بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

شرح رياض الصالحين

شرح حديث معاوية :ال تركبوا الخز وال النمار وحديث أبي المميح :نهى عن جمود السباع
الحمد هلل ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بف عثماف السبت

فيذا باب النيي عف افتراش جمود النمور ،والركوب عمييا ،والنمور معروفة ،ىو الحيواف السبع المعروؼ،

المخطط ،العادي الذي يعدو عمى فريستو ،يعدو عمى الناس ،وىو أج أر مف األسد.

يقوؿ :عف معاوية -رضي اهلل عنو -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ال تركبوا الخز ،وال

النمار))(.)1

حديث حسف ،رواه أبو دواد ،وغيره بإسناد حسف.

((ال تركبوا الخز)) ،الخز يحمؿ عمى الحرير ،ما نسج مف الحرير؛ ألنو ىو المحرـ ،وذلؾ مف زي العجـ ،أو
مف فعؿ أىؿ الكبر ،أو ألف ذلؾ قد جاء النيي عنو ،فإف ذلؾ يكفي وحده.

قاؿ(( :وال النمار)) النمار في األصؿ تطمؽ عمى الثياب المعممة ،فييا خطوط سوداء وبيضاء ،ومثؿ ىذه في
األصؿ جائزة ،تكوف مف صوؼ ،ومف غيره ،كاف الناس يمبسونيا في زمف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-
ويجمسوف عمييا.

وكأف المؤلؼ -رحمو اهلل -فيـ أو قد يفيـ مف إيراده ىذا الحديث تحت ىذه الترجمة -باب النيي عف افتراش

جمود النمور -أنو فيـ أف النمار يعني :جمع النمر ،وال يخمو مف إشكاؿ -واهلل تعالى أعمـ ،-فالنمرة تجمع عمى
نمار ،والنمرة معروفة كما قمت.

أما جمود النمور فقد ورد النيي عنيا ،وعف جمود السباع عموما ،كما في الحديث الذي بعده ،حديث أبي المميح
عف أبيو ،وىو أسامة بف عامر ،أو أسامة بف عويمر ،أو أسامة بف عويمر بف عامر بف أقيشر اليذلي -رضي

اهلل تعالى عنو(( -أف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -نيى عف جمود السباع))(.)2

عموما فيدخؿ فيو النمور واألسود والذئاب والثعالب والفيود ،إلى غير ذلؾ" ،نيى عف جمود السباع" .رواه أبو

دواد والترمذي والنسائي ،بأسانيد صحاح.

وفي رواية الترمذي(( :نيى عف جمود السباع أف تفترش))( ،)3بعض أىؿ العمـ يقولوف :ألف ذلؾ مف زي العجـ،

فنحف ال نتشبو بيـ.

( )1أخرجو أبو داود ،كتاب المباس ،باب في جمود النمور والسباع ( ،)78/5رقـ.)523:( :

( )2أخرجو أبو داود ،كتاب المباس ،باب في جمود النمور والسباع ( ،)7:/5رقـ ،)5243( :والترمذي ،أبواب المباس عف رسوؿ
اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في النيي عف جمود السباع ( ،)352/5رقـ ،)2882( :والنسائي ،كتاب الفرع والعتيرة،
النيي عف االنتفاع بجمود السباع ( ،)287/8رقـ.)5364( :
( )3أخرجو الترمذي ،أبواب المباس عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في النيي عف جمود السباع (،)352/5
رقـ.)2881( :

التشبو باألعاجـ مف الكافريف في خصائصيـ الدينية ،أو العادية -يعني في أمور العادات -ال يجوز ،أما أمور
العادات فإف االختصاص يزوؿ إذا فشا ذلؾ ،وانتشر في غيرىـ.

فيما يتصؿ باألعاجـ المسمميف :يكره التشبو بزي األعاجـ وال يحرـ إذا كانوا مف المسمميف ،يعني :مثال النساء

كثير ما يسألف اليوـ عمى طريقتنا في التسوؿ عمى األمـ ،وأخذ أزيائيـ ،وتمقؼ ما يأتي منيـ ،يسألوف عف لبس
ا

كثير ،ىؿ يجوز أف ألبس البنجابي؟ ىذا مف زي العجـ ،نقوؿ :مف زي األعاجـ المسمميف ،يكره ليذه
البنجابي ا

العمة ،ولكف قد يمنع ألمر آخر ،وىو أف النساء يتالعبف بالمباس ،وال ي ازؿ الشيطاف بإحداىف حتى تقصره شيئا
فشيئا ،حتى ينكمش الجزء األعمى كما ىو حاصؿ ،ثـ بعد ذلؾ تكوف في حاؿ ال تسترىا ،وليس ىذا موضع
الحديث ،المقصود أف مف أىؿ العمـ مف قاؿ :ألف ذلؾ مف زي األعاجـ.

وبعضيـ يقوؿ :إنما نيي عنيا؛ ألف الدباغ ال يطيرىا ،ألنيا غير مذكاة ،والتذكية ال تؤثر فييا أصال ،والدباغ ال

يطيرىا ،ألف الدباغ مختمؼ فيو ،ىؿ يطير مأكوؿ المحـ؟.

((أيما إيياب دبغ فقد طير))( )1فيذه لمعموـ ،فيؿ المقصود بذلؾ مف مأكوؿ المحـ ،بمعنى لو أنو لـ يذؾ ،شاة

ماتت؟ ،النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قالو بيذه المناسبة شاة ميمونة ((ىال انتفعتـ بجمدىا؟ قالوا :إنيا ميتة،

قاؿ :إنما حرـ أكميا))(.)2

فأخبرىـ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عف ىذا المعنى أف الدباغ يطيرىا ،فيذا بالنسبة لمأكوؿ المحـ ،لكف

الحيوانات التي ال تطير أصال بالذكاة ،مثؿ جمود السباع ،مياثر النمور ،ىؿ تطير بالدباغ أو ال؟
مف أىؿ العمـ مف يقوؿ :ال يطيرىا الدباغ.

ىؿ يجوز االنتفاع بيا في حقيبة مف جمود سباع ،حقيبة ،حزاـ وما شابو ذلؾ ،ىؿ يجوز؟ يقاؿ :يجوز ىذا القدر

فيما إذا قمنا بأنيا ال تطير ،فيما ال يتصؿ بعرؽ اإلنساف ،أو بما يوصؿ إليو النجاسة ،كأف يصيبو بمؿ؛ ألف

النجاسة تنتقؿ مع الرطوبة ،إذا قمنا :إنيا ال تطير ،والمسألة فييا تفصيؿ كثير عند أىؿ العمـ.

النمػػار جمػػع نمػرة ،وىػػو ثػػوب مخطػػط بخطػػوط ،وقػػد يطمػػؽ أيضػا عمػػى ثيػػاب ،أو كسػػاء يمبسػػو اإلمػػاء ،واألعػراب،
فيو ليس بذاؾ.

لكف كاف موضع اإلشكاؿ الذي أشػرت إليػو بػاألمس ىػو أنػو قػاؿ" :وال النمػار" ،وأورده المصػنؼ -رحمػو اهلل -فػي
باب النيي عف افتراش جمود النمور ،جمع نمر ،ونمر.

و ارجع ػػت ك ػػالـ أى ػػؿ العم ػػـ عم ػػى ى ػػذه الرواي ػػة(( :ال تركبػ ػوا الخػ ػز ،وال النم ػػار)) فوج ػػدت ف ػػي بعض ػػيا رواي ػػة "وال

النمور"(.)3

( )1أخرجو الترمذي ،أبواب المباس عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في جمود الميتة إذا دبغت (،)332/5
رقـ ،)2839( :والنسائي ،كتاب الفرع والعتيرة ،جمود الميتة ( ،)284/8رقـ ،)5352( :وابف ماجو ،كتاب المباس ،باب لبس جمود
الميتة إذا دبغت ( ،)22:4/3رقـ.)471:( :
( )2أخرجو البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عمى موالي أزواج النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)239/3( -رقـ،)25:3( :
ومسمـ ،باب طيارة جمود الميتة بالدباغ ( ،)387/2رقـ.)474( :
( )3أخرجو أبو داود ،باب مف كرىو ( ،)59/5رقـ ،)515:( :والنسائي ،كتاب الفرع والعتيرة ،النيي عف االنتفاع بجمود السباع

ػاىر فػػي إي ػراد المصػػنؼ -رحمػػو اهلل -ىػػذا الحػػديث تحػػت ىػػذا البػػاب ،تحػػت
يعنػػي :جمػػود النمػػور ،وىػػذا يكػػوف ظػ ا
افتراش جمود النمػور ،بػؿ إف بعػض أىػؿ العمػـ ذكػر أف النمػور تجمػع عمػى النمػار حتػى عمػى ىػذه الروايػة ،وعميػو

فال إشكاؿ.

واهلل تعالى أعمـ ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( ،)287/8رقـ ،)5365( :وابف ماجو ،كتاب المباس ،باب ركوب النمور ( ،)2316/3رقـ.)4766( :

