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 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 أما بعد:، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

وزػواز  مػف نطػف ونحػاف وشػعر  ،اسػححبا  الثػو  ايبػيض وزػواز ايحمػر وايخألػر وايصػفر وايسػودبػا  ففي 
نػػػاف ))نػػػاؿ:  -رألػػػي اهلل حعػػػالى ع ػػػل-حػػػديث البػػػرا   -رحمػػػل اهلل-أورد المصػػػ ؼ  وغيرهػػػا إل الحريػػػر ،وصػػػوؼ

محفػؽ  ،(1)((نػط أحسػف م ػل اً مػا رأيػت شػي  ،حمػرا ولقػد رأيحػل فػي حلػ   ،اً مربوعػ -صلى اهلل عليل وسلـ-رسوؿ اهلل 
 .عليل

بػيف الطػوؿ  لً نػاف معحػد :يع ػي ،المربوع هػو مػف حوسػطت نامحػل :اً مربوع -صلى اهلل عليل وسلـ-ناف رسوؿ اهلل 
هػذا هػو  ،ولقد رأيحل فػي حلػ  حمػرا  ،اً مربوع -صلى اهلل عليل وسلـ-ناف  ،وهذا أنمؿ ايوصاؼ ،البا ف والقصر

 .الشاهد
حيػاف ينػوف ظاهرهػا الثيػا  فػي نثيػر مػف ايحػواؿ واي :يع ػي ،ظػاهر  نباط ػلالحل  هػو الثػو  الػذي  :حل  حمرا 

 اً وغالبػ ،هػو ثػو  ،يلػبس مػف الزهحػيفأف نػف مم :يع ي ،اً الحل  ما ناف مسحوي ،في اللوف أو ال سج لباط ها اً مغاير 
زار مثالً  :أي ،ما ينوف مف نطعحيف  .هذ  هي الحل  ،ردا  وا 

أف يلػػبس ليسػػحدؿ بػػل علػػى زػػواز  -رحمػػل اهلل-ه ػػا أورد  المصػػ ؼ  ،حلػػ  حمػػرا  -صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-فعليػػل 
ػػ ،اإل سػػاف ايحمػػر هػػو زػػواز  ومػػا حػػرزـ فػػي البػػا  -رحمػػل اهلل-ظػػاهر صػػ يم المصػػ ؼ أف  :بمع ػػى ،ؿولػػـ يفص 

  .مثالً  -خطوط-فيل أعالـ  :يع ي ،ير خالصأو ناف غ ،اً سوا  ناف خالص ،ايحمر
مػف علمػا   -رحمػل اهلل-والمؤلػؼ  ،-رحمػل اهلل-وهو مػذه  الشػافعي  ،فالمص ؼ يرى أف ذلؾ يزوز بال حفصيؿ

 .رحمل اهلل رحم  واسع -بؿ مف نبارهـ  ،الشافعي 
 .وهذا مذه  معروؼ لبعض أهؿ العلـ ،لـ يفصؿفالشاهد أ ل 

-مػؿ مػا ورد مثػؿ هػذا وح   ، ل ل يزػوزإ :نالواايحمر لبس عف والقوؿ اآلخر في المسأل  ب ا  على ال هي الوارد 
 ،أعػالـ ،خطوط ،وا  ما فيل شي  يغاير أو يخالط اللوف ايحمر ،اأ ل لـ ينف خالصً على و حو ذلؾ  -حمرا  حل 

  ؟هؿ هي داخل  في ال هي ،ف حمرا مثؿ هذ  العمام  الحي  لبسها اآل ،و حو ذلؾ
ليسػػػت مػػػف نبيػػػؿ ايحمػػػر  ،يخالطهػػػا البيػػػاض مػػػثالً  ،ي ػػػل يخالطهػػػا لػػػوف  خػػػر ؛علػػػى القػػػوؿ بػػػالححريـ ،ل :الزػػػوا 
 .أما ايحمر الخالص ففيل ال هي ،الخالص

مثػؿ مػا  ،وليحػل أوردهػا ،نمػا أ ػل لػـ يػذنر أشػيا  أخػرى م هيػ  فػي اللبػاس ،ي ل يػرى الزػواز ؛ؿوالمص ؼ لـ يفص  
 اً فهػذا أيألػ ،وذلؾ أ ل مف ثيا  المشػرنيف ،وهو  بت معروؼ ،وهو المصبوغ بالعصفر ،زا  عف لبس المعصفر

                                                           

-(، ومسلـ، نحا  الفألا ؿ، با  في صف  ال بي 5585(، رنـ: )7/151أخرزل البخاري، نحا  اللباس، با  الثو  ايحمر )( 1)
 (.7117(، رنـ: )8/1515وأ ل ناف أحسف ال اس وزهًا ) -اهلل عليل وسلـ صلى



فهػؿ يقػاؿ بػأف ذلػؾ يم ػم؟ وهػؿ يخػحص  ،ففالمشػرنوف ل يلبسػو ل اآل ،وند زالت هذ  العل  ،ظاهر  الححريـ للحشبل
ف صػبا الثيػا  حػاؿ اآلالنمػا هػو  ،هنػذا لو ػل ،لػو لػـ يصػبا بالعصػفر :يع ػي ؟اً مطلقػأو بػاللوف  ،ذلؾ بالمعصػفر

 ،والعصػفر ،س والزعفػرافر  بػالو   اً قبسانما نا وا يصبغوف  ،أو أف حغمس بهذا ال بات ،مف غير أف حطلىبالمصا م 
  .وا  ما ناف يفعلل بعض المشرنيف ،ولـ ينف ذلؾ مف عمؿ المسلميف ،بؿ لربما صبغوا بالبوؿ ،و حو ذلؾ

صػػلى اهلل عليػػل -وال بػػي  ،فػػي حلػػؾ الحلػػ  :يع ػػي :-وسػػلـصػػلى اهلل عليػػل -نػػط أحسػػف م ػػل  اً مػػا رأيػػت شػػي  :يقػػوؿ
صػلى -و ل  وأحسػ هـ فػي نػؿ شػأف مػف شػ ،اً اسػا ولبوأحسػ هـ زي ػ ،اً وأحسػ هـ نوامػ ًا،هو أحسف ال ػاس وزهػ -وسلـ

ػػ -عليػػل الصػػالة والسػػالـ-فهػػو النامػػؿ فػػي شخصػػيحل  -اهلل عليػػل وسػػلـ عليػػل -ول حزملػػل  ، ؿ الثيػػابػػؿ إ ػػل يزم 
 .وزهل نأ ل نطع  نمر ،-والسالـالصالة 
 ،فػػي ليلػػ  البػػدر -صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-وي ظػػر إلػػى وزػػل ال بػػي  ،نػػاف ي ظػػر إلػػى القمػػر -رألػػي اهلل ع ػػل-أ ػػس 

أزمػػؿ مػػف القمػػر فػػي ليلػػ   -صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-فوزهػػل  ،بػػالقمر -صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-وزػػل ال بػػي ويقػػارف 
 .البدر

صػػلى اهلل -يقحػػدوا برسػػوؿ اهلل وصػػفحهـ علػػيهـ أف  ،حهـ ػػوهي ،الشخصػػي  بمظهػػرهـفالػػذيف يبحثػػوف عػػف النمػػالت 
 ،ونلما ناف العبد أنثر انحػدا  نلمػا نسػا  ذلػؾ مػف البهػا  ،-عليل الصالة والسالـ-فهو أنمؿ ال اس  -عليل وسلـ
 .وهذا أمر ل يخفى ،وحسف السمت ،وال ألارة ،والزماؿ

ذاذ مف ش   -عز وزؿ-وحشبل بأعدا  اهلل  ،وعف صفحل -اهلل عليل وسلـ صلى-ونلما  أى اإل ساف عف رسوؿ اهلل 
حيث يذه  بهاؤ   ،فإ ل يححوؿ إلى شي   خرمف المغ ييف والعازفيف والالعبيف والمطربيف  ،مف المهرزيف ،ايمـ

 .الحشبل بهؤل  الم حرفيفلربما يشبل الشياطيف إلى حد نبير إذا أوغؿ في ويبقى في صورة  ،ومرو حل
 -صػلى اهلل عليػل وسػلـ-رأيػت ال بػي ))نػاؿ:  -رألػي اهلل حعػالى ع ػل-يقوؿ: وعف أبي زحيف  وه  بػف عبػد اهلل 

   ....((وهو بايبطح ،بمن 
ػػايبطػػح هػػو الم   حي مػػا يفألػػي إلػػى بػػراح مػػف ايرض فػػذاؾ الخػػارج مػػف م ػػى  ،ومنا ػػل معػػروؼ إلػػى اليػػوـ ، حص 

فحي مػا  ،بعد زمػرة العقبػ  حي مػا حخػرج باحزػا  منػ  ،الخارج مف م ى مما يلي من   خر م ى بعد الزمار ،ايبطح
فهػذا هػو ايبطػح الػذي  ػزؿ ثـ إلػى الحػـر  ،حخرج مف حدود م ى مف زبالها يفألي بؾ ذلؾ إلى براح مف ايرض

 .ذي الحز رمى الزمار اليـو الثالث عشر مف بعدما  -صلى اهلل عليل وسلـ-فيل ال بي 
 ،خيمػ  حمػرا  :نبػ  يع ػي ((ـد  في نب  لل حمرا  مف أ   ،وهو بايبطح -صلى اهلل عليل وسلـ-رأيت ال بي )) :يقوؿ

نبػ   ،ش و حػو ذلػؾ يلحػؽ بحنػـ اللبػاسر  ما يحعلؽ بػالف   :ونل ا لنـ ،وهذا ه ا أورد  مف أزؿ أ ل  زؿ في نب  حمرا 
  .مف زلد مدبوغ :يع ي ،مف أدـحمرا  
فإ ػػل بػػالفحح  ،-صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-زػػا  بػػالؿ بالمػػا  الػػذي يحوألػػأ بػػل ال بػػي  ،ألػػو ل((بو  فخػػرج بػػالؿ )) :يقػػوؿ

  .والو ألو  هو الفعؿ ،الما  :يع ي ،و ألو 
أخذوا فألػل   -صلى اهلل عليل وسلـ-يفهـ ه ا مف السياؽ بعدما حوألأ ال بي  :يع ي ((و ا ؿ   ف  األح  فم  )) :يقوؿ

  .عليها فحهافت ال اس، الوألو 



 ،و علػى وزهػلأوي ألػح علػى ثوبػل  ،يأخػذ اإل ػا  ،هذا يحيسر لػل أ ػل ي ألػحيع ي  :مف  األح ،ف  األح و ا ؿفم  
والثػا ي يحلقػؼ مػا يمنػف أف  هػذا ي ألػح ،نطػرات ،أحيل إل شي  يسيرييع ي بعألهـ ند ما  :و ا ؿ ،رأسلو على أ

  .يصؿ إليل مف نطرات هذا الما 
أف فألػؿ رسػوؿ اهلل  -اً نما سبؽ مرار -ول شؾ  ،وألو  للبرن ال اس أخذوا فألؿ ال :يع ي ،((و ا ؿ   ف  األح  فم  ))
بػايززا   اً نما يحبرؾ أيأل ،بثيابل نما يحبرؾ أيألاً  ،نؿ ذلؾ يحبرؾ بلوالطعاـ  ،في الما  -صلى اهلل عليل وسلـ-

ونػاف عرنػل إذا وألػم فػي الطيػ   ،العػرؽ والريػؽ اً ونػذلؾ أيألػ ،نالشػعر -صػلى اهلل عليػل وسػلـ-الم فصل  ع ػل 
 .اً ف أبدلنف ل يوزد شي  مف هذا اآل ،-عليل الصالة والسالـ-ناف أطي  الطي  

نػػأ ي أ ظػػر إلػػى بيػػاض  ،وعليػػل حلػػ  حمػػرا  -صػػلى اهلل عليػػل وسػػلـ-فخػػرج ال بػػي  ،فمػػف  األػػح و ا ػػؿ)) :يقػػوؿ
  ....((سانيل

ناف أبػيض  -صلى اهلل عليل وسلـ-يف ال بي  ؛نأ ي أ ظر إلى بياض سانيل ،في نب  حمرا  ،حل  حمرا  يلبسها
  .عليل الصالة والسالـ-بحمرة  امشربً 
حػػي علػػى  ،حػػي علػػى الصػػالة :وشػػمالً  اً يقػػوؿ يمي ػػ ،بػػم فػػا  هاه ػػا وهاه ػػافزعلػػت أحح ،وأذف بػػالؿ ،فحوألػػأ))نػػاؿ: 
 .((...الفالح
فإ ػل يػدير رأسػل أو  ،حػي علػى الفػالح ،الحيعلحػيف حػي علػى الصػالةالمؤذف نما هو معلوـ إذا وصػؿ ع ػد  :يع ي

بعيد ل يسمم صوحل أ ل يرسؿ صوحل مف مف ر    اً علـ أيألولي   ،ومف هاه ا ،مف هاه اسمم وزهل يم   أو يسرة لي  
 .ومف ر   مف بعيد يعرؼ أ ل يؤذف ،ل في أذ يل لينوف أنوى لصوحليفيألم أصبع ،ه ا وه ا

 .حي على الفالح ،حي على الصالة وشمالً  اً  يمي :يع ي ((وهاه ازعلت أححبم فا  هاه ا ف)) :يقوؿ
مثػؿ الحربػ  حرنػز نسػحرة  ،مثػؿ الػرمح الصػغيروالع زة ، -صلى اهلل عليل وسلـ-لل بي  ((زة   نزت لل ع  ثـ ر  ))ناؿ: 

 .صالحلفيقطم عليل  ،مف أزؿ أف ل يمر أحد بيف يديل
 .محفؽ عليل ،(1)((ول يم ميمر بيف يديل النل  والحمار  ،فحقدـ فصلى))

ل فال بي  ،اً نطع يمر مف خلؼ السحرة :يع ي -الحا ض  المرأة   أخبر أ ل يقطم الصالة   -صلى اهلل عليل وسلـ-وا 
  .ونذلؾ الحمار ،والنل  ،-يع ي البالغ 

-رأيػت رسػوؿ اهلل )) :نػاؿونيؿ غير ذلؾ فػي اسػمل  ،رفاع  الحيمي -رألي اهلل ع ل-وه ا ذنر حديث أبي رمث  
 بإس اد صحيح.روا  أبو دواد والحرمذي  (2)((وعليل ثوباف أخألراف -صلى اهلل عليل وسلـ
 ِثَياب ووا َوَيْمَبُسووونَ } :نػػاؿ عػػف أهػػؿ الز ػػ  -عػػز وزػػؿ-واهلل  ،مػػف زميػػؿ الثيػػا  اً وهػػذ  أيألػػ ،عليػػل ثوبػػاف أخألػػراف

ْسَتْبَرق   ُسْنُدس   ِمنْ  ُخْضر ا  .[11: النهؼ] {َواِ 

                                                           

(، ومسلـ، نحا  الصالة، 1533(، رنـ: )8/191) -صلى اهلل عليل وسلـ-أخرزل البخاري، نحا  الم ان ، با  صف  ال بي ( 1)
 (.511(، رنـ: )1/131با  سحرة المصلي )

-     (، والحرمذي، أبوا  ايد  عف رسوؿ اهلل 8713(، رنـ: )8/53ألا  )أخرزل أبو داود، نحا  الحرزؿ، با  في الخ (7)
   (.7517(، رنـ: )5/119، با  ما زا  في الثو  ايخألر )-صلى اهلل عليل وسلـ



ولهذا يمنف أف يقػاؿ  ،هو ايبيض -صلى اهلل عليل وسلـ-لنف الذي حث عليل ال بي  ،فهذ  مف ثيا  أهؿ الز  
 -صػلى اهلل عليػل وسػلـ-يف ال بػي  ؛أفألػؿ مػف ايخألػر ،خيػر مػف ايخألػربأف ايبيض ه ا فػي أحنػاـ الػد يا 

  .ايخألر :وما ناؿ ،"البسوا مف ثيابنـ البياض"أمر بل 
 و لل وصحبل. ،وصلى اهلل على  بي ا محمد ،واهلل أعلـ


