
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في لبسه من فإن الحرير تلبسوا ال :الخطاب بن عمر حديث شرح
 

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

 ،وتحقريم  موسقيم عميقو ،وىقو بقات تحقريم لبقاس الحريقر عمقى الر قال ،آخر يتعمق  بالمبقاس اً بابالمصنف ذكر  فقد
  .واستنادىم إليو

واسقتنادىم  ،وتحريم  موسقيم عميقو ،يعني أن النساء يباح لين أن يمبسن الحرير :تحريم لباس الحرير عمى الر ال
 يكققون مققن حريققر الفققراش ا ،وىكققذا المحققاف الققذي يمتحققف بققو ا نسققان ،ألن ذلققب بحكققم المبققاس كمققا سققب  ؛عميققو

 .أما النساء فال بأس ،بالنسبة لمر ال
ا تمبسققوا )) :-صققمى اهلل عميققو وسققمم-قققال: قققال رسققول اهلل  -رضققي اهلل عنققو-وذكققر حققديث عمققر بققن الخطققات 

 .متف  عميو (1)((فإن من لبسو في الدنيا لم يمبسو في اآلخرة))والنيي لمتحريم  ،فيذا نيي ((الحرير
 .ألنو رتت عميو ىذه العقوبة الخاصة ؛بل دل عمى أنو من الكبائر ،وأدل عمى التحريم ،وىذا أشد

: ألن اهلل ققال ؛مقن أىقل العمقم مقن فيقم أن المقراد أنقو ا يقدخل ال نقة ،((من لبسو في الدنيا لم يمبسقو فقي اآلخقرة))
 ىقذا ققال بقو ،فإذا لم يمبس الحرير معناه لم يدخل ال نة ،ىذا لباس أىل ال نة ،[32: الحج]{ َحِرير   ِفيَها َوِلَباُسُهم  }

 .(2)ض روايات الحديث عند النسائي مثالً بل  اء مدرً ا في بع بعض أىل العمم،
وىنقا يقرد سقؤال:  ،حرم ىذا المباس في ال نقةن المراد بذلب أنو ي  إ :-كالحافظ ابن ح ر-ومن أىل العمم من يقول 

فقإذا  ،وطيقت العقيش ،فييقا اايقة النعقيم والراقد ،وليس فييقا ممنقوع ،وتمذ األعين ،أن ال نة فييا ما تشتييو األنفس
يصققيره إلققى حققال ا تطمققت نفسققو ىققذا  -عققز و ققل-ن اهلل إ :قققالوا ،؟حققرم مققن لبققاس الحريققر فيققذا نقققص فققي النعققيم

 .(3)ولم يتت فإنو ا يشرت من خمر ال نة ،ومات ،نيامثل ما ورد أن من شرت الخمر في الد ،المباس
إنو يعاقت فإذا دخل ال نة فإنو يحرم من  :وبعضيم قال ،فبعضيم فيم منيا أنو ا يدخل ال نة ،ىذه عقوبة :قالوا

فأىققل  ،ألن النعققيم يتفققاوت فققي ال نققة ؛فيكققون ذلققب وا شققب مققن نقققص النعققيم ،بحيققث ا تطمبققو نفسققو ،ىققذا الشققرات
 .لكن كل أحد يشعر أنو في ااية المذة والنعيم والمتعة ،الدر ات العمى ليسوا كمن دونيم

                                                           

(، ومسمم، 5322(، رقم: )7/151أخر و البخاري، كتات المباس، بات لبس الحرير وافتراشو لمر ال، وقدر ما ي وز منو ) (1)
باحتو  كتات المباس والزينة، بات تحريم استعمال إناء الذىت والفضة عمى الر ال والنساء، وخاتم الذىت والحرير عمى الر ل، وا 

باحة الع    (.  3142(، )2/1461ل ما لم يزد عمى أربع أصابع، )م ونحوه لمر م  لمنساء، وا 
 (.2513(، رقم: )3/223( السنن الكبرى لمنسائي، كتات الزينة، لبس الحرير )3)
(، ومسمم، كتات األشربة، بات عقوبة من شرت الخمر إذا لم يتت 5575(، رقم: )7/116( أخر و البخاري، كتات األشربة )2)

 (.3112(، رقم: )2/1537بمنعو إياىا في اآلخرة ) منيا



إنمقا )) :يققول :-صقمى اهلل عميقو وسقمم-سقمعت رسقول اهلل  :ققال -رضقي اهلل عنقو-وذكر أيًضا حديثًا آخر لعمقر 
 .(1)((يمبس الحرير من ا خال  لو

 ِإن  } ،لكقن ا يقدخل ال نقة أبقًدا؟ ،نقو ا يقدخل ال نقةإ :وىقذا يحقتج بقو مقن يققول ،يعني ا نصقيت لقو :ا خال  لو
َركَ  َأن   َيغ ِفرُ  اَل  الل هَ   .[63: النساء] {َيَشاء ِلَمن   َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيغ ِفرُ  ِبهِ  ُيش 

وينقققى  ،حتققى يعققذت ،ويمنققع مققن دخوليققا ،حققبس عققن ال نققةي   :يقولققون ،الشققرب ىققو الققذي يمنققع مققن دخققول ال نققة
 .ثم بعد ذلب يدخميا ،ويصفى

ا  ،ىنا يوضق  إنمقا يمقبس الحريقر مقن ا خقال  لقو :يعني ،(2)((من ا خال  لو في اآلخرة)) :وفي رواية لمبخاري
 .في اآلخرة :في اآلخرة؟ الرواية األخرى تقول أونصيت في الدنيا 
مقن لقبس الحريقر فقي القدنيا )) :-عميقو وسقممصمى اهلل -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أنس 
 .متف  عميو (3)((لم يمبسو في اآلخرة
 ،ف عمو فقي يمينقو ،أخذ حريًرا -صمى اهلل عميو وسمم-قال: رأيت رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث عمي 

 .رواه أبو داود بإسناد حسن (4)((إن ىذين حرام عمى ذكور أمتي))ثم قال:  ،وذىًبا ف عمو في شمالو
  .مفيوم المخالفة ىو حالل  ناثيا :يعني

قق))قققال:  -صققمى اهلل عميققو وسققمم-أن رسققول اهلل  -رضققي اهلل عنققو-حققديث أبققي موسققى األشققعري  اً وأورد أيضقق رم ح 
 .وىذا يوض  المفيوم الساب  (5)((وأحل  ناثيم ،لباس الحرير والذىت عمى ذكور أمتي

حققديث  :رواه الترمققذي وقققال .يوضقق  المفيققوم السققاب  مققن المسققكوت عنققو ((أحققل  نققاثيم))منطققو  ىققذا الحققديث 
 حسن صحي .

                                                           

أخر و مسمم، كتات المباس والزينة، بات تحريم (، 4131(، رقم: )3/33أخر و البخاري، كتات األدت، بات من ت مل لموفود ) (1)
ب باحتو لمنساء، وا  م ونحوه لمر ل ما احة العم  استعمال إناء الذىت والفضة عمى الر ال والنساء، وخاتم الذىت والحرير عمى الر ل، وا 

 .(3142(، رقم: )2/1461لم يزد عمى أربع أصابع )
(، ومسمم، 5325(، رقم: )7/151( أخر و البخاري، كتات المباس، بات لبس الحرير وافتراشو لمر ال، وقدر ما ي وز منو )3)

باحتو كتات المباس والزينة، بات تحريم استعمال إناء الذىت والفضة عمى الر ال  والنساء، وخاتم الذىت والحرير عمى الر ل، وا 
باحة العم    (3143(، رقم: )2/1422م ونحوه لمر ل ما لم يزد عمى أربع أصابع )لمنساء، وا 

(، ومسمم، 5323(، رقم: )7/151( أخر و البخاري، كتات المباس، بات لبس الحرير وافتراشو لمر ال، وقدر ما ي وز منو )2)
باحتو كتات المباس والزي نة، بات تحريم استعمال إناء الذىت والفضة عمى الر ال والنساء، وخاتم الذىت والحرير عمى الر ل، وا 
باحة العم    (.3172(، رقم: )2/1465م ونحوه لمر ل ما لم يزد عمى أربع أصابع )لمنساء، وا 

والنسائي، كتات الزينة، تحريم الذىت عمى (، 6157(، رقم: )6/51أخر و أبو داود، كتات المباس، بات في الحرير لمنساء )( 6)
 (.5166(، رقم: )3/141الر ال)

(، رقم: 6/317، بات ما  اء في الحرير والذىت )-صمى اهلل عميو وسمم-( أخر و الترمذي، أبوات المباس عن رسول اهلل 5)
(1731.) 



أن نشقرت فقي  -صقمى اهلل عميقو وسقمم-نيانقا النبقي ))ققال:  -رضي اهلل عنقو-ىو حديث حذيفة  :الحديث األخير
وأن ن مقققس  ،والقققديباجوعقققن لقققبس الحريقققر ))وىقققذا مضقققى الكقققالم عميقققو  ((..وأن نأكقققل فييقققا ،آنيقققة القققذىت والفضقققة

 رواه البخاري.. (1)((عميو
وىقذا فيقو تنصقيص عمقى ال مقوس أيًضقا ، داه مقن ا بريسقمحمتو وس قفسر بأنو ما كان ل   :والديباج ،الحرير معروف
 ج.والديباعمى الحرير 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،فيذا كمو داخل في بات المباس
 

                                                           

 (.5327(، رقم: )7/151أخر و البخاري، كتات المباس، بات افتراش الحرير )( 1)


