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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:، والسالم على رسول اهلل والصالة ،الحمد هلل
 ،وتحيريم سسيبال شيمن مين ذلي  عليى سيبيل الخييالن ،باب صفة طول القميي  والميم واازار وطيرل العماميةفهذا 

   .ومراهته من غير خيالن
م من ااسبال ن المحر  يرى أ -رحمه اهلل-النووي  ،فم اختيار النووي مما هو معرولمراهته من غير خيالن هذا 

أن األحادييث اليواردة  -واهلل تعيالى أعليم-واألقيرب  ،ال يحيرم فهيووما ميان لييير خييالن  ،عن خيالن اً مان ناتجما 
 فم هذا الباب على نوعين:

سزرة الميييي من سلييييى أنصييييال )) ،أو تحديييييد سزرة الميييي من ،عيييين ااسييييبال اً أو النهييييم مطلقيييي ،النييييارنييييوع فيييييه الوعيييييد ب
  .(1)((ساقيه

قييد قيييد  ،وهنييا  نييوع مخيير ميين األدليية فيييه وعيييد أمثيير ،ميين األدليية تييدل علييى تحييريم ااسييبالفهييذا األنييواع الثالثيية 
 :عليى ميرتبتينلمنيه  ،اسيبال محيرمسن ا :فيقيال ،(2)((القيامة يوم سليه اهلل ينظر لم خيالن ثوبه جر من)) ،بالخيالن

 .ما زاد عن المعبين ففم النار :من غير خيالن
 فإنه يمون من الذين ال ينظر اهلل سليهم وال يملمهم وال يزميهم. :ما مان بخيالن

بيل أمثيير ميين هييذا  ،فصييار عنييدنا ليييس فقيط أسييافل الثييياب ،هنيا ذميير طييول القميي  والمييم واازار وطييرل العمامية
  .حتى طالب العلم ،وهذا أمر ييفل عنه عامة الناس ،واألممام فيها سسبال ،العمامة فيها سسبال

صيلى اهلل علييه -م قمي  رسيول اهلل مان م  ))قالت:  -رضم اهلل عنها-سمان بنت يزيد األنصارية وذمر حديث أ
 حديث حسن. :وقال ،رواا أبو داود والترمذي (3)((سلى الرسغ -وسلم
مما يفعل الناس  ،األممام طويلةما تمون بحيث  "سلى الرسغ" ،دالمفصل الذي يفصل بين المل والساع هو الرسغ
نما تمون بحيث ما تزيد على الرسغ ،اليوم فهنيا هيذا فييه وصيل لميم رسيول اهلل  ،وما زاد فهو من قبيل ااسبال ،وا 
 .صلى اهلل عليه وسلم-

                                                           

 (.3573(، رقم: )2/1183اللباس، باب موضع اازار أين هو )أخرجه ابن ماجه، متاب  (1)
 والزينة، اللباس متاب ، ومسلم،(5784: )رقم ،(7/141) خيالن غير من سزارا جر من باب اللباس، متاب البخاري، أخرجه (2)

 .(2885: )رقم ،(3/1651) يستحب وما سليه سرخا ا يجوز ما حد وبيان خيالن، الثوب جر تحريم باب
-(، والترمذي، أبواب اللباس عن رسول اهلل 4827(، رقم: )4/43أخرجه أبو داود، متاب اللباس، باب ما جان فم القمي  ) (3)

 (.1765(، رقم: )4/238  )م  ، باب ما جان فم الق  -صلى اهلل عليه وسلم



-  وظياهر صينيع الم ليل  ،غير هذا الحديث ما يين  ويصيرح أن ااسيبال فيم اازار والميم والعمامية وجان فم
 .وأن من فعل ذل  خيالن فإنه محرم ،افل الثياب أو اازاروأس ،أنه لم يفرق بين المم والعمامة -رحمه اهلل
اليذي ورد فييه الوعييد سنميا هيو يجيد أن ميل النصيو  أتمين يلمين  ،اً را بعض أهل العلم غير الم لل أيضوهذا ذم

 .وهو المتوعد فيه ،فهذا ال يجوز أن يزيد على المعبين ،البشت والبنطالموما فم حممه  ،اازار والثوب
ألنيه  ؛وهيو عنيد األصيوليين غيير معتبير ،فيه من اازار فم بعض األحاديث فهو من قبيل مفهيوم اللقيبوما ذمر 

فيال يممين أن يفهيم الميالم سال  ،وتحصل به النسب وااضيافات ،ويتم به المالم ،يحصل به تعريل المسميات فقط
أوتيم جواميع  -صلى اهلل عليه وسلم-بم الن ،اازار والمم ومذا ومذا ومالم طويل :فبداًل من أن يقول ،بهذا أصاًل 

 .فهذا بالنسبة ألسافل الثياب ،المالم
ولمنه جان ميا ييدل عليى أن ااسيبال  ،هم فم أسافل الثياب ،أو غير خيالن ،نصو  الوعيد سوان مانت بخيالن

 .د ال يلحق بمثل المم والعمامةفقد يفهم من هذا أن الوعي ،أيًضا يمون فم العمامة
سذا  وأن يبتعييد عيين ااسييبال -صييلى اهلل عليييه وسييلم-وأن يقتييدي بييالنبم  ،ملييل أن يحتيياط لنفسييهلميين يحيير  الم

 فيقصر األممام بحيث ما تزيد عن هذا المفصل. ،أو ينظر فم ثيابه ،اً فصل ثوب
مين جير ثوبيه خييالن ليم ))قيال:  -صيلى اهلل علييه وسيلم-أن النبيم  -رضيم اهلل عنهميا-ابن عمر حديث ذمر  ثم

 ،وميا أشيبه ذلي  ،والزهيو ،والتعياظم ،المبير :والخييالن بمعنيى ،هذا من جيرا خييالن ،((...اهلل سليه يوم القيامةينظر 
 .مما ال يخفى

 .وهذا يدل على أنه من مبائر الذنوب .((يوم القيامة يهلم ينظر اهلل سل)) :قال
-     فقييال لييه رسييول اهلل  ،سال أن أتعاهييدا ،سن سزاري يسييترخم ،يييا رسييول اهلل :-رضييم اهلل عنييه-فقييال أبييو بميير 

  .وروى مسلم بعضه ،رواا البخاري (1)((سن  لست ممن يفعله خيالن)) :-صلى اهلل عليه وسلم
فييذمر  ،فلمييا سييمع هييذا الحييديث خييال ،ينييزل :يعنييم ،فمييان سزارا يسييترخم ،مييان نحيييالً  -رضييم اهلل عنييه-أبييو بميير 

فيم  مثيل اانسيان حينميا يميون ،ملما نيزل رفعيه :يعنم ،أتعاهدا سال أن   :وقال ،-صلى اهلل عليه وسلم-ذل  للنبم 
-  ولهيذا قيال ليه النبيم  ،ألنيه بييير قصيد ؛فهيذا ال ي اخيذ علييه ،ثيم يسيترخم ،ثيم يرفيع ،حين يحيرماسترخان سزارا 

 .أن ذل  يقع من  من غير قصد :يعنم ،((سن  لست ممن يفعله خيالن)) :-صلى اهلل عليه وسلم
لمين سزارا ميان يسيترخم  ،لمن أبا بمير ليم يمين مسيبالً  ،من الخيالن أصالً سن ااسبال  :قال بعض أهل العلمولهذا 

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

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

ال ينظيير اهلل يييوم ))قييال:  -هلل عليييه وسييلمصييلى ا-أن رسييول اهلل  -رضييم اهلل عنييه-ثييم ذميير حييديث أبييم هريييرة 
 .متفق عليه (2)((القيامة سلى من جر سزارا بطًرا

                                                           

 .))...يصنعه خيالن((بلفظ:  (،5784(، رقم: )7/141أخرجه البخاري، متاب اللباس، باب من جر سزارا من غير خيالن )( 1)
أخرجه مسلم، متاب اللباس و (، 5788(، رقم: )7/141أخرجه البخاري، متاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالن ) (2)



هيييذا ملهيييا معيييانم  ،والخييييالن ،والتعييياظم ،والزهيييو ،بأنيييه قرييييب مييين المبييير -رحميييه اهلل-والبطييير مميييا يقيييول النيييووي 
وينظيير سلييى مييا لييه ميين  ،بطيير حينمييا يتعيياظم اانسييان فييم نفسييه ويصيييبه الزهييو :يقييال لييه ،مفيير النعميية ،متقاربيية
 .اً فيمون بطر  ،فإنه يتعاظم ،وااممانات والمنح والعطايا ،والقدر ،المواهب

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

اازار الزائييييد عيييين  ،ارهييييل المقصييييود أن اازار يمييييون فييييم النيييي ((مييييا أسييييفل ميييين المعبييييين ميييين اازار ففييييم النييييار))
ن مان هذا قد يتوهم من ظاهر الحيديث اً قطع ؟،المعبين ميا أسيفل مين المعبيين مين ))ألنيه ييتملم عين اازار  ؛ال وا 

نما المقصود المحل ،فإن اازار ال يعذب بالنار ،((اازار ففم النار  :منهم مين قيال -رحمهم اهلل-لمن العلمان  ،وا 
هييذا  ،ن الزيييادة علييى المعبييين تعييذب فييم النييارس :وميينهم ميين قييال ،أن صيياحبه يعييذب فييم النييار :أي ،ففييم النييار

 .الموضع يعذب فم النار
مييا يمييون الثييوب  :يعنييم ،ون للمعبييين حييظ فييم اازارال يميي :بمعنييى ،واازار الرخصيية فيييه أن يمييون سلييى المعبييين

نما ال ،امأو فم أنصافه ،اميصل سلى المعبين ييطيه  .وال حظ للمعبين من اازار ،أن يمون فوق المعبين بدوا 
ثالثيية ال يملمهييم اهلل يييوم ))قييال:  -صييلى اهلل عليييه وسييلم-عيين النبييم  -رضييم اهلل عنييه-ثييم ذميير حييديث أبييم ذر 

 ....((القيامة
ال فإنه يقول لهم فم النار ،ال يملمهم مالم رضا وتمريم :يعنم  .[188: الم منون]{ ت َكمِّم ونِ  َواَل  ِفيَها اْخَسئ وا} :وا 

 .يقول للمفار
ال  ،نظير رحمية ،((وال ينظر سليهم)) ،ليعقل ذل  عنه ؛رارثالث م   -صلى اهلل عليه وسلم-قال فقرأها رسول اهلل  وا 

 .سلى جميع الخلق ال يفوته منهم شمن -عز وجل-فإن نظر اهلل 
 -صييلى اهلل عليييه وسييلم-فقرأهييا رسييول اهلل  ،موجييع ((ولهييم عييذاب أليييم)) ،ال يحصييل لهييم تطهييير ((وال يييزميهم))

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

وأنهيم غيير م اخيذين  ،ويظنيون القضيية سيهلة ،والنياس يتسياهلون فيم هيذا مثييًرا ،هيذا أول واحيد ،((المسيبل))قال: 
 .وتخلصوا منه ،ما يضرهم لو أنهم تخلوا عن هذا ،بهذا مع أن المسألة عبارة عن سنتيمترات

  .والبنطال ،وما فم معناا مالبشت ،المسبل للثوب واازار :يعنم ،والمسبل تفسرا األحاديث األخرى
أنييا  ،أنييا أحسيينت سلييي  ، تييتييذمر يييوم أعطي ،وي ذيييه ،يحسيين سلييى مخيير ،وهييو الييذي ييي ذي ميين أعطيياا ((والمنييان))

 ،أو نحييو ذليي  ،ايعطيييه طعاًميي ،أو بطريقيية غييير صييريحة ،بطريقيية صييريحة، امنييت أنييت محتاًجيي ،اليييوم ذا فعلييت 
 ،اهيذا مين الطعيام اليذي أنيت أعطيتنيا جيزا  اهلل خييرً  اً طبعي ،حالت  ميا شيان اهلل ،ما شان اهلل :وبعد ذل  بمدة يقول

 .مثر اهلل خير 

                                                                                                                                                                                                 

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



 ،دائًما ميا شيان اهلل فيم غايية النظافية ؟،تيسلونها أينهذا  مما شان اهلل ثيابم :ويقول ،يعطيه ميسلة مالبسوهمذا 
 .اجزامم اهلل خيرً  ،سياها ناالميسلة ميسلتمم التم أعطيت

يي ،ةهييذا بطريقيية غييير مباشيير  . [264: البقييرة] {َواْْلََذى ِبوواْلَمنِّ  َصووَدَااِتك مْ  ت ْبِطم وووا اَل } :يقييول -عييز وجييل-واهلل  ،ن  هييذا م 
 .متعاظم فم نفسه ،ما يصدر سال عن سنسان بخيل والمن
نيم سواهلل  ،نها تسوى ميذاا  و  ،واهلل سنها جيدة ،يحلل :يعنم ، رواا مسلم. (1)((ق سلعته بالحلل الماذبوالمنف  )) :قال
واهلل سن  ،يشيتروها سليى أنواهلل ويحليل  ،وليو درت السيوق ،ميا تحصيلها بميذا ،نيم شياريها بميذاا  و  ،بها مذا عطيتأ  

 .وهو يمذب ،يحلل ،اليوم من أو هذا األسما  ،أو هذا اللحوم ،الثمار هذا من اليوم
والمسبل جان تفسيرا فم  ،فم نفسه -عز وجل-تعظيم اهلل  وقل   ،فهذا يمتهن الحلل ،ينفق سلعته بالحلل الماذب

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

 .هذا األشيان الثالثة ،اً أشرت سليه سابق ،وقد ذمرت  ذل . ...((ااسبال فم اازار والقمي  والعمامة))قال: 
 والنسائم بإسناد صحيح. ،رواا أبو داود (2)((خيالن لم ينظر اهلل سليه يوم القيامة اً ومن جر شيئ)) :قال
 ،وهذا الزيادة مهمة فم تفسير الميراد ،ظاهرا يشمل هذا األشيان اازار والعمامة والقمي  ((من جر شيئاً )) :قوله

  .ومنت غفلت عنها فم المرة الماضية
ولم ييذمر فييه الوعييد اليوارد  ،والقمي  والعمامة ،ااسبال فم اازار :قال -صلى اهلل عليه وسلم-سن النبم  :قلت
مين ذلي  خييالن ليم ينظير  مين جير شييئاً )) :قيال لمنيه ،فيم النيار :نعم هيو ميا قيال ،م النارففما زاد ف :ما قال ،فيه

ذليي  فييم  ميين أنفييم جيير الثييوب ورد يييه مييا ؟ لييم يييرد فتسيياهال ،ميين فعييل ذليي  ليييير الخيييالن ((اهلل سليييه يييوم القياميية
  .النار

لى أي حد يمون ااسبال فم العمامة -رسيول اهلل  قميي حديث أسيمان بنيت يزييد وهيو أن ميم  ؟وفم القمي  ،وا 
ثييل هييذا م :يعنييم ،ال يييدل علييى الحييد الييذي ال يجييوز تعديييه افهييذا بمجييرد ،مييان سلييى الرسييغ -صييلى اهلل عليييه وسييلم

سيغ هيل هيو هيل بتعيدي الرسيغ؟ حتيى حيديث الر  ؟يجيرا سليى أي حيد ،"خييالن اً جير شييئسلى مين ال ينظر اهلل "ن اآل
 .الشيخ األلبانم يضعل حديث أسمان السابق؟ ثابت مسلم به أو ال

ن ذليي  بمييا جييرى بييه العييادة والعييرل أنييه مبالييية س :ومثييل ابيين القيييم يقولييون ،فميين أهييل العلييم مثييل القاضييم عييياض
ضييع فيييه متيياع الرامييب فييم الخييرج الييذي و   ،األممييام التييم تمييون ميياألخراج :يقييول -اهلل رحمييه-ابيين القيييم  ،وزيييادة
صييلى اهلل عليييه -األممييام فييم زميين النبييم  ،وواحييد هنييا فييم البعييير ،يوضييع واحييد هنييا ،مثييل الميييس المبييير ،البعييير
بعيض البيئيات وجييد جيد فييم لمين و   ،العميائم ضييخمةمييا مانيت و  ،فيهيا اومبالًيي ،بهيذا الشيمل مبيييرةميا مانييت  -وسيلم

وأظين أنهيا ال زاليت فيم بعيض اللبياس  ،ومانت موجودة سلى عهد قرييب ،ايسمونها أردانً  ،مباليات فم هذا األشيان
                                                           

( أخرجه مسلم، متاب اايمان، باب بيان غلظ تحريم سسبال اازار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلل، وبيان الثالثة الذين 1)
 (.186(، رقم: )1/182ولهم عذاب أليم )ال يملمهم اهلل يوم القيامة، وال ينظر سليهم، وال يزميهم 

(، والنسائم، متاب الزينة، سسبال اازار 4894(، رقم: )4/68أخرجه أبو داود، متاب اللباس، باب فم قدر موضع اازار )( 2)
 (.5334(، رقم: )8/288)



بييل  ،ويحتيياج أن يرفعييه ،االمييم طويييل جييد   ،مقييدار ثوبنييا هييذا الييذي نلبسييه اً م أحيانييالم يي ،قليييدي فييم بعييض البيئيياتالت
وما شاهدوا من حال النسيان فيم  ،رأ فم مالم بعض أهل العلم فم رحالتهمأو تق ،تاريخ مصر مثالً حينما تقرأ فم 

غيير نسيان الييوم  ،الحظ تبرجهن نوع مخر ،اجد   فيذمرون أنهن يلبسن المالبس الواسعة ،فم بعض البلدان ،وقتهم
ييدها أو نحيو نهيا سذا حرميت سا بحييث يلبسين ألبسية واسيعة جيد   ،-عيز وجيل-سال من رحم اهلل  ،الماسيات العاريات

 .ذل  ظهر مل هذا الجنب
يصيييفون حيييال النسيييان فيييم بعيييض البيئيييات التيييم  ،مييين الشيييراح ،هيييذا ذميييرا جماعييية مييين المتقيييدمين مييين أهيييل العليييم

ا ييدخل فيم الميم سنسيان فتلبس ألبسية واسيعة األمميام جيد   ،فم ذل  الوقت اونوع التبرج الذي مان موجودً  ،شاهدوها
 .تعر   ،بما حرمه الهوان فيحصل لها تمشلولر  ،فإذا تحرمت تمشل ،من سعته

سرال لمين فيم مثيل هيذا األمميام  ،ونحيو ذلي  ،فالمقصود أن األممام المبالغ فيها هذا ال ش  أنها تضييع للمال وا 
 .؟سنه من ااسبال المتوعد عليه بأن اهلل ال ينظر سليه :ما هو الحد الذي يقال ،ناآلالتم نلبسها 

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

نما يطلقيون ،أهل العلم ما يذمرون هذا عادة على سبيل التحديد  :يقوليون ،ومثليت بالقاضيم عيياض وابين القييم ،وا 
عيييدي توت ،تجييير فيييم األرض بيييد أنال ؟مامييية سليييى أي حيييدفالع ،عييين المعتييياد عليييى سيييبيل المباليييية اً ميييا ميييان خارجييي

سليى  :قيالوا. ؟المعتياد سليى أي حيد فيم العمامية ،ميا ميان زائيًدا عليى المعتياد :قيالوا ،ما قال بهذا أحد ،ال ،؟!المعبين
-ل العماميية لييو أنييه نييز   ،يرخيهييا ميين الخلييل سلييى نصيل الظهيير ،الذ ابيية تمييون سلييى نصيل الظهيير ،نصيل الظهيير
  .فمثل هذا يمون من ااسبال سلى ما دون ذل  -طرل العمامة

  .األممام لو أنه أطالها طواًل مبالًيا فيه فمذل 
  ومله وصحبه. ،وصلى اهلل على نبينا محمد ،واهلل تعالى أعلم

 
 
 


