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 عليه هللا صلى النبي مالبس ذكر تتضمن قاعدة: الكتاب
 (القرمانية – ودوابه  وسالحه) وسلم

 

 (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن ) الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف

 (هـ827: المتوفى)  

 المقصود عبد بن أشرف محمد أبو :المحقق

 
 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: وضيبه آليا تقام بتلخيصه و

 (ص 25صفحة إلى  87من  ) 

 في ذكر مالبس وسالح  ودواب النبي األبيملخص ال: بعنوان
  (صلى هللا عليه وسلم)                   


 .الرحيم الرحمن هللا بسم

كريم يا يسر رب 
 

:المقدمة
هللامضلفالهللايهدهمنأعمالناسيئاتومنأنفسناشرورنمباهللونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدههللالحمدإن

.ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلهشريكالوحدههللاإالإلهالأنوأشهدلههاديفاليضللومن
  للمصنف المقدمة األسئلة نص
؟وسلمعليههللاصلىهللارسوللبس*:فيتكلمارجلينفيالمسلمينعلماءالدينأئمةيقولما
بهآلةوفيآلته؟وفي* ر والقوسالكنانةوهيوالتركاشوالسيفالوسطفيتحزمالتي(1)الحياصةمثلح

؟والغنموالخيلوالبغالوالحمال(2)والنشاب

__________
واحدمنطقوالوالنطاقوسطك،بهشددتمابكسروالمنطقالمنطقة،الناسيسميهلمااسم:الحياصة(1)

(.نطق()المنيرالمصباح)
.خشبمنوتارةجلد،منتارةوتكونالسهام،ظرفوهيالكاف،بكسروهيالجعبة،:لهاويقال:والكنانة(2)

((.2/1851)األعشىصبح)

:ضربينعلىفالقسي: (القوس) :وأما
لهاقيلفلقينمنكانتوإن(قضيب)لهاقيلواحدعودمنكانتإنثمفقط،خشبمنالتيوهيالعربية،:أحدهما

(.فلق)
.والغراءوالعقبوالقرنالخشبمنأجزاءمنتركبالتيوهيالفارسية،:الثاني

فوقالسهمومجرىالمقبص،:يسمىالقوسمنالراميإمساكفموضعاسم،منهاجزءكليخصأسماءوألجزائها
ماوهوالقولمنالمقبضفوقوماالقوس،سية:يسمىالقوسمنطفيعوماالقوس،كبد:يسمىالراميقبض
(األعشىصبح.)القوسرجل:يسمىالرامييسارعلىوهوأسفلهوأماالقوس،رأس:يسمىالرامييمينعلى
..(2/181)

.=نشابةواحدتهالنبل:النشاب(:النشاب:)وأما
________________________________________

ذلك؟يتخذكانهلالحربآلةمنوغيره(1)والمهمازوالخفالجوشنمثلالقماشمنومالبسه*

ا؟شيئاذلكمنيجمعكانوهل* كثير
أيضا؟أصحابهلباسةوفي*
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والحرير؟والفضةالذهبمنذلك؛منويحرميباحوما*
__________
يرموننشابةوقومالسهام:والنشاب.بالنشابيرمونقوموالناشبةناشباالرجلسميومنهالنشابذووالناشب=

.بالنشاب
(.نشب()العربلسان)
.السالحمنيلبسالذيالحديداسم(:الجوشن()1)

.الصدريلبسهزرد:السالحمنالجوشنوقيلالدرع،:والجوشن
(جشن()العربلسان)
.الحمارفيهاينخسحديدةرأسهافيعصاهيوالمهمزة،(:المهماز)

:والمهمازوالمهمزةالمقرعةوهيمهمزة:واحدتهالتسرع،الدواببهايهمزونالتيالنخاسينمقارن:والمهامز
.85صعليهاالكالموسيأتي.الرائضخفمؤخرفيتكونحديدة

(.همز()العربلسان)
________________________________________

  وحده هلل الحمد
  وسلم وآله محمد سيدنا على هللا وصلى
  العالمين رب هلل الحمد

  للحرب أسلحة من وسلم عليه هللا صلى النبي يتخذه كان ما
:يتخذوسلمعليههللاصلىالنبيكان-1

".السيف("1)

مح"و(2) ".الر

".القوس"و(3)

بةهيالتي؛"الكنانة"و(4) ع لودمنوهيللنشابالج .ج

  الحرب في وسلم عليه هللا صلى النبي يلبسه كان ما
هعلىيلبسوكان-2 أس :ر

.الخوذةهيالتي؛(1")البيضة"-

فر"و- (.2")المغ

__________
القفاعلىيرسلمافيهوليسونحوهالضربلوقايةالرأسعلىتوضعحديدمنآلةوهيالبيضة(:البيضة()1)

(.2/181()األعشىصبح.)زردمنذلككانوربماواآلذان

وقايةمنهاجعلوربماوأذنيهاالبسقفاعلىمسدولهأطرافافيهأنإالكالبيضةوهوالميمبكسر(:المغفر()2)

.أيضازردمنتكونوقدأيضا،ألنفه
(.2/181()األعشىصبح)

________________________________________

نهوعلى-3 رديةالسرديةلهايقالالتي"الدرع:"بد (.1)والز

  اللباس أنواع من وسلم عليه هللا صلى النبي يلبسه كان ما
:ويلبس-4

".القميص("1)

بة"و(2) (.2")الج

.يةوالفرجالقباء،نحوهوالذي(3")الفروج"و(3)

ا"القباء:"ولبس-8 .أيض

فرفيولبس-6 بة:"الس يقة(4")ج .الكمينض
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ار:"ولبس-5 داء"و"اإلز ".الر

ل:"واشترى-5 ج يلر او ر (.8")س

__________
صبح)وتؤنثتذكروهيوالسهامالسيوفلوقايةالمقاتليلبسهاالمنسوجالزردمنجبةهو(:الدرع()1)

(.2/181()األعشى

.زرودوالجمعثقبها،والسردالدرعحلقةالزردةوالدرعالمغفر،حلق(:الزرد)
(.زرد()العربلسان.)بعضفيبعضهاالدرعحلقتداخلوهوالسرد،مثلوالزرد

.وجبابجببوجمعهاتلبس،الثيابمقطعاتمنضرب(:الجبة()2)

.السهاممنفيهدخلما:الرمحوجبةالدرع،أسماءمن:بةوالج
(.جبب()العربلسان)
.خلفهمنشقفيهقباءالفروج:وقيلالقباء،:الباءبفتح(:الفروج()3)

(.الفرج()العربلسان)
(.41)صذلكتخريجيأتي(8)،(4)

________________________________________
ا"السراويالت:"يلبسونكانواو-9 .بإذنهأيض

فين:"يلبسوكان-11 (.1)عليهماويمسح،"الخ

مىالتي"النعال:"ويلبس-11 (.2)التواسم:تس

وغيرهللركوبدوابمنوسلمعليههللاصلىالنبييتخذهكانما
كبوكان-12 :ير

".الخيل("1)

".اإلبل"و(2)

".الحمير"و(3)

:وركب-13

ا"البغلة("4) .أيض

  للدواب وسلم عليه هللا صلى ركوبه صفة
س:"يركبوكان-14 ":الفر

ياتارة- ر (.3)ع

ا،وتارة- ج .ويطردهمسر
__________
(.35)صذلكتخرجيأتي(1)

(.1/139")المعاددزا:"وراجع".تاسومة:"مفردها(2)

عليههللاصلىالنبياستقبله:عنههللارضيأنسعن(45(.)2315)ومسلملهواللفظ(.2566)البخاري(3)

.=سيفعنقهفيسرجعليهماعريفرسعلىوسلم
________________________________________
:وكان-18

دف- لفهير .خ
لفهدفير:وتارة- امه؛خ (.1)دابةعلىثالثةفيكونونوقد

مماتهوبعدحياتهفيوسالحدوابمنالنبييملكهكانما
نم:"يتخذوكان-16 ا"الغ .أيض

قيق:"لهوكان-15 ا"الر .أيض

قتفيملكهفييجتمعيكنولم-15 .كثيرشيءاألمورهذهمنالواحدالو
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هيكنلمماتلمابل-19 ند ير؛شيءإالذلكمنع لفيس ه؛خ ع هونةوكانتدر قاثالثينعلىيهوديعندمر س و

لهابتاعهاشعيرمن .أله
__________
والاةأدوالسرجعليهليس:أيالراء،وسكونالمهملةبضم:العري:"هللارحمهحجرابنالحافظقال:فائدة=

..النوادرمنوهيقال:فارسابنقالهعريان،يقالإنمااآلدميينفييقال
منإاليفعلهالالمذكورالركوبفإنالبالغة،والفروسيةالتواضعمنوسلمعليههللاصلىالنبيعليهكانما:وفيه
الفروسيةعلىوأدمنالرموبأحكم
.لهأعونيكونحيثذلكإلىاحتاجإذاالعنقفيالسيفتعليقوفيه
قدفيكونشدةيفجأهألالعليها،طباعهويروضالفروسيةيتعاهدأنللفارسينبغيأنهإلىيشيرماالحديثوفي
(.6/51()الباريفتح")لهااستعد

وقدمطبوعهوووسلمعليههللاصلىالنبيأردفهمفيمنجزءمندهابنوللحافظ(1/189")المعادزاد:"راجع(1)

(.5/616-615)"والرشادالهديسبل"فيالصالحيعليهموزادأوردهم

________________________________________
  ذلك في الواردة األحاديث

بنتجويريةأخيوسلمعليههللاصلىهللارسولختن-الحارثبنعمروعن(1")البخاريصحيح"وفي-21

:قال-الحارث
كما" اموتهعندوسلمعليههللاصلىهللارسولتر اوالدرهما،والدينار البيضاءبغلتهإالشيئاوالأمة،والعبد

اوسالحه، ".صدقةجعلهاوأرض
اوسلمعليههللاصلىهللارسولتركما:"قالتعائشةعن(2")مسلمصحيح"وفي-21 شاةوالدرهما،والدينار

ا،الو ".بشيءأوصىوالبعير
.بثالثينيهوديعندرهنودرعهماتوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:عباسابنوعن-22

ابعشرين:"وروي ".ألهلهأخذهشعير؛منصاع
(.3")صحيححسنحديث:"الترمذيوقالالسنن،أهلرواه

__________
(.4461)البخاري(1)

(.15()1638)مسلم(2)

وأحمد(2439)ماجةوابن(5/313)والنسائي،"طعاممنصاعابعشرين:"وعنده(1214)الترمذي(3)

(.2858)والدارمي(1/236،361)

".شعيرمنصاعابثالثين:"وعندهم

.عنهاهللارضيعائشةحديثمن(4465)البخاريعند:أيضااللفظبهذاوهو

________________________________________
إلىطعامايهوديمناشترىوسلمعليههللاصلىالنبيأن:عنهاهللارضيعائشةعن(1)الصحيحينوفي-23

اورهنهأجل، .حديدمنلهدرع

.بشعيردرعهوسلمعليههللاصلىالنبيرهنقد:مالكبنأنسعن(2)البخاريفيوكذلك-24

فوائدمنحاديثاألفيما
:تبيناألحاديثفهذه-28

.مرهونالسالحوبعضوالسالحالبغلةتركوإنمارقيقوالغنموالإبلوالخيلعندهيكنلمالموتحينأنه
.متفرقةأوقاتفياألمورهذهملكولكن-26

.واحدةقةوناواحد،فرسلهفيكونذلك،منالواحدعندهيكونكانأنه:والمعروف-25

.العرببأرضمشهورةالبغالتكنولمالملوك،بعضلهأهداهاواحدة،بغلةإال"البغال"منيملكولم-25

الحمر؟علىالخيلننزيأال:لهقيلالبغلة،لهأهديتلمابل
__________



6 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي:  بقلم          (                          ص)لباس وسالح ودواب النبي األبي في ذكرالملخص 

(.126()1613)ومسلم(2165)البخاري(1)

(.2815)البخاري(2)

________________________________________
(.1")يعلمونالالذينذلكيفعلإنما:"فقال

:كـالسالحآالت:وكذلك-29

".القوس"و"الرمح"و"السيف"
.واحدمنأكثرلنفسهيقتنيكانأنهعنهيذكرلم
":الغنم"وأما-31

مكانهاذبحنابهمةالراعيولدفكلماتزيد،أننريدالشاة،مائةلناإن:"وقالشاة؛مائةاقتنىأنه(:2)رويفقد

".أخرى
__________

والبيهقي(4652)حبانوابن6/2241)(والنسائي،(2868)داودوأبو،(1389،558،566)أحمد(1)

."المسند"علىتعليقهفيشاكرأحمدالشيخوصححه(.11/22)

الماوينتجوناألجر،ارتباطهفيماإلنتاجبذلكيتركونأنهمأي:"هللارحمهالطحاويقال":يعلمونالالذين"
".ارتباطهفيأجر

(.3/251")اآلثارمعانيشرح"

وابن(4/123)والحاكم(166)"المفرداألدب"فيوالبخاري،(1452)داودوأبو،(4/33،211)أحمدرواه(2)

(.5/313)يوالبيهق(3/332)حبان

(131،131")داودأبيصحيح"فياأللبانيوصححه

(1/118")السننمعالم"."بهمة:واألنثىللذكريقاليولد،ماأولالشاةولدالبهمة:"هللارحمهالخطابيقال":بهمة"

.
________________________________________

  الكريم القرآن في الحرب آالت
:كتابهفيالحربآالت:تعالىهللاذكروقد-31

  السيف

":السيف"فيفقال-32

ألقي} واالذينقلوبفيس عبكفر بواالر ر قفاض ناقفو ع
بوااأل ر اض (.12اآليةمن:األنفال){بنانكلمنهمو

ا}:وقال-33 واكفالذينلقيتمفإذ بر قابفضر هواألصابعوبنانلألعناقالضربوهذا(.4اآليةمن:محمد){الر

".السيف"بـ
والنشابالقوس

":والنشابالقوس"فيوقال-34

وا} د أع تممالهمو ع تط ةمناس منقو باطو يلر (.61اآليةمن:األنفال){الخ

وا}:المنبرعلىوهوقرأوسلمعليههللاصلىالنبيأن:عامربنعقبةعن(1")مسلمحيحص"وفي-38 د أع لهمو

تمما ع تط ةمناس منقو باطو يلر (.61اآليةمن:األنفال){الخ

".الرميالقوةإنأالالرمي،القوةإنأالالرمي،القوةإنأال:"قالثم
__________
سبيلفيالرميفضائل"فيجزء(هـ429ت)هللارحمهالقرابيعقوبأبيوللحافظ(.165()1915)مسلم(1)

.مطبوعوهو"هللا
________________________________________
اعنه(1")مسلمصحيح"وفي-36 تعلمومنبوا،تركأنمنإليأحبترمواوأنواركبواارموا:"قالأنهأيض

".منافليسنسيهثمالرمي
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(.2")جحدهانعمةفهي:"روايةوفي

  الرماح

":الرماح"وكذلك-35

نكمآمنواالذينأيهايا}:تعالىهللاقال ءهللاليبلو يدمنبشي يكمتنالهالص كمأيد ماح ر (.94آليةامن:المائدة){و

.باليدالمتصلةبالرماحفسرتوقد
ابالنشابوفسرت .أيض

  الدرع
":الدرع"وكذلك-35

ناه}:داودقصةفيتعالىقال-39 لم ع ةو نع نكملكملبوسص ص كممنلتح (.51اآليةمن:األنبياء){بأس

__________
".عصىقدأومنافليستركهثمالرميعلممن:"بلفظاألخيرةالجملةهي(169()1919)عنهمسلمفيالذي(1)

(1635)والترمذي(2813)داودوأبي(145،146،4/144)أحمدعندفهوالمصنفذكرهالذياللفظوأكمل

(.1115)والطيالسي(2418)والدارمي(2511)ماجةوابن"صحيححسنحديث:"وقال

".كفرهانعمةفهي:"بلفظ(4155)األوسطوفي(843")الصغيرالمعجم"فيالطبراني(2)

________________________________________
لقد}:وقال-41 دآتيناو او ناد الم بيجباليا,فض و

هأ ،مع ير الط ألناو يدلهو د ن*الح
مأ اتلاع ابغ قدرس فيو

د .العجينبمنزلةبيدهالحديدفكان(.11،9:سبأ){السر

.وأفخاذأيديلهاتكونالتيالكاملةالدروعهي:والسابغات
هللا}:تعالىوقال-41 علو لقممالكمج الالخ علظ ج ناناالجبالمنلكمو عأك ج ابيللكملو ر رتقيكمس ابيلالح سر و

لكبأسكم،تقيكم متهيتمكذ ليكمنع لكمع لمونلع (.51:النحل){تس

________________________________________
  المطهرة السنة في الحرب آالت

:مفرقاوسلمعليههللاصلىالنبيعناألحاديثفياألمورهذهذكرجاءوقد-42

  السيف
":السيف"فأما-43

وأجودالناس،وأشجعالناس،أحسنوسلمعليههللاصلىالنبيكان:قالأنسعن(1")الصحيحين"ففي-44

.الناس
االمدينةأهلفزعولقد الناسسبقوقدوسلم،عليههللاصلىالنبيفاستقبلهم.الصوتنحوفخرجواليلة،ذاتفزع
".تراعوالمتراعوا،لم:"يقولوهوالخبر،استبرأوقدالصوت،إلى
اوجدناهإن:"قالثم ".لبحرإنه:"قالأو"لبحر
.بدريوم"الفقارذا"سيفهتنفلوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:عباسابنوعن-48

(.2")حسنحديث:"وقالالترمذي،وماجهوابنأحمد،اإلمامرواه

__________

(.45()2315)ومسلم(6133)البخاري(1)

اأي":تراعوالم" اروع اأومستقر .يضركمروع
اوجدناه" (.65،18/65")لمسلمالنوويشرح."الجريواسعأي":بحر

وصححه،(2515)ماجهوابن،"غريبسنححديث:"وقال،(1861)والترمذي(1/251)أحمدرواه(2)

(.3/42،2/141)الحاكم

________________________________________
  الناس بين لها أصل ال أشياء

:الناسبعضيذكرهماوأما-46
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!السماءمنمنزالسيفاكان(1")الفقارذا"أن-

!بهقاتلإذايطولوكان،"علي"لـكانوأنه-
.األموربهذهالمعرفةأهلباتفاقكذبهذافكل
(.2)لهأصلالأسياف؛سبعةوسلمعليههللاصلىللنبيكانأنهمنالناسبعضيذكرهما:وكذلك-45

__________
يكونفاللتهفأوفالالفقارذيسيفيفيرأيت:قالأحديومالرؤيافيهرأىالذيوهو:"هللارحمهالمصنفقال(1)

تذبحبقراورأيتالمدينةفأولتهاحصينةدرعفيأنيورأيتالكتيبة،كبشفأولتهكبشا،مردفأنيورأيتفيكم،
كذبجنسمنالفقارذيفيالمذكورالكذبوهذا.وسلمعليههللاصلىهللارسولقالالذيفكان.خيروهللافبقر
عليسيفالقطيكنلمأنهالعلماءيعلممماوهذادراعاوكذاكذابهضربإذايمتدسيفلهكانأنهالجهالبعض
(.5/113)"النبويةالسنةمنهاج""معاويةقاتليوملمدهيمتدسيفهكانولوغيره،وال

:فقالأسيافتسعةلهكانوسلمعليههللاصلىالنبيأنهللارحمهالقيمابنالحافظذكر(2)

الفاءوفتحالفاءبكسر"الفقارذو"و"العضب"وأبيهمنورثهملكهسيفأولوهو،"مأثور:"أسيافعةتسلهكان"
،"البتار"و،"القلعي"وفضة،منونعلهوبكراتهوذؤابتهوحلقتهوقبيعتهقائمتهوكانتيفارقه،يكادالوكان
(.1/131")المعادزاد"""القضيب"و"المخذم"و،"الرسوب"و"الحتف"و

".السيرةمختصر"فيجماعةابن:تسعاعدهوكذا
(.419")السمعيةالدالالتتخريج"فيالتلمسانيعنهونفله

(.المناويبشرح-265)للسيرةألفيتهفيهللارحمهالعراقيالحافظ:تسعاعدهاوكذا

(.5/851-854")والرشادالهدىسبل"سيفاعشرةأحدالصالحيوعدها

________________________________________
  الرمح

(:1")الرمح"وأما-45

ظلتحترزقيجعل:"وسلمعليههللاصلىالنبيعنعمرابنعنويذكر(:2")صحيحه"فيالبخاريفقال-49

".أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعلرمحي،
الساعةيديبينبعثت":وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالعمرابنعن،(3)أحمداإلمامرواه[و]-81

والصغارالذلةوجعل،"رمحي"ظلتحترزقيوجعلله،شريكالوحدهوتعالىتباركهللايعبدحتىبالسيف
".منهمفهوبقومتشبهومنأمري،خالفمنعلى

(.4)بعضهداودأبووروى-81

__________
وكذا(1/131")المعادزاد"أرماحخمسةلهكانوسلمعليههللاصلىالنبيأنهللارحمهالقيمابنلحافظاذكر(1)

(.418")السمعيةالدالالتتخريج"فيالتلمسانيعنهونقلها".السيرةمختصر"فيجماعةابن:خمساعدها

"والرشادالهدىسبل"فيوالصالحي(.المناويرحبش-265)للسيرةألفيتهفيهللارحمهالعراقيالحافظ:وأيضا

(.5/858)

.الرماحفيقيلماباب(الفتح-والسيرالجهاد-6/95)البخاري(2)

فيالمصنفقالكماجيد،بإسناد(12/381،8/313)المصنففيشيبةأبيوابن(92،2/81)أحمدرواه(3)

لهذامفردشرحرجبابنوللحافظ،(6/95)"الفتح"فيالحافظإسنادهوحسن(52)ص"الصراطاقتضاء"

بينوما".الساعةيديبينبالسيفبعثتوسلمعليههللاصلىالنبيقولمنباإلذاعةالجديرةالحكم"بعنوانالحديث
.السياقبهاليستقيمزيادةالمعكوفتين

(.4131)داودأبو(4)

________________________________________
  آالته أسماء في جامع حديث

احديثا(1")معجمه"فيالطبرانيروىوقد-82 :قالعباسابنعنآالته؛أسماء:فيجامع
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".الفقارذا":يسمىوكانفضةمنوقبيعتهفضة،منقائمتهسيفوسلمعليههللاصلىهللالرسولكان
".السداد:"يسمىقوسلهوكان
".الجمع:"تسمىكنانةلهتوكان

".الفضولذات:"تسمىبالنحاسموشحةدرعلهوكانت

(.2")النبعاء:"تسمىحربةلهوكانت

قن:"يسمى(أ)مجنلهوكان (.ب")الد
__________
(.11215)برقم(11/111")الكبيرالمعجم("1)

"المجروحين"فيحبانابنقال،"متروكعروةبنعليهوفي(:"8/252")الزوائدمجمع"فيالهيثميوقال

هذالهأوردثم"قلتهعلىالحديثيضعممنكانالعراقيون،عنهروىالمنكدرابنعنيرويشيخ(:"2/115)

(.8/156")اإلعتدالميزان"فيكماالجوزيابنأيضابوضعهحكموقد.الحديث

للنووي"األسماءتهذيب"و(5/851-658")والرشادالهدىسبل:"فيالحهوسدوابهأسماءعلىالكالم:وراجع

(.1/61)

.والسهامالقسيمنهتتخذالجبلقلةفيينبتشجر":النبع("2)

(.36)لألصمعي"النبات"

-------
".محجن":"المعادزاد"فيوجاءتالطبرانيفيكمااألصلفيهكذا(أ)
".الدفن":"الزوائدمجمع"وفي"الذقن"الطبرانيفي(ب)

________________________________________
".الموجز:"يسمىأبيضترسلهوكان
".السكب:"يسمىأدهمفرسلهوكان
(.أ")الداج:"يسمىسرجلهوكان
".دلدل:"لهايقالشهباءبغلةلهوكانت
اء:"تسمىناقةلهوكانت و ".القص
".يعفور:"يسمىحمارلهوكان
(.ب")الكر:"يسمىبساطلهوكان
ةلهوكانت نز (.ج")النمر:"تسمى(1)ع

".الصادر:"تسمىركوةلهوكانت
".المرآة:"تسمىمرآةلهوكانت
".الجامع:"يسمىمقراضلهوكان
".المشوق:"يسمى(2)شوحطقضيبلهوكان

__________
البن"النهاية."منهاقريبوالعكازةالرمح،سنانمثلسنانوفيهاشيئا،أكبرأوالرمحنصفمثل:العنزة(1)

(.3/315)األثير

باختالفأسماؤهاوتختلفواحدةشجرةالقسي،منهتعملالتيالشجرفيوالشريانوشوحطالنبع:"المبردقال(2)

(.415)ص"الدالالتتخريج:"راجع"أماكنها

-------
".الداح"الزوائدمجمعفي(أ)
"!!الكن:"الزادوفيوالمجمع،الطبرانيمنأثبتهوما"الكرد:"األصلفي(ب)
.القمرة:الزادفي(ج)

________________________________________
  الدرع
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:قبةفيوهوبدريوموسلمعليههللالىصهللارسولقال:قالعباسابنعن(1")البخاريصحيح"وفي-83

بدلمشئتإناللهمووعدك،عهدكأنشدكإنياللهم" ".اليومبعدتع
ع"فيوهوربك،علىألححتفقدهللا،رسولياحسبك:فقالبيده،بكرأبوفأخذ ".الدر
م}:يقولوهوفخرج يهز عس م لونالج يو برو ةبل*الد دهمالساع ع ةمو اع الس هىو أمرأد (.46،48:القمر){و

ينبينأحديومظاهروسلمعليههللاصلىالنبيأن(:2")السننأهل"وروى-84 ع .در

:فقالد؟أحيوموسلمعليههللاصلىالنبيجرحعنسئلأنه(أ)سعدبنسهلعن(3")الصحيحين"وفي-88

يته،وكسرتوسلمعليههللاصلىهللارسولوجهجرح باع متر ة"وهش .رأسهعلى"البيض
__________
(.2918)البخاري(1)

(661)يعلىوأبو(9/46)والبيهقي(5853)الكبرىفيوالنسائي(2891)داودوأبو(3/449)أحمد(2)

فوقأحدهمالبسأي":درعينبينأحديومظاهر".يزيدبنالسائبحديثمن(6669)الكبيرفيوالطبراني

أنه(1/131")الزادفي"القيمابنوذكر(5/283")المعبودعون""والتساعدالتعاونبمعنىوالتظاهراآلخر،

.أدرعسبعةلهكانوسلمعليههللاصلى
=(.111()1591)ومسلم(2911)البخاري(3)

-------
.الصحيحينمنوالتصويب"أسعد:"األصلفي(أ)

________________________________________
كبعليوكانالدم،تغسلوسلمعليههللاصلىهللارسولبنتفاطمةفكانت نعليهايس .بالمج
ا،صارحتىأحرقتهفحصير،قطعةأخذتكثرةإالالدميزيدالالماءأنفاطمةرأتفلما بالجرحألصقتهثمرماد

".الصحيحين"فيأخرجاه.الدمفاستمسك
  المغفر

فر"رأسهوعلىالفتحعامدخلوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:مالكبنأنسوعن-86 ".المغ

لابن:فقالرجلجاءنزعه،فلما ط (.1")الصحيحين"فيأخرجاه".اقتلوه:"فقال!الكعبة؟بأستارمتعلقخ

  القميص

رواه".القميص:"وسلمعليههللاصلىهللارسولإلىالثيابأحبكان:قالتعنهاهللارضيسلمةأموعن-85

(.2")حسنحديث:"الترمذيوقالالسنن،أهل

__________
وفيرباعيات،أربعولإلنسانجانبكلمنثنيةالتليالتيالسنوهيالياء،بتخفيفهي":رباعيتهوكسرت="

ماوغيرهمأممهمولتعرفاألجرجزيللينالواعليهموسالمههللاصلواتباألنبياءواالبتالءاألسقاموقوعهذا
"لمسلمالنوويشرح."الميمبكسروهوبالترس،عليهايصبأي":بالمجنعليهايسكب.."بهمويتأسواأصابهم

.(12/145)

(.481()1385)ومسلم(1546)البخاري(1)

والحاكم(3858)ماجهوابن(1564،1563،1562)والترمذي(4128)داودوأبو(6/315)أحمدرواه(2)

(.46)الشمائلمختصرفياأللبانيوصححه(4/192)

________________________________________
إلىوسلمعليههللاصلىهللارسولقميصكميدكان:قالتيزيدبنتأسماءعنأيضا(1)السننأهلوروى-85

.الرسغ
".حسنحديث:"الترمذيقال

  القباء
:قالأنهعنههللارضيمخرمةبنالمسورعنوغيرهما(2")الصحيحين"وفي-89

م قبية"وسلمعليههللاصلىهللارسولقس
.شيئاخرمةميعطولم،"أ

.معهفانطلقتوسلمعليههللاصلىهللارسولإلىبناانطلقبنييا:مخرمةقال
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.ليفادعهادخل:قال
.منها"قباء"وعليهإليهفخرجفدعوته،:قال
بأت:فقال .لكهذاخ
.إليهفنظر:قال
.مخرمةرضي:قال
__________
حسنحديث:"وقال(9666)الكبرىفيوالنسائي(85")الشمائل"وفي(1568)والترمذي(4125)داودأبو(1)

(.298")الترمذيضعيف"فياأللبانيوضعفه،"غريب

(.129()1185)ومسلم(2899)البخاري(2)

أي)تقل.مخرمةقولمنيكونأنيحتمل:التينابنقال:"هللارحمهحجرابنالحافظقال":مخرمةرضي:"قوله
(.8/223")الباريفتح""للذهنالمتبادروهو(:حجرابن

________________________________________
  والقميص والرداء اإلزار

(.1")القميص"ذكروكذلك.مشهورةكثيرةأحاديثفيله"والرداءاإلزار:"وذكر-61

،بنهللاعبدوسلمعليههللاصلىالنبيأتى:"قالهللاعبدبنجابرعن(2")الصحيحين"فيمامثل-61 مابعدأبي

.أعلموهللا".قميصه"وألبسهريقهمنعليهونفثركبتيه،علىووضعفأخرجبهفأمرقبره،أدخل
:قالعمربنهللاعبدعن(3)وفيهما-62

أكفنه"قميصك"أعطني!هللارسوليا:فقالوسلمعليههللاصلىهللارسولإلىابنهجاءأبي؛بنهللاعبدتوفيلما
.لهواستغفرعليه،وصلفيه،

.فآذنافرغتإذا:وقال"قميصه"فأعطاه
.عليهليصليفجاءبه،آذنهفرغفلما

فر}:فقالالمنافقين؟علىتصليأنهللانهاكقدأليس:فقالعمرفجذبه تغ فالأولهماس تغ فرإنلهمرتس تغ لهمتس
بعين ةس مر

__________

(.456-452،5/463-164")والرشادالهدىسبل:"راجع(1)

(.3()2554)ومسلم(8598)البخاري(2)

(.28()2411)ومسلم(1269)البخاري(3)

________________________________________
ففلن (.51اآليةمن:التوبة()أ){لهمهللاريغ

ال}:فنزلت لىتصلو دع نهمأح الأبداماتم لىتقمو هع .عليهمالصالةفترك،(54اآليةمن:التوبة){قبر

  الكمين الضيقة الجبة
بة"وأما-63 يقةالج ":الكمينالض

فقالسفر،فيليلةذاتوسلمعليههللاصلىالنبيمعكنت:قالشعبةبنالمغيرةعن(2")صحيحينال"ففي-64

ماء؟أمعك
.نعم:قلت
.الليلسوادفيعنيتوارىحتىفمشىراحلتهعنفنزل
بةوعليهويديهوجههفغسلاإلداوة،عليهفأفرغتجاء،ثم .منهايهذراعيخرجأنيستطعفلمصوفمنج

بة(:3)روايةوفي ذراعيهفغسلالجبة،أسفلمنيديهفأخرجضيقين،فكاناكميهمنيديهيخرجفذهب-شاميةج

فيهألنزعأهويتثمبرأسه،مسحثم .خ
.عليهمافمسح"طاهرتينأدخلتهمافإنيدعهما:"فقال

__________
(.59()254)ومسلم(8599)البخاري(1)
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(.55()254)مسلم(2)

-------
فرإن}جملةاألصلفيتكررت(أ) تغ بعينلهمتس ةس فرفلنمر .{لهمهللايغ
(1/35)

________________________________________
  الفروج

":الفروج"وأما-68

:قالأنهعامربنعقبةعن(1")الصحيحين"ففي

وجوسلمعليههللاصلىهللالرسولأهدي ،فر ير ر افنزعهانصرفثم.فيهصلىثمفلبسهح انزع .لهكالكارهشديد
".للمتقينهذاينبغيال:"قالثم

الكونهنزعهوإنما .حرير
(.2")القباءهوالفروج:"البخاريقال

.خلفهمنشقلهالذيهو:ويقال
  السراويل

:وغيره"السراويل"وأما-66

:قالعمرابنعن(3")الصحيحين"ففي

الثياب؟منالمحرميلبسما:هللارسولسئل
".الخفافوالالسراويالت،والالبرانس،والالعمائم،والالقميص،يلبسال:"فقال

__________
(.23()2158)ومسلم(358)البخاري(1)

منشقلهالذيهوويقالالقباء،وهوالحريروفروجالقباءباب(:الفتح-11/269)اللباسكتاب:البخاري(2)

.خلفه
(.2()1155)ومسلم(1843)البخاري(3)

________________________________________
جاشترىوسلمعليههللاصلىالنبيأن(1")داودأبيسنن"وفي-65 انسراويللر ن:"فقالباألجر،يزنوز ز

جح ".وأر
".قضاءأحسنهمالناسخير:"قال
.سراويلاشترىأنه:لفظوفي

والرداءالقميصلبسفياألفضل
:يلبسأناألفضل:العلماءقالوقد-65

".السراويل":"القميص"مع
".راإلزا"يلبس:المنكبينعلىيكونالذي"الرداء"ومع
.األعضاءحجمتبدي"السراويل:"ألن
".الرداء"يسترهوالذلك،يستر"القميص"و
__________

،2221)ماجهوابن(4893،4892)والنسائي(1318)والترمذي(3336)داودوأبو(15621)أحمدرواه(1)

".الوزنفيالرجحانيستحبونالعلموأهلصحيححسنحديث:"الترمذيوقال(2221

اشترى:"قولههللارحمهالقيمابنعنونقل(.11/252)الباريفتحفيهللارحمهحجرابنالحافظصححهوقد

السراويل،لبسأنهحديثفيوروي:"قالثم"ليلبسهاشتراهإنماأنهوالظاهرالسراويل،وسلمعليههللاصلى
(.1/139")المعادزاد":وراجع.اهـ"وبإذنهزمانهفييلبسونهوكانوا

________________________________________
  يلبسه كان ما وغالب اللباس في وسلم عليه هللا صلى هديه
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منينسجمالبسواوربما.القطنمنينسجماوأصحابهوسلمعليههللاصلىالنبييلبسهماأغلبوكان-69

(.1)وغيرهالصوف

علىراشدبنالصلتدخل:قال(أ)أليوبجليسعن،(2)صحيحبإسناداألصبهانيالشيخأبوروىكما-51

أقواماأنأظن:"وقال(ب)محمدمنهفاشمأزصوفوعمامةصوفوإزارصوفجبةوعليهسيرينبنمحمد
لبسقدوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:أتهمالمنحدثنيوقدمريم،بنعيسىلبسهقديقولونالصوفيلبسون
".تتبعأنأحقنبيناوسنةواليمنيةوالقطنالكتان

   واألكل اللباس باب في الغلو ذم
:بهذاسيرينابنومقصود-51

اذلك؛فيتحرونغيرهمنأفضلدائماالصوفلبسأنيرونأقواماأن اأوتزهد .تعبد
....دائماالطيباتنموغيرهاللحمأكلتركأنيرونأقواماأنكما
__________
(.1/143")المعادزاد"القيمابنبعدهاوماالفقرةهذهنقل(1)

(.2/111")األوطارنيل"فيالشوكاني:القيمابنوعن

حمادنا:قال(حمادبننعيمزوائد-64)الزهدفيالمباركالبنروايةوفي(123)ص"وآدابهالنبيأخالق("2)

.فذكرهسيرينابنعلىدخلالصلتأنرجلحدثنيقازيدبن
-------
منأثبتهوما!!أيوببنجابر":األوطارنيل"فيعنهونقله"المعادزاد"وفي"أيوببنجليس:"األصلفي(أ)

.النبيأخالق
"!!بنمحمد:"األصلفي(ب)
________________________________________
.ذلكفيتحرونغيرهمنفضلأ

.ذلكونحوالتأهلمنأفضلالتبتليرواحتىلهم،هللاأحلماطيباتأنفسهمعلىويحرمون
!!وضاللخطأوهذا
.محمدهديالهديوخيرهللا،كالمالكالمخيرأن:يعلمأنيجببل

الكالمخيرإن:"فيقولبهذاالجمعةيوميخطبكانوسلمعليههللاصلىالنبيأن(1)الصحيحفيثبتكما-52

".ضاللةبدعةوكلمحدثاتهااألموروشرمحمد،هديالهديوخيرهللا،كالم
مواالآمنواالذينأيهايا}:تعالىهللاأنزلهؤالءمثلوفي-53 ر يباتتح لماط اللكمهللاأح تدواو يحبالهللاإنتع

تدين كلوا*المع قكممماو ز الالهللار يباح اتقواط منونبهأنتمالذيهللاو (.55،55:المائدة){مؤ

يسألونوسلمعليههللاصلىالنبيأزواجبيوتإلىرهطثالثةجاء:قالمالكبنأنسعن"الصحيحين"وفي-54

.تقالوهاكأنهمأخبروافلماوسلمعليههللاصلىالنبيعبادةعن
__________
(.43()565)مسلم(1)

________________________________________
!تأخر؟وماذنبهمنتقدممالههللاغفرقدوسلمعليههللاصلىالنبيمننحنوأين:فقالوا
االليلأصليفإنياأنأما:أحدهمفقال .أبد
االدهرأصومأنا:اآلخروقال .أبد
اأتزوجفالالنساءأعتزلأنا:اآلخروقال .أبد
لكنيله،وأتقاكمهللأخشاكمإنيوهللاأماوكذا،كذاقلتم(أ)الذينأنتم:"فقالوسلم،عليههللاصلىهللارسولفجاء
".منيفليسسنتيعنرغبفمنلنساء،اوأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوم
.لفظهوهذا،(1)البخاريرواه

اأن:أنسعن:ولفظه،(2)أيضاومسلم-58 صلىالنبيأزواجسألواوسلمعليههللاصلىالنبيأصحابمننفر

السر؟فيعملهعنوسلمعليههللا
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.النساءأتزوجال:بعضهمفقال
.ماللحآكلال:بعضهموقال

__________
(.8163)البخاري(1)

(.8()1411)مسلم(2)

-------
.للسياقالموافقوهوالصحيحينمنوالتصويب"الذي:"األصلفي(أ)
________________________________________

.فراشعلىأنامال:بعضهموقال
فمنالنساء،وأتزوجوأفطر،وأصوموأنام،أصليلكنيوكذاكذالواقاأقوامبالما:"وقالعليه،وأثنىهللا،فحمد
".منيفليسسنتيعنرغب

بنعثمانعلىوسلمعليههللاصلىهللارسولرد:قالوقاصأبيبنسعدعن(1")الصحيحين"وفي-56

.الختصينالهأذنولوالتبتل،مظعون
وسلمعليههللاصلىالنبيسنةعنالراغبتعريف

هللاصلىالنبيمنهتبرأولهذاعليها؛الغيرلذلكتفضيالغيرهاإلعنهايعدلالذيهو:سنتهعنوالراغب-55

.وسلمعليه

(.2")منافليسالسالحعليناحملومنمنا،فليسغشنامن:"قالكما-55

ومحبته،باعتقادهوسلمعليههللاصلىالنبيلهديمفضالكونهمعالمفضولفعلبلعنهايرغبلمإذاوأما-59

.محرمايفعلأوواجبايتركأنإاليأثمالفهذا
__________
(.6()1412)مسلم(8154)البخاري(1)

اللفظبهذاوهو.األولىعلىالثانيةالجملةتقديممععنه،هللارضيهريرةأبيحديثمن(164()111)مسلم(2)

.كثيرةرواياتفيمنهجملةكلجاءتوقد،(382)برقم"الشهابمسند"فيالمصنفذكرهالذي

________________________________________
سدسه،وينامثلثهويقومالليلنصفينامكانداود،قيامالقيامأفضل:"قالأنه(1)الصحيحفيعنهثبتوقد-51

".يوماويفطريومايصومكاندداوصيامالصياموأفضل

الليلقيامعلىوالمداومةالصيامسردعن(أ)عمروبنهللاعبدنهىأنه(2)الصحيحفيعنهثبتوكذلك-51

.يوموفطريومصياموأعدلهالصومأفضلأنوأخبرهكله،
:يعلمأنفيجب-52

نة،كذاكذااآلخرةالعشاءبوضوءلصبحابصالةوالخلفالسلفمنكثيرفعلهمماأفضلهذاأن صيامومنس
(.3)ذلكونحوالتبتلومنالخمسة،األيامإاليفطرواالحتىالدهر

__________
(.159()1189)ومسلم(1131)البخاري(1)

(.156()1189)ومسلم(1131)البخاري(2)

:هللارحمهالذهبيالحافظقال:فائدة(3)

امكثعياشبنبكرأباأنمتعددةوجوهمنرويوقد:"هللارحمهعياشبنبكرأبيترجمةفي أربعينمننحو
ععبادةوهذهمرة،وليلةيومكلفيالقرآنيختمسنة ض هللاصلىالنبيأنصحفقدأولىالسنةمتابعةولكنلها،يخ
أقلفيالقرآنقرأمنيفقهلم:السالمعليهوقالثالث،منأقلفيالقرآنيقرأأنعمروبنهللاعبدنهىوسلمعليه
أكثمبنيحيىوعن:"هللارحمهالجراحبنوكيعاإلمامترجمةفيوقال(5/813")النبالءأعالمسير""ثالثمن

اصحبت:قال .=ليلةكلالقرآنويختمالدهريصوموكانوالسفرالحضرفيوكيع
-------
.التخريجمصادرمنوالتصويب"عمربنهللاعبد:"األصلفي(أ)
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_______________________________________
!منهمغلطفهذاغيرهمنأفضلهذايرونوعبادنافقهائنامنكثيركانوإن-53

بها،وأمرفيهاورغببهاوأمرسنهاالتيوسلمعليههللاصلىهللارسولطريقالطريقأفضلأن:والصواب-54

.عليهاداوموالتي
.(1)غيرهماأوصوفأوقطنمناللباسمنتيسرمايلبسأن:اللباسفيهديهوكان-58
اوغيرهماوالكتانالقطنلباسمنهللاأباحهعمارغبفالذي-56 اأوتزهد لباسعنيمتنعونالذيننظيرآثم،تعبد

اترفهاالثيابأعلىإالونيلبسوالونحوهالصوف .مذمومكالهماوتكبر
الشهرةثوبذم
(.2)"والمنخفضالعالي:الثيابمنالشهرتينيكرهونكانوا:"السلفبعضقالولهذا-55

__________
ضععبادةهذه:قلت= صومعنالسالميهعلنهيه:صحفقدمفضولةاألثريةاألئمةمنإماممثلمنولكنهالهايخ

وأينوكيععنهللافرضيأولىالسنةومتابعةيسروالدينثالث،منأقلفيالقرآنيقرأأننهىأنهوصحالدهر،

(.143،9/142")النبالءأعالمسير"."وكيعمثل

.الفقراتهذهمعظمالقيمابننقلحيث(143،1/142")المعادزاد:"راجع(1)

سفيانعن(411)"المالإصالح"وفي،(64")والخمولالتواضع"فيالدنياأبيابنرواهما:ذلكفمن(2)

والثيابأبصارهم،فيهاإليهالناسويرفعفيهايشتهرالتيالجيادالثياب:الشهرتينيكرهونكانوا:"قالالثوري
".دينهويستذلفيهايحتقرالتيالرديئة
(.235")سإبليتلبيس:"أيضاوراجع

________________________________________
لبسمن:"قالوسلمعليههللاصلىالنبيإلىيرفعهعمرابنعن(1)ماجهوابنوالنسائيداودأبوروىوقد-55

ة؛ثوب ".مثلهثوباالقيامةيومهللاألبسهشهر
(.2)"النارفيهتلتهبثممذلةثوب:"روايةوفي-59

  الخيالء ثوب ذم
خسفبأنخيالءثوبهيطيلالذييعاقبكمافأذلهذلكبنقيضهللافعاقبهوالفخر؛االختيالبهقصدألنهوهذا-91

".قارون"بـفعلكماذلكونحواألرضبه
بههللاخسفخيالءإزارهيجررجلبينما:"قالوسلمعليههللاصلىالنبيعن(3")الصحيحين"وفي-91

".القيامةيومإلىفيهايتجلجلفهواألرض،

لمخيالء؛ثوبهجرمن":وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالعمربنهللاعبدعن(4")الصحيحين"وفي-92

".القيامةيومإليههللاينظر
__________
بلفظ(9861)الكبرىفيوالنسائي(139و2/92)وأحمد(3616)ماجهوابنله،واللفظ(4129)داودأبو(1)

".مذلةثوب"
(.3/211")ماجهابنصحيح"فياأللبانيوحسنه(.3615)ماجهابن(2)

يمشيرجلبينما:"قالوسلمعليههللاصلىالنبيعنهريرةأبيعن(49()2155)ومسلم(8482)البخاري(3)

".الساعةتقومحتىاألرضفييتجلجلفهواألرضبهخسفإذوبرداهجمتهأعجبتهقد
.عنهماهللارضيعمرابنحديثمن(3295)البخاريعند:المذكورواللفظ

(.44()2158)ومسلم(3686)البخاري(4)

________________________________________
  اإلزار في اإلسبال

القميصفياإلسبال:"قالوسلمعليههللاصلىالنبيعنعمرابنعنماجهوابنوالنسائيداودأبوروىوقد-93

(.1")القيامةيومإليههللاينظرلمخيالءشيئامنهاجرمنوالعمامة،واإلزار
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.اإلزارفيفهوالقميصفيوسلمعليههللاصلىهللارسولقالما:قالعمرابنعن(2)داودأبووروى-94


  الثياب من والرفيع الدني لبس حكم

اولبسهمكروه،الثيابمنالدنيلبسوكذلك-98 االرفيعلبسأنكمامحمودتواضع اولبسهمذموم،تكبر إظهار

.محمودوتجمالهللالنعمة
منجنةاليدخلال:"وسلمعليههللاصلىهللارسولقال:قالمسعودبنهللاعبدعن(3")مسلمصحيح"ففي-96

".إيمانمنخردلمثقالقلبهفيكانمنالناريدخلوالكبر،منخردلحبةمثقالقلبهفيكان
ذلك؟الكبرأفمنحسناونعليحسناثوبييكونأنأحبإنيهللارسوليا:رجلقال
__________
وابن(8334)برقم(5/215)بىالمجتوفي(9521)برقم(8/491)الكبرىفيوالنسائي(4194)داودأبو(1)

(.3856)ماجه

(.2/244)والبيهقي(2/135)وأحمد(4198)داودأبو(2)

(.145()91)مسلم(3)

________________________________________
".الناسوغمطالحقبطرالكبرالجمال،يحبجميلهللاإن.ال:"فقال

السفرفيلبسوسلمعليههللاصلىالنبيأنوغيره(1")البخاري"فيالذييحالصحالحديثذكرناوقد-95

.صوفمن"جبة"
:قالاألشعريموسىأبيبنبردةأبيوعن-95

.الضأنريحريحناأنحسبتالسماء؛أصابتناوقدنبينامعونحنرأيتنالوبنييا:أبيقال
".صحيح:"قالو(2)والترمذيماجهوابنداودأبورواه

  الشعر
":الشعر"وكذلك-99

طوعليه،[غداةذات]وسلمعليههللاصلىهللارسولخرج:قالتعنهاهللارضيعائشةفعن-111 لمر ح منمر

ر دشع و .أس
(.3)وغيرهمسلمرواه

__________
(.5)صتقدمماراجع(1)

حبانابنوصححه(419،4/415)وأحمد(2459)والترمذي(3862)ماجهوابن(4133)دودأبورواه(2)

(.4/215)والحاكم(1238)

".ريحثيابهممنيجيءمطرأصابهمفإذاالصوف،ثيابهمكانأنه:الحديثهذاومعنى:"الترمذيوقال
.منهمازيادةالمعقوفتينبينوما(24565)وأحمد(2151)مسلم(3)

________________________________________
:قالبردةأبيعن(1")الصحيحين"وفي-111

اإلينافأخرجتعائشة؛علىدخلت اإزار ةيسمونهاالتيمنوكساءباليمن،يصنعمماغليظ (.أ)الملبد
.الثوبينهذينفيقبضوسلمعليههللاصلىهللارسولإنباهللفأقسمت
وسلمعليههللاصلىالنبيإلىالثيابأحب

.الصوفمنإليهأحبونحوهالقطنمنالمنسوجكانلكن-112

:قالقتادةعن(3")الصحيحين"فيأخرجاهكما-113

وسلم؟عليههللاصلىهللارسولإلىأعجبأووسلمعليههللاصلىهللارسولإلىأحبكاناللباسأي:ألنسقلنا
ة:قال .الحبر
ة"و-114 منكانلباسهمغالبفإناليمن؛برود(:4")الحبر

__________
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(.34()2151)ومسلم(8515)البخاري(1)

ا" .المرقعهناويقالاللبد،يشبهصارحتىوصفقوسطهثخنأي":ملبد

(.6/214")الباريفتح"

(.32()2159)مومسل(8512)البخاري(2)

لونها:الداوديوقال.مخططةموشية:الهرويوقال.يمانبردعنبةبوزنالحبرة:الجوهريقال":"الحبرة("3)

الثيابأشرفوكانتقطنمنتصنعاليمنبرودمنهي:بطالابنوقال.قالكذا.الجنةأهللباسألنهاأخضر
(.11/255")الباريفتح""والتحسينالتزيين:والتحبيرتزينأيتحبراألنهحبرةسميت:القرطبيوقال.عندهم

-------
.التخريجمصادرمنوالتصويب"المبلدة:"األصلفي(أ)
________________________________________

يومصر؛الشاممنيجلبمالبسواوربمامنهم،قريبةألنهااليمن؛نسج التيالكتانمنالمنسوجة(1)كالقباط

.القبطينسجها
(.2")السنن"فيذلكرويوقد-118

__________
.وكسرهاالقافبضموقبطيةقبطيةواحدهابمصر،تصنعبيضثياب":القباطي("1)

(.3/33")السيرغريبشرحفيالمختصراإلمالء"

ية،جمعمشددةوتحتيةمهملةطاءوكسروموحدةالقافبفتح":اطيالقب(:"11/154")المعبودعون"فيوقال قبط

القافوضممصر،أهلوهمالقبط،إلىمنسوبكأنهبيضاءرقيقةمصرثيابمنثوب":النهاية"فيماعلىوهي
يالناسفيفأماالثياب،فيوهذاالنسب،تغييرمن رقيقكتانمنثوبوالقبطي":المصباح"وفيبالكسرفقبط

".القبطإلىنسبةبمصريعمل
برقم(5/213")المجتبى"وفي(9646")الكبرى"فيوالنسائي،(1555)والترمذي،(4161)داودأبو(2)

(.291،281،154،3/134)وأحمد،(8318)

".غريبصحيححسن:"الترمذيوقال
________________________________________

  يأكله كان وما الطعام في وسلم عليه هللا صلى هديه
ايردال:الطعامفيسيرتهكانت:وكذلك-116 ايتكلفوالموجود .مفقود

.نفسهتعافهأنإالأكلهإالالطيباتمنشيءإليهقربفما-115

.تركهوإالأكلهاشتهاهإنقط؛طعاماعابوما-115

مهولمأكلهاعتادقديكنلمألنهب؛الضترككما-119 بحرامليس:"وقالمائدته،علىأكلبلالناسعلىيحر

(.1")أعافهفأجدنيقوميبأرضيكنلمولكن

.والعسلالحلواء:يحب:وكان-111

.بالرطبالقثاء:ويأكل-
.وغيرهالدجاجلحم:ويأكل-

:أحياناوكان-111

.الجوعمنالحجربطنهعلىيربط-
(.2)ناروسلمعليههللاصلىهللارسولبيتفييوقدال(أ[)و]فالهالل،فالهاللالهاللويرى-

__________
.الوليدبنخالدعنعباسابنعن(43()1948)ومسلم(8411)البخاري(1)

.بكاملهالفصلهذانقلحيث(145،1/145")المعادزاد:"راجع(2)

-------
.السياقبهايستقيم"المعادزاد"منزيادةالمعقوفتينبينما(أ)
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________________________________________
  العمامة لبس في وسلم عليه هللا صلى هديه

اوكان-112 ذلكمعواوكانأصحابه؛وكذلك(1")القلنسوة"على"العمامة"يلبسوسلمعليههللاصلىأيض

ذلكويسمىأذقانهم،تحتالعمائميديرونكانواولهذا؛(2)هللاسبيلفيويقاتلونويطردونهاالخيل،يركبون

".التلحي"
  االقتعاط معنى

عبيدأبووفسر.االقتعاطعنونهىبالتلحيأمروسلمعليههللاصلىالنبيأن(:3")عبيدأبيغريب"وفي-113

.ذقنهتحتعمامتهيديروال:نعيمأبيعن"االقتعاط"
(.4)العمةهذهكراهةوالتابعينالصحابةمنواحدغيرعنرويوقد-114

.وغيرهأحمداإلمامذلكذكركماالسنة؛هذهعلىمحافظينإياهومقاتلتهمللعدولمحاربتهمالشامأهلوكان-118

__________

(.1/138")المعادزاد:"راجع(1)

(.4/114")الكبيرالمعجم"و(1/445")الجعدابنمسند"و(8/151")شيبةأبيالبنالمصنف:"راجع(2)

لهايقالالعمامةأنوذلكالعمائملبسفيهذاأصل:"عبيدأبووقال(:3/121)عبيدألبي"الحديثغريب("3)

الحنكتحتأدارهافإذاعنه،المنهيفهواقتعطهاقيلحنكهتحتايجعلهولمالرأسعلىالمعتمالثهافإذاالمقعطة،
".بهالمأموروهوتلحياتلحاهاقيل

اوراجع "الفائق"و(243،4/55)األثيرالبن"النهاية"و،(2/286)الجوزيالبن"الحديثغريب:"أيض

(.3/311)للزمخشري

(.3/1251")الذمةأهلأحكام"و(8/156")اإليمانشعب"و،(11/51)راشدبنلمعمر"الجامع:"راجع(4)

________________________________________
  التلحي تفسير

وهذلكفإنواألنف،الفمعلىالتلثمهوليس":التلحي"و-116 العمامةيشدأن":التلحي"ولكنالصالة؛فيمكر

زماننافياألجنادتتخذهاالتيوالخيوطالكالليبنظيروهيالرأسعلىالعمامةتثبتبحيثالحنك؛علىويربطها
.رؤسهمعلىعمائمهملشد

العمامةعلىالمسح
فيورخصعمامته،علىمسح:بأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنالصحيحةاألحاديثاستفاضتوقد-115

(.1")العمامةعلىالمسح

(.2")هللاطهرهفالالعمامةعلىالمسحيطهرهلممن:"الخطاببنعمرقالحتى-115

__________
بكرأبيعنوالترمذيإسحاقأبوذكرهالصحابة؛إجماع:العمامةعلىالمسح:"هللارحمهالمصنفقال(1)

وعليوعمربكرأبو:وهمالصحابةمنثمانيةعنالعمامةعلىالمسحروي:الشالنجيإسحاقأبووقالوعمر،
"العمدةشرح""الدرداءوأبوعوفبنالرحمنوعبدمالكبنوأنساألشعريموسىوأبووقاصأبيبنوسعد

(.1/263)

فيكعدمهوجودهالعمامةعلىالمسحكانولو:"قالثمللخالل(1/263")العمدةشرح"فيالمصنفعزاه(2)

الواجبولكانفائدة،الصحابةعنهذاحكايةفييكنلمالرأسبعضمسحهوإنماالفرضوأنبهاإلجزاءحصول
يقولوهلمماإليهمينسبفكيفأصالالرأسبعضمسحيذكروالمثمالرأسبعضمسحجوازمذهبهميقالأن

بعضمسحرهطهإنما:يقولالمخالففإن،"هللاطهرهفالالعمامةعلىالمسحيطهرهلممن":عمرقولوالستحال
.اهـ"الرأس

لعباسوعزاه"هللاطهرهفالالخمارعلىالمسحيطهرهلممن:"بلفظ(26999")العمالكنز"فيردهأووقد

".جزئه"فيالرافعي
________________________________________
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بالالعمامةبمسحالصحيحةحاديثاألجاءتقدولكنالناصية،مسحمعكانذلكأنالعلماءمن/طائفةفظن-119

.ناصية

ألنهاالذقن؛تحتتدارالتيالعمائموهيالسنة،علىالتيالعمائمفيذلكإن:أحمداإلماممنهمطائفةوقال-121

(.1)خلعهايشقوألنهالسنة؛

(.2)خالفتلحيبالالذؤابةذاتوفي-121

.مطلقاالعمائمفيذلكإن:هويهرابنإسحاقمنهمطائفةوقال-122

الكتفينبينالذؤابةإرخاءالسنةمن
(.3)السنةفيمعروفالكتفينبينالذؤابةوإرخاء-123

__________
(.156،1/158)للمرداوي"اإلنصاف"و(1/265-252)تيميةالبن"العمدةشرح:"راجع(1)

ألنهجوازه؛:أحدهما:وجهانعليهاالمسحففيمحنكةتكنولمذؤابةذاتكانتوإن:"هللارحمهقدامةابنقال(2)

نزعهايشقوالالنهيعمومفيداخلةألنهايجوز؛ال:والثانيالذؤابة،عادتهممنليسإذالذمة،أهلعمائمتشبهال
(.1/351)المغني

:هللارحمهالقيمابنالعالمةقال:فائدة(3)

اشيئاالذؤابةسببفييذكرالجنةفيروحههللاقدستيميةابنالعباسأبوخناشيكان" إنماالنبيأنوهوبديع
األعلى؟المأليختصمفيممحمديا:فقالوتعالىتباركالعزةربرأىلماالمدينةفيرآهالذيالمنامصبيحةاتخذها
عنهوسئلالترمذي،فيوهوالحديث،..واألرضلسماءابينمافعلمتكتفيبينيدهفوضع.أدريال:قلت

الجهالألسنةتنكرهالذيالعلممنوهذاكتفيه،بينالذؤابةأرخىالحالتلكفمن:قال.صحيح:فقالالبخاري؟
(.135،1/136")المعادزاد"."لغيرهالذؤابةإثباتفيالفائدةهذهأرولموقلوبهم،

________________________________________
عليههللاصلىالنبيرأيت:قالحريثبنعمروعن(1)األربعةالسننوأهل"صحيحه"فيمسلمروىكما-124

.كتفيهبينطرفهاأرخىقدسوداء،عمامةوعليهالمنبرعلىوسلم

اورووا-128 (2)سوداءعمامةوعليهمكةفتحالعامدخلوسلمعليههللاصلىالنبيأنهللاعبدبنجابرعنأيض
.

يناسبهماموطنكلفيوسلمعليههللاصلىلبسه
بةوعليهدخلقدكانالفتحيومأنهوذلكذؤابة،الحديثهذافييذكرولم-126 (3)رأسهعلى"المغفر"والقتالأه
.

(.4)يناسبهماموطنكلفيفلبس

الوسطشد
":سطالوشد"وأما-125

.عمامتهبطرفوسطهيشدمنالصحابةمنكانفقد
.وسطشدباليقاتلكانمنومنهم

قة"ذكرجاءوقد-125 نط .آثارفي"الم

__________
ماجهوابن(116،118)الشمائلفيوالترمذي(5/211)والنسائي(4155)داودوأبو(483()1389)مسلم(1)

(.2/283)للسفاريني"األلبابذاءغ:"وراجع(.3855)

ماجهوابن(1538)والترمذي(5/211،8/211)والنسائي(4156)داودوأبو(481()1385)مسلم(2)

(.3858،2522)

.تخريجهتقدم(3)

(.136،1/138")المعادزاد"فيالقيمابنقبلهاوماالفقرةهذهنقل(4)

________________________________________
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قة"و-129 .بمنطقةوسطهيشدكانوسلمعليههللاصلىالنبيأنيبلغنالمولكن،الحياصةهي":المنط

  المهاميز

":المهاميز"وأما-131

.مهمازيحتاجالبالركوبالخبيرالراكبمعالعربيةالخيلفإنإليها؛يحتاجونكانوافما
.إليهاللحاجةاتخذهامناتخذهاوإنمابمهاميز،يركبونكانواأنهم/الحديثفيينقلملولهذا-131

  والضيقة الواسعة األكمام
اوكذلك-132 .كبيرةسعةالواسعةوالالطوالاألكماميتخذونوأصحابهوسلمعليههللاصلىالنبييكنلم:أيض

فالزيادةوهذهالرسغ،إلىكانوسلمعليههللاصلىالنبيقميصكمأنتقدمقدبل-133 (.1)سر

ا-134 .بذلكالقتالمنيتمكنالفالمقاتل:وأيض

ملألجلالعلم؛إلىالمنتمينبعضاتخذهاإنما:يقولالناسوبعض-128 .فيهاالكتبح

_________

أحدوالهويلبسهافلمكاألخراج،هيالتيالطوالالواسعةاألكمامهذهوأما:"هللارحمهالقيمابنالعالمةقال(1)

(.1/141")المعادزاد""الخيالءجنسمنفإنهانظر؛جوازهاوفيلسنته،مخالفةوهيالبتة،الصحابةمن

________________________________________

اكانكميهأحدأن:األئمةبعضعنيروىوما-136 .كذبفهوضيقارواألخواسع

عنهالمنهياإلسبالمنالذؤابةإطالة
االذؤابةإطالةوكذلك-135 .عنهالمنهياإلسبالمنهوكثير

وسلمعليههللاصلىالنبيفعلمنيكنولمالسنة؛فيلهأصلالالعمائمعلى(1)الطيالسةلبسواعتياد-135

.والصحابة
الدجالحديثفيوسلمعليههللاصلىالنبيعنسمعانبنالنواسعن(2")سلممصحيح"فيثبتقدبل-139

يلسألفسبعونمعهيخرجأنه بهانيهودمنمط .أص
اليهودشعارمنالطيالسة

عارمنالطيالسةأنالحديثهذاغيرفيجاءوكذلك-141 (.3)اليهودش

تشبهمن:"قالأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعن(4)وغيرهداودأبوهروالمالبسها؛كرهمنكرهولهذا-141

".منهمفهوبقوم
__________
رالطيلسانبالطيلسانوالمراد:"السفارينيقال(1) (.2/286")األلبابغذاء""علماؤناصححهكماالمقو

(.124()2944)مسلم(2)

-5/488")والرشادالهدىسبل"بـوقارن(2/286)للسفاريني"األلبابغذاء":الطيالسةلبسحكمفي:راجع(3)

(.462

.تخريجهتقدم(4)

________________________________________
".بغيرناتشبهمنمناليس:"قالأنه(1)الترمذيوفي-142

  للحاجة التقنع
ابكرأبيإلىجاءوسلمعليههللاصلىالنبيأن(:2)الهجرةديثحفيذكرهجاءالذي":التقنع"وأما-143 متقنع

.بذلكليختفيالساعةتلكوسلمعليههللاصلىفعلهفذاكبالهاجرة،
له ".التقنع"عادتهتكنولمللحاجة،ففع

.بالنساءهتشبألنهالرجال؛عنهينهىحاجةلغير"التقنع"بل"التطيلس"هو"التقنع"وليس-144

بالنساء،المتشبهينالرجاللعن:أنهوجهغيرمنوسلمعليههللاصلىالنبيعن(3)الصحاحفيثبتوقد-148

.بالرجالالمتشبهاتالنساءولعن
__________
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"حةالصحي"وراجعتقويهشواهدلهأنإالضعيفوإسناده(5356)األوسطفيوالطبراني(2696)الترمذي(1)

(.2194)لأللباني

(.3916)البخاري(2)

وابن"صحيححسن:"وقال(2554)والترمذي(4195)داودوأبو(8558)والبخاري(339،1/331)أحمد(3)

.عنهماهللارضيعباسابنحديثمن(1914)ماجه

________________________________________
  فصل
  الحرير ولبس ضةوالف بالذهب الحلية وأما

الذهبآنيةفيتشربواال:"قالوسلمعليههللاصلىالنبيأناليمانبنحذيفةعن(1")الصحيحين"ففي-146

حافها؛فيتأكلواوالوالفضة، ".اآلخرةفيولكمالدنيا،فيلهمفإنهاص
عليههللاصلىهللارسولقال:قالتوسلمعليههللاصلىالنبيزوجسلمةأمعن(2")الصحيحين"وفي-145

جرإنماالفضةإناءفييشربالذي:"وسلم ر ".جهنمناربطنهفييج
سبععنونهينابسبعأمرنا

:قالعازببنالبراءعن(3")الصحيحين"وفي-145

،وسلمعليههللاصلىهللارسولأمرنا" بع :بـأمرنا:سبععنونهانابس
.المريضيادةبع-
.الجنازةوإتباع-
__________
(.4()2165)ومسلم(8426)البخاري(1)

(.1()2168)ومسلم(8634)البخاري(2)

البعيريرددهصوتوهوالجرجرة،منراء،ثممكسورةجيمثمالراءوسكونالجيموفتحالتحتانيةبضم":يجرجر"
(.11/95)"الباريفتح."الفرسفكفياللجامصوتنحوهاجإذاحنجرتهفي

(.3()2166)ومسلم(1239)البخاري(3)

________________________________________
.العاطسوتشميت-
مأوالقسموإبرار- .المقس
.المظلومونصر-
.الداعيوإجابة-
.السالموإفشاء-

:عنونهانا
تمأوخواتيم- .بالذهبتخ
.بالفضةشربوعن-
.المياثروعن-

(.1)القسيوعن-

.والديباجواإلستبرق،الحرير،:لبسوعن-
تلبسواال:"يقول/وسلمعليههللاصلىالنبيسمعت:قالالخطاببنعمرعن(2")الصحيحين"وفي-149

".اآلخرةفييلبسهلماالدنيفييلبسهمنفإنهالحرير
__________

.إليهافنسبتالقس،تسمىقريةمنمصرتجيءكانتمضلعةوإبريسيمكتانمنمنسوجةثياب":القسي("1)

(.6/829)األثيرالبن"األصولجامع"

(.11()2169)ومسلم(8534)البخاري(2)

________________________________________
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فيها،نأكلوأنوالفضةالذهبآنيةفينشربأنوسلمعليههللاصلىالنبينهانا:قالاليمانبنحذيفةوعن-181

(.1)البخاريرواه.عليهنجلسوأنوالديباجالحريرلبسوعن

لوسعنوسلمعليههللاصلىهللارسولنهاني:قالالسالمعليهعليوعن-181 شيء":المياثر"و.المياثرعلىج

انكالقطائفالرحلعلىلبعولتهنالنساءتجعلهكانت و ج ر
(.2)مسلمرواه.األ

اأخذوسلمعليههللاصلىهللارسولأن:طالبأبيبنعليوعن-182 فيفجعلهذهباوأخذيمينهفيفجعلهحرير

".أمتيذكورعلىحرامهذينإن:"قالثمشماله،
(.3)وغيرهماوالنسائيداودوأبرواه

مأمتيإلناثوالحريرالذهبأحل:"قالوسلمعليههللاصلىهللارسولأنموسىأبيوعن-183 ر علىوح

".ذكورها
(.4")صحيححسنحديث:"وقالوالترمذي،النسائيرواه

__________

(.8535)البخاري(1)

(.64()2155)مسلم(2)

حبانابنوصححه(118،1/96)وأحمد،(3898)ماجةوابن،(5/161)والنسائي،(4185)داودأبو(3)

(.8434)

(.255")اإلرواء"وراجع(1521)والترمذي(191،5/161)النسائي(4)

________________________________________
موضعإالالحريرلبسعننهىأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنعمرعن(1)الصحيحفيثبتوقد-184

.أربعأوثالثأوإصبعين
  الحرير من لبسه في رخص ما
والخيوطواألزراروالعلمالجيبولبنةكالسجافمضمومةأصابعأربعمقدارفيالعلماءرخصفلهذا-188

.ونحوهما
كةمنالحريرلبسعوفبنالرحمنوعبدالعوامبنزبيرللأرخصأنه(2)الصحيحفيأيضاوثبت-186 ح

.بهماكانت
.الصحابةمنجماعةعنوثبتذلك،ونحوبهكالتداويللحاجةلبسهالقولينأصحفيرخصوافلهذا-185

اوروي-185 زلبسفيالرخصةوسلمعليههللاصلىالنبيإلىمرفوع (.3)بالحريرينسجصوفوهوالخ

__________
(.18()2169)مسلم(1)

.عنههللارضيمالكبنأنسحديثمن(24()2156)ومسلم(2919)البخاري(2)

:هللارحمهحجرابنالحافظقال(3)

اواحتج المصمتالثوبعنوسلمعليههللاصلىهللارسولنهىإنما:عباسابنبحديثالمختلطلبسأجازمنأيض
أبيعندوأصلههكذا،.حسنبسندالطبرانيأخرجه.بهبأسفالالثوبوسدىالحريرمنالعلمفأماالحرير،من
.داود

اكانإذاالمصمتعننهىإنما:بلفظصحيحبسندالحاكموأخرجه .حرير
.بهبأسفالكتانأوقطنمنسداهكانمافأماالحريرمصمتعننهى:ثالثطريقمنوللطبراني
اللجوازالعربيابنواستدل =القطنفيواإلذنالخالص،فيحقيقةالحريرعنالنهي:بأنأيض

________________________________________
  الحرير في نسج ما حكم

جإذا:العلماءقالفلهذا-189 وأظهرأقلريرالحكانوإنجاز،وأكثرأظهرالغيرذلكوكانغيره،الحريرفينس

.العلماءبيننزاعففيه
القتال؟حينالحريرلبسفيالعلماءوتنازع-161
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.ذلكفيأذنالخطاببنعمربأناحتجبهرخصومن
.االختيالهللايحبالحربحالفيوألنه:قالوا

__________
ايسمىالبحيثخلطافإذاصريح،ونحوه= الممنوععنخرجالتحريمعلةتشملهوالسمااليتناولهالبحيثحرير

.فجاز
اعشرونلبسه:داودأبوقالوغيرهم،الصحابةمنجماعةعنالخزلبسثبتوقد وأوردهوأكثر،الصحابةمننفس
داودأبوأخرجهماذلكفيوردماوأعلى.جيادبأسانيدالتابعينمنطائفةوعنمنهمجمععنشيبةأبيابن

وهوسوداءخزعمامةوعليهبغلةعلىرجالرأيت:قالأبيهعنالدشتكيسعدبنهللاعبدطريقمنائيوالنس
أتت:قالعمارأبيابنعمارطريقمنشيبةأبيابنوأخرج.وسلمعليههللاصلىهللارسولكسانيها:يقول

.وسلمعليههللاصلىهللارسولأصحابفكساهاخزمطارفالحكمبنمروان
.غيرهمنولحمتهاحريرمنسداهاثيابأنه:الخزتفسيرفيواألصح
.نحوهأووصوفحريرمنمخلوطةتنسج:وقيل
اوبرهمنالمتخذالثوبسميالخز؛لهايقالدابةاسمأصله:وقيل بالحريريخلطماعلىأطلقثملنعومته،خز

.الحريرلنعومة
كانالسلفلبسهالذيالخزأنيتحققلمماالحريريخالطهمالبسجوازعلىبلبسهاللاالستديصحفال:هذاوعلى
.أعلموهللا.بالحريرالمخلوطمن

(289،11/294")الباريفتح."اهـ"الكراهة:مالكوعنشهرة،فيهيكنلمماالخزلبس:والحنابلةالحنفيةوأجاز

.
________________________________________

:قالأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعن(1")داودأبيسنن"فيكما-161

يالءمنإن" فينفسهالرجلفاختيال:هللايحبهاالتيالخيالءفأما.هللايبغضهاماالخيالءومنهللا،يحبهاماالخ
.والصدقةالحرب
".والبغيالفخرفيفالخيالء:هللايبغضهاالتيالخيالءوأما

ديومدجانةأبوواختال-162 فين،بينأح هذافيإالهللايبغضهالمشيةإنها:"وسلمعليههللاصلىالنبيقالالص

(.2")المقام

__________
خزيمةوابن(4562)(298)حبانابنوصححه(8/448)وأحمد(8/59)والنسائي(2689)داودأبو(1)

.عتيكبنجابرعن(2455)

(.1/859)الحاكموصححه(4/184)أحمدرواه:عامربنعقبةعنالبابوفي

(.6815)برقم(5/114)الكبيرفيالطبراني(2)

________________________________________
 " الح ل ي ة" وأما

  والفضة الذهب حلية من يباح ما

(.1)فضةمنخاتمااتخذأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنثبتفقد-163

عأنهأسعدبنعرفجةوعن-164 ق،منأنفافاتخذالكالبيومأنفهقط ر هللاصلىهللارسولفأمرهعليه،فأنتنو

(.2)ذهبمنأنفايتخذأنوسلمعليه

.(3)فضةوسلمهعليهللاصلىهللارسولسيفقبيعةكانت:قالمالكبنأنسوعن-168
".حسنحديث:"منهماكلعنوقالوالترمذي،والنسائيداودأبورواهما

__________
.عنههللارضيمالكبنأنسعن(2192)ومسلم(8555)البخاري(1)

(8/23)وأحمد(1551)والترمذي(9463)الكبرىوفي(5/164)المجتبىفيوالنسائي(4232)داودأبو(2)

(.8462)حبانابنوصححه
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(.4/2855)اآلثارمعانيشرح:وراجع

وإسناده(1691)والترمذي(5/219)المجتبىوفي،(9518)الكبرىفيوالنسائي،(2853)داودأبو(3)

(.522")اإلرواء"وراجع(.63")الشمائلمختصر"فياأللبانيقالكماصحيح

:السيفمنيةالحلمواضعفي:فائدة
القائمأسفلفيحديدةطرفا:والشاربانالقائم،أعلىرأسعلىماالقافبفتح:السيفوقبيعةمقبضه،:السيفقائمة"

طرففيالتيوالبكرات.الغمدطرفيلبسهاحديدة:والنصلالغمد،فمعلى-السيفأغمدإذا-تقعمعترضة
".السيف
(.413")السمعيةالدالالت"راجع

________________________________________
ا(1)السننوفي-166 اإالالذهبعننهىأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنأيض ع .مقط

رواه.فضةمنسلسلةالشعبمكانفاتخذانكسروسلمعليههللاصلىهللارسولقدحأنمالكبنأنسوعن-165

(.2)هكذاالبخاري

لهانصدعقدوكانمالك،بنأنسعندوسلمعليههللاصلىالنبيقدحرأيت:قالعاصمعنرواهثم-165 لس فس

.مالكبنأنسسلسلهالذيإن:فقيل(.3)بفضة

:العلماءقالاآلثارفلهذه-169

.منهأنفكاتخاذالضرورةإليهتدعواماالذهبمنيباح-
.فضةالخاتمويباح-
.بالفضةالسيفحليةوتباح-
__________

من(95،4/92)وأحمدمن(163،5/161)المجتبىوفي(9461)الكبرىفيوالنسائي(4239)داودأبو(1)

.عنههللارضيمعاويةحديث
واللفظالحارثبيوأطالبوأبيهللاوعبدصالحروايةفيقالاللباسفيالقاضيذكر:"هللارحمهالمصنفقال
اإالالذهبعننهىوسلمعليههللاصلىالنبيأن:له الممامثلهكانوماأسنانهكشداليسيرالشيء:قال.مقطع

مطلقامباحمنهاليسيروهوالذهبمنالقطعأنعلىذلكدلقدألنهوذلكفال،ونحوهالخاتمفأماالرجل،بهيتزين

-2/3129)"العمدةشرح""ونحوهالذهبخاتمتحريمعلىالنصوصدلتقدألنهة؛لحاجيكونأنبداللكن

(.الصالة
(.3119)البخاري(2)

(.8635)البخاري(3)

________________________________________
قة ح ل ية وأما (1)والران والخودة والجوشن والخوذة بالفضة الم ن ط 
  والخوذة ةبفض المنطقة حلية

.واللجامكالسرجالخيللباسبخالفللعلماءقوالنففيه:الحربلباسمنذلكونحو-151

":الذهبحلية"فيتنازعواوكذلك-151

.شيءمنهيباحال:فقيل
.مطلقاالذهبكسيريباح:وقيل
.السالحفييباح:وقيل
.خاصةالسيففي:وقيل

(.2)وغيرهأحمدمذهبفيربعةاألاألقوالوهذه-152

.وفضةذهبسيفهفيكانأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنغريبحديث(3)الترمذيوفي-153

__________
علىالمطلع"."العربكالمفيالخوذةوالأرهولممعروفالخفتحتيلبسشيء:الجوهريقال":"الران("1)

(.136)للبعلي"المقنعأبواب
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(.55،2/55")الفتاوىمجموع"و(2/315-312")العمدةشرح:"راجع(2)

مكةوسلمعليههللاصلىهللارسولدخل:قالجدهعنسعدبنهللاعبدبنهودعن(1653)الترمذيرواه(3)

يحيىتكلموقد،"الوجههذامنإالنعرفهالغريبحديث:"بقولهوضعفهوفضة،ذهبسيفهوعلىالفتحيوم
(.64)ص"الشمائلمختصر"فياأللبانيوضعفهحفظه،قبلمنوضعفهالكاتبسعيدبنعثمانفيالقطان

________________________________________

مارسيفهفيكانالصحابةأجالءأحدحنيفبنعثمانوكذلك-154 (.1)ذهبمنمس

اإالالذهبعنوسلمعليههللاصلىالنبيونهي-158 زهفلذلكذلك؛جوازعلىيدل(2)مقطع العلماءمنكثيرجو

.أعلمسبحانهوهللا(.3)وغيرهعنهاألرجحفيكأحمد

__________
(.5/255)شيبةأبيابنأخرجه(1)

(.65)صتخريجهتقدم(2)

وقبيعةفيهوالسبائكالسيففيكالمسمارسالحهفيالذهبتعمالاسفأما:اآلمديقال:"هللارحمهالمصنفقال(3)

أنيخافالفصفي:الحارثبنوإبراهيماألثرمروايةفيقالأحمد،كالمفيأبينوهذافيجوز،ونعلهالسيف
فسيفيكانقد:لهقيلللضرورة،كانومايعنياألسنانفيرخصإنما:قالذهب،منمسمارفيهيجعليسقط
فجازوإرهابه،العدوقتالالسالحمنالمقصودألنوذلكسيف،اآلنذاك:قالذهب،منمسمارحنيفبنعثمان

شرح..""القتالحينالحريرلبسجازولذلكالمقصود،لهذاتكميالالمسلموخيالءالعدو،إرهابيفيدبمايحلىأن
(.2/311-312")العمدة

  وكرمه هومن وعونه هللا بحمد تمت
 . وآله محمد سيدنا على هللا وصلى وحده هلل والحمد
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