
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 المغيرة وحديث عائشة وحديث ..مكة فتح يوم دخل اهلل رسول أن جابر حديث شرح( 3)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمد هلل
-     إلوى خخورأ أورد المصو   ففي باب استحباب الثووب اببويض واوواأل ابحمور وابخاور وابصوفر وابسوود 

دخول يووم فوتك موول وعليوه  -صولى اهلل عليوه وسولم-أن ال بي )) -راي اهلل تعالى ع ه-حديث اابر  -رحمه اهلل
  .رواأ مسلم ،(1)((عمامل سوداء

دخوووول وعلووووى رأسووووه )) :فووووي الحووووديث ا خوووور ،-الصووووالة والسووووالم عليووووه- اً ولووووم يووووون محرموووو ،دخوووول يوووووم فووووتك مووووول
موا يريود  ،على اوواأل دخوول موول مون إيور إحورام لمون ا يريود ال سو  -رحمهم اهلل-استدل به الفقهاء  ،(2)((المغفر

 واهلل تعوالى ،وهواا هوو الورااك ،والمسوللل فيهوا خوال  معورو  ،الحج وا العمرة ياوأل له أن يودخل مون إيور إحورام
   .أعلم

موا ياوعه  :فور هووغ  الم   ،((فورغ  وعلوى رأسوه الم  )) ،وهاا ا يعارض الحوديث ا خور ،ه ا دخل وعليه عمامل سوداء
 -عليوه الصووالة والسووالم-فويمون أن يوووون  ،ويسوتر الوورأ  ،مثوول موا يغطووي الوورأ  ،موون الحديودالمقاتول علووى رأسوه 
وأن الو  مون  ،وفيوه اوواأل لوب  ابسوود ،وهواا هوو الشواهد ،سوداء ،وعليه العمامل فوق المغفر ،على رأسه المغفر
 ،مثول لووو أن اا سوان يلوب  ابسووود فوي المونتم والحووألن ،اً فوي حوال خاصوول  صودمووا لوم يوون الوو   ،ابلبسول المباحول

  .فهاا فيه مااهاة لبعض أهل الاالل والرافال و حوهم
صولى اهلل عليوه -وول ي أ ظور إلوى رسوول اهلل )) وال:  -راوي اهلل ع وه-وعون أبوي سوعيد عمورو بون حريوث  :يقوول
 .رواأ مسلم (3)((و د أرخى طرفيها بين وتفيه ،وعليه عمامل سوداء -وسلم

 :يقوول ،للهاورة خمو  وثموا ينبقي إلوى سو ل  ،من صغار الصحابل -راي اهلل ع ه- عمرو بن حريث أبو سعيد
رخأ؟ هول  وأيون ،((و ود أرخوى طرفيهوا ،وعليوه عمامول سووداء -صولى اهلل عليوه وسولم-ول ي أ ظر إلى رسول اهلل ))

 ؟ رخأ ع د دخوله لمول مثالً 
صولى اهلل عليوه -دخولوه  لوالواين وصوفوا صوف (4)((خطب ال ا  وعليوه عمامول سووداء)) :يقول في الروايل ابخرى

يووم فوتك موول  -وسولمصولى اهلل عليوه -وحي ما خطب ال بي  ،طبلفي مقام الخن اوياوروا أن ال  لم مول  -وسلم
لمون  وال  اً خالفو ،ل  على أ وه تووررودل ا ،فولن هاا وان في المدي ل ،ولي  على الم بر ،و   على باب الوعبل

 ،فووتك مووولإا حي مووا دخوول  -صوولى اهلل عليووه سوولم-موون ال بووي  -يع ووي لووب  العماموول السوووداء-بوولن الوو  لووم يووون 
 وه لوب  ابسوود إشوارة إلوى إ :وقوول بعاوهم ،وأظون أن الو  بعيود ،وحاول بعاهم أن يلتم  لال  بعض المعوا ي

                                                           

 (.1358(، ر م: )2/999أخراه مسلم، وتاب الحج، باب اواأل دخول مول بغير إحرام ) (1)
 (.1846(، ر م: )3/17( أخراه البخاري، وتاب الحج، باب دخول الحرم، ومول بغير إحرام )2)
 (.1359(، ر م: )2/999الحج، باب اواأل دخول مول بغير إحرام )( أخراه مسلم، وتاب 3)
 المصدر السابق.( 4)



حتوى  ،وهواا الووالم إيور صوحيك ،بن با ي ابلوان تتغيور وتصوبإ إا السوواد ؛أن دين ااسالم ا يتبدل وا يتغير
  .السواد يتغير

فوي ثالثول أثوواب بويض  -صولى اهلل عليوه وسولم-فن رسوول اهلل و  )) : الت -راي اهلل ع ها-واور حديث عائشل 
 .(1)((لي  فيها  ميص وا عمامل ،رس وليل من و  ح  س  

 ،الحوديث السوابق (2)((ووف ووا فيهوا موتواوم ،البسوا مون ثيوابوم البيواض)) :-صلى اهلل عليه وسلم-هاا موافق بمرأ 
وهاأ هي الس ل أن يوون الوفن  ،بثالثل أثواب ،-صلى اهلل عليه وسلم-وهاا ما و ع لرسول اهلل  ،فاا  أمر لألمل

وا  ،لوي  فيهوا  مويص ،ورسو مون  ، سوبل إلوى بلودة فوي الويمن :سوحوليل ،وهواا هوو ابفاول ،بيض ،بثالثل أثواب
 .متفق عليه .عمامل

 .رس  يع ي القطنوالمقصود بالو   ،فهاا في اببيض
وو -صوولى اهلل عليووه وسوولم-خوورج رسووول اهلل )) :-راووي اهلل ع هووا- اً وتقووول أياوو وولط ر  اات إووداة وعليووه م  موون  م ر حَّ
 رواأ مسلم. (3)((شعر أسود
وو وول: ،و حووو الوو  ،ثوووب يتخووا مثوول ااألار ،وسوواء أي :رطعليووه م  مثوول مووا  سووميه  ،يع ووي عليووه صووور الرحووال م ر حَّ
 ،شووداد :علووى الاموول يروووب عليووه الراوووب يقووال لووه لالوواي يواووع علووى الراحلوو ،ليسووت موون اوات ابرواح ،الشووداد
 ،وهوو ألطو  مون الصوو  ،الشوعر موا يتخوا مون المعوأل ،مون شوعر أسوود :تقوول ،عليه صور الرحل :يع ي ،مرحل

اا ووان فيوه تصاوير ،لوب  مثول هواافهاا يدل علوى اوواأل  أو موا  ،وووال  موا ووان مون  بيول ،ليسوت اوات أرواح،وا 
ووتووان  ،واواأل مون  طون ،وابسوود : وال -رحموه اهلل-بن البواب الواي عقودأ المصو    ؛مون الشوعر اً ووان مصو وع

 .وهاا من الشعر ابسود ،القطن :يع يرس  فهاا ابول الو   ،وإيرها إا الحريروشعر وصو  
اات ليلول  -صولى اهلل عليوه وسولم-و وت موع رسوول اهلل )) وال:  -راوي اهلل ع وه-واور حديث المغيرة بون شوعبل 

 .وان في إألوة تبو يمون أن يفسر وما في روايل أخرى أ ه وهاا  .... (( في مسير
توووارى عوون  :يع ووي ((فمشووى حتووى توووارى فووي سووواد الليوول ،عوون راحلتووهف ووألل  ، عووم :أمعوو  موواء؟  لووت)) :فقووال لووي
اا وواء الوواي يصووب م ووه  :يع ووي ،((ثووم اوواء فلفرإووت عليووه موون ااداوة)) ،لقاوواء الحااوول :يع ووي ،د  أبع وو ،اب ظووار

 ،موع أن إوألوة تبوو  وا وت فوي  شودة الحور ،-والسوالم عليه الصالة-وعليه ابل من صو   ،فغسل واهه ،الماء
ويو  تووون الحوال؟ فوي السوفر  -عليه الصالة والسوالم-ويلب  الصو  ، [81: التوبل]{ اْلَحر   ِفي َتْنِفُروا َل  َوَقاُلوا}
 ،((حتووى أخراهمووا موون أسووفل الابوول ،فلووم يسووتطع أن يخوورج اراعيووه م هووا ،فغسوول واهووه وعليووه ابوول موون صووو ))

 .ب ه ياب إسل هاأ ابعااء ؛فلخرج يديه من تحت الابل ،ما استطاع أن يحسر عن اراعيه :يع ي

                                                           

(، ر م: 2/649(، ومسلم، باب في وفن الميت )1273(، ر م: )2/77أخراه البخاري، وتاب الا ائأل، باب الوفن بال عمامل ) (1)
(941.) 
-   (، والترماي، أبواب الا ائأل عن رسول اهلل 3878(، ر م: )4/8أخراه أبو داود، وتاب الطب، باب في ابمر بالوحل ) (2)

 (.994(، ر م: )3/319، باب ما يستحب من ابوفان )-صلى اهلل عليه وسلم
مسلم، وتاب اللبا  والألي ل، باب التوااع في اللبا ، واا تصار على الغليظ م ه واليسير في اللبا  والفراش  أخراه (3)

 (.2981(، ر م: )3/1649وإيرهما، واواأل لب  الثوب الشعر، وما فيه أعالم )



 ،دعهموا)) :فقوال ،موددت يودي ، أللوت ب وألع خفيوه :يع ي ،((ثم أهويت ب ألع خفيه ،ومسك برأسه ،فغسل اراعيه))
  .متفق عليه (1)((ومسك عليهما ،فإ ي أدخلتهما طاهرتين

 ،فهواا فيوه اوواأل لوب  هواا ،اويقل الوموينشواميل مون صوو   :وفوي روايول ،مون صوو الشاهد أ ه ه وا عليوه ابول 
أدخلتهموا )) : ولوه ،ووال  موا يتصول بوال ألع ،والحديث يورد في أبواب الطهارة في الوالم على المسك على الخفين

صلى اهلل -هل يصك هاا؟ ال بي  ،ثم إسل ابخرى ،الخ  اأدخل فيهثم  ،لو أن اا سان إسل راالً  ((رتينطاه
  .فالبّد من ومال الطهارة "أدخلتهما" :يقول -عليه وسلم

 ،واهلل تعووالى أعلووم ،بالقوودمينوالمقصووود أدخلووت الخفووين  ((أدخلتهمووا طهووارتين)) :ب ووه  ووال ؛فيووه توسووع فووي العبووارةو 
  وخله وصحبه. ،وصلى اهلل على  بي ا محمد

 

                                                           

مسلم، وتاب الطهارة، باب (، و 296(، ر م: )1/52أخراه البخاري، وتاب الواوء، باب إاا أدخل راليه وهما طاهرتان ) (1)
 (.274(، ر م: )1/239المسك على الخفين )


