألخيه املسلموثانيً 
ولكنه إذا أحس أن أخاه  ،ال يستشعر حاجة أخيه إليه وحينئذ  يذهب قاسي القلبولكنه 

وكم من مريض  اشتدت  .تداوي جراحه وتشفي بإذن هللا علتهوأن الكلمة الطيبة  ،حمتاج  إليه
 ،آنسهالصادق يف حبه فجلس معه ف فجاءه احملب ،وعظمت عليه األسقام ،عليه اآلالم

فهذا ثوابه  ،دت األحزان واألشجان عنهفخرج وقد تبد ،وذكره مبا عند هللا ،وبسطه ،وبشره
ومن كان يف حاجة  ،فيستشعر املؤمن أنه يف حاجة أخيه املسلم .وأجره من هللا كرمي ،عظيم  
 كان هللا يف حاجته.  -كما يف األثر   -أخيه 

ضجرهم وال فال ي ،ًضا على من يعود املرضى أن يتخري الوقت املناسب لعيادهتمكذلك أي
 بل عليه أن يتخري ،القلق واألمليأتيهم يف وقت راحتهم واستجمامهم فتعود العيادة عليهم ب

فسح للمريض يف عند املريض فعليه أن يأخذ بالسنة فيوإذا حضر  ،األوقات الطيبة املناسبة
أو  ،عتبالب احلال أو باالستقراء والتحىت ولو قال األطباء إن األجل قد حضر يف غ ،األجل

فهو  ،هللا أشياء ال تنتهيفما عند الناس شيء وما عند  ؛قال األطباء إن املرض ميؤوس  منه
ئس من عالجه شفع له من وكم من مريض  ي .بني الكاف والنونشيء  قدير وأمره  على كل

ففي الصحيحني عن  ،ج عنه الكربةففر  فاستجاب هللا دعوته وقبل هللا شفاعته :عاده صادقًا
وهو مريض   -ه رضي هللا عنه وأرضا -أنه دخل على سعد بن أيب وقاص  : هللارسول 

: يا ا. فقال هم اشف سعدً الل ،اللهم اشف سعًدا ،فقال: ) اللهم اشف سعًدا ،مبكة
ه؟ ( إىل أن قال له وليس يل إال ابنة أفأوصي مبايل كل إن يل ابنة وعندي مال   ،رسول هللا

ر بك آخرون ( وكانت معجزًة من فينتفع بك أقوام  ويستضلك أن تعمر : ) لع النيب
 .-الم عليه الصالة والس -ففسح له يف األجل وأوسع له  ، معجزات النيب
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 ،عنه يفرج عنه ولعل هللا أن يفكأن  هللا  أن تبشر املريض لعل :واإلفساح يف األجل
الناس  أذهب البأس رب )وترقيه الرقية الشرعية:  ،وتعده أنك تدعو له وتصدق يف الدعاء

أسأل  ) :( وكذلك قولكا شفاء ال يغادر سقمً  ، شفاؤكال شفاء إال ،أنت الشايف اشفو 
 . تأسًيا بالنيب ؛منهما سبع مرات يف كل( العرش العظيم أن يشفيك  هللا العظيم رب

 : يف احلديث الصحيح عن النيبو  ،ه العلماء من حسن الظن باهللواإلفساح يف األجل عد
فمن ظن يب خريًا كان له ومن ظن  ،يقول: ) أنا عند حسن ظن عبدي يب - تعاىل - أن هللا

حىت يكون  ؛ الكلمات الطيبة والقصص الطيبةعليه أن يتخري :كذلك أيًضا  .ن له (يب شرًّا كا
ي على على أنه ينبغ -رمحهم هللا  -وقد أمجع العلماء  ،ذلك أدعى لتحسني ظن املريض باهلل

على األجل  وأن يقدم جانب الرجاء إذا أحس بدنو ،باهلل ن الظنثناء مرضه أن حيساملسلم أ
 . طمًعا يف رمحة هللا ؛جانب اخلوف من هللا 

 :واألصل ،فنهاباعها للصالة عليها واتباعها لديشمل ات باع اجلنازةات [ باع اجلنائزوات] قوله: 
من موضعها بعد أن خيرج هبا  :باعوأكمل ما يكون االت ،اعها لدفنهابأن احلاجة تكون الت

مث يشيعها بعد ذلك إىل  ،ي عليهافيخرج لتشييع هذه اجلنازة حىت يصل ،تغسيلها وتكفينها
وطيب  ،- صلوات هللا وسالمه عليه - ع اجلنائزذلك وشي  وقد فعل النيب ،قربأن ت

 ميبأيب وأ - هد موتاهمع جنائزهم وشخواطر أصحابه وطيب خواطر الناس حينما شي
 بأيب وأمي - وكان أرحم بأصحابه وبالناس من آبائهم وأمهاهتم ،-صلوات هللا وسالمه عليه 

ألن من صلى عليها  ؛عها وأن يصلي عليهاأن يشي :واألفضل .- وسالمه عليه صلوات هللا
وهذا  .هًباوقال بعض العلماء: إن القرياط مثل أحد  ذ ،تب له قرياطانحىت تدفن كوشهدها 

توقف فيه على ومثله ي ، ة عن النيبوله أصل  يف السن ،على تصوير الثواب باجلرم واحلجم
 الوارد.
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 ،بع اجلنازة بسكينة  ووقارأن يت :والسنة ،باع الكامل للجنائزدل هذا احلديث على فضل االت
فإن كانت  ،ةقال: ) أسرعوا باجلناز   ألن النيب ؛وال بأس أن يسرع باجلنازة يف تشييعها

وفيه  .وإن كانت غري ذلك كانت شرًّا تضعونه عن رقابكم ( ،موهنا إليهصاحلًة كان خريًا تقد
ثر قد أف ،من محلها :جرًا يف تشييع اجلنازةوأعظم الناس أ ،دليل  على مشروعية محل اجلنازة

عليه الصالة  -وهو معىن قوله  ،وعن التابعني -رضوان هللا عليهم  -احلمل عن الصحابة 
ا تضعونه عن رقابكم ( هذا يدل على أهنا : ) وإن كانت غري ذلك كانت شرًّ -والسالم 

 ،كالوالد  :خاصًة ممن له احلق - أن حيمل اجلنازة - ألفضلوهذا هو ا ،مل على األكتافحت
تشييع للجنازة . وال- اء وحنوهمكالعلم  - على املسلمني احلقوذي  ،وذي القرابة ،والوالدة

وأن  ،تبع بنار  وأن ال ت ،لركبان خلفها واملشاة أمامهاأن يكون ا : بع فيه الوارد عن النيبيت
عها ومل يشر   نها النيبن األقوال واألفعال اليت مل يبياليت ال أصل هلا مدث فيها األمور ال حي

 لألمة.

والقسم  .إذا أقسم عليه يب الشخصأن جي :مالقس فرب ،- مأو القس - إبرار املقسم اموأ
بيده أن  وكان ،فإذا حلف عليه باهلل أن يطعم طعامه أو يزوره أو يقضي حاجته ،أمره عظيم

أن ال يكون يف ذلك  :شريطة ،تعظيًما هلل  ؛ه ويقضي له حاجتهفإنه يرب  :يقوم له بذلك
روض أن يقبل من واملف .لينأو قال: اقب ،فلو أنه جاءه يف حاجة  فيها ظلم  للناس .ألحدظلم  

فإن  :وفيه ظلم   !أو: وهللا تفعل يل كذا وكذا !فلم يقبله فقال له: وهللا تقبلين ،منه هو أحق
فإذا كان أمرًا ليس فيه  .يف طاعة هللا  إمنا الرب ،هذا قسم  بغري حق وال جيوز له أن يربه

يؤجر لتعظيمه هلل  :رويؤج ،دخل السرور عليهوي ،فإنه يربه :س فيه أذية  وال إضرارولي ،ظلم  
،  وقضائه حلاجة أخيه املسلم. هويؤجر جلربه خلاطر 

 ،ومن أسباب دخول اجلنة ،القربات وأحبها إىل هللا  فإنه من أجل :إفشاء السالموأما 
 ،- وكان يف قباء عند أول دخوله - ا دخل املدينةأنه مل : ففي احلديث الصحيح عن النيب
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وهو   فقال: انتهيت إىل النيب -رضي هللا عنه وأرضاه  -سالم انتهى إليه عبد هللا بن 
وا بالليل والناس وصل ،ا األرحاموصلو  ،وأفشوا السالم ،أطعموا الطعام يقول: ) أيها الناس،

 ،م على الصغري والكبريفمن أفشى السالم وأصبح يسل كم بسالم (ة ربتدخلوا جن :نيام
قه قد وف فإن هللا  :والكبري والصغري ،دونه ومن فوقه ومن ،والرفيع والوضيع ،والغين والفقري

بل إن هذا السبب يكون سبًبا يف سالمته من أهوال يوم  ،لسبب  من أسباب دخول اجلنة
صفات: الاألربع  قال: ) تدخلوا جنة ربكم بسالم ( فمن مجع هذه  ألن النيب ؛القيامة

م على من يعرف ومن مل سل ،لى الناس على اختالف مراتبهمم عفسل "إفشاء السالم"
فال  ،سالم يعرف بهحىت إن البعض من كثرة إفشائه لل .وأفشى السالم يعين: نشره ،يعرف

. وإطعام اجلائع كثر من إقراء الضيفأن ي: "إطعام الطعام" .م عليهإال يسل على أحد   مير
فال  .صلة الرحم :ا األمر الرابع فهووأم ،د وقيام الليلوهو التهج وصالة الليل والناس نيام:

حىت كان  .قوأن يوف فظأن حي ألنه وعد  من هللا ؛ةفي صيبه بالء  قبل دخوله للجن جتتمع ملسلم  
وقل أن جتتمع  ،هذه اخلصال األربعذكر   يقول: إن النيب -رمحهم هللا  -بعض مشائخنا 

أمان  له يف  ،ة دون أن يعرتضه شيء  قبل ذلك الدخوللعبد  إال كانت سبًبا يف دخوله اجلن
ألنه قال: ) تدخلوا  ؛بأمر ربه وأمان  له يف صراطه إذا اجتاز ،ن  له يف حشره ونشرهاوأم ،قربه

 .كم بسالم (جنة رب

 "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" : أن يقول املسلمه وأكملهإفشاء السالم أمت :وكذلك أيًضا

فهو  ژۇ  ڭ ڭژ له: يف قو   هللا كما بني  ،سالم اسم  من أمساء هللاوال
أنه   تبارك ذي اجلالل واإلكرام. ويف احلديث الصحيح عن النيب ،ومنه السالم ،السالم

ويسلمهم من  ،لسالم ( فهو الذي يسلم عباده من الشرورهم أنت السالم ومنك اقال: ) الل
. -سبحانه  -  إليهمنه إال ال ملجأ وال منجى ،رباتمهم من املصائب والكويسل ،اآلفات

 .ألنه برٌّ بعباده رؤوف  هبم  ؛منه والرب ،ن اخلري منه والسالمة منهأل ؛وهو السالم 
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قلوب الفقراء  وإذا أكثر مل يكسر قلوب الضعفاء ومل يكسر ،وإفشاء السالم: اإلكثار منه
ففيه  ،ألن السالم فيه أجر  عظيم ؛م على الناس على اختالف طبقاهتمفتجده يسل ،وحنوهم

 سوء   أي: سلمكم هللا من كل "السالم عليكم"فإذا قال:  ،الثواب كاماًل ملن أتى به كاماًل 
تشمل رمحة الدين والدنيا  والرمحة عامة ،رمحكم هللاأي:  "ورمحة هللا"وإذا قال:  ،وشر

بتهم الرمحة وما من قوم  أصاهبم السالم وأصا .والربكات: وهي النماء والزيادة ،واآلخرة
فهذه الثالثة األشياء من أعظم ركائز السعادة يف  ، سعدوا سعادًة عظيمةابتهم الربكة إالوأص

فيجمع هللا هبذا السالم  .والربكة ،وأن يكون غامنًا بالرمحة ،اان سالـمً أن يكون اإلنس :الدنيا
أن آدم  :سالمًة وغنيمة. ويف احلديث الصحيح الشرعي الذي هو حتية املؤمن جعله هللا 

فإهنا  ،به ونكلنفر من املالئكة فانظر ماذا حيي: ) اذهب إىل هؤالء ا- تعاىل - له هللا قال
فزادوه هذا  (. فقالوا له: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .حتيتك وحتية ذريتك من بعدك

 . ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ة وهو حتية أهل اجلن ،العظيمالفضل 

سالم ورمحة وعليكم ال"عليه املسلم:  فريد ،املسلم ة فيها دعاء  ألخيهم هذه اجلملوقول املسل
كأن يقول:   ،ه تامًّا وأن يزيدولذلك شرع للمسلم إذا حيي بالسالم تامًّا أن يرد "هللا وبركاته

هانئ  السالم مث قال: ) مرحًبا بأم أنه رد : ويف احلديث الصحيح عن النيب ".كم هللاحيا "
 - تعاىل - ألن هللا ؛وحنو ذلك "أهاًل بكم"كقوله: و  ،( فزاد مع السالم التحية بالرتحيب

انتشرت  فشي السالمفإذا أ  ژ مئ   ىئ  يئ  جب   حب ی  جئ  حئ ژ يقول: 
لكم على شيء  أو ال أد ،وال تؤمنوا حىت حتابوا ،تؤمنواة حىت تدخلوا اجلن : ) ال قال ،احملبة

ته أفضل على أم  كيف عرض رسول هللا  -رمحك هللا  -( فانظر  إذا فعلتموه حتاببتم؟
دث التشويق إذا به يعرض هبذا األسلوب الذي حيو  ،األشياء اليت إذا فعلوها حصلت احملبة

ت من القلوب هذا الشيء الذي إذا فعلناه انسلما هو  بة "قلنا: بلى يا رسول هللا"واحمل
تت وشت ،وقطعت األرحام ،طعت وفرقت اجلماعةوزالت من النفوس اإلحن اليت ق ،الضغائن
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ما هذا  ! "قلنا: بلى يا رسول هللا"وأعظم؟ وبالء اآلخرة أشد ،م بالء الدنياالناس وأذاقته
العداوة يف م  طفأ نار فكم من مسل .فشوا السالم بينكم (الذي يزيد من احملبة؟ ) قال: أ

وكم من مسلم  هش  ، نفس أخيهوكم من مسلم  زاد أواصر احملبة واألخوة يف ،قلب أخيه
: ) ما لقيت قال جرير   !يف وجه أخيه فكان سبًبا يف صالحه وفالحه واستقامته وبش
إفشاًء  -ه عليه صلوات هللا وسالم -م يف وجهي ( فكان أكمل األمة إال تبس  النيب

 - فمر عليهن ،يسلم حىت على النساء  وكان ،م على الصغري والكبريكان يسل  ،للسالم
أنس   ومر .مكاملسل    -لوات هللا وسالمه عليه ص -وأشار بيده  -صلوات هللا وسالمه عليه 

 رسول هللاإن "مث قال:  ،عليهمم لعلى صبية  فس   م فكان يسل "كان يفعل ذلك- 
 .على الناس على اختالف مراتبهم -صلوات هللا وسالمه عليه 

الضعفاء والبؤساء ب رفانظر إليه إذا م :سالمإفشاء الوإذا أرادت عيناك أن ترى الصادق يف 
فقال مبلء قلبه ولسانه ألخيه يف الدين واإلسالم  ،ل هلل فاطر األرض والسماءوالفقراء فتذل

ه وهش وبش يف وجهه وكأن ،صره رثاثة ثوبه ورداءة حالهذهب عن ب ،وقد زالت فوارق الدنيا
 :إذا كان ضعيف اإلميان اأم ،من القلبإذا متكن اإلميان  !نعم ،لك  من ملوك الدنياأمام م

أقواًما  ألقوام حينما خيص ألـًما ولرمبا كان سالمه ،يف قلوب أناس  دون أناس فإنه يهش ويبش
ن إخوانًا له يف اإلسالم ال يهش يف باحملبة والسرور وطالقة الوجه ويكون جبواره إخوانًا آخري

لبه لع  على قا لغريه وهللا مطمً بل إن من الناس من يسلم مكر  ! وجوههميف وجوههم وال يبش
احلسرة فعلى هؤالء  ! جرح قلوب إخوانه وأذيتهم واإلضرار هبمأنه ال يريد هبذا السالم إال

وما  ،فليس السالم طريقًة لآلالم ،فصل بني اخلصوم يوم القيامةوبني يدي هللا ي ،والندامة
بل جاء حمبًة  ،وكسر قلوب الضعفاء والبؤساء ،نفوسجبرح القلوب وجرح ال جاء السالم

 .وأن يراجعوا أنفسهم فعلى هؤالء أن يتقوا هللا ،- كما هي حقيقته  - اوسالمً 
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واحملبة  ةمظهرًا به املود ،إذا كان صادقًا من قلب اإلنسان :وأعظم ما يكون السالم
تفاء بالقريب وإعطاء مة االحع لألأنه شر  : ويف احلديث الصحيح عن النيب ،واالحتفاء

 على فاطمة إال  : ) ما دخل النيب-رضي هللا عنها وأرضاها  -قالت عائشة  ،ه أكثرحق
لها إال قام هلا وقب  وال دخلت على النيب ،لت يده وأجلسته جملسهامن جملسها وقبقامت 

 ،احلاالتكان حاله يف أرفع   .-صلوات هللا وسالمه عليه  -وأجلسها جملسه ( إكراًما لبنته 
وهكذا  ،والصلة فهو بني أهله وولده يسلم ويهش ويبش على أكمل وأمت ما يكون من الرب

سليم على ذي والت ،افالتسليم على األب وعلى الوالد والوالدة إجالاًل وإكرامً  ،ينبغي للمسلم
م وحنوه - والتسليم على العامل والفاضل ،أن يراعي فيه حرمتهوحيتاج  الشيبة املسلم له حق

 ات عليهفهذه كلها أصول  شرعية دل .التسليم على عامة الناسليس ك - من أهل احلقوق
 له.وأن يطلب أحوال الكمال يف مثل هذا ك ،النصوص ينبغي للمسلم أن يراعيها

رس عي إىل وليمة  العفمن د ،بة الوليمة على سبيل الفرضإجابة الدعوة فاملراد هبا: إجا اوأم
عي إىل فإذا د .- كما ثبت يف احلديث الصحيح  -  ا القاسمأب ب فقد عصىومن مل جي

  ألن النيب ؛يبفإنه جي ":وليمة العرس"وهي أشد الوالئم  ،ليمة وكانت وليمًة خاصةالو 
وحضور الناس للوالئم يف املناسبات كاألفراح والزواج وحنو ذلك  .ةأمره بذلك وهي من السن

فإن املؤمن يفرح إذا وجد يف فرحه جبواره  ؛اجملتمعي أواصر احملبة بني أفراد شك أنه يقو ال 
يتأكد  :كذلك أيًضا  .اوترابطً فهذا يزيد اجملتمع حمبًة وإلًفا وتواصاًل  ،نهخالو إخوانه وأحبابه 

ا أن ال إما أن حيضر وإمف .الدعوة آكدكان له قرابة وله صلة باإلنسان فإجابة   إذا احلق
وجيرب خباطر  ،مهافإنه حيضرها حىت يت :ماتمن احملر فإن حضر الوليمة وكانت ساملًة  ،حيضر
ا إذا  كان يف الزواج أمر  وأم .كة ويدعو هلم حبسن العاقبةمث ينصرف ويدعو هلم بالرب  ،أهلها

وعلى الناس  .ويوصي بطاعة هللا  ،فعليه أن يأمر باملعروف وأن ينهى عن املنكر :حمظور
 ًء باألمة ما جافإن هللا لو أنزل بال ؛عن املنكر سع صدورهم لآلمرين باملعروف والناهنيأن تت
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وهم أقرب اخللق إىل هللا الذين  ، اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكرمنه بفضله إال
حيب كل من أمر بأمر هللا  :اوالذي حيب ربه صدقًا وحقًّ  .م هللايأخذون حبجز الناس عن حمار 

ه أمام الناس فإذا مسع ،عينه على أداء رسالتهوي ،وجيله ويكرمه ،ا هنى هللا عنهمن هنى عم وكل
ألهنا  ؛ولو كرهه الناس أحبه ،ولو خذله الناس وثبته وقواه على احلق ،اه خريًايأمر بأمر هللا جز  
فاآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر  .ه  أهلها يوم ال ظل إال ظلهللا حمبة  يف هللا يظل

ذر املسلم من التعرض هلم وانتقاصهم وازدرائهم وتتبع وحي ،هل طاعتهمن أولياء هللا وأ
عوا أوقاهتم وإن فيهم أناًسا قد با !الويل ملن آذى وليًّا من أولياء هللا فالويل كل ،عثراهتم

ا هنى هللا هللا وأن ينهوا عم من أجل أن يأمروا بأمر ؛من الدنياوا بكثري  وباعوا أعمارهم وضح
فيأمر الناس  ،حيب من يقول قوله وينطق بعدله  وهللا ت إالمنكر  من املنكرا وما من .عنه

 وهللا حيب وما من واجب  من الواجبات إال ،نها أمر هللا به وينهى الناس عن ما هنى هللا عمب
هللا هؤالء  ىولقد زك ،ث عليه وحيض عليهوحي ،أن يسمع من عباده من يأمر هبذا الواجب

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ : - سبحانه - فقال ،وأثىن عليهم من فوق السماء

 .ژڍ

يف املناسبات على اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر عليهم أن يرعوا مشاعر الناس خاصًة 
سنوا تعليم الناس وإرشادهم باليت هي وأن حي ،منهم فوا يف قبول احلقوأن يتلط، واألفراح
هبم وعدم فضحهم وجرح  األساليب لسرت الناس وعدم التشهري كلوأن يبذلوا   ،أحسن

فهناك واجبان على كل   منهما أن  ،خواطرهم واإلساءة إليهم خاصًة يف هذه املناسبات العامة
 ،فاحلمد هلل :مع منكهنيت عن منكر  فسو وف  فإذا أمرت مبعر  .يراعي الواجب يف حق أخيه

وال  ،رفكان احلق لإلنسان أن ينص  :ستجب منكوإذا مل ي .جعت مأجورًا غري مأزورفقد ر 
قد حتدث بعض الزواجات وبعض  :ومن هنا .ى إجابة الدعوةفقد أد بأس عليه وال حرج

وقد ميتنع  ،مة أو املنكرة فيمتنع القرابة من احلضوربات حتدث فيها بعض األمور احملر املناس
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جود بناًء على و  ؛واالبن عن حضور زواج  ألبيه أو أخيه أو قرابته ،األب عن حضور زواج ابنه
وأن تطيب  ،أن جتيب الدعوة وأن حتضر :فالواجب أواًل  ،واألمر فيه تفصيل ،املنكر هذا

 ،وإن مل تستطع انصرفت راشًدا ،ر لك ذلكمث تنصحه وتأمره إن تيس ،حقه هيخاطره فتؤد
  ،يف حقه ا إذ كان املنكر بإطالة السهر حبيث يصيبهأم .فأديت له احلق واعتذرت عن البقاء

 ،ه لو سهر أو أطال السهر تفوته الصالة وينام عن صالة الفجره أنكأن يغلب على ظن
مث بعد ذلك  ،يقواه الذي إىل قدر ما يستطيع ويغلب على ظنه أنه احلديسهر  :فحينئذ  

 ،ًة ليس بوارداالمتناع من احلضور كلي :فإًذا .فهذا حقٌّ هلل  ،ينصرف ولو مل يطعم الطعام
نهم ويزيد أهل الفساد فساًدا وميك ،مهأهل الشر من شر  االمتناع عن احلضور كليًة يزيدمث إن 

أنه ينبغي اجلمع بني  :فاملقصود من هذا ،دون آمرًا باخلري ناهًيا عن الشرأكثر حينما ال جي
وإجابة الدعوة وإدخال السرور  ،ا هنى هللا عنهألمر مبا أمر هللا به والنهي عماحلسنيني: بني ا

نهي عما هنى هللا عنه من وال ،ر هللا به من املعروفمبا أم األمر :وكذلك أيًضا ،على املسلم
 املنكر.

  كما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب  - فالعطاس من الرمحن :تشميت العاطسا وأم
فلو محد  ،سمع من جبوارهوإذا محد هللا ي ،أن حيمد هللا  :ةفإذا عطس العاطس فالسن، -

 ،يت خاصٌّ مبن محد هللاالتشم فحق ،يف نفسه ومل يسمع مل يكن له حق التشميت هللا
قال: يا ف ،تهمث عطس اآلخر فلم يشم ، ته النيبولذلك ملا عطس الرجل فحمد هللا مش

   : -عليه الصالة والسالم  -فقال  ته!عطست فلم تشمتين وعطس فالن  فشم ،رسول هللا
على أنه حقٌّ  أما أنت فلم حتمد هللا فلم أمشتك ( فدل ،فشمته إن هذا عطس فحمد هللا )

. هذا إذا  "يهديكم هللا ويصلح بالكم"عليه:  ويرد "يرمحكم هللا"فيقول له:  ملن محد هللا 
لح صيهديكم هللا وي"فإن محد هللا فإنه يقول له:  :ا إذا كان كافرًاأم ،كان العاطس مسلًما

 فكان النيب ،- كما يف احلديث الصحيح  -  وكان اليهود يتعاطسون عند النيب ".بالكم
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كان حيب أن يهتدي اليهود ويهتدي    يقول: ) يهديكم هللا ويصلح بالكم ( ألن النيب 
 -عليه الصالة والسالم  -كما يف الصحيح عنه   ،حىت يكون أكثر تابًعا يوم القيامة ؛غريهم

فال بأس بالدعاء للكافر أن هللا  .أكون أكثرهم تابًعا يوم القيامة ( أنه قال: ) إين ألرجو أن
اطس دليل  ويف تشميت الع  فهذا مأثور  عن النيب ؛يهديه لإلسالم وأن هللا يصلحه للدين

كوان عل وذ من الدعاء على ر  -لصالة والسالم عليه ا -نع ظاهر  على ذلك. ولذلك م
فأنزل هللا  ،ا قنت شهرًا يدعو عليهممل :الصحيحكما يف   ،- ت هللا ورسولهعص -ة وعصي

 : عه من فمن  ژہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ہ  ہ  ژ
 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -سلموا فيكثر أتباعه الدعاء عليهم الحتمال أن ي

عليه الصالة  -فقد هنى  :اتمن املنهي -عليه الصالة والسالم  -ا بالنسبة ملا هنى عنه وأم
منا يف الدرس كما قد  ،بالذهب حرام  على الذكورم والتخت ،م بالذهبتن التخع -والسالم 

م الصغري فإنه ال جيوز أن خيت ؛كان صغريًام بالذهب ولو  أنه ال جيوز للرجل أن يتخت :اضيامل
ففي  ،ر والكبارألن احلكم يف الذكور يشمل الصغا ؛زكان دون البلوغ ولو كان غري مميولو  

     فقال: أنه قال وقد أخذ الذهب بيمينه واحلرير بشماله  : احلديث الصحيح عن النيب
 ليت ( والذكر يشمفقال: ) على ذكور أم .لنسائها ( يت حلٌّ ) هذان حرام  على ذكور أم

ف كما فيكلف املكلف بغري املكل ،صحيح  أن الصغري غري مكلف ،الكبريالصغري ويشمل 
فدل على أنه  .( وهذا حمفوظ : ) مروا أوالدكم بالصالة لسبع- عليه الصالة والسالم -قال 

سقط عنه ذلك كونه صغريًا وال ي ،الذهب واإلمث عليه إن تركهأن ي لبسه  الصيب ال جيوز لويل
 .أو دون البلوغ

بأس أن وال  ،وال بأس أن يتختم الرجل بالفضة ،للرجل وللمرأة فإنه جائز   :ا خامت الفضةوأم
ق أنه اختذ خامتًا من ور    عن النيب فقد صح :فأما بالفضة ،املرأة بالفضة والذهبم تتخت

فكان نقش  .السطر الثالث "هللا"سطر و "رسول"سطر و "حممد  " :وكتب عليه ثالثة أسطر
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 ومن السنة التختم فال ،-والسالم  عليه الصالة -م وختت -عليه الصالة والسالم  -ه خامت
  ألن النيب ؛- من غري الفضة - م من غريهاوال بأس بالتخت ،بالفضة متعلى من ختنكر ي

ولو خامتًا من حديد ( وهذا يدل على أنه ال بأس وال حرج إن ختتم بالغايل  قال: ) التمس
قال بعض  م به وللعلماء وجهان يف هذه الكراهة:إال أن احلديد كره التخت ،والرخيص

الوا وكراهته حترميية. ومنهم من قال: كراهة  تنزيهية. فالذين ق ه حمرمبم العلماء: احلديد التخت
وهو حديث   -عليه الصالة والسالم  وا مبا ثبت يف احلديث عنهلتحرمي استدلإنه كراهة  ل

إنه  :والذين قالوا جبوازه قالوا .أنه قال يف خامت احلديد: ) إنه حلية أهل النار ( :- حسن
على أنه  التمس ولو خامتًا من حديد ( فدل)  :حلديث ؛لكراهةصرف من التحرمي إىل اي

 واالحتياط برتكه أوىل. ،ا فيه نظروالصرف هن .للكراهة

قال: ) من كان يؤمن باهلل   م معنا أن النيبوقد تقد [ ] وعن لبس احلريرله: ويف قو 
يف احلديث الذي ا كم  -عليه الصالة والسالم  -. وثبت عنه واليوم اآلخر فال يلبس احلرير (

وهذا يدل على أنه من احملرمات   اآلخرة.مل يلبسه يف يف الدنيا أن من لبس احلرير :م معناتقد
أن الرجل إذا لبس  :الكبرية كما اختاره طائفة  من أهل العلم وأنه يصل إىل حد ،املغلظة

ة للمياثر فللعلماء ا بالنسبوأم ظة.الوجه املأذون به شرًعا أنه حمرم  حرمًة مغلاحلرير على غري 
وهذا الذي عليه  -ومنهم من قال: إهنا من الفرش  ،وسةهم من قال: إهنا ملبنوجهان: م افيه
أو سواًء كانت محراء  ،- صنع من احلريرت - أنه نوع  من أنواع الفرش من احلرير :-قون احملق

ى أهنا مما دل علف "وعن جلوس املياثر": ويؤكد ذلك قول علي ،غري محراء فالتحرمي فيها عام
ستربق: هو الرقيق واإل .هو الغليظ من احلرير يباج:ا بالنسبة للدوأم يرتفق به وجيلس عليه.

هذا من عطف اخلاص على ف [ ستربقواإل ،باجوالدي ،عن لبس احلرير]  :ويكون قوله .منه
واحلكم يف  ،رقيقه -أيًضا  - كخشنه وكذلم احلرير حر   فإن النيب ،لتأكيد احلكم العام

 .بلبس احلريرقة وقد تقدم معنا تفصيل األحكام املتعل ،هذا عام
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ي هبذا ولذلك مس ،فإنه كان يصنع يف مصر وجيلب إىل اجلزيرة :يس   وهكذا بالنسبة للق  
هل اجللوس على احلرير شامل   :واختلف العلماء .- كما ذكرنا  - والنهي فيه للتحرمي ،االسم

 املسألة وأن الصحيح فيها العموم.م هذه نا حكبي ؟للرجال والنساء

ؤخذ كأن ي  :سواًء كان حقًّا حسيًّا .هخذ حقالذي أ   :هو املظلوم صر املظلوم [ون ]قوله: 
عليه  -قوله ل ؛صرتهفاملظلوم جتب ن .كأن يسب ويشتم بدون حق  :اأو حقًّا معنويًّ  ،ماله
أنصره إذا   قالوا: يا رسول هللا، ا (ا كان أو مظلومً : ) انصر أخاك ظالـمً -الة والسالم الص

نصر  له (  له -أو حجزك  -ك سقال: حب   !؟ظلوًما فكيف أنصره إذا كان ظالـًماكان م
حجزك  :صرتك للمظلومفن !والظلم ظلمات   ،على يدي الظاملعلى أنه جيب األخذ  فدل

إذا  و  ،هفإذا أراد شخص  أن يضرب أحًدا مظلوًما منعته من الضرب فتحجز  ،الغري أن يظلمه
مه تربيه وتبني خطأ من اهت ،تربيه إذا كان مظلوًما من التهم :كان احلجز بالكالم كذلك

صرة هذا من ن ،مة من أمواهتا وأحيائهاعن علماء األ كما يف الذب  ،كالمه  زيفو بالباطل 
إذا كان  :وهو نصر  للدين وهو أعظم أنواع النصر. كذلك أيًضا من نصر الوالدين ،املظلوم

فنصرة  .كذا القرابةوه ،هما آكدوالنصر يف حق ،ا مظلومني نصرهتماأحد الوالدين أو مه
 .واألمر للوجوب ،ر ( وهذا أمر: ) انص-عليه الصالة والسالم  -لقوله  ؛املظلوم واجبة

 ،فإذا كان باستطاعته أن مينعه باليد منعه :ويكون الوجوب على حسب القدرة واالستطاعة
فإنه إذا  ؛بل عليه أن يتكلم وال يسكت عن احلق ،ه باللسان منعهيستطيع أن مينعوإن كان 

ومن  ،ومن تكلم باحلق يف مقام  يظن أنه يذل فيه أعزه هللا ، صدق هللا معهصدق مع هللا
 :فهذا بني العبد وربه ،كرمهنطق باحلق وهو يظن أن احلق يهينه فصرب ونطق باحلق فإن هللا ي

 ،ومن ظن أن السكوت عن احلق يرفعه زاده هللا ضعة . صدق هللا معهدق مع هللاأن من ص
ولكن ال  .ومن ظن أنه عزٌّ له أصابه هللا بالذلة ،زاده هللا خوفًا وقلًقا أنه أمان  له ومن ظن

احلق  وال عيب على من نصر ،الكالم ىإمنا هو عند القدرة عل ، وسعهايكلف هللا نفًسا إال
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باطل  فإن هللا  ولو أطبق أهل السماوات واألرض على نصرة صرة احلقوتأذن بن ] ... [ وأهله
 ،بنصرة املظلوم فيهيئ نفسه املؤمن أن يكون من أولياء هللا .كلمته ال حمالة  ناصر  دينه ومتمٌّ 

يف  - ما ذكرناك  - دونصرة املظلوم تتأك .التخاذل فإن هذا عواقبه وخيمةا السكوت و وأم
فإن  :املظلوم واإلنسان عنده وجاهة وقادر  على أن ينصره ومل ينصرهلم فإذا ظ ،من عنده قدرة

ن وهكذا إذا كان له مكانة يف اجملتمع ومسع الناس ينتقصو  .سيؤاخذه على ذلك هللا 
وهذا من  ،فإنه يرفع الظلم عنه :وهو قادر  على رفع الظلم عنه ،ونه أو يظلمونهإنسانًا أو يذم

ا إذا مل أم ،االستطاعةو بالقدرة  وكل هذا مقيد .إن للجاه زكاةف ؛اهعليه باجلشكر نعمة هللا 
  وسعها.فال يكلف هللا نفًسا إال :استطاعةتكن له قدرة و 

 ،كأن يدعوك إىل وليمة  خاصة  :ا الوالئم العاديةأم ،رنا يف الوالئمكما ذك  [ إجابة الداعي] 
ن أهل وم .من دعا إجابة كلأمر ب  فهذا من العلماء من طرده على العموم وقال: إن النيب

دعوة الوليمة وهي دعوة  ] إجابة الداعي [، وأن املراد بقوله: االعلم من جعل املطلق مقيدً 
 رد يف الروايات األخرىكما و   - دوا حبمل املطلق على املقيواستدل "،آكد الدعوات"العرس 

ه ولكن ينبغي أن ينب .حلديث العموموظاهر ا ،أمر بإجابة الوليمة  أن النيب :ةويف السن ،-
فالناس الذين يشتغلون مبصاحل الناس العامة  ،ر بقدرهاعلى أن دعوة الناس ينبغي أن تقد

وتكون دعوهتم تشغلهم عن  ،لناسع  لومشغولون مبا فيه نف ،وترتبط هبم مصاحل الناس العامة
أو إمام  العامل أو اخلطيب - مثاًل  - فإذا كان ،بغي عدم إحراجهمفإن املن :ا هم فيهم

ملا  فينبغي أن يفرغ :وعظه أو إرشاده املسجد مشغواًل بدروسه أو علمه أو تعليمه للناس أو
ن حىت إ ،رجه ويدعو منها أن يأيت من حيأم ،وأن خيتار الوقت املناسب لدعوته ،هو أهم

ما هو  نله عن ما هو أهم وعبعضهم يذكر احلديث من أجل أن حيرج من يدعوه ويعط
بة أن إجابة الدعوة املراد هبا اإللف وزيادة احمل :ةألن السن ؛فهذا خالف السنة !أصلح

خ جد من اشتغل من العلماء واملشائ ولذلك ،بغريه قد يضر :وعلى هذا ،وحصول اخلري
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د نفع فنج : يف حاالت  خاصةوجد من حتفظ ومل يذهب إال ،بإجابة دعاوى الناسوالفضالء 
ومنهم من مل  ،ومن الناس من فتح هللا عليه يف إجابة الدعوة .لنياآلخرين أكثر من نفع األو 

وأراد أن يصون  ،ل وأزمنة الفنتفأراد صيانة العلم والتحفظ خاصًة يف أزمنة التبذ ،عليه يفتح
 -: "إن العلماء -رمحه هللا  -يقول سفيان الثوري  ،دينه أو خاف من كثرة مسائل الناس

وا واستوحشوا" وإذا شغلوا فر  ،وإذا عملوا شغلوا ،لموا عملواإذا ع - أي: العلماء الصادقني
وأن يعمل حيتاج أن يقوم الليل  ،فقوله: "إذا علموا عملوا" ألن علمهم ليس كعلم غريهم

"فإذا  .ا ينشغل غريه فيحتاج إىل وقت  أكثرفينشغل أكثر مم ،مه هللا ه الذي علبعلم
 .طاعة هللا أكثرغ اإلنسان ليدعو إىل أن يتفر  غلوا" ألن العملوإذا عملوا ش ،علموا عملوا

وا من وال يستطيعون هذا الوقت إال إذا فر  ،لوقتإىل ا غلوا استوحشوا" مبعىن: احتاجوا"وإذا ش
ولكن ينظر الداعي يف حال من يدعوه وحيرص  ،رتك الدعواتأن ت :وليس معىن هذا .اسالن

فعلى هؤالء أن يتقوا هللا يف  !ويؤذيت حىت إن البعض يسأل باهلل ويعن   ،هعلى عدم إحراج
من يدعو أن املسألة مسألة  وليعلم كل ،ا من عامة طلبة العلممن يدعونه حىت ولو كانو 

 - وهللا -قت به مصاحل املسلمني فإنه ومن تعل ،وقته وما يناسبه وأن هلذا اإلكرام ،إكرام
ولذلك ال يظن الناس أن  !هومحل أمانة األمة ما يكفي وفيه من اهلم والغم ،على شفري جهنم

نت والسالمة يف خاصًة يف من قصد البعد عن الف ،إجابة الدعوة دليل  على غرض  خاصعدم 
 .-نسأل هللا أن يرمحنا برمحته  - ؟خاصًة يف هذا الزمان ذلكر وأىن تيس ،دينه

 شرتط عدمكما يف الزواج ي  ..عدم اشتمال الدعوة :شرطها -ا كما ذكرن  -وإجابة الدعوة 
فمن دعاك إىل وليمة وعلمت أنه يقصد هبذه الوليمة  ،وجود املنكر كذلك يف إجابة الدعوة

أن حتابيه يف العمل أو  كأن يدعوك وعندك وظيفة أو عندك عمل من أجل  ،قصًدا غري جائز
ولذلك نبه العلماء على  .فال جيوز لك أن تعينه على املنكر :غرض  غري صحيح ل إىليتوص

 كالوالئم وحنوها  - الدعوات العامة يف يبونإمنا جيو  ،يبون دعوات عامة الناسأن القضاة ال جي
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 ونص .ه وعرضهوعلى املسلم أن يستربئ لدين ،موام إذا زاروا الزيارات اخلاصة اهتألهن ؛-
ظ يف ينبغي أن يتحف :ومن هنا ،للشرع ةهذا صيان كل  ،ألئمة على ذلك يف أدب القاضيا

 عن ثرولذلك أ ،ال يبايل ولو دعاه اخلصم وقد يكون الشخص قويًّا يف احلق .ةإجابة الدعو 
ن ال تأخذه وممن ذكر عنه أنه كان مم ،أنه كان قاضًيا شديًدا يف احلق :ءالعلماء الفضال بعض

 ،يب ويأيت إليه ولكن يقضي باحلق وال يبايلحىت إنه لو دعاه اخلصم جي ،مة الئميف هللا لو 
حىت قالت له مرًة امرأة:  وتب ذات مرة  فع .ال يتيسر إال لألفراد :يعين !وهذه نفوس  غريبة

جيب أ ،قال: نعم !تأكل طعامهجتيب دعوة اخلصم و  -ب عليه تثر  -اخلصم  يبإنك جت
ال مينعين الطعام من أن  ،ضيتعليه ق يعين: إذا كان احلق وأقضي عليه.دعوته وآكل طعامه 

فلذلك جيعل العلماء  ،وجوده وقليل  من يستطيع ذلكنادر   شك هذا ال .ذ أمر هللا أنف
 ثل هذا.لوا ملة سعة  ألن يتبذوليس عند العلماء والفضالء والقضا ،وللمطرد احلكم للغالب

ل فإذا كان يريدك لغرض  يتوص ،صحيحأن الدعوة ينبغي أن تشتمل على غرض   :فاملقصود
 ؛أحد فال جتاب دعوة كل !حذرفلي   :- أو حنو ذلك - العلم أو إذالهلمبه إىل إهانة أهل 

فتفصيل ذلك يرجع إىل  ،فإن بعض الناس قد يريد أن يدعو الشخص لغرض  يف نفسه
أن إجابة  ألن البعض يظن ؛ى القواعد العامةه عللكننا ننب ،فاألشخاص واألحوال والظرو 

واشتملت  إذا عارضت إال ،ملزم  هبا اإلنسان على األصلفنقول: هي  ،الدعوة على إطالقها
وأن يعلم أن هللا ال  ،على املسلم أن يتقي هللا  :على ما خيالف مقصود الشرع فحينئذ  

 عصى.يطاع من حيث ي

وعلى  ،م معنا النهي عن األكل والشرب يف آنية الفضةوقد تقد ة [الشرب بالفضوعن  ]
  سواء، أن يشرب من القدح من الفضةوال  ،ال جيوز أن يشرب يف الكأس من الفضة :هذا

اإلناء أو كان الطالء لغالب   وسواء ،كان من الفضة خالًصا أو كان من غري الفضة مطليًّا هبا
أن  :وهي ،ستثنائهاة باة اليسرية وردت السنوالضب ، الضبة اليسريةإال .منه بعضه أو جزء
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ن أ :-أواًل  -شرتط فحينئذ  ي .ذلك  فقد ثبت عن النيب ،سلسله بالفضةينكسر اإلناء فت
 كما يف  - ر بغريهافإن تيس .والشرط الثاين: أن ال يتيسر جربه إال بالفضة .جد الكسريو 

الشرط الثالث: أن ال يتجاوز وكذلك أيًضا  .مفإنه ال يرخص له باحملر  :- زماننا بعض املواد
شرب والرابع: أن ال يباشر موضع الفضة بال .ب غري املوضع احملتاج إليهفال يضب ،حمل الرخصة

ال  ، اإلناءحفظ الكسر املوجود يف :والضرورة هي ،ر بقدرهان ما جاز للضرورة يقدأل ؛منه
 ه بالشرب من موضع الفضة.الرتفق و الرتف


