
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ثوبه جر نم  و  اهلل، رسول على مررت :عمر ابن يوحديث ،المسلم إزرة :الخدري سعيد أبي حديث شرح( 5)
 ..خيالء

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 :أما بعد ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

رضي اهلل -حديث أبي سعيد الخدري  -رحمو اهلل-ففي باب صفة طول القميص والكم واإلزار أورد المصنف 
 -أو ال جناح-وال حرج  ،إزرة المسمم إلى نصف الساق)): -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -عنو

رواه  (1)((ومن جر إزاره بطًرا لم ينظر اهلل إليو ،فيو في النار فما كان أسفل من الكعبين ،فيما بينو وبين الكعبين
 أبو داود بإسناد صحيح.

وما دونو  ،ىذا ىو المشروع ،إلى أنصاف ساقيو ،؟إلى أي حد تكون إزرة المؤمن ،ىذا الحديث يحدد إزرة المؤمن
نما يرفع عن الكعبين ،أو ما في معناه كالثوب ونحوه ،وال حظ لمكعبين في اإلزار ،إلى الكعبين رخصة ىذه  ،وا 

 .ىي الرخصة
نما  ،يس من الثوبول ،ذلك منوبنا من قبل أن المراد وبي   ،فما كان أسفل من الكعبين فيو في النار :وىنا قال وا 

  .من المسبل
 ىذا يبين ما ذكرتو ،((لم ينظر اهلل إليوومن جر إزاره بطًرا  ،فما كان أسفل من الكعبين فيو في النار)): قال
 ،إلى أسفل من الكعبين من غير خيالء في النارأن إسبال الثياب  ،من التفريق بين الخيالء وغير الخيالء اً سابق

 .فيكون ممن ال ينظر اهلل إليو يوم القيامة ،فذلك أشدفإن كان لخيالء 
ال  ،السابقة وجو الجمع بين األحاديثأي  ،-واهلل أعمم-ىو الذي يظير  وىذا ،وىذا الحديث قد جمع ىذا وىذا

 .وأنو لغير خيالء جائز ،ىو إسبال اإلزار لمخيالءأن يقال بأن المحرم 
ن كان لخيالء فذلك أشد ،لغير خيالء ما أسفل الكعبين في النار فاألمر ليس  ،فال ينظر اهلل إلى صاحبو ،وا 

تب عميو حد أو ر   ،أو بالغضب أو المعن ،عميو بالنارما توعد  :وضابط الكبيرة ،ىمون فيووالناس يتسا ،بالسيل
 .أو نحو ذلك ،من الحدود

فإذا كان ممن ال ينظر اهلل إليو يدل عمى أن ذلك  ،من الكبائرفدل عمى أن ذلك  ،لغير خيالء في النارفينا 
 .في الكبائرأعظم 

وفي إزاري  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: مررت عمى رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-وعن ابن عمر  :قال
 .استرخاء

أرشده  -صمى اهلل عميو وسمم-وأن النبي  ،ويحتمل أنو إلى الكعبين ،يحتملإلى أي حد؟ ىل نزل عن الكعبين؟ 
 .واألكمل ،إلى األفضل

                                                           

 (.4954(، رقم: )4/95أخرجو أبو داود، كتاب المباس، باب في قدر موضع اإلزار ) (1)



 ((؟إلى أين :فقال بعض القوم ،فما زلت أتحراىا بعد ،فزدت ،زد :ثم قال ،فرفعتو ،ارفع إزارك ،يا عبد اهلل)) :فقال
وىذا  ،زد :زيادة عمى ما قال -صمى اهلل عميو وسمم-يقول لو النبي  يتوقع أنىو  :يعني ،؟إلى أين يصل :يعني

-فأراد النبي  ،يكون بمغ بو إلى قريب من الكعبين قد ولكنو ،قد يفيم منو أن ابن عمر لم يكن قد أسبل إزاره
فما  :فيقول ،ثم أمره ثانية ،زد :رفع قالألنو لما  ؛أن يرشده إلى ما ىو أفضل من ىذا -صمى اهلل عميو وسمم

  .رواه مسمم .(1)((إلى أنصاف الساقين)) :إلى أين؟ فقال -رضي اهلل عنيم-حتى سأل الصحابة  ،زلت أتحراىا
فيذا االسترخاء يمكن أن يفسر بأن المراد بو أنو كان إلى  ،حتى بمغ بو إلى أنصاف الساقين زد :كأنو قال لو

  .أن يكون إلى أنصاف الساقين ،ألفضل واألكملإلى ا -مى اهلل عميو وسممص-النبي  فأرشدهالكعبين 
من جر ثوبو )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-آخر البن عمر  اً ثم ذكر حديث

كأنيا فيمت أن  :يعني ؟فكيف تصنع النساء بذيولين :فقالت أم سممة ،(2)((خيالء لم ينظر اهلل إليو يوم القيامة
وىذا معروف عند  ،فيشمل الذكر واألنثى ((ثوبومن جر )) ،ن صيغ العمومم   "نم  "ألن  ؛النساء يشممين ذلك

  .اإلناثيدخل فييا ىذه مثل  ،من صيغ العموماألصوليين 
 ،ذيل المرأة ؟فكيف تصنع النساء بذيولين :فقالت أم سممة ((من جر ثوبو خيالء لم ينظر اهلل إليو يوم القيامة))

 .لممبالغة بالتستر ،ليغطي أقداميامن الخمف  الثوب طويالبمعنى أن يكون 
ترخيو شبًرا أسفل  ،ير أن ذلك دون الكعبينالذي يظ ،نو يرتخي إلى شبرإبحيث  :يعني ((يرخين شبًرا)) :فقال

 .ليغطي أقداميا ،أنو يمصق في األرض معناه ،الكعبين
وأنو ال  (3)-صمى اهلل عميو وسمم-كما قال النبي  ،فكانوا يفيمون أن المرأة عورة .إذن تنكشف أقدامين :قالت

ألن الثوب قد  ؛نيا تخرجإ :وال حاجة أن يقال ،فيي تتحرز إذا أرختو شبًرا تخرج قدميا ،من بدنيا يظير شيء
ميا إلى اإلمام إذا مشت ودفعت بقد اً ى شبر رخ  الم  إذا كان ألن ظاىر القدم  ؛فيرتفع ،أو نحو ذلك ،يعمق بو شيء

  .ىذا معروف ،القدمظير ظاىر يس
عمى الستر  -رضي اهلل عنين-وىذا يدل عمى شدة حرص نساء الصحابة  ،إذن تنكشف أقدامين :فقالت

 .وأن ال يظير شيء من بدنيا ،والحشمة
يزيد عمى الكعب مقدار  :يعني ،ترخيو ،األصابع الذراع من المرفق إلى أطراف ((فيرخينو ذراًعا ال يزدن)) :قال

فكان ذلك ال  ،نكشفتولكن من أجل أن ال  ،مع أنيا قد تتعثر بيذا الثوب ،ذراع من أجل المبالغة في الستر
 فالمرأة عورة. ،ألن المطموب في حقين الستر ؛يشمل النساء

                                                           

(، 4/1594مسمم، كتاب المباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيالء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليو وما يستحب ) أخرجو( 1)
 (.6905رقم: )

(، رقم: 4/664، باب ما جاء في جر ذيول النساء )-صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو الترمذي، أبواب المباس عن رسول اهلل 6)
(1341.) 
 (.1134(، رقم: )4/450، )-صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو الترمذي، أبواب الرضاع عن رسول اهلل 4)



في ألبسة  اً يسأل عنو النساء اليوم كثير  ،ذراعإلى  -صمى اهلل عميو وسمم-وىذا الذيل الذي رخص فيو النبي 
نما  ،خذت من الغربطبًعا العادة التي أ   ،الزواج  اوذراعً  شبراً  شبراً  قبمكم، كان من سنن ))لتتبعنال لمستر وا 

 .(1)بذراع...((
 :تقول ،اليوم تسأل فنساء ،ات صغار ويحممنو لطولوني  تأتي ب   ،ألبسة الزفاف يكون خمفيا ذيل طويل تفصار 

أكثر أسئمة النساء اليوم التي  ،اً ن أن المرأة ترخي ذراعىذا المباس غير معيود عندنا اآل :لنقو  ،؟اً نرخيو ذراع
فوق الكعب بشبر فيو شيء؟  :تقول ،تمبسو عند النساء الذين ىذا المباس اآل ،بشبرفوق الكعب  :تقول ،تتحرز

ال تخرج  ألنيا أصالً  ؛لمقصود بذلك الستر؟ الىل ا ،ما نزيد عمى الذراع اً ذراع :تقول ،لباس الزواج ىذا ترخيو
نما تخرج بو أمام النساء ،بو أمام الرجال نما المقصود بذلك التشبو  ،وا  نحن  :ولو قالوا ،-عز وجل-بأعداء اهلل وا 
 ،والثوب األبيض في النكاح ىو من خصائصيم الدينية ،ذلك من عادتيم التي عرفوا بيا :نقول ،ال نقصد التشبو

ندور ونحوم  ، لماذابعضمثل ما في فرق السكري واألبيض  :نقول ،؟سكريالطيب نمبس  :فبعض النساء تقول
اليوم يضحكون عميك   ،يتعممون ،ييم يضحكوندع ،عمي   يضحكونتقول:  ،أخضر ،البسي أزرق ؟،حول األبيض

كما ويصير موضة  ،كأسراب القطا يتتابعون عمى لبس المون اآلخرذلك  وبعد ،يةيتبسمون عمى الثان غًداو 
  .لكنيا جاءتيم ىكذا موضة ،يتيافتون عمى األلبسة التي أحياًنا ال يمبسيا إنسان عنده ذوق سميم

بثياب  -صمى اهلل عميو وسمم-الرجل الذي جاء بسمعة إلى مدينة النبي عمى ذلك  مثاالً وذكرت لكم قبل سنوات 
فمما أراد أن يسافر ويحمل  ،ولم يشتر أحد منو ،فكسدت عنده كان جاء بكمياتيتجر فييا  ،قماش ،سوداء

 .بضاعة كاسدة ،ويشكو لو الحال ،فكان يتكمم مع رجل من أىل المدينة ،بضاعتو ويرجع
إن قال  ،إن أجابك ،النساءوعند  ،ومعروف عند الناس ،كان شاعر غزل ،اذىب إلى فالن إن أجابك :فقال لو

 .بيتين في البسة األسود فإن البضاعة ىذه كميا ستشترى
رجل غريب قدمت  ،يرحمك اهلل :وقال ،قد لبس لباس الزىاد ،فذىب ووجده في المسجد النبوي ،دلني عميو :فقال

 .وقد بذلت فييا مالي ،كسدت وسأرجع إلى بمدي ،شتر  ولم ت   ،ببضاعة
ما لي في  ،ومتعبد ،زاىد :أي ،وأنا كما ترى ،قد تركت الشعر :قال ،بيتين في البسة السواد :ماذا تريد؟ قال :قال
  .خالص ،ىذا
 خرج ولبس لباسو الذيحتى ما زال بو ف ،ال تضرك ،قل بيتين ،قد تضرر رجل من المسممين ،يرحمك اهلل :قال

ذا بالرجل ت   ،أسود اً تمبس وشاحيتغزل بالتي و يمدح  ،وقال بيتين ،غير لبس الزىاد ،كانوا يعيدون شترى جميع وا 
تطالب ولييا  -ما تزوجت-ذوات الخدور وكل  ،أسود اً بغني ثوبا :كل امرأة تقول لزوجيا ،ما عنده من األقمشة

من أجل  ،ما بقي عنده شيء ،ريت جميع البضاعة التي عنده في يوم وليمةفاشت   ،بأن يشتري ليا ثوًبا أسود
 .بيتين

                                                           

: لتتبعن سنن من كان قبمكم -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  (1)
 (.3469(، رقم: )5/194)



فالبد  من كسر ىذه العادات التي  ،مبس ىذا ال يقصد بو التسترفيذا الذيل الذي ي   ،ترون الموضةن كما واآل
لصارت  ،بعض األخوات يمبسن ألواًنا أخرى توصار  ،وأنا واثق لو أن أحًدا بدأ بذلك ،رىايوتغي ،إليناجاءت 

  .وكل شيء يمكن أن يروج ،موضة العصر
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعان


