
به: كتاب  ودوا وسالحه  لنيب    قاعدة تتضمن ذكر مالبس ا
مية احلراين: املؤلف  تي احلليم بن  بن عبد  لعباس أمحد  ا و  أب لدين   تقي ا

  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة التحقيق

 مضل اهللا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال
  .ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

فهذا سفر جديد ومؤلف نفيس ينشر ألول مرة، للعالمة القرآين واجملاهد الرباين، شيخ اإلسالم واملسلمني : أما بعد
يف وقت قل فيه االهتداء هبديه صلى اهللا عليه وسلم والتخلق  أيب العباس أمحد بن تيمية رمحه اهللا، نقدمه للمسلمني

لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكَرَ {بأخالقه واالقتباس من نوره، 
  ].٢١: األحزاب[} اللََّه كَِثرياً

يام إىل معرفة سريته صلى اهللا عليه وسلم العطرة يف مجيع شئون احلياة من طعام وشراب فما أحوجنا يف هذه األ
  .ولباس وغري ذلك مما يهم املسلم

واحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمتع األحاديث ال سيما إن كان من عارف خببايا السنة النبوية 
  .كابن تيمية

  تطيع القول بأن شيخ اإلسالم ابنوالذي يقرأ هذه الفتيا اجلميلة يس

تيمية لو أتيح له أن يصنف كتابا يف سريته صلى اهللا عليه وسلم لكان تصنيفا بديعا فريدا من أمجع وأصح ما ألف يف 
  .السرية النبوية

بعد  ويزيد عليها، ويسري) زاد املعاد(ولعل هذا ما جعل العالمة ابن القيم يلخص جل كلماهتا يف بداية كتابه العظيم 
  .ذلك على منوال الطريقة اليت انتهجها شيخه يف الكالم على سريته وهديه صلى اهللا عليه وسلم

وهذه القاعد اللطيفة يف ذكر مالبس النيب صلى اهللا عليه وسلم وسالحه ودوابه مع وجازهتا مجعت الكثري من 
  .اع بني اإلفراط والتفريطأصول املسائل الفقهية اليت حيتاج إليها يف باب اللباس واألطعمة الذي ض

كلوا واشربوا وتصدقوا يف غري خميلة وال سرف فإن اهللا حيب أن يرى أثر : "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .١" نعمته على عباده 

  :وأما حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف
ك حيث كتب الناسخ ما فقد كتب يف حياة املصنف رمحه اهللا؛ فالذي يقرأ صفحة العنوان للمخطوطة يتأكد من ذل

جواب فتيا يف لبس النيب صلى اهللا عليه وسلم للشيخ اإلمام العامل العامل تقي الدين أيب العباس أمحد ابن تيمية : "يلي
  ".احلراين أمتع اهللا املسلمني ببقائه

  ـــــــ
  .إسناد حسنمن حديث عبد اهللا بن عمرو ب) ٤/١٥٠(واحلاكم ) ٢/١٨٢(رواه أمحد : احلديث هبذا اللفظ ١



قاعد تتضمن ذكر مالبس النيب صلى اهللا : "وقد ذكر هذه القاعدة تلميذه العالمة ابن عبد اهلادي رمحه اهللا بعنوان
  .٢"١عليه وسلم وسالحه ودوابه وهي القرمانية

  .وقد مجعت بني هذه التسمية وما جاء بعنوان املخطوط
وقد . ، وكذا تلخيص تلميذه ابن القيم يؤكد لنا ذلككما أن من يطالعها جيد فيها طريقة ونفس شيخ اإلسالم

مل يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال شيخ اإلسالم: "فقال) املنطقة(صرح بنقله لبعض عبارات عند ذكر 
  .٣"شد على وسطه منطقة

  :وصف النسخة
) مكتبة شهيد علي(يضم عدة مصنفات، وهو مقتنيات ) جمموع(فقد اعتمدت على نسخة وحيدة، تقع ضمن 

  ).٢٧٤٢(بتركيا وهي حتت رقم ) السليمانية(امللحقة ـب
  ـــــــ

  ).٤٩(العقود الدرية ص ١
. بفتح أوله مث السكون، اسم موضع كما قال ابن دردير) قرمان(ولعل تسميتها بالقرمانية نسبة إىل بلد السائل  ٢

ا هو احلال يف معظم تسميات مصنفات وهذ) ٣/١٠٦٦(ومعجم ما استعجم ) ٤/٣٣٠) (معجم البلدان(راجع 
  .نسبة لتدمر، وغري ذلك) التدمرية(نسبة حلماه و) احلموية(نسبة لواسط و) الواسطية(شيخ االسالم األخرى مثل 

  ).١٢٩(فقرة رقم : وراجع) ١/١٣١(زاد املعاد  ٣

 ١٥صفحة هبا  وكل) ظ٦٤(إىل ) و٥٣(ورقة، من هذا اجملموع متثل الورقات من  ١٢وتقع هذه النسخة يف 
  .وهي مكتوبة خبط نسخ مجيل ومشكول، وقليلة األخطاء وبآخرها ما يفيد أهنا قوبلت، وال يعرف ناسخها. سطرا

  :وأما عملنا يف التحقيق
  .فقد اختذت هذه النسخة أصال

  .كما قمت بضبط فقرات الكتاب كلها، ونسقت عباراهتا ورقمت فقراهتا برقم مسلسل ووضعت هلا عناوين جانبية
كما قمت بعزو اآليات ووضع العزو جبوار اآليات، وخرجت األحاديث واآلثار وبينت مرتبتها من حيث القبول 

  .والرد
كما وضعت بعض التعليقات املهمة وأكثرها من كالم شيخ اإلسالم من كتبه األخرى، وبعض املصادر من كتب 

  .الفقه
  .عاتكما صنعت له فهارس لآليات واألحاديث واآلثار واملوضو

  .واهللا تعاىل أسأل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن إنه مسيع جميب
  ـه١٤٢٢حمرم ١١اإلمساعيلية يف 

  أبو حممد أشرف بن عبد املقصود غفر اهللا له

  نص األسئلة املقدمة للمصنف
...  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  رب يسر يا كرمي



  ملقدمة للمصنفنص األسئلة ا

  :ما يقول أئمة الدين علماء املسلمني يف رجلني تكلما يف
  لبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟* 
 ٢اليت حتزم يف الوسط والسيف والتركاش وهي الكنانة والقوس والنشاب ١ويف آلته؟ ويف آلة حربه مثل احلياصة* 

  واحلمال والبغال واخليل والغنم؟
  ـــــــ

املصباح (م ملا يسميه الناس املنطقة، واملنطق بكسر ما شددت به وسطك، والنطاق واملنطق واحد اس: احلياصة ١
  ).نطق) (املنري
. اجلعبة، وهي بكسر الكاف، وهي ظرف السهام، وتكون تارة منة جلد، وتارة من خشب: ويقال هلا: والكنانة ٢
  )).٢/١٥٨٠(صبح األعشى (

  :فالقسي على ضربني): القوس: (وأما
وإن كانت من فلقني قيل ) قضيب(العربية، وهي اليت من خشب فقط، مث إن كانت من عود واحد قيل هلا : حدمهاأ

  ).فلق(هلا 
  .الفارسية، وهي اليت تركب من أجزاء من اخلشب والقرن والعقب والغراء: الثاين

بص، وجمرى السهم فوق املق: وألجزائها أمساء خيص كل جزء منها اسم، فموضع إمساك الرامي من القوس يسمى
سية القوس، وما فوق املقبض من القول وهو ما : كبد القوس، وما يعطف من القوس يسمى: قبض الرامي يسمى

) صبح األعشى. (رجل القوس: رأس القوس، وأما أسفله وهو على يسار الرامي يسمى: على ميني الرامي يسمى
)٢/١٥٠.(.  

  .=شابةالنبل واحدته ن: النشاب): النشاب: (وأما

  وغريه من آلة احلرب هل كان يتخذ ذلك؟ ١ومالبسه من القماش مثل اجلوشن واخلف واملهماز* 
  وهل كان جيمع من ذلك شيئا كثريا؟* 
  ويف لباسة أصحابه أيضا؟* 
  وما يباح وحيرم من ذلك، من الذهب والفضة واحلرير؟* 

  ـــــــ
السهام وقوم نشابة يرمون : والنشاب.قوم يرمون بالنشاب والناشب ذو النشاب ومنه مسي الرجل ناشبا والناشبة= 

  .بالنشاب
  ).نشب) (لسان العرب(
  .اسم احلديد الذي يلبس من السالح): اجلوشن( ١

  .زرد يلبسه الصدر: الدرع، وقيل اجلوشن من السالح: واجلوشن
  )جشن) (لسان العرب(
  .اراملهمزة، وهي عصا يف رأسها حديدة ينخس فيها احلم):املهماز(

حديدة : مهمزة وهي املقرعة واملهمزة واملهماز: مقارن النخاسني اليت يهمزون هبا الدواب لتسرع، واحدهتا: واملهامز



  .٥٧وسيأيت الكالم عليها ص. تكون يف مؤخر خف الرائض
  ).مهز) (لسان العرب(

  جواب شيخ اإلسالم على السائل

...  
  وسلم احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله

  احلمد هللا رب العاملني
  ما كان يتخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم من أسلحة للحرب

  :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخذ -١
  ".السيف) "١(
  ".الرمح"و) ٢(
  ".القوس"و) ٣(
  ، اليت هي اجلعبة للنشاب وهي من جلود"الكنانة"و) ٤(

  ما كان يلبسه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلرب
  وكان يلبس على رأسه -٢
  .، اليت هي اخلوذة١)البيضة( -
  .٢"املغفر"و -

  ـــــــ
ة الضرب وحنوه وليس فيهما يرسل على القفا ٩البيضة وهي آلة من حديد توضع على الرأس لوقاي): البيضة( ١

  ).٢/١٥٠) (صبح األعشى. (واألذان ورمبا كان ذلك من زرد
إال أن فيه أطرافا مسدوله على قفا االبس وأذنيه ورمبا جعل منها وقاية ألنفه  بكسر امليم وهو كالبيضة): املغفر( ٢

  .أيضا، وقد تكون من زرد أيضا
  ).٢/١٥٠) (صبح األعشى(

  .١اليت يقال هلا السردية والزردية" الدرع: "وعلى بدنه -١
  ماكان يلبسه النيب صلى اهللا عليه وسلم من أنواع اللباس

  :ويلبس -٢
  ".القميص) "١(
  .٢"اجلبة"و) ٢(
  .الذي هو حنو القباء، والفرجية. ٣"الفروج"و) ٣(
  .أيضا" القباء: "ولبس -٣
  .ضيقة الكمني ٤"جبة: "ولبس يف السفر -٤
  ".الرداء"و" اإلزار: "ولبس -٥



  .٥"رجل سراويل: "واشترى -٦
  ـــــــ

) صبح األعشى(وهي تذكر وتؤنث  هو جبة من الزر املنسوج يلبسها املقاتل لوقاية السيوف والسهام): الدرع( ١
)٢/١٥١.(  
  .حلق املغفر، والدرع الزردة حلقة الدرع والسرد ثقبها، واجلمع زرود): الزرد(

  ).زرد) (لسان العرب. (والزرد مثل السرد، وهو تداخل حلق الدرع بعضها يف بعض
  .ضرب من مقطعات الثياب تلبس، ومجعها جبب وجباب): اجلبة( ٢

  .ما دخل فيه من السهام: الدرع، وجبة الرمحمن أمساء : واجلبة
  ).جبب) (لسان العرب(
  .الفروج قباء فيه شق من خلفه: القباء، وقيل: بفتح الباء): الفروج( ٣
  ).الفرج) (لسان العرب(
  ).٤٠(يأيت ختريج ذلك ص ٤
  ).٤٠(يأيت ختريج ذلك ص ٥

  .أيضا بإذنه" السراويالت: "وكانوا يلبسون -١
  .١، وميسح عليهما"خلفنيا: "وكان يلبس -٢
  .٢اليت تسمى التواسم" النعال: "ويلبس -٣

  ما كان يتخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم من دواب للركوب وغريه
  :وكان يركب -٤
  ".اخليل) "١(
  ".اإلبل"و) ٢(
  ".احلمري"و) ٣(
  :وركب -٥
  .أيضا" البغلة) "٤(

  .صفة ركوبه صلى اهللا عليه وسلم للدواب
  ":الفرس": وكان يركب -٦
  .٣تارة عريا -
  .وتارة مسرجا، ويطرده -

  ـــــــ
  ).٣٨(يأيت خترج ذلك ص ١
  ).١/١٣٩" (زاد املعاد: "وراجع". تاسوما: "مفردها ٢
استقبله النيب صلى اهللا عليه : عن أنس رضي اهللا عنه) ٤٨). (٢٣٠٧(واللفظ له ومسلم ). ٢٨٦٦(البخاري  ٣

  .=قه سيفوسلم على فرس عري ما عليه سرج يف عن



  :وكان -١
  .يردف خلفه -
  .١يردف خلفه وقدامه؛ فيكونون ثالثة على دابة: وتارة -

  ما كان ميلكه النيب من دواب وسالح يف حياته وبعد مماته
  .أيضا" الغنم: "وكان يتخذ -٢
  .أيضا" الرقيق: "وكان له -٣
  .ومل يكن جيتمع يف ملكه يف الوقت الواحد من هذه األمور شيء كثري -٤
بل ملا مات مل يكن عنده من ذلك إال شيء يسري؛ خلف درعه؛ وكانت مرهونة عند يهودي على ثالثني وسقا  -٥

  .من شعري ابتاعها ألهله
  ـــــــ

ليس عليه سرج وال أداة وال : بضم املهملة وسكون الراء، أي: العري: "قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا: فائدة= 
  ..قال وهي من النوادر: عريان، قاله ابن فارسيقال يف اآلدميني إمنا يقال 

ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من التواضع والفروسية البالغة، فإن الركوب املذكور ال يفعله إال من : وفيه
  أحكم الرموب وأدمن على الفروسية

  .وفيه تعليق السيف يف العنق إذا احتاج إىل ذلك حيث يكون أعون له
ا يشري إىل أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها، ألال يفجأه شدة فيكون قد ويف احلديث م

  ).٦/٧٠) (فتح الباري" (استعد هلا
وللحافظ ابن منده جزء فيمن أردفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مطبوع ) ١/١٥٩" (زاد املعاد: "راجع ١

  ).٦١٧-٧/٦٠٦" (اهلدي والرشاد سبل"وقد أوردهم وزاد عليهم الصاحلي يف 

  األحاديث الواردة يف ذلك
خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخي جويرية بنت  –عن عمرو بن احلارث  ١"صحيح البخاري"ويف  -١

ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته دينارا وال درمها، وال عبدا وال أمة، وال شيئا إال : "قال –احلارث 
  " .ته البيضاء وسالحه، وأرضا جعلها صدقةبغل
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها، وال شاة : "عن عائشة قالت ٢"صحيح مسلم"ويف  -٢

  " .وال بعريا، وال أوصى بشيء
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثالثني: وعن ابن عباس -٣

  ".شرين صاعا من شعري؛ أخذه ألهلهبع: "وروي
  .٣"حديث حسن صحيح: "رواه أهل السنن، وقال الترمذي

  ـــــــ
  ).٤٤٦١(البخاري  ١
  ).١٨) (١٦٣٥(مسلم  ٢
وأمحد ) ٢٤٣٩(وابن ماجة ) ٧/٣٠٣(، والنسائي "بعشرين صاعا من طعام: "وعنده) ١٢١٤(الترمذي  ٣
  ).٢٥٨٥(والدارمي ) ١/٢٣٦،٣٦١(



  ".ني صاعا من شعريبثالث: "وعندهم
  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٤٤٦٧(عند البخاري : وهو هبذا اللفظ أيضا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إىل أجل، : "عن عائشة رضي اهللا عنها ١ويف الصحيحني -١
  " .ورهنه درعا له من حديد

  ".ن النيب صلى اهللا عليه وسلم درعه بشعريوقد ره: "عن أنس بن مالك ٢وكذلك يف البخاري -٢
  ما يف األحاديث من الفوائد

  :فهذه األحاديث تبني -٣
  .أنه حني املوت مل يكن عنده خيل وال إبل وال غنم وال رقيق وإمنا ترك البغلة والسالح وبعض السالح مرهون

  .ولكن ملك هذه األمور يف أوقات متفرقة -٤
  .ده الواحد من ذلك، فيكون له فرس واحد، وناقة واحدةأنه كان يكون عن: واملعروف -٥
  .إال بغلة واحدة، أهداها له بعض امللوك، ومل تكن البغال مشهورة بأرض العرب" البغال"ومل ميلك من  -٦

  أال ننزي البغل على احلمر؟: بل ملا أهديت له البغلة، قيل له
  ـــــــ

  ).١٢٦) (١٦٠٣(ومسلم ) ٢٠٦٨(البخاري  ١
  ).٢٥٠٨(ري البخا ٢

  .١" إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون: "فقال
  ".القوس"و" الرمح"و" السيف: "آالت السالح كـ: وكذلك -١

  .مل يذكر عنه أنه كان يقتين لنفسه أكثر من واحد
  ":الغنم"وأما  -٢

مة ذحبنا مكاهنا إن لنا مائة شاة، ال نريد أن تزيد، فكلما ولد راعي هب: "أنه اقتىن مائة شاة؛ وقال: ٢فقد روي
  ".أخرى

  ـــــــ
والبيهقي ) ٤٦٨٢(وابن حبان  ٦/٢٢٤١()، والنسائي )٢٥٦٥(، وأبو داود )١٣٥٩، ٧٨٥، ٧٦٦(أمحد  ١
  ."املسند"وصححه الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على ). ١٠/٢٢(
األجر، وينتجون ما ال  أي أهنم يتركون بذلك إلنتاج ما يف ارتباطه: "قال الطحاوي رمحه اهللا": الذين ال يعلمون"

  ".أجر يف ارتباطه
  ).٣/٢٧١" (شرح معاين اآلثار"
) ٤/١٢٣(واحلاكم ) ١٦٦" (األدب املفرد"، والبخاري يف )١٤٧٢(، وأبو داود )٤/٣٣،٢١١(رواه أمحد  ٢

  ).٧/٣٠٣(والبيهقي ) ٣/٣٣٢(وابن حبان 
  )١٣٠،١٣١" (صحيح أيب داود"وصححه األلباين يف 

" معامل السنن". "هبمة: البهمة ولد الشاة أول ما يولد، يقال للذكر واألنثى: " رمحه اهللاقال اخلطايب": هبمة"
)١/١٠٥.(  



  آالت احلرب يف القرآن الكرمي
  :آالت احلرب يف كتابه: وقد ذكر اهللا تعاىل -١

  السيف
} فَْوقَ الْأَعَْناقِ َواْضرِبُوا ِمْنُهْم كُلَّ َبَناٍنَسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب فَاضْرُِبوا {": السيف"فقال يف  -٢
  )١٢من اآلية: ألنفال(
  )٤من اآلية: حممد(} فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَرُوا فََضْربَ الرِّقَابِ{: وقال -٣

  ".السيف"وهذا الضرب لألعناق وبنان األصابع هو بـ
  القوس والنشاب

  )٦٠من اآلية: ألنفال(} ِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الَْخْيلَِوأَ{": القوس والنشاب"وقال يف  -٤
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة {: أن النيب ، ، قرأ وهو على املنرب: عن عقبة بن عامر ١"صحيح مسلم"ويف  -٥

  ).٦٠يةمن اآل: ألنفال(} َوِمْن رَِباِط الَْخْيلِ
  ".أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي: "مث قال

  ـــــــ
فضائل الرمي يف سبيل "جزء يف ) هـ٤٢٩ت(وللحافظ أيب يعقوب القراب رمحه اهللا ). ١٦٧) (١٩١٨(مسلم  ١
  .وهو مطبوع" اهللا

ا أحب إيل من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ارموا واركبوا وأن ترمو: "عنه أيضا أنه قال ١"صحيح مسلم"ويف  -١
  ".مث نسيه فليس منا

  .٢" فهي نعمة جحدها: " ويف رواية
  الرماح

} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلُوَنَّكُمُ اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتَنالُهُ أَْيدِيكُْم َورِمَاُحكُْم{: قال اهللا تعاىل": الرماح"وكذلك  -٢
  ).٩٤من اآلية: ئدةاملا(

  .وقد فسرت بالرماح املتصلة باليد
  .وفسرت بالنشاب أيضا

  الدرع
  ."الدرع"وكذلك  -٣
َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لُِتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم{: قال تعاىل يف قصة داود -٤   ).٨٠من اآلية: األنبياء(} َوَعلَّْمَناهُ 

  ـــــــ
من علم الرمي مث تركه فليس منا أو قد : "هي اجلملة األخرية بلفظ) ١٦٩) (١٩١٩(الذي يف مسلم عنه  ١

) ٢٥١٣(وأيب داود ) ١٤٨، ١٤٦، ٤/١٤٤(وأكمل اللفظ الذي ذكره املصنف فهو عند أمحد ". عصى
والطيالسي ) ٢٤٠٥(والدارمي ) ٢٨١١(وابن ماجة " حديث حسن صحيح: "وقال) ١٦٣٧(والترمذي 

)١٠٠٧.(  
  ".فهي نعمة كفرها: "بلفظ) ٤١٧٧(ويف األوسط ) ٥٤٣" (لصغرياملعجم ا"الطرباين يف  ٢



َغاٍت َوقَدِّْر ِفي َولَقَْد آَتيَْنا َداُوَد ِمنَّا فَْضالً َيا جِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه َوالطَّْيَر وَأَلَنَّا لَُه الَْحِديَد أَنِ اْعَملْ سَابِ{: وقال -١
  ).١٠، ٩: سبأ(} السَّرِْد

  .زلة العجنيفكان احلديد بيده مبن
  .هي الدروع الكاملة اليت تكون هلا أيدي وأفخاذ: والسابغات

الَْحرَّ  َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظالالً َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْجَِبالِ أَكْنَاناً َوجََعلَ لَكُْم سََرابِيلَ تَِقيكُُم{: وقال تعاىل -٢
  )٨١:النحل(} ِلَك ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونََوَسرَابِيلَ َتقِيكُْم بَأَْسكُْم كَذَ

  آالت احلرب يف السنة املطهرة
  :وقد جاء ذكر هذه األمور يف األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مفرقا -١
  ":السيف"فأما  -٢
لناس، وأشجع الناس، وأجود كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن ا: عن أنس قال ١"الصحيحني"ففي  -٣

  .الناس
فاستقبلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد سبق الناس . ولقد فزع أهل املدينة فزعا ذات ليلة، فخرجوا حنو الصوت

  ".مل تراعوا، مل تراعوا: "إىل الصوت، وقد استربئ اخلرب، وهو يقول
  ".إنه لبحر: "أو قال" إن وجدناه لبحرا: "مث قال

  .يوم بدر" ذا الفقار"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنفل سيفه : عباسوعن ابن  -٤
  .٢"حديث حسن: "رواه اإلمام أمحد، وابن ماجه والترمذي، وقال

  ـــــــ
  ).٤٨) (٢٣٠٧(ومسلم ) ٦٠٣٣(البخاري  ١
، وصححه )٢٨٠٨(، وابن ماجه "حديث حسن غريب: "، وقال)١٥٦١(والترمذي ) ١/٢٧١(رواه أمحد  ٢
  ).٣/٤٢، ٢/١٤١(اكم احل

  أشياء ال أصل هلا بني الناس
  :وأما ما يذكره بعض الناس -١
  !كان سيفا منزال من السماء ١"ذا الفقار"أن  -
  !، وكان يطول إذا قاتل به"علي"وأنه كان ـل -

  .فكل هذا كذب باتفاق أهل املعرفة هبذه األمور
  .٢عليه وسلم سبعة أسياف ال أصل لهما يذكره بعض من أنه كان للنيب صلى اهللا : وكذلك -٤٧

  ـــــــ
رأيت يف سيفي ذي الفقار فال فأولته فال يكون : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال: "قال املصنف رمحه اهللا ١

فيكم، ورأيت أين مردف كبشا، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أين يف درع حصينة فأولتها املدينة ورأيت بقرا تذبح 
وهذا الكذب املذكور يف ذي الفقار من جنس . فكان الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  خريفبقر واهللا

كذب بعض اجلهال أنه كان له سيف ميتد إذا ضرب به كذا وكذا دراعا وهذا مما يعلم العلماء أنه مل يكن قط ال 
  ).٨/١٠٣" (السنة النبويةمنهاج " "سيف علي وال غريه، ولو كان سيفه ميتد ملده يوم قاتل معاوية



كان له تسعة أسياف : "ذكر احلافظ ابن القيم رمحه اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له تسعة أسياف فقال ٢
بكسر الفاء وفتح الفاء وكان ال يكاد يفارقه، " ذو الفقار"و" العضب"، وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه و"مأثور"

، "الرسوب"و" التف"، و"البتار"، و"القلعي"قته وذئابته وبكراته ونعله من فضة، ووكانت قائمته وقبيعته وحل
  )".١/١٣٠(راد املعاد "" "القضيب"و" املخذم"و

  ".خمتصر السرية"ابن مجاعة يف : وكذا عده تسعا
  ).٤٠٩" (ختريج الدالالت السمعية"ونفله عنه التلمساين يف 

  ).بشرح املناوي -٢٦٨( يف ألفيته للسرية احلافظ العراقي رمحه اهللا: وكذا عدها تسعا
  ).٥٨٤-٧/٥٨١" (سبل اهلدى والرشاد"وعدها الصاحلي أحد عشرة سيفا 

  الرمح
  :١"الرمح"وأما  -٤٨
جعل رزقي حتت ظل : "ويذكر عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: "٢"صحيحه"فقال البخاري يف  -٤٩

  "أمري رحمي، وجعل الذلة والصغار على من خالف
بعثت بني يدي الساعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن ابن عمر قال٣رواه اإلمام أمحد] و[ -٥٠

، وجعل الذلة والصغار على "رحمي"بالسيف حىت يعبد اهللا تبارك وتعاىل وحده ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل 
  ".من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

  .٤داود بعضهوروى أبو  -٥١
  ـــــــ

وكذا ) ١/١٣١" (زاد املعاد"ذكر احلافظ ابن القيم رمحه اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له مخسة أرماح  ١
  ".خمتصر السرية"ابن مجاعة يف : عدها مخسا

  ).٤١٥" (ختريج الدالالت السمعية"ونفلها عنه التلمساين ف 
  ).بشرح املناوي -٢٦٧(لفيته للسرية احلافظ العراقي رمحه اهللا يف أ: وأيضا

  ).٧/٥٨٥" (سبل اهلدى والرشاد"و الصاحلي يف
  .باب ما قيل يف الرماح) الفتح -اجلهاد والسري-٦/٩٨(البخاري  ٢
بإسناد جيد، كما قال املصنف يف ) ١٢/٣٥١، ٥/٣١٣(وابن أيب شيبة يف املصنف ) ٩٢، ٢/٥٠(رواه أمحد  ٣
، وللحافظ ابن رجب شرح مفرد هلذا )٦/٩٨" (الفتح"سناده احلافظ يف وحسن إ) ٨٢(ص" اقتضاء الصراط"

وما ". احلكم اجلديرة باإلذاعة من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثت بالسيف بني يدي الساعة"احلديث بعنوان 
  .بني املعكوفتني زيادة ليستقيم هبا السياق

  ).٤٠٣١(أبو داود  ٤

  .حديث جامع يف أمساء آالته
  :أمساء آالته، عن ابن عباس قال: حديثا جامعا يف ١"معجمه"قد روى الطرباين يف و -٥٢

  ".ذا الفقار: "كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيف قائمته من فضة، وقبيعته من فضة وكان يسمى
  ".السداد: "وكان له قوس يسمى



  ".اجلمع: "وكانت له كنانة تسمى
  ".ذات الفضول" :وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى

  .٢"النبعاء: "وكانت له حربة تسمى
  .٤"الدقن: "يسمى ٣وكان له جمن

  ـــــــ
  ).١١٢٠٨(برقم ) ١١/١١١" (املعجم الكبري" ١

" اجملروحني"، قال ابن حبان يف "وفيه علي بن عروة متروك): "٥/٢٧٢" (جممع الزوائد"وقال اهليثمي يف 
مث أورد له هذا " عنه العراقيون، كان ممن يضع احلديث على قلته شيخ يروي عن ابن املنكدر روى): "٢/١٠٧(

  ).٥/١٧٦" (ميزان اإلعتدال"وقد حكم بوضعه أيضا ابن اجلوزي كما يف . احلديث
للنووي " هتذيب األمساء"و) ٦٧٥-٧/٥٨١" (سبل اهلدى والرشاد: "الكالم على أمساء دوابه وسالحه يف: وراجع

)١/٦٠.(  
  .يف قلة اجلبل تتخذ منه القسي والسهامشجر ينبت ": النبع" ٢
  ).٣٦(لألصمعي " النبات"
  ".حمجن": "زاد املعاد"هكذا يف األصل كما يف الطرباين وجاءت يف  ٣
  ".الدفن": "جممع الزوائد"ويف " الذقن"يف الطرباين  ٤

  ".املوجز: "وكان له ترس أبيض يسمى
  ".السكب: "وكان له فرس أدهم يسمى

  .١"الداج" :وكان له سرج يسمى
  ".دلدل: "وكانت له بغلة شهباء يقال هلا

  ".القصواء: "وكانت له ناقة تسمى
  ".يعفور: "وكان له محار يسمى
  .٢"الكر: "وكان له بساط يسمى

  .٤"النمر"تسمى  ٣وكانت له عنزة
  ".الصادر: "وكانت له ركوة تسمى
  ".املرآة: "وكانت له مرآة تسمى
  ".اجلامع: "وكان له مقراض يسمى
  ".املشوق:"يسمى ٥وكان له قضيب شوحط

  ـــــــ
  ".الداح"يف جممع الزوائد  ١
  " !!الكن: "وما أثبته من الطرباين واجملمع، ويف الزاد" الكرد: "يف األصل ٢
البن األثري " النهاية. "مثل نصف الرمح أو أكرب شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها: العنزة ٣
)٣/٣٠٨.(  
  .القمرة: يف الزاد ٤



النبع وشوحط والشريان يف الشجر اليت تعمل منه القسي، شجرة واحدة ختتلف أمسائها باختالف : "قال املربد ٥
  ).٤١٨(ص" ختريج الدالالت: "راجع" أماكنها

  الدرع
: بةقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر وهو يف ق: عن ابن عباس قال ١"صحيح البخاري"ويف  -٥٣

  ".اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم"
  ".الدرع"حسبك يا رسول اهللا، فقد أحلحت على ربك، وهو يف : فأخذ أبو بكر بيده، فقال

  ).٤٦، ٤٥:القمر( }أََمرَُّسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَْدَهى َو{: فخرج وهو يقول
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظاهر يوم أحد بني درعني: ٢"أهل السنن"وروى  -٥٤
جرح : أنه سئل عن جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد؟ فقال ٤عن سهل بن سعد ٣"الصحيحني"ويف  -٥٥

  .على رأسه" البيضة"وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكسرت رباعيته، وهشمت 
  ـــــــ

  ).٢٩١٥(البخاري  ١
) ٦٦٠(وأبو يعلى ) ٩/٤٦(والبيهقي ) ٨٥٨٣(والنسائي يف الكربى ) ٢٥٩٠(وأبو داود ) ٣/٤٤٩(أمحد  ٢

أي لبس أحدمها فوق ": ظاهر يوم أحد بني درعني"من حديث السائب بن يزيد ) ٦٦٦٩(والطرباين يف الكبري 
أنه ) ١/١٣٠" (يف الزاد"وذكر ابن القيم ) ٧/٢٥٣" (عون املعبود" "ساعداآلخر، والتظاهر مبعىن التعاون والت

  .صلى اهللا عليه وسلم كان له سبعة أدرع
هي بتخفيف الياء، وهي السن اليت تلي ": وكسرت رباعيته)."١٠١) (١٧٩٠(ومسلم ) ٢٩١١(البخاري  ٣

بتالء باألنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم الثنية من كل جانب ولإلنسان أربع رباعيات، ويف هذا وقوع األسقام واال
أي يصب عليها ": يسكب عليها مبجن.. "لينالوا جزيل األجر ولتعرف أممهم وغريهم ما أصاهبم ويتأسوا هبم

  ).١٢/١٤٨" (شرح النووي ملسلم. "بالترس، وهو بكسر امليم
  .أسعد والتصويب من الصحيحني: ""يف األصل ٤

  .صلى اهللا عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها باجملنفكانت فاطمة بنت رسول اهللا 
فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة حصري، فأحرقته حىت صار رمادا، مث ألصقته باجلرح 

  ".الصحيحني"أخرجاه يف . فاستمسك الدم
  املغفر
  ".املغفر"دخل عام الفتح وعلى رأسه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أنس بن مالك -٥٦

  !ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟: فلما نزعه، جاء رجل فقال
  .١"الصحيحني"أخرجاه يف ". اقتلوه: "فقال

  القميص
رواه ". القميص: "كان أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت -٥٧

  .٢"حديث حسن: "ذيأهل السنن، وقال الترم
  ـــــــ



  ).٤٥٠) (١٣٥٧(ومسلم ) ١٨٤٦(البخاري  ١
) ٣٥٧٥(وابن ماجه ) ١٧٦٤، ١٧٦٣، ١٧٦٢(والترمذي ) ٤٠٢٥(وأبو داود ) ٦/٣١٧(رواه أمحد  ٢

  ).٤٦(وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل ) ٤/١٩٢(واحلاكم 

قميص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  كان يد كم: أيضا عن أمساء بنت يزيد قالت ١وروى أهل السنن -٥٨
  .الرسغ

  ".حديث حسن: "قال الترمذي
  القباء
  :وغريمها عن املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه أنه قال ٢"الصحيحني"ويف  -٥٩

  .، ومل يعط خمرمة شيئا"أقبية"قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .هللا عليه وسلم فانطلقت معهيا بين انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى ا: قال خمرمة

  .ادخل فادعه يل: قال
  .منها" قباء"فدعوته، فخرج إليه وعليه : قال
  .خبأت هذا لك: فقال
  .فنظر إليه: قال
  .رضي خمرمة: قال

  ـــــــ
حديث : "وقال) ٩٦٦٦(والنسائي يف الكربى ) ٥٧" (الشمائل"ويف ) ١٧٦٥(والترمذي ) ٤٠٢٧(أبو داود  ١

  ).٢٩٥" (ضعيف الترمذي"األلباين يف ، وضعفه "حسن غريب
  ).١٢٩) (١٠٥٨(ومسلم ) ٢٥٩٩(البخاري  ٢

أي ابن (قلت . حيتمل أن يكون من قول خمرمة: قال ابن التني: "قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا": رضي خمرمة: "قوله
  ).٥/٢٢٣"(فتح الباري " "وهو املتبادر للذهن): حجر

  اإلزار والرداء والقميص
  .له يف أحاديث كثرية مشهورة" اإلزار والرداء" :وذكر -٦٠

  .١"القميص"وكذلك ذكر 
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن أيب، بعد ما : "عن جابر بن عبد اهللا قال ٢"الصحيحني"مثل ما يف  -٦١

  .مواهللا أعل". قميصه"أدخل قربه، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه وألبسه 
  :عن عبد اهللا بن عمر قال ٣وفيهما -٦٢

أكفنه " قميصك"أعطين ! يا رسول اهللا: ملا تويف عبد اهللا بن أيب؛ جاء ابنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .فيه، وصل عليه، واستغفر له

  .إذا فرغت فآذنا: وقال" قميصه"فأعطاه 
  .فلما فرغ آذنه به، فجاء ليصلي عليه

اْسَتْغِفْر لَُهْم أَوْ ال َتْسَتغِْفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهمْ {: أليس قد هناك اهللا أن تصلي على املنافقني؟ فقال: فقالفجذبه عمر 



  َسْبِعَني َمرَّةً
  ـــــــ

  ).٤٨٢-٤٧٦، ١٦٤-،٧/٤٦٣" (سبل اهلدى والرشاد: "راجع ١
  ).٣) (٢٧٧٤(ومسلم ) ٥٧٩٥(البخاري  ٢
  ).٢٥) (٢٤٠٠(مسلم و) ١٢٦٩(البخاري  ٣

  )٨٠من اآلية: التوبة( ١} فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم
  .فترك الصالة عليهم) ٨٤من اآلية: التوبة(} َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد مِْنُهْم مَاَت أََبداً َوال َتقُْم َعلَى قَْبرِِه{: فنزلت

  اجلبة الضيقة الكمني
  ":اجلبة الضيقة الكمني"وأما  -٦٣
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة يف سفر، فقال : عن املغرية بن شعبة قال ٢"الصحيحني"ي فف -٦٤

  أمعك ماء؟
  .نعم: قلت

  .فنزل على راحلته حىت توارى عين يف سواد الليل
  .مث جاء، فأفرغت عليه اإلداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن خيرج ذراعيه منها

جبة شامية فذهب خيرج يديه من كميه فكانا ضيقني، فأخرج يديه من أسفل اجلبة، فغسل ذراعيه مث : ٣ايةويف رو
  .مسح برأسه، مث أهويت ألنزع خفيه

  .فمسح عليهما" دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: "فقال
  ـــــــ

  }ْغِفَر اللَُّه لَُهْمإِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني مَرَّةً فَلَْن َي{تكررت يف األصل مجلة  ١
  ).٧٩) (٢٧٤(ومسلم ) ٥٧٩٩(البخاري  ٢
  ).٧٧) (٢٧٤(مسلم  ٣

  الفروج
  ":الفروج"وأما  -٦٥
أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فروج حرير، فلبسه مث صلى : عن عقبة بن عامر أنه قال ١"الصحيحني"ففي 
  .مث انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. فيه

  ".ال ينبغي هذا للمتقني: "مث قال
  .وإمنا نزعه لكونه حريرا

  .٢"الفروج هو القباء: "قال البخاري
  .هو الذي له شق من خلفه: ويقال

  السراويل
  :وغريه" السراويل"وأما  -٦٦
  ما يلبس احملرم من الثياب؟: سئل رسول اهللا: عن ابن عمر قال ٣"الصحيحني"ففي 



  ".وال الربانيس، وال السراويالت، وال اخلفافال يلبس القميص، وال العمامة، : "فقال
  ـــــــ

  ).٢٣) (٢٠٧٥(ومسلم ) ٣٧٥(البخاري  ١
باب القباء وفروج احلرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من ): الفتح-١٠/٢٦٩(كتاب اللباس : البخاري ٢

  .خلفه
  ).٢) (١١٧٧(ومسلم ) ١٥٤٣(البخاري  ٣

زن : " صلى اهللا عليه وسلم اشترى رجل سراويل وزن يزن باألجر، فقالأن النيب ١"سنن أيب داود"ويف  -٦٧
  ".وأرجح
  ".خري الناس أحسنهم قضاء: "قال

  .أنه اشترى سراويل: ويف لفظ
  األفضل يف لبس القميص والرداء

  ".السراويل": "القميص"مع : األفضل أن يلبس: وقد قال العلماء -٦٨
  ".اإلزار"يلبس  :الذي يكون على املنكبني" الرداء"ومع 
  .تبدي حجم األعضاء" السراويل: "ألن
  ".الرداء"يستر ذلك، وال يستره " القميص"و

  ـــــــ
وابن ماجه ) ٤٥٩٣، ٤٥٩٢(والنسائي ) ١٣٠٥(والترمذي ) ٣٣٣٦(وأبو داود ) ١٨٦٢٠(رواه أمحد  ١
  ".لوزنحديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان يف ا: "وقال الترمذي) ٢٢٢١، ٢٢٢٠(

اشترى : "ونقل عن ابن القيم رمحه اهللا قوله). ١٠/٢٧٢(وقد صححه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري 
وروي يف حديث أنه لبس : "مث قال" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السراويل، والظاهر إمنا اشتراه ليلبسه

  ).١/١٣٩" (زاد املعاد": وراجع. اهـ"السراويل، وكانوا يلبسونه يف زمانه وبإذنه

  هديه صلى اهللا عليه وسلم يف اللباس وغالب ما يلبسه
وكان أغلب ما يلبسه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ما ينسج من القطن ورمبا لبسوا ما ينسج من  -٦٩

  .١الصوف وغريه
بن راشد على  دخل الصلت: قال ٣، عن جليس أليوب٢كما روى أبو الشيخ األصبهاين بإسناد صحيح -٧٠

أظن أن أقواما يلبسون : "وقال ٤حممد بن سريين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فامشأز منه حممد
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد لبس : الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مرمي، وقد حدثين من ال أهتم

  ".الكتان والقطن واليمنية وسنة نبينا أحق أن تتبع
  غلو يف باب اللباس واألكلذم ال
  :ومقصود ابن سريين هبذا -٧١

  .أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غريه فيتحرون ذلك، تزهدا أو تعبدا
  كما أن أقواما يرون أن ترك أكل اللحم وغريه من الطيبات دائما



  ـــــــ
  ).١/١٤٣" (زاد املعاد"نقل هذه الفقرة وما بعدها ابن القيم  ١
  ).٢/١١٠" (نيل األوطار"الشوكاين يف : ن ابن القيموع
نا محاد بن : قال) زوائد نعيم بن محاد -٦٤(وقي رواية لنب املبارك يف الزهد ) ١٢٣(ص" أخالق النيب وآدابه" ٢

  .يزيد قال حدثين رجل أن صلت دخل على ابن سريين فذكره
وما أثبته من أخالق !! جابر بن أيوب": نيل األوطار"ونقله عنه يف " زاد املعاد"جليس بن أيوب ويف : يف األصل ٣

  .النيب
  .حممد بن سريين: يف األصل ٤

  .أفضل من غريه فيتحرون ذلك
  .وحيرمون على أنفسهم طيبات ما أحل اهللا هلم، حىت يرون التبتل أفضل من التأهل وحنو ذلك

  !!وهذا خطأ وضالل
  .هلدي هدي حممدأن خري الكالم كالم اهللا، وخري ا: بل جيب أن يعلم

إن خري الكالم : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب يوم اجلمعة هبذا فيقول ١كما ثبت يف الصحيح -٧٢
  ".دعة ضاللةكالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاهتا وكل ب

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال َتْعَتدُوا إِنَّ اللََّه ال {: ويف مثل هؤالء أنزل اهللا تعاىل -٧٣
  )٨٨، ٧٨:املائدة(} َه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن َوكُلُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه َحالالً طَيِّباً َواتَّقُوا اللَّ

جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال" الصحيحني"ويف  -٧٤
  .وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما أخربوا كأهنم تقالوها

  ـــــــ
  ).٤٣) (٨٦٧(مسلم  ١

  !وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟: فقالوا
  .أما أ،ا فإين أصلي الليل أبدا: فقال أحدهم
  .أنا أصوم الدهر أبدا: وقال اآلخر
  .أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا: وقال اآلخر

قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين أخشاكم هللا وأتقاكم له، " ١لذينأنتم ا: " فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  ".لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

  .، وهذا لفظه٢رواه البخاري
أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب صلى : عن أنس: ، ولفظه٣ومسلم أيضا -٧٥
   عليه وسلم عن عمله يف السر؟اهللا

  .ال أتزوج النساء: فقال بعضهم
  .ال آكل اللحم: وقال بعضهم

  ـــــــ



  .والتصويب من الصحيحني وهو املوافق للسياق" الذي: "يف األصل ١
  ).٥٠٦٣(البخاري  ٢
  ).٥) (١٤٠١(مسلم  ٣

  وقال بعضهم
  .ال أنام على فراش: 

أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء،  ما بال: "فحمد اهللا، وأثىن عليه، وقال
  ".فمن رغب عن سنيت فليس مين

هو الذي يعدل عنها إىل غريها تفضيال لذلك الغري عليها؛ وهلذا تربأ منه النيب صلى اهللا : ١"الصحيحني"ويف  -٧٦
  .عليه وسلم

  تعريف الراغب عن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
هو الذي يعدل عنها إل غريها تفضيال لذلك الغري عليها؛ وهلذا تربأ منه النيب صلى اهللا : والراغب عن سنته -٧٧

  .عليه وسلم
  .٢"من غشنا فليس منا، ومن محل علينا السالح فليس منا: "كما قال -٧٨
وسلم باعتقاده وحمبته،  وأما إذا مل يرغب عنها بل فعل املفضول مع كونه مفضال هلدي النيب صلى اهللا عليه -٧٩

  .فهذا ال يأمث إال أن يترك واجبا أو يفعل حمرما
  ـــــــ

  ).٦)(١٤٠٢(مسلم ) ٥٠٧٤(البخاري  ١
وهو هبذا اللفظ . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، مع تقدمي اجلملة الثانية على األوىل) ١٦٤) (١٠١(مسلم ٢

  .وقد جاءت كل مجلة منه يف روايات كثرية ،)٣٥٢(برقم " مسند الشهاب"الذي ذكره املصنف يف 

أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام : " أنه قال ١وقد ثبت عنه يف الصحيح -٨٠
  ".سدسه، وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

صيام واملداومة على قيام الليل كله، عن سرد ال ٣أنه هنى عبد اهللا بن عمرو ٢وكذلك ثبت عنه يف الصحيح -٨١
  .وأخربه أن أفضل الصوم وأعدله صيام يوم وفطر يوم

  :فيجب أن يعلم -٨٢
أن هذا أفضل مما فعله كثري من السلف واخللف بصالة الصبح بوضوء العشاء اآلخر كذا كذا سنة، ومن صيام 

  .٣الدهر حىت ال يفطروا إال األيام اخلمسة، ومن التبتل وحنو ذلك
  ـــــــ

  ).١٨٩) (١١٥٩(ومسلم ) ١١٣١(البخاري  ١
  ).١٨٦) (١١٥٩(ومسلم ) ١١٣١(البخاري  ٢
  .والتصويب من مصادر التخريج" عبد اهللا بن عمر: "يف األصل ٣
  :قال احلافظ الذهيب رمحه اهللا: فائدة ٤

مكث حنو من أربعني سنة وقد روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش : "يف ترمجة أيب بكر بن عياش رمحه اهللا



خيتم القرآن يف كل يوم ليلة مرة، وهذه عبادة خيضع هلا، ولكن متابعة السنة أوىل فقد صح أن النيب صلى اهللا عليه 
مل يفقه من قرآ القرآن يف أقل من : وسلم هنى عبد اهللا بن عمرو أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث، وقال عليه السالم

: وعن حيىي بن أكثم قال: "وقال يف ترمجة اإلمام وكيع بن اجلراح رمحه اهللا) ٨/٥٠٣" (الءسري أعالم النب" "ثالث
  ".صحبت وكيعا يف احلضر والسفر وكان يصوم الدهر وخيتم القرآن كل ليلة

  !وإن كان كثري من فقهائنا وعبادنا يرون هذا أفضل من غريه فهذا غلط منهم -٨٣
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت سنها وأمر هبا ورغب فيها وأمر هبا، أن أفضل الطريق طريق ر: والصواب -٨٤

  .واليت داوم عليها
  .١أن يلبس ما تيسر من اللباس من قطن أو صوف أو غريمها: وكان هديه يف اللباس -٨٥
عون عن فالذي رغب عما أباحه اهللا من لباس القطن والكتان وغريمها تزهدا أو تعبدا آمث، نظري الذين ميتن -٨٦

  .لباس الصوف وحنوه وال يلبسون إال أعلى الثياب ترفها وتكربا كالمها مذموم
  ذم ثوب الشهرة

  .٢"العايل واملنخفض: كانوا يكرهون الشهرتني من الثياب: "وهلذا قال بعض السلف -٨٧
  ـــــــ

يه صلى اهللا عليه وسلم هن: هذه عبادة خيضع هلا ولكنها من مثل إمام من األئمة األثرية مفضوله فقد صح: قلت=
عن صوم الدهر، وصح أنه هنى أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث، والدين يسر ومتابعة السنة أوىل فرضي اهللا عن 

  ).١٤٣، ٩/١٤٢" (سري أعالم النبالء" "وكيع وأين مثل وكيع
  .حيث نقل ابن القيم معظم هذه الفقرات) ١٤٣، ١/١٤٢" (زاد املعاد: "راجع ١
عن سفيان الثوري ) ٤٠٠" (إصالح املال"، ويف )٦٤" (التواضع واخلمول"ما رواه ابن أيب الدنيا يف : فمن ذلك ٢
الثياب اجلياد اليت يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة اليت : كانوا يكرهون الشهرتني: "قال

  ".حيتقر فيها ويستذل دينه
  ).٢٣٨" (تلبيس إبليس: "وراجع أيضا

من لبس : "عن ابن عمر يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ١وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه -٨٨
  ".ثوب شهرة؛ ألبسه اهللا يوم القيامة ثوبا مثله

  .٢" ثوب مذلة مث تلتهب فيه النار: "ويف رواية -٨٩
  ذم ثوب اخليالء

ه اهللا بنقيض ذلك فأذله كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيالء بأن وهذا ألنه قصد به االختيال والفخر؛ فعاقب -٩٠
  ".قارون"خسف به األرض وحنو ذلك كما فعل ـب

بينما رجل جير إزاه خيالء خسف اهللا به األرض، : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٣"الصحيحني"ويف  -٩١
  ".فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة

من جر ثوبه خيالء، مل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د اهللا بن عمر قالعن عب ٤"الصحيحني"ويف  -٩٢
  ".ينظر اهللا إليه يوم القيامة

  ـــــــ



) ٩٥٦٠(والنسائي يف الكربى ) ١٣٩و٢/٩٢(وأمحد ) ٣٦٠٦(واللفظ له، وابن ماجه ) ٤٠٢٩(أبو داود  ١
  ".ثوب مذلة"بلفظ 
  ).٣/٢٠١" (صحيح ابن ماجه"وحسنه األلباين يف ). ٣٦٠٧(ابن ماجه  ٢
بينما رجل : "عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٤٩) (٢٨٠٠(ومسلم ) ٥٤٥٢(البخاري  ٣

  ".ميشي قد أعجبته مجته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل يف األرض حىت تقوم الساعة
  .عنهما من حديث ابن عمر رضي اهللا) ٣٢٩٧(عند البخاري : واللفظ املذكور

  ).٤٤)(٢٠٨٥(ومسلم ) ٣٦٥٦(البخاري  ٤

  اإلسبال يف اإلزار
اإلسبال يف : "وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -٩٣

  .١"القميص واإلزار والعمامة، من جر منها شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة
  .ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القميص فهو يف اإلزار: عن ابن عمر قال ٢وروى أبو داود -٩٤

  حكم لبس الدين والرفيع من الثياب
وكذلك لبس الدين من الثياب مكروه، ولبسه تواضعا حممود كما أن لبس الرفيع تكربا مذموم، ولبسه  -٩٥

  .إظهارا لنعمة اهللا وجتمال حممود
ال يدخل اجلنة من : "ن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمع ٣"صحيح مسلم"ففي  -٩٦

  ".كان يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب، وال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال خردل من إلميان
  يا رسول اهللا إين أحب أن يكون ثويب حسنا ونعلي حسنا أفمن الكرب ذلك؟: قال رجل

  ـــــــ
وابن ) ٥٣٣٤(برقم ) ٨/٢٠٨(ويف اجملتىب ) ٩٧٢٠(برقم ) ٥/٤٩١(والنسائي يف الكربى ) ٤٠٩٤(د أبو داو ١

  ).٣٥٧٦(ماجه 
  ).٢/٢٤٤(والبيهقي ) ٢/١٣٧(وأمحد ) ٤٠٩٥(أبو داود  ٢
  ).١٤٧) (٩١(مسلم  ٣

  ".ال إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط الناس: "فقال
وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لبس يف السفر  ١"البخاري"ح الذي يف وقد ذكرنا احلديث الصحي -٩٧

  .من صوف" جبة"
يا بين لو رأيتنا وحنن مع نبينا وقد أصابنا السماء؛ : قال أيب: وعن أيب بردة بن أيب موسى األشعري قال -٩٨

  .حسبت أن رحينا ريح ضأن
  ".صحيح: "وقال ٢رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي

  شعرال
  ":الشعر"وكذلك  -٩٩
، وعليه مرط مرحل ]ذات غداة[خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت -١٠٠

  .من شعر أسود



  .٣رواه مسلم وغريه
  ـــــــ

  ).٨(راجع ما تقدم ص  ١
حه ابن وصح) ٤١٩، ٤/٤٠٧(وأمحد ) ٢٤٧٩(والترمذي ) ٣٥٦٢(وابن ماجه ) ٤٠٣٣(رواه أبو دود  ٢

  ).٤/٢٠٨(واحلاكم) ١٢٣٥(حبان 
  ".أنه كان ثياهبم الصوف، فإذا أصاهبم مطر جييء من ثياهبم ريح: ومعىن هذا احلديث: "وقال الترمذي

  .وما بني املعقوفتني زيادة منهما) ٢٤٧٦٧(وأمحد ) ٢٠٨١(مسلم  ٣

  :عن أيب بردة قال ١"الصحيحني"ويف  -١٠١
  .٢ارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من اليت يسموهنا امللبدةدخلت على عائشة، فأخرجت إلينا إز

  .فأقسمت باهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض يف هذين الثوبني
  .أحب الثياب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .لكن كان املنسوج من القطن وحنوه أحب إليه من الصوف -١٠٢
  :تادة قالعن ق ٣"الصحيحني"كما أخرجاه يف  -١٠٣

أي اللباس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أعجب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلنا ألنس
  وسلم؟
  .احلربة: قال

  ٤"احلربة"و -١٠٤
  برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من: 

  ـــــــ
  ).٣٤) (٢٠٨٠(ومسلم)٥٨١٨(البخاري  ١
  .يشبه اللبد، ويقال هنا املرقعأي ثخن وسطه وصفق حىت صار ": ملبدا"
  ).٦/٢١٤"(فتح الباري"
  .والتصويب من مصادر التخريج" امللبد:"يف األصل ٢
  ).٣٢) (٢٠٧٩(ومسلم ) ٥٨١٢(البخاري ٣
لوهنا أخضر : وقال الداودي. موشية خمططة: وقال اهلروي. احلربة بوزن عنبة برد ميان: قال اجلوهري":" احلربة" ٤

. هي من برود اليمن تصنع قطن وكانت أشرف الثياب عندهم: وقال ابن بطال. كذا قال. ةألهنا لباس أهل اجلن
  ).١٠/٢٧٧" (فتح الباري" "التزيني والتحسني: مسيت حربة ألهنا حترب أي تزين والتحبري: وقال القرطيب

ن الكتان اليت ينسجها املنسوجة م ١نسج اليمن، ألهنا قريبة منهم، ورمبا لبسوا ما جيلب من الشام ومصر، كالقباطي
  .القبط
  .٢"السنن"وقد روي ذلك يف  -١٠٥

  ـــــــ
  .ثياب بيض تصنع مبصر، واحدها قبطية وقبطية بضم القاف وكسرها": القباطي" ١



  ).٣/٣٣" (اإلمالء املختصر يف شرح غريب السري"
وحتتية مشددة مجع قبطية، بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة ": القباطي):"١١/١٧٤" (عون املعبود" وقال يف

ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إىل القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف ": النهاية"وهي على ما يف 
والقبطي ثوب من كتان رقيق يعمل ": املصباح"من تغيري النسب، وهذا يف الثياب، فأما يف الناس فقبطي بالكسر ويف

  ".مبصر نسبة إىل القبط
) ٨/٢٠٣"(اجملتىب"ويف ) ٩٦٤٦" (الكربى"، والنسائي يف )١٧٨٧(، والترمذي)٤٠٦٠(دأبو داو ٢

  ).٣/١٣٤،١٨٤،٢٥١،٢٩١(، وأمحد)٥٣١٥(برقم
  ".حسن صحيح غريب:"وقال الترمذي

  هديه صلى اهللا عليه وسلم يف الطعام وما كان يأكل
  .ال يرد موجودا وال يتكلف مفقودا: كانت سريته يف الطعام: وكذلك -١٠٦
  .فما قرب إليه شيء من الطيبات إال أكله إال أن تعافه نفسه -١٠٧
  .وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإال تركه -١٠٨
ليس حبرام :" كما ترك الضب، ألنه مل يكن قد اعتاد أكله ومل حيرمه على الناس بل أكل على مائدته، وقال -١٠٩

  ١"ولكن مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه
  .حيب احللواء والعسل: وكان -١١٠

  .القثاء بالرطب: ويأكل -
  .حلم الدجاج وغريه: ويأكل -

  :وكان أحيانا -١١١
  يربط على بطنه احلجر من اجلوع -
  .٣ال يوقد يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار ٢]و[ويرى اهلالل فاهلالل فاهلالل، -

  ـــــــ
  .عباس عن خالد بن الوليدعن ابن ) ٤٣) (١٩٤٥(ومسلم ) ٥٤٠٠(البخاري ١
  .يستقيم هبا السياق" زاد املعاد"ما بني املعقوفتني زيادة من  ٢
  .حيث نقل هذا الفصل بكامله) ١/١٤٧،١٤٨" (زاد املعاد:"راجع ٣

  هديه صلى اهللا عليه وسلم يف لبس العمامة
ه، وكانوا مع ذلك وكذلك أصحاب١"القلنسوة"على " العمامة"وكان أيضا صلى اهللا عليه وسلم يلبس -١١٢

، وهلذا كانوا يديرون العمائم حتت أذقاهنم، ويسمى ٢يركبوا اخليل، ويطردوهنا ويقاتلون يف سبيل اهللا
  ".التلحي"ذلك

  معىن االقتعاط
" وفسر أبو عبيد. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالتلحي وهنى االقتعاط: ٣"غريب أيب عبيد" ويف -١١٣

  .وال يدير عمامته حتت ذقنه: عن أيب نعيم" االقتعاط
  .٤وقد روي عن غري واحد من الصحابة والتابعني كراهة هذه العمة -١١٤



  وكان أهل الشام حملاربتهم للعدو ومقاتلتهم إياه حمافظني -١١٥
  ـــــــ

  ).١/١٣٥"(زاد املعاد:" راجع ١
  ).٤/١٠٤" (جم الكبرياملع"و) ١/٤٤٨"(مسند ابن اجلعد"و)٥/١٨١" (املنصف البن أيب شيبة:"راجع ٢
أصل هذا يف لبس العمائم ذلك أن العمامة يقال هلا :" وقال أبو عبيد): ٣/١٢٠(أليب عبيد " غريب احلديث" ٣

املقعطة، فإذا الثها املعتصم ومل جيعلها حتت حنكه قيل اقتعطها فهو املنهي عنه، فإذا أدارها حتت قيل تلحها تلحيا 
  ".وهو املأمور به
" الفائق"و)٤/٨٨،٢٤٣(البن األثري " النهاية"، و)٢/٢٥٦(البن اجلوزي " غريب احلديث:" وراجع أيضا
  ).٣/٣١٠(للزخمشري " الفائق"و) ٣/١٧٦(للزخمشري 

  ).٣/١٢٨٠" (أحكام أهل الذمة"و)٥/١٧٦" (شعب اإلميان"،و )١١/٨٠( ملعمر بن راشد" اجلامع:" راجع ٤

  .هعلى هذه السنة، كما ذكر ذلك اإلمام أمحد وغري
  تفسرب التلحي

أن يشد ": التلحي" ليس هو التلثم على الفم واألنف، فإن ذلك مكروه يف الصالة، ولكن": التلحي"و -١١٦
العمامة ويربطها على احلنك، حبيث تثبت العمامة على الرأس وهي نظري الكالليب واخليوط اليت تتخذها األجناد يف 

  .زمننا هذا لشد عمائمهم على رؤسهم
  العمامة املسح على

مسح على عمامته، ورخص يف : وقد استفاضت األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه -١١٧
  .١"املسح على العمامة

  .٢"من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهللا:" حىت قال عمر ابن اخلطاب -١١٨
  ـــــــ

الصحابة، ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أيب بكر وعمر،  إمجاع: املسح على العمامة:" قال املصنف رمحه اهللا ١
أبو بكر وعمر وسعد بن أيب : روي املسح على العمامة عن مثانية من الصحابة وهم: وقال أبو إسحاق الشالنجي

  ).١/٢٦٣" (شرح العمدة" "وقاص وأبو موسى األشعري وأنس بن مالك وعبد الرمحان بن عوف وأبو الدرداء
ولو كان املسح على العمامة وجوده كعدمه يف :" للخالل مث قال) ١/٢٦٣" (شرح العمدة" عزاه املصنف يف ٢

حصول اإلجزاء به وأن الفرض إمنا هو مسح بعض الرأس مل يكن يف حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان 
:" قول عمرالواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس أصال فكيف ينسب إليهم ما مل يقولوه والستحال 

اهـ وفد أو رده " إمنا طهره مسح بعض الرأس: من مل يطهره املشح على العمامة فال طهره اهللا، فإن املخالف يقول
  "جزئه"بلفظ من مل يطهره املسح على اخلمار فال طهره اهللا وغزاه لعباس الرافعي يف ) ٢٦٩٩٩" (يف كنز العمال

سح الناصية، ولكن قد جاءت األحاديث مبسح العمامة بال من العلماء أن ذلك كان مع م/ فظن طائفة -١١٩
  .ناصية
  .١إن ذلك يف العمامة اليت على السنة، وألنه يشق خلعها: وقال طائفة منهم اإلمام أمحد -١٢٠
  .٢ويف ذات الذؤابة بال تلحي خالف -١٢١



  .إن ذلك يف العمائم مطلقا: وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه
  ذؤابة بني الكتفنيمن السنة إرخاء ال

  .٣وإرخاء الذؤابة بني الكتفني معروف يف السنة -١٢٣
  ـــــــ

  ).١٨٥،١٨٦/ ١(للمرداوي " اإلنصاف"و)٢٧٢-١/٢٦٧(البن تيمية" شرح العمدة:"راجع ١
جوازه، ألنه : أحدمها: وإن كانت ذات ذؤابة ومل تكن حمنكة ففي املسح عليها وجهان:" قال ابن قدامة رمحه اهللا ٢
" ال جيوز ألهنا داخلة يف عموم النهي وال يشق نزعها: تشبه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادهتم الذؤابة، والثاين ال
  ).١/٣٨١" (املغين"
  :قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا: فائدة ٣
و أن النيب إمنا كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس اهللا روحه يف اجلنة يذكر يف سبب الذؤابة شيئا بديعا وه" 

: اختذها صبيحة املنام الذي رآه يف املدينة ملا رأى رب العزة تبارك وتعاىل فقال يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت
احلديث، وهو يف الترمذي، وسئل عنه البخاري؟ .. فوضع يده بني كتفي فعلمت ما بني السماء واألرض. ال أدري
أرخى الذؤابة بني كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة اجلهال وقلوهبم،  فمن تلك احلال: قال. صحيح: فقال

  ).١٣٧، ١٣٦" (زاد املعاد". "ومل أر هذه الفائدة يف إثبات الذؤابة لغريه

رأيت النيب صلى اهللا عليه : عن عمرو بن حريث قال١وأهل السنن األربعة" صحيحه" كما روى مسلم يف -١٢٤
  .عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه وسلم على املنرب وعليه

ورووا أيضا عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة  -١٢٥
  ٢.سوداء

  لبسه صلى اهللا عليه وسلم يف كل موطن ما يناسبه
على رأسه " املغفر"أهبة القتال و ومل يذكر يف هذا احلديث ذؤابة، وذلك أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه -١٢٦
  ٤فلبس يف كل موطن ما يناسبه  ٣

  ":شد الوسط"وأما  -١٢٧
  .فقد كان من الصحابة من يشد وسطه بطرف عمامته

  .ومنهم من كان يقاتل بال شد وسط
  :يف آثار" املنطقة"وقد جاء ذكر  -١٢٨

  ـــــــ
وابن ) ١١٥،١١٦(والترمذي يف الشمائل ) ٨/٢١١(والنسائي ) ٤٠٧٧(وأبو داود )٤٥٣) (١٣٥٩(مسلم  ١

  )٢/٢٥٣(للسفاريين " غذاء األلباب:"وراجع). ٣٥٨٧(ماجه 
وابن ماجه ) ١٧٣٥(والترمذي ) ٥/٢٠١،٨/٢١١(والنسائي ) ٤٠٧٦(وأبو داود ) ٤٥١)(١٣٥٨(مسلم ٢
)٢٨٢٢،٣٥٨٥.(  
  ).٣٥(تقدم خترجيه ص  ٣
  ).١/١٣٥،١٣٦" (زاد املعاد"نقل هذه الفقرة وما قبلها ابن القيم يف ٤



  .، ولكن مل يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يشد وسطه مبنطقة١هي احلياصة": املنطقة"و -١٢٩
  املهاميز
  :٢"املهاميز"وأما  -١٣٠

  .فما كانوا حيتاجون إليها، فإن اخليل العربية مع الراكب اخلبري بالركوب ال حيتاج مهماز
  .م كانوا يركبون مبهاميز، وإمنا اختذها من اختذها للحاجة إليهاوهلذا مل ينقل يف احلديث أهن -١٣١

  األكمام الواسعة والضيقة
مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يتخذون األكمام الطوال وال الواسعة سعة : وكذلك أيضا -١٣٢
  .كبرية
  .٣هذه الزيادة سرفبل قد تقدم أن كم قميص النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إىل الرسغ، و -١٣٣
  .فاملقاتل ال يتمكن من القتال بذلك: وأيضا -١٣٤
  إمنا اختذها بعض املنتمني إىل: وبعض الناس يقول -١٢٥

  ـــــــ
  ).١٧(تقدم تعريفها ص ١
  ).١٧(تقدم تعريفها ص ٢
يلبسها هو وال أحد وأما هذه األكمام الواسعة الطوال اليت هي كاإلخراج، فلم :"قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا ٣

  ).١/١٤٠" (زاد املعاد" "من الصحابة البتة، وهي خمالفة لسنته، ويف جوازها نظر، فإهنا من جنس اخليالء

  .العلم، ألجل محل الكتب فيها
  .أن أحد كميه كان واسعا واألخر ضيقا فهو كذب: وما يروى عن بعض األئمة -١٣٦

  إطالة الذؤابة من اإلسبال املنهي عنه
  .كذلك إطالة الذؤابة كثريا هو من اإلسبال املنهي عنهو -١٣٧
على العمائم ال أصل له يف السنة، ومل يكن من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١واعتياد لبس الطيالسة -١٣٨

  .والصحابة
عن النواس بن مسعان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الدجال أنه  ٢"صحيح مسلم"بل ثبت يف  -١٣٩

  .رج معه سبعون ألف مطيلس من يهود أصباهنانخي
  الطيالسة من شعار اليهود

  .٣وكذلك جاء يف غري هذا احلديث أن الطيالسة من شعار اليهود -١٤٠
من تشبه : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ٤وهلذا كره من كره لبسها؛ ملا رواه أبو داود وغريه -١٤١

  ".بقوم فهو منهم
  ـــــــ

  ).٢/٢٥٦" (غذاء األلباب" "واملراد بالطيلسان الطيلسان املقور كما صححه علمائنا:" السفاريين قال ١
  ).١٢٤) (٢٩٤٤(مسلم ٢
" سبل اهلدى والرشاد"وقارن بـ) ٢/٢٥٦(للسفاريين " غذاء األلباب: "يف حكم لبس الطيالسة: راجع ٣



)٤٦٢-٧/٤٥٥.(  
  ).٣١(تقدم خترجيه ص  ٤

  ".ليس منا من تشبه بغرينا: "قالأنه  ١ويف الترمذي -١٤٢
  التقنع للحاجة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل أيب بكر متقنعا : ٢الذي جاء ذكره يف حديث اهلجرة": التقنع"وأما  -١٤٣
  .باهلاجر، فذاك فعله صلى اهللا عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك

  ".التقنع"ففعله للحاجة، ومل تكن عادته 
  .لغري حاجة ينهى عنه الرجال؛ ألنه تشبه بالنساء" التقنع"بل " التطليس""هو " التقنع" وليس -١٤٤
لعن الرجال املتشبهني بالنساء، : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري وجه أنه ٣وقد ثبت يف الصحاح -١٤٥

  .ولعن النساء املتشبهات بالرجال
  ـــــــ

" الصحيحة"وإسناده ضعيف إال أن له شواهد تقويه وراجع ) ٧٣٧٦(والطرباين يف األوسط ) ٢٦٩٦(الترمذي  ١
  ).٢١٩٤(لأللباين 

  ).٣٩٠٦(البخاري  ٢
" حسن صحيح: "وقال) ٢٧٨٤(والترمذي ) ٤٠٩٧(وأبو داود ) ٥٨٨٥(والبخاري ) ٣٣٩، ١/٣٣٠(أمحد  ٣

  .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما) ١٩٠٤(وابن ماجه 

  فضة ولبس احلريروأما احللية بالذهب وال: فصل
  احللية بالذهب والفضة ولبس احلرير

ال تشربوا يف آنية الذهب : " عن حذيفة بن اليمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ١"الصحيحني"ففي  -١٤٦
  ".والفضة، وال تأكلوا يف صحافها؛ فإهنا هلم يف الدنيا، ولكم يف اآلخرة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  صلى اهللا عليه وسلم قالتعن أم سلمة زوج النيب ٢"الصحيحني"ويف  -١٤٧
  ".الذي يشرب يف إناء الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم: "وسلم

  أمرنا بسبع وهناهنا عن سبع
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع، وهنانا عن : "عن الرباء بن عازب قال ٣"الصحيحني"ويف  -١٤٨
  :أمرنا بـ: سبع

  .عيادة املريضب -
  .وإتباع اجلنازة -

  ـــــــ
  ).٤) (٢٠٦٧(ومسلم ) ٥٤٢٦(البخاري  ١
  ).١) (٢٠٦٥(ومسلم ) ٥٦٣٤(البخاري  ٢
بضم التحتانية وفتح اجليم وسكون الراء مث جيم مكسورة مث راء، من اجلرجرة، وهو صوت يردده البعري ": جيرجر"



  ).١٠/٩٧" (فتح الباري".يف حنجرته إذا هاج حنو صوت اللجام يف فك الفرس
  ).٣) (٢٠٦٦(ومسلم ) ١٢٣٩(البخاري  ٣

  .وتشميت العاطس -
  .وإبرار القسم أو املقسم -
  .ونصر املظلوم -
  .وإجابة الداعي -
  .وإفشاء السالم -

  :وهنانا عن
  .خواتيم أو ختتم بالذهب -
  .وعن شرب بالفضة -
  .وعن امليثار -
  .١وعن القسي -
  .ستربق، والديباجاحلرير، واإل: وعن لبس -

ال تلبسوا احلرير : " عن عمر بن اخلطاب قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ٢"الصحيحني"ويف  -١٤٩
  ".فإنه من يلبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة

  ـــــــ
. اثياب منسوجة من كتان وإبريسيم وضلعة كانت جتيء مصر من قرية تسمى القس، فنسبت إليه": القسي" ١
  ).٦/٥٢٩(البن األثري " جامع األصول"
  ).١١) (٢٠٦٩(ومسلم ) ٥٨٣٤(البخاري  ٢

هنانا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن نأكل : وعن حذيفة بن اليمان قال -١٥٠
  .١رواه البخاري. فيها، وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه

شيء ": املياثر"و. هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جلوس على املياثر: م قالوعن علي عليه السال -١٥١
  .٢رواه مسلم. كانت جتعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف األرجوان

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ حريرا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله : وعن علي بن أيب طالب -١٥٢
  ".إن هذين حرام على ذكور أميت: "مث قاليف مشاله، 

  .٣رواه أبو داود والنسائي وغريمها
أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على : "وعن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -١٥٣

  ".ذكورها
  .٤"حديث حسن صحيح: "رواه النسائي والترمذي، وقال

  ـــــــ
  ).٥٨٣٧(البخاري  ١
  ).٦٤) (٢٠٧٨(مسلم  ٢



وصححه ابن حبان ) ١١٥، ١/٩٦(، وأمحد )٣٥٩٥(وابن ماجة ) ٨/١٦٠(، والنسائي ٤٠٥٧()أبو داود  ٣
)٥٤٣٤.(  
  ).٢٧٧" (اإلرواء "وراجع ) ١٧٢٠(والترمذي ) ١٩٠، ٨/١٦٠(النسائي  ٤

ضع إصبعني عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن لبس احلرير إال مو ١وقد ثبت يف الصحيح -١٥٤
  .أو ثالث أو أربع

  ما رخص يف لبسه من احلرير
فلهذا رخص العلماء يف مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة اجليب والعلم واألزرار واخليوط  -١٥٥
  .وحنومها
أنه أرخس للزبري ابن العوام وعبد الرمحن ابن عوف لبس احلرير من حكة كانت  ٢وثبت أيضا يف الصحيح -١٥٦
  .هبما

  .فلهذا رخصوا يف أصح القولني لبسه للحاجة كالتداوي به وحنو ذلك، وثبت عن مجاعة من الصحابة -١٥٧
  .٣وروي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الرخصة يف لبس اخلز وهو صوف ينسج باحلرير -١٥٨

  ـــــــ
  ).١٥) (٢٠٦٩(مسلم  ١
  .ابن مالك رضي اهللا عنهمن حديث أنس ) ٢٤) (٢٠٧٦(ومسلم ) ٢٩١٩(البخاري  ٢
إمنا هنى رسول اهللا صلى : واحتج أيضا من أجاز لبس املختلط حبديث ابن عباس: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ٣

أخرجه الطرباين . اهللا عليه وسلم عن الثوب املصمت من احلرير، فأما العلم مىن احلرير وسدى الثوب فال بأس به
  .داودبسند حسن هكذا، وأصله عند أيب 
  .إمنا هنى عن املصمت إذا كان حريرا: وأخرجه احلاكم بسند صحيح بلفظ

  .هنى عن مصمت احلرير فأما ما كان سداه من قطن أو كتان فال بأس به: وللطرباين من طريق ثالث
  =النهي عن احلرير حقيقة يف اخلالص، واإلذن يف القطن: واستدل ابن العريب للجواز أيضا بأن

  احلريرحكم ما نسج يف 
إذا نسج يف احلرير غريه، وكان ذلك الغري أظهر وأكثر جاز، وإن كان احلرير أقل : فلهذا قال العلماء -١٥٩

  .وأظهر ففيه نزاع بني العلماء
  وتنازع العلماء يف لبس احلرير حني القتال؟ -١٦٠

  .ومن رخص به احتج بأن عمر بن اخلطاب أذن يف ذلك
  .اهللا االختيالوألنه يف حال احلرب حيب : قالوا

  ـــــــ
  .وحنوه صريح، فإذا خلط حبيث ال يسمى حريرا ال يتناوله االسم وال تشمله علة التحرمي خرج عن املمنوع فجاز= 

لبسه عشرون نفسا من الصحابة وأكثر، : وقد ثبت لبس اخلز عن مجاعة من الصحابة وغريهم، قال أبو داود
وأعلى ما ورد يف ذلك ما أخرجه أبو داود . ئفة من التابعني بأسانيد جيادوأورده ابن أيب شيبة عن مجع منهم وعن طا

رأيت رجال على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو : والنسائي من طريق عبد اهللا بن سعد الدشتكي عن أبيه قال



أتت : الوأخرج ابن أيب شيبة من طريق عمار ابن أيب عمار ق. كسانيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
  .مروان بن احلكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أنه ثياب سدها من حرير وجلمتها من غريه: واألصح يف تفسري اخلز
  .تنسج خملوطة من حرير وصوف وحنوه: وقيل
لى ما خيلط باحلرير لنعومة أصله اسم دابة يقال هلا اخلز، مسي الثوب املتخذ من وبره خزا لنعومته، مث أطلق ع: وقيل
  .احلرير

فال يصح االستدالل بلبسه على جواز لبس ما خيالطه احلرير ما مل يتحقق أن اخلز الذي لبسه السلف : وعلى هذا
  .واهللا أعلم. كان من املخلوط باحلرير

  .اهـ"الكراهة: وأجاز احلنفية واحلنابلة لبس اخلز ما مل يكن فيه شهرة، وعن مالك
  ).٢٥٩، ١٠/٢٩٤" (يفتح البار"

إن من اخليالء ما حيبها اهللا، ومن اخليالء : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ١"سنن أب داود"كما يف  -١٦١
وأما اخليالء اليت يبغضها اهللا . فاختيال الرجل نفسه يف احلرب والصدقة: فأما اخليالء اليت حيبها اهللا. ما يبغضها اهللا

  ".البغيفاخليالء يف الفخر و
إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف هذا : "واختال أبو دجانة يوم أحد بني الصفني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -١٦٢
  .٢" املقام

  ـــــــ
وابن خزمية ) ٤٧٦٢) (٢٩٥(وصححه ابن حبان ) ٥/٤٤٥(وأمحد ) ٥/٧٩(والنسائي ) ٢٦٥٩(أبو داود  ١
  .عن جابر ابن عتيك) ٢٤٧٨(

  ).١/٥٧٩(وصححه احلاكم ) ٤/١٥٤(رواه أمحد: ن عقبة بن عامرويف الباب ع
  ).٦٥٠٨(برقم ) ٧/١٠٤(الطرباين يف الكبري  ٢

  "احللية"وأما 
  ما يباح من حلية الذهب والفضة

  .١فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اختذ خامتا من فضة -١٦٣
ذ أنفا من ورق، فأننت عليه، فأمره رسول اهللا صلى اهللا وعن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكالب فاخت -١٦٤

  .٢عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب
  .٣كانت قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضة: وعن أنس بن مالك قال -١٦٥

  ".حديث حسن"روامها أبو داود والنسائي والترمذي، وقال عن كل منهما 
  ـــــــ

  .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه) ٢٠٩٢(ومسلم ) ٥٨٧٧(البخاري  ١
) ٥/٢٣(وأمحد ) ١٧٧١(والترمذي ) ٩٤٦٣(ويف الكربى ) ٨/١٦٤(والنسائي يف اجملتىب ) ٤٢٣٢(أبو داود  ٢

  ).٥٤٦٢(وصححه ابن حبان 
  ).٤/٢٥٨٨(شرح معاين اآلثار : وراجع



وإسناده ) ١٦٩١(مذي والتر) ٨/٢١٩(، ويف اجملتىب )٩٨١٥(، والنسائي يف الكربى )٢٥٨٣(أبو داود  ٣
  ).٦٣" (خمتصر الشمائل:"صحيح كما قال األلباين يف

  ).٨٢٢" (اإلرواء"وراجع 
بفتح القاف ما على رأس أعلى القائم، : مقبضه، وقبيعة السيف: قائمة السيف: "يف مواضع احللية من السيف: فائدة

حديده : على فم الغمد، والنصل – إذا أغمد السيف –طرفا حديده يف أسفل القائم معترضة تقع : والشاربان
  ".والبكرات اليت يف طرف السيف. يلبسها طرف الغمد

  .٠)٤٠١٣" (دالالت السمعية"راجع 

  .أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن الذهب إال مقطعا ١ويف السنن -١٦٦
. كان الشعب سلسلة من ذهبوعن أنس بن مالك أن قدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انكسر فاختذ م -١٦٧

  .٢رواه البخاري هكذا
رأيت قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع : مث رواه عن عاصم قال -١٦٨

  .إن الذي سلسله أنس بن مالك: فقيل. ٣فسلسله بفضة
  :فلهذه اآلثار قال العلماء -١٦٩

  .ذ أنف منهيباح من الذهب ما تدعوا إليه الضرورة كاختا -
  .ويباح خامت الفضة -
  .وتباح حلية السيف بالفضة -

  ـــــــ
من ) ٩٨، ٤/٩٢٥(وأمحد ) ١٦٣، ٨/١٦١(ويف اجملتىب ) ٩٤٦١(والنسائي يف الكربى ) ٤٢٣٩(أبو داود  ١

  .حديث معاوية رضي اهللا عنه
: يب طالب وأيب احلارث واللفظ لهذكر القاضي يف اللباس قال يف رواية صاحل وعبد اهللا وأ: "قال املصنف رمحه اهللا

الشيء اليسري كأشد أسنانه وما كان مثله ال يزين : وقال. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الذهب إال مقطعا
به الرجل، وأما اخلامت وحنوه فال، وذلك ألنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهو اليسري منه مباح مطلقا 

 -٢/٣٠٢٩" (شرح العمدة" "اجة؛ ألنه قد دلت النصوص على حترمي خامت الذهب وحنوهلكن ال بد أن يكون حل
  ).الصالة

  ).٣١٠٩(البخاري  ٢
  ).٥٦٣٨(البخاري  ٣

  ١وأما حلية املنقطة بالفضة واخلوذة واجلوشن واخلودة والران
  .ففيه قوالن للعلماء خبالف لباس اخليل كالسرج واللجام: وحنو ذلك من لباس احلرب -١٧٠
  ":حلية الذهب"وكذلك تنازعوا يف  -١٧١
  .ال يباح منه شيء: فقيل
  .يباح كسري الذهب مطلقا: وقيل
  .يباح يف السالح: وقيل



  .يف السيف خاصة: وقيل
  .٢وهذه األقوال األربعة يف مذهب أمحد وغريه -١٧٢
  .فضةحديث غريب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يف سيفه ذهب و ٣ويف الترمذي -١٧٣

  ـــــــ
املطلع على ". "شيء يلبس حتت اخلف معروف ومل أره وال اخلوذة يف كالم العرب: قال اجلوهري": "الران" ١

  ).١٣٦(للبعلي " أبواب املقنع
  ).٨٨، ٢/٨٧" (جمموع الفتاوى"و) ٣١٢-٢/٣٠٧" (شرح العمدة: "راجع ٢
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة : لعن هود بن عبد اهللا بن سعد عن جده قا) ١٦٨٣(رواه الترمذي  ٣

ال نعرفه إال من هذا الوجه، وقد تكلم حيىي " حديث غريب"يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله 
  ).٦٤(ص " خمتصر الشمائل"القطان يف عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه األلباين يف 

  .١أجالء الصحابة كان يف سيفه مسمار من ذهبوكذلك عثمان بن حنيف أحد  -١٧٤
يدل على جواز ذلك؛ فلذلك جوزه كثري من  ٢وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الذهب إال مطلقا -١٧٥

  .واهللا أعلم. ٣العلماء كأمحد يف األرجح عنه وغريه
  .همتت حبمد اهللا وعونه ومنه وكرمه واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآل

  ـــــــ
  ).٨/٢٨٧(أخرجه ابن أيب شيبة  ١
  ).٦٧(تقدم خترجيه ص  ٢
فأما استعمال الذهب يف سالحه كاملسمار يف السيف والسبائك فيه وقبيعة : قال اآلمدي: "قال املصنف رمحه اهللا ٣

ص خياف أن يسقط يف الف: السيف ونعله فيجوز، وهذا أبني يف كالم أمحد، قال يف رواية األثرم وابراهيم ابن احلارث
إمنا رخص يف األسنان يعين وما كان للضرورة، قيل لقد كان يف سيف عثمان بن : جيعل فيه مسمار من ذهب، قال
ذاك اآلن سيف، وذلك ألن املقصود من السالح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن حيلى : حنيف مسمار من ذهب، قال

" شرح العمدة.." "ذا املقصود، ولذلك جاز لبس احلرير حني القتالمبا يفيد إرهاب العدو، وخيالء املسلم تكميال هل
)٣١٢-٢/٣١١.(  
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