بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

شرح حديث أنس :رخص رسول اهلل لمزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فقال المصنف -رحمو اهلل :-باب جواز لبس الحرير لمن بو ِحكة.

ىذا الباب عقده المصنف -رحمو اهلل -بعد الباب الذي قال فيو :باب تحريم لباس الحرير عمى الرجال ،إلى آخر

ما ذكر.

فيذا استثناء مما سبق ،الحرير يحرم عمى الرجال ،ولكنو يجوز لمحاجة ،قال :لمن بو ِحكةِ ،
الحكة ىذه قد تكون

من جرب ،وقد تكون من مرض آخر ،حساسية مثالا ،وقد تكون ليوام.

وذكر حديث أنس -رضي اهلل عنو -قال(( :رخص رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -لمزبير ،وعبد الرحمن بن
عوف -رضي اهلل عنيما -في لبس الحرير ِ
لحكة بيما))( .)1متفق عميو.

جاء في بعض الروايات أن ذلك بسبب اليوام ،يعني :القمل( ،)2فإن ذلك يسبب الحكة في البدن ،واذا كان ذلك

كثير في الناس ،وال يعد عيبا في اإلنسان في ذلك الزمان ،وال يكون ذلك بسبب فرط وسخ أو
ا
فيو ،وكان ذلك
مشيور ،معتادا في الناس ،ال يستنكرونو.
إىمال ،أو نحو ذلك ،ىذا كان
ا

وقد وسع اهلل -عز وجل -عمى الناس اليوم بوسائل كثيرة جدا في التنظيف ،وكثرة المياه ،وما إلى ىذا ،فتغيرت

أحواليم.

لكن قد يوجد في عصرنا ىذا ما يغني عن الحرير من ألوان األلبسة المينة ،التي ال تكون من الحرير ،ولكنيا قد
تتالءم مع حال اإلنسان إن كان بو مثل ىذه العمة ،فإن كانت صالحة لعمتو فيي المتعينة ،وال يجوز لو أن يمبس

الحرير ،وان لم يكن ذلك بيا فإنو يرخص لو أن يمبسو.

وتحريم الحرير جاء النص عميو ،بصرف النظر عن العمة ،فقد اختمف أىل العمم فييا ،فمنيم من يقول :لما فيو

من الرفاىية ،الترفو الزائد ،التنعم ،وذلك يصمح لمنساء ،وبعضيم يقول :ألن ذلك من التشبو بالكافرين ،وبعضيم
يقول :ألنو من لبس أىل الكبر والبطر والخيالء ،أيا كانت العمة فإن النص جاء صريحا في النيي عنو.
واهلل تعالى أعمم.

وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.

( )1أخرجو البخاري ،كتاب الجياد والسير ،باب الحرير في الحرب ( ،)44/4رقم ،)4212( :ومسمم ،كتاب المباس والزينة ،باب
إباحة لبس الحرير لمرجل إذا كان بو حكة أو نحوىا ( ،)1141/3رقم.)4701( :
( )4أخرجو أحمد ( ،)411/12رقم.)14437( :

