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  "ِإزاَره َبَطرا   ِإلى َمْن َجر  َيْوم الِقيامِة  "اَل َيْهُظُر اهللُ  - نه رضي اهلل-شرح حديث أبي ُهريرة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: 
أن رسييول  ،-رضيي  اهلل عفي -ث أبيي  يرييرة يحيد -اهلل رحميي -أورد المصيف   "تحييريم الربير وااع ييا "ففي  بيا  

 متفق علي .  ،(1)((لى من  ر إزاره بطراإال يفظر اهلل يوم القيامة ))قال:  -صلى اهلل علي  وسلم-اهلل 
ال في ،وميا شياب   ،ويو فظر الرحمية ،المقصود بالفظر رما ذرر بعض أيل العلم يفا أف  فظر خاص - ن اهلل إوا 

لييي  مييف م خافييية فيي  أ  حييال ميين أحييوال م فيي  تقلييب م فيي  الييدفيا وفيي  ال يخفييى ع ،يييرخ خلقيي  أ معييين -عييز و ييل
َ وى : - يل  اللي -رل يم بيارزون لي   ، م شي ءال يخفى مف ،اآلخرة، ال يخفى علي  ش ء َْ }َيوْوَم ُهوْم َبواِرُزوَن اَل َي

وريذل  الريالم  ،، فمثيل ييذا الفظير المففي [;6]غيافر: َم ِلم وِ  اْلَواِحوِد اْلَقه واِر َنَمى الم ِ  ِمْهُهْم َشْيٌء ِلَموِن اْلُمْموُ  اْلَيووْ 
أو  ،أو ترلييم الرضيا ،فيحمل على ترليم االسيتعتا وفحو ذل   [9>6:]البقيرة }َواَل ُيَكمُِّمُهُم الم ُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة  ،المفف 

ال فإن اهلل يقول أليل الفار: و  ،فحو ذل  َسئُ }ا  َْ   . [=60]المؤمفون: وا ِفيَها َواَل ُتَكمُِّموِن ا
رير اازار يسيمي  األصيوليون مف يوم وذ   ،، اازار معيرو ((اال يفظر اهلل يوم القيامة إلى من  ر إزاره بطر  ))قال: 

بمعفييى ال يقييول قامييل: ميين  يير إزاره إذا  خييص اازار  ،ال يحييتب بيي  ،ال ح يية فييي  ،اللقيي ، ومف ييوم اللقيي  ال يعتبيير
فييال إشييرال فييي ، ميين  يير  ءخيييال -بشييت - فييال إشييرال فييي ، أو ميين  يير عباءتيي  ءف وميي  أن ميين  يير ثوبيي  خيييالم

أفيي  البييد ميين ذريير مسييمى ليسييتقيم  فييا مف ييوم لقيي ، مف ييوم اللقيي  معفيياهزار يفييال إشييرال فييي ، فيياا ءخيييال السييراويل
ال فيييال فيييرق بيييين الثيييو  واازا ،الريييالم ويضيييا  إليييي  الحريييم قصيييد ب يييا أالعبييياءة  ،والبفطيييال والسيييراويلر والعبييياءة وا 

رييل ذليي  حرميي  واحييد ال فييرق، فرييل ميين وقييس ليي  شيي ء ميين ذليي  سييواء رييان ميين قبيييل اازار أو  -البشييت-شييل  الم  
والبطيير ييييو  ،((ال يفظييير اهلل يييوم القيامييية إلييى مييين  يير إزاره بطيييرا  ))غيييره ف ييو داخيييل فيي  ييييذا الحرييم ب يييذا القيييد، 

بمعفيى  ،ت القريية معيشيت ا  أحيافيا  بسيب  الزييو بالفعمية، بسيب  الفعمية فيقيال: بطير  ويحصيل ذلي ،التعاظم والترفس
بطيران بخطي  يقصيدون  الفاس اليوم يسيتعملوف ا اسيتعماال ،ويو بطران ،ر  أف ا صارت ذات بطر، ويقال: فالن بط  

فمييا المييراد بييالبطر يييو التعيياظم واالفتفاشيي ،وليييس يييذا يييو المييراد ارثييير   أن عفييده ميياال  ،ة الييذ  يرييون بسييب  الزيييووا 
 .والتربرالخيالء و 
مين وقيس لي  شي ء مين ييذا أن اهلل ال يفظير  ،يذا الحديث يدل عليى أن مين  ير إزاره أو مين  ير ثوبي  مين أسيبلو 

ذا  اء الوعيد على فعل من األفعال ب ن اهلل ال يفظر إلي  فإن ذل  يدل على أف  عظيم وأف  من الربامر،  ،إلي ، وا 
يعفي  أن يفعيل ذلي  مين بيا  الخييالء، وقيد  ياء في  أحادييث أخيرخ مين  ،يد في   ر اازار بالبطريذا الحديث قو 

فما ذرر عقوبة أخرخ، رقول   ،غير تقييد لرف  لم يذرر في  يذه العقوبة الخاصة ميا )) :-صلى اهلل عليي  وسيلم-وا 
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  ضيابط الربييرة ميا  ياء الوعييد عليي  والقاعيدة في ، ف يذا وعييد بالفيار،(2)((أسفل من الرعبين مين اازار ففي  الفيار
ويذا الذ  يتعلق بفيا مف يا  ،أو  اء اللعن في  إلى غير ذل  مما يذررون ف  ضابط الربيرة ،بعقوبة خاصة رالفار

فميا أطليق فقيال:  ،يفا، أف  يفا ذرر: ال يفظر إلي ، وف  الحديث اآلخر ليم يقييد بيالبطر ميا أسيفل مين الرعبيين ))وا 
 ويذا يدل على أن ذل  إن وقس من غير بطر ف و من الربامر.  ،، ما زاد عن الرعبين((ارمن اازار فف  الف

 يل يقال أيضا : ال يفظر اهلل إلي ؟ 
فمييا يقييال: يييذا مقيييد بييالبطر فييال يفظيير اهلل إلييي  مييس الوعيييد ليي  بالفييار،  ، رميي  أعظييم ،فذفبيي  أربيير ،ال ييوا  ال. وا 
 :فيرون ذل  ال رم ويو ااسبال على مرات 

  .ويو من فعل ذل  تربرا  وتي ا  ف ذا ال يفظر اهلل إلي المرتبة العليا: 
ما أسفل من ))متوعد بالفار،   بر، ومن غير خيالء فمثل يذا يقال: إفالمرتبة الثافية: من فعل  من غير ر

امد ف  الفار، يذا القدر الز  صاحب  ف  الفار، وبعض م يقول: ، بعض م يقول: إن((الرعبين من اازار فف  الفار
أفا أفعل  ،، بصر  الفظر عن قصده إذا قال اافسان: أفا ال أفعل ذل  ربرا  -واهلل تعالى أعلم-يو األقر   اويذ

   يذا متوعد بالفار. ،عادة الفاس وفحو يذا، يقال: يذا ال يحل ،ت مال   ،ذل  تسايال  
فيذرر لي  ميا يالقي   -صلى اهلل علي  وسيلم-لما سمس الوعيد من الفب   -رض  اهلل تعالى عف -حديث أب  برر و 

إفيي  لسييت )): -صييلى اهلل علييي  وسييلم-فقييال ليي  الفبيي   ،يرفعيي  ،ومييا يحصييل ليي  ميين استرسييال إزاره ويييو يتعايييده
ميين غييير مفيي  أو أن ذليي  يقييس ، رييان يسييبل ثيابيي  ابتييداء؟ -رضيي  اهلل عفيي -، يييل يف ييم مفيي  أن أبييا بريير (3)((مييف م
فميييا  -رضييي  اهلل تعيييالى عفييي -يسترسيييل؛ ألفييي  ريييان فحييييال  ألن إزاره  ؛قصيييد فيييال يستمسييي  اازار عليييى وسيييط  وا 

فحين ميا فليبس -فظير إليى إفسيان ميثال  يليبس ااحيرام ارلميا فيزل رفعي ، يعفي   ،يسترسل ف و يرفعي  حيفيا  بعيد حيين
ييو يرفعي ، فيإذا فيزل و ياوز ااحيرام يفيزل و  ايذمف  ت د من الفاس من يسترسل  ا  فرثير  ،-اآلن اازار لرن ااحرام

 الرعبين يل يقال: إف  ب ذا االعتبار ب ذا الوقت الذ  مضى بفزول  يو متوعد بالفار؟  
ال  طيويال ايفصل ثوب  رمن وفرق بين يذا وبين من يصفس ذل  ابتداء،  ،يؤاخذ علي  اافسان فذل  ال ،ال :ال وا 
  م. واهلل تعالى أعل ،خل ف  الوعيدافمثل يذا د هيتعايد

ف يذا ييو  ،(4)إلى أفصا  ساقي ((زرة المؤمن إ)): -صلى اهلل علي  وسلم-خرخ رقول  وقد  اء ف  يذا أحاديث أ
للرعبيين في   ال حيظ   ولرين ،زرة الميؤمن، و ياء التيرخيص إليى الرعبيينإييذه  ،وييذا ييو األرميل واألفضيل ،األصل
فميا ييو خيارج عف يا  غيير داخيل في  الةاييةبمعفى أف  يرون فوق ا، فإلى يفيا إليى الرعبيين الرعي ،اازار ييذه  ،، وا 

 ،وما عداه فال ي وز، األفضل إليى أفصيا  السياقين ،إلى حد الرعبين رخصة بمعفى أف  ي وز لإلفسان أن يلبس
ثيم وضييس  ،ه يسييبل إزارهآالر ييل اليذ  ر  ىأفريير علي -صيلى اهلل علييي  وسيلم-الفبيي  أن بيل  يياء في  الحييديث اآلخير 
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يلرين مثييل ييذا يفبةي  أن ي   ،(5)خبيره أن يييذا ييو موضيس اازاروأ ،رفي  تحيت رربتي  فييي  أمير آخير وييو لبيياس  ىراع 
تحييت الرربيية بخمسيية  االشيي رة، بمعفييى أن اافسييان لييو لييبس اليييوم فيي  بيمتفييا فيي  م تمعفييا فيي  أيامفييا يييذه لييبس ثوب يي

 .فمثل يذا يرون ثو  ش رة ،بفاء على ما دل علي  الحديث األخير ،أصابس
بمعفيى أفي  ال ي ي   ،ي يد مفدوحية عفي اليذ  يمرين للعبيد أن  ،لألفظيارثو  الش رة يو الشي ء الملفيت المقصود ب

وميا أو ي   ،ي ي  أن تتمييز بيديف ا :فقيول ؟ييذه شي رة :لو أن امرأة تلبس العباءة ف  بلد تبيرج وسيفور يقيال ،علي 
إلى ميا تحيت الرربية بخمسية أصيابس؟  ما تتبرج مثل يؤالء، لرن يل ي   على اافسان أن يرون ثوب  ،اهلل علي ا
     .طي  إلى أفصا  الساقين؟ ،ال ي   علي  يذا :ال وا 
فييإذا رييان ذليي  فيي  عيير  الفيياس يعتبيير  ،فيلتفييت ويلحييظ فيي  ذليي  مييا يتصييل بييالعر  ،ال ي يي  علييي  يييذا :ال ييوا 

لرن أقصيد ال يليبس إليى  ،يذا ال ي وز ،تر ، ال أن يسبل اافسانش رة ف  مران من األمرفة أو ف  زمان فإف  ي  
 تحت الرربة ب ربعة أصابس. 

رييان في  إزاره أو فيي  ثوبيي  وفضييالم م  ،وزيياديم ،وميين عبيياديم ،ميين أمميية التيابعين -رحمي  اهلل-أييو  السييختياف  
 "،الشيي رة اليييوم فيي  التشييمير"ل عيين يييذا فقييال: مفسيي ،طييول لريين ال يصييل إلييى الرعبييين  يعفيي  فييي ،بعييض التييذييل
لباس الش رة، فال ب س أن يلبس اافسان لباسا  إلى رعبي  يمرن أن يرتفيس عين الرعبيين ب صيبعين  ىواافسان يتوق

وال يصييير إلييى الرعبييين بحيييث  ،لريين ال يزيييد علييى الرعبييين اس شيي رة،بيي، ليييس ذليي  بلبثالثيية ب ربعيية أو فحييو ذليي 
 .يرون للرع  حظ ف  اازار

ليو قييل ألحيد  ،ف  ذل  البلوخوعموم  ،المرأ من تسايل الفاسويتع    ،يذه قضية س لة ال ترل  اافسان شيما  و 
أو يريوخ ريل ييوم  ،-أسيت ميثال  -المقدار الذ  يزيد في  الثو  سيص  علي  مادة حارقة  ارل يوم يذ :من الفاس

قيروح أو فحيو ييذا أو ترفيس فيال أو سيصييب  ميرض  :أو تقصر يذا الثيو ، أو ليو قييل لي  ،بحديدةمرة واحدة فقط 
 -عيز و يل-أحيافيا  يصيبر عليى معصيية اهلل   سييختار رفيس الثيو  عين ييذا الموضيس، وميس ذلي  اافسيان ش  أفي

 ،مين أ يل أمير ال يففعي  ال في  اليدين -علي  الصالة والسيالم-والوعيد األريد الذ  أخبر عف  الصادق المصدوق 
ولريين  ،سييت سيي لة ييي  ميين الربييامرفمييا حا يية اافسييان فيي  يييذا، المسيي لة لي ،وال يعييود علييي  طامييل ،وال فيي  الييدفيا

 أو أف  يورث  غفلة فال يتفطن لمثل يذه األمور، واهلل أعلم.  ،الشيطان أحيافا  يمف  اافسان وير ي 
 وعلى آل  وصحب . ،وصلى اهلل على فبيفا محمد
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