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بسم هللا الرحمن الرحيم.
رب يسر يا كريم
المقدمة:
إنالحمدهللنحمدهونستعينهونستغفره،ونعوذباهللمنشرورأنفسناومنسيئاتأعمالنامنيهدههللافالمضلهللا
ومنيضللفالهاديلهوأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشريكلهوأشهدأنمحمداعبدهورسوله.
نص األسئلة المقدمة للمصنف
:*لبسرسولهللاصلىهللاعليهوسلم؟
مايقولأئمةالدينعلماءالمسلمينفيرجلينتكلمافي 
*وفيآلته؟وفيآلة ح ربهمثلالحياصة()1التيتحزمفيالوسطوالسيفوالتركاشوهيالكنانةوالقوس
والنشاب()2والحمالوالبغالوالخيلوالغنم؟
__________
()1الحياصة:اسملمايسميهالناسالمنطقة،والمنطقبكسرماشددتبهوسطك،والنطاقوالمنطقواحد
(المصباحالمنير)(نطق).
()2والكنانة:ويقاللها:الجعبة،وهيبكسرالكاف،وهيظرفالسهام،وتكونتارةمنجلد،وتارةمنخشب.
(صبحاألعشى())1851/2.
وأما( :القوس) :فالقسيعلىضربين:
)وإنكانتمنفلقينقيللها
أحدهما:العربية،وهيالتيمنخشبفقط،ثمإنكانتمنعودواحدقيللها(قضيب 
(فلق).
الثاني:الفارسية،وهيالتيتركبمنأجزاءمنالخشبوالقرنوالعقبوالغراء.
:المقبص،ومجرىالسهمفوق
وألجزائهاأسماءيخصكلجزءمنهااسم،فموضعإمساكالراميمنالقوسيسمى 
قبضالرامييسمى:كبدالقوس،ومايعطفمنالقوسيسمى:سيةالقوس،ومافوقالمقبضمنالقولوهوما
علىيمينالرامييسمى:رأسالقوس،وأماأسفلهوهوعلىيسارالرامييسمى:رجلالقوس.(صبحاألعشى)
)..
( 181/2
.=
وأما:(النشاب):النشاب:النبلواحدتهنشابة 
________________________________________
*ومالبسهمنالقماشمثلالجوشنوالخفوالمهماز()1وغيرهمنآلةالحربهلكانيتخذذلك؟
*و هلكانيجمعمنذلكشيئا 
كثيرا؟
*وفيلباسةأصحابهأيضا؟
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حويحرممنذلك؛منالذهبوالفضةوالحرير؟
*و مايبا 
__________
:السهاموقومنشابةيرمون
=والناشبذوالنشابومنهسميالرجلناشباوالناشبةقوميرمونبالنشاب.والنشاب 
بالنشاب.
(لسانالعرب)(نشب).
()1(الجوشن):اسمالحديدالذييلبسمنالسالح.
والجوشن:الدرع،وقيلالجوشنمنالسالح:زرديلبسهالصدر.
(لسانالعرب)(جشن)
(المهماز):المهمزة،وهيعصافيرأسهاحديدةينخسفيهاالحمار.
والمهامز:مقارنالنخاسينالتييهمزونبهاالدوابلتسرع،واحدتها:مهمزةوهيالمقرعةوالمهمزةوالمهماز:
حديدةتكونفيمؤخرخفالرائض.وسيأتيالكالمعليهاص.85
).
(لسانالعرب)(همز 
________________________________________
الحمد هلل وحده
وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وسلم
الحمد هلل رب العالمين
ما كان يتخذه النبي صلى هللا عليه وسلم من أسلحة للحرب
-1كانالنبيصلىهللاعليهوسلميتخذ:
()1"السيف".
الرمح".
()2و" 
()3و"القوس".
الجعبةللنشابوهيمن جلود.
()4و"الكنانة"؛التيهي 
ما كان يلبسه النبي صلى هللا عليه وسلم في الحرب
-2وكانيلبسعلى رأ س ه:
-"البيضة"()1؛التيهيالخوذة.
-و" 
المغفر"()2.
__________
()1(البيضة):البيضةوهيآلةمنحديدتوضععلىالرأسلوقايةالضربونحوهوليسفيهمايرسلعلىالقفا
واآلذانوربماكانذلكمنزرد.(صبحاألعشى)()181/2.
()2(المغفر):بكسرالميموهوكالبيضةإالأنفيهأطرافامسدولهعلىقفااالبسوأذنيهوربماجعلمنهاوقاية
ألنفهأيضا،وقدتكونمنزردأيضا.
).
(صبحاألعشى)( 181/2
________________________________________
-3وعلىبدن ه:"الدرع"التييقاللهاالسردية 
والزردية()1.
ما كان يلبسه النبي صلى هللا عليه وسلم من أنواع اللباس
-4ويلبس:
()1"القميص".
الجبة"()2.
()2و" 
()3و"الفروج"()3الذيهونحوالقباء،والفرجية.
س:"القباء"أيضا.
-8ولب 
ضيقةال كمين.
-6ولب 
سفيال سفر:" جبة"()4 
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الرداء".
اإل زار"و" 
-5ولب 
س:" 
اويل"()8.
-5واشترى:" ر جل س ر 
__________
()1(الدرع):هوجبةمنالزردالمنسوجيلبسهاالمقاتللوقايةالسيوفوالسهاموهيتذكروتؤنث(صبح
األعشى)()181/2.
(الزرد):حلقالمغفر،والدرعالزردةحلقةالدرعوالسردثقبها،والجمعزرود.
والزردمثلالسرد،وهوتداخلحلقالدرعبعضهافيبعض.(لسانالعرب)(زرد).
()2(الجبة):ضربمنمقطعاتالثيابتلبس،وجمعهاجببوجباب.
والجبة:منأسماءالدرع،وجبةالرمح:مادخلفيهمنالسهام.
(لسانالعرب)(جبب).
()3(الفروج):بفتحالباء:القباء،وقيل:الفروجقباءفيهشقمنخلفه.
(لسانالعرب)(الفرج).
).
()4،()8يأتيتخريجذلكص( 41
________________________________________
-9وكانوايلبسون:"السراويالت"أيضابإذنه.
-11وكانيلبس:"ال خفين"،ويم سحعليهما()1.
-11ويلبس:"النعال"التيت سمى:التواسم()2.
ماكانيتخذهالنبيصلىهللاعليهوسلممندوابللركوبوغيره
-12وكاني ر كب:
()1"الخيل".
()2و"اإلبل".
()3و"الحمير".
-13وركب:
()4"البغلة"أيضا.
صفة ركوبه صلى هللا عليه وسلم للدواب
-14وكانيركب:"الف رس":
-تارة ع ريا()3.
س ر جا،ويطرده.
-وتارةم 
__________
()1يأتيتخرجذلكص()35.
()2مفردها:"تاسومة".وراجع:"زادالمعاد"()139/1.
:استقبلهالنبيصلىهللاعليه
()3البخاري()2566.واللفظلهومسلم()2315.()45عنأنسرضيهللاعنه 
.=
وسلمعلىفرسعريماعليهسرجفيعنقهسيف 
________________________________________
-18وكان:
-ي 
ردف خلفه.

-وتارة:يردف خلف هوقدامه؛فيكونونثالثةعلىدابة()1.
ماكانيملكهالنبيمندوابوسالحفيحياتهوبعدمماته
-16وكانيتخذ:" 
الغنم" 
أيضا.
الرقيق" 
أيضا.
-15وكانله:" 


الوقتالواحدمنهذهاألمورشيء كثير.
-15ولميكنيجتمعفيملكهفي 
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فد 
ر عه؛وكانت م رهونةعنديهوديعلىثالثينو سقا
-19بللما ماتلميكن عندهمنذلكإالشيءي سير؛ خل 
شعيرابتاعهاأل هل ه.
من 
__________
=فائدة:قالالحافظابنحجررحمههللا:"العري:بضمالمهملةوسكونالراء،أي:ليسعليهسرجوالأداةوال
يقالفياآلدميينإنمايقالعريان،قالهابنفارس:قالوهيمنالنوادر..
وفيه:ماكانعليهالنبيصلىهللاعليهوسلممنالتواضعوالفروسيةالبالغة،فإنالركوبالمذكوراليفعلهإالمن
أحكمالرموبوأدمنعلىالفروسية
وفيهتعليقالسيففيالعنقإذااحتاجإلىذلكحيثيكونأعونله.
وفيالحديثمايشيرإلىأنهينبغيللفارسأنيتعاهدالفروسيةويروضطباعهعليها،ألاليفجأهشدةفيكونقد
استعدلها"(فتحالباري)()51/6.
()1راجع:"زادالمعاد"()189/1وللحافظابنمندهجزءفيمنأردفهمالنبيصلىهللاعليهوسلموهومطبوعوقد
).
"( 615-616/5
أوردهموزادعليهمالصالحيفي"سبلالهديوالرشاد 
________________________________________
األحاديث الواردة في ذلك
-21وفي"صحيحالبخاري"()1عنعمروبنالحارث-ختنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمأخيجويريةبنت
الحارث-قال:
عبداوال 
ديناراوالدرهما،وال 
كرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعندموته 
أمة،والشيئاإالبغلتهالبيضاء
"مات ر 
صدقة".
وسالحه،وأرضاجعلها 
-21وفي"صحيحمسلم"()2عنعائشةقالت:"ماتركرسولهللاصلىهللاعليهوسلم 
ديناراوالدرهما،والشاة
وال 
بعيرا،والأوصىبشيء".
-22وعنابنعباس:أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمماتودرعهرهنعنديهوديبثالثين.
وروي:"بعشرينصاعامنشعير؛أخذهألهله".
رواهأهلالسنن،وقالالترمذي:"حديثحسنصحيح"()3.
__________
()1البخاري()4461.
()2مسلم()1638()15.
()3الترمذي()1214وعنده:"بعشرينصاعامنطعام"،والنسائي()313/5وابنماجة()2439وأحمد
()361،236/1والدارمي()2858.
وعندهم:"بثالثينصاعامنشعير".
وهوبهذااللفظأيضا:عندالبخاري()4465منحديثعائشةرضيهللاعنها.
________________________________________
-23وفيالصحيحين()1عنعائشةرضيهللاعنها:أنالنبيصلىهللاعليهوسلماشترىمنيهوديطعاماإلى
أجل،ورهنهدرعالهمنحديد.
-24وكذلكفيالبخاري()2عنأنسبنمالك:قدرهنالنبيصلىهللاعليهوسلمدرعهبشعير.
مافياألحاديثمنفوائد
-28فهذهاألحاديثتبين:
أنهحينالموتلميكنعندهخيلوالإبلوالغنموالرقيقوإنماتركالبغلةوالسالحوبعضالسالحمرهون.
-26ولكنملكهذهاألمورفيأوقاتمتفرقة.
-25والمعروف:أنهكانيكونعندهالواحدمنذلك،فيكونلهفرسواحد،وناقةواحدة.
-25ولميملكمن"البغال"إالبغلةواحدة،أهداهالهبعضالملوك،ولمتكنالبغالمشهورةبأرضالعرب.
بللماأهديتلهالبغلة،قيلله:أالننزيالخيلعلىالحمر؟
__________
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()1البخاري()2165ومسلم()1613()126.
).
()2البخاري( 2815
________________________________________
فقال:"إنمايفعلذلكالذيناليعلمون"()1.
-29وكذلك:آالتالسالحكـ:
"السيف"و"الرمح"و"القوس".
لميذكرعنهأنهكانيقتنيلنفسهأكثرمنواحد.
-31وأما"الغنم":
فقدروي()2:أنهاقتنىمائةشاة؛وقال:"إنلنامائةشاة،النريدأنتزيد،فكلماولدالراعيبهمةذبحنامكانها
أخرى".
__________
()1أحمد(،566،558)1389،وأبوداود()2868،والنسائي()2241/6وابنحبان()4652والبيهقي
()22/11.وصححهالشيخأحمدشاكرفيتعليقهعلى"المسند".
"الذيناليعلمون":قالالطحاويرحمههللا:"أيأنهميتركونبذلكإلنتاجمافيارتباطهاألجر،وينتجونماال
أجرفيارتباطه".
"شرحمعانياآلثار"()251/3.
"()166والحاكم()123/4وابن
()2رواهأحمد()211،33/4،وأبوداود()1452،والبخاريفي"األدبالمفرد 
حبان()332/3والبيهقي()313/5.
وصححهاأللبانيفي"صحيحأبيداود"()131،131
:بهمة"."معالمالسنن"()118/1
"بهمة":قالالخطابيرحمههللا:"البهمةولدالشاةأولمايولد،يقالللذكرواألنثى 
.
________________________________________
آالت الحرب في القرآن الكريم
-31وقدذكرهللاتعالى:آالتالحربفيكتابه:
السيف
-32فقالفي"السيف":


اقو 
بف 
}(األنفال:مناآلية)12.
ان 
لبن 
اض ربوامن ه م ك 
قاأل عن 
اض ربوافو 
الر ع 
بالذ 
{ سألقيفيقلو 
ين كفروا 
ب}(محمد:مناآلية)4.وهذاالضربلألعناقوبناناألصابعهو
الرقا 
ب 
ض ر 
-33وقال:{فإذالقيت مالذ 
ين كف رواف 
بـ"السيف".
القوسوالنشاب
-34وقالفي"القوسوالنشاب":

{وأ عدوال ه م ما 
ل}(األنفال:مناآلية)61.
است طعت ممنقوةومن رباطال خي 
-38وفي"صحيحمسلم"()1عنعقبةبنعامر:أنالنبيصلىهللاعليهوسلمقرأوهوعلىالمنبر:{وأ عدوال ه م
ما 
ل}(األنفال:مناآلية)61.
است طعت ممنقوةومن رباط ال خي 
ثمقال:"أالإنالقوةالرمي،أالإنالقوةالرمي،أالإنالقوةالرمي".
__________
()1مسلم()1915()165.وللحافظأبييعقوبالقرابرحمههللا(ت429هـ)جزءفي"فضائلالرميفيسبيل
هللا"وهومطبوع.
________________________________________
-36وفي"صحيحمسلم"()1عنهأيضاأنهقال:"ارمواواركبواوأنترمواأحبإليمنأنتركبوا،ومنتعلم
الرميثمنسيهفليسمنا".
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وفيرواية:"فهينعمةجحدها"()2.
الرماح
-35وكذلك"الرماح":
}(المائدة:مناآلية)94.
اح ك م 
صي دتنال هأيدي ك مو ر م 
هللاب ش ي ءم 
ينآ منواليبلون ك م 
قالهللاتعالى:{ياأي هاالذ 
نال 
وقدفسرتبالرماحالمتصلةباليد.
وفسرتبالنشابأيضا.
الدرع
-35وكذلك"الدرع":



:مناآلية)51.
صن ك ممنبأ س ك م}(األنبياء 
صنع ةلب 
وسل ك ملت ح 
-39قالتعالىفيقصةداود:{و علمناه 
__________
()1الذيفيمسلمعنه()1919()169هيالجملةاألخيرةبلفظ:"منعلمالرميثمتركهفليسمناأوقدعصى".
وأكملاللفظالذيذكرهالمصنففهوعندأحمد(،144/4،146)145وأبيداود()2813والترمذي()1635
وقال:"حديثحسنصحيح"وابنماجة()2511والدارمي()2418والطيالسي()1115.
".
()2الطبرانيفي"المعجمالصغير"()843وفياألوسط()4155بلفظ:"فهينعمةكفرها 
________________________________________
لأوبي مع هو 
ن 
او دمناف 
توقدرفي
ل س ابغا 
اع م 
ر،وألنال ه ال حدي د*أ 
جبا 
-41وقال:{ولقدآتيناد 
الطي 
ضال,يا 
الس 
ر د}(سبأ:،9)11.فكانالحديدبيدهبمنزلةالعجين.
والسابغات:هيالدروعالكاملةالتيتكونلهاأيديوأفخاذ.





ل
لتقي ك مال حرو س ر ابي 
لل ك م س ر ابي 
الأكناناو جع 
نال جب 
لل ك مم 
ق ظالالو جع 
لل ك ممما خل 
هللا جع 
-41وقالتعالى:{و 
كيت من
).
}(النحل 51:
ون 
ع مت ه علي ك ملعل ك مت سلم 
تقي ك مبأ س كم، كذل 
________________________________________
آالت الحرب في السنة المطهرة

-42وقدجاءذكرهذهاألمورفياألحاديثعنالنبيصلىهللاعليهوسلممفرقا:
السيف
-43فأما"السيف":
-44ففي"الصحيحين"()1عنأنسقال:كانالنبيصلىهللاعليهوسلمأحسنالناس،وأشجعالناس،وأجود
الناس.
ولقدفزعأهلالمدينةفزعاذاتليلة،فخرجوانحوالصوت.فاستقبلهمالنبيصلىهللاعليهوسلم،وقدسبقالناس
إلىالصوت،وقداستبرأالخبر،وهويقول:"لمتراعوا،لمتراعوا".
ثمقال:"إنوجدناه 
لبحرا"أوقال:"إنهلبحر".
-48وعنابنعباس:أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمتنفلسيفه"ذاالفقار"يومبدر.
رواهاإلمامأحمد،وابنماجهوالترمذي،وقال:"حديثحسن"()2.
__________
()1البخاري()6133ومسلم()2315()45.
مستقراأو 
روعايضركم.
"لمتراعوا":أيروعا

"وجدناه 
بحرا":أيواسعالجري."شرحالنوويلمسلم"(،65/18)65.
()2رواهأحمد()251/1والترمذي()1861،وقال:"حديثحسنغريب"،وابنماجه()2515،وصححه
).
الحاكم(،141/2 42/3
________________________________________
أشياء ال أصل لها بين الناس
-46وأمامايذكرهبعضالناس:
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بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

-أن"ذاالفقار"()1كانسيفامنزالمنالسماء!
-وأنهكانلـ"علي"،وكانيطولإذاقاتلبه!
فكلهذاكذبباتفاقأهلالمعرفةبهذهاألمور.
-45وكذلك:مايذكرهبعضالناسمنأنهكانللنبيصلىهللاعليهوسلمسبعةأسياف؛الأصلله()2.
__________

الفأولتهفاليكون
()1قالالمصنفرحمههللا:"وهوالذيرأىفيهالرؤيايومأحدقال:رأيتفيسيفيذيالفقارف 
فيكم،ورأيتأنيمردفكبشا،فأولتهكبشالكتيبة،ورأيتأنيفيدرعحصينةفأولتهاالمدينةورأيتبقراتذبح
فبقروهللاخير.فكانالذيقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم.وهذاالكذبالمذكورفيذيالفقارمنجنسكذب
بعضالجهالأنهكانلهسيفيمتدإذاضرببهكذاوكذادراعاوهذاممايعلمالعلماءأنهلميكنقطالسيفعلي
"()113/5.
والغيره،ولوكانسيفهيمتدلمدهيومقاتلمعاوية""منهاجالسنةالنبوية 
()2ذكرالحافظابنالقيمرحمههللاأنالنبيصلىهللاعليهوسلمكانلهتسعةأسياففقال:
"بكسرالفاءوفتحالفاء
"كانلهتسعةأسياف:"مأثور"،وهوأولسيفملكهورثهمنأبيهو"العضب"و"ذوالفقار 
وكاناليكاديفارقه،وكانتقائمتهوقبيعتهوحلقتهوذؤابتهوبكراتهونعلهمنفضة،و"القلعي"،و"البتار"،
"""زادالمعاد"()131/1.
و"الحتف"و"الرسوب"،و"المخذم"و"القضيب 
وكذاعدهتسعا:ابنجماعةفي"مختصرالسيرة".
ونفلهعنهالتلمسانيفي"تخريجالدالالتالسمعية"()419.
وكذاعدهاتسعا:الحافظالعراقيرحمههللافيألفيتهللسيرة(-265بشرحالمناوي).
).
وعدهاالصالحيأحدعشرةسيفا"سبلالهدىوالرشاد"( 854-851/5
________________________________________
الرمح
-45وأما"الرمح"()1:
-49فقالالبخاريفي"صحيحه"()2:ويذكرعنابنعمرعنالنبيصلىهللاعليهوسلم:"جعلرزقيتحتظل
رمحي،وجعلالذلةوالصغارعلىمنخالفأمري".
:"بعثتبينيديالساعة
[-81و]رواهاإلمامأحمد()3،عنابنعمرقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم 
بالسيفحتىيعبدهللاتباركوتعالىوحدهالشريكله،وجعلرزقيتحتظل"رمحي"،وجعلالذلةوالصغار
علىمنخالفأمري،ومنتشبهبقومفهومنهم".
-81وروىأبوداودبعضه()4.
__________
()1ذكرالحافظابنالقيمرحمههللاأنالنبيصلىهللاعليهوسلمكانلهخمسةأرماح"زادالمعاد"()131/1وكذا
عدهاخمسا:ابنجماعةفي"مختصرالسيرة".ونقلهاعنهالتلمسانيفي"تخريجالدالالتالسمعية"()418.
وأيضا:الحافظالعراقيرحمههللافيألفيتهللسيرة(265-بشرحالمناوي).والصالحيفي"سبلالهدىوالرشاد"
()858/5.
()2البخاري(95/6-الجهادوالسير-الفتح)بابماقيلفيالرماح.
()3رواهأحمد(،81/2)92وابنأبيشيبةفيالمصنف(،313/8)381/12بإسنادجيد،كماقالالمصنففي
"()95/6،وللحافظابنرجبشرحمفردلهذا
"اقتضاءالصراط"ص()52وحسنإسنادهالحافظفي"الفتح 
الحديثبعنوان"الحكمالجديرةباإلذاعةمنقولالنبيصلىهللاعليهوسلمبعثتبالسيفبينيديالساعة".ومابين
المعكوفتينزيادةليستقيمبهاالسياق.
).
()4أبوداود( 4131
________________________________________
حديث جامع في أسماء آالته

-82وقدروىالطبرانيفي"معجمه"()1حديثاجامعافي:أسماءآالته؛عنابنعباسقال:
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بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

:"ذاالفقار".
كانلرسولهللاصلىهللاعليهوسلمسيفقائمتهمنفضة،وقبيعتهمنفضةوكانيسمى 
وكانلهقوسيسمى:"السداد".
وكانتلهكنانةتسمى:"الجمع".
وكانتلهدرعموشحةبالنحاستسمى:"ذاتالفضول".
وكانتلهحربةتسمى:"النبعاء"()2.
وكانلهمجن(أ)يسمى:"الدقن"(ب).
__________
()1"المعجمالكبير"()111/11برقم()11215.
وقالالهيثميفي"مجمعالزوائد"()252/8:"وفيهعليبنعروةمتروك"،قالابنحبانفي"المجروحين"
()115/2:"شيخيرويعنابنالمنكدرروىعنهالعراقيون،كانممنيضعالحديثعلىقلته"ثمأوردلههذا
الحديث.وقدحكمبوضعهأيضاابنالجوزيكمافي"ميزاناإلعتدال"()156/8.
)و"تهذيباألسماء"للنووي
وراجع:الكالمعلىأسماءدوابهوسالحهفي:"سبلالهدىوالرشاد"( 658-851/5
()61/1.
()2"النبع":شجرينبتفيقلةالجبلتتخذمنهالقسيوالسهام.
"النبات"لألصمعي()36.
-------
(أ)هكذافياألصلكمافيالطبرانيوجاءتفي"زادالمعاد":"محجن".
".
(ب)فيالطبراني"الذقن"وفي"مجمعالزوائد":"الدفن 
________________________________________
وكانلهترسأبيضيسمى:"الموجز".
وكانلهفرسأدهميسمى:"السكب".
وكانلهسرجيسمى:"الداج"(أ).
وكانتلهبغلةشهباءيقاللها:"دلدل".
وكانتلهناقةتسمى:"الق 
صواء".
وكانلهحماريسمى:"يعفور".
وكانلهبساطيسمى:"الكر"(ب).
وكانتله عن زة()1تسمى:"النمر"(ج).
وكانتلهركوةتسمى:"الصادر".
وكانتلهمرآةتسمى:"المرآة".
وكانلهمقراضيسمى:"الجامع".
وكانلهقضيبشوحط()2يسمى:"المشوق".
__________
()1العنزة:مثلنصفالرمحأوأكبرشيئا،وفيهاسنانمثلسنانالرمح،والعكازةقريبمنها."النهاية"البن
األثير()315/3.
()2قالالمبرد:"النبعوشوحطوالشريانفيالشجرالتيتعملمنهالقسي،شجرةواحدةوتختلفأسماؤهاباختالف
أماكنها"راجع:"تخريجالدالالت"ص()415.
-------
(أ)فيمجمعالزوائد"الداح".
(ب)فياألصل:"الكرد"وماأثبتهمنالطبرانيوالمجمع،وفيالزاد:"الكن"!!
(ج)فيالزاد:القمرة.
________________________________________
الدرع
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-83وفي"صحيحالبخاري"()1عنابنعباسقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلميومبدروهوفيقب ة:
"اللهمإنيأنشدكعهدكووعدك،اللهمإنشئتلمتعبدبعداليوم".
ع".
فأخذأبوبكربيده،فقال:حسبكيارسولهللا،فقدألححتعلىربك،وهوفي"الد ر 

فخرجوهويقول:{ سيه 
}(القمر،48:)46.
اع ة مو عد ه موالسا ع ةأد هىوأ مر 
ر*ب 
ونالدب 
ول 
لالس 
ز م ال جمعوي
-84وروى"أهلالسنن"()2:أنالنبيصلىهللاعليهوسلمظا ه ريومأحدبيند 
ر عين.
-88وفي"الصحيحين"()3عنسهلبنسعد(أ)أنهسئلعنجرحالنبيصلىهللاعليهوسلميومأحد؟فقال:
ض ة"علىرأسه.
ش م 
اعيته،وه 
جرحوجهرسولهللاصلىهللاعليهوسلموكسرت رب 
ت" البي 
__________
()1البخاري()2918.
()2أحمد()449/3وأبوداود()2891والنسائيفيالكبرى()5853والبيهقي()46/9وأبويعلى()661
."ظاهريومأحدبيندرعين":أيلبسأحدهمافوق
والطبرانيفيالكبير()6669منحديثالسائببنيزيد 
اآلخر،والتظاهربمعنىالتعاونوالتساعد""عونالمعبود"()283/5وذكرابنالقيم"فيالزاد"()131/1أنه
صلىهللاعليهوسلمكانلهسبعةأدرع.
()3البخاري()2911ومسلم()1591()111.=
-------
(أ)فياألصل:"أسعد"والتصويبمنالصحيحين.
________________________________________
جن.
فكانتفاطمةبنترسولهللاصلىهللاعليهوسلمتغسلالدم،وكانعليي س كبعليهابالم 
فلمارأتفاطمةأنالماءاليزيدالدمإالكثرةأخذتقطعةحصير،فأحرقتهحتىصار 
رمادا،ثمألصقتهبالجرح
فاستمسكالدم.أخرجاهفي"الصحيحين".
المغفر
-86وعنأنسبنمالك:أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمدخلعامالفتحوعلىرأسه"الم
غفر".
لمتعلقبأستارالكعبة؟!فقال:"اقتلوه".أخرجاهفي"الصحيحين"()1.
فلمانزعه،جاءرجلفقال:ابن خ ط 
القميص
-85وعنأمسلمةرضيهللاعنهاقالت:كانأحبالثيابإلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:"القميص".رواه
أهلالسنن،وقالالترمذي:"حديثحسن"()2.
__________
="وكسرترباعيته":هيبتخفيفالياء،وهيالسنالتيتليالثنيةمنكلجانبولإلنسانأربعرباعيات،وفي
هذاوقوعاألسقامواالبتالءباألنبياءصلواتهللاوسالمهعليهملينالواجزيلاألجرولتعرفأممهموغيرهمما
أصابهمويتأسوابهم.."يسكبعليهابالمجن":أييصبعليهابالترس،وهوبكسرالميم."شرحالنوويلمسلم"
()145/12.
()1البخاري()1546ومسلم()1385()481.
()2رواهأحمد()315/6وأبوداود()4128والترمذي(،1562،1563)1564وابنماجه()3858والحاكم
).
()192/4وصححهاأللبانيفيمختصرالشمائل( 46
________________________________________
-85وروىأهلالسنن()1أيضاعنأسماءبنتيزيدقالت:كاني د ك مقميصرسولهللاصلىهللاعليهوسلمإلى
الرسغ.
قالالترمذي:"حديثحسن".
القباء
-89وفي"الصحيحين"()2وغيرهماعنالمسوربنمخرمةرضيهللاعنهأنهقال:
ق س مرسولهللاصلىهللاعليهوسلم"أقبية"،ولميعطمخرمةشيئا.
قالمخرمة:يابنيانطلقبناإلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمفانطلقتمعه.
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قال:ادخلفادعهلي.

قال:فدعوته،فخرجإليهوعليه"قبا ء"منها.
فقال: خبأتهذالك.
قال:فنظرإليه.
قال:رضيمخرمة.
__________
()1أبوداود()4125والترمذي()1568وفي"الشمائل"()85والنسائيفيالكبرى()9666وقال:"حديثحسن
غريب"،وضعفهاأللبانيفي"ضعيفالترمذي"()298.
()2البخاري()2899ومسلم()1185()129.
قوله:"رضيمخرمة":قالالحافظابنحجررحمههللا:"قالابنالتين:يحتملأنيكونمنقولمخرمة.قلت(أي
).
ابنحجر):وهوالمتبادرللذهن""فتحالباري"( 223/8
________________________________________
اإلزار والرداء والقميص
-61وذكر:"اإلزاروالرداء"لهفيأحاديثكثيرةمشهورة.وكذلكذكر"القميص"()1.

-61مثلمافي"الصحيحين"()2عنجابربنعبدهللاقال:"أتىالنبيصلىهللاعليهوسلمعبدهللابنأب ي،بعدما
أدخلقبره،فأمربهفأخرجووضععلىركبتيه،ونفثعليهمنريقهوألبسه"قميصه".وهللاأعلم.
-62وفيهما()3عنعبدهللابنعمرقال:
!أعطني"قميصك"أكفنه
لماتوفيعبدهللابنأبي؛جاءابنهإلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمفقال:يارسولهللا 
فيه،وصلعليه،واستغفرله.
فأعطاه"قميصه"وقال:إذافرغتفآذنا.
فلمافرغآذنهبه،فجاءليصليعليه.




فجذبهعمرفقال:أليسقدنهاكهللاأنتصليعلىالمنافقين؟فقال:{ 
الت ستغفرل ه مإنت ستغفرل ه م
استغفرل ه مأو
ين م رة
سبع 
__________
()1راجع:"سبلالهدىوالرشاد"(،164-463/5)452-456.
()2البخاري()8598ومسلم()2554()3.
).
()3البخاري()1269ومسلم()2411( 28
________________________________________
هللال ه م}(أ)(التوبة:مناآلية)51.
فلنيغف ر 
ل علىأ ح دمن ه م م  
ره}(التوبة:مناآلية)54،فتركالصالةعليهم.
ص
فنزلت:{والت 
اتأبداوالتق م علىقب 
الجبة الضيقة الكمين
ضيقةال كمين":
-63وأما"ال جب ةال 
-64ففي"الصحيحين"()2عنالمغيرةبنشعبةقال:كنتمعالنبيصلىهللاعليهوسلمذاتليلةفيسفر،فقال
أمعكماء؟
قلت:نعم.
فنزلعنراحلتهفمشىحتىتوارىعنيفيسوادالليل.

ففلميستطعأنيخرجذراعيهمنها.
ةمنصو 
ثمجاء،فأفرغتعليهاإلداوة،فغسلوجههويديهوعليه جب 
ة-فذهبيخرجيديهمنكميهفكاناضيقين،فأخرجيديهمنأسفلالجبة،فغسلذراعيه
ة شامي 
وفيرواية()3: جب 
ثممسحبرأسه،ثمأهويتألنزع خفي ه.
فقال:"دعهمافإنيأدخلتهماطاهرتين"فمسحعليهما.
__________
()1البخاري()8599ومسلم()254()59.
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()2مسلم()254()55.
-------

هللال ه م}.
ر 
ين م رةفلنيغف 
(أ)تكررتفياألصلجملة{إنت ستغفرل ه م سبع 
(35/1)
________________________________________
الفروج
-68وأما"الفروج":
ففي"الصحيحين"()1عنعقبةبنعامرأنهقال:
ير،فلبسهثمصلىفيه.ثمانصرففنزعهنزعا 
شديداكالكارهله.
أهديلرسولهللاصلىهللاعليهوسلمف رو 
ج ح ر 
ثمقال:"الينبغيهذاللمتقين".
وإنمانزعهلكونه 
حريرا.
قالالبخاري:"الفروجهوالقباء"()2.
شقمنخلفه.
ويقال:هوالذيله 
السراويل
-66وأما"السراويل"وغيره:
ففي"الصحيحين"()3عنابنعمرقال:
سئلرسولهللا:مايلبسالمحرممنالثياب؟
فقال:"اليلبسالقميص،والالعمائم،والالبرانس،والالسراويالت،والالخفاف".
__________
()1البخاري()358ومسلم()2158()23.
()2البخاري:كتاباللباس(269/11-الفتح):بابالقباءوفروجالحريروهوالقباء،ويقالهوالذيلهشقمن
خلفه.
).
()3البخاري()1843ومسلم()1155( 2
________________________________________

لسراويلوزانيزنباألجر،فقال:" زن
-65وفي"سننأبيداود"()1أنالنبيصلىهللاعليهوسلماشترى رج 
وأ ر جح".
قال:"خيرالناسأحسنهمقضاء".
وفيلفظ:أنهاشترىسراويل.
األفضلفيلبسالقميصوالرداء
-65وقدقالالعلماء:األفضلأنيلبس:
مع"القميص":"السراويل".
ومع"الرداء"الذييكونعلىالمنكبين:يلبس"اإلزار".
ألن:"السراويل"تبديحجماألعضاء.
و"القميص"يسترذلك،واليستره"الرداء".
__________
()1رواهأحمد()15621وأبوداود()3336والترمذي()1318والنسائي(،4892)4893وابنماجه(،2221
)2221وقالالترمذي:"حديثحسنصحيحوأهلالعلميستحبونالرجحانفيالوزن".
وقدصححهالحافظابنحجررحمههللافيفتحالباري()252/11.ونقلعنابنالقيمرحمههللاقوله:"اشترى
صلىهللاعليهوسلمالسراويل،والظاهرأنهإنمااشتراهليلبسه"ثمقال:"ورويفيحديثأنهلبسالسراويل،
).
وكانوايلبسونهفيزمانهوبإذنه"اهـ.وراجع:"زادالمعاد"( 139/1
________________________________________
هديه صلى هللا عليه وسلم في اللباس وغالب ما كان يلبسه
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بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

-69وكانأغلبمايلبسهالنبيصلىهللاعليهوسلموأصحابهماينسجمنالقطن.وربمالبسواماينسجمن
الصوفوغيره()1.
-51كماروىأبوالشيخاألصبهانيبإسنادصحيح()2،عنجليسأليوب(أ)قال:دخلالصلتبنراشدعلى
محمدبنسيرينوعليهجبةصوفوإزارصوفوعمامةصوففاشمأزمنهمحمد(ب)وقال:"أظنأنأقواما
يلبسونالصوفيقولونقدلبسهعيسىبنمريم،وقدحدثنيمنالأتهم:أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقدلبس
الكتانوالقطنواليمنيةوسنةنبيناأحقأنتتبع".
ذم الغلو في باب اللباس واألكل
-51ومقصودابنسيرينبهذا:
تزهداأو 
أنأقوامايرونأنلبسالصوفدائماأفضلمنغيرهفيتحرونذلك؛ 
تعبدا.
كماأنأقوامايرونأنتركأكلاللحموغيرهمنالطيباتدائما....
__________
()1نقلهذهالفقرةومابعدهاابنالقيم"زادالمعاد"()143/1.
وعنابنالقيم:الشوكانيفي"نيلاألوطار"()111/2.
()2"أخالقالنبيوآدابه"ص()123وفيروايةالبنالمباركفيالزهد(64-زوائدنعيمبنحماد)قال:ناحماد
بنزيدقاحدثنيرجلأنالصلتدخلعلىابنسيرينفذكره.
-------
(أ)فياألصل:"جليسبنأيوب"وفي"زادالمعاد"ونقلهعنهفي"نيلاألوطار":جابربنأيوب!!وماأثبتهمن
أخالقالنبي.
(ب)فياألصل:"محمدبن"!!
________________________________________
أفضلمنغيرهفيتحرونذلك.
ويحرمونعلىأنفسهمطيباتماأحلهللالهم،حتىيرواالتبتلأفضلمنالتأهلونحوذلك.

وهذاخطأوضالل!!
بليجبأنيعلم:أنخيرالكالمكالمهللا،وخيرالهديهديمحمد.
-52كماثبتفيالصحيح()1أنالنبيصلىهللاعليهوسلمكانيخطبيومالجمعةبهذافيقول:"إنخيرالكالم
كالمهللا،وخيرالهديهديمحمد،وشراألمورمحدثاتهاوكلبدعةضاللة".
هللااليحب
هللال ك موالتعتدواإن 
ل 
ت ماأ ح 
ينآ منواالت ح رموا طيبا 
-53وفيمثلهؤالءأنزلهللاتعالى:{ياأي هاالذ 
ين*و كلوامما ر زق ك م 
هللاالذيأنت مب هم
الم
ون}(المائدة،55:)55.
ؤمن 
هللا حالال طيباواتقوا 
عتد 
-54وفي"الصحيحين"عنأنسبنمالكقال:جاءثالثةرهطإلىبيوتأزواجالنبيصلىهللاعليهوسلميسألون
عنعبادةالنبيصلىهللاعليهوسلمفلماأخبرواكأنهمتقالوها.
__________
).
()1مسلم()565( 43
________________________________________
فقالوا:وأيننحنمنالنبيصلىهللاعليهوسلمقدغفرهللالهماتقدممنذنبهوماتأخر؟!
فقالأحدهم:أماأنافإنيأصليالليل 
أبدا.
وقالاآلخر:أناأصومالدهر 
أبدا.
وقالاآلخر:أناأعتزلالنساءفالأتزوج 
أبدا.
فجاءرسولهللاصلىهللاعليهوسلم،فقال:"أنتمالذين(أ)قلتمكذاوكذا،أماوهللاإنيأخشاكمهللوأتقاكمله،لكني
أصوموأفطر،وأصليوأرقد،وأتزوجالنساء،فمنرغبعنسنتيفليسمني".
رواهالبخاري()1،وهذالفظه.
-58ومسلمأيضا()2،ولفظه:عنأنس:أن 
نفرامنأصحابالنبيصلىهللاعليهوسلمسألواأزواجالنبيصلى
هللاعليهوسلمعنعملهفيالسر؟
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بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

فقالبعضهم:الأتزوجالنساء.
وقالبعضهم:الآكلاللحم.
__________
()1البخاري()8163.
()2مسلم()1411()8.
-------
(أ)فياألصل:"الذي"والتصويبمنالصحيحينوهوالموافقللسياق.
________________________________________
وقالبعضهم:الأنامعلىفراش.
فحمدهللا،وأثنىعليه،وقال:"مابالأقوامقالواكذاوكذالكنيأصليوأنام،وأصوموأفطر،وأتزوجالنساء،فمن
رغبعنسنتيفليسمني".
-56وفي"الصحيحين"()1عنسعدبنأبيوقاصقال:ردرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعلىعثمانبن
مظعونالتبتل،ولوأذنلهالختصينا.
تعريفالراغبعنسنةالنبيصلىهللاعليهوسلم

-55والراغبعنسنته:هوالذييعدلعنهاإلغيرهاتفضياللذلكالغيرعليها؛ولهذاتبرأمنهالنبيصلىهللا
عليهوسلم.
-55كماقال:"منغشنافليسمنا،ومنحملعليناالسالحفليسمنا"()2.
ضاللهديالنبيصلىهللاعليهوسلمباعتقادهومحبته،
-59وأماإذالميرغبعنهابلفعلالمفضولمعكونه مف 
فهذااليأثمإالأنيتركواجباأويفعلمحرما.
__________
()1البخاري()8154مسلم()1412()6.
()2مسلم()111()164منحديثأبيهريرةرضيهللاعنه،معتقديمالجملةالثانيةعلىاألولى.وهوبهذااللفظ
الذيذكرهالمصنففي"مسندالشهاب"برقم()382،وقدجاءتكلجملةمنهفيرواياتكثيرة.
________________________________________
-51وقدثبتعنهفيالصحيح()1أنهقال:"أفضلالقيامقيامداود،كانينامنصفالليلويقومثلثهوينامسدسه،
وأفضلالصيامصيامداودكانيصوميوماويفطريوما".
-51وكذلكثبتعنهفيالصحيح()2أنهنهىعبدهللابنعمرو(أ)عنسردالصياموالمداومةعلىقيامالليل
كله،وأخبرهأنأفضلالصوموأعدلهصياميوموفطريوم.
-52فيجبأنيعلم:
أنهذاأفضلممافعلهكثيرمنالسلفوالخلفبصالةالصبحبوضوءالعشاءاآلخرةكذاكذا سنة،ومنصيام
الدهرحتىاليفطرواإالاأليامالخمسة،ومنالتبتلونحوذلك()3.
__________
()1البخاري()1131ومسلم()1189()159.
()2البخاري()1131ومسلم()1189()156.
()3فائدة:قالالحافظالذهبيرحمههللا:
فيترجمةأبيبكربنعياشرحمههللا:"وقدرويمنوجوهمتعددةأنأبابكربنعياشمكث 
نحوامنأربعين
سنةيختمالقرآنفيكليوموليلةمرة،وهذهعبادةي 
ضعلها،ولكنمتابعةالسنةأولىفقدصحأنالنبيصلىهللا
خ 
عليهوسلمنهىعبدهللابنعمروأنيقرأالقرآنفيأقلمنثالث،وقالعليهالسالم:لميفقهمنقرأالقرآنفيأقل
منثالث""سيرأعالمالنبالء"()813/5وقالفيترجمةاإلماموكيعبنالجراحرحمههللا:"وعنيحيىبنأكثم
قال:صحبت 
وكيعافيالحضروالسفروكانيصومالدهرويختمالقرآنكلليلة.=
-------
(أ)فياألصل:"عبدهللابنعمر"والتصويبمنمصادرالتخريج.
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_______________________________________
-53وإنكانكثيرمنفقهائناوعبادنايرونهذاأفضلمنغيرهفهذاغلطمنهم!
-54والصواب:أنأفضلالطريقطريقرسولهللاصلىهللاعليهوسلمالتيسنهاوأمربهاور غبفيهاوأمربها،
والتيداومعليها.
).
-58وكانهديهفياللباس:أنيلبسماتيسرمناللباسمنقطنأوصوفأوغيرهما( 1
تزهداأو 
-56فالذيرغبعماأباحههللامنلباسالقطنوالكتانوغيرهما 
تعبداآثم،نظيرالذينيمتنعونعنلباس
الصوفونحوهواليلبسونإالأعلىالثيابترفها 
وتكبراكالهمامذموم.
ذمثوبالشهرة
"()2.
-55ولهذاقالبعضالسلف:"كانوايكرهونالشهرتينمنالثياب:العاليوالمنخفض 
__________
=قلت:هذهعبادةي 
ضعلهاولكنهامنمثلإماممناألئمةاألثريةمفضولةفقدصح:نهيهعليهالسالمعنصوم
خ 
الدهر،وصحأنهنهىأنيقرأالقرآنفيأقلمنثالث،والدينيسرومتابعةالسنةأولىفرضيهللاعنوكيعوأين
مثلوكيع"."سيرأعالمالنبالء"(،142/9)143.
()1راجع:"زادالمعاد"(،142/1)143حيثنقلابنالقيممعظمهذهالفقرات.
"()411عنسفيان
()2فمنذلك:مارواهابنأبيالدنيافي"التواضعوالخمول"()64،وفي"إصالحالمال 
الثوريقال:"كانوايكرهونالشهرتين:الثيابالجيادالتييشتهرفيهاويرفعالناسإليهفيهاأبصارهم،والثياب
الرديئةالتييحتقرفيهاويستذلدينه".
).
وراجعأيضا:"تلبيسإبليس"( 235
________________________________________
-55وقدروىأبوداودوالنسائيوابنماجه()1عنابنعمريرفعهإلىالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:"منلبس
ثوب 
رة؛ألبسههللايومالقيامةثوبامثله".
شه 
-59وفيرواية:"ثوبمذلةثمتلتهبفيهالنار"()2.
ذم ثوب الخيالء
-91وهذاألنهقصدبهاالختيالوالفخر؛فعاقبههللابنقيضذلكفأذلهكمايعاقبالذييطيلثوبهخيالءبأنخسف
بهاألرضونحوذلككمافعلبـ"قارون".
-91وفي"الصحيحين"()3عنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:"بينمارجليجرإزارهخيالءخسفهللابه
األرض،فهويتجلجلفيهاإلىيومالقيامة".
:"منجرثوبهخيالء؛لم
-92وفي"الصحيحين"()4عنعبدهللابنعمرقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم 
ينظرهللاإليهيومالقيامة".
__________
()1أبوداود()4129واللفظله،وابنماجه()3616وأحمد(92/2و)139والنسائيفيالكبرى()9861بلفظ
"ثوبمذلة".
()2ابنماجه()3615.وحسنهاأللبانيفي"صحيحابنماجه"()211/3.
()3البخاري()8482ومسلم()2155()49عنأبيهريرةعنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:"بينمارجليمشي
قدأعجبتهجمتهوبرداهإذخسفبهاألرضفهويتجلجلفياألرضحتىتقومالساعة".
واللفظالمذكور:عندالبخاري()3295منحديثابنعمررضيهللاعنهما.
).
()4البخاري()3686ومسلم()2158( 44
________________________________________
اإلسبال في اإلزار
-93وقدروىأبوداودوالنسائيوابنماجهعنابنعمرعنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:"اإلسبالفيالقميص
واإلزاروالعمامة،منجرمنهاشيئاخيالءلمينظرهللاإليهيومالقيامة"()1.
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-94وروىأبوداود()2عنابنعمرقال:ماقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمفيالقميصفهوفياإلزار.

حكم لبس الدني والرفيع من الثياب
تكبرامذموم،ولبسه 
-98وكذلكلبسالدنيمنالثيابمكروه،ولبسهتواضعامحمودكماأنلبسالرفيع 
إظهارا
لنعمةهللاوتج مالمحمود.
-96ففي"صحيحمسلم"()3عنعبدهللابنمسعودقال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:"اليدخلالجنةمن
كانفيقلبهمثقالحبةخردلمنكبر،واليدخلالنارمنكانفيقلبهمثقالخردلمنإيمان".
قالرجل:يارسولهللاإنيأحبأنيكونثوبيحسناونعليحسناأفمنالكبرذلك؟
__________
()1أبوداود()4194والنسائيفيالكبرى()491/8برقم()9521وفيالمجتبى()215/5برقم()8334وابن
ماجه()3856.
()2أبوداود()4198وأحمد()135/2والبيهقي()244/2.
).
()3مسلم()91( 145
________________________________________
فقال:"ال.إنهللاجميليحبالجمال،الكبربطرالحقوغمطالناس".
-95وقدذكرناالحديثالصحيحالذيفي"البخاري"()1وغيرهأنالنبيصلىهللاعليهوسلملبسفيالسفر
"جبة"منصوف.
-95وعنأبيبردةبنأبيموسىاألشعريقال:
قالأبي:يابنيلورأيتناونحنمعنبيناوقدأصابتناالسماء؛حسبتأنريحناريحالضأن.
رواهأبوداودوابنماجهوالترمذي()2وقال:"صحيح".
الشعر

-99وكذلك"الشعر":

]،وعليهم 
لمن
ر ح 
ر 
-111فعنعائشةرضيهللاعنهاقالت:خرجرسولهللاصلىهللاعليهوسلم[ذاتغداة 
طم 
شع رأ سود.
رواهمسلموغيره()3.
__________
()1راجعماتقدمص()5.
()2رواهأبودود()4133وابنماجه()3862والترمذي()2459وأحمد(،415/4)419وصححهابنحبان
()1238والحاكم()215/4.
وقالالترمذي:"ومعنىهذاالحديث:أنهكانثيابهمالصوف،فإذاأصابهممطريجيءمنثيابهمريح".
()3مسلم()2151وأحمد()24565ومابينالمعقوفتينزيادةمنهما.
________________________________________
-111وفي"الصحيحين"()1عنأبيبردةقال:
إزارا 

دخلتعلىعائشة؛فأخرجتإلينا 
دة(أ).
غليظاممايصنعباليمن،وكساءمنالتييسمونهاال ملب
فأقسمتباهللإنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقبضفيهذينالثوبين.

أحبالثيابإلىالنبيصلىهللاعليهوسلم
-112لكنكانالمنسوجمنالقطنونحوهأحبإليهمنالصوف.
-113كماأخرجاهفي"الصحيحين"()3عنقتادةقال:
قلناألنس:أياللباسكانأحبإلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمأوأعجبإلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم؟
قال:ال حب رة.
حب رة"()4:بروداليمن؛فإنغالبلباسهمكانمن
-114و"ال 
__________
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()1البخاري()8515ومسلم()2151()34.

" 
وصفقحتىصاريشبهاللبد،ويقالهناالمرقع.

ملبدا":أيثخنوسطه
"فتحالباري"()214/6.
()2البخاري()8512ومسلم()2159()32.
()3"الحبرة":"قالالجوهري:الحبرةبوزنعنبةبرديمان.وقالالهروي:مو شية 
.وقالالداودي:لونها
مخططة 
أخضرألنهالباسأهلالجنة.كذاقال.وقالابنبطال:هيمنبروداليمنتصنعمنقطنوكانتأشرفالثياب
عندهم.وقالالقرطبي:سميتحبرةألنهاتحبرأيتزينوالتحبير:التزيينوالتحسين""فتحالباري"()255/11.
-------
(أ)فياألصل:"المبلدة"والتصويبمنمصادرالتخريج.
________________________________________
اطي()1المنسوجةمنالكتانالتي
نسجاليمن؛ألنهاقريبةمنهم،وربمالبسوامايجلبمنالشامومصر؛كالقب 
ينسجهاالقبط.
-118وقدرويذلكفي"السنن"()2.
__________

()1"القباطي":ثياببيضتصنعبمصر،واحدهاقبطيةوقبطيةبضمالقافوكسرها.
"اإلمالءالمختصرفيشرحغريبالسير"()33/3.
طية،
وقالفي"عونالمعبود"()154/11:"القباطي":بفتحالقافوموحدةوكسرطاءمهملةوتحتيةمشددةجمعقب 
وهيعلىمافي"النهاية":ثوبمنثيابمصررقيقةبيضاءكأنهمنسوبإلىالقبط،وهمأهلمصر،وضمالقاف
طيبالكسروفي"المصباح":والقبطيثوبمنكتانرقيق
منتغييرالنسب،وهذافيالثياب،فأمافيالناسفقب 
يعملبمصرنسبةإلىالقبط".
()2أبوداود()4161،والترمذي()1555،والنسائيفي"الكبرى"()9646وفي"المجتبى"()213/5برقم
()8318،وأحمد(،134/3،154،281)291.
".
وقالالترمذي:"حسنصحيحغريب 
________________________________________
هديه صلى هللا عليه وسلم في الطعام وما كان يأكله
موجوداواليتكلف 

مفقودا.
-116وكذلك:كانتسيرتهفيالطعام:اليرد
قربإليهشيءمنالطيباتإالأكلهإالأنتعافهنفسه.
-115فما 
-115وماعابطعاماقط؛إناشتهاهأكلهوإالتركه.

لعلىمائدته،وقال:"ليسبحرام
يحرمهعلىالناسبلأ ك 
-119كماتركالضب؛ألنهلميكنقداعتادأكلهولم 
ولكنلميكنبأرضقوميفأجدنيأعافه"()1.
-111وكان:يحب:الحلواءوالعسل.
بالرطب.
-ويأكل:القثاء 
-ويأكل:لحمالدجاجوغيره.
-111وكانأحيانا:
-يربطعلىبطنهالحجرمنالجوع.
-ويرىالهاللفالهاللفالهالل،[و](أ)اليوقدفيبيترسولهللاصلىهللاعليهوسلمنار()2.
__________
()1البخاري()8411ومسلم()1948()43عنابنعباسعنخالدبنالوليد.
()2راجع:"زادالمعاد"(،145/1)145حيثنقلهذاالفصلبكامله.
-------
(أ)مابينالمعقوفتينزيادةمن"زادالمعاد"يستقيمبهاالسياق.
15

الملخص األبي في ذكر لباس وسالح ودواب النبي(ص)

بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

________________________________________
هديه صلى هللا عليه وسلم في لبس العمامة
-112وكانأيضاصلىهللاعليهوسلميلبس"العمامة"على"القلنسوة"()1وكذلكأصحابه؛وكانوامعذلك
يركبونالخيل،ويطردونهاويقاتلونفيسبيلهللا()2؛ولهذاكانوايديرونالعمائمتحتأذقانهم،ويسمىذلك
التلحي".
" 
معنى االقتعاط
-113وفي"غريبأبيعبيد"()3:أنالنبيصلىهللاعليهوسلمأمربالتلحيونهىعناالقتعاط.وفسرأبوعبيد
"االقتعاط"عنأبينعيم:واليديرعمامتهتحتذقنه.
-114وقدرويعنغيرواحدمنالصحابةوالتابعينكراهةهذهالعمة()4.
-118وكانأهلالشاملمحاربتهمللعدوومقاتلتهمإياهمحافظينعلىهذهالسنة؛كماذكرذلكاإلمامأحمدوغيره.
__________
()1راجع:"زادالمعاد"()138/1.
()2راجع:"المصنفالبنأبيشيبة"()151/8و"مسندابنالجعد"()445/1و"المعجمالكبير"()114/4.
()3"غريبالحديث"ألبيعبيد()121/3:وقالأبوعبيد:"أصلهذافيلبسالعمائموذلكأنالعمامةيقاللها
المقعطة،فإذاالثهاالمعتمعلىالرأسولميجعلهاتحتحنكهقيلاقتعطهافهوالمنهيعنه،فإذاأدارهاتحتالحنك
قيلتلحاهاتلحياوهوالمأموربه".
وراجعأيضا:"غريبالحديث"البنالجوزي()286/2،و"النهاية"البناألثير(،55/4)243و"الفائق"
للزمخشري()311/3.
).
()4راجع:"الجامع"لمعمربنراشد()51/11،و"شعباإليمان"()156/8و"أحكامأهلالذمة"( 1251/3
________________________________________
تفسير التلحي

-116و"التلحي":ليسهوالتلثمعلىالفمواألنف،فإنذلك مك روهفيالصالة؛ولكن"التلحي":أنيشدالعمامة
ويربطهاعلىالحنك؛بحيثتثبتالعمامةعلىالرأسوهينظيرالكالليبوالخيوطالتيتتخذهااألجنادفيزماننا
لشدعمائمهمعلىرؤسهم.
المسحعلىالعمامة
-115وقداستفاضتاألحاديثالصحيحةعنالنبيصلىهللاعليهوسلمبأنه:مسحعلىعمامته،ورخصفي
المسحعلىالعمامة"()1.
-115حتىقالعمربنالخطاب:"منلميطهرهالمسحعلىالعمامةفالطهرههللا"()2.
__________
()1قالالمصنفرحمههللا:"المسحعلىالعمامة:إجماعالصحابة؛ذكرهأبوإسحاقوالترمذيعنأبيبكر
وعمر،وقالأبوإسحاقالشالنجي:رويالمسحعلىالعمامةعنثمانيةمنالصحابةوهم:أبوبكروعمروعلي
وسعدبنأبيوقاصوأبوموسىاألشعريوأنسبنمالكوعبدالرحمنبنعوفوأبوالدرداء""شرحالعمدة"
()263/1.
()2عزاهالمصنففي"شرحالعمدة"()263/1للخاللثمقال:"ولوكانالمسحعلىالعمامةوجودهكعدمهفي
حصولاإلجزاءبهوأنالفرضإنماهومسحبعضالرأسلميكنفيحكايةهذاعنالصحابةفائدة،ولكانالواجب
أنيقالمذهبهمجوازمسحبعضالرأسثملميذكروامسحبعضالرأسأصالفكيفينسبإليهممالميقولوه
:"منلميطهرهالمسحعلىالعمامةفالطهرههللا"،فإنالمخالفيقول:إنماطهرهمسحبعض
والستحالقولعمر 
الرأس"اهـ.
وقدأوردهفي"كنزالعمال"()26999بلفظ:"منلميطهرهالمسحعلىالخمارفالطهرههللا"وعزاهلعباس
".
الرافعيفي"جزئه 
________________________________________
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-119فظنطائفة/منالعلماءأنذلككانمعمسحالناصية،ولكنقدجاءتاألحاديثالصحيحةبمسحالعمامةبال
ناصية.
-121وقالطائفةمنهماإلمامأحمد:إنذلكفيالعمائمالتيعلىالسنة،وهيالعمائمالتيتدارتحتالذقن؛ألنها
السنة؛وألنهيشقخلعها()1.
-121وفيذاتالذؤابةبالتلحيخالف()2.

-122وقالطائفةمنهمإسحاقبنراهويه:إنذلكفيالعمائممطلقا.
منالسنةإرخاءالذؤابةبينالكتفين
-123وإرخاءالذؤابةبينالكتفينمعروففيالسنة()3.
__________
()1راجع:"شرحالعمدة"البنتيمية()252-265/1و"اإلنصاف"للمرداوي(،158/1)156.
()2قالابنقدامةرحمههللا:"وإنكانتذاتذؤابةولمتكنمحنكةففيالمسحعليهاوجهان:أحدهما:جوازه؛ألنه
التشبهعمائمأهلالذمة،إذليسمنعادتهمالذؤابة،والثاني:اليجوز؛ألنهاداخلةفيعمومالنهيواليشقنزعها
المغني()351/1.
()3فائدة:قالالعالمةابنالقيمرحمههللا:
"كانشيخناأبوالعباسابنتيميةقدسهللاروحهفيالجنةيذكرفيسببالذؤابةشيئابديعاوهوأنالنبيإنما
اتخذهاصبيحةالمنامالذيرآهفيالمدينةلمارأىربالعزةتباركوتعالىفقال:يامحمدفيميختصمالمألاألعلى؟
قلت:الأدري.فوضعيدهبينكتفيفعلمتمابينالسماءواألرض..الحديث،وهوفيالترمذي،وسئلعنه
:فمنتلكالحالأرخىالذؤابةبينكتفيه،وهذامنالعلمالذيتنكرهألسنةالجهال
البخاري؟فقال:صحيح.قال 
).
وقلوبهم،ولمأرهذهالفائدةفيإثباتالذؤابةلغيره"."زادالمعاد"(،136/1 135
________________________________________
:رأيتالنبيصلىهللاعليه
-124كماروىمسلمفي"صحيحه"وأهلالسنناألربعة()1عنعمروبنحريثقال 
وسلمعلىالمنبروعليهعمامةسوداء،قدأرخىطرفهابينكتفيه.
-128وروواأيضاعنجابربنعبدهللاأنالنبيصلىهللاعليهوسلمدخلعامالفتحمكةوعليهعمامةسوداء()2
.
لبسهصلىهللاعليهوسلمفيكلموطنمايناسبه

-126ولميذكرفيهذاالحديثذؤابة،وذلكأنهيومالفتحكانقددخلوعليهأ هبةالقتالو"المغفر"علىرأسه()3
.
فلبسفيكلموطنمايناسبه()4.
شدالوسط
الو سط":
-125وأما" ش د 
فقدكانمنالصحابةمنيشدوسطهبطرفعمامته.
ومنهممنكانيقاتلبالشدوسط.
-125وقدجاءذكر"المن طقة"فيآثار.
__________
()1مسلم()1389()483وأبوداود()4155والنسائي()211/5والترمذيفيالشمائل(،118)116وابنماجه
()3855.وراجع:"غذاءاأللباب"للسفاريني()283/2.
()2مسلم()1385()481وأبوداود()4156والنسائي(،211/8)211/5والترمذي()1538وابنماجه
(،2522)3858.
()3تقدمتخريجه.
).
()4نقلهذهالفقرةوماقبلهاابنالقيمفي"زادالمعاد"(،138/1 136
________________________________________
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-129و"المن طقة":هيالحياصة،ولكنلميبلغناأنالنبيصلىهللاعليهوسلمكانيشدوسطهبمنطقة.
المهاميز
-131وأما"المهاميز":
فماكانوايحتاجونإليها؛فإنالخيلالعربيةمعالراكبالخبيربالركوباليحتاجمهماز.
-131ولهذالمينقلفيالحديث/أنهمكانوايركبونبمهاميز،وإنمااتخذهامناتخذهاللحاجةإليها.
األكمام الواسعة والضيقة
-132وكذلكأيضا:لميكنالنبيصلىهللاعليهوسلموأصحابهيتخذوناألكمامالطوالوالالواسعةسعةكبيرة.
-133بلقدتقدمأن كمقميصالنبيصلىهللاعليهوسلمكانإلىالرسغ،وهذهالزيادة س رف()1.
-134 
وأيضا:فالمقاتلاليتمكنمنالقتالبذلك.
لالكتبفيها.
-128وبعضالناسيقول:إنمااتخذهابعضالمنتمينإلىالعلم؛ألجل حم 
_________
()1قالالعالمةابنالقيمرحمههللا:"وأماهذهاألكمامالواسعةالطوالالتيهيكاألخراج،فلميلبسهاهووالأحد
).
منالصحابةالبتة،وهيمخالفةلسنته،وفيجوازهانظر؛فإنهامنجنسالخيالء""زادالمعاد"( 141/1
________________________________________
-136ومايروىعنبعضاألئمة:أنأحدكميهكان 
واسعاواألخرضيقافهوكذب.
إطالةالذؤابةمناإلسبالالمنهيعنه
-135وكذلكإطالةالذؤابة 
كثيراهومناإلسبالالمنهيعنه.
-135واعتيادلبسالطيالسة()1علىالعمائمالأصللهفيالسنة؛ولميكنمنفعلالنبيصلىهللاعليهوسلم
والصحابة.
-139بلقدثبتفي"صحيحمسلم"()2عنالنواسبنسمعانعنالنبيصلىهللاعليهوسلمفيحديثالدجال
أنهيخرجمعهسبعونألفم 
طيلسمنيهودأ 
صبهان.
الطيالسةمنشعاراليهود
-141وكذلكجاءفيغيرهذاالحديثأنالطيالسةمن شعاراليهود()3.
-141ولهذاكرهمنكرهلبسها؛لمارواهأبوداودوغيره()4عنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهقال:"منتشبه
بقومفهومنهم".
__________
المقوركماصححهعلماؤنا""غذاءاأللباب"()286/2.
()1قالالسفاريني:"والمرادبالطيلسانالطيلسان 
()2مسلم()2944()124.
()3راجع:فيحكملبسالطيالسة:"غذاءاأللباب"للسفاريني()286/2وقارنبـ"سبلالهدىوالرشاد"(-488/5
)462.
()4تقدمتخريجه.
________________________________________
-142وفيالترمذي()1أنهقال:"ليسمنامنتشبهبغيرنا".
التقنع للحاجة


-143وأما"التقنع":الذيجاءذكرهفيحديثالهجرة()2:أنالنبيصلىهللاعليهوسلمجاءإلىأبيبكرمتقنعا
بالهاجرة،فذاكفعلهصلىهللاعليهوسلمتلكالساعةليختفيبذلك.
ففعلهللحاجة،ولمتكنعادته"التقنع".
-144وليس"التقنع"هو"التطيلس"بل"التقنع"لغيرحاجةينهىعنهالرجال؛ألنهتشبهبالنساء.
-148وقدثبتفيالصحاح()3عنالنبيصلىهللاعليهوسلممنغيروجهأنه:لعنالرجالالمتشبهينبالنساء،
ولعنالنساءالمتشبهاتبالرجال.
__________
21

الملخص األبي في ذكر لباس وسالح ودواب النبي(ص)

بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

()1الترمذي()2696والطبرانيفياألوسط()5356وإسنادهضعيفإالأنلهشواهدتقويهوراجع"الصحيحة"
لأللباني()2194.
()2البخاري()3916.
)وقال:"حسنصحيح"وابن
()3أحمد(،331/1)339والبخاري()8558وأبوداود()4195والترمذي( 2554
ماجه()1914منحديثابنعباسرضيهللاعنهما.
________________________________________
فصل
وأما الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير
-146ففي"الصحيحين"()1عنحذيفةبناليمانأنالنبيصلىهللاعليهوسلمقال:"التشربوافيآنيةالذهب
صحافها؛فإنهالهمفيالدنيا،ولكمفياآلخرة".
والفضة،والتأكلوافي 
-145وفي"الصحيحين"()2عنأمسلمةزوجالنبيصلىهللاعليهوسلمقالت:قالرسولهللاصلىهللاعليه
ج ر جرفيبطنهنارجهنم".
وسلم:"الذييشربفيإناءالفضةإنماي 
أمرنابسبعونهيناعنسبع
-145وفي"الصحيحين"()3عنالبراءبنعازبقال:
ع،ونهاناعنسبع:أمرنابـ:
"أمرنارسولهللاصلىهللاعليهوسلمب سب 
-بعيادةالمريض.
-وإتباعالجنازة.
__________
()1البخاري()8426ومسلم()2165()4.
()2البخاري()8634ومسلم()2168()1.
"يجرجر":بضمالتحتانيةوفتحالجيموسكونالراءثمجيممكسورةثمراء،منالجرجرة،وهوصوتيرددهالبعير
"()95/11.
فيحنجرتهإذاهاجنحوصوتاللجامفيفكالفرس."فتحالباري 
).
()3البخاري()1239ومسلم()2166( 3
________________________________________
-وتشميتالعاطس.
-وإبرارالقسمأوال مق سم.
-ونصرالمظلوم.
-وإجابةالداعي.
-وإفشاءالسالم.
ونهاناعن:
-خواتيمأوت ختمبالذهب.
-وعنشرببالفضة.
ر.
-وعنال مياث 
-وعنالقسي()1.
-وعنلبس:الحرير،واإلستبرق،والديباج.
-149وفي"الصحيحين"()2عنعمربنالخطابقال:سمعتالنبيصلىهللاعليهوسلم/يقول:"التلبسوا
الحريرفإنهمنيلبسهفيالدنيالميلبسهفياآلخرة".
__________
()1"القسي":ثيابمنسوجةمنكتانوإبريسيممضلعةكانتتجيءمصرمنقريةتسمىالقس،فنسبتإليها.
"جامعاألصول"البناألثير()829/6.
).
()2البخاري()8534ومسلم()2169( 11
________________________________________
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-181وعنحذيفةبناليمانقال:نهاناالنبيصلىهللاعليهوسلمأننشربفيآنيةالذهبوالفضةوأننأكلفيها،
وعنلبسالحريروالديباجوأننجلسعليه.رواهالبخاري()1.
لوسعلىالمياثر.و"ال مياث ر":شيء
-181وعنعليعليهالسالمقال:نهانيرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعن ج 
ان.رواهمسلم()2.
كانتتجعلهالنساءلبعولتهنعلىالرحلكالقطائفاألر جو 
-182وعنعليبنأبيطالب:أنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمأخذ 
حريرافجعلهفييمينهوأخذذهبافجعلهفي
شماله،ثمقال:"إنهذينحرامعلىذكورأمتي".
رواهأبوداودوالنسائيوغيرهما()3.

وح ر معلى
لالذهبوالحريرإلناثأمتي 
-183وعنأبيموسىأنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقال:"أ ح 
ذكورها".
رواهالنسائيوالترمذي،وقال:"حديثحسنصحيح"()4.
__________
()1البخاري()8535.
()2مسلم()2155()64.
()3أبوداود()4185،والنسائي()161/5،وابنماجة()3898،وأحمد(،96/1)118وصححهابنحبان
()8434.
).
()4النسائي(،161/5)191والترمذي()1521وراجع"اإلرواء"( 255
________________________________________
-184وقدثبتفيالصحيح()1عنعمرعنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهنهىعنلبسالحريرإالموضع
إصبعينأوثالثأوأربع.
ما رخص في لبسه من الحرير
-188فلهذا 
رخصالعلماءفيمقدارأربعأصابعمضمومةكالسجافولبنةالجيبوالعلمواألزراروالخيوط
ونحوهما.
-186وثبتأيضافيالصحيح()2أنهأرخصللزبيربنالعواموعبدالرحمنبنعوفلبسالحريرمن ح كة
كانتبهما.
-185فلهذا 
رخصوافيأصحالقولينلبسهللحاجةكالتداويبهونحوذلك،وثبتعنجماعةمنالصحابة.
مرفوعاإلىالنبيصلىهللاعليهوسلمالرخصةفيلبس 

الخ زوهوصوفينسجبالحرير()3.
-185وروي
__________
()1مسلم()2169()18.
()2البخاري()2919ومسلم()2156()24منحديثأنسبنمالكرضيهللاعنه.
()3قالالحافظابنحجررحمههللا:
واحتجأيضامنأجازلبسالمختلطبحديثابنعباس:إنمانهىرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعنالثوبالمصمت
.أخرجهالطبرانيبسندحسن.هكذا،وأصلهعندأبي
منالحرير،فأماالعلممنالحريروسدىالثوبفالبأسبه 
داود.
وأخرجهالحاكمبسندصحيحبلفظ:إنمانهىعنالمصمتإذاكان 
حريرا.

وللطبرانيمنطريقثالث:نهىعنمصمتالحريرفأماماكانسداهمنقطنأوكتانفالبأسبه.
=
واستدلابنالعربيللجوازأيضابأن:النهيعنالحريرحقيقةفيالخالص،واإلذنفيالقطن 
________________________________________
حكم ما نسج في الحرير

جفيالحريرغيره،وكانذلكالغيرأظهروأكثرجاز،وإنكانالحريرأقلوأظهر
-189فلهذاقالالعلماء:إذان س 
ففيهنزاعبينالعلماء.
-161وتنازعالعلماءفيلبسالحريرحينالقتال؟
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ومن 
رخصبهاحتجبأنعمربنالخطابأذنفيذلك.
قالوا:وألنهفيحالالحربيحبهللااالختيال.
__________
=ونحوهصريح،فإذاخلطابحيثاليسمى 
حريرابحيثاليتناولهاالسموالتشملهعلةالتحريمخرجعنالممنوع
فجاز.
وقدثبتلبسالخزعنجماعةمنالصحابةوغيرهم،قالأبوداود:لبسهعشرون 
نفسامنالصحابةوأكثر،وأورده
.وأعلىماوردفيذلكماأخرجهأبوداود
ابنأبيشيبةعنجمعمنهموعنطائفةمنالتابعينبأسانيدجياد 

والنسائيمنطريقعبدهللابنسعدالدشتكيعنأبيهقال:رأيترجالعلىبغلةوعليهعمامةخزسوداءوهو
يقول:كسانيهارسولهللاصلىهللاعليهوسلم.وأخرجابنأبيشيبةمنطريقعمارابنأبيعمارقال:أتت
مروانبنالحكممطارفخزفكساهاأصحابرسولهللاصلىهللاعليهوسلم.
واألصحفيتفسيرالخز:أنهثيابسداهامنحريرولحمتهامنغيره.
وقيل:تنسجمخلوطةمنحريروصوفأونحوه.

وقيل:أصلهاسمدابةيقاللهاالخز؛سميالثوبالمتخذمنوبرهخزالنعومته،ثمأطلقعلىمايخلطبالحرير
لنعومةالحرير.
وعلىهذا:فاليصحاالستداللبلبسهعلىجوازلبسمايخالطهالحريرمالميتحققأنالخزالذيلبسهالسلفكان
منالمخلوطبالحرير.وهللاأعلم.
وأجازالحنفيةوالحنابلة:لبسالخزمالميكنفيهشهرة،وعنمالك:الكراهة"اهـ."فتحالباري"(،294/11)289
.
________________________________________
-161كمافي"سننأبيداود"()1عنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهقال:
"إنمن 
:فاختيالالرجلنفسهفي
الخيالءمايحبهاهللا،ومنالخيالءمايبغضهاهللا.فأماالخيالءالتييحبهاهللا 
الحربوالصدقة.
وأماالخيالءالتييبغضهاهللا:فالخيالءفيالفخروالبغي".


صفين،قالالنبيصلىهللاعليهوسلم:"إنهال مشيةيبغضهاهللاإالفيهذا
-162واختالأبودجانةيومأحدبينال 
المقام"()2.
__________
)()4562وابنخزيمة
()1أبوداود()2689والنسائي()59/8وأحمد()448/8وصححهابنحبان( 298
()2455عنجابربنعتيك.
وفيالبابعنعقبةبنعامر:رواهأحمد()184/4وصححهالحاكم()859/1.
).
()2الطبرانيفيالكبير()114/5برقم( 6815
________________________________________
وأما "الحلية"
ما يباح من حلية الذهب والفضة
-163فقدثبتعنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهاتخذخاتمامنفضة()1.
-164وعنعرفجةبنأسعدأنهق ط عأنفهيومالكالبفاتخذأنفامنو رق،فأنتنعليه،فأمرهرسولهللاصلىهللا
عليهوسلمأنيتخذأنفامنذهب()2.
).
-168وعنأنسبنمالكقال:كانتقبيعةسيفرسولهللاصلىهللاعليهوسلمفضة( 3
رواهماأبوداودوالنسائيوالترمذي،وقالعنكلمنهما:"حديثحسن".
__________
()1البخاري()8555ومسلم()2192عنأنسبنمالكرضيهللاعنه.
()2أبوداود()4232والنسائيفيالمجتبى()164/5وفيالكبرى()9463والترمذي()1551وأحمد()23/8
وصححهابنحبان()8462.
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وراجع:شرحمعانياآلثار()2855/4.
)والترمذي()1691وإسناده
()3أبوداود()2853،والنسائيفيالكبرى()9518،وفيالمجتبى( 219/5
صحيحكماقالاأللبانيفي"مختصرالشمائل"()63.وراجع"اإلرواء"()522.
فائدة:فيمواضعالحليةمنالسيف:
:طرفاحديدةفيأسفلالقائم
"قائمةالسيف:مقبضه،وقبيعةالسيف:بفتحالقافماعلىرأسأعلىالقائم،والشاربان 
:حديدةيلبسهاطرفالغمد.والبكراتالتيفيطرف
معترضةتقع-إذاأغمدالسيف-علىفمالغمد،والنصل 
السيف".
).
راجع"الدالالتالسمعية"( 413
________________________________________

-166وفيالسنن()1أيضاعنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهنهىعنالذهبإال مقطعا.
-165وعنأنسبنمالكأنقدحرسولهللاصلىهللاعليهوسلمانكسرفاتخذمكانالشعبسلسلةمنفضة.رواه
البخاريهكذا()2.


-165ثمرواهعنعاصمقال:رأيتقدحالنبيصلىهللاعليهوسلمعندأنسبنمالك،وكانقدانصدعف سل سل ه
بفضة()3.فقيل:إنالذيسلسلهأنسبنمالك.
-169فلهذهاآلثارقالالعلماء:
-يباحمنالذهبماتدعواإليهالضرورةكاتخاذأنفمنه.
-ويباحخاتمالفضة.
-وتباححليةالسيفبالفضة.
__________
()1أبوداود()4239والنسائيفيالكبرى()9461وفيالمجتبى(،161/5)163منوأحمد(،92/4)95من
حديثمعاويةرضيهللاعنه.
قالالمصنفرحمههللا:"ذكرالقاضيفياللباسقالفيروايةصالحوعبدهللاوأبيطالبوأبيالحارثواللفظ
له:أنالنبيصلىهللاعليهوسلمنهىعنالذهبإال 
:الشيءاليسيركشدأسنانهوماكانمثلهمماال
مقطعا.قال 

يتزينبهالرجل،فأماالخاتمونحوهفال،وذلكألنهقددلذلكعلىأنالقطعمنالذهبوهواليسيرمنهمباحمطلقا
"(3129/2-
لكنالبدأنيكونلحاجة؛ألنهقددلتالنصوصعلىتحريمخاتمالذهبونحوه""شرحالعمدة 
الصالة).
()2البخاري()3119.
).
()3البخاري( 8635
________________________________________
وأما حلية المنطقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران()1
حلية المنطقة بفضة والخوذة
-151ونحوذلكمنلباسالحرب:ففيهقوالنللعلماءبخالفلباسالخيلكالسرجواللجام.
-151وكذلكتنازعوافي"حليةالذهب":
فقيل:اليباحمنهشيء.

وقيل:يباحكسيرالذهبمطلقا.
وقيل:يباحفيالسالح.
وقيل:فيالسيفخاصة.
-152وهذهاألقوالاألربعةفيمذهبأحمدوغيره()2.
-153وفيالترمذي()3حديثغريبعنالنبيصلىهللاعليهوسلمأنهكانفيسيفهذهبوفضة.
__________
()1"الران":"قالالجوهري:شيءيلبستحتالخفمعروفولمأرهوالالخوذةفيكالمالعرب"."المطلععلى
أبوابالمقنع"للبعلي()136.
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()2راجع:"شرحالعمدة"()312-315/2و"مجموعالفتاوى"(،55/2)55.
()3رواهالترمذي()1653عنهودبنعبدهللابنسعدعنجدهقال:دخلرسولهللاصلىهللاعليهوسلممكة
يومالفتحوعلىسيفهذهبوفضة،وضعفهبقوله:"حديثغريبالنعرفهإالمنهذاالوجه"،وقدتكلميحيى
).
القطانفيعثمانبنسعيدالكاتبوضعفهمنقبلحفظه،وضعفهاأللبانيفي"مختصرالشمائل"ص( 64
________________________________________
-154وكذلكعثمانبنحنيفأحدأجالءالصحابةكانفيسيفهم 
سمارمنذهب()1.
-158ونهيالنبيصلىهللاعليهوسلمعنالذهبإال 
جوزهكثيرمنالعلماء
مقطعا()2يدلعلىجوازذلك؛فلذلك 
كأحمدفياألرجحعنهوغيره()3.وهللاسبحانهأعلم.
__________
()1أخرجهابنأبيشيبة()255/5.
()2تقدمتخريجهص()65.
()3قالالمصنفرحمههللا:"قالاآلمدي:فأمااستعمالالذهبفيسالحهكالمسمارفيالسيفوالسبائكفيهوقبيعة
السيفونعلهفيجوز،وهذاأبينفيكالمأحمد،قالفيروايةاألثرموإبراهيمبنالحارث:فيالفصيخافأن
:إنمارخصفياألسنانيعنيوماكانللضرورة،قيلله:قدكانفيسيف
يسقطيجعلفيهمسمارمنذهب،قال 
عثمانبنحنيفمسمارمنذهب،قال:ذاكاآلنسيف،وذلكألنالمقصودمنالسالحقتالالعدووإرهابه،فجاز
أنيحلىبمايفيدإرهابالعدو،وخيالءالمسلمتكمياللهذاالمقصود،ولذلكجازلبسالحريرحينالقتال".."شرح
).
العمدة"( 312-311/2
تمت بحمد هللا وعونه ومنه وكرمه
والحمد هلل وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وآله.

28\65


28

الملخص األبي في ذكر لباس وسالح ودواب النبي(ص)

بقلم  :عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي

