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 كسوتنيه أنت المهم :الخدري سعيد أبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 .بعدو ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
وذكر حدديث أبدس سدعيد الخددري  ،اً جديد اً وهو باب ما يقول إذا لبس ثوب ،آخر اً باب -رحمه اهلل-ثم عقد المصنف 

  اً اسدددجد ثوبدد ((سددماب باسددمه اً ثوبدد إذا اسدددجد   -صددمى اهلل عميدده وسددمم-كددان رسددول اهلل ))قددال   -رضددس اهلل عندده-
أو  ،اً أو قميصد ،عمامد  ،سدماب باسدمه)) هدي إليده ثدوب جديددأ   ،اً جديد اً اشدرى ثوب ،يعنس إذا حصل له ثوب جديد

 .لدسميده اً فيكون ذلك دفسير  ،اً أو قميص ،سماب باسمه عمام ن يكون هذا يحدمل أ. ((رداء
أندت كسدودنس هدذا  ،المهدم لدك الحمدد  أو يقدول ،هذب العمام  إلى آخرب ((...هالمهم لك الحمد أنت كسودني))  فيقول
أو  ،أو عمامد  ،اً صدسدواء كدان قمي ،يسدميه  يعندس ،يحدمدل هدذا ،المهدم لدك الحمدد أندت كسدودنس هدذا ا زار ،الثوب

 .غير ذلك
دد اً ويحدمددل أن يددراد أندده يجعددل لدده اسددم  ،أندده يسددمس الدددواب -صددمى اهلل عميدده وسددمم-كددان مددن هديدده   يعنددس ،اخاص 

كانت له  ،هو الذي يسميه ،اسم يخصه ،والرمح له اسم ،والدرع له اسم ،السيف له اسم معين خاص به ،والسالح
يجعدل   يعندس ،فمن أهل العمم من فهم هذا أنده يسدميه باسدمه ،السحاب  يقال لها -عميه الصالة والسالم-عمام  
دسدمي   ،كدان ذلدك مدن عداددهم ،هدذا يحدمدل ،يسدميها باسدم خداص ،ال ،هدذب التددرة مدثالً   ما يقدول  يعنس ،اً له اسم
  .األشياء
وأعددوذ بددك مددن شددرب وشددر مددا صددن   ،وخيددر مددا صددن  لدده ،أسددكلك خيددرب ،أنددت كسددودنيه ،المهددم لددك الحمددد))  يقددول
  .حديث حسن  وقال ،والدرمذي ،رواب أبو داود. (1)((له

وشدر مدا صدن   ،وأعوذ بك من شرب ،وخير ما صن  له ،أسكلك خيرب ،أنت كسودنيه ،المهم لك الحمد))  أرب  جمل
   .((له

 واهلل دعالى أعمم.
 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد

                                                           

، -صمى اهلل عميه وسمم-(، والدرمذي، أبواب المباس عن رسول اهلل 4404(، رقم  )4/41أخرجه أبو داود، كداب المباس )( 1)
 (.1171(، رقم  )4/032باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا )


