بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )1شرح حديث أسماء بنت يزيد :كان كم رسول اهلل ،وحديث ابن عمر :من جر ثوبه ،وحديثي أبي هريرة :ال
ينظر اهلل ،ثالثة ال يكممهم اهلل ،وحديث ابن عمر :اإلسبال في اإل زار

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فهذا باب صفة طول القميي
ومراهته من غير خيالن.

والميم واازار وطيرل العمامية ،وتحيريم سسيبال شيمن مين ذلي عليى سيبيل الخييالن،

مراهته من غير خيالن هذا فم اختيار النووي مما هو معرول ،النووي -رحمه اهلل -يرى أن المحرم من ااسبال

ما مان ناتجاً عن خيالن ،وما ميان لييير خييالن فهيو ال يحيرم ،واألقيرب -واهلل تعيالى أعليم -أن األحادييث اليواردة
فم هذا الباب على نوعين:

ن ييوع في ييه الوعي ييد بالن ييار ،أو النه ييم مطلقي ياً ع يين ااس ييبال ،أو تحدي ييد سزرة المي ي من(( ،سزرة المي ي من سل ييى أنص ييال

ساقيه))(.)1

فهييذا األن يواع الثالثيية ميين األدليية تييدل علييى تح يريم ااسييبال ،وهنييا نييوع مخيير ميين األدليية فيييه وعيييد أمثيير ،قييد قيييد

بالخيالن(( ،من جر ثوبه خيالن لم ينظر اهلل سليه يوم القيامة))( ،)2فيقيال :سن ااسيبال محيرم ،لمنيه عليى ميرتبتين:

من غير خيالن :ما زاد عن المعبين ففم النار.

ما مان بخيالن :فإنه يمون من الذين ال ينظر اهلل سليهم وال يملمهم وال يزميهم.
هنيا ذميير طييول القميي

والمييم واازار وطييرل العمامية ،فصييار عنييدنا ليييس فقيط أسييافل الثييياب ،بيل أمثيير ميين هييذا

العمامة فيها سسبال ،واألممام فيها سسبال ،وهذا أمر ييفل عنه عامة الناس ،حتى طالب العلم.
وذمر حديث أسمان بنت يزيد األنصارية -رضم اهلل عنها -قالت(( :مان مم قمي

رسيول اهلل -صيلى اهلل علييه

وسلم -سلى الرسغ))( )3رواا أبو داود والترمذي ،وقال :حديث حسن.

الرسغ هو المفصل الذي يفصل بين المل والساعد" ،سلى الرسغ" بحيث ما تمون األممام طويلة ،مما يفعل الناس

اليوم ،وانما تمون بحيث ما تزيد على الرسغ ،وما زاد فهو من قبيل ااسبال ،فهنيا هيذا فييه وصيل لميم رسيول اهلل
-صلى اهلل عليه وسلم.

( )1أخرجه ابن ماجه ،متاب اللباس ،باب موضع اازار أين هو ( ،)1183/2رقم.)3573( :
( )2أخرجه البخاري ،متاب اللباس ،باب من جر س ازرا من غير خيالن ( ،)141/7رقم ،)5784( :ومسلم ،متاب اللباس والزينة،
باب تحريم جر الثوب خيالن ،وبيان حد ما يجوز سرخا ا سليه وما يستحب ( ،)1651/3رقم.)2885( :
( )3أخرجه أبو داود ،متاب اللباس ،باب ما جان فم القمي
صلى اهلل عليه وسلم ،-باب ما جان فم القم

( ،)43/4رقم ،)4827( :والترمذي ،أبواب اللباس عن رسول اهلل -

( ،)238/4رقم.)1765( :

وجان فم غير هذا الحديث ما يين

ويصيرح أن ااسيبال فيم اازار والميم والعمامية ،وظياهر صينيع الم ليل -

رحمه اهلل -أنه لم يفرق بين المم والعمامة ،وأسافل الثياب أو اازار ،وأن من فعل ذل خيالن فإنه محرم.
وهذا ذمرا بعض أهل العلم غير الم لل أيضاً ،لمين مين يتأميل النصيو

يجيد أن اليذي ورد فييه الوعييد سنميا هيو

اازار والثوب ،وما فم حممه مالبشت والبنطال ،فهذا ال يجوز أن يزيد على المعبين ،وهو المتوعد فيه.

وما ذمر فيه من اازار فم بعض األحاديث فهو من قبيل مفهيوم اللقيب ،وهيو عنيد األصيوليين غيير معتبير؛ ألنيه
يحصل به تعريل المسميات فقط ،ويتم به المالم ،وتحصل به النسب وااضيافات ،فيال يممين أن يفهيم الميالم سال

فبدال من أن يقول :اازار والمم ومذا ومذا ومالم طويل ،النبم -صلى اهلل عليه وسلم -أوتيم جواميع
أصالً ،
بهذا ً

المالم ،فهذا بالنسبة ألسافل الثياب.
نصو

الوعيد سوان مانت بخيالن ،أو غير خيالن ،هم فم أسافل الثياب ،ولمنه جان ميا ييدل عليى أن ااسيبال

أيضا يمون فم العمامة ،فقد يفهم من هذا أن الوعيد ال يلحق بمثل المم والعمامة.
ً
لميين يحيير المملييل أن يحتيياط لنفسييه ،وأن يقتييدي بييالنبم -صييلى اهلل عليييه وسييلم -وأن يبتعييد عيين ااسييبال سذا

فصل ثوباً ،أو ينظر فم ثيابه ،فيقصر األممام بحيث ما تزيد عن هذا المفصل.

ثم ذمر حديث ابن عمر -رضيم اهلل عنهميا -أن النبيم -صيلى اهلل علييه وسيلم -قيال(( :مين جير ثوبيه خييالن ليم
ينظر اهلل سليه يوم القيامة ،))...هذا من جيرا خييالن ،والخييالن بمعنيى :المبير ،والتعياظم ،والزهيو ،وميا أشيبه ذلي ،

مما ال يخفى.

قال(( :لم ينظر اهلل سليه يوم القيامة)) .وهذا يدل على أنه من مبائر الذنوب.

فقييال أبييو بميير -رضييم اهلل عنييه :-يييا رسييول اهلل ،سن سزاري يسييترخم ،سال أن أتعاهييدا ،فقييال لييه رسييول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم(( :-سن لست ممن يفعله خيالن))( )1رواا البخاري ،وروى مسلم بعضه.

-

أبييو بميير -رضييم اهلل عنييه -مييان نحيييالً ،فمييان س ازرا يسييترخم ،يعنييم :ينييزل ،فلمييا سييمع هييذا الحييديث خييال ،فييذمر

ذل للنبم -صلى اهلل عليه وسلم ،-وقال :سال أن أتعاهدا ،يعنم :ملما نيزل رفعيه ،مثيل اانسيان حينميا يميون فيم
س ازرا استرخان حين يحيرم ،ثيم يرفيع ،ثيم يسيترخم ،فهيذا ال ي اخيذ علييه؛ ألنيه بييير قصيد ،ولهيذا قيال ليه النبيم -
صلى اهلل عليه وسلم(( :-سن لست ممن يفعله خيالن)) ،يعنم :أن ذل يقع من من غير قصد.

ولهذا قال بعض أهل العلم :سن ااسبال من الخيالن أصالً ،لمن أبا بمير ليم يمين مسيبالً ،لمين س ازرا ميان يسيترخم

ميين غييير قصييد ،واال فإسييبال اازار ميين أعمييال أهييل المبيير ،وبصييرل النظيير فييإن مييا تقييدم ميين أن األحاديييث علييى
نوعين :منها ما لم يذمر فيه الخيالن -مما سيأتم -فهو متوعد بالنار.

وما ذمير فييه الخييالن ففييه زييادة أن اهلل ال ينظير سلييه ،فيدل عليى أن ميا زاد عليى المعبيين محيرم ،وأنيه فيم النيار،
وأنه من مبائر الذنوب ،ولو لم يمن للخيالن ،فإن مان للخيالن فذا أشد ،يمون ممن ال ينظر اهلل سليهم.

ثييم ذميير حييديث أبييم هري يرة -رضييم اهلل عنييه -أن رسييول اهلل -صييلى اهلل عليييه وسييلم -قييال(( :ال ينظيير اهلل يييوم
بطر))( )2متفق عليه.
القيامة سلى من جر س ازرا ًا
( )1أخرجه البخاري ،متاب اللباس ،باب من جر س ازرا من غير خيالن ( ،)141/7رقم ،)5784( :بلفظ...(( :يصنعه خيالن)).
( )2أخرجه البخاري ،متاب اللباس ،باب من جر ثوبه من الخيالن ( ،)141/7رقم ،)5788( :وأخرجه مسلم ،متاب اللباس

والبطيير ممييا يقييول الن ييووي -رحمييه اهلل -بأنييه قريييب م يين المبيير ،والزهييو ،والتعيياظم ،والخ يييالن ،هييذا ملهييا مع ييانم
متقاربيية ،مفيير النعميية ،يقييال لييه :بطيير حينمييا يتعيياظم اانسييان فييم نفسييه ويصيييبه الزهييو ،وينظيير سلييى مييا لييه ميين

بطر.
المواهب ،والقدر ،وااممانات والمنح والعطايا ،فإنه يتعاظم ،فيمون اً

أيضييا عيين النبييم -صييلى اهلل عليييه وسييلم -قييال(( :مييا أسييفل ميين
ثييم ذميير حييديث أبييم هري يرة -رضييم اهلل عنييهً -
المعبين من اازار ففم النار))( )1رواا البخاري.

((م ييا أس ييفل م يين المعب ييين م يين اازار فف ييم الن ييار)) ه ييل المقص ييود أن اازار يم ييون ف ييم الني يار ،اازار ال ازئ ييد ع يين
المعبين؟ ،قطعاً ال وان مان هذا قد يتوهم من ظاهر الحيديث؛ ألنيه ييتملم عين اازار ((ميا أسيفل مين المعبيين مين

اازار ففم النار)) ،فإن اازار ال يعذب بالنار ،وانما المقصود المحل ،لمن العلمان -رحمهم اهلل -منهم مين قيال:

ففييم النييار ،أي :أن صيياحبه يعييذب فييم النييار ،وميينهم ميين قييال :سن الزيييادة علييى المعبييين تعييذب فييم النييار ،هييذا
الموضع يعذب فم النار.

واازار الرخصيية فيييه أن يمييون سلييى المعبييين ،بمعنييى :ال يم يون للمعبييين حييظ فييم اازار ،يعنييم :مييا يمييون الثييوب

يصل سلى المعبين ييطيهما ،أو فم أنصافهما ،وانما البد أن يمون فوق المعبين ،وال حظ للمعبين من اازار.

ثييم ذميير حييديث أبييم ذر -رضييم اهلل عنييه -عيين النبييم -صييلى اهلل عليييه وسييلم -قييال(( :ثالثيية ال يملمهييم اهلل يييوم
القيامة.))...

ِ
يها َوَال ت َكمِّم ِ
ون} [الم منون.]188 :
يعنم :ال يملمهم مالم رضا وتمريم ،واال فإنه يقول لهم فم النارْ { :
سئوا ف َ
اخ َ
يقول للمفار.

قال فقرأها رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ثالث مرار؛ ليعقل ذل عنه(( ،وال ينظر سليهم)) ،نظير رحمية ،واال
فإن نظر اهلل -عز وجل -سلى جميع الخلق ال يفوته منهم شمن.

((وال يييزميهم)) ال يحصييل لهييم تطهييير(( ،ولهييم عييذاب أليييم)) موجييع ،فق أرهييا رسييول اهلل -صييلى اهلل عليييه وسييلم-
ثالث مرار.

قال أبو ذر :خابوا وخسروا ،من هم يا رسول اهلل؟ ثالثة أصنال ،وليس ثالثة أشخا

.

ير ،ويظنيون القضيية سيهلة ،وأنهيم غيير م اخيذين
قال(( :المسيبل)) ،هيذا أول واحيد ،والنياس يتسياهلون فيم هيذا مثي ًا
بهذا مع أن المسألة عبارة عن سنتيمترات ،ما يضرهم لو أنهم تخلوا عن هذا ،وتخلصوا منه.
والمسبل تفسرا األحاديث األخرى ،يعنم :المسبل للثوب واازار ،وما فم معناا مالبشت ،والبنطال.

((والمنييان)) وهييو الييذي ي ي ذي ميين أعطيياا ،يحسيين سلييى مخيير ،وي ذيييه ،تييذمر يييوم أعطيت ي  ،أنييا أحسيينت سلي ي  ،أنييا

طعاميا ،أو نحييو ذل ي ،
محتاج يا ،بطريقيية صيريحة ،أو بطريقيية غييير ص يريحة ،يعطيييه
فعلييت ذا اليييوم ،منييت أنييت
ً
ً
ير،
وبعد ذل بمدة يقول :ما شان اهلل ،حالت ميا شيان اهلل ،طبعياً هيذا مين الطعيام اليذي أنيت أعطيتنيا جي از اهلل خي ًا
مثر اهلل خير .

والزينة ،باب تحريم جر الثوب خيالن ،وبيان حد ما يجوز سرخا ا سليه وما يستحب ( ،)1652/3رقم.)2885( :
( )1أخرجه البخاري ،متاب اللباس ،باب ما أسفل من المعبين فهو فم النار ( ،)141/7رقم.)5787( :

دائما ميا شيان اهلل فيم غايية النظافية،
وهمذا يعطيه ميسلة مالبس ،ويقول :ما شان اهلل ثيابمم هذا أين تيسلونها؟ً ،
خير.
الميسلة ميسلتمم التم أعطيتنا سياها ،جزامم اهلل ًا
ِ
صو َوداَ ِاتك ْم ِبووا ْل َم ِّن َو ْاْلَ َذى} [البقيرة.]264 :
هييذا بطريقيية غييير مباشييرة ،هييذا مين ،واهلل -عييز وجييل -يقييولَ{ :ال ت ْبطم ووا َ
والمن ما يصدر سال عن سنسان بخيل ،متعاظم فم نفسه.
قال(( :والمنفق سلعته بالحلل الماذب))( )1رواا مسلم ، .يعنم :يحلل ،واهلل سنها جيدة ،وانها تسوى ميذا ،واهلل سنيم
أعطيت بها مذا ،وانيم شياريها بميذا ،ميا تحصيلها بميذا ،وليو درت السيوق ،واهلل ويحليل سليى أن يشيتروها ،واهلل سن
الثمار هذا من اليوم ،أو هذا اللحوم ،أو هذا األسما من اليوم ،يحلل ،وهو يمذب.

ينفق سلعته بالحلل الماذب ،فهذا يمتهن الحلل ،وقل تعظيم اهلل -عز وجل -فم نفسه ،والمسبل جان تفسيرا فم

أيضا :المسبل س ازرا.
رواية عند مسلم ً
ثم ذمر حديث ابن عمر -رضم اهلل عنهما -وأختم به وبقم بقيية فيم البياب -أن النبيم -صيلى اهلل علييه وسيلم-

قال(( :ااسبال فم اازار والقمي

والعمامة .))...وقد ذمرت ذل  ،أشرت سليه سابقاً ،هذا األشيان الثالثة.

قال(( :ومن جر شيئاً خيالن لم ينظر اهلل سليه يوم القيامة))( )2رواا أبو داود ،والنسائم بإسناد صحيح.
قوله(( :من جر شيئاً)) ظاهرا يشمل هذا األشيان اازار والعمامة والقمي

 ،وهذا الزيادة مهمة فم تفسير الميراد،

قلت :سن النبم -صلى اهلل عليه وسلم -قال :ااسبال فم اازار ،والقمي

والعمامة ،ولم ييذمر فييه الوعييد اليوارد

ومنت غفلت عنها فم المرة الماضية.

فيه ،ما قال :فما زاد ففم النار ،نعم هيو ميا قيال :فيم النيار ،لمنيه قيال(( :مين جير شييئاً مين ذلي خييالن ليم ينظير
اهلل سليييه يييوم القياميية)) ميين فعييل ذلي ليييير الخيييالن ،تسيياهال؟ لييم يييرد فيييه مييا ورد فييم جيير الثييوب ميين أن ذلي فييم

النار.

والى أي حد يمون ااسبال فم العمامة ،وفم القمي

؟ حديث أسيمان بنيت يزييد وهيو أن ميم قميي

رسيول اهلل -

صييلى اهلل عليييه وسييلم -مييان سلييى الرسييغ ،فهييذا بمجييردا ال يييدل علييى الحييد الييذي ال يجييوز تعديييه ،يعنييم :مثييل هييذا

اآلن "ال ينظر اهلل سلى مين جير شييئاً خييالن" ،يجيرا سليى أي حيد؟ هيل بتعيدي الرسيغ؟ حتيى حيديث الرسيغ هيل هيو
ثابت مسلم به أو ال؟ الشيخ األلبانم يضعل حديث أسمان السابق.

فميين أهييل العلييم مثييل القاضييم عييياض ،ومثييل ابيين القيييم يقولييون :سن ذلي بمييا جييرى بييه العييادة والعييرل أنييه مبالييية
وزيييادة ،ابيين القيييم -رحمييه اهلل -يقييول :األممييام التييم تمييون ميياألخراج ،الخييرج الييذي وضييع فيييه متيياع ال ارمييب فييم

البعييير ،مثييل الميييس المبييير ،يوضييع واحييد هنييا ،وواحييد هنييا فييم البعييير ،األممييام فييم زميين النبييم -صييلى اهلل عليييه
ومبالييا فيهيا ،ومييا مانيت العميائم ضييخمة ،لمين وجيد فييم بعيض البيئيات وجييد
وسيلم -ميا مانييت بهيذا الشيمل مبييرة،
ً
أردانا ،ومانت موجودة سلى عهد قرييب ،وأظين أنهيا ال ازليت فيم بعيض اللبياس
مباليات فم هذا األشيان ،يسمونها ً

( ) 1أخرجه مسلم ،متاب اايمان ،باب بيان غلظ تحريم سسبال اازار ،والمن بالعطية ،وتنفيق السلعة بالحلل ،وبيان الثالثة الذين
ال يملمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر سليهم ،وال يزميهم ولهم عذاب أليم ( ،)182/1رقم.)186( :
( )2أخرجه أبو داود ،متاب اللباس ،باب فم قدر موضع اازار ( ،)68/4رقم ،)4894( :والنسائم ،متاب الزينة ،سسبال اازار
( ،)288/8رقم.)5334( :

التقليييدي فييم بعييض البيئييات ،الميم أحيانياً مقييدار ثوبنييا هييذا الييذي نلبسييه ،المييم طويييل جييدا ،ويحتيياج أن يرفعييه ،بييل
حينما تق أر فم تاريخ مصر مثالً ،أو تق أر فم مالم بعض أهل العلم فم رحالتهم ،وما شاهدوا من حال النسيان فيم

وقتهم ،فم بعض البلدان ،فيذمرون أنهن يلبسن المالبس الواسعة جدا ،الحظ تبرجهن نوع مخر ،غيير نسيان الييوم
الماسيات العاريات ،سال من رحم اهلل -عيز وجيل ،-يلبسين ألبسية واسيعة جيدا بحييث سنهيا سذا حرميت ييدها أو نحيو
ذل ظهر مل هذا الجنب.

ه ييذا ذمي يرا جماع يية م يين المتق ييدمين م يين أه ييل العل ييم ،م يين الشي يراح ،يص ييفون ح ييال النس ييان ف ييم بع ييض البيئ ييات الت ييم

موجودا فم ذل الوقت ،فتلبس ألبسية واسيعة األمميام جيدا ييدخل فيم الميم سنسيان
شاهدوها ،ونوع التبرج الذي مان
ً
من سعته ،فإذا تحرمت تمشل ،ولربما حرمه الهوان فيحصل لها تمشل ،تعر.
فالمقصود أن األممام المبالغ فيها هذا ال ش أنها تضييع للمال واسرال ،ونحيو ذلي  ،لمين فيم مثيل هيذا األمميام

التم نلبسها اآلن ،ما هو الحد الذي يقال :سنه من ااسبال المتوعد عليه بأن اهلل ال ينظر سليه؟.

هل يحدد هذا بهذا المفصل؟ سن قسته على القدم قلت :سلى المعب ،وهنيا سليى هيذا المفصيل ،وهيو قيياس ليه وجيه،

لمن هل هذا األمور يدخلها القياس؟.

أهل العلم ما يذمرون هذا عادة على سبيل التحديد ،وانما يطلقيون ،ومثليت بالقاضيم عيياض وابين القييم ،يقوليون:

م ييا م ييان خارجي ياً ع يين المعت يياد عل ييى س ييبيل المبالي يية ،فالعمام يية سل ييى أي ح ييد؟ الب ييد أن تج يير ف ييم األرض ،وتتع ييدي

المعبين؟! ،ال ،ما قال بهذا أحد ،قيالوا :ميا ميان ازئ ًيدا عليى المعتياد ،المعتياد سليى أي حيد فيم العمامية؟ .قيالوا :سليى
نصيل الظهيير ،الذ ابيية تمييون سلييى نصيل الظهيير ،يرخيهييا ميين الخلييل سلييى نصيل الظهيير ،لييو أنييه نييزل العماميية -

طرل العمامة -سلى ما دون ذل فمثل هذا يمون من ااسبال.
مباليا فيه فمذل .
األممام لو أنه أطالها طوًال
ً
واهلل تعالى أعلم ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،ومله وصحبه.

