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  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم و رمحة هللا

شاء هللا صحة مذهب اجلمهور يف حترمي االسبال للخيالء فقط و قد انتشر يف عصران  يف هذا البحث سابني ان
ال يسوغ فيها  و اهنا قول حترمي االسبال مطلقا حىت ظن بعض الناس اهنا مسألة منتهية و ال نقاش فيها احلال

 بتقييد االسبال ابخليالء اخلالف و هذا خطأ كبري و هو تعدي ايضا على خرية السلف الذين قالوا

 
 

  الشيخ عبد الوهاب مهية انبه االخوة ان اغلب الكالم منقول من رسالة

 

 ورد يف االسبال عدة احاديث هي

 ء مل ينظر هللا اليه يوم القيامة متفق عليه وهو منالصالة و السالم من جر ثوبه خيال قال رسول هللا عليه

ماجه وكذا مالك  حديث عبد هللا بن عمر ) ر ( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن
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البخاري والنسائي وأمحد يف  وأمحد من طرق كثرية عن ابن عمر به وقال الرتمذي حديث حسن صحيح وزاد
يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه فقال النيب ) ص (  كر اي رسول هللا إن أحد شقي إزاريرواية هلم ) قال أبو ب

رواية من طريق انفع قال وأخربين سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت  لست ممن يصنعه خيالء وزاد أمحد يف
 .شربا قالت إذن تنكشف قال فذراعا اليزدن عليه النساء فقال ترخي

 

  : سلم عليه وقال الرسول صلي هللا 

  من جر ثوبه خيالء، مل ينظر هللا إليه يوم القيامة "البخاري "

  : صلي هللا عليه وسلم وقال

 البخاري " ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا"

 2037الصحيحة :  ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار "رواه البخاري و غريه . راجع

 ذلك ففي النار " انظر صحيح اجلامع عضلة ساقيه . مث إيل الكعبني .فما كان أسفل منإزرة املؤمن إيل 

فيما بينه و بني الكعبني . ما كان أسفل من الكعبني فهو يف  إزرة املؤمن إيل نصف الساق . وال جناح عليه
 مل ينظر هللا إليه " انظر صحيح اجلامع النار . من جر إزاره بطرا

 1656الصحيحة:  يل مسبل اإلزار "انظرإن هللا ال ينظر إ"

 
 

القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،  حديث أيب ذر رضي هللا عنه :" ثالثة ال يكلمهم هللا يوم
 هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم اي رسول هللا ؟ قال : فقرأها رسول هللا صلى

 . (106نان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب". رواه مسلم برقم )قال:"املسبل وامل

 

 6592اجلامع برقم  حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار .صحيح صححه االلباين يف صحيح

وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة وإن هللا ال  قال جابر بن سليم قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) إايك
 2722 يلة ( صححه الرتمذي رقمحيب املخ

 

  : قال 5785حديث ايضا ما رواه أيب بكرة رضي هللا عنه عند البخاري 

أيت املسجد . و اثب  خسفت الشمس و حنن عند النيب صلي هللا عليه وسلم . فقام جير ثوبه مستعجال حيت
ني . فجلي عنها . مث أقبل علينا فصلي ركعت ( الناس ) أي رجعوا إيل املسجد بعد أن كانوا خرجوا منه ء الفتح

  : و قال

 " آايت هللا . فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا هللا حيت يكشفها إن الشمس و القمر آيتني من "
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 صحيح إزاره يف صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال حرام( رواه أبو داود ، وهو من أسبل)

 
 

 : املناقشة

 

  فلننظر ادن حديث ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار ملطلق على املقيدكل اخلالف يدور حول محل ا

 

 إزار خيالء وطئه يف النار و حديث من وطئ على

 

ويف مسند اإلمام أمحد عن هبيب بن  : (1/118 قال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف ) التخويف من النار
ن وطئ إزاره خيالء وطئه يف النار" وهو يبني معىن ما يف قال :" م املغفل عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم

 هريرة عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال : " ما حتت الكعبني من اإلزار ففي صحيح البخاري عن أيب

يسحبه يف الدنيا خيالء  النار " ، أن املراد ما حتت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه يف النار كما
 .اهـ

 

قيد معترب و ان االسبال حممول على اخليالء يف كلتا احلالتني  احلكم واحد يف كلتا احلالتني ادن يدل ان اخليالء
 .الثاين صححه االلباين فارجعوا للمصادر و احلديثان صحيحان و

 

 يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا " البخاري ننظر للحديثني االن "ال ينظر هللا

 

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ،  ": ذر رضي هللا عنهحديث أيب 
اي رسول هللا ؟  فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم : قال

 . (106) قمقال:"املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب". رواه مسلم بر 

 

النار نقول له كذلك ال يكلمه هللا عقوبة اثلثة  من قال ان هللا ال ينظر اليه عقوبة اثنية غري ما اسفل القدمني يف
قال انه ال حيمل املطلق على املقيد الن احلكم خيتلف اصبح عنده  الن النظر و الكالم صفتان ادن حسب من

 لخيالء و هذا ابطل قطعا و منه نفهم ان كال االسبالني قصد بههنا ليس هو االسبال ل ثالث حاالت فاالسبال

امر واحد و من قال نفرق  اخليالء و انه سواء ما حتت قدميه يف النار او ان هللا ال ينظر اليه و ال يكلمه فهو
و حكما جديدا و ال شك ان هذا القول فاسد  الن احلكم ليس واحد الزمناه كذلك ابعتبار عدم تكليم هللا له
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محل املطلق على املقيد هلا شروط ان توفرت محلناه و ان مل  هنا نذكر خطأ يقع فيه الكثري و هو ان قاعدة
 ال يعين اننا ال حنمله فلم يقل واحد من اهل العلم انه ان مل يتحد احلكم ال حنمل تتوفر ماذا بفعل ? ??? هذا

املقيد لكنه قد يقيد املطلق  ق قاعدة محل املطلق علىاملطلق على املقيد يف كل احلاالت قطعا امنا قالوا ال نطب
احلكم ال يستفاد منه الضد, قد حيمل ليس حسب  لقرائن او السباب اخرى و قوهلم اننا حنمله ان احتد

 .قليل القاعدة امنا لقرائن كما سنبينه بعد

 

 حرام حديث من أسبل إزاره يف صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال

 

 !!!! حرام حكم اخر ايضا ان قوله عليه الصالة و السالم فليس من هللا يف حل والهل سنعترب 

 

  من هنا يتبني فساد قول من مل حيمل املطلق على املقيد

 
 
 
 

 .حيب املخيلة و نزيد حديث إايك وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة وإن هللا ال

 

الصفة خرجت خمرج الغالب ادن مل يقصد  يدل انهذا دليل ان املخيلة هي املقصودة من التحرمي , هذا 
 .املظنة واحدة يف ذلك العصر التفريق بني االسبال و االسبال للخيالء اد ان

 

 .بكر الصديق لست ممن يصنعه خيالء و نزيد دليل اخر قوله عليه الصالة و السالم اليب

 

يتعاهده او ال فال يغري ذلك يف  السبب ادن كون الصديق القاعدة ان العربة بعموم اللفظ و ليس خبصوص
مل يكن للخيالء دور يف التحرمي ملا استقام لفظ احلديث اد انه لو كان يوجد  اللفظ انه ال يفعله خيالء و لو

بكر ال يفعله  االسبال و االسبال للخيالء لكان جواب رسول هللا عليه الصالة و السالم مبعىن ان ااب فرق بني
 .لزم ان مناط احلكم هو اخليالء يالء رغم ان سقوط ثوبه واضح انه لغري خيالءعمدا لكن احلاق ذالك ابخل

 

 ? االسبال للخيالء من قال من العلماء ابن االسبال احملرم هو
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 : ( 1/277جاء يف )كشاف القناع للبهويت 

 "سأب يف رواية حنبل :" جر اإلزار وإسبال الرداء يف الصالة إذا مل يرد اخليالء فال قال أمحد

 

 :و يف )اجملموع( شرح )املهذب( للنووي رمحه هللا

 واإلزار والسراويل على الكعبني للخيالء ، ويكره لغري اخليالء ، نص عليه الشافعي يف حيرم اطالة الثوب "

 ".البويطي ( وصرح به األصحاب)

 

رجل واملرأة وجر الذيول ، يف فصل ) يف مقدار طول الثوب لل جاء يف ) اآلداب الشرعية ( البن مفلح احلنبلي
 احلنفية :" وروي أن أاب حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائة دينار ، من‘ ( ؛ قال صاحب 'احمليط 

 . " ولسنا منهم وكان جيره على األرض فقيل له : أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال : إمنا ذلك لذوي اخليالء

وال عدمها . وقال أبو بكر عبد العزيز :  عدم حترميه ومل يتعرض لكراهة واختار الشيخ تقي الدين رمحه هللا
وإىل شراك النعل وهو الذي يف املستوعب , قال أبو بكر :  يستحب أن يكون طول قميص الرجل إىل الكعبني

 قال وقيل إىل الكعبني.اهـ , وطول اإلزار إىل مد الساقني

 : ( 3/244و قال ابن عبد الرب رمحه هللا يف ) التمهيد

الـخيالء ، وكل ذلك من  الـخيالء: التكرب ، وهي الـخيالء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال وخمتال شديد
  .فخور البطر والكرب وهللا ال حيب الـمتكربين ، وال حيب كل خمتال

ذكور. غري أن جّر يلـحقه الوعيد الـم وهذا الـحديث يدل علـى أن من جّر إزاره من غري خيالء وال بطر ، أنه ال
حال . وأما الـمستكرب الذي جير ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك  اإلزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل

 .الشديد الوعيد

 

 : (2/116وجاء يف ) شرح صحيح مسلم للنووي رمحه هللا 

مفسرا ىف  فه خيالء كما جاءصلى هللا عليه وسلم :" املسبل إزاره " فمعناه املرخى له اجلار طر  وأما قوله"
وهذا التقييد ابجلر خيالء خيصص عموم  احلديث اآلخر" ال ينظر هللا اىل من جير ثوبه خيالء " ، واخليالء الكرب

جره خيالء . وقد رخص النىّب صلى هللا عليه وسلم ىف ذلك أليب  املسبل ازاره ويدل على أن املراد ابلوعيد من
 " ال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغري اخليالءعنه وق بكر الصديق رضى هللا

 :(138\22الفتاوى ) و قال شيخ اإلسالم يف جمموع

الصاحلة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة .  والفعل الواحد ىف الظاهر يثاب اإلنسان على فعله مع النية
مل يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا فمن ترك مجيل الثياب خبال ابملال  وضرب عدة أمثلة مث قال: وكذلك اللباس
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مأجورا ،  كان آمثا ، ومن لبس مجيل الثياب إظهارا لنعمة هللا وإستعانة على طاعة هللا كان بتحرمي املباحات
حرم إطالة الثوب هبذه النية كما ىف  ومن لبسه فخرا وخيالء كان آمثا ، فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور . وهلذا

جر إزاره خيالء مل ينظر هللا يوم القيامة إليه " فقال  لى هللا عليه وسلم قال :" منالصحيحني عن النىب ص
إزارى يسرتخى إال أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" اي أاب بكر إنك لست ممن  أبوبكر: اي رسول هللا إن طرف

األرض فهو  ف هللا بهوىف الصحيحني عن النىب أنه قال :" بينما رجل جير إزاره خيالء إذ خس . " يفعله خيالء
وإعتقادهم .اهـ ) أي حبسب نياهتم و  يتجلجل فيها إىل يوم القيامة ". فهذه املسائل وحنوها تتنوع بتنوع علمهم

 .( مقاصدهم

 : ( 4/363 وقال رمحه هللا يف ) شرح العمدة

، وإمنا أطلق ذلك ؛ حممول على املقيد  وهذه نصوص صرحية يف حترمي اإلسبال على وجه املخيلة ، واملطلق منها
وألن األحاديث أكثرها مقيدة ابخليالء فيحمل املطلق عليه ،  :ألن الغالب أن ذلك إمنا يكون خميلة . مث قال

 اإلابحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب واملظنة.اهـ وما سوى ذلك فهو ابٍق على

 

 ة واخلمسون : إسبال اإلزار والثوب واللباس( : الكبرية اخلامس215هللا يف ) الكبائر ص و قال الذهيب رمحه

هللا ال حيب كل خمتال  والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيالء . قال هللا تعاىل ) وال متش يف األرض مرحا إن
 فخور ( .اهـ

 : ( و قال الشوكاين رمحه هللا يف )نيل األوطار

املوافق لقوله صلى هللا  على وجه األرض وهواحلديث يدل على حترمي جر الثوب خيالء . واملراد جبره هو جره 
التقييد بقوله : خيالء , يدل مبفهومه أن جر  عليه وسلم :"ما أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار". وظاهر

 هذا الوعيد .اهـ الثوب لغري اخليالء ال يكون داخال يف

 

 .املطلق و املقيدقاعدة  و الشوكاين كما تعلمون ضليع يف اصول الفقه و ال ختفى عليه

 

 : (4/158و قال الصنعاين رمحه هللا يف ) سبل السالم

الكعبني من اإلزار يف  واملراد : جر الثوب على األرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من
صرح به جره غري خيالء داخال يف الوعيد . وقد  النار" . وتقييد احلديث ابخليالء دال مبفهومه أنه ال يكون من

أنه قال أبو بكر رضي هللا عنه ملا مسع هذا احلديث: إن إزاري يسرتخي  ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي
 فقال له صلى هللا عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيالء" ، وهو دليل على اعتبار إال أن أتعاهده،

 املفاهيم من هذا النوع.اهـ
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 : العراقي رمحه هللا لحافظ أيب زرعةو جاء يف ) طرح التثريب ( ل

أنه ال حترمي فيه وقد تقدم من صحيح البخاري  التقييد ابخليالء خيرج ما إذا جره بغري هذا القصد , ويقتضي
أحد شقي ثويب يسرتخى إال أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول هللا صلى  وغريه قول أيب بكر رضي هللا عنه :" إن

 صنع ذلك خيالء " وبوب البخاري يف صحيحه ابب : من جر إزاره من غري خيالءلست ت هللا عليه وسلم إنك

وسلم فقام جير  وأورد فيه هذا احلديث وحديث أيب بكرة :" خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى هللا عليه ,
 ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد ... احلديث".اهـ

 

 : ( 7/226رمحه هللا يف ) املنتقى و قال الباجي

يريد كربا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القاسم :  " له صلى هللا عليه وسلم " الذي جير ثوبه خيالءقو 
وخيتال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غري حاجة إىل أن يطيلها ولو اقتصد يف ثيابه  , اخليالء الذي يتبخرت يف مشيه

صلى هللا عليه  فخور( . وقد روي عن النيبلكان أفضل له , قال هللا عز وجل )وهللا ال حيب كل خمتال  ومشيه
إال يف هذا املوضع " . ومعىن ذلك وهللا  وسلم أنه أرخص يف اخليالء يف احلرب , وقال :" إهنا ملشية يبغضها هللا

  . واالستحقار هلم والتصغري لشأهنم أعلم ملا فيه من التعاظم على أهل الكفر

ثوبه خيالء " يقتضي تعلق هذا احلكم مبن جره خيالء أما من  جيرو قال : وقوله صلى هللا عليه وسلم " الذي 
أو عذر من األعذار فإنه ال يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أاب بكر الصديق رضي  جره لطول ثوب ال جيد غريه

 ذلك منه فقال عنه ملا مسع هذا احلديث قال : اي رسول هللا إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد هللا
احلسن البصري عن أيب بكرة : "  النيب صلى هللا عليه وسلم لست ممن يصنعه خيالء " . وروى احلسن بن أيب

 جير ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد ".اهـ خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقام

 

 :( 5/420هللا  وجاء يف )فيض القدير للمناوي رمحه

ينظر هللا إىل من جير ثوبه خيالء " فكىن  ار " حيث أسبله تكربا كما أفهمه خرب " الأي حمل اإلزار " ففي الن
الكعبني من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء ابسم  ابلثوب عن بدن البسه ومعناه : أن الذي دون

 . ما جاوره أو حل فيه

يقصد اخليالء خبالفه ال  هاً وفخرًا )خيالء( أيفيه أيضا: )املسبل إزاره( الذي يطّول ثوبه ويرسله إذا مشى تي و
  بكر حيث كان جره لغري اخليالء.اهـ بقصدها ولذلك رخص املصطفى صلى اّلّل عليه وسلم يف ذلك أليب

 

 : ( 1/217احلوالك  و قال السيوطي رمحه هللا يف ) تنوير
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جلملة صلة . وجيوزكون )ما( حمذوفة وا ما أسفل من ذلك " ، )ما( موصولة و )أسفل( ابلنصب خرب كان "
  . من الرجل وذلك خاص مبن قصد به اخليالء شرطية و )أسفل( فعل ماض . )ففي النار( أي حمله

 : (1/121و يف ) الديباج 

ثوبه خيالء  إزاره املرخي له اجلار طرفيه خيالء فهو خمصص ابحلديث اآلخر "ال ينظر هللا إىل من جر املسبل "
 ". اخليالء عليه وسلم يف ذلك أليب بكر حيث كان جره لغري " ، وقد رخص صلى هللا

يكلمهم هللا... ومنهم املسبل":  وقال السندي يف حاشيته على )سنن النسائي( يف شرح حديث" ثالثة ال
ينبغي الوقوف عنده واملراد إذا كان عن خميلة وهللا تعاىل  "املسبل" من اإلسبال مبعىن اإلرخاء عن احلد الذي

  . أعلم

 

النار" : أي  ( قال معلًقا على حديث " ما أسفل من الكعبني فهو يف 24 /4حاشيته على ) البخاري و يف
 . إذا كان ذلك خيالء

 

الصحيح حيث عقد اباًب و ترجم له : من جر إزاره من غري خيالء .  و هو اختيار البخاري رمحه هللا يف جامعه
 ؛ و ذكر حتته حديثني

ُ َعَليه  أحدمها عن ابن عمر َرض   ُ َعنُه أن النيب َصلهى اّلله َوَسلهم قال:" من جر ثوبه خيالء مل ينظر اّلله إليه  َي اّلله
ُ َعَليه   اي رسول اّلله  إن إزاري يسرتخي إال أن أتعاهده . فقال َرُسول اّلله  َصلهى :يوم القيامة ، فقال أبو بكر اّلله

 ." َوَسلهم: إنك لست ممن يفعله خيالء

ْندَ  و اآلخر َعْن َأيب   ُ َعْنُه َقاَل:" َخَسَفْت الشهْمُس َوحَنُْن ع  َي اّلله ُ َعَلْيه  َوَسلهَم فَـَقاَم جَيُرُّ  َبْكَرَة َرض  ّ  َصلهى اّلله النهيب 
َد َواَثَب النهاُس َفَصلهى رَْكَعَتنْي   ثـَْوَبهُ  اًل َحىته أََتى اْلَمْسج  َنا َوَقاَل :" إ نه الشهْمسَ َفُجلّ َي عَ  ُمْستَـْعج  َها مثُه َأقْـَبَل َعَليـْ  نـْ

َها َشْيئاً  نـْ ُتْم م  ْن آاَيت  اّلله  َفإ َذا رَأَيـْ َفَها َواْلَقَمَر آيـََتان  م   ." َفَصلُّوا َواْدُعوا اّللهَ َحىته َيْكش 

جوه و أردفه حبديث أيب الصحيح حديث ابن عمر رضي هللا عنهما و خرجه من و  و أورد أبو عوانة يف مسنده
إزاره بطرا  رضي هللا عنه :" إزرة املؤمن ..." و ترجم عليها : )األخبار الناهية عن جر الرجل سعيد اخلدري

 .( الشدة وخيالء والتشديد فيه والدليل على أن من مل يرد به خيالء مل تكن عليه تلك

هللا جل وعال ال ينظر إىل فاعله ،  ء إزاره إذو ذكر ابن حبان يف صحيحه : ابب : ذكر الزجر عن إسبال املر 
صلى هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب سهيل  وذكرحديث املغرية بن شعبة قال: " رأيت رسول هللا

 (5442فإن هللا ال ينظر إىل املسبلني".)رقم فقال:" اي سفيان ال تسبل إزارك ،

جر عن هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي هللا عنهما من أجلها ز  مث ذكر بعده )ابب (: ذكر العلة اليت
 ( 5443خميلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة ". رقم ) :" من جر ثيابه من
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( حديث أيب جري اهلجيمي قال: أتيت رسول هللا صلى 2/281آخر من صحيحه ) وكان قد ذكر يف موطن
ال حتقرن من  " :أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا هللا به، فقال فقلت: اي رسول هللا، إان قوم من هللا عليه وسلم

أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإايك  املعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي، ولو أن تكلم
فإن وإن امرؤ شتمك مبا يعلم فيك، فال تشتمه مبا تعلم فيه،  .وإسبال اإلزار، فإنه من املخيلة، وال حيبها هللا

 ."قاله أجره لك، ووابله على من

 

اإلرشاد. والزجر عن إسبال اإلزار زجر  قال أبو حامت ) ابن حبان (: األمر برتك استحقار املعروف أمر قصد به
اخليالء ، مل يكن إبسبال اإلزار أبس . والزجر عن الشتيمة ،  حتم لعلة معلومة ، وهي اخليالء ، فمىت عدمت

 عنه يف ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن مل يشتم.اهـ إذا شومت املرء ، زجر

أسفل الكعبني .." داخلة يف معىن "من جّر ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا  ومما يدل على أن قوله "ما
هريرة ورأى رجال  األول كانوا حيتّجون على املسبلني ابللفظ الثاين . فعن حممد بن زايد قال: مسعت أاب اللفظ
يقول : جاء األمري، جاء األمري، قال  زاره ، فجعل يضرب األرض برجله وهو أمري على البحرين ، وهوجير إ

 . ينظر إىل من جير إزاره بطًرا " رواه الشيخان و اللفظ ملسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إن هللا ال

 

االسبال من  يد و لو كان يوجد فرق بنياحتجاج ايب هريرة ابللفظ الثاين يدل على ان اخليالء ق فالواضح ان
املسلم براءة الذمة و حنسن الظن  غري خيالء او ال يف العقوبة الستدل حبديث اسفل القدمني اد ان االصل يف

هريرة يدل على ان الغالب يف ذلك الزمان ان االسبال ال  به فال نتهمه ابخليالء من دون دليل ادن فغضب ايب
رسول هللا عليه الصالة و السالم و غضب ايب هريرة فان كان بلد الناس فيه  ان هنييكون اال خليالء لذلك ك

خيالء  منع االسبال لكثرة املظنة ان املسبل ال يفعلها ال للخيالء لكن ببلد يسبلون من غري ال تسبل نعم
 فالظاهر انه ال مشكل يف ذلك و هللا اعلم

 

مجيًعا يف حديث واحد ؛ و هو حديث أيب سعيد اخلدري  كون األمرين وردا و قد ُأشكل على بعض األفاضل
ذلك  إزرة املؤمن إىل إنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما بينه و بني الكعبني ، ما أسفل من " : رضي هللا عنه

إزاره بطرا " . و هذا لفظ اإلمام  ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر
بعضهم أن اجلمع بني العقوبتني يف لفظ واحد دليل على  رمحه هللا يف املوطأ ، و هو أصحها . و زعم مالك

 .اختالفهما

لذلك مل  قوله " ال ينظر هللا يوم القيامة ..." يف احلديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و و اجلواب : أن
العطف و لكن هذه أرجح .  ان قد أثبت بعضهم حرفتعطف على ما قبلها ، كما يف الرواية السابقة ، و إن ك
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النار إىل كعبيه ، ألن هللا ال يرمحه يوم القيامة بل  و املعىن : أن من أسبل ثوبه خيالء وكربًا ، حق له أن يطأ يف
  . مالك من احلديث ، حيث أورده يف )ابب( ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه ميقته. و هذا ما فهمه اإلمام

وارفع  ":ما أسفل الكعبني " يراد به اإلسبال ، حديث جابر بن سليم رضي هللا عنه الطويل وفيه " و الدليل
من املخيلة ، وإن هللا ال حيب  إزارك إىل نصف الساق ، فإن أبيَت فإىل الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار فإهنا

 . ( و غريهم521)حبان يف صحيحه  ( و ابن4084( و أبو داود )4/64املخيلة " رواه أمحد )

 

اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيالء مل  ": و نظريه حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
 (8/208( والنسائي )4094القيامة " . رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ، و أبو داود ) ينظر هللا إليه يوم

 . يب رواد( وغريهم من طريق عبد العزيز بن أ3576وابن ماجة )

مطلًقا  املنهي عنه مث بنّي املقصود ابلنهي . فهل يصلح أن يقال : أّن فيه حكمني ؛ اإلسبال فقد أمجل اإلسبال
مرادًفا للجّر و مقّيًدا  ، و اجلر خيالء ؟؟؟ ال ميكن ذلك و ال يستقيم ، ألنك أّّن توجهت وجدت اإلسبال

 . ابملخيلة

 
 

خليالء خرج خمرج الغالب ، والقيد إذا خرج خمرج الغالب فال مفهوم له اب و من العلماء من قال : أن الوصف
حجـوركم( ، فبنت  كما يف قوله:)و رابئبكـم الاليت يف  -كما قال الشيخ بكر أبو زيد   -األصوليني  عند عامة

فة ( ، فالراب وال أتكلوا الراب أضعافاً مضاع ) :املرأة حمرمة على زوجها ، ربيبة كانت عنده أم ال ، وحنو قوله
 . قليُله وكثريُه حرام

ابخليالء ليس  أن إحلاق هذه املسألة مبا ذكر ال يستقيم لوجود الفارق ؛ ذلك ألن دليل القيد : و اجلواب
رضي هللا عنه : " إنك لست ممن يفعله  ابملفهوم و إمنا هو ابملنطوق و هو قوله صلى هللا عليه و سلم أليب بكر

 ." خيالء

 
 

ابن عمر رضي هللا عنهما الذي فيه :" من جر إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن   أتويل حديثُ و يقطع كله 
  . ( و غريمها8585( و أبو عوانة )2085ال ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم ) هللا

عم أن اإلختيال من يز  هو نص صريح يف أن اإلسبال ال حيرم إال إذا ُقصد به اإلختيال ، و فيه أيًضا رد على و
 . حيصل مبجرد اإلسبال و لو مل خيطر ببال املسبل

رواية انفع قال  اليت تعلق هبا القائلون حبرمة اإلسبال مطلًقا ، حديث ابن عمر رضي هللا عنهما من و من األدلة
أم سلمة : هللا إليه يوم القيامة فقالت  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" من جر ثوبه خيالء مل ينظر
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شربًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فريخينه ذراعا ال  فكيف يصنعن النساء بذيوهلن ؟ قال : يرخني
 . ( و قال : حسن صحيح1731( و الرتمذي )5336النسائي ) يزدن عليه ." رواه

 

 على من قال أن ( : ويستفاد من هذا الفهم التعقب10/259رمحه هللا يف ) الفتح  قال احلافظ ابن حجر

خيالء ... ووجه التعقب  األحاديث املطلقة يف الزجر عن اإلسبال مقيدة ابألحاديث األخرى املصرحة مبن فعله
يف جر ذيوهلن معىن ، بل فهمت الزجر عن  أنه لو كان كذلك ملا كان يف استفسار أم سلمة عن حكم النساء

حكم النساء يف ذلك الحتياجهن إىل اإلسبال ، من  فسألت عن اإلسبال مطلقا سواء كان عن خميلة أم ال ،
قدمها عورة . فبني هلا أن حكمهن يف ذلك خارج عن حكم الرجال يف هذا املعىن  أجل سرت العورة ، ألن مجيع

صلى هللا  نقل عياض اإلمجاع على أن املنع يف حق الرجال دون النساء ومراده منع اإلسبال لتقريره فقط . وقد
  سلمة على فهمها زاهـعليه وسلم أم 

( : و يستفاد من كلمة 31املبني يف أخطاء املصلني ( فقال )ص و قد اغرت هبذا الكالم صاحب ) القول
السابق " فكيف يصنع النساء بذيوهلن " بعد مساعها وعيد جر الثوب ، التعقب  "رخص" و من سؤال أم سلمة

فعله  ال مقيدة ابألحاديث األخرى املصرحة مبنإن األحاديث املطلقة يف الزجر عن اإلسب-: على من قال
النساء يف جر ذيوهلن معىن  خيالء . و وجه التعقب : أنه لو كان كذلك ملا كان يف استفسار أم سلمة عن حكم

 ال...اهـ ، بل فهمت الزجر عن اإلسبال مطلقا ، سواء كان عن خميلة أم

احلافظ رمحه هللا ، فهل يعقل أن  منه صدوره عنقال عبد الوهاب مهية و هذا لعمري أمر عجيب ، و أعجب 
ابخليالء ؟ كيف اسُتسيغ مثل هذا التعقب ، و مناسبة  يعرتض مبثل هذا و صدُر احلديث نّص يف تقييد اإلسبال

 هللا عليه و سلم : " من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة " ، يقول سؤال أم سلمة إمنا هو قوله صلى

سلمة رضي هللا عنها  ، و احلديث واحد فكيف يعارض أوله آبخره ؟؟؟ و من أين هلذا املتعقب أّن أم خيالء""
كل ما فيه : أهنا سألت عمن وقعت  فهمت اإلطالق يف الزجر عن اإلسبال ؟ و سياق احلديث أيىب ذلك . و

دمني ، فأذن هلن ابإلسبال على بقيده و بني وجوب سرت الق من النساء بني األمرين ؛ أعين بني اإلسبال احملرم
 . حقهن . و يبنّي ذلك رواية " رّخص" ، أي حىت مع وجود هاجس اخليالء أيّة حال لتأكد التسرت يف

 و هذا يقتضي أن نساء العرب مل يكن من زيهن -( :7/226الباجي رمحه هللا يف ) املنتقى  فائدة : قال

 إرخاء الذيل .اهـ ري شيء ، و يقتصرن من سرت أرجلهن علىخّف و ال جورب . كّن يلبسن النعال أو ميشني بغ

 

ابلتحرمي على اإلطالق ، بعض األحاديث اليت  و قال عبد الوهاب مهية و من األدلة اليت تعلق هبا القائلون
أصحابه ابلتشمري ، قال بعضهم : ويكفيك أن أتيت أبي حديث مما  أيمر فيها النيب صلى هللا عليه و سلم بعض

صلى هللا عليه وسلم ء على صحايب قد أطال ثوبه فأمره ء صلى هللا عليه وسلم ء  احتساب النيب ء صح فيه
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ألن النيب  ليسقط هذا التفريق الذي يذهب إليه مجاهري العلماء من فقهاء وشراح لألحاديث ، وذلك بتشمريه
ل ينزل منزلة العموم يف املقال  االحتما صلى هللا عليه وسلم ء مل يستفصل منه ، وترُك االستفصال يف مقام –

عليه وسلم ء مل يكن يفرق بني من يفعله خيالء أو بغريه يف  صلى هللا –كما تعلمون ، وبه يتبني أن النيب 
 الكعبني .اهـ وجوب تشمري الثوب فوق

فصال اليت ال تفيد العموم ، وترك اإلست و اجلواب : أن تلك األحاديث هي من قبيل وقائع األعيان و األحوال
املطيطاء و يلتفت إىل عطفيه شاخمًا أبنفه ، فال حتتاج إىل أن  فيها لظهور احلال . فأنت إذا رأيت شخًصا ميشي

 أم ال ؟؟؟ تسأله إن كان يتخايل

رضي هللا عنهما عند اإلمام أمحد  و من أقوى الدالئل على أن تلك الوقائع ال تفيد العموم ؛ حديث ابن عمر
هللا عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع ، يعين  ال الصحيح ، حيدث أن النيب صلى( بسند رجاله رج6340)

عبد هللا . فقال : إن كنت عبد هللا فارفع إزارك . قال : فرفعته ، قال  جديًدا ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أان
اخليالء مل   ثوبه منفرفعته حىت بلغ نصف الساق . قال : مث التفت إىل أيب بكر فقال : من جرّ  : : زد ؟ قال

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : لست  ينظر هللا إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إنه يسرتخي إزاري أحياانً 
  ". منهم

احلكم بعلة املخيلة ، فإن قيل : مل  أمر ابن عمر ابلتشمري و مل يستفصل ؟  فهذا احلديث نص صريح يف إانطة
 مر كانت تغين عن اإلستفصال ؛ شاب حدث ، عليه لباس جديد ، يتقعقع أيأن حال ابن ع : فاجلواب

مثل تلك املظاهر  حيدث صواًت عند حتريكه ، قد أسبله ، فما ظنك به و هو يف جمتمع قد تواطأ على اعتبار
بني . و كان يكفيه أن أيمره برفعه إىل الكع ؟..و لذلك ابلغ النيب صلى هللا عليه و سلم يف أمره ابلتشمري ، و

يف نفسه بعض تلك املعاين ، ألنه مل يعتذر بشيء بعد مساعه رسول  الظاهر أن ابن عمر رضي هللا عنهما قد كان
 . سلم يقول : " من جر ثوبه من اخليالء " كما اعتذر الصديق رضي هللا عنه هللا صلى هللا عليه و

 

ارفع إزارك فإنه أتقى  ي قال له : " ) اي غالمعلى هذا الوجه يُنَزل حديث عمر رضي هللا عنه مع الشاب الذ و
 " لربك و أنقى لثوبك

هللا بن عمر رضي هللا عنهما ؛ قال جرير بن يزيد : كنت جالًسا إىل سامل  و منه كذلك ، ما وقع لسامل بن عبد
 على ابب داره ، فمر به شاب من قريش يسحب إزاره ، فصاح به سامل وقال : ارفع إزارك ؟ بن عبد هللا

هللا عنه أنه مسع النيب  وجعل الشاب يعتذر من اسرتخاء إزاره ، مث أقبل علّي سامل فقال : حدثنا أبو هريرة رضي
به نفسه فخسف هللا به األرض فهو يتجلجل  صلى هللا عليه وسلم يقول :" بينما رجل ميشي يف حلة له معجب

  . (9679( و النسائي )8559أبو عوانة ) ( و9053فيها إىل يوم القيامة" . رواه أمحد )

من ظنوا به العجب و املخيلة بسبب مظهره ، ومل يكن إنكارهم  و كذلك كان فهم السلف ؛ إمنا ينكرون على
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 البعض . اهــ على إطالقه كما يفهم

 

  . قد ثبت عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه فعل ذلك للسبب ذاته

أنه كان يسبل  " سند جيد عن ابن مسعود رضي هللا عنه( ب24816فقد أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه )
( : )هو 10/264يف الفتح ) إزاره فقيل له يف ذلك فقال: إين رجل محش الساقني " . لكن قال احلافظ

نصف الساق ، وال يظن به أنه جاوز به  حممول على أنه أسبله زايدة على املستحب ، وهو أن يكون إىل
 مل تبلغه قصة عمرو بن زرارة .( اهـ يه ، ومع ذلك فلعلهالكعبني ! والتعليل يرشد إل

 

اوال و اثنيا لو كان كذلك ملا انكره عليه الناس و اثلثا االسبال  قلت محله على املستحب دعوى حتتاج دليال
 جيوز اخراجه عن ظاهره اال بقرينة فمن اين للحافظ انه حممول على الزايدة فوق املستحب عام ال هنا لفظ

 !!!! زايدة فوق املستحب تسمى اسباالفهل ال

 

اإلطالق يراد به اإلرخاء إىل ما دون الكعبني ، و األصل إبقاء اخلرب على  قال عبد الوهاب مهية اإلسبال عند
أيمر  من جهة . و من جهة أخرى ، فإنه حىت لو مل تبلغه قصة عمرو بن زرارة ، فهل يعقل أن ظاهره ، هذا

، و من هو معه صباح  م واحًدا من عامة الناس و ال أيمر صاحب وسادته و نعلهالنيب صلى هللا عليه و سل
 .اهــ مساء ، يالزمه و خيدمه حىت أن الغريب ليحسب أنه من أهل البيت ؟

 

عن عكرمة قال  (6147) ( و البيهقي يف الشعب24831( و ابن أيب شيبة )4096روى أبو داود )
ظهر قدميه ، ويرفع اإلزار مما وراءه ،  إزاره حىت يقع حاشيته على: رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم 

صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححه األلباين رمحه  فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا
 . (1238هللا يف الصحيحة )

 
 

عض اإلسبال، وعليه رداء أصفر. ب عن أيب إسحاق قال:رأيت ابن عباس أايم مىن طويل الشعر، عليه إزار فيه
( و أبو 10572قلت : رواه الطرباين يف الكبري ) . (:رواه الطرباين وإسناده حسن9/285قال اهليثمي )

 . (390) بكر الشيباين يف األحاد و املثاين

 
 

( عن عيسى 5/403سعد يف الطبقات: ) ( وابن5/322و أخرج ابن أيب شيبة وعنه أبو نعيم يف احللية : )
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 قميص عمر بن عبد العزيز ما بني الكعب والشراك ن يونس عن األوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال : " كانب

" 
 

( قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أيب عوانة ، عن مغرية 24845املَصنهف  ( )رقم  ) و أخرج ابن أيب شيبة يف
إمام  راهيم هو ابن يزيد النخعيكان إبراهيم قميُصه على ظهر القدم " . إسناده صحيٌح ، و اب " : قال

 . الكوفة

 

( قال :حدثنا سليمان بن حرب ،  841رقم  ) – رواية ابنه عبد هللا –و أخرج اإلمام أمحد يف ) العلل( 
أّيوب ) السختياين ( أن أقطَع له قميصاً قال : اجعْله يضر ُب َظْهَر  قال : حدهثنا محاد بن زيد ، قال : " أمَرين  

ه  شربًا ". وإ سناٌده صحيحٌ اج القدم ، و  َعْل َفَم ُكمّ 

 

  ... و قبل اخلتام

 أنه األحاديث الواردة يف اإلسبال على ثالثة أقسام ؛ تذكهرْ 

أسفل الكعبني يف النار " ، و قوله يف حديث املغرية رضي هللا عنه : " رأيت رسول  قسم مطلق ، مثل قوله " ما
هللا ال حيب  سفيان بن أىب سهل فقال : اي سفيان ال تسبل إزارك فان صلى هللا عليه و سلم أخذ حبجزة هللا

ابن حبان ىف صحيحه و هو  ( و3574( و ابن ماجة)9704املسبلني" رواه أمحد و النسائي يف الكربى )
 .حديث حسن و له شواهد

ابن حبان املاضية أول للعهد الذهين ، و يعين هبم املختالني . و يؤيده رواية  ( األلف و الالم يف ) املسبلني
بيان َمْن ال ينظر هللا  بلفظ :" اي سفيان ال تسبل إزارك ، فإن هللا ال ينظر إىل املسبلني " و قد مّر آنًفا البحث

 . إليهم

 

بينما رجل يصلي مسبل إزاره ، قال له رسول هللا صلى هللا عليه " :و منه حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال
فذهب فتوضأ مث جاء فقال: " اذهب فتوضأ " ، فقال له رجل: اي رسول هللا ،  . " وسلم: " اذهب فتوضأ

صالة رجل  أمرته أن يتوضأ مث سكت عنه؟ قال:" إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره ، وإن هللا ال يقبل مالك
 ."مسبل

 (4086و  6380( و أبو داود )4/67رواه أمحد )

 ": (1/628املدينة ال يعرف . و قال احلافظ يف ) التقريب  فقال : فيه أبو جعفر رجل من أعله املنذري

  . " احلسني فقد وهم أبو جعفر املؤذن األنصاري املدين مقبول من الثالثة ومن زعم أنه حممد بن علي ابن

قوله " وإن هللا ال يقبل صالة رجل مسبل " . بل  و قوله " مقبول " يعين عند املتابعة ، و ال متابع له يف
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حيكم على صالة امرئ مسلم و وضوءه ابلبطالن مبثل هذه الرواية  ث كله على مداره . فالعجب كيفاحلدي
  ؟؟؟

 ": ( عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال781خزمية يف صحيحه ) و قد روى ابن

اإلسناد قال بعضهم عن عبد  ا يف هذاال ينظر هللا إىل صالة رجل جير إزاره بطًرا " . قال ابن خزمية : قد اختلفو 
 هللا بن عمر.اهـ

ابلبطر و هو الكرب و اخليالء . ومنه حديث ابن مسعود رضي هللا عنه :  و يستفاد من هذا احلديث تقييد اجلر
  (637يف صالته خيالء فليس من هللا يف حّل و ال حرام " رواه أبو داود ) " من أسبل إزاره

العقوبة و مورد احلكم و  يالء ، و قد ذكران طرًفا منه . و بيّـّنا ابلدليل احتاد حملمقيّ د ابجلر و اخل و قسم
 . مقتضى ذلك شرًعا

 
 

 االدلة دليال دليال و ارجوا من االخوة ان ال جييبوا اجاابت انقصة او خارجة عن ادب من اراد االجابة فلينقد

 .عالن او فتاوي فالن و النقاش و ارجوا ان ال تستدلوا بكالم جممل ال اعرتاض فيه

 
 

 عليكم فهل من القائلني ابلتحرمي من ينشط لذلك و هللا املستعان و السالم

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 

  امللفات املرفقة

  (14كيلوابيت, املشاهداتdoc.  156.5)الثياب إسبال 
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  : كتابة املقال اسوق هذا الدليل اجلديد الذي هداين هللا اليه بعد

 
 

َن اْلك َتاب  َوَيْشرَتُوَن ب ه  مَثًَنا َقل يال ُأوَلئ َك َما قال تعاىل إ نه الهذ يَن َيْكُتُموَن َما أَنْـَزلَ  ُ م  وَن يف  ُبُطوهن  ْم إ ال أيَُْكلُ  اّلله
ُ يـَْومَ  ْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَل يٌم . البقرة  النهاَر َوال ُيَكلّ ُمُهُم اّلله  174اْلق َياَمة  َوال يـُزَكّ يه 

 

ْن اْلك َتاب {  الهذ يَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اّلله  بن جرير الطربي يف تفسريه اْلَقْول يف  أَتْو يل قَـْوله تَـَعاىَل : } إنه  قال م 
اْلك َتاب { َأْحَبار اْليَـُهود الهذ يَن َكَتُموا النهاس َأْمر  ذ ْكره ب َقْول ه  : } إنه الهذ يَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اّلله م نْ  يـَْعين  تَـَعاىَل 
 .اّلله َعَلْيه  َوَسلهَم َونـُبُـوهته حُمَمهد َصلهى

 

َا اَل و قال َوَأمها قَـْوله : } وَ  َا َيُسوءُهْم  ُيَكلّ مُهْم اّلله يـَْوم اْلق َياَمة { يـَُقول : َواَل ُيَكلّ مُهْم مب  حيُ بُّوَن َوَيْشتَـُهوَن , َفَأمها مب 
َنهُه َقْد َأْخرَبَ تَـَعاىَل ذ ْكره أَنهُه يـَُقول هَلُمْ  َوَيْكَرُهوَن َفإ نههُ  َها َفإ ْن ُعْداَن َفإ انه إَذا َقاُلوا : } رَبّـ  َسُيَكلّ ُمُهْم ; أل  نـْ َنا َأْخر ْجَنا م 

يـََتنْي   108:  107 23َقاَل : } اْخَسُئوا ف يَها َواَل ُتَكلّ ُمون  {  { ظَال ُمونَ   .آل 

 
 
 

َرة  اّلله  َوَأمْيَاهن  ْم مَثًَنا َقل يال ُأوَلئ َك ال َخالَق هَلُْم يف   و قال تعاىل إ نه الهذ يَن َيْشرَتُوَن ب َعْهد   ُ َوال   اآلخ  َوال ُيَكلّ ُمُهُم اّلله
ْم يـَْوَم اْلق َياَمة  َوال ْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَل يٌم ال عمران  يـَْنظُُر إ َلْيه   77يـُزَكّ يه 

 
 
 

َرة { يـَُقول : َفإ نه الهذ ينَ  } قال بن جرير هَلُْم يف  َخرْيَات يـَْفَعُلوَن َذل َك اَل َحّظ  ُأوَلئ َك اَل َخاَلق هَلُْم يف  اآْلخ 
يب هَلُمْ  َرة , َواَل َنص  َْهل َها ف يَها . ُدون َغرْيهمْ  اآْلخ  ْن َنع يم اجْلَنهة , َوَما َأَعده اّلله أل  َوَقْد بـَيـهنها ا ْخت اَلف َأْهل  . م 

َااخلَْاَلق , َوَدلهْلَنا َعَلى َأْوىَل َأقْـَواهلْم  التهْأو يل ف يَما َمَضى يف  َمْعىَن  لصهَواب  مب  ف يه  اْلك َفاَية . َوَأمها قَـْوله :  يف  َذل َك اب 
مْ  } َواَل ُيَكلّ مُهْم اّلله { َفإ نههُ  َا َيُسّرُهْم َواَل يـَْنظُر إ َلْيه  َرْيٍ  , يـَْعين  : َواَل ُيَكلّ مُهْم اّلله مب  ْم خب  يـَُقول : َواَل يـَْعط ف َعَلْيه 
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ْن اّلله هَلُمْ  َْعىَن   َكَقْول  َمْقًتا م  َخَر : اُْنظُْر إ يَله َنَظَر اّلله إ َلْيك , مب  َرْيٍ  : اْلَقائ ل آل  تَـَعطهْف َعَليه تَـَعطهَف اّلله َعَلْيك خب 
َع اّلله َلك ُدَعاَءك , يـَُراد : اَل ا ْسَتَجاَب اّلله  َوَرمْحَة , وََكَما يـَُقال اَل خَيَْفى َعَلْيه  َخاف َية ,  َلك , َوَاّلله  ل لرهُجل  : اَل مسَ 
ْفت َأْن اَل َيُكون اّلله َيْسَمع َما َأُقول َوقَـْوله : وََكَما َقاَل الشهاع ر ْم { يـَْعين  : َواَل  } َدَعْوت اّلله َحىته خ  َواَل يـُزَكّ يه 

ْن َدَنس ُذُنوهبمْ  رُهْم م  عوَُكْفرهْم , } َوهَلُْم َعَذاب أَل يم { يـَْعين   ُيَطهّ  َواْختَـَلَف َأْهل التهْأو يل يف   .  : َوهَلُْم َعَذاب ُموج 
ْن َأْجله أُْنز َلْت َهذ ه   َا ؟ فَـَقاَل بـَْعضهْم : نـََزَلْت يف  َأْحَبار م نْ  السهَبب الهذ ي م  َ هب   َأْحَبار اْليَـُهود اهــ اآْلَية , َوَمْن ُعين 

 
 

زايدة و ال ينظر هللا اليه يف الثانية ليست بعقوبة جديدة و  ان ادن كما ترون اخويت ان االيتني يف اليهود و
 و من جعلها عقوبة جديدة غري النار فقد خالف ما جاء به القرآن الكرمي تفسري الطربي يدل عليها

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     3#   
25-01-2009, PM 03:05  

  أجمد الفلسطيين

 مشرف
  

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  1,940املشاركات: 

 185املواضيع: 

 1755مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 بك جزاكم هللا خريا اي شيخ عبد الوهاب ونفع

 

السائغ وال ينكر فيها على  وهذا مع ما تقدم يف أكثر من موضع اكرب دليل أن املسألة من مسائل االجتهاد
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 املخالف

  األمة يف هذه املسألة أوىل ظم منبل اإلنكار على من خالف السواد األع

 

 إىل القول ابلتقييد عن هوى أو ضعف نظر أو حنوه وفيه أن هذا السواد األعظم من العلماء مل يذهبوا

مأخذهم وضعف مأخذ غريهم ممن اغرت بظاهر األحاديث وذهيب جيمع  بل عند التحقيق والنظر يظهر قوة
 مستكره ومستبعد بينها بضرب من التأويل

  أعلموهللا

 

  يف اجمللس العلمي أجمد الفلسطيين من مواضيع

 هل جيوز احللف أبفعال هللا

 هذا إشكال يف دعوى أيب حامت الرازي اإلمجاع على

 "وآدابه مطلوب تصوير هذا الكتاب املهم: "االستسقاء، سننه،

 للخشين "كتاب نفيس يرجى رفعه "أخبار الفقهاء

  ..هذاكيف جياب عن اعرتاض ابن رجب على البخارى ىف 

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  :176قال السراج البلقينـي يف حماسن االصطالح ص

 " األمراض لكن االنتهاض جملرد االعرتاض من مجلة "

 عقيلة مال الفاحش املتــشددأرى املوت يعتام الكرام ويـصطفي

 غدا ما أقرب اليوم من غـدبعيدا أعداد النفوس وال أرى أرى املوت

 وما تنقص األايم والدهر ينـــفدالدهر كنزا انقصا كل لـيلة أرى

 لكالطول املرخى وثنياه ابلـــيدلعمرك إن املوت ما أخـطأ الفىت

  ومن يك يف حبل املنية يـــنقديشأ يوما يقده حلــتفه مىت ما

 أمجد الفلسطيني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أمجد الفلسطيني

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أمجد الفلسطيني

 البحث عن المشاركات التي كتبها أمجد الفلسطيني
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     4#   
25-01-2009, PM 04:54  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم و رمحه هللا

 

 : لزايدة التوضيح انقل االيت شكرا لك اخي اجمد و

 
 
 

نظر هللا له عقوبة جديدة غري ما اسفل الكعبني يف النار و ذلك ابطل  بينت وجه الداللة وهو يف اعتبار عدم
 : كتبته يف كلتا املشاركتنيلك ما   من اوجه و ساخلص

 

 65النار .صحيح صححه االلباين يف صحيح اجلامع برقم  اوهلا من وطئ على إزار خيالء وطئه يف

 

احلديث النار و كما قال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف ) التخويف من النار  ادن كما ترى ذكر يف هذا
 النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال :" منمسند اإلمام أمحد عن هبيب بن املغفل عن  ( : ويف1/118

النيب صلى هللا عليه  وطئ إزاره خيالء وطئه يف النار" وهو يبني معىن ما يف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن
أن املراد ما حتت الكعب من البدن والثوب  ، " وآله وسلم أنه قال : " ما حتت الكعبني من اإلزار ففي النار

 الدنيا خيالء .اهـ به يف النار كما يسحبه يفمعا وأنه يسحب ثو 

 

حاصل و ان عدم النظر يقصد به ان هللا ال يرمحه  هذا احلديث اوال مل يذكر عدم النظر و منه ان االمر حتصيل
ًنا َقل يال ُأوَلئ َك ال مثََ  قوله تعاىل : إ نه الهذ يَن َيْشرَتُوَن ب َعْهد  اّلله  َوَأمْيَاهن  مْ  و هذا قول بن جرير الطربي يف تفسري

َرة  َوال ُيَكلّ ُمُهمُ  ْم َوهَلُمْ  َخالَق هَلُْم يف  اآلخ  ْم يـَْوَم اْلق َياَمة  َوال يـُزَكّ يه  ُ َوال يـَْنظُُر إ َلْيه   77َعَذاٌب أَل يٌم ال عمران  اّلله

 

َاُيَكلّ مُهْم اّلله { َفإ نهُه يـَْعين   قال الطربي َوَأمها قَـْوله : } َواَل  ْم , يـَُقول :   : َواَل ُيَكلّ مُهْم اّلله مب  َيُسّرُهْم َواَل يـَْنظُر إ َلْيه 
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َرْيٍ  ْم خب  َخَر : اُْنظُْر إ يَله َنَظرَ  َواَل يـَْعط ف َعَلْيه  ْن اّلله هَلُْم َكَقْول  اْلَقائ ل آل  َْعىَن : تَـَعطهْف َعَليه  َمْقًتا م  اّلله إ َلْيك , مب 
َرْيٍ تَـَعطهَف اّلله  َع اّلله َلك ُدَعاَءك , يـَُراد  َعَلْيك خب  اَل ا ْسَتَجاَب اّلله َلك ,  : َوَرمْحَة , وََكَما يـَُقال ل لرهُجل  : اَل مسَ 

ْفت َأْن اَل َيُكون اّلله َيسْ  َوَاّلله اَل خَيَْفى َعَلْيه  َخاف َية , وََكَما  َأُقول اهــ َمع َماَقاَل الشهاع ر : َدَعْوت اّلله َحىته خ 

 

َن اْلك َتاب  َوَيْشرَتُوَن ب ه  مَثًَنا َقل يال ُأوَلئ كَ  و قال يف تفسري االية الثانية إ نه الهذ يَن َيْكُتُموَن َما ُ م  َما أيَُْكُلوَن  أَنْـَزَل اّلله
ُ يـَْومَ  ْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَل يٌم . البقرة اْلق َياَمة  وَ  يف  ُبُطوهن  ْم إ ال النهاَر َوال ُيَكلّ ُمُهُم اّلله  174ال يـُزَكّ يه 

 

َا حيُ بُّوَن َوَيْشتَـُهوَن ,  { الطربي و قال َوَأمها قَـْوله : } َواَل ُيَكلّ مُهْم اّلله يـَْوم اْلق َياَمة قال يـَُقول : َواَل ُيَكلّ مُهْم مب 
َا َنهُه َقْد َأْخرَبَ َيُسوءُهْم َوَيْكَرُهوَن َفإ نهُه َسُيَكلّ   َفَأمها مب   تَـَعاىَل ذ ْكره أَنهُه يـَُقول هَلُْم إَذا َقاُلوا : } رَبـَّنا َأْخر ْجَنا ُمُهْم ; أل 

َها َفإ ْن ُعْداَن َفإ انه ظَال ُموَن { َقاَل : } اْخَسُئوا ف يَها َواَل  نـْ . اهــ 108:  107 23ُتَكلّ ُمون  {  م  يـََتنْي   آل 

 

النار يف احلالتني لن يعطف عليه و يرمحه و كلتا االيتني هي يف العهد و هذا يدل  لهو كما تعلم انه من يدخ
  استواء العقوبتني على

 

او ما حتت القدمني يف النار فيلزمنا ايضا ان نقول ان  اثنيا لو سلمنا ان عدم نظر هللا عقوبة خمالفة لدخول النار
لنا هذا لوقعنا يف تناقض الننا هبذا سنصل الربع حاالت اثلثة و كما تعلم لو فع عدم تكليم هللا هلم عقوبة

 االحاديث هي حسب

 

 االسبال و حكمه ما حتت القدمني يف النار

  ينظر هللا اليه اخليالء و حكمه ال

 عداب اليم االسبال و حكمه ال ينظر هللا اليه و ال يكلمه و ال يزكيه و له

  اخليالء و حكمه وطئه يف النار

 

قاعدة محل املطلق على املقيد تقول حنمل املطلق على املقيد مىت احتد احلكم  النكتة هنا ان فتمعني جيدا و
  تقول ال حتمل ابدا ان مل يتحد احلكم و اقرب لك ذلك هبذا املثال لكن ال

 الثوب ابيض فعكسه ليس معناه لونه اسود امنا معناه لونه غري ابيض ان كان لون

 

ابدا ان مل  ملطلق على املقيد ان احتد احلكم لكن ال تقول انه جيب ان ال نقيدجتزم انه حنمل ا اذن القاعدة
حنمل املطلق على املقد لكن  يتحدا فتمعن ذلك و ال يوجد دليل على ذلك امنا هو من ابب التجوز نقول ال
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  ناحلكم او السبب بطريقة اخرى او بقرائ االصح ان نقول ال نطبق القاعدة و هذا يعين انه قد نقيد

تطبق القاعدة لكن ال تقول انه ال نقيد اد ال دليل لك على ذلك  ادن ان اعتربت ان احلكمني خمتلفان ال
  املطلق و املقيد شرعا او اصوليا فراجع

 

  و يف حالتنا هنا انظر كم من حالة وصلنا

 ما حتت القدمني يف النار االسبال و حكمه

  اخليالء و حكمه ال ينظر هللا اليه

 ال ينظر هللا اليه و ال يكلمه و ال يزكيه و له عداب اليم و حكمه االسبال

  النار اخليالء و حكمه وطئه يف

 

  نزيد حكما خامسا و هو و من حديث أسبل إزاره يف صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال حرام

 

 حرام االسبال يف الصالة و حكمه ليس من هللا يف حل و ال

 

 ايضا ان ال يقيد بني االحكام تبني لك فساد قول من قال ال نقيد ادن انه جمربو من االحكام اخلمسة ي

 

  اخليالء و حكمه ال ينظر هللا اليه

 و حكمه ال ينظر هللا اليه و ال يكلمه و ال يزكيه و له عداب اليم االسبال

  وطئه يف النار اخليالء و حكمه

 

به اكثر من عقوبة اي عدم تكليم هللا له فان  الن الثاين ادن هنا ال جند نفس االحكام قطعا ان طبقنا قاعدته
اصبحنا يف تناقض صارخ و من هنا قال الشوكاين و هو عامل اصويل   قلنا ان احلكم اختلف مع عدم النظر له

 القاعدة ال بد من التقيد الن االسبال يقصد به اخليالء يف هذه االحاديث و ما يؤيد كبري يدرك جيدا هذه

 عليه الصالة و السالمذالك قوله 

 . ال حيب املخيلة إايك وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة وإن هللا

 

يعضض ذلك قول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه من  و هنا جتد قطعا انه احلق االسبال ابملخيلة و مل يفرقها و
 . فإن هللا ال ينظر إليه يوم جر إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة
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خيالء قطعنا قول كل حمرم اطالقا و لو متعنت كل هذه   حديث ايب بكر الصديق انك ال تفعلهو ان زدان
الشذوذ مبكان ال تنهض به حجة بل كل االحاديث كما ترى فسرانها  احلاديث لوجدت قول من حرم من

دون أتول لو الحظت ال حنتاج اي أتول بل هي واضحة وضوح الشمس و فعل  تفسريا متماسكا و من
مجهور  فكلهم ينكرون اخليالء و انظر ااثرهم و اذا رأينا كذلك اثر عبد هللا بن مسعود و قول لصحابة يثبتهاا

و بن عبد الرب مل يبقى   علماء املسلمني و احرصهم على السنة عمر بن عبد العزيز و ايب حنيفة و البخاري
  كالم يقال

 

ولون التفريق بني العقوابت و قد الحظت معي اين نصل لو ابلتأويالت حيا و انظر كالم احملرمني جتده مملوء ا
  اتبعنا منهجهم

 

 يؤولون حديث عبد هللا بن مسعود و هو ظاهر ظهور الشمس

 

 ايب بكر و هو ظاهر ظهور الشمس يعللون حديث

 

كان يف كالمهم شيئ من الصحة ملا فات حمققا اصوليا   بل كل كالمهم أتويالت فقط ال تنهض به حجة و لو
  فطاحلة االصوليني بريا مثل الشوكاين و غريه منك

 

الشوكاين اطلع على رسالته و رد عليه فهمنا ان  و ان زدان ان الصنعاين استدل بنفس استدالهلم و ان
 الشوكاين و مل يتأخر عن نقضه و خمالفته استدالهلم ضعيف و لذلك مل يفت

 

  و بركاتهعليكم و رمحه هللا و هللا اهلادي اىل الصواب و السالم

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي
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 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     5#   
25-01-2009, PM 05:45  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  التشتت؟ ما ذا أصابكم أحبيت ملاذا هذا

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 عفوك اي رب

 ...والسالم على رسول هللا، اما بعد احلمد هلل، والصالة

املصلح الذي سوف ينهي االمر وحيتمه، او انين افرض رااي خاصا ال  اوال وقبل البداية ال ادعي انين املنقذ او
 .ا فما اان هلذا مقارع. لكن هو اخلوف مما حصل وسدا ملا بدركال وحاش .ارديكم ان ختالفوه

العلم الذين  الكرام ملاذا هذا التشتت وهذه التفرقات البحثية واالستداللية؟ اال يسعنا ما وسع اهل اثنيا احبيت
ائل وبينوه يف اجالء مثل هذه املس حنن االن نناقش مسائلنا املطروحة بعبقهم؟ اال يكفينا ختبطا ما قرروه

 املطروحة؟

الرتيث، وامعان النظر يف تقريرات العلماء اجلهابذة، واليت ال ميكن ان  إنه عيبنا االول )االستعجال( وعدم
 .عرف فضلهم ومانتهم يشكك فيها من

ايضا قد قررها العلماء األعالم وبينوها وأجلو  وابلنسبة ملسألتنا هذه املطروحة من قبلكم واكثرمت فيها فهي
ألن يثار أي قول آخر عنهم؛ ان مسألة إسبال الثوب لغري اخليالء مكروهة  قد قرروا مبا ال جمال فيهغامضها، ف
 .للحاجة الضرورية، بل ان منهم من حرمها ابلكلية حلاجة او لغري حاجة وال جتوز اال

كالم عري عن  يقول ان يف االفتاء ابجلواز _على تسليمه_ للعامة قد يتسبب يف إماتة السنة، فهذا مث قول من
 :الصحة من وجوه

عليه وسلم الذي قرر جره لغري اخليالء كما هو متقرر  ان الذي قرر حترمي االسبال للخيالء، هو صلى هللا (1
 .املبثوثة من األدلة الصحيحة

قام جبر ثوبه من غري قصد وهو  ان كتم مثل ذلك عن العامة قد يتسبب يف وقوعه يف احلرج والتشتت اذا (2
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وقصدي جبر ثوبه من غري قصد كأن يكون قد الزم ) .ن اجلار لثوبه يف النار، فيعيش يف رهبة وخوفيعلم ا
 .(وحنو ذلك بلبس ثوب وال يوجد اال هذا الثوب،

يبني احلكم مث خيرب السائل ابالوىل  ان يف هذا تدليس وتقصري يف التوضيح، ولكن الواجب على العامل ان (3
 .واالحوط والصواب

 قرره اهل العلم رمحهم هللا وبينوه امجل بيان يف هذه املسألة )رجائي كل الرجاء امعان بيت الكرام ماواليكم اح

 :(النظر يف الكالم بال استعجال

 :(471ص/1اإلنصاف ج) قال العالمة املرداوي يف

: ُيْكَرُه، وهو َأَحُد اْلوَ  قَـْوُلُه: )َوإ ْسَباُل َشْيٍء من ث َياب ه   . َوَجَزَم ب ه  يفُخَياَلَء( يـَْعين  اهلْ َداَية  َواْلُمْذَهب   ْجَهنْي 
يز  َوالرّ َعاَية  الصُّْغَرى َواحْلَاو َينْي  َواْلَفائ ق  َوإ ْدرَاك   َواْلَمْذَهب  اأْلَمْحَد  َواْلُمْستَـْوع ب   اْلَغاَية  َوجَتْر يد  اْلع َناَية   َواْلَوج 

ْم، َوَقدهَمُه يف الرّ َعاَية    .اْلُكرْبَى َوَغرْي ه 

دًّا إْن َأرَاُدوا َكَراَهَة تَـْنز يٍه، ه : اْلُمَرادُ  قـُْلت: َوَهَذا َضع يٌف ج   َوَلك ْن قال اْلُمَصنّ ُف يف اْلُمْغين  َواْلَمْجُد يف َشْرح 

  اَهت ه  َوحَتْر مي ه  اْلُكرْبَى اخلْ اَلُف يف َكرَ  َكَراَهُة حَتْر مٍي. وهو اأْلَْلَيُق. وحكى يف اْلُفُروع  َوالرّ َعاَية  

  .حَيُْرُم إاله يف َحْرٍب أو َيُكوُن مَثه َحاَجةٌ  :َواْلَوْجُه الثهاين  

ُر َنصّ  َأمْحََد، قـُْلت: هذا َعنْيُ  : َوحَيُْرُم يف  الصهَواب  الذي اَل يـُْعَدُل عنه، وهو اْلَمْذَهُب، وهو ظَاه  قال يف اْلُفُروع 
: اْلَمْذَهُب هو  ُخَياَلَء يفاأْلََصحّ  إْسَباُل ث َياب ه   ين  َحَراٌم. قال يف الرّ َعاَية :  َغرْي  َحْرٍب ب اَل َحاَجٍة قال الشهْيُخ َتق يُّ الدّ 

َفاَداتُ  وهو َأْظَهُر. َوَجَزَم ب ه  بن متَ يمٍ   .َوالشهار ُح َوالنهاظ ُم َواإْل 

،ُيْكَرُه ب اَل َحاجَ  تَـْنب يٌه: قَـْوُلُه: )حَيُْرُم أو . َواْلُمَراُد: ومل يُر ْد  ٍة( قالوا يف احْلَاَجة : َكْونُُه مَحَْش السهاَقنْي  َقاَلُه يف اْلُفُروع 
ْندَ  التهْدل يَس على النّ َساء   ْم َجَواُز إْسَبال  الثّ َياب  ع  ُر َكاَلم ه  تَـَهى. َفظَاه   .احْلَاَجة   انـْ

ٌ، َبْل يـَُقاُل: جيَُ  ْسَبالُ قـُْلت: َوف يه  َنَظٌر َبنيّ  : َويـُتَـَوجهُه هذا يف وُز اإْل  َاَجٍة. وقال يف اْلُفُروع  ريٍَة  من َغرْي  ُخَياَلَء حل  َقص 
 .اختهََذْت ر ْجَلنْي  من َخَشٍب فلم تـُْعَرفْ 

 :(146وقال البهويت يف )الروض املربع ص

وسلم:  رب لقوله صلى هللا عليهثوب وغريه من عمامة وغريها يف الصالة وخارجها يف غري احل وحترم اخليالء يف
 .اخليالء للحاجة "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه" متفق عليه. وجيوز اإلسبال من غري

 :(299ص/1ج وقال ابن مفلح يف )الفروع

تَـَهى. الذي  ه  ََخَْش السهاَقنْي  ُخَياَلَء يف َغرْي  َحْرٍب ب اَل َحاَجٍة، حنو َكْون   تَـْنب يٌه: َوحَيُْرُم يف اأْلََصحّ  إْسَباُل ث َياب ه   انـْ
ْسَبال  فَـَقْوُلُه )ب اَل َحاَجٍة حنو َكْون ه  ََخْشَ  َيْظَهُر أَنهُه حَيُْرُم ف ْعُلُه ُخَياَلء َوَلْو كان ب ه   ( يـُْعط ي أَنهُه  َحاَجٌة إىَل اإْل  السهاَقنْي 

َا الْ  اَل حَيُْرُم، َوَلْيَس اأْلَْمُر َكَذل كَ  ْسَباُل معَوإ منه ْسَباُل فَـَقْط اَل اإْل  . َوَلَعله التهْمث يَل  ُمَباُح يف هذه الصُّوَرة  اإْل  اخْلَُياَلء 
ْسَبال  فَـَقْط فَـيَـُزولَ  ُ َأْعَلُم. قال القاضي: ألنه من عادة املسلمني َعائ ٌد إىَل اإْل  ْشَكاُل َوَاّلله  .اإْل 
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 :(277ص/1وقال البهويت يف )كشاف القناع ج

خيالء لقوله  اإلسبال كبرية للوعيد عليه اآليت بيانه يف اخلرب؛ إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة رم، وهو: أيوحي
وحديث ابن مسعود "من أسبل إزاره يف  .صلى هللا عليه وسلم: "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه" متفق عليه

ود. يف غري حرب ملا روي أن النيب صلى هللا عليه أبو دا صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال حرام" رواه
بني الصفني خيتال يف مشيته قال إهنا املشية يبغضها هللا إال يف هذا  وسلم حني رأى بعض أصحابه ميشي

 .ألن اخليالء غري مذموم يف احلرب املوطن. وذلك

حنبل: جر اإلزار وإسبال خيالء أبيح، قال أمحد يف رواية  فإن أسبل ثوبه حلاجة كسرت ساق قبيح من غري
  .اخليالء فال أبس، ما مل يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش الرداء يف الصالة إذا مل يرد

 غشنا فليس منا". ومثله أي التدليس إبسبال ثوبه لسرت ساق قبيح كقصرية اختذت رجلني من ويف اخلرب "من

 .خشب فلم تعرف. ذكره يف الفروع توجيها

 :(330ص/5حتفة األحوذي ج) كفوري يفوقال املبار 

األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغري اخليالء  تنبيه: قال احلافظ يف الفتح: يف هذه
 حترميه أيضا، لكن استدل ابلتقييد يف هذه األحاديث ابخليالء على أن اإلطالق يف الزجر فظاهر األحاديث

  .اخليالء على املقيد هنا فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم من الوارد يف ذم اإلسبال حممول

أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم  قال ابن عبد الرب: مفهومه أن اجلر لغري اخليالء ال يلحقه الوعيد، إال
  .على كل حال

الشافعي على  الكعبني للخيالء حرام، فإن كان لغريها فهو مكروه، وهكذا نص وقال النووي: اإلسبال حتت
 .اجلر للخيالء ولغري اخليالء الفرق بني

واجلائز بال كراهة ما حتته إىل الكعبني، وما نزل من الكعبني  قال: واملستحب أن يكون اإلزار إىل نصف الساق،
 للخيالء، وإال فمنع تنزيه، ألن األحاديث الواردة يف الزجر عن اإلسبال مطلقه فيجب ممنوع منع حترمي إن كان

  ييدها ابإلسبال للخيالء. انتهىتق

بثوبه كعبه؛ ويقول: ال أجره خيالء، ألن النهي قد تناوله لفظا، وال  وقال ابن العريب: ال جيوز للرجل أن جياوز
إطالته  اللفظ حكما أن يقول: ال أمتثله، ألن تلك العلة ليست يف، فإهنا دعوى غري مسلمة، بل جيوز ملن تناوله

  . انتهىذيله دالة على تكربه

  .الثوب يستلزم اخليالء ولو مل يقصد الالبس اخليالء وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب وجر

منيع من وجه آخر عن ابن عمر يف أثناء حديث رفعه "وإايك وجر اإلزار فإن جر  ويؤيده ما أخرجه أمحد بن
  ."املخيلة اإلزار من

عليه وسلم إذا حلقنا عمرو بن زرارة  مع رسول هللا صلى هللاوأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة بينما حنن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 26 

هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بناحية ثوبه ويتواضع هلل  األنصاري يف حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول
وأمتك" حىت مسعها عمرو فقال: اي رسول هللا إين محش الساقني. فقال: "اي عمرو  ويقول: "عبدك وابن عبدك

  .قد أحسن كل شيء خلقه اي عمرو وإن هللا ال حيب املسبل..." احلديث إن هللا

 :من حديث عمرو نفسه لكن قال يف روايته: عن عمرو بن فالن، وأخرجه الطرباين أيضا فقال وأخرجه أمحد

عمرو فقال: "اي  عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع أصابع حتت ركبة
عمرو هذا موضع اإلزار..." احلديث  هذا موضع اإلزار" مث ضرب أبربع أصابع حتت األربع، فقال: "اي عمرو

  .ورجاله ثقات

  .إبسباله اخليالء وقد منعه من ذلك لكونه مظنته وظاهره أن عمرا املذكور مل يقصد

ال قد أسبل إزاره فقال: الثقفي قال: أبصر النيب صلى هللا عليه وسلم رج وأخرج الطرباين من حديث الشريد
  ."فقال: إين أحنف؛ تصطك ركبتاي. قال: "ارفع إزارك فكل خلق هللا حسن ""ارفع إزارك

 وأبو بكر بن أيب شيبة من طرق عن رجل من ثقيف مل يسم ويف آخره "وذاك أقبح مما وأخرجه مسدد

  ."بساقك

فقيل له يف ذلك فقال: إين محش  إزاره وأما ما أخرجه بن أيب شيبة عن بن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل
وهو أن يكون إىل نصف الساق وال يظن به أنه  الساقني. فهو حممول على أنه أسبله زايدة على املستحب

  .ومع ذلك فلعله مل تبلغه قصة عمرو بن زرارة. وهللا أعلم جاوز به الكعبني، والتعليل يرشد إليه،

ن من حديث املغرية بن شعبة رأيت رسول هللا صلى هللا عليه ماجه وصححه بن حبا وأخرجه النسائي وبن
 ."املسبلني برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: "اي سفيان ال تسبل فإن هللا ال حيب وسلم أخذ

 :(158ص/4ج وقال الصنعاين يف )سبل السالم

د، وقد صرح به ما أخرج غري خيالء داخال يف الوعي وتقييد احلديث ابخليالء دال مبفهومه أنه ال يكون من جره
أبو بكر رضي هللا عنه ملا مسع هذا احلديث: إن إزاري يسرتخي إال أن  البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيالء"، وهو دليل على اعتبار أتعاهده. فقال له

  .املفاهيم من هذا النوع

  .النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي إن جره لغري اخليالء مذموم. وقال وقال بن عبد الرب:

إىل نصف الساق كما أخرجه الرتمذي والنسائي عن عبيد بن  وقد صرحت السنة أن أحسن احلاالت أن يكون
أجره فقال يل رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا هو النيب  خالد قال: كنت أمشي وعلي برد

 وسلم، فقلت: إمنا هي بردة ملحاء. فقال: "ما لك يف أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره إىل هللا عليه صلى

 .نصف ساقيه

الكعبني فهو حرام إن كان للخيالء وإن   وأما ما هو دون ذلك فإنه ال حرج على فاعله إىل الكعبني وما دون
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ل: إن كان الثوب على قدر البسه لكنه يسدله يتجه أن يقا كان لغريها فقال النووي وغريه: إنه مكروه. وقد
أليب بكر فهو غري داخل يف الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر البسه  فإن كان ال عن قصد كالذي وقع

  .النجاسة جهة اإلسراف حمرم ألجله وألجل التشبه ابلنساء، وألجل أنه ال أيمن أن تتعلق به فهو ممنوع من

شعبة: أذكر اإلزار؟ قال: ما  حكمهما، وكذلك ملا سأل شعبة حمارب بن داثر قال وحكم غري الثوب واإلزار
  .خص إزارا وال قميصا

يشمل اإلزار وغريه، وأخرج أهل السنن إال الرتمذي عن بن عمر عن أبيه عن  ومقصوده أن التعبري ابلثوب
ينظر هللا إليه  جر منها شيئا خيالء مل هللا عليه وسلم قال: "اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة من النيب صلى

  .يوم القيامة" وإن كان يف إسناده عبد العزيز بن أيب رواد وفيه مقال

العادة. وأخرج النسائي من  قال بن بطال: وإسبال العمامة املراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به
  .مامته بني كتفيهع حديث عمرو بن أمية أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرخى طرف

  .أهل احلجاز إسبال حمرم وكذلك تطويل أكمام القميص زايدة على املعتاد كما يفعله بعض

  .العادة وعلى املعتاد يف اللباس من الطول والسعة وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على

 .ما كان يف عصر النبوة قلت: وينبغي أن يراد ابملعتاد

 :(259ص/10ج افظ ابن حجر يف )فتح الباريقال احل

املطلقة يف الزجر عن اإلسبال مقيدة ابألحاديث  ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن األحاديث
النووي: ظواهر األحاديث يف تقييدها ابجلر خيالء يقتضي أن التحرمي  األخرى املصرحة مبن فعله خيالء، قال

 .ابخليالء خمتص

النساء يف جر ذيوهلن معىن، بل  ب: أنه لو كان كذلك ملا كان يف استفسار أم سلمة عن حكمووجه التعق
ال، فسألت عن حكم النساء يف ذلك الحتياجهن إىل  فهمت الزجر عن اإلسبال مطلقا سواء كان عن خميلة أم

كم الرجال يف قدمها عورة فبني هلا أن حكمهن يف ذلك خارج عن ح اإلسبال من أجل سرت العورة ألن مجيع
 نقل عياض اإلمجاع على أن املنع يف حق الرجال دون النساء ومراده منع اإلسبال لتقريره هذا املعىن فقط. وقد

اجلواب بني الرجال  صلى هللا عليه وسلم أم سلمة على فهمها إال أنه بني هلا أنه عام خمصوص لتفرقته يف
 .بني ذلك يف حق الرجال بعده يف حقهن كماوالنساء يف اإلسبال وتبيينه القدر الذي مينع ما 

ابإلزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إىل  واحلاصل أن للرجال حالني: حال استحباب وهو أن يقتصر
استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشرب، وحال  الكعبني. وكذلك للنساء حاالن: حال

 .ذراع جواز بقدر

اخليالء فظاهر األحاديث حترميه أيضا  ن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغريويف هذه األحاديث أ
على أن اإلطالق يف الزجر الوارد يف ذم اإلسبال حممول على  لكن استدل ابلتقييد يف هذه األحاديث ابخليالء
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 هومه أن اجلر لغري اخليالء الواالسبال إذا سلم من اخليالء، قال ابن عبد الرب: مف املقيد هنا فال حيرم اجلر

اإلسبال حتت  :يلحقه الوعيد إال أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي
بني اجلر للخيالء ولغري اخليالء.  الكعبني للخيالء فإن كان لغريها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق

واجلائز بال كراهة ما حتته إىل الكعبني وما نزل عن الكعبني  لساققال: واملستحب أن يكون اإلزار إىل نصف ا
 للخيالء وإال فمنع تنزيه ألن األحاديث الواردة يف الزجر عن اإلسبال مطلقة فيجب ممنوع منع حترمي إن كان

 تقييدها ابإلسبال للخيالء. انتهى

جيوز السدل يف الصالة وال يف غريها عن الشافعي قال: ال  والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي يف خمتصره
 النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر انتهى للخيالء ولغريها خفيف لقول

التحرمي، بل هو حممول على أن ذلك ابلنسبة للجر خيالء فأما لغري  وقوله: )خفيف( ليس صرحيا يف نفي
كان  ا ال يظهر فيه حترمي وال سيما إناحلال: فإن كان الثوب على قدر البسه لكنه يسدله فهذ اخليالء فيختلف

املنع فيه من جهة  عن غري قصد كالذي وقع أليب بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر البسه قد يتجه
 .ابلنساء وهو أمكن فيه من األول اإلسراف فينتهي إىل التحرمي وقد يتجه املنع فيه من جهة التشبه

تعلق النجاسة به، وإىل ذلك يشري احلديث الذي أخرجه  من منوقد يتجه املنع فيه من جهة أن البسه ال أي
طريق أشعث بن أيب الشعثاء وأسم أبيه سليم احملاريب عن عمته وامسها رهم  الرتمذي يف الشمائل والنسائي من

وعلي  وسكون اهلاء وهي بنت األسود بن حنظلة عن عمها وامسه عبيد بن خالد قال: كنت أمشي بضم الراء
هللا عليه وسلم فقلت: إمنا  فقال يل رجل: أرفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النيب صلىبرد أجره 

 .إزاره إىل أنصاف ساقيه. وسنده قبلها جيد هي بردة ملحاء. فقال: "أما لك يف أسوة؟" قال: فنظرت فإذا

 .وأتقى لربكدخل عليه: أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك  ويف قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي

من جهة أخرى وهي كونه مظنة اخليالء، قال ابن العريب: ال جيوز للرجل أن جياوز  ويتجه املنع أيضا يف اإلسبال
حكما أن يقول: ال  كعبة ويقول: ال أجره خيالء ألن النهي قد تناوله لفظا، وال جيوز ملن تناوله اللفظ بثوبه

 ذيله دالة على تكربه انتهى ملخصا غري مسلمة، بل إطالتهأمتثله ألن تلك العلة ليست يف، فإهنا دعوى 

 .يستلزم اخليالء ولو مل يقصد الالبس اخليالء وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب

 وصلى هللا وسلم على نبينا ورسولنا حممد

 
 

اده يف موضوع موضوعك عن اإلسبال ههنا، وال داعي إلفر  ابرك هللا فيك وسددك، قمنا بدمج :تنبيه
  #اإلشراف # ..آخر مستقل
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  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 (عرفة ديث الدعاء عشيةإحتاف املهرة بتخريج ح)

 حبثا لعله ال خيلو من فائدة لسان أهل الدار اآلخرة: من مسائل الفضول ولكن حبثتها

 يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟ لعل هذا

 األلوكة أزفها عروسة جملية، حق هلا أن تكتب مباء الذهب ملنتدى

 ما قرأت من مسائل لإلمام العالمة ابن عقيل احلنبلي من أغرب

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     6#   
25-01-2009, PM 08:46  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  التشتت؟ رد: ما ذا أصابكم أحبيت ملاذا هذا

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 عفوك اي رب

 ...والسالم على رسول هللا، اما بعد احلمد هلل، والصالة
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املصلح الذي سوف ينهي االمر وحيتمه، او انين افرض رااي خاصا  اوال وقبل البداية ال ادعي انين املنقذ او
 .ان هلذا مقارع. لكن هو اخلوف مما حصل وسدا ملا بدركال وحاشا فما ا .ال ارديكم ان ختالفوه

العلم  الكرام ملاذا هذا التشتت وهذه التفرقات البحثية واالستداللية؟ اال يسعنا ما وسع اهل اثنيا احبيت
وبينوه يف اجالء مثل هذه  الذين حنن االن نناقش مسائلنا املطروحة بعبقهم؟ اال يكفينا ختبطا ما قرروه

 طروحة؟املسائل امل

الرتيث، وامعان النظر يف تقريرات العلماء اجلهابذة، واليت ال ميكن ان  إنه عيبنا االول )االستعجال( وعدم
 .عرف فضلهم ومانتهم يشكك فيها من

ايضا قد قررها العلماء األعالم وبينوها وأجلو  وابلنسبة ملسألتنا هذه املطروحة من قبلكم واكثرمت فيها فهي
ألن يثار أي قول آخر عنهم؛ ان مسألة إسبال الثوب لغري اخليالء  ا مبا ال جمال فيهغامضها، فقد قررو 

 .للحاجة الضرورية، بل ان منهم من حرمها ابلكلية حلاجة او لغري حاجة مكروهة وال جتوز اال

ري كالم ع يقول ان يف االفتاء ابجلواز _على تسليمه_ للعامة قد يتسبب يف إماتة السنة، فهذا مث قول من
 :عن الصحة من وجوه

عليه وسلم الذي قرر جره لغري اخليالء كما هو متقرر  ان الذي قرر حترمي االسبال للخيالء، هو صلى هللا (1
 .املبثوثة من األدلة الصحيحة

قام جبر ثوبه من غري قصد  ان كتم مثل ذلك عن العامة قد يتسبب يف وقوعه يف احلرج والتشتت اذا (2
وقصدي جبر ثوبه من غري قصد كأن يكون قد ) .لثوبه يف النار، فيعيش يف رهبة وخوف وهو يعلم ان اجلار

 .(وحنو ذلك الزم بلبس ثوب وال يوجد اال هذا الثوب،

يبني احلكم مث خيرب السائل ابالوىل  ان يف هذا تدليس وتقصري يف التوضيح، ولكن الواجب على العامل ان (3
 .واالحوط والصواب

 قرره اهل العلم رمحهم هللا وبينوه امجل بيان يف هذه املسألة )رجائي كل الرجاء امعان رام ماواليكم احبيت الك

 :(النظر يف الكالم بال استعجال

 :(471ص/1اإلنصاف ج) قال العالمة املرداوي يف

: يُْكرَهُ، وهو َأَحُد اْلوَْجَهنيْ   قـَوْلُهُ: )وَإ ْسبَاُل َشْيٍء من ث يَاب ه   اهلْ َدايَة  وَاْلُمْذَهب   . وََجزَمَ ب ه  يفُخياََلءَ( يـَْعين 
ب   يز  وَالرّ عَايَة  الصُّْغرَى وَاحْلَاو ينيْ  وَاْلَفائ ق  وَإ ْدرَاك   وَاْلَمْذَهب  اأْلَمْحَد  وَاْلُمْستـَْوع  نَايَة   وَاْلوَج  اْلغَايَة  َوجَتْر يد  اْلع 

مَهُ يف الرّ عَايَة   مْ، وََقده  .رْبَىاْلكُ  وََغريْ ه 

ا إْن َأرَادُوا َكرَاَهةَ تـَنْز يٍه، دًّ يٌف ج  : اْلُمرَادُ  قـُْلت: َوَهَذا َضع  ه  ْن قال اْلُمصَنّ ُف يف اْلمُْغين  وَاْلَمْجُد يف َشرْح   وََلك 

  َوحَتْر مي ه   اْلُكرْبَى اخلْ اَلُف يف َكرَاَهت ه   َكرَاَهةُ حَتْر مٍي. وهو اأْلَْليَُق. وحكى يف اْلُفرُوع  وَالرّ عَايَة  
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  .حَيْرُمُ إاله يف َحْرٍب أو يَُكوُن مَثه َحاَجةٌ  :وَاْلوَْجهُ الثهاين  

رُ َنصّ  َأمْحََد، قـُْلت: هذا َعنْيُ  : َوحَيْرُمُ  الصهوَاب  الذي اَل يـُْعَدُل عنه، وهو اْلَمْذَهُب، وهو ظَاه  قال يف اْلُفرُوع 
: اْلَمْذَهُب هو ءَ يفيف اأْلََصّح  إْسبَاُل ث يَاب ه  ُخياََل  ين  يُّ الدّ  يُْخ تَق  َحرَامٌ. قال يف  َغريْ  َحْرٍب ب اَل َحاَجٍة قال الشه

يمٍ  : وهو َأْظَهُر. وََجزَمَ ب ه  بن متَ  فَادَاتُ  الرّ عَايَة  مُ وَاإلْ   .وَالشهار حُ وَالنهاظ 

،يُْكرَهُ ب اَل َحاَجٍة( قال تـَنْب يهٌ: قـَوْلُهُ: )حَيْرُمُ أو : َكوْنُهُ مَحَْش السهاَقنيْ  . وَاْلُمرَادُ: ومل يُر ْد  وا يف احْلَاَجة  قَاَلهُ يف اْلُفرُوع 
سَاء   ْندَ  التهْدل يَس على النّ  يَاب  ع  مْ َجوَاُز إْسبَال  الثّ  ه  رُ َكاَلم   .احْلَاَجة   انـْتـََهى. َفظَاه 

ٌ، بَلْ يـَُقاُل: جَيُوُز  يه  نَظٌَر بنَّي  ْسبَالُ قـُْلت: وَف  : وَيـُتـَوَجههُ هذا يف اإلْ  َاَجٍة. وقال يف اْلُفرُوع  ريٍَة  من َغريْ  ُخياََلءَ حل  َقص 
ََذْت ر ْجَلنيْ  من َخَشٍب فلم تـُْعَرفْ   .اخته

 :(146وقال البهويت يف )الروض املربع ص

 ه صلى هللا عليهثوب وغريه من عمامة وغريها يف الصالة وخارجها يف غري احلرب لقول وحترم اخليالء يف

 .اخليالء للحاجة وسلم: "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه" متفق عليه. وجيوز اإلسبال من غري

 :(299ص/1ج وقال ابن مفلح يف )الفروع

انـْتـََهى. الذي  َش السهاَقنيْ  ُخياََلءَ يف َغريْ  َحْرٍب ب اَل َحاَجٍة، حنو َكوْن ه  َخَْ  تـَنْب يهٌ: َوحَيْرُمُ يف اأْلََصّح  إْسبَاُل ث يَاب ه  
عُْلهُ ُخياََلء وََلْو كان ب ه   ْسبَال  فـََقوْلُهُ )ب اَل َحاَجٍة حنو َكوْن ه  ََخْشَ  يَْظَهرُ أَنههُ حَيْرُمُ ف  ي  َحاَجةٌ إىَل اإلْ  ( يـُْعط  السهاَقنيْ 

َا اْلمُبَاحُ  أَنههُ اَل حَيْرُمُ، وَلَْيَس اأْلَْمرُ َكَذل كَ  ْسبَاُل مع وَإ منه ْسبَاُل فـََقْط اَل اإلْ  . وََلعَله  يف هذه الصُّورَة  اإلْ  اخْلُياََلء 
ْسبَال  فـََقْط فـَيـَزُولَ  يلَ عَائ ٌد إىَل اإلْ  ُ َأعَْلمُ. قال القاضي: ألنه من عادة املسلمني التهْمث  ْشَكاُل وََاّلله  .اإلْ 

 :(277ص/1وقال البهويت يف )كشاف القناع ج

خيالء  اإلسبال كبرية للوعيد عليه اآليت بيانه يف اخلرب؛ إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة و: أيوحيرم، وه
وحديث ابن مسعود "من أسبل  .لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه" متفق عليه

غري حرب ملا روي أن النيب صلى أبو داود. يف  إزاره يف صالته خيالء فليس من هللا يف حل وال حرام" رواه
بني الصفني خيتال يف مشيته قال إهنا املشية يبغضها هللا إال يف  هللا عليه وسلم حني رأى بعض أصحابه ميشي

 .ألن اخليالء غري مذموم يف احلرب هذا املوطن. وذلك

ر اإلزار وإسبال خيالء أبيح، قال أمحد يف رواية حنبل: ج فإن أسبل ثوبه حلاجة كسرت ساق قبيح من غري
  .اخليالء فال أبس، ما مل يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش الرداء يف الصالة إذا مل يرد

 غشنا فليس منا". ومثله أي التدليس إبسبال ثوبه لسرت ساق قبيح كقصرية اختذت رجلني من ويف اخلرب "من

 .خشب فلم تعرف. ذكره يف الفروع توجيها

 :(330ص/5حتفة األحوذي ج) وقال املباركفوري يف
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األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغري اخليالء  تنبيه: قال احلافظ يف الفتح: يف هذه
 حترميه أيضا، لكن استدل ابلتقييد يف هذه األحاديث ابخليالء على أن اإلطالق يف الزجر فظاهر األحاديث

  .اخليالء قيد هنا فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم منالوارد يف ذم اإلسبال حممول على امل

أن جر القميص وغريه من الثياب  قال ابن عبد الرب: مفهومه أن اجلر لغري اخليالء ال يلحقه الوعيد، إال
  .مذموم على كل حال

ي على الكعبني للخيالء حرام، فإن كان لغريها فهو مكروه، وهكذا نص الشافع وقال النووي: اإلسبال حتت
 .اجلر للخيالء ولغري اخليالء الفرق بني

واجلائز بال كراهة ما حتته إىل الكعبني، وما نزل من  قال: واملستحب أن يكون اإلزار إىل نصف الساق،
للخيالء، وإال فمنع تنزيه، ألن األحاديث الواردة يف الزجر عن اإلسبال  الكعبني ممنوع منع حترمي إن كان

  إلسبال للخيالء. انتهىتقييدها اب مطلقه فيجب

بثوبه كعبه؛ ويقول: ال أجره خيالء، ألن النهي قد تناوله لفظا، وال  وقال ابن العريب: ال جيوز للرجل أن جياوز
 اللفظ حكما أن يقول: ال أمتثله، ألن تلك العلة ليست يف، فإهنا دعوى غري مسلمة، بل جيوز ملن تناوله

  إطالته ذيله دالة على تكربه. انتهى

  .الثوب يستلزم اخليالء ولو مل يقصد الالبس اخليالء وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب وجر

منيع من وجه آخر عن ابن عمر يف أثناء حديث رفعه "وإايك وجر اإلزار فإن جر  ويؤيده ما أخرجه أمحد بن
  ."املخيلة اإلزار من

عليه وسلم إذا حلقنا عمرو بن زرارة  هللا صلى هللا وأخرج الطرباين من حديث أيب أمامة بينما حنن مع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بناحية ثوبه ويتواضع هلل  األنصاري يف حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول

وأمتك" حىت مسعها عمرو فقال: اي رسول هللا إين محش الساقني. فقال: "اي  ويقول: "عبدك وابن عبدك
  .ن كل شيء خلقه اي عمرو وإن هللا ال حيب املسبل..." احلديثقد أحس عمرو إن هللا

 :من حديث عمرو نفسه لكن قال يف روايته: عن عمرو بن فالن، وأخرجه الطرباين أيضا فقال وأخرجه أمحد

عمرو فقال: "اي  عن عمرو بن زرارة، وفيه: وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبربع أصابع حتت ركبة
عمرو هذا موضع اإلزار..." احلديث  ضع اإلزار" مث ضرب أبربع أصابع حتت األربع، فقال: "ايعمرو هذا مو 
  .ورجاله ثقات

  .إبسباله اخليالء وقد منعه من ذلك لكونه مظنته وظاهره أن عمرا املذكور مل يقصد

سبل إزاره فقال: الثقفي قال: أبصر النيب صلى هللا عليه وسلم رجال قد أ وأخرج الطرباين من حديث الشريد
  ."فقال: إين أحنف؛ تصطك ركبتاي. قال: "ارفع إزارك فكل خلق هللا حسن ""ارفع إزارك
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 وأبو بكر بن أيب شيبة من طرق عن رجل من ثقيف مل يسم ويف آخره "وذاك أقبح مما وأخرجه مسدد

  ."بساقك

فقيل له يف ذلك فقال: إين محش  وأما ما أخرجه بن أيب شيبة عن بن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره
وهو أن يكون إىل نصف الساق وال يظن به أنه  الساقني. فهو حممول على أنه أسبله زايدة على املستحب

  .ومع ذلك فلعله مل تبلغه قصة عمرو بن زرارة. وهللا أعلم جاوز به الكعبني، والتعليل يرشد إليه،

يث املغرية بن شعبة رأيت رسول هللا صلى هللا عليه ماجه وصححه بن حبان من حد وأخرجه النسائي وبن
 ."املسبلني برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: "اي سفيان ال تسبل فإن هللا ال حيب وسلم أخذ

 :(158ص/4ج وقال الصنعاين يف )سبل السالم

صرح به ما غري خيالء داخال يف الوعيد، وقد  وتقييد احلديث ابخليالء دال مبفهومه أنه ال يكون من جره
أبو بكر رضي هللا عنه ملا مسع هذا احلديث: إن إزاري يسرتخي  أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيالء"، وهو دليل على  إال أن أتعاهده. فقال له
  .املفاهيم من هذا النوع اعتبار

  .النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي لغري اخليالء مذموم. وقال وقال بن عبد الرب: إن جره

إىل نصف الساق كما أخرجه الرتمذي والنسائي عن عبيد  وقد صرحت السنة أن أحسن احلاالت أن يكون
أجره فقال يل رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، فنظرت فإذا هو  بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد

وسلم، فقلت: إمنا هي بردة ملحاء. فقال: "ما لك يف أسوة؟" قال: فنظرت فإذا إزاره  ليهالنيب صلى هللا ع
 .نصف ساقيه إىل

الكعبني فهو حرام إن كان للخيالء وإن   وأما ما هو دون ذلك فإنه ال حرج على فاعله إىل الكعبني وما دون
ان الثوب على قدر البسه لكنه يسدله يتجه أن يقال: إن ك كان لغريها فقال النووي وغريه: إنه مكروه. وقد

أليب بكر فهو غري داخل يف الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر البسه  فإن كان ال عن قصد كالذي وقع
  .النجاسة جهة اإلسراف حمرم ألجله وألجل التشبه ابلنساء، وألجل أنه ال أيمن أن تتعلق به فهو ممنوع من

شعبة: أذكر اإلزار؟ قال: ما  ، وكذلك ملا سأل شعبة حمارب بن داثر قالوحكم غري الثوب واإلزار حكمهما
  .خص إزارا وال قميصا

يشمل اإلزار وغريه، وأخرج أهل السنن إال الرتمذي عن بن عمر عن أبيه عن  ومقصوده أن التعبري ابلثوب
ينظر هللا  ا شيئا خيالء ملهللا عليه وسلم قال: "اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة من جر منه النيب صلى

  .إليه يوم القيامة" وإن كان يف إسناده عبد العزيز بن أيب رواد وفيه مقال

العادة. وأخرج النسائي من  قال بن بطال: وإسبال العمامة املراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به
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  .ني كتفيهعمامته ب حديث عمرو بن أمية أن النيب صلى هللا عليه وسلم أرخى طرف

  .أهل احلجاز إسبال حمرم وكذلك تطويل أكمام القميص زايدة على املعتاد كما يفعله بعض

 .العادة وعلى املعتاد يف اللباس من الطول والسعة وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على

 

 .ما كان يف عصر النبوة قلت: وينبغي أن يراد ابملعتاد

 :(259ص/10ج حجر يف )فتح الباري قال احلافظ ابن

املطلقة يف الزجر عن اإلسبال مقيدة ابألحاديث  ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن األحاديث
النووي: ظواهر األحاديث يف تقييدها ابجلر خيالء يقتضي أن التحرمي  األخرى املصرحة مبن فعله خيالء، قال

 .ابخليالء خمتص

النساء يف جر ذيوهلن معىن، بل  لو كان كذلك ملا كان يف استفسار أم سلمة عن حكمووجه التعقب: أنه 
ال، فسألت عن حكم النساء يف ذلك الحتياجهن  فهمت الزجر عن اإلسبال مطلقا سواء كان عن خميلة أم

ال قدمها عورة فبني هلا أن حكمهن يف ذلك خارج عن حكم الرج إىل اإلسبال من أجل سرت العورة ألن مجيع
نقل عياض اإلمجاع على أن املنع يف حق الرجال دون النساء ومراده منع اإلسبال  يف هذا املعىن فقط. وقد

اجلواب بني  صلى هللا عليه وسلم أم سلمة على فهمها إال أنه بني هلا أنه عام خمصوص لتفرقته يف لتقريره
 .بني ذلك يف حق الرجال حقهن كما الرجال والنساء يف اإلسبال وتبيينه القدر الذي مينع ما بعده يف

ابإلزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إىل  واحلاصل أن للرجال حالني: حال استحباب وهو أن يقتصر
استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشرب، وحال  الكعبني. وكذلك للنساء حاالن: حال

 .ذراع جواز بقدر

اخليالء فظاهر األحاديث حترميه أيضا  اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغري ويف هذه األحاديث أن إسبال
على أن اإلطالق يف الزجر الوارد يف ذم اإلسبال حممول  لكن استدل ابلتقييد يف هذه األحاديث ابخليالء

اجلر لغري اخليالء  واالسبال إذا سلم من اخليالء، قال ابن عبد الرب: مفهومه أن على املقيد هنا فال حيرم اجلر
اإلسبال حتت  :يلحقه الوعيد إال أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي ال

بني اجلر للخيالء ولغري  الكعبني للخيالء فإن كان لغريها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق
جلائز بال كراهة ما حتته إىل الكعبني وما نزل وا اخليالء. قال: واملستحب أن يكون اإلزار إىل نصف الساق

للخيالء وإال فمنع تنزيه ألن األحاديث الواردة يف الزجر عن اإلسبال  عن الكعبني ممنوع منع حترمي إن كان
 تقييدها ابإلسبال للخيالء. انتهى مطلقة فيجب

سدل يف الصالة وال يف غريها عن الشافعي قال: ال جيوز ال والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي يف خمتصره
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 النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر انتهى للخيالء ولغريها خفيف لقول

التحرمي، بل هو حممول على أن ذلك ابلنسبة للجر خيالء فأما لغري  وقوله: )خفيف( ليس صرحيا يف نفي
 هر فيه حترمي وال سيما إناحلال: فإن كان الثوب على قدر البسه لكنه يسدله فهذا ال يظ اخليالء فيختلف

املنع فيه من جهة  كان عن غري قصد كالذي وقع أليب بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر البسه قد يتجه
 .ابلنساء وهو أمكن فيه من األول اإلسراف فينتهي إىل التحرمي وقد يتجه املنع فيه من جهة التشبه

تعلق النجاسة به، وإىل ذلك يشري احلديث الذي أخرجه  وقد يتجه املنع فيه من جهة أن البسه ال أيمن من
طريق أشعث بن أيب الشعثاء وأسم أبيه سليم احملاريب عن عمته وامسها رهم  الرتمذي يف الشمائل والنسائي من

وعلي  وسكون اهلاء وهي بنت األسود بن حنظلة عن عمها وامسه عبيد بن خالد قال: كنت أمشي بضم الراء
هللا عليه وسلم فقلت: إمنا  رجل: أرفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النيب صلى برد أجره فقال يل

 .إزاره إىل أنصاف ساقيه. وسنده قبلها جيد هي بردة ملحاء. فقال: "أما لك يف أسوة؟" قال: فنظرت فإذا

 .ربكدخل عليه: أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى ل ويف قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي

من جهة أخرى وهي كونه مظنة اخليالء، قال ابن العريب: ال جيوز للرجل أن  ويتجه املنع أيضا يف اإلسبال
حكما أن  كعبة ويقول: ال أجره خيالء ألن النهي قد تناوله لفظا، وال جيوز ملن تناوله اللفظ جياوز بثوبه

ذيله دالة على تكربه انتهى  مة، بل إطالتهيقول: ال أمتثله ألن تلك العلة ليست يف، فإهنا دعوى غري مسل
 ملخصا

 .يستلزم اخليالء ولو مل يقصد الالبس اخليالء وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب

 وصلى هللا وسلم على نبينا ورسولنا حممد

ضوع ههنا، وال داعي إلفراده يف مو  ابرك هللا فيك وسددك، قمنا بدمج موضوعك عن اإلسبال :تنبيه
  #اإلشراف # ..آخر مستقل

 التميمي اىل اخي السكران

 يستلزم جره و انقد كل كالمك جبملة واحدة االسبال هو اطاله الثوب فوق الكعبني و هذا ال

وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر  الدليل ان سروايل فوق الكعبني و ال ينجر يف االرض ادن خالصة قولك
 .اخليالء ء ولو مل يقصد الالبسالثوب، وجر الثوب يستلزم اخليال

 

  خيالء يف لباسهم منقوض ابلواقع فامامك مليار مسلم يف العامل ثوبه فوق الكعبني و ال

 

  يستلزم اخليالء ماعذا ابهلل و لك عربة يف ايب حنيفه و عبد هللا بن مسعود هل لباسهم
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على كل حال مناقشة مجهور العلماء اقرأها جيدا و  ادن كالمك كله مبين على و هم و ارجع ملشاركيت و
الثاين لغري خيالء دليل على نقض كالمك و البخاري ايضا قسم املسألة  لالسبال من وجهني االول للخيالء و

يغنينا عن  اتيت به ليس جبديد و قد رددان عليه يف كالمنا السابق و اي ريت كنت قرأته جيدا كان يف اببني و ما
 اجابتك

 

 رمحة هللا و بركاته و السالم عليكم و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  ملرفقةامللفات ا

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     7#   
25-01-2009, PM 10:45  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
أنين مل أطلع على هذه املشاركة وذلك لألمانة،  اإلخوة املشرفني الكرام أشكركم جزيل الشكر، ويعلم هللا

 .السليم فجزاكم هللا خريا على التدخل

ملا ذكرته أان واهية  وقررت تقريرات أما أنت أخي )التقريت( فأعتقد أنك قد خبطت يف الكالم عين أميا ختبيط،
؟ اإلنفراد؟!! السبق؟!! هو لك أخي فما يل يف هذا ال  هي إىل اخليال أقرب، وما الغرض من عملك هذا كله

 .الذين يريدون الفائدة انقة وال مجل، هي كلها لألخوة
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لغرض آخر يف  مشاركيت، أما أن تنقض كالمي )الصحيح( وأعيد وأقول وهللا مل أر املشاركة ولو رأيتها ملا رأيت
 العامل؛ أو أقول طالب العلم النجيب فيما كتبت أان؟ نفسك فال أقبله، فهال نظرت بتمعن

 راجعون إان هلل وإان إليه

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 (والتحصيل توضيح إشكال يف فهم نص من كتاب )البيان

 اإلقتناء كتاب صغري يف حجمه كبري يف نفعه؛ يستحق

 التميمي ترمجة موجزة لإلمام الدارمي احلنظلي

 املنتدى املبارك كما وعدتكم أحبيت الكرام هذا هو )السبق الثاين( هلذا

 املقدسي من حكاايت منثور ابن الطاهر

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 قول اآلخرين لعبةع كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     8#   
25-01-2009, PM 11:15  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس
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  املشاركة األصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

هللا أنين مل أطلع على هذه املشاركة وذلك لألمانة،  اإلخوة املشرفني الكرام أشكركم جزيل الشكر، ويعلم
 .السليم فجزاكم هللا خريا على التدخل

أان وقررت تقريرات ملا ذكرته  أما أنت أخي )التقريت( فأعتقد أنك قد خبطت يف الكالم عين أميا ختبيط،
؟ اإلنفراد؟!! السبق؟!! هو لك أخي فما يل يف  واهية هي إىل اخليال أقرب، وما الغرض من عملك هذا كله

 .الذين يريدون الفائدة هذا ال انقة وال مجل، هي كلها لألخوة

مشاركيت، أما أن تنقض كالمي )الصحيح( لغرض آخر  وأعيد وأقول وهللا مل أر املشاركة ولو رأيتها ملا رأيت
 العامل؛ أو أقول طالب العلم النجيب فيما كتبت أان؟  نفسك فال أقبله، فهال نظرت بتمعنيف

 راجعون إان هلل وإان إليه

 

  السالم عليكم اخي السكران التميمي

 

نقل هنا و اجبت  ال تغضب لكالمي فلم اعرف انك مل تقرأ ما كتبته فقد انتبهت من ردك ان موضوعك
مشاركيت و اجاب عنه الشيخ عبد  ا للمسألة الن غالب ما نقلته قد نقلته يفاعتقادا مين انك اضفت رد

 .الوهاب مهية

 

 االنفراد و ال الشهرة و اين العلم ان املوقع مليئ مبقاالت يف هذا اجملال اال اين و ال غرض من مقاالتنا هذه ال

  اضفت نظرة جديدة و وددت من يناقشها و هي مسألة املطلق و املقيد

 

اخرى  هناك خلطا يف اقوال الكثريين اذ ان عدم تطبيق قاعدة شيئ و منع تقييد املطلق بقرينة ارى ان فاين
  شيئ االخر

 

مطلقة فقد أييت التقييد بقرائن و ليس بقاعدة احتاد  و خري دليل السرقة ها قد قيدان اليد ابلسنة رغم اهنا كانت
لتقييد موجود جبمع االحاديث و ليس تطبيقا ملسألة محل مسألة االسبال ان ا احلكمني و هذا بيت القصيد يف

  املقيد االصولية املطلق على

 

 املشاركة و ارجوا ان تنفعنا مبا عندك على كل حال اعتذر منك فلم انته ان مقالك كتب بدون قراءة

 

د عقال و العريب الكثريون فحمل االسبال على اخليالء دائما مردو  اما نقض كالمك فقد سبق نقد كالم بن
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  احلق االمر النك رمبا مل تنتبه ملا قلته و ارجوا منك ان تنظر ملا انقله نظرة ابحث عن سازيد تفصيال يف

 

ال يراد به ذلك و قد تنّبه لذلك  االسبال يتغري حسب العصور و ما كان يف عصر يراد به اخليالء ففي عصران
ن أئمة املسلمني املقتدى هبم ، يقول : " كانت م فهذا أيوب السختياين و هو –هلل درهم  –بعض السلف 

 ." الشهرة اليوم يف تقصريها الشهرة فيما مضى يف تذييلها ، و

( ، و من طريقه  84 /11يف ) املصنف  و من طريقه عبدالرزاق –( 11/84أخرجه معمر يف )جامعه 
( و أبو نعيم يف ) احللية 191الدينوري يف ) اجملالسة  ( و248 /7أيضا : أخرجه ابن سعد يف ) الطبقات 

 .( 6243: ( و البيهقي يف )الشعب رقم 3/7

تقصري الثوب الساتر عن نصف  ( : و يكره4/368قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف ) شرح العمدة 
يعين اإلمام أمحد ء و عليه قميٌص قصرٌي أسفل  – الساق قال إسحاق بن إبراهيم : دخلت على أيب عبد هللا

ُر َنفَسك من الرُّكبة و َفوَق نصف  السهاق ، َ ُتَشهّ   اهـ. فقال : أَيٍش هذا ؛ و أنكره ، و يف رواية : أيش هذا ، مل 

 

انت لكن هل جتزم ان كل من  فكما ترى ها هم السلف يروون ان االسبال قد تغري و ال ادري من اي بلد
ليلبسها و يكون فيها بعض االسبال هو مريد  لسوقاسبل فهو جير ثوبه اكيد ال و هل من يشرتي ثيااب من ا

  للخيالء فاكيد ال

 

هل   حق اي اخي و ما اظن ان هناك من يغالط يف هذا و اترك اجملال لالخوة ليحكموا ابنفسهم اظن ان ما قلته
 ? كل مسبل يريد اخليالء قطعا

 

و عمر بن عبد العزيز اظن اي اخي مسبال و كذلك ايب حنيفة  و ان زدان يف ذلك ان عبد هللا بن مسعود كان
 هؤالء االسبال للخيالء و ارجوا ان تعيد قراءة مشاركيت ففيها اجابة عن كل ما انه اتضح اخلطأ فال يعقل من

 ذكرته

 
 

رسالة لعبد الوهاب مهيبة و ما زدت يف  و اخريا اخربك انه ال سبق يل يف املشاركة وال انفراد الين انقل عن
 احلقت الرسالة ابمللحقات امانة ملن اراد ان يطلع عليه  من االمور من عندي و قداملشاركة اال قليال

 

بيننا فكالان يبحث عن احلق و ارجوا ان تكون هناك اجاابت مفيدة كي نصل اىل ما قد  لنرتك نزغ الشيطان
 عنا و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته خفي
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  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 تيإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقر

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     9#   
25-01-2009, PM 11:57  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  التشتت؟ رد: ما ذا أصابكم أحبيت ملاذا هذا

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

 فوق الكعبني و هذا ال يستلزم جره و انقد كل كالمك جبملة واحدة االسبال هو اطاله الثوب

االرض ادن خالصة قولك وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر  الدليل ان سروايل فوق الكعبني و ال ينجر يف
 .ولو مل يقصد الالبس اخليالء الثوب، وجر الثوب يستلزم اخليالء

  فوق الكعبني و ال خيالء يف لباسهم ع فامامك مليار مسلم يف العامل ثوبهمنقوض ابلواق

  هل لباسهم يستلزم اخليالء ماعذا ابهلل و لك عربة يف ايب حنيفه و عبد هللا بن مسعود

 هم ادن كالمك كله مبين على و

ة تضاهي مشاركيت يف مشاحنة، وثق بذلك مين، فيعلم هللا مل أجد لذ أوال أخي الفاضل ال غضب وال زعل وال
 .واإلفادة واإلستفادة فيه ومنه هذا املنتدى املبارك
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 :اثنيا أخي الكرمي هناك أمور

قولك: إذن خالصة قولك وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم  أنت نسبت يل (1
 .ولو مل يقصد الالبس اخليالء اخليالء

أرتضه، ويعلم هللا ما أان إال انقل له يف بيان ما تقرره   مل أقله وملفكيف تصدرت عين ابلقول لشيء أان وهللا
 .املسألة العلماء يف

 .وصدقين ليس هذا الكالم مذهيب

 

فوق الكعبني و هذا ال يستلزم جره و الدليل ان سروايل فوق الكعبني و  قلت: االسبال هو اطاله الثوب (2
 .االرض ال ينجر يف

الثوب فوق الكعبني(!!! من قال  كالمك إىل عقلي فلم أستطع، )اإلسبال هو إطالةوهللا لقد حاولت أن يدخل  
 !!إسبال؟ هذا، وهل هلذا معىن أصال؟ كيف الثوب فوق الكعب ويسمى

 !األرض، فما هذا الذي تقول؟ مث كيف )سروالك فوق الكعبني وال ينجر يف األرض(؟! أكيد أنه لن ينجر يف

 .(الكعبني و ال خيالء يف لباسهم سلم يف العامل ثوبه فوقومثلها قولك: )فامامك مليار م

اإلزار أو قصره، فمىت ما حصل اخليالء وهنا )مربط الفرس(   أخي الكرمي مسألة اخليالء ال عالقة هلا يف طول
 .كان الرداء طويال أم قصريا كما يقولون، حرمناه سواء

 

 .هل لباسهم يستلزم اخليالء ماعذا ابهللمسعود  قلت: و لك عربة يف ايب حنيفه و عبد هللا بن (3

 .وسيأيت قريبا عند بيان مذهيب الذي أدين هللا به .أقول: وهذا دليل عليك ال لك

 

 .على و هم قلت: ادن كالمك كله مبين (4

 !!.وهم أقول: إن كان كالم العلماء الذين نقلت لك ومها؛ فكالمي

 

 :(146املربع ص قال البهويت يف )الروض أما مذهيب يف املسألة والذي أدين هللا به، هو:

غري احلرب لقوله صلى هللا عليه وسلم:  وحترم اخليالء يف ثوب وغريه من عمامة وغريها يف الصالة وخارجها يف
 .وجيوز اإلسبال من غري اخليالء للحاجة .عليه "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه" متفق

 

 .ه وصحبهوآل وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

 

 ...وأمقته أشد املقت، ولكن مالحظة: يعلم هللا أنين من أشد الناس بغضا للجدال واخلصام،
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  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 لعل هذا يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟

 (اخلري عند حسان الوجوه حديث )اطلبوا مجع الطرق والوجوه يف تتبع رواايت

 التميمي ترمجة موجزة لإلمام الدارمي احلنظلي

 (واندرة عقيدة ابن املاجشون السلفية السليمة )نفيسة

 املنتدى املبارك كما وعدتكم أحبيت الكرام هذا هو )السبق الثاين( هلذا

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 قول اآلخرين لعبةع كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     10#   
26-01-2009, AM 12:09  

    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

كيف الثوب فوق الكعب ويسمى  هل هلذا معىن أصال؟
 !!!!!!إسبال؟!!؟؟؟؟؟؟؟؟
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  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 هل جيوز الدعاء أبمور الدنيا يف الصالة

  ..لتنل الرفعة يف الداريني خبتمه طريقة لُتعلق قلب ابنك ابلقران احرص عليها 25إهداء 

 لشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف الردود بني أهل العلمنفيسة ل فائدة

 السعدي رمحه هللاالشيخ  اآلية اجلامعة حلسن اخللق مع الناس من درر تفسري

  ..الغرور ما أان إال طويلب علم وال أدري مل ..

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  صحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى ربه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يف عالمة
  وأسفه على قربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه

 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 البحث عن المشاركات التي كتبها الحافظة

 

     11#   
26-01-2009, AM 12:11  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  التشتت؟ رد: ما ذا أصابكم أحبيت ملاذا هذا

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

بذلك مين، فيعلم هللا مل أجد لذة تضاهي مشاركيت  أوال أخي الفاضل ال غضب وال زعل وال مشاحنة، وثق
 .واإلستفادة فيه ومنه يف هذا املنتدى املبارك واإلفادة
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 :اثنيا أخي الكرمي هناك أمور

سبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم خالصة قولك وحاصله أن اإل أنت نسبت يل قولك: إذن (1
 .يقصد الالبس اخليالء اخليالء ولو مل

ويعلم هللا ما أان إال انقل له يف بيان ما تقرره  فكيف تصدرت عين ابلقول لشيء أان وهللا مل أقله ومل أرتضه،
 .العلماء يف املسألة

 .هذا الكالم مذهيب وصدقين ليس

جره و الدليل ان سروايل فوق الكعبني و  ب فوق الكعبني و هذا ال يستلزمقلت: االسبال هو اطاله الثو  (2
 .ال ينجر يف االرض

يدخل كالمك إىل عقلي فلم أستطع، )اإلسبال هو إطالة الثوب فوق الكعبني(!!! من  وهللا لقد حاولت أن
 !!هذا، وهل هلذا معىن أصال؟ كيف الثوب فوق الكعب ويسمى إسبال؟ قال

 !تقول؟ فوق الكعبني وال ينجر يف األرض(؟! أكيد أنه لن ينجر يف األرض، فما هذا الذي مث كيف )سروالك

 .(يف لباسهم ومثلها قولك: )فامامك مليار مسلم يف العامل ثوبه فوق الكعبني و ال خيالء

لفرس(  ما حصل اخليالء وهنا )مربط ا أخي الكرمي مسألة اخليالء ال عالقة هلا يف طول اإلزار أو قصره، فمىت
 .قصريا كما يقولون، حرمناه سواء كان الرداء طويال أم

 .اخليالء ماعذا ابهلل قلت: و لك عربة يف ايب حنيفه و عبد هللا بن مسعود هل لباسهم يستلزم (3

 .الذي أدين هللا به أقول: وهذا دليل عليك ال لك. وسيأيت قريبا عند بيان مذهيب

 .قلت: ادن كالمك كله مبين على و هم (4

 !!.العلماء الذين نقلت لك ومها؛ فكالمي وهم أقول: إن كان كالم

 :(146هللا به، هو: قال البهويت يف )الروض املربع ص أما مذهيب يف املسألة والذي أدين

من عمامة وغريها يف الصالة وخارجها يف غري احلرب لقوله صلى هللا عليه  وحترم اخليالء يف ثوب وغريه
 .للحاجة يالء مل ينظر هللا إليه" متفق عليه. وجيوز اإلسبال من غري اخليالءثوبه خ وسلم: "من جر

 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

 ...ولكن من أشد الناس بغضا للجدال واخلصام، وأمقته أشد املقت، مالحظة: يعلم هللا أنين

 

 خليالءاالسبال حمرم فقط ان اريد به ا ادن يف االخري حنن متفقان ان

 

ادخل اللبس الن ابن العريب يرى ان كل اسبال فيه خيالء حتما  و لكن نقلك لكالم ابن العريب هو الدي
هذا وهم اكيد و لذلك يفرق العلماء بني االسبال من غري خيالء و للخيالء و ال  لذلك نقلت الرد و كالمه
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 .جلعل االسبال من ابب اخليالء مطلقا احد ذهب

 

يتجاوز الكعبني. فقويل اطالة الثوب فوق الكعبني كقولك اطلت  ايل فوق الكعبني قصدت بهاما قويل ان سرو 
 .جتاوزته اجلدار فوق ذراع اي

 
 

اىل االن االسبال ان مل يرد به اخليالء فال حرج  كالم البهويت نقلته ايضا و لو متعت ما كتبته لفهمت اين اذهب
  فيه

 

 لمادن و هللا اع رمبا هو سوء تفاهم فقط

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 رتيالتق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     12#   
26-01-2009, AM 12:34  

    العاصمي من اجلزائر

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  280املشاركات: 

 28املواضيع: 

 252مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 الكرميني ووفقين وإايمها لكل خري ونفعنا مجيعا هبذه املذاكرات الطيبة ..علم هللا ابرك هللا يف األخوين
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تعقيب فهو لالستفسار  ا تراينه من مداخلة أواننا حناول جهدان االستفادة من هذه احلوارات وأخواهتا وم
على ما نتصوره من دالالهتا ..  واالستفصال وبذل اجلهد يف الوصول اىل فقه االدلة على وجهها ال

 خري فجزيتما عن أخيكما كل

 

  يف اجمللس العلمي اجلزائر العاصمي من من مواضيع

  !!..حوانيت األعراض

  ..السياسة

  !!...من آداب املعلمني واملتعلمني

 عليه وسلم هل اجاز االمام امحد التوسل بذات النيب صلى هللا

  !..النظّامون

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 
 : دعوة للحوار

 

  ( حول السجال الدائر ) توقيفية وسائل الدعوة

 العاصمي من الجزائر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى العاصمي من الجزائر

 البحث عن المشاركات التي كتبها العاصمي من الجزائر

 

     13#   
26-01-2009, PM 10:15  

    عاّمي

 Oct 2008 :اتريخ التسجيل

 الدولة: اململكة املغربّية

  198املشاركات: 

 7املواضيع: 

 191مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 م عليكم و رمحة هللا و بركاتهالسال

احلّق  شيخنا التقريت على هذا اإليراد, و قد استوقفتين مسألة إذ أهنا إذا ما وضحت ظهر هبا جزاكم هللا خريا
أاثر انتباهي و شّدين إليه شداّ  وزهق هبا الباطل, و هي العروة الوثقى اليت ال تنفصم. حقيقة عنوان موضوعكم

أحرتزه يف نفسي, لكن سرعان ما خاب أملي بعد أن  يخ حفظه هللا سيتكّلم عن ماو قلت يف نفسي لعّل الشّ 
كسائر املواضيع اليت تطّرقت ملسألة اإلسبال يف هذا املنتدى املبارك,  بدأت يف القراءة, فوجدته موضوعا

كما -لذي بها املعترب نقول معروفة عند اجلّل و ابئنة عند أهل العلم, و هي سبب االختالف فكانت غالبّيته
 .املخالف ال ينكر فيها على-قال الشيخ أجمد الفلسطيين

و الذي تبث بعّدة متون أذكر  الّصحيح هبذا احلديث الّشريف أّما املسألة اليت استوقفتين فهي تلك اليت تتعّلق
  .الّرواية اليت جاءت يف البحث منها إضافة على

فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من  - جناح أو ال -حرج ،  إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال-1
 .النار ، من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه الكعبني فهو يف

حرج أو وال جناح فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني  إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال-2
 .من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليهو  النار ، فهو يف

حّقها, مع  (الّشديد رأيتكم ما أعطيتموه حّقه كما أعطيتم لألحاديث األخرى)املطلقة و املقّيدة و مع األسف
للمسألتني معا. فاإلنصاف يلزم  العلم أّن هذا احلديث مستقّل بذاته عن األحاديث األخرى إذ أنه جاء جامعا

ًً حىّت يكون املوضوع قلُت  حينئذ شطر موضوع البحث بينهما مناصفة و ال أابلغ إن ليتكم أفردمتوه له كالًّ
 .حبّق إسم على مسّمى

 :اجلزء الذي أفردمتوه و هذا هو

 :اقتباس

سعيد اخلدري  قد ُأشكل على بعض األفاضل كون األمرين وردا مجيًعا يف حديث واحد ؛ و هو حديث أيب و
و بني الكعبني ، ما أسفل من ذلك  بينهرضي هللا عنه : " إزرة املؤمن إىل إنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما 

يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا " . و هذا لفظ اإلمام  ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار. ال ينظر هللا
 و هو أصحها . و زعم بعضهم أن اجلمع بني العقوبتني يف لفظ واحد دليل على مالك رمحه هللا يف املوطأ ،

 .اختالفهما

تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك مل  : أن قوله " ال ينظر هللا يوم القيامة ..." يف احلديث هوو اجلواب 
، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن هذه أرجح  تعطف على ما قبلها ، كما يف الرواية السابقة

 كعبيه ، ألن هللا ال يرمحه يوم القيامةخيالء وكربًا ، حق له أن يطأ يف النار إىل   . و املعىن : أن من أسبل ثوبه
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  . إسبال الرجل ثوبه بل ميقته. و هذا ما فهمه اإلمام مالك من احلديث ، حيث أورده يف )ابب( ما جاء يف

بن سليم رضي هللا عنه الطويل وفيه:" وارفع  و الدليل " ما أسفل الكعبني " يراد به اإلسبال ، حديث جابر
الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال حيب  إن أبيَت فإىلإزارك إىل نصف الساق ، ف

  . ( و غريهم521( و ابن حبان يف صحيحه )4084( و أبو داود )4/64أمحد ) املخيلة " رواه

 :قولكم

 :اقتباس

  دليل على اختالفهما يف لفظ واحد العقوبتني أن اجلمع بني بعضهم زعم و

 :اقتباس

و  ليست بعقوبة جديدة كما ترون اخويت ان االيتني يف اليهود و ان زايدة و ال ينظر هللا اليه يف الثانية ادن
  الكرمي غري النار فقد خالف ما جاء به القرآن و من جعلها عقوبة جديدة تفسري الطربي يدل عليها

الّزعم  فأقول هذا -أان عبد ربّه هذا و-فأنتم أدرى هبم و أنتم الّناقلون عنهم, أّما عن نفسي بعضهم أّما عن
 .الّنار و هي عقوبة واحدة فالعقوبة .خطأ بذلك املعىن

 .شّدة العقوبة أّما اإلختالف فهو يف

 الّنار فهو يف فما أسفل الكعبني

 .إليه من نظر هللا أنّه ُحر م زائد النّار فهو يف مبخيلة مقرتان و ما أسفل الكعبني

و ال  العقوبة اختالف الذين نقلت عنهم البعض لتفسري الطربي ينطبق على أالئك فإيرادكم ابرك هللا فيكم
فكما أّن اجلّنة درجات فالّنار دركات, و هذا هو , العقوبة ختالف الّشّدة يفينطبق على أمثايل مّمن يقولون اب

 يس كالذي زانالكفر أو الفسق أو الظلم او اإلميان و هلم جرا. فالذي زان بعينه ل الّتفاضل سواء يف

 .(و هللا أعلم البعض بفرجه.)رغم أنين أرى أن اإلختالف لفظي ال أقّل و ال أكثر بيين و بني أالئك

, هل ورد احلديث العروة عند الّسواد األعظم من الّسلف و -التعبري إن صحّ -مطلب َأَخو ي ال مطلب ُمناقش
 .مبني؟ ا هو ظاهر من احلديث بلسان عريبّ فيما يسّمى ابملطلق و املقّيد و ليس كم أدرجوه ضمن حججهم

 :مالحظات

 حّجة ساطعة يف و إالّ فإّن احلديث العروة,إرجاع املسألة إىل اإلختالف املعترب اهلدف من هذا الّسؤال هو *

 .ابلّتحرمي اعتبار االختالف و ترجيح كّفة القائلني نقض

و  :من بداية دندنتكم عنه فقلتم قبيل أسطر لفت انتباهي إيرادكم بداية اجلزء األول من حديث العروة *
الصحيح حديث ابن عمر رضي هللا عنهما و خرجه من وجوه و أردفه حبديث أيب  أورد أبو عوانة يف مسنده

بطرا  الرجل إزاره جر رضي هللا عنه :" إزرة املؤمن ..." و ترجم عليها : )األخبار الناهية عن سعيد اخلدري
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أظّنكم فهمتم قصدي  .( الشدة مل تكن عليه تلك دليل على أن من مل يرد به خيالءوال فيه والتشديد وخيالء
 .ابلتحمري

أو ال  -به هذا احلديث تفاداي للتكرار: إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج ،  احلديث العروة أقصد*
  .بطرا مل ينظر هللا إليه إزارهفيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار ، من جر  - جناح

أيب رقية الذهيب كتبها على عجل حىّت تّتضح الفكرة  و يف األخري أحيلكم على هاته املشاركة القّيمة لشيخنا
 .من حديث العروة

 :اقتباس

يف هذا املوضوع؛ إذ قد استعرضوا أقوال  اإلخوة الذين شاركوا (غالب) احلقيقة؛ إن املرء ليستغرب من يف
 !؟منهم ولكن أين أقوال النيب .!(فقط) لعلمأهل ا

 

 : هل غفلوا عن مثل قوله

 اْلُمْؤم ن  إ ىَل ن ْصف  السهاق   ةُ إ ْزرَ -1»

َنُه َوَبنْيَ  -2_  اْلَكْعَبنْي   َوال َحَرَج َأْو ال ُجَناَح ف يَما بـَيـْ

ْن اْلَكْعَبنْي  فَـُهَو يف  النهار   َما َكانَ  -3_  َأْسَفَل م 

ُ إ َلْيه   َوَمْن َجره إ زَاَرُه َبَطًرا -4_  «مَلْ يـَْنظُْر اّلله

 

داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغريهم كثري؛  د، واحلميدي، وأبوأخرجه مالك، وأمح___
 .عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري حنوه مجيعهم من طرق عن العالء بن

 

، وقال احلافظ العراقي يف "املغين": «رايض الصاحلني»صححه النووي يف  (هبذا إلسناد) واحلديث___
هلـ، «[أيب سعيد يقصد حديث أيب هريرة، وحديث] لي: كال احلديثني حمفوظحيىي الذه قال حممد بن»

 .والرتهيب"، و"صحيح أيب داود"، وغريها وصححه الشيخ األلباين يف "املشكاة"، و"صحيح الرتغيب

 

 :األمرين مًعا ذكر ؛ أن النيب(ظاهر) احلديث والشاهد من ◘

اْلَكْعَبنْي  فَـُهَو يف   َما َكاَن َأْسَفَل م نْ »جمرًدا عن اخليالء؛ حيث توعد فاعله ابلنار؛ فقال:  اإلسبال -1__
 .«النهار  

َوَمْن »ال: حيث توعد فاعله إبعراض هللا عنه، وأنه ال ينظر إليه ابلرمحة؛ فق اإلسبال بطًرا )=خيالء(؛ -2__
  َجره 
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ُ إ َلْيه   إ زَاَرُه َبَطًرا ملَْ _____  .«يـَْنظُْر اّلله

 

 .بينهما؛ مما يرجح قول من ذهب إىل التحرمي -قطًعا-َفذ ْكُر األمرين مًعا؛ يقتضى التغاير 

 

 .لك؛ لثبوت النص القاطع بذ(املعترب) واخلالف وهذا احلديث؛ جيزم خبروج املسألة من دائرة االجتهاد،___

احلديث؛ فلهم أجر واحد، وال تثريب عليهم.  الذين قالوا بقول اجلمهور؛ وقد خفي عليهم هذا أما اجملتهدون
 يف هذه (املعترب) يتشبث بقول اجلمهور، ويقول بوجود اخلالف احلديث، مث أراد أن وأما من وقف على هذا

 .أعلم مث؛ وهللا ورسولهاملسألة؛ فال أظنه بني األجر واألجرين حبال؛ بل ليس له إال اإل

 

 .أقصد االستيعاب فيما أكتب هذه خالصة ما أعتقده يف هذه املسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإال فأان مل

 

 .وهو رب العباد فأسأل هللا للجميع اهلداية والسداد؛ إنه ويل ذلك،

 

 :هام تنبيه ◘

هور كثرية جًدا؛ تكاد تصل إىل احلديث؛ فوجوه الرد على قول اجلم على اعتبار عدم وجود هذا_____
وقد استفاض  .(املعترب) من دائرة اخلالف -على الراجح-ذهبوا إليه؛ مما خيرج املسألة  القطع خبطأهم فيما

على من جوز اإلسبال بغري خيالء يف غري كتاب له وشريط. ولو  الشيخ العالمة أبو إسحاق احلويين يف الرد
  واضع؛ ألثري املوضوع؛ وهللا املستعانإىل هذه امل أذن هللا يل؛ فسوف أشري

 .دمتم بودّ 

 
 
 
 

 

  اجمللس العلمي يف عاّمي من مواضيع

 ابللغه العربية  « Dvdديدات الشيخ أمحد» حصول على كافة مناظرات فرصه ال تعوض لل

 الّلحية ممّا دون القبضة األخذ من

 .سؤال عن جزئية يف الكفر

 اجلدال و]املراء[ واللدد

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20928
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20635
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20702
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20702
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20702
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28990


 51 

 .الكرمي قراءات )رواايت( القرآن سؤال عن تعّدد

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  .الّدركات, لك حّريّة االختيار, فاخرت أيّهما تريد الّتفاضل: يف الّدرجات و

 عاّمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى عامّي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامّي

 المفضل زيارة موقع عامّي

 البحث عن المشاركات التي كتبها عامّي

 

     14#   
27-01-2009, AM 12:12  

    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 

 حكم اإلسبال للرجال

  :هللا رمحه -الشيخ/ حممد بن صاحل العثيمني

ه وال يزكيه وله عذاب القيامة وال يكلم إسبال اإلزار إذا قصد به اخليالء فعقوبته أن ال ينظر هللا تعاىل إليه يوم
  .أليم

 

 :فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبني ابلنار ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وأما إذا مل يقصد به اخليالء

املسبل واملنان واملنفق سلعته  :ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم »
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فهذا فيمن جر ثوبه خيالء وأما « هللا إليه يوم القيامة  من جر ثوبه خيالء مل ينظر» ال: وق« ابحللف الكاذب 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضي هللا عنه -البخاري عن أيب هريرة من مل يقصد اخليالء ففي صحيح

على احلديث  قيد هبا بناءومل يقيد ذلك ابخليالء وال يتضح أن ي« الكعبني من اإلزار ففي النار  ما أسفل» 
إزرة املؤمن إىل » هللا عليه وسلم:  قال: قال رسول هللا صلى -رضي هللا عنه -الذي قبله ألن أاب سعيد اخلدري

بينه وبني الكعبني وما كان أسفل من ذلك فهو يف النار  ال جناح عليه فيما» أو قال « نصف الساق وال حرج 
 رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان يف« . ليه يوم القيامة هللا إ ومن جر إزاره بطرا مل ينظر

 .3ج 88صحيحه ذكره يف كتاب الرتغيب والرتهيب يف الرتغيب يف القميص ص

ملا يلزم  خمتلفان والعقوبتني خمتلفتان ومىت اختلف احلكم والسبب امتنع محل املطلق على املقيد وألن العملني
من وجهني: األول أن أاب  ض وأما من احتج حبديث أيب بكر فنقول له ليس لك حجة فيهعلى ذلك من التناق

مل يرخ  -رضي هللا عنه –تعاهد ذلك منه فهو  قال إن أحد شقي ثويب يسرتخي إال أن -رضي هللا عنه -بكر
يقصدوا ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أهنم مل  ثوبه اختياال منه بل كان ذلك يسرتخي ومع

قصد فنقول هلم إن قصدمت إنزال ثيابكم إىل أسفل من الكعبني بدون قصد اخليالء  اخليالء يرخون ثياهبم عن
هللا يوم  على ما نزل فقط ابلنار وإن جررمت ثيابكم خيالء عذبتم مبا هو أعظم من ذلك ال يكلمكم عذبتم

زكاه النيب  -رضي هللا عنه -بكر لثاين أن أابالقيامة وال ينظر إليكم وال يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه ا
خيالء فهل انل أحد من هؤالء تلك التزكية والشهادة؟  صلى هللا عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك

اتباع املتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليربر هلم ما كانوا يعملون وهللا  ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس
  .لصراط املستقيميشاء إىل ا يهدي من

 

  حكم اإلسبال وإطالة الثياب

 

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

ُتْم ُمْسل ُموَن ]آل عمران: الهذ يَن آَمُنوا اتـهُقوا اّللهَ َحقه تـَُقات ه  َوال مَتُوُتنه إ اله  َهاورسوله. اَي أَيُـّ  [ . اَي َأيُـَّها 102َوأَنـْ
َها َزْوَجَها َوَبثه  النهاُس اتـهُقوا رَبهُكمُ  نـْ َدٍة َوَخَلَق م  ْن نـَْفٍس َواح  ُهَما ر َجااًل   الهذ ي َخَلَقُكْم م  نـْ َكث ريًا َون َساًء َواتـهُقوا اّللهَ م 

أَيُـَّها الهذ يَن آَمُنوا اتـهُقوا اّللهَ َوُقوُلوا قَـْواًل  [ . ايَ 1ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نه اّللهَ َكاَن َعَلْيُكْم َرق يباً ]النساء: الهذ ي َتَساَءُلونَ 
اّللهَ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َفاَز فَـْوزًا َعظ يماً  ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيط ع   ُيْصل ْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغف ْر َلُكمْ  * َسد يداً 

خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله  [ . أما بعد: فإن71-70]األحزاب:
هذه  ن اغتنامحمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. ال أبس م وسلم، وشر األمور
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التنبيه وجوابً مؤكهدًا، حينما ال نكاد  الفرصة لننبّ ه على ما ابتلي به مجاهري املسلمني اليوم، ويتوجب علينا هذا
ابتالء الناس، وال أخص الشباب دون الشيوخ. فقد مسعتم أن  نسمع صواتً يذكّ ر مبثل ذلك، مع شدة وكثرة

طالة الثوب إىل ما حتت الكعبني، وأن من فعل ذلك خيالء مل وسلم حذر من إ النيب صلى هللا عليه وآله
املسلم جيب عليه  ينظر هللا تبارك وتعاىل إليه يوم القيامة نظرة رمحة. فواجُب والزُم هذا احلديث أن يستحق أن

كما يقال اليوم: -هذا الثوب قميصاً  أن يراعي ثوبه، وأالّ يرسله فيجعله فوق كعبيه، ال فرق يف أن يكون
أو ُجبهة، أو أي شيء كان، كل هذه األنواع  -أعين: بنطلوانً - أو أن يكون عباءة، أو أن يكون سرواالً  -جالبية

  .للمسلم أن يطيلها أكثر من الكعبني من الثياب ال جيوز

 
 
 

 وردها شبهة

 
 
 

سالم قد قـال يف احلـديث املناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصالة وال وهنا شبهة ترد كثريًا وكثريًا يف مثل هذه
الكعبني خيالء،  جر إزاره خيالء(، فنحن اليوم سواًء كنا شباابً أو شيوخًا، ال جنر الثياب حتت السابق: )من

بكر الصديق رضي هللا عنه ملا مسع  وإمنا هو عادة و)موضة( وحيتج أولئك مبا جاء يف صحيح البخاري: أن أاب
رسول هللا! فإن ثويب يقع، فقال له عليه السالم: إنك ال  يالء قال: )ايهذا الوعيد الشديد ملن جير إزاره خ

بقول الرسول عليه الصالة والسالم هذا لـأيب بكر، وحيتجون به على أن إطالة  تفعله خيالء(، فيتمسك أولئك
آلن أقول: ا .الكعبني إمنا يكون ممنوعاً إذا اقرتن هبذا القصد السيئ، أال وهو: اخليالء والتكرب الثوب حتت

ل ثويب  جوايب على هذا من وجهني اثنني: األول: أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه مل يقل: أان حينما أَُفصّ 
وإمنا قال: يقع! وهذا يعرفه الذين اعتادوا أن يلبسوا  أجعله طوياًل حتت الكعبني ال أقصد بذلك اخليالء،

ي فوق الكعبني؛ لكن مع االنطالق والسري والعمل والصالة ُمَفصهلة حسب السنة، أ العباءة، فقد تكون العباءة
بكر يف سؤاله، وقال  العباءة متدلية إىل اخللف فتنزل إىل ما حتت الكعبني.. هذا هو الذي أشار إليه أبو تصبح

ل الثوب  له الرسول صلوات هللا وسالمه عليه: )إنك ال تفعله خيالء(. أما كان أيه ثوٍب  -أن أييت الرجل فيُـَفصّ 
خالفاً للشرع، ويربر ذلك أبنه ال يفعل ذلك خيالء، فهذا من تلبيسات  طويالً  -مما سبقت اإلشارة إليه

 اإلنسان. وبعد هذا نقول يف اجلواب عن هذه الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أيب بكر الشيطان على بين

ا يعين الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما مَلْ يـُوْ  ُله صاحبهالصديق إمنه له طوياًل حتت الكعبني،  ص  ويفصّ 
ليس من املفروض يف اجملتمع اإلسالمي الصحيح أن يعمل  :ويدهعي أنه إمنا يفعل ذلك بغري قصد اخليالء، نقول
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ًً عن مجاهير-املسلم  عماًل حيتاج كل منهم إىل أن يربر هذا العمل حبسن النية، فهذا األمر  -املسلمني فضاَل
يعمل عماًل، وأاله  وهذا خيالف نصوصاً من األحاديث الصحيحة اليت تريب املسلم على أاله  يكاد ينتهي، ال

له عذرًا، حيث قال عليه الصالة والسالم: )ال  يتكلم كالمًا، وأاله يقول قواًل حيتاج بعد ذلك كله إىل أن يقدم
حلديث اآلخر يشمله ويشمل غريه من الناس( هذا خاص ابلكالم؛ لكن أييت ا َتَكلهَمنه بكالم تعتذر به عند

الكعبني، فيُـْنك ُره  وهو قوله عليه الصالة والسالم: )إايك وما يـُْعَتَذُر منه!(. فمن يطيل ثوبه حتت األعمال، أال
. فأواًل: إن كان -كما قال أبو بكر الصديق- عليه العارف ابلسنة، فيقول: اي أخي! أان ال أفعل ذلك خيالًء،

بكر الصديق، وعرف تواضعه، وأنه قد تربأ من الك رْب ولو ذرة منه،   عليه وسلم عرف أابرسول هللا صلى هللا
ال يفعل ذلك خيالء، فليس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد  فقال وشهد له أبنه

عليه الصالة  قالهذه الشهادة إلنسان آخر، ال سيما يف مثل هذه اجملتمعات الفاسدة. واثنيًا: قد  مثل
احلديث يضع لك منهجاً عملياً جيب أن  والسالم يف احلديث اآلخر: )أْزَرة املؤمن إىل نصف الساق ...( هذا

تفعل تلك املخالفة خيالء، حيث يقول: )أْزَرة املؤمن إىل نصف  تلتزمه، دون أن تربر خمالفتك إايه حبجة أنك ال
الكعبني  ي النار(. فهنا ال ُيْسَمُع م ن أحد يطيل ثوبه إىل ما حتتالكعبني، فإن طال فف الساق، فإن طال فإىل

النبوي، وانتهى األمر، أما إن انضمه إىل  أنه ال يفعل ذلك خيالًء؛ ألننا نقول: إنك تفعل ذلك خمالفة هلذا النهج
ك يوم القيامة نظرَة الوعيد الشديد، أاله ينظر هللا تبارك وتعاىل إلي ذلك أنك فعلَته خيالًء فقد استحققت ذلك

واملوضة  ما ابتلي به شباب اليوم، السيما وهم يتخذون ذلك من ابب اتباع التقاليد األوروبية رمحة. ذلك هو
اتصاله ابألرض، فهذا حمرم  حىت يكاد يتهرهى من أسفل بسبب -أعين: البنطلون-الغربية، من إطالة السروال 

األصل ابُتد َعت من هناك تكربًا وخيالء، ال شك يف  يقصده، وهي يف ال جيوز؛ سواًء قصد البُسه اخليالء أو مل
يهمهم يف هذه الدنيا إال التمسك حبب الظهور والتكرب على الناس وحنو ذلك،  هذا وال وريب؛ ألن الكفار ال

د هبا وتعاىل هذه األزايء إمنا أتتينا من تلك البالد فهي مل يـُْقَصد هبا قطعاً وجه هللا تبارك وما دام أن ، إمنا ُقص 
هذه البالد اإلسالمية؛ سواء ما كان منها متعلقاً  وجه الشيطان. وهذا الكالم يشمل كل األزايء اليت َتر د إىل

فكيف ما كان منها خمالفاً ملثل ذلك احلديث الصريح الذي يقول فيه النيب  أبزايء الرجال أو أبزايء النساء،
النار(؟! هذا مما  إىل نصف الساق، فإن طال فإىل الكعبني، فإن طال ففيعليه وسلم: )َأْزَرة املؤمن  صلى هللا

ربه تبارك وتعاىل عليه، وال نقول: هو  جيب على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيدًا عن غضب
ر تدخل حتتها األمور املستحبة، حنن اآلن نتكلم عن األمو  حريص على اتباع السنة؛ ألن السنة مراتب، قد

املستحب؛ لكن إذا أطاله إىل  انظر احلديث السابق: )أْزَرة املؤمن إىل نصف الساق ...( هذا هو الواجبة،
حىت حتت الكعبني فهذا حمرم وصاحبه يف النار،  الكعبني فهذا جائز وليس مبحرم؛ لكن إن زاد يف اإلطالة

ال يعين: الثوب؛ ألن الثوب ليس مكلفاً وال وما طال ففي النار( أنه ) :وينبغي أن يـُْفهم من قوله عليه السالم
السالم: )كل بدعة  وهذا له أمثلة كثرية يف الشريعة، منها ما نفتتح به ُخطََبنا ودروَسنا من قوله عليه !حياَسب
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البدعة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً جُمَسهمًا؛  ضاللة، وكل ضاللة يف النار( أي: كل بدعة يف النار، فما هي
أي: صاحبها يف النار. وكذلك اإلزار الذي يطيله صاحبه إىل أسفل  (قوله: )وكل ضاللة يف النارلكن معىن 

 النار. هذه تذكرة أردُت أن أوجهها إليكم؛ إلرشاد من كان يريد منكم أن يكون حتت رمحة الكعبني، صاحبه يف

َفُع َماٌل َوال بـَُنوَن * إ   َ ب َقْلٍب َسل يٍم ]الشعراء: اله َمنْ ربه عز وجل يوم حُيَْشر الناس يـَْوَم ال يـَنـْ  [89-88أََتى اّلله

. 
 

  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 بني أهل العلم فيسة للشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف الردودفائدة ن

 جوان ملك قربصسر  جزئية رائعة يف رسالة ابن تيمية رمحه هللا إىل

 يف زمن أصبح فيه التعدد كابوسا زوجُتَك زوجي فهل تقبل ؟؟ مناذج اندرة

 نوم األكياس وإفطارهم اي حبذا

 عليهااا فائدة نفيسة احرص

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  صحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى ربه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يف عالمة
  ربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريهوأسفه على ق

 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 البحث عن المشاركات التي كتبها الحافظة

 

     15#   
27-01-2009, AM 04:31  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
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  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة عاّمي

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

هبا احلقّ  خريا شيخنا التقريت على هذا اإليراد, و قد استوقفتين مسألة إذ أهنا إذا ما وضحت ظهر جزاكم هللا
أاثر انتباهي و شّدين إليه  وزهق هبا الباطل, و هي العروة الوثقى اليت ال تنفصم. حقيقة عنوان موضوعكم

أحرتزه يف نفسي, لكن سرعان ما خاب أملي  داّ و قلت يف نفسي لعلّ الّشيخ حفظه هللا سيتكّلم عن ماش
كسائر املواضيع اليت تطرّقت ملسألة اإلسبال يف هذا املنتدى  بعد أن بدأت يف القراءة, فوجدته موضوعا

الذي  املعترب و هي سبب االختالفنقول معروفة عند اجللّ و ابئنة عند أهل العلم,  املبارك, فكانت غالبيّته
 .املخالف ال ينكر فيها على-كما قال الشيخ أجمد الفلسطيين-به

و الذي تبث بعّدة متون  الّصحيح هبذا احلديث الّشريف أمّا املسألة اليت استوقفتين فهي تلك اليت تتعّلق
  .الرّواية اليت جاءت يف البحث أذكر منها إضافة على

فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من  -أو ال جناح  -حرج ،  صف الساق ، والإزرة املسلم إىل ن-1
 .النار ، من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه الكعبني فهو يف

حرج أو وال جناح فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني  إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال-2
 .زاره بطرا مل ينظر هللا إليهمن جر إو  فهو يف النار ،

حّقها,  (الّشديد رأيتكم ما أعطيتموه حّقه كما أعطيتم لألحاديث األخرى)املطلقة و املقيّدة و مع األسف
للمسألتني معا. فاإلنصاف  مع العلم أّن هذا احلديث مستقلّ بذاته عن األحاديث األخرى إذ أنه جاء جامعا

ًً حىّت يكون  مناصفة و ال أابلغ إن يلزم حينئذ شطر موضوع البحث بينهما قلُت ليتكم أفردمتوه له كالًّ
 .املوضوع حبّق إسم على مسّمى

 :اجلزء الذي أفردمتوه و هذا هو

 :قولكم

الزّعم  فأقول هذا -و أان عبد ربّه هذا-أدرى هبم و أنتم النّاقلون عنهم, أمّا عن نفسي فأنتم بعضهم أمّا عن
 .النّار و هي قوبة واحدةع فالعقوبة .خطأ بذلك املعىن

 .شّدة العقوبة أمّا اإلختالف فهو يف

 النّار فهو يف فما أسفل الكعبني

 .إليه من نظر هللا أنّه ُحر م زائد النّار فهو يف مبخيلة مقرتان و ما أسفل الكعبني
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و ال  قوبةالع اختالف الذين نقلت عنهم البعض فإيرادكم ابرك هللا فيكم لتفسري الطربي ينطبق على أالئك
فكما أّن اجلنّة درجات فالنّار دركات, و هذا هو , العقوبة ختالف الّشّدة يفينطبق على أمثايل ممّن يقولون اب

 الكفر أو الفسق أو الظلم او اإلميان و هلم جرا. فالذي زان بعينه ليس كالذي زان التّفاضل سواء يف

 .(و هللا أعلم البعض أكثر بيين و بني أالئكبفرجه.)رغم أنين أرى أن اإلختالف لفظي ال أقلّ و ال 

, هل ورد احلديث العروة عند السّواد األعظم من السّلف -التعبري إن صحّ -مطلب َأَخو ي ال مطلب مُناقش
 فيما يسّمى ابملطلق و املقيّد و ليس كما هو ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  و أدرجوه ضمن حججهم

 .مبني؟

 :مالحظات

 حّجة ساطعة يف و إالّ فإّن احلديث العروة,إرجاع املسألة إىل اإلختالف املعترب السّؤال هواهلدف من هذا  *

 .ابلتّحرمي اعتبار االختالف و ترجيح كّفة القائلني نقض

و  :من بداية دندنتكم عنه فقلتم لفت انتباهي إيرادكم بداية اجلزء األول من حديث العروة قبيل أسطر *
الصحيح حديث ابن عمر رضي هللا عنهما و خرجه من وجوه و أردفه حبديث أيب  هأورد أبو عوانة يف مسند

بطرا  الرجل إزاره جر رضي هللا عنه :" إزرة املؤمن ..." و ترجم عليها : )األخبار الناهية عن سعيد اخلدري
فهمتم أظنّكم  .( الشدة مل تكن عليه تلك والدليل على أن من مل يرد به خيالء فيه والتشديد وخيالء

 .قصدي ابلتحمري

أو ال  -به هذا احلديث تفاداي للتكرار: إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج ،  احلديث العروة أقصد*
 .بطرا مل ينظر هللا إليه فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار ، من جر إزاره - جناح

 

أيب رقية الذهيب كتبها على عجل حىّت تتّضح الفكرة  اركة القيّمة لشيخناو يف األخري أحيلكم على هاته املش
 .من حديث العروة

 .بودّ  دمتم

 

 

 

 

 

  العامي عليك اخي السالم
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 ابحرتام االخرين اما ملزاتك فسنرتكها جانبا و ارجوا ان تناقش املرة القادمة

 

 سنجيب عن االوهام اليت اوردهتا

 

 !!!! علم فعن من تريد ان ننقلاهل ال اوال كوننا ننقل عن

 

ابننا اتينا بكالم اكابر العلماء فان كنت تظن اهنم تركوا كالم رسول هللا  اما قولك ندع كالم رسول هللا فاجيبك
  الصالة و السالم حبا يف ذلك فاستغفر هللا عليه

 
 

 : جديدة فجواهبا يف احلديث التايل اما ومهك ابن النظر عقوبة

 

 .صحيح صححه االلباين يف صحيح اجلامع. ر خيالء وطئه يف النارمن وطئ على إزا

 
 

عقوبة عدم النظر و ارجوا ان جتيب عن هذا السؤال ان كنت تبحث عن  ها هو اخليالء يف احلديث فاين هي
 فعال احلق

 

كان   فيما بينه وبني الكعبني ، ما اما ايرادك حلديث إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج أو وال جناح
 .من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه و أسفل من الكعبني فهو يف النار ،

 
 

  املشاركة التالية ان ان هناك رواايت من دون واو اما الثابت عن مالك من دون واو فسنبني لك يف

 يناسب مذهبكم و ال ادري سبب متسككم هبا و قد صحت احاديث اكثر منها بدون واو ام هو اختيار ملا

!!!! 
 

 مصادرها و ارجوا ان يكون لديك طول نفس الننا سنخرج االحاديث من

 

 : و احلديث احملفوظ و الذي جتده يف املوطأ هذا نصه

 

 كتاب اللباس برواية حيىي موطأ مالك
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  1648ابب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه ء حديث:

اخلدري عن اإلزار ،  ال : سألت أاب سعيدوحدثين عن مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، أنه ق
يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ال ينظر هللا  جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، ما
 .من جر إزاره بطرا يوم القيامة إىل

 
 

  اتبع لالسبال و ان املراد به هو اخليالء و كما ترى واو الفصل ال وجود هلا مما يؤكد ان الكالم

 

 : و قولك

 

 خبروج املسألة من دائرة االجتهاد، واخلالف )املعترب(؛ لثبوت النص القاطع بذلك. أما وهذا احلديث؛ جيزم

تثريب عليهم. وأما  وقد خفي عليهم هذا احلديث؛ فلهم أجر واحد، والاجملتهدون الذين قالوا بقول اجلمهور؛ 
بوجود اخلالف )املعترب( يف هذه املسألة؛  من وقف على هذا احلديث، مث أراد أن يتشبث بقول اجلمهور، ويقول

 له إال اإلمث؛ وهللا ورسوله أعلم. اه فال أظنه بني األجر واألجرين حبال؛ بل ليس

 

ابن االمام مالك ذهب لكراهة االسبال و مل حيرمها فهل خفي عليه  ل هذا وهم و انت ادرىفلعمري مل ارى مث
  مل ينتبه له حديث تزعم انه رواه و

لالسبال من غري خيالء فمن من اجلمهور  و تقول ان النووي صححه مث تزعم انه مل يصله و هو القائل ابلكراهة
 !!!! الذي مل يصله احلديث

 

املوطأ و من  املسألة من دائرة اخلالف فان كان كذلك ملاذا خالف اجلمهور ادن و احلديث يف خيرج مث تقول انه
  رواه بواو رواه من طريق مالك

 

الدعاوي و لننظر لالدلة بل حيق لنا حنن ان نقول ان حديث من وطئ على  هذه دعوى ال اساس هلا فاتركنا من
 ? الف لصاحل اجلمهور فاكررها اين النظر هنايف النار خيرج الدائرة من اخل إزار خيالء وطئه

 
 

  ابلنسبة للحديث ادن الذي اوردته مع زايدة الواو
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  الرواايت هي من دون واو و تفرد ايب بكر الزهري بزايدة الواو يف روايته عن مالك فغالب

 

و زرعة صدوق اما رواة حامت و اب و مل خيالف من رواة املوطأ ذلك اال أمحد بن أيب بكر الزهري و قال فيه ابو
  فرووا احلديث بدون زايدة واو احلديث االخرين مثل ابن وهب و عبد هللا بن يوسف

عبد هللا بن يوسف فقال فيه بن حجر ثقة متقن من اثبت  و عبد هللا بن وهب قال فيه حيىي بن معني ثقة اما
 الناس يف املوطأ

 

  لرواية بدون واوهنا يتبني ان احملفوظ من رواية مالك هي ا اذن من

 

  عن االمام مالك يف ذلك من رواايت و انقل لك ما نقل

 

 اللباس مستخرج أيب عوانة ء مبتدأ كتاب

  6944بيان اخلرب املوجب ء حديث:

بن نصر ، قاال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخربه ، عن العالء بن عبد  أخربان يونس بن عبد األعلى ، وحبر
بعلم ،  قال : سألت أاب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ، عن اإلزار ، فقال : أان أخربك أبيه ، الرمحن ، عن

، ال جناح عليه فيما بينه ،  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقول : " إزرة املسلم إىل أنصاف ساقيه
وم القيامة ، إىل من جر ال ينظر هللا ي " : مرات وبني الكعبني ، ما أسفل من ذلك ، يف النار " ، قال ثالث

أبو داود احلراين ، قال  ، حدثنا الرتمذي ، قال : ثنا القعنيب ، عن مالك ، إبسناده مثله ، حدثنا " إزاره بطرا
  : ثنا علي بن املديين ، قال : ثنا

 إبسناده مثله ، ليس يف اإلزار مثل هذا احلديث سفيان ، عن العالء ،

 
 

 وآدابهاللباس  صحيح ابن حبان ء كتاب

  5525حديث: ذكر البيان أبن البس اإلزار من أسفل من الكعبني خياف عليه ء

، قال : حدثنا مالك ، عن العالء  أمحد بن أيب بكر الزهري أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي ، قال : حدثنا
 خربك بعلم مسعت رسولأبيه ، قال : سألت أاب سعيد اخلدري عن اإلزار ، فقال : أان أ بن عبد الرمحن ، عن

بينه وبني الكعبني ، وما  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال جناح عليه فيما
 " وال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا " أسفل من ذلك ففي النار " قال ذلك ثالث مرات
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 مالك ء كتاب اللباس موطأ

  1648إسبال الرجل ثوبه ء حديث: ابب ما جاء يف

اإلزار ،  مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، أنه قال : سألت أاب سعيد اخلدري عن وحدثين عن
املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة

ال ينظر هللا  ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، كعبني ، ما أسفل من ذلكجناح عليه فيما بينه وبني ال
 القيامة إىل من جر إزاره بطرا يوم

 

 الصالة السنن الكربى للبيهقي ء كتاب

 مجاع أبواب لبس املصلي ء ابب موضع اإلزار من الرجل

  3088حديث:

سفيان ، عن العالء بن عبد الرمحن  نا حيىي بن الربيع ، ثناأخربان أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو حامد بن بالل ، ث
، وأبو بكر بن احلسن ، قاال : ثنا أبو العباس ، ثنا حبر بن  بن يعقوب ، ) ح ( وأخربان أبو زكراي بن أيب إسحاق

 : الأخربين مالك بن أنس ، وعبد هللا بن عمر ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ق نصر ، ثنا ابن وهب ،

عليه وسلم يقول : "  سألت أاب سعيد اخلدري ، عن اإلزار ، فقال : أخربك بعلم مسعت رسول هللا صلى هللا
ال ينظر هللا إىل  فما أسفل من ذلك ففي النار ، إزرة املؤمن إىل نصف الساقني وال جناح فيما بينه وبني الكعبني

 لفظ حديث مالك وعبد هللا " بطرا من جير إزاره

 

 والثالثون من شعب اإلميان إلميان للبيهقي ء التاسعشعب ا

  5852فصل يف موضع اإلزار ء حديث:

طاهر الفقيه ،  الفقيه ، أان أبو حامد بن بالل ، ثنا حيىي بن الربيع ، ثنا سفيان ، ح وأخربان أبو أخربان أبو طاهر
أبو عبد هللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد  أان أبو حامد بن بالل ، ثنا حيىي بن الربيع ، ثنا سفيان ، ح وأخربان

ثنا عبد هللا بن يوسف ، ثنا مالك ، مجيعا عن العالء بن عبد  بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ،
سألت أاب سعيد اخلدري ، عن اإلزار فقال : أان أخربك بعلم مسعت رسول هللا صلى  : الرمحن ، عن أبيه ، قال

الكعبني وأسفل من ذلك  ول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما بينه وبنيعليه وسلم يق هللا
جر إزاره بطرا " ويف رواية سفيان قال : سألت  يف النار قلت ذلك ثالث مرات ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من

ل : نعم مسعته يقول : فذكره هللا عليه وسلم يف اإلزار شيئا قا أاب سعيد اخلدري هل مسعت رسول هللا صلى
 اهــ * ثوبه بطرا ال ينظر هللا إىل من جر أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار وقال : يف آخره وما
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صدوق عند اهل احلديث معناه انه قد خيطئ و قد  اذن كما ترى مل خيالف اال ااب مصعب و هو صدوق و
  اب املوطأ و روايته من دون واواوثق اصح خالف الثقات و خاصة عبد هللا بن يوسف

 

 من طرق اخرى و سنوردها امانة كي يعلم االخ اننا ال نرتك اي دليل لكن ال نقول ان زايدة الواو مل تصح

 
 

 أيب أنيسة زيد بن

 

 السنن الكربى للنسائي ء كتاب الزينة

  9390خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه ء حديث: ذكر اختالف ألفاظ الناقلني

عبد احلكم ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبيد هللا بن عمرو ،  ين عبد الرمحن بن عبد هللا بنأخرب 
هللا صلى هللا  عن العالء بن عبد الرمحن ، عن نعيم اجملمر ، عن عبد هللا بن عمر قال : قال رسول عن زيد ،

وبني الكعبني ما أسفل من الكعبني يف  يما بينهعليه وسلم : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقه ليس عليه جناح ف
 مل ينظر هللا إليه من جر ثيابه خيلة النار

 
 

 شعبة

 
 

 كتاب اللباس مستخرج أيب عوانة ء مبتدأ

  6945بيان اخلرب املوجب ء حديث:

، قال :  ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه : حدثنا يونس بن حبيب ، قال
املسلم إىل أنصاف  أاب سعيد اخلدري ، عن اإلزار ، فقال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إزرة سألت

من  ، ما كان أسفل من الكعبني يف النار ، الساق ، وال حرج " ، أو قال : " ال جناح فيما بينه ، وبني الكعبني
زيد ، ح ، وحدثنا  أبو داود احلراين ، وأبو خراسان ، قاال : ثنا أبو ، حدثنا " ينظر هللا إليه جر إزاره بطرا ، مل

زيد ، على اخلبري سقطت  مثله ، سواء وزاد أبو أبو قالبة ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قاال : ثنا شعبة ، إبسناده
 * مبثله ، وقال ما أسفل

 

 داود ء كتاب اللباس سنن أيب
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  3588ابب يف قدر موضع اإلزار ء حديث:

، حدثنا شعبة ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، قال : سألت أاب سعيد اخلدري  حدثنا حفص بن عمر
املسلم إىل نصف  اإلزار ، فقال : على اخلبري سقطت ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إزرة عن

من جر  سفل من الكعبني فهو يف النار ،أ الساق ، وال حرج ء أو ال جناح ء فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان
 * " هللا إليه إزاره بطرا مل ينظر

 

 مسند الطيالسي ء أحاديث النساء

 اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم ء األفراد عن أيب سعيد ما روى أبو سعيد

  2328حديث:

أبيه ، قال : سألت أاب سعيد  عنحدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن العالء بن عبد الرمحن موىل احلرقة 
صلى هللا عليه وسلم : " إزرة املؤمن " أو قال : "  عن اإلزار ، فقال : على اخلبري سقطت ، قال رسول هللا

هللا إىل من جر  ال ينظر بينه وبني الكعبني ، فما أسفل من ذلك ففي النار ، املسلم إىل أنصاف الساقني ، ما
 إزاره بطرا

 

 والستمائة يف شوال من السنة ن ء اجمللس السابع واخلمسونأمايل ابن بشرا

  314حديث:

عبد هللا اآلجري مبكة ، أان يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن  أخربان أبو بكر حممد بن احلسني بن
 : قالعن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، قال : سألت أاب سعيد اخلدري عن اإلزار ، ف مرزوق ، أان شعبة ،

إىل أنصاف الساقني ، ما  على اخلبري سقطت ؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إزرة املؤمن أو املسلم
 ال ينظر هللا عز وجل إىل من جر إزاره بطرا بينه وبني الكعبني ، وما أسفل من ذلك ففي النار ،

 

 بن حنبل ء ومن مسند بين هاشم مسند أمحد

  10797ضي هللا عنه ء حديث:مسند أيب سعيد اخلدري ر 

مسع أاب سعيد ، سئل عن  حدثنا حممد بن أيب عدي ، عن شعبة ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، أنه
عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف  اإلزار ، فقال : على اخلبري سقطت ، مسعت رسول هللا صلى هللا

ال  فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من ذلك فهو يف النار ، ليهالساقني ، ال جناح ء أو ال حرج ء ع
 ينظر هللا إىل من جر إزاره بطرا
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 ء ومن مسند بين هاشم مسند أمحد بن حنبل

  11718مسند أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ء حديث:

سألت أاب سعيد عن  : دث قالحدثنا عفان ، حدثنا شعبة ، حدثين العالء بن عبد الرمحن قال : مسعت أيب حي
وسلم : " إزرة املؤمن إىل نصف الساق ،  اإلزار ، فقال : على اخلبري سقطت . قال رسول هللا صلى هللا عليه

،ومن جر إزاره بطرا مل  ، ما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار وال حرج ، أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني
 هللا إليه ينظر

 

 سفيان

 

 ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه صحيح

  5524اإلخبار عن موضع اإلزار للمرء املسلم ء حديث: ذكر

اجلمحي ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا العالء  أخربان الفضل بن احلباب
هللا عليه وسلم  سول هللا صلىعبد الرمحن ، عن أبيه ، قال : أتيت أاب سعيد اخلدري ، فقلت : أمسعت ر  بن

أنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما بينه وبني  يقول يف اإلزار شيئا ؟ قال : نعم مسعته يقول : " إزرة املؤمن إىل
 * " ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطرا الكعبني ، وما أسفل من ذلك ففي النار

 
 
 

 ابن ماجه ء كتاب اللباس سنن

  3571و ء حديث:ابب موضع اإلزار أين ه

أليب  حممد قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه قال : قلت حدثنا علي بن
مسعت رسول هللا صلى هللا  سعيد : هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا يف اإلزار ؟ قال : نعم ،

عليه ما بينه وبني الكعبني ، وما أسفل من  قيه ، ال جناحعليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف سا
 * " ال ينظر هللا إىل من جر إزاره بطرا " : الكعبني يف النار " . يقول ثالاث

 

 للنسائي ء كتاب الزينة السنن الكربى

  9387ء حديث: ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه

حدثنا العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، قال  :  بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان ، قالأخربان حممد بن عبد هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اإلزار شيئا ، فقال : مسعت رسول  : سألت أاب سعيد اخلدري هل مسعت من
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الكعبني وما  بينه وبني عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ال جناح عليه فيما هللا صلى هللا
 * " إزاره بطرا ال ينظر هللا إىل من جر أسفل من ذلك يف النار

 

 عنه مسند احلميدي ء أحاديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا

  710حديث:

الرمحن بن يعقوب ، موىل احلرقة ، قال : مسعت  حدثنا احلميدي قال : ثنا سفيان ، قال : ثين العالء بن عبد
فسألته هل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اإلزار شيئا ؟  : أتيت أاب سعيد اخلدري ،أيب ، يقول 

، ال  تعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه فقال : نعم ،
 نظر هللا عز وجل إىل من جر إزاره بطراال ي جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، ما أسفل من الكعبني يف النار ،

 

 يعلى املوصلي ء من مسند أيب سعيد اخلدري مسند أيب

  944حديث:

 سفيان ، حدثين العالء بن عبد الرمحن اجلهين ، عن أبيه قال : سألت أاب سعيد : هل حدثنا زهري ، حدثنا

قال : مسعته يقول : "  م ، قلت حدثين ،مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا يف اإلزار ؟ قال : نع
الكعبني ، وما أسفل من الكعبني ففي النار ،  إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، وال جناح عليه فيما بينه وبني

 * " ينظر هللا إىل من جر إزاره خيالء ال ثالث مرات ،

 
 

 إسبال اإلزار اآلداب للبيهقي ء ابب يف

  504حديث:

، حدثنا حيىي بن الربيع ، حدثنا سفيان ، عن العالء بن عبد  الفقيه ، أنبأان أبو حامد بن بالل وأخربان أبو طاهر
سألت أاب سعيد اخلدري هل مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف اإلزار  : الرمحن ، عن أبيه قال

وبني الكعبني ، وما  يه فيما بينهقال : نعم مسعته يقول : " أزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال جناح عل شيئا
 " ينظر هللا إىل من جر ثوبه بطرا ال أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار ،

 

 اجلشمي عبيد هللا بن عمر بن ميسرة

 

 صحيح ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه

  5528يف صناعة العلم أن خرب ء حديث: ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر
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ابلفسطاط ، قال : حدثنا حممد بن هشام بن أيب خرية ، قال : حدثنا عبد  سني بن سليمان ،أخربان علي بن احل
اإلزار ،  ، قال : حدثنا عبيد هللا بن عمر ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، قال : ذكر الوهاب الثقفي

رسول هللا صلى هللا عليه  مسعت فأتيت أاب سعيد اخلدري ، فقلت : أخربين عن اإلزار ، فقال : أجل بعلم ،
عليه فيما بينه وبني الكعبني ، وما أسفل من ذلك  وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال جناح

 من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا ففي النار ،

 

 حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي عبيد هللا بن عمر بن

 
 

 اب الزينةكت السنن الكربى للنسائي ء

  9389حديث: ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه ء

هللا ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن  أخربان حممد بن عثمان العقيلي ، قال : حدثنا عبد األعلى ، عن عبيد
ى هللا عليه وسلم شيئا اخلدري ، فقلت : أمسعت من رسول هللا صل أبيه قال : قدمت املدينة فأتيت أاب سعيد

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل نصف ساقيه ، ال جناح : يف اإلزار ؟ فقال

 ؟ إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه من جر فيما بينه وبني الكعبني ، وما أسفل من ذلك يف النار ،

 

 الوليد عبيد هللا بن عمرو بن أيب

 

 للنسائي ء كتاب الزينةالسنن الكربى 

  9390خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه ء حديث: ذكر اختالف ألفاظ الناقلني

عبد احلكم ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا عبيد هللا بن عمرو ،  أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا بن
هللا صلى هللا   بن عمر قال : قال رسولعن العالء بن عبد الرمحن ، عن نعيم اجملمر ، عن عبد هللا عن زيد ،

وبني الكعبني ما أسفل من الكعبني يف  عليه وسلم : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقه ليس عليه جناح فيما بينه
 " مل ينظر هللا إليه من جر ثيابه خيلة النار

 
 
 
 
 

 علي بن ح جر
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 الكربى للنسائي ء كتاب الزينة السنن

  9386يعقوب فيه ء حديث: قلني خلرب عبد الرمحن بنذكر اختالف ألفاظ النا

أبيه ، عن أيب سعيد ، أن رسول هللا صلى هللا عليه  أخربان علي بن ح جر ، عن إمساعيل ، عن العالء ، عن
أنصاف الساقني ، ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني فما أسفل من الكعبني  وسلم ، قال : " إزرة املؤمن إىل

 بطرا ال ينظر هللا إىل من جر إزاره ارالن ففي

 
 
 

 ورقاء بن عمر اليشكري

 

 ابب العني املعجم األوسط للطرباين ء

  5308ابب امليم من امسه : حممد ء حديث:

ان علي بن اجلعد قال : ان ورقاء بن عمر اليشكري ، عن العالء بن عبد الرمحن  : حدثنا حممد بن عبدوس قال
املؤمن إىل  يد اخلدري قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرةأبيه ، عن أيب سع ، عن

ال ينظر هللا إىل من جر إزاره  ، نصف الساق ، وال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، أو أسفل من الكعبني
 * " احلديث عن ورقاء إال علي بن اجلعد مل يرو هذا " " بطرا

 

 الشافعي ء جملس آخر نيات أليب بكرالفوائد الشهري ابلغيال

  356حديث:

ورقاء ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ،  حدثنا حممد قال : حدثين عبد الصمد ، حدثين
 صلى هللا عليه وسلم ، قال : " إزرة املؤمن إىل أنصاف الساق ال جناح عليه فيما بينه وأيب سعيد عن النيب

 " تعاىل إىل من جر إزاره بطرا ال ينظر هللا ، ما أسفل من الكعبني يف النار ، وبني الكعبني

 
============================== 

============== 

 املعجم األوسط للطرباين ء ابب األلف

  1180حديث: من امسه أمحد ء

 صلى هللا عليه وسلم قال : " رسول هللا وبه : عن العالء بن عبد الرمحن ، عن نعيم اجملمر ، عن ابن عمر ، أن
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هللا  ومن جر ثوبه من املخيلة مل ينظر فيما بينه وبني الكعبني ، إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، وال جناح عليه
 * " إليه

 
 
 
 

 هللا املعجم الكبري للطرباين ء من امسه عبد

  ومما أسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ء نعيم اجملمر

  13070حديث:

هللا بن عمرو ، عن زيد بن أيب  حدثنا أمحد بن إسحاق اخلشاب الرقي ، ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد
عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : "  أنيسة ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن نعيم اجملمر ،

 املخيلة مل ينظر هللا ومن جر ثوبه من ا بينه وبني الكعبني ،وال جناح عليه فيم إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ،

 
 
 
 
 
 

 رابعا أحاديث العالء بن عبد الرمحن أحاديث إمساعيل بن جعفر ء

  305حديث:

أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : " إزرة املؤمن إىل  حدثنا العالء ، عن أبيه ، عن
ال ينظر هللا يوم  ، ناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، فما كان أسفل الكعبني ففي النارالساقني ، فال ج أنصاف

 بطرا القيامة إىل من جر إزاره

 

 يزيد بن أيب حبيب

 

 الزينة السنن الكربى للنسائي ء كتاب

  9388ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه ء حديث:

عبد الرمحن ، أن أابه  ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن العالء بن أخربان عيسى بن محاد
عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل نصف  حدثه ، أن أاب سعيد اخلدري قال : مسعت رسول هللا صلى هللا
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 .خيالء  من جر ثوبهوال ينظر هللا إىل حتت الكعبني ففي النار ، الساق ، فما كان إىل الكعبني فال أبس ، وما

 
 

 عن شعبة كما ترى ان زايدة الواو مل تصح اال من طريقني مع اختالف

 

حتت الكعبني ففي النار ،وال ينظر هللا  اما طريق يزيد بن أيب حبيب ففيها فما كان إىل الكعبني فال أبس ، وما
 .إىل من جر ثوبه خيالء

 

 بوت احاديث بدون واو بل هي الغالب كما ترون اماالواو ان صحت واو تفسري و ايضاح لث عطفان و هذه

 . محلها على عقوبة خمتلفة يناقض حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار

 

  من االيضاح هذا يؤكذ ان اجلملة ال ينظر هللا إىل من جر ثوبه خيالء بواو او بدون واو جاءت ملزيد و

 

  املشهور من مذهبه ان االسبال مكروه عبة فاالمام احدو مما يؤكذ ذالك رواية املسند عن عفان عن ش

 

 : ( 1/277جاء يف )كشاف القناع للبهويت 

 "اخليالء فال أبس قال أمحد يف رواية حنبل :" جر اإلزار وإسبال الرداء يف الصالة إذا مل يرد

 

اويه ام انك ستعتذر عنه به االمام امحد و هو ر  فان كان هذا احلديث كما تقول فصل يف النزاع ملاذا مل أيخد
  هذا احلديث خيرج املسألة من اخلالف بعدم بلوغه و هذا يؤكد فساد قول ان

 
 
 

النظر عقوبة اثنية مع وضوح حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف  و ما زلت اعجب ممن يتمسك ابن
  النار

 

  هذه العقوبة الثانية فأين

 
 

  من جر ثوبه خيالء ر هللا إىلو كذلك اعجب ملن يتمسك برواية وال ينظ
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 عن العالء بن عبد الرمحن و ال يلقي ابال للرواايت بدون واو رغم اهنا املروية غالبا

 
 

 بني اخليالء و دون اخليالء اذن من هن ايتبني لكم اخويت ضعف مذهب من فرق

 

 امرانمن ذهب للتحرمي اطالقا عمدته  اذ انه القى ابغلب االحاديث جانبا و اخلالصه ان

 

 االول اختالف العقوبة

 الواو يف احلديث الثاين زايدة

 

  حلد االن االول اما اختالف العقوبة فاجبنا عنها جبوابني مل تردوا عليهما

 

 ? فاين العقوبة اجلديدة حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار . فهذا اخليالء

 

ال بد من اعتبار عدم تكليم هللا له عقوبة ايضا جديدة  لكو اجلواب الثاين لو اعتربمت عدم النظر عقوبة فكذ
ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب  ": من حديث أيب ذر رضي هللا عنه

هم اي رسول  قال : فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من أليم ،
 . ؟ قال:"املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذبهللا

 

عدم التكليم  ابطل اكيد اد ان االحاديث االخرى جاءت بدون عقوبة عدم التكليم فان فهمنا ان زايدة و هذا
  ايضا ايضاح للعقوبة ال غري و عدم التزكية هي ايضاح للعقوبة فقط فهمنا كذلك ان زايدة عدم النظر هي

 

مالك و اغلب االحاديث مل يذكر فيها الواو فاملطلوب اجلمع  الواو اليت يتمسكون هبا مل تصح عن اما زايدة
  االمام امحد راوي احلديث بزايدة الواو مذهبه هو جواز االسبال من دون خيالء بني االدلة و كما ترون ان

 

بذلك إال املخيلة فإن هللا ال  يريدو ان أتملنا حديُث ابن عمر رضي هللا عنهما الذي فيه :" من جر إزاره ال 
 (2085) ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم

 

  فهمنا ان القصد هو املخيلة و ال ريب
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رضي هللا عنه يؤكد ذالك و قصة ايب بكر الصديق تقطع قول كل مكابر و ان زدان  و فعل عبد هللا بن مسعود
و االئمة االربعة  يمية و النووي و بن عبد الرب و البخارياكابر العلماء و االصوليني كالشوكاين و بن ت مذهب

االحاديث و التماس االعذار اليب ابكر الصديق  يتبني شذوذ من ذهب للتحرمي املطلق اذ ال حجة له اال أتويل
يستدلون ابملطلق و املقيد نسياان منهم ان احلديث حجة بنفسه و  و عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنهم و

 املعاين و ليس لرد االحاديث هبا بل يرتكون االحاديث الواضحة لكي يتحاكمون الصول نا لتقريباالصول ه

دعوى و هي ان النظر  الفقه و طريقة تطبيكم لقاعدة املطلق و املقيد هنا ليس مسلما هبا الهنا تقوم على
  عقوبة جديدة و هذه الدعوى هي حمل اخلالف اصال

 

الوصول اىل  ني حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار و الدليل الثاين هواهنا ال تصح بدليل و قد بينا
  تناقض ان سلمنا هبذه الدعوى

 

عليها اال أتويل االحاديث و حنن أنخدها على ظاهرها و جنمعها كلها و  و من هنا مل تبقى لكم حجة تعتمدون
 غبار عليه و هللا املوفق للصواب مجعنا سليم ال

 

امتىن ان يتشرف االخ و ينقله لنا كي نرد عليه و ان كان ما قلناه  احلويين فال اظنه اتى جبديد و كنتاما كالم 
علميا و ال  يزيل اللبس و ابالدلة و ارجوا منك اي اخ عامي ان ترد عن االدلة اليت نقلتها ردا فيه الكفاية فهو

 اريد كالما عاما او ملزا يف االخوة

 

اهنم ردوا على قول اجلمهور و ما شابه كل هذه دعاوي ال تقوم هبا حجة و  كقولك  ايضا اتركنا من الدعاوي
  فكالم اجلمهور دامغ ال شبهة فيه انقد االدلة

 

للرد عليك مبا ان كالمك كله نقول و ليس فيه مناقشة علمية  ابلنسبة لالخ او االخت سلفية أبية ال حنتاج
  ادن سنعتربه ملغى

 
 

 ة هللا و بركاتهو السالم عليكم و رمح

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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  قةامللفات املرف

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     16#   
27-01-2009, PM 01:35  

    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة سلفية أبية

 ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  حكم اإلسبال وإطالة الثياب

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

َ َحقه تـَُقات ه   ينَ آمَنُوا اتـهُقوا اّلله ُموَن ]آل عمران: ورسوله. اَي أَيُـَّها الهذ   [ . اَي أَيُـَّها102وال مَتُوتُنه إ اله وَأَنـْتُمْ ُمسْل 

َدةٍ  ْن نـَْفٍس وَاح  ي َخَلَقُكمْ م  نـُْهمَا ر َجاالً َكث رياً وَن سَاءً وَاتـهُقوا  وََخَلقَ النهاُس اتـهُقوا رَبهُكمُ الهذ  نـَْها زَْوَجَها وَبَثه م   م 

َ َكاَن عََليُْكمْ  ي َتسَاءَُلوَن ب ه  وَاأْلَرَْحامَ إ نه اّلله َ الهذ  يباً ]النساء: اّلله َ وَقُوُلوا1رَق  ينَ آمَنُوا اتـهُقوا اّلله  [ . اَي أَيُـَّها الهذ 

ْر َلُكمْ ذُنُوبَُكمْ قـَْوالً سَ  ْح َلُكمْ َأْعمَاَلُكمْ وَيـَغْف  يداً * يُْصل  يماً  د  َ وَرَُسوَلهُ فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعظ  ع  اّلله وََمْن يُط 
 أما بعد: فإن خري الكالم كالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله . [71-70]األحزاب:

ال أبس من اغتنام  .حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الناروسلم، وشر األمور حمداثهتا، وكل 
داً، حينما ال  هذه الفرصة لننبّ ه على ما ابتلي به مجاهري املسلمني اليوم، ويتوجب علينا هذا التنبيه وجوابً مؤكه
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ر مبثل يوخ. فقد ذلك، مع شدة وكثرة ابتالء الناس، وال أخص الشباب دون الش نكاد نسمع صواتً يذكّ 
 صلى هللا عليه وآله وسلم حذر من إطالة الثوب إىل ما حتت الكعبني، وأن من فعل ذلك مسعتم أن النيب

والزمُ هذا احلديث أن املسلم  خيالء مل يستحق أن ينظر هللا تبارك وتعاىل إليه يوم القيامة نظرة رمحة. فواجبُ 
كما -يه، ال فرق يف أن يكون هذا الثوب قميصاً كعب جيب عليه أن يراعي ثوبه، وأالّ يرسله فيجعله فوق

أو جُبهة، أو أي شيء كان،   -أعين: بنطلوانً -عباءة، أو أن يكون سرواالً  أو أن يكون -يقال اليوم: جالبية
  .األنواع من الثياب ال جيوز للمسلم أن يطيلها أكثر من الكعبني كل هذه

 شبهة وردها

هذه املناسبة، يقولون: إن الرسول عليه الصالة والسالم قد قـال يف  ثلوهنا شبهة ترد كثرياً وكثرياً يف م
الكعبني  من جر إزاره خيالء(، فنحن اليوم سواءً كنا شباابً أو شيوخاً، ال جنر الثياب حتت) :احلـديث السابق

هللا بكر الصديق رضي  خيالء، وإمنا هو عادة و)موضة( وحيتج أولئك مبا جاء يف صحيح البخاري: أن أاب
رسول هللا! فإن ثويب يقع، فقال له عليه  عنه ملا مسع هذا الوعيد الشديد ملن جير إزاره خيالء قال: )اي

بقول الرسول عليه الصالة والسالم هذا لـأيب بكر،  السالم: إنك ال تفعله خيالء(، فيتمسك أولئك
قرتن هبذا القصد السيئ، أال وهو: الكعبني إمنا يكون ممنوعاً إذا ا وحيتجون به على أن إطالة الثوب حتت

مل  اآلن أقول: جوايب على هذا من وجهني اثنني: األول: أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه .اخليالء والتكرب
ل ثويب أجعله طويالً حتت الكعبني ال أقصد بذلك اخليالء، وإمنا قال: يقع! وهذا يعرفه  يقل: أان حينما أَُفّص 

مَُفصهلة حسب السنة، أي فوق الكعبني؛ لكن مع  ا العباءة، فقد تكون العباءةالذين اعتادوا أن يلبسو 
العباءة متدلية إىل اخللف فتنزل إىل ما حتت الكعبني.. هذا هو  االنطالق والسري والعمل والصالة تصبح

 ء(. أمابكر يف سؤاله، وقال له الرسول صلوات هللا وسالمه عليه: )إنك ال تفعله خيال الذي أشار إليه أبو

ل الثوب  خالفاً للشرع، ويربر ذلك أبنه  طويالً  -أيه ثوٍب كان مما سبقت اإلشارة إليه-أن أييت الرجل فيـَُفّص 
اإلنسان. وبعد هذا نقول يف اجلواب عن هذه  ال يفعل ذلك خيالء، فهذا من تلبيسات الشيطان على بين

ا  الشبهة، بعد أن أوضحنا أن حديث أيب بكر يعين الثوب الذي يستطيل بدون قصد صاحبه، ما الصديق إمنه
لُه صاحبه له طويالً حتت الكعبني، ويدهعي أنه إمنا يفعل ذلك بغري قصد اخليالء، نقول مَلْ يـُْوص  ليس من  :ويفّص 

ًً عن مجاهير-املفروض يف اجملتمع اإلسالمي الصحيح أن يعمل املسلم  عمالً حيتاج كل  -املسلمني فضاَل
يكاد ينتهي، وهذا خيالف نصوصاً من األحاديث  ر هذا العمل حبسن النية، فهذا األمر المنهم إىل أن يرب 

يعمل عمالً، وأاله يتكلم كالماً، وأاله يقول قوالً حيتاج بعد ذلك كله إىل  الصحيحة اليت تريب املسلم على أاله 
الناس( هذا خاص  م تعتذر به عندله عذراً، حيث قال عليه الصالة والسالم: )ال تََكلهَمنه بكال أن يقدم

وهو قوله عليه الصالة والسالم:  ابلكالم؛ لكن أييت احلديث اآلخر يشمله ويشمل غريه من األعمال، أال
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رُه عليه العارف ابلسنة، فيقول: اي أخي! أان ال  )إايك وما يـُعْتََذرُ منه!(. فمن يطيل ثوبه حتت الكعبني، فيـُْنك 
 . فأوالً: إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرف أاب-ال أبو بكر الصديقكما ق- أفعل ذلك خيالءً،

رْب ولو ذرة منه، فقال وشهد له أبنه ال يفعل ذلك خيالء،  بكر الصديق، وعرف تواضعه، وأنه قد تربأ من الك 
ال سيما هذه الشهادة إلنسان آخر،  فليس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد يستطيع أن يشهد مثل

عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر: )أزْرَة املؤمن إىل  يف مثل هذه اجملتمعات الفاسدة. واثنياً: قد قال
احلديث يضع لك منهجاً عملياً جيب أن تلتزمه، دون أن تربر خمالفتك إايه حبجة  نصف الساق ...( هذا

الكعبني، فإن  من إىل نصف الساق، فإن طال فإىلتفعل تلك املخالفة خيالء، حيث يقول: )أزْرَة املؤ  أنك ال
ن أحد يطيل ثوبه إىل ما حتت الكعبني أنه ال يفعل ذلك خيالءً؛ ألننا  طال ففي النار(. فهنا ال يُْسَمعُ م 

النبوي، وانتهى األمر، أما إن انضمه إىل ذلك أنك فعلتَه خيالءً فقد  نقول: إنك تفعل ذلك خمالفة هلذا النهج
ما ابتلي به  الوعيد الشديد، أاله ينظر هللا تبارك وتعاىل إليك يوم القيامة نظرةَ رمحة. ذلك هو لكاستحققت ذ

واملوضة الغربية، من إطالة السروال  شباب اليوم، السيما وهم يتخذون ذلك من ابب اتباع التقاليد األوروبية
فهذا حمرم ال جيوز؛ سواءً قصد  اتصاله ابألرض، حىت يكاد يتهرهى من أسفل بسبب -أعين: البنطلون-

َعت من هناك تكرباً وخيالء، ال شك يف هذا وال وريب؛  البسُه اخليالء أو مل يقصده، وهي يف األصل ابتُد 
 يهمهم يف هذه الدنيا إال التمسك حبب الظهور والتكرب على الناس وحنو ذلك، وما دام أن ألن الكفار ال

د هبا وجه الد فهي مل يـُْقَصد هبا قطعاً وجه هللا تباركهذه األزايء إمنا أتتينا من تلك الب  وتعاىل، إمنا ُقص 

هذه البالد اإلسالمية؛ سواء ما كان منها متعلقاً أبزايء  الشيطان. وهذا الكالم يشمل كل األزايء اليت تَر د إىل
قول فيه النيب صلى فكيف ما كان منها خمالفاً ملثل ذلك احلديث الصريح الذي ي الرجال أو أبزايء النساء،

النار(؟! هذا مما جيب  عليه وسلم: )َأزْرَة املؤمن إىل نصف الساق، فإن طال فإىل الكعبني، فإن طال ففي هللا
ربه تبارك وتعاىل عليه، وال نقول: هو  على كل مسلم يغار على دينه ويهتم به أن يكون بعيداً عن غضب

دخل حتتها األمور املستحبة، حنن اآلن نتكلم عن األمور ت حريص على اتباع السنة؛ ألن السنة مراتب، قد
املستحب؛ لكن إذا أطاله إىل  انظر احلديث السابق: )أزْرَة املؤمن إىل نصف الساق ...( هذا هو الواجبة،

حىت حتت الكعبني فهذا حمرم وصاحبه يف النار،  الكعبني فهذا جائز وليس مبحرم؛ لكن إن زاد يف اإلطالة
وما طال ففي النار( أنه ال يعين: الثوب؛ ألن الثوب ليس مكلفاً ) :ْفهم من قوله عليه السالموينبغي أن يُـ 
السالم: )كل  وهذا له أمثلة كثرية يف الشريعة، منها ما نفتتح به ُخطَبَنا ودروسَنا من قوله عليه !وال حياَسب

عة؟! هي شيء معنوي وليس شيئاً البد بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار( أي: كل بدعة يف النار، فما هي
أي: صاحبها يف النار. وكذلك اإلزار الذي يطيله صاحبه إىل  (جُمَسهماً؛ لكن معىن قوله: )وكل ضاللة يف النار

النار. هذه تذكرة أردُت أن أوجهها إليكم؛ إلرشاد من كان يريد منكم أن يكون  أسفل الكعبني، صاحبه يف
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يٍم  ر الناس يـَْومَ ال يـَنـَْفعُ مَاٌل وال بـَنُوَن * إ اله َمنْ ربه عز وجل يوم حُيْشَ  حتت رمحة َ ب َقْلٍب سَل  أَتَى اّلله
 . [89-88]الشعراء:

 .... أن هذا القول للشيخ األلباين رمحه هللا أردت أن أبني

 

  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 أنساها ماحييت أسطر لكم مشاهد مما رأيته يف هذه احلياة ...لن

  .رمحه هللا .أحسن هللا خواتيمنا أمجعني عالمة من عالمات حسن اخلامتة للشيخ األلباين 18

  ..أان إال طويلب علم وال أدري مل الغرور ما ..

  ...نهمإن كنت م  ..هلل درك

 وإفطارهم اي حبذا نوم األكياس

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  صحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى ربه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يف المةع
  وأسفه على قربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه

 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 البحث عن المشاركات التي كتبها الحافظة

 

     17#   
27-01-2009, PM 04:11  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة سلفية أبية

 .... القول للشيخ األلباين رمحه هللا أردت أن أبني أن هذا

الصالة و السالم على اشرف املرسلني و على اله و صحبه امجعني و من تبعهم  بسم هللا الرمحن الرحيم و
 يوم الدين ابحسان اىل

 

التعصب اجلديد الذي يلوح يف االفق اللهم  فتنة اللهم قنا شر املتعصبني و اهدان صراطك املستقيم و اجننا من
 خري العاملني عليه الصالة و اشرف التسليم اننا نريد احلق و ال غري امنا بك و برسولك

 

املهديني و من تبعهم من عبادك الصاحلني فاحلقنا هبم و اران صراطك املستقيم  اللهم اان نسري يف طريق االئمة
 املغضوب عليه و ال الضالني اللهم آمنيالدين انعمت عليهم غري  صراط

 

وصل اليه  فلتعلموا ان السلف خيار الرجال و ان اخللف منهم االخيار و لكنهم لن يصلوا معشار ما اما بعد
هللا عز و جل مل يتعبدان  السلف و لتعلموا انه كل جيل ذهب ذهب معه خريه و لتعلموا ان العلماء رجال و

 التسليم نبيه عليه افضل الصالة و ابلرجال امنا بكتابه و سنة

 

الزمان بن الباز و العثيمني و االلباين  و اننا لنحفظ للشيوخ حقهم و علو شأهنم و ان من اخيار علماء هذا
امجاعهم ليس حبجة و ان تعصب له املاليني و ان كنا ال ننكر على  رمحهم هللا و لكن احلق احب الينا منهم و

  نكر على االتباع تقليدهم من غري متعن يف الدليل و التعصب لقوهلمامنا ن الشيوخ اجتهادهم و

 

و افهم  نعرف ان الشيوخ افتوا بتحرمي االسبال مطلقا و لكن من هم اعلم منهم من السلف و افقه فنحن
اخللف فهمه غري ما فهمه  لالدلة قالوا خبالفهم و قوهلم ليس بشبهات امنا هو ابتباع الدليل الذي حاول

 دليال فالدليل ال خيصص بفهم احدهم اما قول الشيخ االلباين فنقول ان فهمه للدليل حيتاج السلف

 

 ... ثوهبا اخل فقول الشيخ ان الشبهة ان الناس ملا تفصل

 

  يفصل ثيابه امنا نشرتيها جاهزة اقول املس العذر للشيخ رمبا هو ال يدري انه يف زماننا قليل من

  ... ايب بكراما قوله اننا نتمسك حبديث 
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اهل االصول اليس العربة  فنجيبه االستدالل ليس حبال ايب بكر الصديق رضي هللا عنه امنا بعموم اللفظ فيا
للحكم فما معىن اجابة النيب عليه الصالة و  بعموم اللفظ و ليس خبصوص السبب فان مل تكن اخليالء مناطا

منه اال شيئ واحد ان مناط التحرمي يف اخليالء مث اقول عريب ال يفهم  السالم انك ال تفعله خيالء فهذا كالم
كلهم  من هو اعلم منه من االئمة االربعة و بن عبد الرب و البخاري و النووي و الشوكاين للشيخ قال هبذا

يغالط فيه احد بل  استدلوا هبذه القصة فهل هم متمسكون ابحلديث ام هو الظاهر من احلديث الذي ال
  ث ايب بكر ليس لديه حجةلعمري من أّول حدي

 

 !!! يفصلون ثياهبم ل... حاشا هلل ان اكملها ام اهنم ممن

 

  عن اهل العلم و الورع الذين قالوا ابن مناط احلكم هو اخليالء اتردون على انس اليوم ام تردون

 
 

من جر  ": كالم عريب لست ممن يفعله خيالء و ان قرأان حديث ابن عمر رضي هللا عنهما الذي فيه الكالم
  إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة

 

  مل يبقى هناك جمال للشك

 

ال يقبله العقل فاغلب الناس عندان تشرتيها جاهزة و ال يوجد  اما تعليل الشبهة بتفصيل الثوب و كذا و كذا
 . الشيخاالسبال متعمدا و هذا كايف لرد شبه  من ينوي شراءها انواي

 

قصد االسبال و ما شابه نقول له هذا أتويل و خروج عن ظاهر احلديث و  اما تعليله حلديث ايب بكر بعدم
اخليالء  احلديث حيتاج دليال و االصح ان الغري متعمد االسبال ال جياب عليه ابنك ال تريد اخلروج عن ظاهر

  م شكامنا جياب عليه لست متعمدا فافهموا ذلك و هل يف هذا الكال

 

  تعليله ابن هذا اللباس ابتدع للتكرب و ما شابه مغالطات استحي حىت من االجابة عليها اما

 !!!!! فنقول اوال من اين لك اهنم ابتدعوها من اجل ذلك

 

  (3/521مفلح يف "اآلداب الشرعية" ) اثنيا ذكر ابن

 

َُه اّللهُ  " َا  : وََكاَن جَيُرُُّه َعَلى اأْلَْرض  ، َفق يَل َلهُ  اْرَتَدى ب ر َداٍء مثَ نيٍ  َأاَب َحن يَفَة َرمح  َأَوَلْسَنا هنُ يَنا َعْن َهَذا ؟ فَـَقاَل : إمنه
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ُهْم " انتهى َذل َك ل َذو ي اخْلَُياَلء   نـْ   . َوَلْسَنا م 

 
 

ي اي هلا من دعوى ال تقوم على حجة بل هذا هو الرأي الذ !!!!! فهل ابتدعت يف عصر ايب حنيفة للتكابر
 تعاىل ذمه هللا سبحانه و

 
 

اغلبها جاءت للخيالء و جاء من  بل نقول من حرم االسبال اطالقا هو من أييت ابلشبه اذ ان االحاديث
سليم قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) إايك  االحاديث من ربط االسبال ابخليالء مطلقا قال جابر بن

  (  ال حيب املخيلةوإن هللا وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة

 

وإن هللا ال حيب املخيلة !!!! و ان تفيد العلة فاين عقولكم  ها هو ربط االسبال ابملخيلة قطعا فالتعليل واضح
 الدين اللهم امني من هذه اللهم فقهنا يف

 

دعوى  ابملخيلة و ان هللا ال حيب املخيلة فاين و هل يوجد اوضح من هذا!!! كالم عريب واضح علل االسبال
 ???? تفريقكم بني االمرين

 

العقوبتني على حد زعمكم و اختلفوا  اترتكون هذا احلديث الواضح الداللة و تستدلون حبديث اخر جاءت فيه
  !! يف رواايته فتؤولونه حسب مذهبكم

 

اال لديكم حجة  هو حديث به االمران فاين أتويلكم هنا اين هو الفصل بني االمرين !!! بل لعمري ليس فها
لقولكم طعنتم فيه حبجة ان االمر منتهي و  التمسك بقشة نفختم فيها و بنيتم عليها اقواال و اقواال و كل راد

هذه االحاديث و فهموها بغري ما فهمتموها ام اهنا السلطة  ال خالف فيه افكنتم افقه من السلف ملا رأو
 ئم و نقوهلا و نرددها حنن سلفيون للنخاع و لذلكهللا اان ال خناف يف هللا لومة ال متارسوهنا لقمع املعارض و

اختلفوا فيه كي  فهمنا هذه االحاديث كما فهمها السلف و مل خنرج عن اقواهلم و ما حنن اال انظرون فيما
للدليل من غري دليل خبنا ادن و ما  نرجح احلق فيه او ما غاب عنهم و ظهر لنا و لكن ان خنالف فهمهم

 .اصبنا

 
 

كلها تصب يف قول واحد ان االسبال حرم للمخيلة و ان هللا ال حيب املخيلة و  لالحاديث جيدهابل املتمعن 
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عقوبة جديدة  ابلتفريق مل يتمسك اال حبديث او اثنان دون الرجوع الغلب الباقي و قال ان عدم النظر من قال
  و نسي ان حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار

كان  قها بعدم النظر مث اخد يعلل بشبه حديث ااب بكر فقالوا هذا ابو بكر الصديق ومل يلح ذكر املخيلة و
العربة بعموم اللفظ و ليس  يتعاهد ثوبه و هنا نسوا القواعد االصولية اليت كانوا حيتجون هبا و اليت تقول ان

صول و ال من تقوم على حجة ال من حيث اال خبصوص السبب فاين اصول الفقه هنا و ان كانت شبهتهم ال
عليه الصالة و السالم لست ممن يفعله خيالء مناسبا و هذا  حيث استقامة املعىن فكيف يكون رد رسول هللا

 يقولون معلوم ابلضرورة كما

 

موطئه و يذهب خلالف فهمكم و  و ها هو االمام مالك يروي احلديث الذي تزعمون ان اخلالف انتهى به يف
افكنتم جترؤون ان تقولوا هلذين اخلالف منتهي فان مل  ملسند و خيالفكم يف فهمهاالمام امحد كذلك يرويه يف ا

 املدينة و كما فهمها امام السنة و كما فهمها البخاري جبالل قدره و كما فهما شيخ نفهم االدلة كما فهما عامل

 !!!!!! االسالم بن تيمية فباي فهم تريدوننا ان نفهمها

 

الثوب ال يقتضي جره اطالقا و ان كان يف جره خوف من اخليالء فهذا غري وارد  اسبال امر اخر ننبه عليه ان
  مل جير و املالحظ يف االحاديث اهنا تنهى عن جره ان

 

اجلمهور هو الصواب و ال حجة فيمن حرم اطالقا اال رد اغلب االحاديث و التفريق  اذن كما تالحظون فقول
ملاذا يتمسك  اد هي مل تفرق بني االسبال و اخليالء فال ادري االمرين و هذا مناقض الغلب االحاديث بني

هللا من فتاوي شاذة اصبحت اليوم  بعضهم ابلتفريق و احلجة ظاهرة يف عدمه مث يرمي اجلمهور ابخلطأ فسبحان
يبني كل ذلك و ما كان اخللف ابعلم من  هي الصواب و الصواب اصبح هو الشاذ و اي ليت من منقح

كنا فعال نريد فهمها بفهم السلف فهاهو فهم السلف بني  االحاديث قد درسها سلفنا فان السلف و كل هذه
قول االمام مالك و ايب حنيفة و الشافعي و االمام امحد و البخاري فاين فهم  ايدينا فلماذا خنالفهم ها هو

 !!!! السلف ادن

 

هبذه االحاديث فها هي يف املوطأ و  ا مروامث جيرؤون فيقولون ان اخلالف ليس مبعترب اوكنتم اعلم من السلف مل
احد افغفل اجلهابدة عن هذه االحاديث اليت يدعي  يف املسند و عند البخاري و املوطأ ال خيفى على

 !!!! املعاصرون فهمها احسن منهم
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ي ذاهتا هذه االدلة ال جديد يذكر فيها ه لو كان يف املسألة ادلة جديدة لقلنا نعم رمبا خفيت عن السلف لكن
مسلم و ايب داود و النسائي قرأها من هم افقه منا ابللغة  يف املوطأ و يف البخاري و املسند و يف صحيح

هم احسن الناس فهما للسنة و اتقى الناس و ال يصل علماء اليوم معشار ما  العربية و وعوها و فهموها و
عليهم  هور اليوم رد عليهم !! مباذا ردوامث تتجرؤون و تقولون ان االمر ليس خاليف و ان مج وصلوا اليه

 ? بفهمهم الذي زعموه

 
 

فلتعلموا انه ان كان نفس الدليل قد مر جبهابذة العلماء و  فنصيحة لكل عاقل نعم حنن نتبع الدليل لكن
يذكر فاحذروا كل احلذر من خمالفة السلف اما ان خفيت عليهم ادلة فنعم هنا  اعطوا رأيهم من غري خمالف

  عنهم و اقرؤوا ان شئتم رسالة رفع املالم عن االئمة االعالم البن تيمية رمحه هللا اللومنرفع 

 

 ,بكر الصديق اعلم علماء العصور ذهبوا اىل ان مناط احلكم هو اخليالء و استدلوا حبديث ايب

 

خاري و بن عبد عمر بن عبد العزيز و الب اعلمهم نعم االمام مالك و ايب حنيفة و الشافعي و االمام امحد و
 فكيف جترؤون على القول ان االمر حمسوم و ال خالف فيه الرب و النووي و بن تيمية و الشوكاين و كثري

!!!!! 
 
 

 عقل فيه و ال حجة و خالف فهم السلف فاخشى عليكم التقليد االعمى فدعوا عنكم هذه فهذا قول ال

احسن من فهم االدلة   دليل حيتاج دليال و لن جتدواالغشاوة و تعلموا ان تنقدوا فهم الشيوخ لالدلة ففهم ال
هبم و ان نكون ممن خنلص العبادة هلل وحده ,  كما فهمها السلف رضوان هللا عليهم و ارجوا من هللا ان يلحقنا

سنة لكنها كلمة حق و ال بد ان تقال فمن شاء ان يقصر فليقصر و هذا  فما مهنا هنا حتليل حرام و ال خمالفة
الذي  سنة ايب القاسم عليه الصالة و السالم و لكن ان حترموا ما احله هللا لعباده فهذا هو ب الهناهو املندو 

 !!! ايف املقلد ام اجملتهد ال يقبل و ال يعقل و اين الستحي من مساع بعضهم يطعن يف من يسبل ففي من تطعن

 

لسلف سبحان هللا انه لفتنة و حنن منها انك تطعن يف خرية ا اتطعن يف املسبل ام يف من افتاه بذلك اال تدري
خمالف لكننا نشفق على الناس من ظلم التعصب و التعسف بدعوى ان االمر  براء بل قلوبنا تسع قول كل

 ممن اشتهر افىت بذلك و كيف يكون منتهيا و الشوكاين ليس منا ببعيد و قد افىت خبالفه منته الن بعضهم

 !!! ذا اهنيتموه ? بدعاوي تّدعوهنااءهنيتم اخلالف ثالث قرون بعده مبا
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السلف و ليست  احتدى كل من قال ابلتحرمي ان أييت برد واضح على ما قدمته من ادلة و ليعلم اهنا ادلة و
فليس هو اليوم الذي يستطيع  من هو خري منه الكثر من اثنا عشر قرن من قويل فان مل يستطع الرد عليهم

 ذلك و هللا املوفق للصواب

 

  عندك و ان اخطأان فمن الشيطان فاغفر لنا ذنوبنا و اصلح احوالنا ان اصبنا فمن اللهم

احلق حقا و  اال وجهك سبحانك فاجعلنا من املخلصني ربنا ما كان مهنا اال اصالح امتنا ربنا اران ربنا ما اردان
 و احلقنا ابلصاحلني اللهم امني خلري سلف ارزقنا اتباعه و اران الباطل ابطال و ارزقنا اجتنابه و اجعلنا خري خلف

 بركاته و السالم عليكم و رمحة هللا و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     18#   
27-01-2009, PM 07:55  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 هللا و اايكم يف اجلنة السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته اخويت الكرام مجعنا

 

احلويين يف االسبال و سنبني ابحلجة الدامغة اليت ال  و ملزيد من ايضاح للحق و امانة يف النقل سننقل كالم
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هذا نص الشيخ مفرغ من احد اشرطته و النص منقول من رسالة الحد  واب وشبهة فيها خروجه عن الص
 : االخوة

 

بن احلر أن عمر بن اخلطاب رضى هللا  قال الشيخ حفظه هللا "روى ابن أىب شيبه ىف كتاب املصنف عن خرشه
نعم ملا  فقال أيمري املؤمنني وهل حييض الرجل؟ قال: عنه رأى رجاًل وقد أطال إزاره فقال: أحائض أنت،

ال يكون اال للنساء ء قال فأتى عمر مبشبط ـ أى مقص ـ وقص ما ذاد عن  أسبلت إزارك؟ء ألن إسبال اإلزار
سلم( عن  خرشه بن احلر: فكأّن أنظر إىل خيوط اإلزار على عقبيه .فنهى النىب )صلى هللا عليه و الكعبني قال

ابلطرد أو ابللعن أو ما أشبه ذلك  د صاحبها ابلنار أواسبال اإلزار وقال العلماء من عالمات الكبريه إذا توع
فالنىب )صلى هللا عليه و سلم( يقول" أسفل الكعبني من اإلزار  فأى هنى جتد فيه توعد ابلنار يلتحق ابلكبائر،

 . أمرًا مستحباً ملا توعد فاعله ابلنار فال يتوعد ابلنار إال من ترك الواجب ففى النار" فلو كان

ينظر هللا اليه " فقالوا : من  ا هذا احلديث قيدوه ابحلديث اآلخر " من جر إزاره من اخليالء ملوالذين قيدو 
حديث أسفل الكعبني من اإلزار ففى النار ء فيكون  أى –اخليالء تصلح أن تكون قيد هلذا احلديث العام 

ملعاّن .ولكن نرجع ألصول أهل اإلزار خيالء ففى النار" وبذلك تستقيم ا املعىن كاآلتى : " أسفل الكعبني من
 يصح أن حنمل املطلق على املقيد ىف أحاديث هذا الباب ؟ العلم هل فعال

احلكم واحتد السبب ىف نص ما فال حنمل املطلق على املقيد " والنص املطلق  العلماء قالوا " إذا اختلف
مؤمنة أى أنه قيد  جيزئ حترير رقبه غرييقيد بصفه( مثال ذلك قوله تعاىل " فتحرير رقبه مؤمنه " فال  :)الذى مل

املرأه احملرمة" فقيد خلع النقاب ابإلحرام  عتق الرقبة ابإلميان، وكذلك قوله صلى هللا عليه و سلم " ال تنتقب
إال من ثالث .... ولد صاحل يدعو له" فال ينفع دعاء الولد  وكذلك حديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله

اتى مقيد فهو موصوف خبالف املطلق قال النىب صلى هللا عليه و سلم كما ىف سنن  ذىالغري صاحل فاحلكم ال
  (اليه داود )أسفل من الكعبني من اإلزار ففى النار ومن جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا أىب

  أصبح عندان حكمان

  األول : أسفل الكعبني من اإلزار ففى النار

 ء مل ينظر هللا اليهالثاّن : من جر إزاره من اخليال

 يتنزل على غري اخليالء و إال ملا كان الذكر اخليالء ىف الشطر الثاّن أى معىن و هل ففهم من ذلك أن األول

السبب متحد و هو اجلر و كما  احلكم و احد أم خمتلف ؟ هو خمتلف األول ىف النار و الثاّن مل ينظر هللا اليه و
املقيد فال نقول ان احلديث األول مقيد ابلثاّن و  فال حيمل املطلق على قلنا اذا اختلف احلكم و احتد السبب

ترمجة عبد هللا بن عمر ىف سري اعالم النبالء . وقد ورد حديث يستشهد به  قد صرح بذلك األمام الذهىب ىف
 ناألمام امحد ىف مسنده بسند صحيح على شرط الشيخني " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد ب هؤالء أخرجه
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يتقعقع فقال " من"  اسلم عن عبد هللا بن عمر قال : رآّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى إزاره جديد
قال" زد" قال فرفعته اىل نصف الساق  فقلت أان عبد هللا قال" إن كنت عبد هللا فارفع إزارك" قال فرفعته

فجاء أبو بكر فقال النىب صلى هللا عليه وسلم اليه" قال بن عمر  فقال "من جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا
و  من اخليالء مل ينظر هللا اليه" فقال أبو بكر اي رسول هللا إن أحد شقى إزارى يسرتخى حني رأه "من جر إزاره

هذه الرواية و التمام  أان اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء "و احلديث ىف الصحيح و لكن بغري
وأان اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل  أبو بكر اي رسول هللا إن احد شقى إزارى يسرتخىو السياق قال 

 !!! فيجوز وهذا من اعجب األستدالل ذلك خيالء " فقالوا هؤالء إن مل يفعل خيالء

يستحيل أن يتصور أن خيالف أبو بكر أمر النىب صلى هللا عليه  أوال : أبو بكر من يعرفه و يعرف سريته فإنه
 أدّن املستحبات سلم حىت و لو كان ىفو 

مشدودا فوق الكعبني ,لكنه كان حنيفا كما ىف  اثنيا : أبو بكر مل جير إزاره أصال إزاره كان فوق الكعبني,كان
خالد عن قيس بن أىب حازم قال )دخلت على أىب بكر فإذا هو  طبقات ابن سعد من حديث امساعيل بن أىب

ايضا ىف طبقات بن سعد بسند فيه حممد بن عمر الواقدى وهو مرتوك و  (رجل حنيف خفيف اللحم ابيض
كان أبو بكر رجال حنيفا يسرتخى إزاره على عقويه( وذلك ألنه حنيف فيتعاهده ولذلك  قال )عن عائشة قالت

شق مث  يقول )إن أحد شقى إزارى يسرتخى ( وليس كله وال نتصور أحد يفصل مالبس يطول شق و يرفع هو
أولئك الذين يرخون إزارهم  اركه بل يتعاهده أى يشده اىل أعلى فهل يقاس على أىب بكر الصديقإنه ليس بت

وامنا القياس أصله أن يقاس النظري على النظري  عمدًا هذا من أبطل القياس ألنه قياس النقيض على النقيض
 " ت ممن يفعل ذلك خيالءرسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنك لس لإلشرتاك ىف علة احلكم و لذلك قال له

 هبذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثىن ابلنص فهذه خصوصية ألىب بكر الصديق و إال اثلثا : لو سلمنا

 ملاذا فرق بينه و بني ابن عمر ىف أصل املسألة فاحلكم عام يشمل اجلميع

منطوق أو  فهوم , والنص إماولو سلمنا أن األمر كما يقولون هم أخذوا احلكم ابجلر من طريق امل : رابعا
  مفهوم

يفهم من املنطوق فاإلكرام يشمل أشياء   فمثال ) أكرم جارك( هذا املنطوق وعكس الكالم ال هتن جارك وهذا
يدخل ىف اإلكرام تعمله أى أن مفهوم النص مفردات  كثرية مفصلة ولكن يفهم من أكرم جارك أن كل ابب

ن اخليالء" مبفهوم املخالفة )ومن جر إزاره بغري اخليالء جاز( والعلماء م اإلكرام فاحلديث يقول "من جر إزاره
 تعارض منطوق ومفهوم يقدم املنطوق يقولون اذا

حديث أى ان املفهوم هدر فلو جاز ىل ان أقدم داللة  15و األحاديث الناطقة بتحرمي اإلسبال أكثرمن 
 تنحصر فلو قبلنا هذا احلكم على أى وجه كان املفهوم إذ داللة املفهوم ال املنطوق لصراحتها على داللة

  .إسبال اإلزار خلرجنا مبنع
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النسائى وأىب داود وغريمها )قال صلى هللا  خامسا : إن إسبال اإلزار فيه تشبه ابلنساء كما ىف حديث عمر عند
فماذا تفعل النساء اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة اي رسول هللا  عليه وسلم "من جر إزاره خيال ال ينظر هللا

فوق  يرخينه شربا" ء أى فوق األصل أى الكعبني والكعبني مها العظم الناتىء ىف أسفل الرجل" بذيوهلن ؟ قال
فقالت أم سلمة اذا  القد هذا األصل فاإلرخاء الذى ىف احلديث أى تطويل اإلزار شربا من بعد الكعبني ء

قال "يزدنه زراعا و ال  –قليل للتغطية  من الكعب أى انه برغم انه شربا , على أن الشرب –تنكشف أقدامهن 
فوق الكعبني مث رخص للنساء حىت ال تنكشف أقدامهمن ألن  يزدن " ( فأصل احلكم أن يكون اإلزار مشدودا

هللا عليه وسلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى  املرأة كما قال النىب صلى
املرأة على  ه ابلنساء و األن نرى العكس تلبس املرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبسمتشب ذيله

 !! السنة

مينع من اجلر سدا لذريعة اخليالء ألن اجلر  سادسا : حىت لو سلمنا للقائلني ابخليالء نقول أنه ينبغى أن
ناس أن تقصري الثوب مسخة, هم يعتربون السيما إذا كان ىف عرف ال مستوجبا لإلسبال واإلسبال مظنة اخليالء

بذلك ويقولون الزم أن تكون صاحب قيمة أى مالبسك الزم جترجر على األرض  ذلك, والناس يستهزؤن
وال  اىل اخليالء , وقد جاءت الشريعة بنصوص كثرية بسد الذريعة فالشىء قد ال يكون ممنوعا فهذا كله ابب

  اىل الفساد ا.هـ ملا يؤدى اىل الفساد فسدا للذريعة ان يؤدىمنهيا عنه لذاته إمنا يكون منهيا عنه 

 

 : نقد فتوى احلويين

 

  املقيد جنيب عليه كالتايل كالمه يف املطلق و

 

 السبب ىف نص ما فال حنمل املطلق على املقيد " ... اخل اما قولك العلماء قالوا " إذا اختلف احلكم واحتد

 

 دم النظر عقوبة جديدة و اثنيا اما التقييد فليس من ابب محل املطلق علىنسلم لك ابن ع جنيبك اوال اننا مل

  املقيد امنا هو منطوق يف االحاديث و نص التقييد يف االحاديث الصحيحة

 

  قولكم ان عدم النظر عقوبة جديدة نرد عليه ابحلديث الصحيح اما

 6592حيح اجلامع برقم وطئه يف النار .صحيح صححه االلباين يف ص من وطئ على إزار خيالء

 

 و ها هو اخليالء و ها هي العقوبة فهل يعقاب هللا سبحانة بنفس السبب عقوبتني فهذا حديث صحيح

  خمتلفتني !!! اين دعواكم ان عدم النظر عقوبة خمتلفة
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  دعواكم ان النظر عقوبة اثنية غري االوىل و الفصل بينهما و الرد الثاين على

 

أليم ،  عنه :" ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب هللا حديث أيب ذر رضي
وخسروا من هم اي رسول هللا ؟  قال : فقرأها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبو ذر: خابوا

  (106رواه مسلم برقم ) ."قال:"املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب

 

عقوبة جديدة حسب مذهبكم و عدم التزكية كذلك  فلنطبق االصول اي اهل االصول اليس عدم تكليم هللا
تدعون ام ان هذه حالة جديدة و من هنا بطل زعمكم ان  ادن اين عدم محل املطلق على املقيد الذي

 السبب العقوبتني ليستا لنفس

 

االسبال ابخليالء جاءت به االحاديث  س ابملفهوم فتقيداما اجلواب الثاين و هو ان التقيد جاء ابملنطوق و لي
 : الصحيحة و ها اان اسوقها

 

وإن هللا ال  سليم قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) إايك وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة قال جابر بن
 2722حيب املخيلة ( صححه الرتمذي رقم 

 

 عنهما الذي فيه :" من جر إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة فإن بن عمر رضي هللا و حديث مسلم عن عبد هللا
 " ال ينظر إليه يوم القيامة هللا

 

  املروي يف املوطأ و املسند و النسائي و غريهم و اللفظ ملالك و احلديث احملفوظ عن العالء بن عبد الرمحن و

 

  1648حديث:

اخلدري عن اإلزار ،  أبيه ، أنه قال : سألت أاب سعيد وحدثين عن مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن
يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ال ينظر هللا  جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، ما
 .من جر إزاره بطرا القيامة إىل يوم

 

يسوغ لكم ان تفرقوا بني االسبال و قيده اخليالء  فهذه ثالث احاديث تقرن االسبال ابخليالء ابملنطوق فكيف
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 .فإهنـا من املخيلة وإن هللا ال حيب املخيلة و احلديث واضح إايك وإسبال اإلزار

 

السببني االسبال و اخليالء ليست له حجة اال دعواتن أتويال اما من فرق بني  و االحاديث ساطعة ال حتتاج
عن العالء  وجود احاديث لالسبال من غري عقوبة النظر و احاديث للخيالء مع النظر مث يتمسك برواية اوهلما

 . القيامة إىل من جر إزاره بطرا بن عبد الرمحن و الغري حمفوظة بزايدة الواو يف قوله وال ينظر هللا يوم

 
 

منطقهم فقد ورد اخليالء غري مقرون بعدم النظر من حديث من  عن الدعوى االوىل هو من نفس و اجلواب
يف النار و االمر الثاين وردت احاديث يف االسبال و قيدته ابملنطوق على اخليالء  وطئ على إزار خيالء وطئه

ماذا تفعلون ابغلب  او فنقولاين ابتدعتم هذا التفريق بني االمرين اما الدعوى الثانية و هو زايدة الو  فمن
  الرواايت من دون واو ام هو اختيار ما يناسب مذهبكم

 

 .َذل َك ُخَياَلءَ  نقول ان العلة جاءت من املنطوق بقوله عليه الصالة و السالم إ نهَك َلْسَت َتْصَنعُ  مث

 

 .و يف هذه كفاية لنسف دعواكم

 
 

عبد  فتأملوا قال قد صرح بذلك األمام الذهىب ىف ترمجةكالم الذهيب فلعمري هو ضد مذهبه  اما ذكر الشيخ
امحد ىف مسنده بسند  هللا بن عمر ىف سري اعالم النبالء . وقد ورد حديث يستشهد به هؤالء أخرجه األمام

عن عبد هللا بن عمر قال : رآّن  صحيح على شرط الشيخني " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم
يتقعقع فقال " من" فقلت أان عبد هللا قال" إن كنت عبد هللا  عليه وسلم وعلى إزاره جديدرسول هللا صلى هللا 

 قال" زد" قال فرفعته اىل نصف الساق فقال "من جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا فارفع إزارك" قال فرفعته

من اخليالء مل ينظر هللا  ر إزارهاليه" قال بن عمر فجاء أبو بكر فقال النىب صلى هللا عليه وسلم حني رأه "من ج
و أان اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك  اليه" فقال أبو بكر اي رسول هللا إن أحد شقى إزارى يسرتخى

هذه الرواية و التمام و السياق قال أبو بكر اي رسول هللا إن احد  خيالء "و احلديث ىف الصحيح و لكن بغري
 ه فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء " فقالوا هؤالء إن مل يفعل خيالءوأان اتعاهد شقى إزارى يسرتخى

 فيجوز وهذا من اعجب األستدالل !!! اهــ

 

فارفع إزارك" قال فرفعته قال" زد" قال فرفعته اىل نصف الساق فقال "من  بل انظر قوله " إن كنت عبد هللا
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 . "اخليالء مل ينظر هللا اليه جر إزاره من

 

إزاره من اخليالء مل ينظر هللا اليه !!! اليس يف هذا داللة  برفع ثوبه مث ذكر العلة بعدها من جرانظر امره 
هللا  ثوبه عدم اخليالء فلو كان الرفع جملرد االسبال فلماذا زايدة هذه اجلملة من رسول واضحة انه اراد من رفع

 ...هعليه الصالة و السالم من جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا الي

 

  الكالم عريب واضح لكنهم يتمسكون ابلشبهات لرده بل

 

عدة علل و شبهات فيقول وامنا القياس أصله أن يقاس النظري على النظري  مث يقول يذكر الشيخ بعدها
خيالء "  علة احلكم و لذلك قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إنك لست ممن يفعل ذلك لإلشرتاك ىف

 اهــ

 

القياس يف رأس من ظن ان االسبال و اخليالء  ل اننا نقيس امنا هي العلة منطوقة و ال قياس يف ذلكو من قا
  واحد ال حاجة لقياس امر على نفسه خمتلف يف االحاديث اما من رآمها شيئا

 

رغم صرح ان ثوبه يسرتخي فال حاجة لتبيان انه مل يرخه للخيالء و  بل العلة واضحة فابوا بكر رضي هللا عنه
 عليه الصالة و السالم بعلة اخليالء افتكون اجابة رسول هللا عليه الصالة و السالم يف ذلك اجابه رسول هللا

 ? بني االمرين غري موضعها هل اسرتخاء الثوب يدخل يف االسبال من غري خيالء ام يف اخليالء ملن فرق

 

اجلمهور فاجلمهور ال يقيس اابحة بعمل  لبل الكالم واضح اال ان اجابة الشيخ اجابة من يدور حول استدال
بداللة املنطوق ان رسول هللا عليه الصالة و السالم اجاب بعله  ايب بكر كي تذكر ذلك امنا اجلمهور يستدل

و  يرد به اخليالء و منه فهمنا ان اخليالء هو املقصود كما اشار رسول هللا عليه الصالة اخليالء يف موضع مل
  ال نفسهالسالم و ليس االسب

 

انه يراد به املخيلة كان النهي موافقا لعاداهتم لكن العادات ختتلف  و مبا ان العادة عند العرب قدميا يف االسبال
 . حسب العصور

 
 

ابلنص فهذه خصوصية ألىب بكر  قال الشيخ اثلثا : لو سلمنا هبذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثىن
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 املسألة فاحلكم عام يشمل اجلميع اهــ بني ابن عمر ىف أصلالصديق و إال ملاذا فرق بينه و 

 

بكر الصديق رضي هللا عنه الثبات اجلواز و كما بيننا اننا ال  و هذا منطق من يظن اننا نستدل بعمل ايب
هللا عنه امنا نستدل بقول رسول هللا عليه الصالة و السالم و قوله فاصل يف  نستدل بعمل الصديق رضي

إايك وإسبال  يعلل سبب التحرمي كما علله يف اكثر من حديث و يف قوله عليه الصالة و السالم فهو املسألة
 .اإلزار فإهنـا من املخيلة وإن هللا ال حيب املخيلة

 
 

و هو  منطوق ال غبار عليه اال من اىب ترك املنطوق للتحاكم لالصول على مقدمان ظنها يف رأسه فالقيد
 !!! نفرق ما مل يفرقه رسول هللا عليه الصالة و السالم التفريق بني االمرين و كيف

 

هللا بن عمر هو نفس العلة اال ترى  و قد بينا ان الواضح من عتاب رسول هللا عليه الصالة و السالم على عبد
 . السالم من جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللا اليه انه ينهاه عن االسبال مث يقول عليه الصالة و

 

 .العرب ابالسبال فقط مطلقا ملاذا سياق هذا الكالم ادن فاعتربوا اي اهل التحرمي خاصا فان كانت

 
 
 

احلكم ابجلر من طريق املفهوم , والنص إما منطوق  اما قوله رابعا : ولو سلمنا أن األمر كما يقولون هم أخذوا
  أو مفهوم

 يفهم من املنطوق فاإلكرام يشمل أشياء هذا املنطوق وعكس الكالم ال هتن جارك وهذا (فمثال ) أكرم جارك

النص مفردات  كثرية مفصلة ولكن يفهم من أكرم جارك أن كل ابب يدخل ىف اإلكرام تعمله أى أن مفهوم
جر إزاره بغري اخليالء جاز( والعلماء  اإلكرام فاحلديث يقول "من جر إزاره من اخليالء" مبفهوم املخالفة )ومن

 املنطوق فهوم يقدميقولون اذا تعارض منطوق وم

فلو جاز ىل ان أقدم داللة  حديث أى ان املفهوم هدر 15و األحاديث الناطقة بتحرمي اإلسبال أكثرمن 
تنحصر فلو قبلنا هذا احلكم على أى وجه كان  املنطوق لصراحتها على داللة املفهوم إذ داللة املفهوم ال

 خلرجنا مبنع إسبال اإلزار. اهــ

 

كثرية فان كانت  لقيد منطوق و ليس ابملفهوم و االحاديث يف هني الصحابة عن اخليالءهذه دعوى اخرى فا و
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  اخليالء العلة يف االسبال كما تقولون ملاذا كان الصحابة يسوقون دائما علة

 

مل أيخد االحاديث على ظاهرها فقوله  و كما قلنا ان القيد منطوق و ليس ابملفهوم امنا ظن انه ابملفهوم من
، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ال ينظر هللا يوم القيامة  لصالة و السالم ما أسفل من ذلك ففي النارعليه ا

 بطرا إىل من جر إزاره

 

 . و قوله إايك وإسبال اإلزار فإهنـا من املخيلة وإن هللا ال حيب املخيلة

 

قون بني كالم رسول هللا عليه تفر  فهذا هو املنطوق الذي ربط بني االمرين فاين انتم من املنطوق ام انكم
 !!! الصالة و السالم تؤولون كل حديث منفرد

 
 

عند النسائى وأىب داود وغريمها )قال  اما قوله خامسا : إن إسبال اإلزار فيه تشبه ابلنساء كما ىف حديث عمر
رسول هللا فماذا تفعل هللا اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة اي  صلى هللا عليه وسلم "من جر إزاره خيال ال ينظر

يرخينه شربا" ء أى فوق األصل أى الكعبني والكعبني مها العظم الناتىء ىف أسفل " النساء بذيوهلن ؟ قال
فقالت أم  فوق القد هذا األصل فاإلرخاء الذى ىف احلديث أى تطويل اإلزار شربا من بعد الكعبني ء الرجل

قال "يزدنه  –قليل للتغطية  ى أن الشرب من الكعب أى انهبرغم انه شربا , عل –سلمة اذا تنكشف أقدامهن 
فوق الكعبني مث رخص للنساء حىت ال تنكشف  زراعا و ال يزدن " ( فأصل احلكم أن يكون اإلزار مشدودا

هللا عليه وسلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا  أقدامهمن ألن املرأة كما قال النىب صلى
متشبه ابلنساء و األن نرى العكس تلبس املرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل  ذيله الرجل الذى يرخى

 املرأة على السنة !! اهــ لبس

 

  اوهلا فنجيب عليه ان ما اوردته دليل عليك من عدة اوجه

 

رد علة دعوى مل ترد هبا االحاديث ات قولك ان االسبال تشبه للنساء ال حنتاج حىت على اجلواب عليه الهنا
 اخليالء مث تستدل منه مبفهومك انه من ابب التشبه ابلنساء واضحة يف احلديث الذي سقته بنفسك مذكور فيه

!!!!!! 
 

 اصل احلكم ان االزار مشدود فوق الكعبني فنقول لك اصل اللباس االابحة فمن اين اتيت مث تقول ان
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عليه بداللة احلديث نفسه   عورهتا و ما شابه يردابصلك هذا اما ما زدته من تفسريك العقلي و ان املرأة تسرت
خيال ال ينظر هللا اليه يوم القيامة. فلو كان املفهوم  امل يبدأ احلديث بقوله عليه الصالة و السالم من جر إزاره

للخيالء فلماذا فهمت ام سلمة من كالم رسول هللا عليه الصالة و السالم انه  عندكم ان االسبال غري االسبال
حترمي  االسبال و احلديث يف اخليالء اتستدلون حبديث فرقتم بينه و بني االسبال عامة يف مذهب هى عنين

 .االسبال فقد نقضتم اصل استداللكم و جنت على اهلها براقش

 

على  بقولك و األن نرى العكس تلبس املرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس املرأة مث تستدل
 !! السنة

 

 !!!! ل بتعري النساء على صحة مذهبكاتستد

 
 

دليل على  دليل يف ان النساء على عهد النيب عليه الصالة و السالم كانت تسبل و سؤال ام سلمة و احلديث
عقوبة خاصة ابخليالء و هذا ما  اهنا مل تفهم من كالم رسول هللا عليه الصالة و السالم يف عقوبة عدم النظر

العادة عندهم ان االسبال يقصد به اخليالء لذلك  هللا عنه كذلك بل فهموا اهنافهمه ابو بكر الصديق رضي 
هناك عقوبنت خمتلفتان يف حكم املسبل و اخليالء لكانوا فرقوا بينهما يف  سألوا عن احلكم و لو كان التقرير ان

 .احلديث هذا

 
 

مينع من اجلر سدا لذريعة اخليالء ألن  ينبغى أن قال الشيخ سادسا : حىت لو سلمنا للقائلني ابخليالء نقول أنه
اخليالء السيما إذا كان ىف عرف الناس أن تقصري الثوب مسخة, هم  اجلر مستوجبا لإلسبال واإلسبال مظنة

يستهزؤن بذلك ويقولون الزم أن تكون صاحب قيمة أى مالبسك الزم جترجر على  يعتربون ذلك, والناس
 د جاءت الشريعة بنصوص كثرية بسد الذريعة فالشىء قد ال يكونكله ابب اىل اخليالء , وق األرض فهذا

  ان يؤدى اىل الفساد ا.هـ ممنوعا وال منهيا عنه لذاته إمنا يكون منهيا عنه ملا يؤدى اىل الفساد فسدا للذريعة

 

ك سلمنا لك بذلك حلرمنا كل ما يف االرض فقولك حنرم ذل فنقول له احترم ما احل هللا حبجة الذريعة فلو
حترم ما ليس فيه ذريعة فهل عرفتم مسبلني اسبلوا للخيالء فلو سلمنا بذلك  للذريعة و اي ذريعة هذه اليت

يسبل للخيالء  زراعة العنب النه زراعة العنب يصنع منها اخلمر و ذلك منتشر يف عصران اكثر من من حلرمنا
 !!! افنحرم ما احل هللا من اجل ذلك
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 صاحب قيمة أى مالبسك الزم جترجر على األرض اهــ نفقولك ويقولون الزم أن تكو 

 

كالم يفهم منه كون املالبس فاخرة فهل يفهم من هذا الكالم عاقل انه اريد به ان  استدالل يف غري حمله فهذا
هنا العلة يف  مالبسك يف االرض !!! بل هو دليل ضدك فاملفهوم من هذا الكالم هو اخليالء يف اللباس و جتر

  التحرمي

 

فالشىء قد ال يكون ممنوعا وال منهيا عنه لذاته إمنا  اما قولك جاءت الشريعة بنصوص كثرية بسد الذريعة
  الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى اىل الفساد ا.هـ يكون منهيا عنه ملا يؤدى اىل

 

يف الشوارع  الشريعة و اين هذا الفساد الذي تراه منتشرا و كأن املسبلني فنقول اللباس حالل اصال احلته
 !!! ابسباهلم هذا كالم ال تقوم به حجة ميشون خيالء

 

اوهام ال تنهض به حجة و ملزيد من االيضاح ساسوق كالم السلف يف  و من هنا يتبني ان كالم احلويين كله
 امطلق اجلميع ان اجلمهور ابدلتهم و هي قوية امنا الشذوذ فيمن قال ان التحرمي هو لالسبال املسألة كي يعرف

. 
 

القاعدة األصولية هي محل املطلق على املقيد  قال الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا البسام رمحه هللا : " ) إن .
إال حلكمة  –ابخليالء  –والشارع احلكيم مل يقيد حترمي اإلسبال  .وهي قاعدة مطردة يف عموم نصوص الشريعة

عليه  ة ، فال حيرم منها إال ما حرمه هللا ورسوله صلى هللايقيده. واألصل يف اللباس اإلابح أرادها ولوال هذا مل
لبقيت اللبسة املذكورة  وسلم . والشارع قصد من حترمي هذه اللبسة اخلاصة قصد اخليالء من اإلسبال وإال

إال وأشكاله مل جند منه شيئاً حمرماً إال وحترميه له سبب و  على أصل اإلابحة. وإذا نظران إىل عموم اللباس وهيئاته
 الغرض منه ، لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل ومل يقصد بذلك الكرب واخليالء ، فما معىن التحرمي وما

 ( 6/246فإنه غري داخل يف الوعيد ".اهـ من ) توضيح األحكام من بلوغ املرام 

 

يتوافق و شرائع األدلة و  قلت : هذا هو الصواب الذي ال يسع أحًدا احليد عنه ، و هو الذي تلتئم به كل
 ؛ اإلسالم . و هو مذهب أئمة اإلسالم قدميًا و حديًثا

 

 : ( 1/277فقد جاء يف )كشاف القناع للبهويت 
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 "جر اإلزار وإسبال الرداء يف الصالة إذا مل يرد اخليالء فال أبس ": قال أمحد يف رواية حنبل

 

 :اجملموع( شرح )املهذب( للنووي رمحه هللا) و يف

 

والسراويل على الكعبني للخيالء ، ويكره لغري اخليالء ، نص عليه الشافعي يف  لة الثوب واإلزارحيرم اطا "
 ".وصرح به األصحاب ( )البويطي

 

فصل ) يف مقدار طول الثوب للرجل واملرأة وجر  و جاء يف ) اآلداب الشرعية ( البن مفلح احلنبلي ، يف
 وروي أن أاب حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائة احلنفية :" من‘ الذيول ( ؛ قال صاحب 'احمليط 

 " ولسنا منهم وكان جيره على األرض فقيل له : أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال : إمنا ذلك لذوي اخليالء دينار ،

. 
 

العزيز : لكراهة وال عدمها . وقال أبو بكر عبد  واختار الشيخ تقي الدين رمحه هللا عدم حترميه ومل يتعرض
الكعبني وإىل شراك النعل وهو الذي يف املستوعب , قال أبو بكر :  يستحب أن يكون طول قميص الرجل إىل

 الساقني , قال وقيل إىل الكعبني.اهـ وطول اإلزار إىل مد

 

 : ( 3/244التمهيد ) و قال ابن عبد الرب رمحه هللا يف

 

رجل خال وخمتال شديد الـخيالء ، وكل ذلك من  :قال منهالـخيالء: التكرب ، وهي الـخيالء ، والـمخيلة. ي
 .وال حيب كل خمتال فخور البطر والكرب وهللا ال حيب الـمتكربين ،

 

وال بطر ، أنه ال يلـحقه الوعيد الـمذكور. غري أن جّر  وهذا الـحديث يدل علـى أن من جّر إزاره من غري خيالء
كل حال . وأما الـمستكرب الذي جير ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك   مذموم علـى اإلزار والقميص وسائر الثـياب

 .الشديد الوعيد

 

 : (2/116وجاء يف ) شرح صحيح مسلم للنووي رمحه هللا 

 

جاء مفسرا ىف  قوله صلى هللا عليه وسلم :" املسبل إزاره " فمعناه املرخى له اجلار طرفه خيالء كما وأما"
وهذا التقييد ابجلر خيالء خيصص عموم   من جير ثوبه خيالء " ، واخليالء الكرباحلديث اآلخر" ال ينظر هللا اىل

جره خيالء . وقد رخص النىّب صلى هللا عليه وسلم ىف ذلك أليب  املسبل ازاره ويدل على أن املراد ابلوعيد من
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 " عنه وقال :" لست منهم " ، إذ كان جره لغري اخليالء بكر الصديق رضى هللا

 

 :(138\22جمموع الفتاوى ) اإلسالم يف و قال شيخ

 

النية الصاحلة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة .  والفعل الواحد ىف الظاهر يثاب اإلنسان على فعله مع
اللباس فمن ترك مجيل الثياب خبال ابملال مل يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا  وضرب عدة أمثلة مث قال: وكذلك

كان مأجورا ،  مثا ، ومن لبس مجيل الثياب إظهارا لنعمة هللا وإستعانة على طاعة هللااملباحات كان آ بتحرمي
وهلذا حرم إطالة الثوب هبذه النية كما ىف  . ومن لبسه فخرا وخيالء كان آمثا ، فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور

 يوم القيامة إليه " فقال من جر إزاره خيالء مل ينظر هللا ": الصحيحني عن النىب صلى هللا عليه وسلم قال
إن طرف إزارى يسرتخى إال أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" اي أاب بكر إنك لست ممن  أبوبكر: اي رسول هللا

به األرض فهو  خيالء " . وىف الصحيحني عن النىب أنه قال :" بينما رجل جير إزاره خيالء إذ خسف هللا يفعله
علمهم وإعتقادهم .اهـ ) أي حبسب نياهتم و  ذه املسائل وحنوها تتنوع بتنوعيتجلجل فيها إىل يوم القيامة ". فه

 .( مقاصدهم

 

 : ( 4/363شرح العمدة  ) وقال رمحه هللا يف

 

واملطلق منها حممول على املقيد ، وإمنا أطلق ذلك ؛  وهذه نصوص صرحية يف حترمي اإلسبال على وجه املخيلة ،
ة . مث قال: وألن األحاديث أكثرها مقيدة ابخليالء فيحمل املطلق عليه ، خميل ألن الغالب أن ذلك إمنا يكون

 ذلك فهو ابٍق على اإلابحة ، وأحاديث النهي مبنية على الغالب واملظنة.اهـ وما سوى

 

اإلزار والثوب واللباس  ( : الكبرية اخلامسة واخلمسون : إسبال215قال الذهيب رمحه هللا يف ) الكبائر ص و
متش يف األرض مرحا إن هللا ال حيب كل خمتال  تعززا وعجبا وفخرا وخيالء . قال هللا تعاىل ) والوالسراويل 

 فخور ( .اهـ

 

 : ( هللا يف )نيل األوطار و قال الشوكاين رمحه

 

جبره هو جره على وجه األرض وهو املوافق لقوله صلى هللا  احلديث يدل على حترمي جر الثوب خيالء . واملراد
 الكعبني من اإلزار يف النار". وظاهر التقييد بقوله : خيالء , يدل مبفهومه أن جر م :"ما أسفل منعليه وسل

 . الثوب لغري اخليالء ال يكون داخال يف هذا الوعيد
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 : (4/158يف ) سبل السالم و قال الصنعاين رمحه هللا

 

أسفل من الكعبني من اإلزار يف  حديث البخاري " ما واملراد : جر الثوب على األرض ، وهو الذي يدل له
دال مبفهومه أنه ال يكون من جره غري خيالء داخال يف الوعيد . وقد صرح به  النار" . وتقييد احلديث ابخليالء

إزاري يسرتخي  البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي هللا عنه ملا مسع هذا احلديث: إن ما أخرج
خيالء" ، وهو دليل على اعتبار  صلى هللا عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعلهإال أن أتعاهده، فقال له 
 املفاهيم من هذا النوع.اهـ

 

 :( البن حجر10/263الباري  وجاء يف ) فتح

 

وأما اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث حترميه أيضا،  ويف هذه األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية،
األحاديث ابخليالء على أن اإلطالق يف الزجر الوارد يف ذم اإلسبال حممول على  ييد يف هذهلكن استدل ابلتق

 .هنا، فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم من اخليالء املقيد

 

 : للحافظ أيب زرعة العراقي رمحه هللا ( و جاء يف ) طرح التثريب

 

ضي أنه ال حترمي فيه وقد تقدم من صحيح البخاري هذا القصد , ويقت التقييد ابخليالء خيرج ما إذا جره بغري
 رضي هللا عنه :" إن أحد شقي ثويب يسرتخى إال أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول هللا صلى وغريه قول أيب بكر

من غري خيالء  هللا عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيالء " وبوب البخاري يف صحيحه ابب : من جر إزاره
صلى هللا عليه وسلم فقام جير  يث وحديث أيب بكرة :" خسفت الشمس وحنن عند النيب, وأورد فيه هذا احلد

 ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد ... احلديث".اهـ

 

 : ( 7/226قال الباجي رمحه هللا يف ) املنتقى و

 

سم : اخليالء جير ثوبه خيالء " يريد كربا . وقال عيسى بن دينار عن ابن القا قوله صلى هللا عليه وسلم " الذي
يف ثيابه ومشيه  يتبخرت يف مشيه , وخيتال فيه ويطيل ثيابه بطرا من غري حاجة إىل أن يطيلها ولو اقتصد الذي

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  لكان أفضل له , قال هللا عز وجل )وهللا ال حيب كل خمتال فخور( . وقد
ملشية يبغضها هللا إال يف هذا املوضع " . ومعىن ذلك وهللا أعلم  أنه أرخص يف اخليالء يف احلرب , وقال :" إهنا
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 . على أهل الكفر واالستحقار هلم والتصغري لشأهنم ملا فيه من التعاظم

 

عليه وسلم " الذي جير ثوبه خيالء " يقتضي تعلق هذا احلكم مبن جره خيالء أما من  و قال : وقوله صلى هللا
بكر الصديق رضي  ذر من األعذار فإنه ال يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أابلطول ثوب ال جيد غريه أو ع جره

يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه فقال  هللا عنه ملا مسع هذا احلديث قال : اي رسول هللا إن أحد شقي إزاري
بكرة : " وروى احلسن بن أيب احلسن البصري عن أيب  . " النيب صلى هللا عليه وسلم لست ممن يصنعه خيالء

 هللا عليه وسلم فقام جير ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد ".اهـ خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى

 

 :( 5/420القدير للمناوي رمحه هللا  وجاء يف )فيض

 

تكربا كما أفهمه خرب " ال ينظر هللا إىل من جير ثوبه خيالء " فكىن  أي حمل اإلزار " ففي النار " حيث أسبله
ابسم  البسه ومعناه : أن الذي دون الكعبني من القدم يعذب عقوبة له فهو من تسمية الشيء ن بدنابلثوب ع

 . ما جاوره أو حل فيه

 

ويرسله إذا مشى تيهاً وفخرًا )خيالء( أي يقصد اخليالء خبالفه ال  و فيه أيضا: )املسبل إزاره( الذي يطّول ثوبه
 اخليالء.اهـ سلم يف ذلك أليب بكر حيث كان جره لغرياملصطفى صلى اّلّل عليه و  بقصدها ولذلك رخص

 

 : ( 1/217و قال السيوطي رمحه هللا يف ) تنوير احلوالك 

 

وجيوزكون )ما(  . ما أسفل من ذلك " ، )ما( موصولة و )أسفل( ابلنصب خرب كان حمذوفة واجلملة صلة "
  . قصد به اخليالء اص مبنشرطية و )أسفل( فعل ماض . )ففي النار( أي حمله من الرجل وذلك خ

 

 : (1/121و يف ) الديباج 

 

 اجلار طرفيه خيالء فهو خمصص ابحلديث اآلخر "ال ينظر هللا إىل من جر ثوبه خيالء املسبل إزاره املرخي له "

 ". وقد رخص صلى هللا عليه وسلم يف ذلك أليب بكر حيث كان جره لغري اخليالء ، "

 

هللا... ومنهم املسبل":  نن النسائي( يف شرح حديث" ثالثة ال يكلمهموقال السندي يف حاشيته على )س
الوقوف عنده واملراد إذا كان عن خميلة وهللا تعاىل  "املسبل" من اإلسبال مبعىن اإلرخاء عن احلد الذي ينبغي
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 . أعلم

 
 

 النار" : أي( قال معلًقا على حديث " ما أسفل من الكعبني فهو يف  24 /4على ) البخاري و يف حاشيته

 . إذا كان ذلك خيالء

 

اباًب و ترجم له : من جر إزاره من غري خيالء .  و هو اختيار البخاري رمحه هللا يف جامعه الصحيح حيث عقد
 و ذكر حتته حديثني ؛

 

ُ َعنُه أن النيب َصلهى اّللهُ َعَليه  َوَسلهم قال أحدمها َي اّلله مل ينظر اّلله إليه من جر ثوبه خيالء  ":عن ابن عمر َرض 
ُ َعَليه   يوم القيامة ، فقال أبو بكر: اي رسول اّلله    إن إزاري يسرتخي إال أن أتعاهده . فقال َرُسول اّلله  َصلهى اّلله

 ." َوَسلهم: إنك لست ممن يفعله خيالء

 

يَ  ُ َعْنُه َقاَل:" َخَسَفْت الشهْمُس وَ  و اآلخر َعْن َأيب  َبْكَرَة َرض  ّ  َصلهىاّلله ْنَد النهيب  ُ َعَلْيه  َوَسلهَم فَـَقاَم جَيُرُّ  حَنُْن ع  اّلله
اًل َحىته أََتى َها مثُه  ثـَْوَبُه ُمْستَـْعج  َد َواَثَب النهاُس َفَصلهى رَْكَعَتنْي  َفُجلّ َي َعنـْ َنا َوَقاَل :" إ نه الشهْمَس  اْلَمْسج  َأقْـَبَل َعَليـْ

َها َشْيئاً َفَصلُّوا َواْدُعوا اّللهَ َحىته  ْن آاَيت  َواْلَقَمَر آيـََتان  م   نـْ ُتْم م  َفَها اّلله  َفإ َذا رَأَيـْ  ." َيْكش 

 

عنهما و خرجه من وجوه و أردفه حبديث أيب  و أورد أبو عوانة يف مسنده الصحيح حديث ابن عمر رضي هللا
: )األخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا و ترجم عليها  "... سعيد اخلدري رضي هللا عنه :" إزرة املؤمن

 .( والدليل على أن من مل يرد به خيالء مل تكن عليه تلك الشدة وخيالء والتشديد فيه

 

فاعله ،  يف صحيحه : ابب : ذكر الزجر عن إسبال املرء إزاره إذ هللا جل وعال ال ينظر إىل و ذكر ابن حبان
حبجزة سفيان بن أيب سهيل  ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذوذكرحديث املغرية بن شعبة قال: " رأي

 (5442املسبلني".)رقم فقال:" اي سفيان ال تسبل إزارك ، فإن هللا ال ينظر إىل

 

هذا الفعل ، و ذكر حديث ابن عمر رضي هللا  ابب (: ذكر العلة اليت من أجلها زجر عن) مث ذكر بعده
 ( 5443ال ينظر إليه يوم القيامة ". رقم ) ن هللاعنهما :" من جر ثيابه من خميلة فإ

 

حديث أيب جري اهلجيمي قال: أتيت رسول هللا  (2/281) وكان قد ذكر يف موطن آخر من صحيحه
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 رسول هللا، إان قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا هللا به، فقال: " ال حتقرن صلى هللا عليه وسلم فقلت: اي

إليه منبسط. وإايك  لو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهكمن املعروف شيئا، و 
مبا يعلم فيك، فال تشتمه مبا تعلم فيه، فإن  وإسبال اإلزار، فإنه من املخيلة، وال حيبها هللا. وإن امرؤ شتمك

 ."قاله أجره لك، ووابله على من

 

اإلرشاد. والزجر عن إسبال اإلزار زجر  قار املعروف أمر قصد بهقال أبو حامت ) ابن حبان (: األمر برتك استح
اخليالء ، مل يكن إبسبال اإلزار أبس . والزجر عن الشتيمة ،  حتم لعلة معلومة ، وهي اخليالء ، فمىت عدمت

 عنه يف ذلك الوقت ، وقبله ، وبعده ، وإن مل يشتم.اهـ إذا شومت املرء ، زجر

 

 أسفل الكعبني .." داخلة يف معىن "من جّر ثوبه ..." ؛ أن الصحابة الذين رووا ما" و مما يدل على أن قوله

مسعت أاب هريرة ورأى رجال  :اللفظ األول كانوا حيتّجون على املسبلني ابللفظ الثاين . فعن حممد بن زايد قال
جاء األمري، قال ، وهو يقول : جاء األمري،  جير إزاره ، فجعل يضرب األرض برجله وهو أمري على البحرين

 . ال ينظر إىل من جير إزاره بطًرا " رواه الشيخان و اللفظ ملسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إن هللا

 

بين ليث  عمر رضي هللا عنهما أنه رأى رجال جير إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من و عن ابن
من جر إزاره ال يريد بذلك  ":  عليه وسلم أبذين هاتني يقولفعرفه ابن عمر قال : مسعت رسول هللا صلى هللا

 . (2086مسلم ) إال املخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة " رواه

 

واحد ؛ و هو حديث أيب سعيد اخلدري  و قد ُأشكل على بعض األفاضل كون األمرين وردا مجيًعا يف حديث
جناح عليه فيما بينه و بني الكعبني ، ما أسفل من ذلك  ساقيه ال رضي هللا عنه : " إزرة املؤمن إىل إنصاف

النار. ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا " . و قد مر خترجيه ، و  ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي
يف لفظ  العقوبتني لفظ اإلمام مالك رمحه هللا يف املوطأ ، و هو أصحها . و زعم بعضهم أن اجلمع بني هذا

 .واحد دليل على اختالفهما

 

هللا يوم القيامة ..." يف احلديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله . و لذلك مل  و اجلواب : أن قوله " ال ينظر
هذه أرجح .  على ما قبلها ، كما يف الرواية السابقة ، و إن كان قد أثبت بعضهم حرف العطف و لكن تعطف

كعبيه ، ألن هللا ال يرمحه يوم القيامة بل  ه خيالء وكربًا ، حق له أن يطأ يف النار إىلو املعىن : أن من أسبل ثوب
 . احلديث ، حيث أورده يف )ابب( ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه ميقته. و هذا ما فهمه اإلمام مالك من
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 ضي هللا عنه الطويلقوله " ما أسفل الكعبني " يراد به اإلسبال ، حديث جابر بن سليم ر  و الدليل على أن

فإهنا من املخيلة ، وإن  وفيه:" وارفع إزارك إىل نصف الساق ، فإن أبيَت فإىل الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار
( و 521و ابن حبان يف صحيحه ) (4084( و أبو داود )4/64هللا ال حيب املخيلة " رواه أمحد )

 . غريهم

 

نهاه عن ذلك . فصار قوله " إايك و اإلسبال " يف هذا احلديث ، إسبااًل ف فتأمل كيف اعترب جماوزة الكعبني
 ما أسفل من ذلك ففي النار" يف حديث أيب سعيد اخلدري ، و كذلك هي السنة يصدق بعضها " مقابل قوله

 . بعًضا

 

والعمامة ، من جر شيئا خيالء مل  و نظريه حديث ابن عمر رضي هللا عنهما :" اإلسبال يف اإلزار والقميص
( 8/208( والنسائي )4094يف املصنف ، و أبو داود ) ينظر هللا إليه يوم القيامة " . رواه ابن أيب شيبة

 . عبد العزيز بن أيب رواد ( وغريهم من طريق3576وابن ماجة )

 

 ابلنهي . فهل يصلح أن يقال : أّن فيه حكمني ؛ اإلسبال مطلًقا فقد أمجل اإلسبال املنهي عنه مث بنّي املقصود
 ميكن ذلك و ال يستقيم ، ألنك أّّن توجهت وجدت اإلسبال مرادًفا للجّر و مقّيًدا ، و اجلر خيالء ؟؟؟ ال

 ابملخيلة .اهـ

 

 للصواب و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته ارجوا ان يكون االمر اتضح بكل هذه الردود و هللا املوفق

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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27-01-2009, PM 10:14  

    عاّمي

 Oct 2008 :اتريخ التسجيل

 الدولة: اململكة املغربّية

  198املشاركات: 

 7املواضيع: 

 191مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 و رمحة هللا و بركاتهالسالم عليكم 

املنتدى  ملزتك يف شيء, فهذا ابطل, وكالمي مسّجل سّجلته املالئكة و أيضا مسّجل يف هذا قولك عيّن أينّ 
 .فيك نفسي, فدع عنك ذلك ابرك هللا املبارك, فلقد أتيتك مباشرة مبا كنت أختلجه يف

 !!!! قلتريد ان نن اوال كوننا ننقل عن اهل العلم فعن من :و قلَت بعدها

نقول معروفة  فكانت غالبّيته مسّجل و قلت ابحلرف الواحد آأان منعتك من النقل عن أهل العلم؟ و كالمي
كّلفَت  وإذا كنَت قد, خذلين فما قلُت ذلك إاّل ألّن عنوان موضوعك ,عند اجلّل و ابئنة عند أهل العلم

  .إليهنفَسك بقراءة تلك املواضيع اليت رفعَتها ألدركَت الذي أرمي 

َ عيّن أمام هللا يف  أّي عفا هللا عما سلف,و أحّب أن أنّوّهك حىّت تكون على علم أبّن كثرة الّناس لن على ُتغين 
التقريت و لن  املسألة لقلت مبلء فمي أان مع أخي شيء, و اتهلل لو بدا يل شيء آخر غري الذي أعتقده يف

 .ابهلل من اهلوىأحسبك أنت كذلك. ; و نعوذ  يضّرين يف ذلك شيء, و

 و بتقّوالهتا علّي مامل أقل و خبروجها عن موضوع الّسؤال الذي بطوهلا الفارع مشاركتك هاته أذهلتين حقيقةً 

الربكة ملن أراد أن يناقشك,  لظروف خاّصة يب, و يف اإلخوة)مناقش ترّجيتك فيه بسؤال طالٍب و ليس بسؤال
 عليه, لعّلك تتفّضل بعدها و جتيب عن سؤايل العروة  ابإلجابةلكن هذا ال مينع من إجابيت عليك فيما طالبتين

 .(بدون حيدة

ْدتَ  قبل بداية  :عنه اإلجابة عن مداخالتك مبا يسر هللا يل ُأذَكّ ر ابلّسؤال العروة الذي ح 

 ابملطلق و فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند الّسواد األعظم من الّسلف هل ورد احلديث العروة

 .؟مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  و ليس كما هو املقّيد

 .فماذا فعلَت؟

أمحد بن حنبل رمحهم هللا أمجعني يف مسألة اإلسبال الّشيء  أتيَت بفتاوى بعض الّسلف أمثال اإلمام مالك و
و ليس   املقّيد ابملطلق و و أدرجوه ضمن حججهم فيما يسّمى حديث العروة دندنو حول أبهّنم يوهم الذي
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 .مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  ا هوكم

أين ورد -(ينأب هل تقّرر()مع استبدال صيغة إحساان ابلّظّن فيك)و الشيء الذي إذا تكّرر-و هنا أعيد سؤايل
و  ابملطلق و املقّيد فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند الّسواد األعظم من الّسلف احلديث العروة

 ؟عريّب مبني بلسانظاهر من احلديث  ليس كما هو

حديث العروة عرب الّزمن من القرن األّول هجري إىل القرن ما بعد الثالث  ابهلل عليك, آسافرَ :نكتة طريفة
وهم و انت ادرى ابن االمام  فلعمري مل ارى مثل هذا :فهمت هاته الّنكتة فهمت قوَلك هذا هجري؟ إذا

تزعم انه رواه و مل ينتبه له و تقول ان النووي  حديث مالك ذهب لكراهة االسبال و مل حيرمها فهل خفي عليه
القائل ابلكراهة لالسبال من غري خيالء فمن من اجلمهور الذي مل يصله  صححه مث تزعم انه مل يصله و هو

احلديث يف  تقول انه خيرج املسألة من دائرة اخلالف فان كان كذلك ملاذا خالف اجلمهور ادن و احلديث !!!!مث
 .و إالّ سأُفه ُمَكها إذا فهمتها فبها و نعمت .ن رواه بواو رواه من طريق مالكاملوطأ و م

ان  و االسبال ذهب لكراهة مثل هذا وهم و انت ادرى ابن االمام مالك فلعمري مل ارى و ال يفوتين قوُلك
 ىل االناين اذهب ا و لو متعنت ما كتبته لفهمت و قوَلك من غري خيالء ابلكراهة لالسبال قائل النووي

ك و للقرّاء واسع <<<.فيه فال حرج االسبال ان مل يرد به اخليالء ك بنفس   .الّنظر ترّد على نفس 

 .أعود اآلن إىل تقّوالتك علّي ابلباطل

 :قوُلك

 :اقتباس

  ابن النظر عقوبة جديدة ومهك اما

 عقوبة واحدة فأقول العقوبة-هذا و أان عبد ربّه-أّما عن نفسي :هذا هبتان عظيم, فلقد قلتُ  سبحانك الّلهمّ 

 .الّنار و هي

 :قولك أّما

 :اقتباس

صحيح  يف احلديث التايل: من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار .صحيح صححه االلباين يف فجواهبا
 .اجلامع

عن هذا السؤال ان كنت تبحث عن  ها هو اخليالء يف احلديث فاين هي عقوبة عدم النظر و ارجوا ان جتيب
  عالاحلق ف

أريد تطويل  سأمشي معك فيما رميتين به ابطال و سأستغّل حديثك هذا يف الّرّد عليك )فحقيقة ال ,ال أبس
يعيدو تناول نقاط املطلق و املقّيد )ألهنم  معك املوضوع ألّن يل أعمال علّي القيام هبا, و أمتىّن من اإلخوة أن
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حدهم أهّنم عجزو عن رّد تلك الّشبه الواهية البائنة, و إالّ ال يظّن أ تناولوها يف املواضيع اليت رفعتها( حىّت 
 إن سنحت يل الفرصة و سأفحمك -و أان هذا الذي هو إسم على مسّمى-شخصيا نقطة نقطة سأتكّفل هبا

 .(إفحاما إن شاء هللا, فرتّبصو حىّت حني.)و ادعو هللا أن ييّسر يل يف وقيت

 .العروة ال لك. و اآلن سرتى مدى قّوة حديث حّجة عليك-هداين هللا و إايك-احلديث ذلك

ما كان أسفل من الكعبني فهو  الكعبني ، إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج أو وال جناح فيما بينه وبني
 .إليه من جر إزاره بطرا مل ينظر هللاو  ، يف النار

حلديث بلسان عريب مبني ال حيتاج ا عجيب كيف يتوّهم أمثالك أّن يف هذا احلديث عقوبة جديدة, يف حني أنّ 
 .إىل تشفري و إىل أّي شيء من هذا القبيل

 (آنفا:)و ال أستطيع أن أفهم كيف غضضت الطرف عن هذا و رميتين ابلباطل قلتُ 

 .الّنار و هي عقوبة واحدة فالعقوبة

 .شّدة العقوبة أّما اإلختالف فهو يف

 .الّنار يف <<<فما أسفل الكعبني فهو-

إليه. }و حسب حديث  هللا من نظر ُحر م [زائد ]الّنار يف <<<فهو مبخيلة مقرتان الكعبني و ما أسفل-
 .النار فهي تعود على عذاب أليم له, أّما و له آخر{ حرم من نظر هللا إليه و تكليمه إاّيه و تزكيته

خيالء ، وطئه يف  صّححه األلباين يف صحيح اجلامع )من وطيء على إزار إذن سبحان هللا, ذاك احلديث الذي
 .ملا ذهبنا إليه. فال أدري كيف فاتك هذا تصديق النار( فهو

ما قّل و  على ما سأضيفه من البيان, فحقيقة أان ال أحّب الّتطويل فخري الكالم-الّشهود-القرّاء و أستسمح
 .دّل, لكن ال بّد من ال بّد منه

  .وبة يف اآلخرةيف الّدنيا و عق ال خيفى عليك أّن العقوبة نوعني, عقوبة

 :عقوبة الّدنيا تنقسم إىل قسمني-1

 ....حمصن حّد الّسرقة, حّد احلرابة, حّد الزاين و هو قسمني: حمصن و غري-مثال-حدود أ( عقوبة

 ...... حمق يف املال, حمق يف العمر, حمق يف الربكة-مثال-ب(عقوبة حَمْق

 .(هذا من الواضحات البدهيات حَبَسب ه )و فكل   .الّتفاضل و كّل هذه العقوابت تقبل

 قسمني عقوبة اآلخرة و هي تنقسم إىل2-

 ..... احلشر, دنّو الّشمس, الّصراط-مثال-أ( عقوبة ما قبل الّنار

 .ب(عقوبة الّنار

 .(البدهيات فكل  حَبَسب ه )و هذا من الواضحات.الّتفاضل و أيضا هذه العقوابت تقبل
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 ....املعاصي ليسو ك كافرين األصليني ليسو كأصحابفاملنافقني ليسو كاملرتّدين ليسو كال

 يبحثك و ال يفوتين أن أستشهد عليَك مبا أوردته أنَت يف

عمر رضي هللا عنهما و خرجه من وجوه و أردفه  و أورد أبو عوانة يف مسنده الصحيح حديث ابن :قلتَ 
الرجل  جر ا : )األخبار الناهية عنإزرة املؤمن ..." و ترجم عليه  ":حبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه

 .الشدة مل تكن عليه تلك مل يرد به خيالء فيه والدليل على أن من والتشديد بطرا وخيالء إزاره

 .أظّنكم فهمتم قصدي ابلتحمري :((فقلُت)بعد أن مّحرُت كلمات املفتاح لكي ألفت انتباهك)دون جدوى

و ذلك واضح جلّي  ابختالف الّشّدة يف القول معي أبو عوانةاإلمام  :أّما اآلن فسأقول مصّرحا و ليس مومئا
 بطرا وخيالء الرجل إزاره جر األخبار الناهية عن:)الّشمس يف رابعة الّنهار إذ أنه ترجم عليها وضوح

 .الشدة مل تكن عليه تلك فيه والدليل على أن من مل يرد به خيالء والتشديد

 .الّنظر نية و للقرّاء واسعفها أنَت ترّد على نفسك بنفسك اث :قلتُ 

 

 :أّما قولك

 :اقتباس

الكعبني ، ما كان  ايرادك حلديث إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج أو وال جناح فيما بينه وبني اما
 .إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه من جر و أسفل من الكعبني فهو يف النار ،

  من دون واو اما الثابت عن مالك من دون واو اايتفسنبني لك يف املشاركة التالية ان ان هناك رو 

 .الكالم تطويــــــــــــــــــــــــــ ـــال و أطلت

 .لكتابة العقوابت املدرسية؟, أم ألّنك حمّب للقّص و الّلصق؟, و هللا ال أدري ال أدري ملاذا, آألّنك حمب  

 .سبب يف ذلك أيّ  ال تنزعج من قويل هذا, ألنّه ليس لك و

 .إىل رّد احلديث؟ فدونكه خرط القتاد َو تريد أن تصلأَ 

 .فهّون عليك

اهلوى و ال حول و ال قّوة إالّ  صحيــــــــــــــــــــــح, و من أنكره أنكر الّصحيح. نعوذ ابهلل من اخلذالن ومن احلديث
 .ابهلل

 :و أّما قولك

 :اقتباس

 مذهبكم ا بدون واو ام هو اختيار ملا يناسبال ادري سبب متسككم هبا و قد صحت احاديث اكثر منه و

!!!!  

 .النّاس ابلرّب و تنسون أنفسكم أأتمرون :قال تعاىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 103 

احلمد  و أان و هلل ,إذا صّح احلديث فهو مذهيب فأان احلمد هلل .فكالمك ذاك ينطبق عليك و ال ينطبق عليّ 
 .... ُأعم ل كّل ما جاء يف الباب من الّصحيح و ليس

 حىّت ال تنسه رك بسؤايلو أخريا أذكّ 

ابملطلق و  فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند الّسواد األعظم من الّسلف أين ورد احلديث العروة
 ؟عريّب مبني ظاهر من احلديث بلسان و ليس كما هو املقّيد

 .دمتم بودّ 

---------------------------------------------- 
 

اإلخوة الكرام يف هذه الصفحة انتقاء األلفاظ يف احلوار، برتك النبز  نرجو من :تنبيه من اإلدارة
وجزاكم  .الرد دون مسوّ ٍغ!، وعدم إجلاء اإلدارة حلذف املشاركات اخلارجة عن هذا األمر واالحتداد يف

 .فيكم وابرك هللا خريا،

---------------------------------------------- 
 

  اجمللس العلمي يف عاّمي من مواضيع

 .الكرمي عّدد قراءات )رواايت( القرآنسؤال عن ت

 ه العربيةابللغ  « Dvdديدات الشيخ أمحد» فرصه ال تعوض للحصول على كافة مناظرات 

 .جزئية يف الكفر سؤال عن

 القبضة األخذ من الّلحية ممّا دون

 .وجل سؤال عن الدليل على مسألة الصوت يف صفة كالم هللا عز

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  .الّدركات, لك حّريّة االختيار, فاخرت أيّهما تريد الّتفاضل: يف الّدرجات و

 عاّمي

 الشخصي دة ملفهمشاه

 إرسال رسالة خاصة إلى عامّي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامّي

 المفضل زيارة موقع عامّي

 البحث عن المشاركات التي كتبها عامّي
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     20#   
28-01-2009, AM 12:58  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة عاّمي

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

املنتدى  أيّن ملزتك يف شيء, فهذا ابطل, وكالمي مسّجل سجّلته املالئكة و أيضا مسّجل يف هذا قولك عينّ 
 .فيك املبارك, فلقد أتيتك مباشرة مبا كنت أختلجه يف نفسي, فدع عنك ذلك ابرك هللا

 !!!! تريد ان ننقل ننقل عن اهل العلم فعن مناوال كوننا  :و قلَت بعدها

نقول معروفة  فكانت غالبيّته مسّجل و قلت ابحلرف الواحد آأان منعتك من النقل عن أهل العلم؟ و كالمي
كّلفَت  وإذا كنَت قد, خذلين فما قلُت ذلك إالّ ألّن عنوان موضوعك ,عند اجللّ و ابئنة عند أهل العلم

  .ضيع اليت رفعتَها ألدركَت الذي أرمي إليهنفَسك بقراءة تلك املوا

َ عيّن أمام هللا  أيّ عفا هللا عما سلف,و أحّب أن أنّوّهك حىّت تكون على علم أبّن كثرة النّاس لن على تُغين 
التقريت و لن  املسألة لقلت مبلء فمي أان مع أخي يف شيء, و اتهلل لو بدا يل شيء آخر غري الذي أعتقده يف

 .أحسبك أنت كذلك. ; و نعوذ ابهلل من اهلوى لك شيء, ويضرين يف ذ

 و بتقوالهتا عليّ مامل أقل و خبروجها عن موضوع السّؤال الذي بطوهلا الفارع مشاركتك هاته أذهلتين حقيقةً 

الربكة ملن أراد أن  لظروف خاصّة يب, و يف اإلخوة)مناقش ترجّيتك فيه بسؤال طالٍب و ليس بسؤال
عليه, لعّلك تتفّضل بعدها و جتيب عن  ال مينع من إجابيت عليك فيما طالبتين ابإلجابة يناقشك, لكن هذا

 .(بدون حيدة سؤايل العروة

ْدتَ  قبل بداية ر ابلسّؤال العروة الذي ح   :عنه اإلجابة عن مداخالتك مبا يسر هللا يل ُأذَكّ 

 ابملطلق و فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند السّواد األعظم من السّلف هل ورد احلديث العروة

 .؟مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  و ليس كما هو املقيّد

 .فماذا فعلَت؟
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أمحد بن حنبل رمحهم هللا أمجعني يف مسألة اإلسبال الّشيء  أتيَت بفتاوى بعض السّلف أمثال اإلمام مالك و
و ليس   املقيّد ابملطلق و ما يسّمىو أدرجوه ضمن حججهم في حديث العروة دندنو حول أبهّنم يوهم الذي

 .مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  كما هو

أين -(ينأب هل تقرّر()مع استبدال صيغة إحساان ابلّظنّ فيك)و الشيء الذي إذا تكرّر-و هنا أعيد سؤايل
 ملقيّدابملطلق و ا فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند السّواد األعظم من السّلف ورد احلديث العروة

 ؟عريبّ مبني ظاهر من احلديث بلسان و ليس كما هو

حديث العروة عرب الزّمن من القرن األوّل هجري إىل القرن ما بعد الثالث  ابهلل عليك, آسافرَ :نكتة طريفة
وهم و انت ادرى ابن االمام  فلعمري مل ارى مثل هذا :فهمت هاته النّكتة فهمت قوَلك هذا هجري؟ إذا

تزعم انه رواه و مل ينتبه له و تقول ان  هة االسبال و مل حيرمها فهل خفي عليه حديثمالك ذهب لكرا
القائل ابلكراهة لالسبال من غري خيالء فمن من اجلمهور الذي مل  النووي صححه مث تزعم انه مل يصله و هو

 اجلمهور ادن و تقول انه خيرج املسألة من دائرة اخلالف فان كان كذلك ملاذا خالف يصله احلديث !!!!مث

ُمَكها إذا فهمتها فبها و نعمت .احلديث يف املوطأ و من رواه بواو رواه من طريق مالك  .و إالّ سأُفه 

ان  و االسبال ذهب لكراهة مثل هذا وهم و انت ادرى ابن االمام مالك فلعمري مل ارى و ال يفوتين قوُلك
 اين اذهب اىل االن لو متعنت ما كتبته لفهمت و و قوَلك من غري خيالء ابلكراهة لالسبال قائل النووي

ك و للقرّاء واسع <<<.فيه فال حرج االسبال ان مل يرد به اخليالء ك بنفس   .النّظر تردّ على نفس 

 .أعود اآلن إىل تقوالتك عليّ ابلباطل

 :قوُلك

عقوبة  العقوبة فأقول-هذا و أان عبد ربّه-أمّا عن نفسي :هبتان عظيم, فلقد قلتُ  سبحانك الّلهمّ هذا
 .النّار و هي واحدة

 :قولك أمّا

عليك )فحقيقة ال أريد تطويل  ال أبس, سأمشي معك فيما رميتين به ابطال و سأستغلّ حديثك هذا يف الرّدّ 
من اإلخوة أن يعيدو تناول نقاط املطلق و املقيّد )ألهنم  معك املوضوع ألّن يل أعمال عليّ القيام هبا, و أمتىنّ 

 رفعتها( حىّت ال يظنّ أحدهم أهّنم عجزو عن ردّ تلك الّشبه الواهية البائنة, و إالّ  يف املواضيع اليتتناولوها 

سأفحمك  إن سنحت يل الفرصة و -و أان هذا الذي هو إسم على مسّمى-سأتكّفل هبا شخصيا نقطة نقطة
 .(وقيت إفحاما إن شاء هللا, فرتبّصو حىّت حني.)و ادعو هللا أن ييسّر يل يف

 .حديث العروة حّجة عليك ال لك. و اآلن سرتى مدى قّوة-هداين هللا و إايك-ذلك احلديث

ما كان أسفل من الكعبني  الكعبني ، إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج أو وال جناح فيما بينه وبني
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 .إليه من جر إزاره بطرا مل ينظر هللاو  ، فهو يف النار

احلديث بلسان عريب مبني ال  يف هذا احلديث عقوبة جديدة, يف حني أنّ عجيب كيف يتوّهم أمثالك أّن 
 .حيتاج إىل تشفري و إىل أيّ شيء من هذا القبيل

 (آنفا:)و ال أستطيع أن أفهم كيف غضضت الطرف عن هذا و رميتين ابلباطل قلتُ 

 .النّار و هي عقوبة واحدة فالعقوبة

 .شّدة العقوبة أمّا اإلختالف فهو يف

 .النّار يف <<<فل الكعبني فهوفما أس-

إليه. }و حسب حديث  هللا من نظر ُحر م [زائد ]النّار يف <<<فهو مبخيلة مقرتان و ما أسفل الكعبني-
 .النار فهي تعود على عذاب أليم له, أمّا و له آخر{ حرم من نظر هللا إليه و تكليمه إاّيه و تزكيته

لباين يف صحيح اجلامع )من وطيء على إزار خيالء ، وطئه صّححه األ إذن سبحان هللا, ذاك احلديث الذي
 .ملا ذهبنا إليه. فال أدري كيف فاتك هذا تصديق يف النار( فهو

ما قلّ و  على ما سأضيفه من البيان, فحقيقة أان ال أحّب التّطويل فخري الكالم-الّشهود-القرّاء و أستسمح
 .دّل, لكن ال بّد من ال بّد منه

  .يف الّدنيا و عقوبة يف اآلخرة ّن العقوبة نوعني, عقوبةال خيفى عليك أ

 :عقوبة الّدنيا تنقسم إىل قسمني-1

 ....حمصن حّد السّرقة, حّد احلرابة, حّد الزاين و هو قسمني: حمصن و غري-مثال-حدود أ( عقوبة

 ...... حمق يف املال, حمق يف العمر, حمق يف الربكة-مثال-ب(عقوبة حَمْق

 .(حبَسَب ه )و هذا من الواضحات البدهيات فكل   .التّفاضل عقوابت تقبلو كلّ هذه ال

 قسمني عقوبة اآلخرة و هي تنقسم إىل2-

 ..... احلشر, دنّو الّشمس, الصّراط-مثال-أ( عقوبة ما قبل النّار

 .ب(عقوبة النّار

 .(تالبدهيا فكل  حبَسَب ه )و هذا من الواضحات.التّفاضل و أيضا هذه العقوابت تقبل

 ....املعاصي ليسو ك فاملنافقني ليسو كاملرتّدين ليسو كالكافرين األصليني ليسو كأصحاب

 يبحثك و ال يفوتين أن أستشهد عليَك مبا أوردته أنَت يف

عمر رضي هللا عنهما و خرجه من وجوه و أردفه  و أورد أبو عوانة يف مسنده الصحيح حديث ابن :قلتَ 
الرجل  جر إزرة املؤمن ..." و ترجم عليها : )األخبار الناهية عن  ": عنهحبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا

 .الشدة مل تكن عليه تلك مل يرد به خيالء فيه والدليل على أن من والتشديد بطرا وخيالء إزاره
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 .أظنّكم فهمتم قصدي ابلتحمري :((فقلُت)بعد أن محّرُت كلمات املفتاح لكي ألفت انتباهك)دون جدوى

و ذلك واضح  ابختالف الّشّدة يف القول معي اإلمام أبو عوانة :اآلن فسأقول مصرّحا و ليس مومئاأمّا 
 بطرا وخيالء الرجل إزاره جر األخبار الناهية عن:)الّشمس يف رابعة النّهار إذ أنه ترجم عليها جليّ وضوح

 .الشدة مل تكن عليه تلك فيه والدليل على أن من مل يرد به خيالء والتشديد

 .النّظر فها أنَت تردّ على نفسك بنفسك اثنية و للقرّاء واسع :قلتُ 

 

 :أمّا قولك

 .تطويــــــــــــــــــــــــــ ـــال و أطلت الكالم

 .العقوابت املدرسية؟, أم ألّنك حمّب للقّص و الّلصق؟, و هللا ال أدري ال أدري ملاذا, آألّنك حمب  لكتابة

 .سبب يف ذلك أيّ  ألنّه ليس لكمن قويل هذا,  و ال تنزعج

 .احلديث؟ فدونكه خرط القتاد َأَو تريد أن تصل إىل ردّ 

 .فهوّن عليك

و من أنكره أنكر الّصحيح. نعوذ ابهلل من اخلذالن ومن اهلوى و ال حول و ال قّوة  ,احلديث صحيــــــــــــــــــــــح
 .ابهلل إالّ 

 :و أمّا قولك

 .تنسون أنفسكم لربّ وأأتمرون النّاس اب :قال تعاىل

و أان و هلل احلمد  ,إذا صحّ احلديث فهو مذهيب فكالمك ذاك ينطبق عليك و ال ينطبق عليّ. فأان احلمد هلل
ل كلّ   .... ما جاء يف الباب من الّصحيح و ليس ُأعم 

 تنسه و أخريا أذّكرك بسؤايل حىّت ال

 ابملطلق و فيما يسّمى حججهم ضمن أدرجوه و عند السّواد األعظم من السّلف أين ورد احلديث العروة

 ؟مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  و ليس كما هو املقيّد

  .دمتم بودّ 

---------------------------------------------- 

انتقاء األلفاظ يف احلوار، برتك النبز  نرجو من اإلخوة الكرام يف هذه الصفحة :ةتنبيه من اإلدار 
اإلدارة حلذف املشاركات اخلارجة عن هذا األمر. وجزاكم  واالحتداد يف الرد دون مسوّ ٍغ!، وعدم إجلاء

 .فيكم هللا خريا، وابرك

---------------------------------------------- 

لك اصل  ارجع ملشاركايت جتد جوابك فانت مل أتيت بشيئ جديد مازلت تدندن و قد خلصنااالخ عامي  اىل
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الكفاية و ما زلنا ننتظر اين جوابك  مذهبكم يف و اجبنا عليهما اجابة وافرة اما جوابك فقد رددان عليه مبا فيها
 !! عن حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار

 

مذهبك اي صاحب اللسان  ضل يف العقوبة احلديث يرد عليك وقد صح فاجعلهما زلت تتمسك ان النظر تفا
اجبت فقد اخدت كالمك و كالم احلويين و  العريب و ماظننتك فهمت شيئا مما سقته و اي حبذا لو اجبت كما

برد و اجتهد و اجب نقطة نقطة عن ما اوردانه اما اهتامك لنا  االلباين و اجبت عليهم نقطة نقطة فخد العربة
 كالمنا املسجل و الذي قلنا فيه احلديث نرد عليه بنقل

 .سنوردها امانة كي يعلم االخ اننا ال نرتك اي دليل لكن ال نقول ان زايدة الواو مل تصح من طرق اخرى و

 

 اظنك مبن يريد البحث عن احلق و السالم عليكم و ال اطيل الوقت معك فما

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 تقرتيإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى ال

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     21#   
28-01-2009, AM 01:57  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
اريد به اخليالء ال غري و ها هو حديث من صحيح  نواصل نقل االدلة اليت تدل يقينا ان االسبال حمرم ان
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 : مسلم

 

ْن َبين  َلْيٍث فَـَعَرَفُه اْبُن ُعَمَر َقاَل  هُ أَنهُه رََأى َرُجاًل جَيُرُّ إ زَاَرُه فَـَقاَل مم هْن أَْنَت َفانْـَتَسَب لَ  َعن  اْبن  ُعَمرَ  َفإ َذا َرُجٌل م 
ْعُت َرُسولَ  ُذيَنه َهاَتنْي  يـَُقوُل "َمنْ  مسَ  يَلَة َفإ نه اّللهَ اَل  اّلله  َصلهى اللههم َعَلْيه  َوَسلهَم أبُ   َجره إ زَاَرُه اَل يُر يُد ب َذل َك إ اله اْلَمخ 

 ."يـَْوَم اْلق َياَمة  يـَْنظُُر إ َلْيه  

 

ما حتت الكعبني يف النار امنا قال له مباشرة من جر ازاره ال يريد بذلك اال  فانظروا عبد هللا بن عمر مل يقل له
ابخليالء مباشرة و ال  فان هللا ال ينظر اليه يوم القيامة و هذا امنا يدل ان الصحابة كانت تقرن االسبال املخيلة

  ت كما ادعى من ذهب مذهب التحرميتفرق يف انواع العقواب

 

َرةَ  ْعُت َأاَب ُهَريـْ رٌي َعَلى  َورََأى َرُجاًل جَيُرُّ إ زَاَرُه َفَجَعَل َيْضر ُب اأْلَْرَض ب ر ْجل ه  َوُهوَ  َعْن حُمَمهٍد َوُهَو اْبُن ز اَيٍد َقاَل مسَ  َأم 
رُي َجاَء اأْلَم ريُ  يـَْنظُُر إ ىَل َمْن جَيُرُّ  َقاَل َرُسوُل اّلله  َصلهى اللههم َعَلْيه  َوَسلهَم" إ نه اّللهَ اَل  اْلَبْحَرْين  َوُهَو يـَُقوُل َجاَء اأْلَم 

 ومسلم إ زَاَرُه َبَطًرا " رواه البخارى

 

مسبل للخيالء فهذا مذهب الصحابة كلهم  فانظروا امنا عاتبه ابخليالء و مل يفرق كما ادعوا بني كونه مسبال او
عهدهم و ال جند من فهم ما يدل على مذهب من فرق بني ما حتت  السبال ابخليالء و هذا ما كان يفيقرنون ا

 . نظر هللا مل جر ثوبه الكعبني يف النار و عدم

 

زَار  فَـَقا عن اْلَعاَلء  ْبن  َعْبد  الرهمْحَن  َعْن أَب يه   ْعُت  َل َأانَ أَنهُه َقاَل َسأَْلُت َأاَب َسع يٍد اخْلُْدر يه َعن  اإْل  َُك ب ع ْلٍم مسَ  ُأْخرب 
َنُه َوَبنْيَ اْلَكْعَبنْي   يـَُقوُل" إ ْزَرُة اْلُمْؤم ن  إ ىَل أَْنَصاف  َساقَـْيه  اَل ُجَناَح َعَلْيه   َرُسوَل اّلله  َصلهى اللههم َعَلْيه  َوَسلهمَ  ف يَما بـَيـْ

ْن َذل َك َفف ي النهار   ُ يـَْوَم اْلق َياَمة   َما َأْسَفلَ  َما َأْسَفَل م  ْن َذل َك َفف ي النهار  اَل يـَْنظُُر اّلله إ ىَل َمْن َجره إ زَاَرُه َبَطًرا "  م 
 صحيح رواه أبو داود و أمحد

 

فنقول السنة  احلديث الذي يرفضه صاحبنا العامي و يفضل ان أيخد برواية الزايده مع الواو اما حنن و هذا
ُ يـَْوَم اْلق َياَمة  إ ىَل َمْن َجره إ زَاَرُه َبَطًرا  قوله عليه الصالة و السالم اَل يـَْنظُرُ  تصدق بعضها فاحلديث واضح ان اّلله

ْن َذل َك َفف ي النهار   هو تعقيب لقوله ْن َذل َك َفف ي النهار  َما َأْسَفَل م  و مصداقا لقوله ) إايك وإسبال  َما َأْسَفَل م 
  صححه الرتمذي ( هللا ال حيب املخيلةاإلزار فإهنـا من املخيلة وإن 

 

االحاديث و بني اخليالء و ها هي االحاديث  فكما تروا السنة تصدق بعضها ال تفريق بني االسبال املذكور يف
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من من ذهب مذهب التحرمي فما زالوا يدندنون حول تفاضل  واضحة و حلد االن مل جند ردا يعتمد عليه
  يتمسكون ببعض االحاديث و يرتكون البعض و العقوبة و االحاديث ترد عليهم

 

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم  )) : و يف قوله صلى هللا عليه وسلم قال
 ، (( املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب : عذاب أليم

 

تنادي فكان على اعينهم غشاوة و االمر واضح اخليالء يف االحاديث لكن من  داللة اكيدة ان االسبال هو
 الشمس وضوح

 

القائلني ابلتحرمي ال تعدوا عن كوهنا مغالطات  و قد اجبنا مبا فيه الكفاية يف املشاركات السابقة و كل مشاركات
على قوة مذهبنا و هو مذهب السلف و اعجب من من يدندن حول  و مل يردوا عن ادلتنا و يف هذا داللة

قلت حجة القمع عندما تبني هلم ضعف حجتهم انتقلوا للدندنة حول امور اخرى  العظم و هذه كماالسواد ا
  اليت سقناها واضحة يراها كل عاقل و االدلة

 

ثالث طرق احداها عن مالك فقد عقد االمام مالكا اباب  و احلديث الذي يستدل به االخ عامي مروي من
وضع فيه كل االحاديث و هذا يدل انه ال يفرق بني االسبال و  ثوبه و مساه ابب ما جاء يف اسبال الرجل

  تزعمون اخليالء كما

أن جره لغريها ال يضر فاهني فيه  قال الغرايين يف مدونته قال القاضي عياض و تقييد اجلر ابخليالء يدل على
  لغري اخليالء مهمول على الكراهة عند مجهور العلماء

 
 

االخ العامي مل يقرأ مما نقلته شيئا و   ان يفيت االمام امحد بغري ذلك بل لعمري ان و الثاين يف املسند فهل يعقل
 له كي يعي ما اقوله اعيد نقل االحاديث

 

 هاشم ء ومن مسند بين أمحد بن حنبل مسند

  11718مسند أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ء حديث:

 ن قال : مسعت أيب حيدث قال : سألت أاب سعيد عنشعبة ، حدثين العالء بن عبد الرمح حدثنا عفان ، حدثنا

املؤمن إىل نصف الساق ،  اإلزار ، فقال : على اخلبري سقطت . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إزرة
من جر إزاره بطرا مل و من الكعبني فهو يف النار ، وال حرج ، أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل
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 .إليه ينظر هللا

 
 

 يبلغه و ها هو عند االمام امحد فاين حجتك انه مل

 

 صحيح ابن حبان ء كتاب اللباس وآدابه

  5525من أسفل من الكعبني خياف عليه ء حديث: ذكر البيان أبن البس اإلزار

ن ع ، حدثنا مالك : ، قال : حدثنا أمحد بن أيب بكر الزهري ، قال أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي
أان أخربك بعلم مسعت  : العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، قال : سألت أاب سعيد اخلدري عن اإلزار ، فقال

أنصاف ساقيه ، ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل
 " إزاره بطرا ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جرو  " قال ذلك ثالث مرات " ، وما أسفل من ذلك ففي النار

 

  و ها هو عند االمام مالك

 

  هو نصه و احلديث يف املوطأ و ها

 

 موطأ مالك ء كتاب اللباس

  1648الرجل ثوبه ء حديث: ابب ما جاء يف إسبال

خلدري عن اإلزار ، ، أنه قال : سألت أاب سعيد ا وحدثين عن مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول

ينظر هللا  بينه وبني الكعبني ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ال جناح عليه فيما
 يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا

 !!!! السلف و هو اشهر من العلم ام ان االمام الشافعي مل يدرسه خفي املوطأ عن علماء فهل

 

 عشرين مرة مستعجال و مل تقرأ مشاركيت جيدا اعد قراءهتا اخي و ال جتعلنا نكرر عليك االجابة ان كنت

 

 ف و هو امامكتالحظ ذلك !!!! احلديث وارد عند السل ال ادري اي اخ عامي هل ال حتسن القراءة كي ال

 

هذا ما نسميه  األئمة االربعة فال مطعن فيه فانت تعرفه جيدا و الكراهة املروية هي كراهة تنزيه و اما مذهب
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إليه أكثر أهل العلم أن أحاديث النهي  اجلواز عندان حنن املالكية اي من مل تفهم مذهب املالكية فالذي ذهب
يالء مل يكن اإلسبال حمرماً، واختلفوا بعد ذلك يف الكراهة وعدمها، اخل عن اإلسبال مقيدة ابخليالء، فإذا انتفى

بن  عدم التحرمي إذا مل يكن للخيالء: الشافعي وأمحد، وممن ذكر ذلك من املالكية: سليمان وممن ذهب إىل
  .اينابن أيب زيد القريو  خلف الباجي يف كتابه املنتقى شرح املوطأ والنفرواي يف الفواكه الدواين على رسالة

األنصاري واإلمام شهاب الدين الرملي واحلافظ ابن حجر  ومن الشافعية: اإلمام النووي وشيخ اإلسالم زكراي
 .اهليتمي وغريهم كثري

العمدة  نص على ذلك من احلنابلة: اإلمام ابن قدامة يف املغين وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح وممن
 .اإلنصاف لح يف اآلداب الشرعية واملرداوي يفوالرحيباين يف مطالب أويل النهى وابن مف

 
 
 

 فعلنا بكالمهم و االحرى هبم ان أيخدوا كالمنا و يردوا عليه نقطة نقطة كما

 
 

االدلة اما مذهب السلف فواضح ال غبار عليه اال من اىب  و ما زلنا ننتظر من احملرمني ان يناقشوا ما سقناه من
الحاديث فقد فهمها من هم احسن منا من قرون و ما ذهبوا مذهبكم و حول ا ان يراه و اتركوان من الدندنة

  النه احلق ما هذا اال

 و هللا اهلادي اىل الصواب و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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28-01-2009, AM 04:23  

    أبو سلمان املسلم

 Oct 2008 :اتريخ التسجيل

  87املشاركات: 

 23املواضيع: 

 64مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 : أخي التقريت

  يف مسألة كثر النزاع فيها واصبحت معيار عند بعضنا ومفرتق طرق نفع هللا بك وبعلمك فقد شفيت اجلواب

 الطرح حلدية يفحديتك يف النقاش يف هذه املسألة ألن بعض من الطرف اآلخر ميارس نفس ا وقد ال تالم على

  ولكن الرفق ما كان يف شيء إال زانه

 
 

التهم يف مثل هذه املسائل لتعكس إشكاليتنا القائمة يف اخلالف املعترب وعدم  وإن ارتفاع األصوات وتراشق
 له اعتباران

متنا االنشغال عن قضااي أ كم اعتربه أئمة السلف وقعدوا له , وذلك جيرون إىل اإلختالف والتفرق املذموم و
 . املسائل وأضعافه من اجلهد والبذل الكربى اليت تتطلب جهدان الذي نبذله يف اجلدال يف هذه

 

يتالفون هذه اإلشكالية وينريون الناس واملسلمني بنهج سلفنا الزاخر  فمىت نرى أصحاب املنهج السلفي القومي
 واألصيل ؟

 

  يف اجمللس العلمي أبو سلمان املسلم من مواضيع

 يف مواجهة ابن ابز؟ األمحري:َمن هؤالء الذين يعرتضون على الدميوقراطية

 !؟ إىل مىت إىل مىت هذا احلصار

 بيان مناصرة اثين للشيخ القرضاوي

 (2انتقادتنا على الشيخ القرضاوي ...)

  (اليهودي على أهل غزة )حم الينصرون سلمان العودة يعلن بدء العمل وفق متغريات الظغيان

 

  امللفات املرفقة
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__________________ 

ْن فَـْقد  املنهج الصحيح، أو التذبذب فيه، أو اختفاء بعض  لدي اعتقاد جازم أبن مشكلتنا يف) األصل هي م 
  . يف العلم أو العبادة أو اجلهاد أو التعامل مع املخالف... (د. سفر احلوايل معامله، سواء

 أبو سلمان المسلم

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أبو سلمان المسلم

 بها أبو سلمان المسلمالبحث عن المشاركات التي كت

 

     23#   
28-01-2009, AM 05:00  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  شكرا لك اخي ابو سلمان املسلم

 

قلوبنا تسع  االنسان يغتاض ملا جيد امامه صخر ال يقبل النقاش و حيصر املسألة يف رأيه فكما قلت امنا احياان
 يماملستق اخلالف لكن غريان ال ينظر للمسائل هكذا هداان هللا اىل صراطه

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 رتيالتق

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     24#   
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28-01-2009, AM 06:20  

    عاّمي

 Oct 2008 :اتريخ التسجيل

 الدولة: اململكة املغربّية

  198املشاركات: 

 7املواضيع: 

 191مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 .و رمحة هللا و بركاتهالسالم عليكم 

 ضمن أدرجوه و عند الّسواد األعظم من الّسلف عن هذا الّسؤال: أين ورد احلديث العروة طالبتك ابجلواب

 ؟عريّب مبني ظاهر من احلديث بلسان و ليس كما هو ابملطلق و املقّيد فيما يسّمى حججهم

 .ليسا ابرك هللا فيكفكفاك تد ,و إذا بك تعيد نفس تدليسك الّسابق عجزَت عن اجلواب

 لعّلك تستفيد منها لكن دون جدوى, و أان عند وعدي لك إذ أّنك إذا ما فهمتها نكتة طريفة وضعُت لك

 .سأفهمكها

 الّزمن من القرن األّول هجري إىل القرن ما بعد الثالث هجري؟ ابهلل عليك, آسافَر حديث العروة عرب :فقلتُ 

أم سافر عرب الّزمن؟.  ّسلف قبل أن يصلنا, و إالّ كيف وصلنا؟ أطارأّن احلديث مّر على ال الواضحات فمن
و بني أن يـُّتخَذ احلديُث حّجة من احملّدث يف  لعّلك ال تفرّ ق بني أن ير َد احلديث يف كتاب من كتب الّسّنة

 .حيتّج به. فكفاك إيهاما ال به و قد مذهبه الفقهي, ال يتالزمان, قد حَيتجّ 

 أدرجوه و عند الّسواد األعظم من الّسلف الّسؤال: أين ورد احلديث العروة ل رّد يل هبذالذلك طالبتك يف أوّ 

 ؟ظاهر من احلديث بلسان عريّب مبني و ليس كما هو ابملطلق و املقّيد فيما يسّمى حججهم ضمن

 حديثي وعلى الّناس و أتيت ابحلديث من مصدره يف كتاب املوطّأ لإلمام مالك و هو كتاب  و إذا بك تدّلس

 .فيا سبحان هللا ,به يف ما ذهب إليه حيتجُّ  أبّن اإلمام مالك تومههم

ك  .اسبال الرجل ثوبه يف فقد عقد االمام مالكا اباب مساه ابب ما جاء :و أّما قوُلك هذا فرتدُّ به على نفس 

فلم يقيّ د  .ل ثوبه خيالءإسبال الّرج يف و مل يسّميه ابب ما جاء إسبال الّرجل ثوبه قلُت: مسّاه ابب ما جاء يف
 تنّزال معك, و إالّ فأان أطالُبك أبن أتيت يل ابحلديث العروة عند مالك و قد رمحه هللا تبويبه ابخليالء و هذا

اي ليتك حتّضيين  .املالكية ابلكراهة و أنت الذي تّدعي فيما ذهب إليه من قول حججه ضمن أدرجه
 .ابجلواب

  تزعمون يفرق بني االسبال و اخليالء كماو هذا يدل انه ال  :قوُلك أّما
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بني اإلسبال بال خيالء و اإلسبال خبيالء,  و هذا يدّل أنه ال يفّرق << فهذه خلبطة, قل ابرك هللا فيك
  .حىّت جتعلهم يف مركب واحد فاإلسبال و اخليالء ليسا من نفس اجلنس

 .والّرّد على زعمك قد سبق

عن الّشافعي و عن وعن .... و أيضا اي ليتك حتّضيين ابجلواب خبصوص عن أمحد و  و ما قيل عن مالك يقال
  .!!!!ممكن يكون هناك جواب ,أحدهم

 :أرجُع إىل قول ك

 :اقتباس

مازلت تدندن و قد خلصنا لك اصل  فانت مل أتيت بشيئ جديد جتد جوابك االخ عامي ارجع ملشاركايت اىل
  رددان عليه مبا فيها الكفاية ابك فقدمذهبكم يف و اجبنا عليهما اجابة وافرة اما جو 

هي  أجد اجلواب على سؤايل, فاختصر علّي الطّريق و أر نيه لعّل هللا يهديين على يد ك. و اي حبييب رجعُت و مل
 أدرجوه و األعظم من الّسلف عند الّسواد مناسبة أخرى ُأعيد فيها طرح الّسؤال: أين ورد احلديث العروة

 ؟مبني ظاهر من احلديث بلسان عريبّ  و ليس كما هو املقّيد ابملطلق و ىفيما يسمّ  حججهم ضمن

الّسّنة)...(. و إالّ سأّنّكت لك  أرجوك رجاءا حارّا أن ال حتيلين مّرة أخرى عن مصادر احلديث يف كتب :تنبيه
 .واضح نكتة أخرى )ابتسامة(. فسؤايل جدّ 

 

 :أّما قوُلك

 :اقتباس

  !! حديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار ما زلنا ننتظر اين جوابك عن و

هبذلة. وحَيَك أما قرأَت رّدي الّسابق عليك. فلقد أجبتك عنه.  أضحكتين أضحك هللا سّنك, هبذلنا معنا القرّاء
 .أخرى, لعّل الذكرى تنفع املؤمنني ال أبس أقتبسه لك مّرة

 :اقتباس

ال لك. و  حّجة عليك-هداين هللا و إايك-يف النار(  احلديث)أي من وطيء على إزار خيالء ، وطئه ذلك
 .اآلن سرتى مدى قّوة حديث العروة

الكعبني  ما كان أسفل من أو وال جناح فيما بينه وبني الكعبني ، إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال حرج
 .إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه من جرو  ، فهو يف النار

عقوبة جديدة, يف حني أّن احلديث بلسان عريب مبني ال  يف هذا احلديثعجيب كيف يتوّهم أمثالك أّن 
 .من هذا القبيل حيتاج إىل تشفري و إىل أّي شيء
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 (ابلباطل قلُت آنفا:)و ال أستطيع أن أفهم كيف غضضت الطرف عن هذا و رميتين

 .الّنار و هي عقوبة واحدة فالعقوبة

 .شّدة العقوبة يف أّما اإلختالف فهو

 .الّنار يف <<<فهو فل الكعبنيفما أس-

إليه. }و حسب حديث  هللا من نظر ُحر م [زائد ]الّنار يف <<<فهو مبخيلة مقرتان و ما أسفل الكعبني-
 .النار فهي تعود على عذاب أليم له, أّما و له آخر{ حرم من نظر هللا إليه و تكليمه إاّيه و تزكيته

خيالء ،  من وطيء على إزار) لباين يف صحيح اجلامعصّححه األ إذن سبحان هللا, ذاك احلديث الذي
  .ذهبنا إليه. فال أدري كيف فاتك هذا ملا تصديق هو( وطئه يف النار

 

 :أّما قوُلك

 :اقتباس

  يرد عليك وقد صح فاجعله مذهبك اي صاحب اللسان العريب و ماظننتك فهمت شيئا مما سقته احلديث

ن  الّظّن أبخيك, فأان أقرا كالمك كامال, و أرجو من هللا أن  .ابق فراجعهمّت الّردُّ عليَك يف االقتباس السّ  أحس 
  .ألنّه ممكن أن يكون احلّق مع الطّرف اآلخر ,أتَـَفههَمكَ 

 

 :أّما قوُلك

 :اقتباس

  ال اطيل الوقت معك فما اظنك مبن يريد البحث عن احلق و السالم عليكم و

 .سعد تورد اإلبل تمل ما هكذا ايجوايب عليه هو: أوردها سعد و سعد مش

 

 :أّما قولك

 :اقتباس

  االحرى هبم ان أيخدوا كالمنا و يردوا عليه نقطة نقطة كما فعلنا بكالمهم و

الكثرية اليت أشرت إليها أخي املكّرم, إالّ ما طالبتين به.  فسيالحظ القارئ الكرمي أنين ما دندنُت حول النقاط
  الّنقاش إالّ أن ظرويف ال تسمح بذلك, و يل جتربة من هذا القبيل مع أحدمعك يف و و هللا وددت أن أدخل

املتابعة كما أسلفت, فاملسألة  اإلخوة األفاضل, ممّا حتتاج املسألة إىل كثري من الّصرب و االجتهاد و الوقت و
يكون أخريا و ليس إىل وفاق بني ليلة و ُضحاها. و س ليست ابهليـّّنة, و ليست بتلك اّليت يصل األطراف فيها
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 .يل يف هذا املوضوع, ونسأل من هللا عّز و جّل ان يُبارك يف األعمار هذا آخر ردٍّ  -إن شاء هللا-آخرا 

 

احلديث  الّسواد األعظم من الّسلف أدرج أين-و ليتك تستجيب-مطليب األخري بكثري من الّتوضيح سُأعيد
 ؟ظاهر من احلديث بلسان عريّب مبني ليس كما هوو  ابملطلق و املقّيد فيما يسّمى حججهم ضمن العروة

 .فيك من أجل اإلخوة, و ليس من أجلي أجب عنه ابرك هللا

 .مع عدم نسيان هذا التنبيه

لك  حارّا أن ال حتيلين مّرة أخرى عن مصادر احلديث يف كتب الّسّنة)...(. و إالّ سأّنّكت أرجوك رجاءا :تنبيه
 .(ابتسامة)(ابتسامة)(ابتسامة).واضح نكتة أخرى )ابتسامة(. فسؤايل جدّ 

حرج أو وال جناح فيما بينه  إزرة املسلم إىل نصف الساق ، وال :أقصد به هذا احلديث احلديث العروة:تذكري
 .من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار ، و

 
 

 .بركاته , و السالم عليكم و رمحة هللا وابرك هللا فيك و أحسن هللا إليك

 

  اجمللس العلمي يف عاّمي من مواضيع

 .سؤال عن جزئية يف الكفر

 األخذ من الّلحية ممّا دون القبضة

 .وجل سؤال عن الدليل على مسألة الصوت يف صفة كالم هللا عز

 اجلدال و]املراء[ واللدد

 ابللغه العربية  « Dvdديدات الشيخ أمحد» فرصه ال تعوض للحصول على كافة مناظرات 

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  .الّدركات, لك حّريّة االختيار, فاخرت أيّهما تريد الّتفاضل: يف الّدرجات و

 عاّمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى عامّي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامّي

 المفضل زيارة موقع عامّي
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 البحث عن المشاركات التي كتبها عامّي

 

     25#   
28-01-2009, AM 10:04  

    سعودالعامري

 Feb 2008 :اتريخ التسجيل

  54املشاركات: 

 6املواضيع: 

 48مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 اي اخوة مل التشنج مع املخالف ؟

ي إ اله  الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا قال َأُبو َبْكٍر اَي َرُسوَل اّلله  إ نه َأَحدَ  اال يكفيكم قول قهْي إ زَار ي َيْسرَتْخ  ش 
ْنُه فَـقَ  ُّ َصلهى اّللهُ َعَلْيه  َوَسلهَم َلْسَت مم هْن َيْصنَـُعُه ُخَياَلءَ  الَ َأْن أَتَـَعاَهَد َذل َك م   . النهيب 

عبد الرمحن عن ابيه والعالء  واما حديث ايب سعيد فله علة حيث تفرد جبمع هذه االلفاظ يف حديٍث العالُء بن
عند النسائي يف الكربى حيث اورده الصحايب واملنت!( كما  ( وقد خالفه حممد بن ابراهيم التيمي)يف1فيه لني)

  ألفاظ الناقلني خلرب عبد الرمحن بن يعقوب فيه بعد ان بوب بـ ذكر اختالف

قال ثنا خالد قال ثنا هشام عن حيىي عن حممد بن إبراهيم قال حدثين بن  مث قال : أخربان إمساعيل بن مسعود
 .النار ه وسلم ما حتت الكعبني من االزار يفأاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا علي يعقوب أنه مسع

 : قلت

 : احلديث السابق فقال وكذلك خالفه حممد بن عمرو بن علقمة كما اورده النسائي ايضا بعد

عن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة قال قال  أخربان أمحد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أان حممد بن عمرو
وسلم إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه فما أسفل من ذلك إىل فوق  هللا عليه أبو هريرة قال رسول هللا صلى

 . (( ففي النار الكعبني فما أسفل من ذلك

 

وغريه وامنا اخطأ العالء فيه عندما جعله من  فالذي يظهر يل هو انه من مسند ايب هريرة كما اخرجه البخاري
 . مسند ايب سعيد وهللا اعلم

 ــــــــ

 : يف هتذيب الكمال قال املزي (1)

عبد الرمحن بن يعقوب احلرقى ، أبو شبل املدّن ، موىل احلرقة من جهينة .  ر م د ت س ق ( : العالء بن )
 . اهـ
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قال : و سألت أىب عن العالء ، و  . قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل ، عن أبيه : ثقة مل أمسع أحدا ذكره بسوء
 . سهيل : فقال : العالء فوق سهيل

 إمساعيل ، عن أمحد بن حنبل : العالء بن عبد الرمحن عندى فوق سهيل و فوق حممد بن و قال حرب بن

 . عمرو

 . يتوقون حديثه و قال أبو بكر بن أىب خيثمة ، عن حيىي بن معني : ليس بذاك ، مل يزل الناس

 . ن السواءسهيل قريب م و قال عباس الدورى ، عن حيىي بن معني : ليس حديثه حبجة ، و هو و

 . و قال أبو زرعة : ليس هو أبقوى ما يكون

العالء بن  حامت : صاحل ، روى عنه الثقات ، و لكنه أنكر من حديثه أشياء ، و هو عندى أشبه من و قال أبو
 . املسيب

 . و قال النسائى : ليس به أبس

 . الثقات و ما أرى به أبساللعالء نسخ عن أبيه عن أىب هريرة يرويها عنه  و قال أبو أمحد بن عدى : و

 " ابن حبان ىف كتاب " الثقات و ذكره

العالء ابملدينة مشهورة ، و كان ثقة ، كثري احلديث ،  و قال حممد بن سعد : قال حممد بن عمر : و صحيفة
 . أىب جعفر ثبتا ، و توىف ىف أول خالفة

 . اليدين ىف الصالة " ، و الباقون . اهـ رفعروى له البخارى ىف كتاب " القراءة خلف اإلمام " ، و ىف كتاب " 

 ْ  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ًْ  ْ  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ًْ 

 : 187 / 22 قال احلافظ يف هتذيب التهذيب

 صيام شعبان ـ و قال أبو داود : سهيل أعلى عندان من العالء ; أنكروا على العالء

 . " " إذا انتصف شعبان فال تصوموايعىن : حديث 

قلت  . الدارمى : سألت ابن معني عن العالء ) عن أبيه ( كيف حديثهما ؟ قال : ليس به أبس و قال عثمان
 : هو أحب إليك أو سعيد املقربى ؟ قال : سعيد أوثق ،

و  يشاركه ىف هذا الصفة ، ابلنسبة إليه ، يعىن كأنه ملا قال " أوثق " خشى أنه يظن أنه و العالء ضعيف ـ يعىن
 . قال : إنه ضعيف

 . و قال البخارى : قال على : أراه مات سنة اثنتني و ثالثني

 . و قال ابن األثري : مات سنة تسع و ثالثني

 فيه ألنه ينفرد أبحاديث ال يتابع عليها ، حلديثه و قال اخلليلى : مدّن ، خمتلف

 . " تصوموا إذا كان النصف من شعبان فال "
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 . و قد أخرج له مسلم من حديث املشاهري دون الشواذ

 . هو ثقة عند أهل احلديث . اهـ : و قال الرتمذى

 

  يف اجمللس العلمي سعودالعامري من مواضيع

 النازلة صور للمسعى و للصفا واملروة قدمية قد تفيد يف هذه

 جواهر الفوائد

 تعارض فضل املكان والزمان فما الذي يقدم ؟ اذا

 العطر يف الضجعة بعد ركعيت الفجر القول

 .حرام املتساهلني اصحاب احلساابت يف البنوك الربوية : مافعلتم اىل

 

  امللفات املرفقة

 
 

 سعودالعامري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى سعودالعامري

 البحث عن المشاركات التي كتبها سعودالعامري

 

     26#   
28-01-2009, PM 03:37  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
______________________________ __________ 

 عليكم و رمحة هللا السالم

 

ابلتدليس و ال ادري ما يرمي بذلك و كانه يقرر ان  اظن ان االخ عامي عامي مبعىن الكلمة و مبا انه يتهمين
ان احلديث مل يبلغهم او يقرر اهنم غفلوا عنه و مل يدخلوه يف استدالهلم او  مذهب اجلمهور هو التحرمي او يقرر

العلماء  ماذا حبثت له عن عذر فلم اجد فكل هذه االمور ال يقول هبا طالب علم و هل سننكر ان ال ادري
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 جلوازخيالء بني الكراهة و ا قرروا ان مذهب اجلمهور هو التحرمي للخيالء فقط و اختلفوا يف االمر بدون

!!!! 
 
 

من طالب العلم ستأوقف عن مناقشته اصال فال طائل من ذلك و  و مبا ان االخ دخل يف مناقشات ال تصح
 حرام ستدخل يف اللغو و هذا

 

احلقيقة و ان كنا يف غىن عن ذلك  و حفاظا على البحث عن احلق ساورد مذهب اجلمهور لالخوة الباحثني عن
  فمذهبهم مقرر و ال غبار عليه

 

  االربعة نبدأ ابملذاهب

 

 : االمام امحد

 : هو النقل روى حديث العروة كما يسميه اخاان يف مسنده و ها

 

 مسند أمحد بن حنبل ء ومن مسند بين هاشم

  11718رضي هللا عنه ء حديث: مسند أيب سعيد اخلدري

قال : سألت أاب سعيد عن  الرمحن قال : مسعت أيب حيدث حدثنا عفان ، حدثنا شعبة ، حدثين العالء بن عبد
سقطت . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إزرة املؤمن إىل نصف الساق ،  اإلزار ، فقال : على اخلبري

جر إزاره بطرا مل  ، أو ال جناح فيما بينه وبني الكعبني ، ما كان أسفل من الكعبني فهو يف النار ،ومن وال حرج
 ينظر هللا إليه اهــ

 
 

 : ( 1/277 )كشاف القناع للبهويتجاء يف 

 يرد اخليالء فال أبس اهـ قال أمحد يف رواية حنبل :" جر اإلزار وإسبال الرداء يف الصالة إذا مل

  : (1/139قال يف : "اإلقناع" )

 . الرجل حتت كعبه بال حاجة " انتهى ابختصار ويكره أن يكون ثوب "

كره إسبال القميص واإلزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك وي " : (2/298وقال ابن قدامة يف: "املغين" )
  انتهى " على وجه اخليالء َحُرم
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، و من طريقه  ( 84 /11و من طريقه عبدالرزاق يف ) املصنف  –( 11/84أخرجه معمر يف )جامعه 
لية ( و أبو نعيم يف ) احل191اجملالسة  ) ( و الدينوري يف248 /7أيضا : أخرجه ابن سعد يف ) الطبقات 

 .( 6243( و البيهقي يف )الشعب رقم : 3/7

الثوب الساتر عن نصف  ( : و يكره تقصري4/368قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف ) شرح العمدة 
اإلمام أمحد و عليه قميٌص قصرٌي أسفل من  يعين –الساق قال إسحاق بن إبراهيم : دخلت على أيب عبد هللا 

ُر َنفَسك :  السهاق ، فقالالرُّكبة و َفوَق نصف   َ ُتَشهّ   اهـ. أَيٍش هذا ؛ و أنكره ، و يف رواية : أيش هذا ، مل 

 

  الكراهة او اجلواز ادن املقرر من مذهب االمام احد و الذي نص عليه حمققوا املذهب انه مع

 

لرمحان يرتكه جانبا و حافظ حلديث العالء بن عبد ا فاترك االخوة حيكمون ابنفسهم هل تظنون ان االمام امحد
فهم ما فهمناه و ان االسبال مقيد ابخليالء . االخوة اظنكم تعرفون االجابة  ال يستدل به و يفيت خبالفه ام انه

 لكالم العامي يف املسألة و ال حاجة

 
 

  االن انقل لكم حديث املوطأ

 

 كتاب اللباس موطأ مالك ء

  1648ابب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه ء حديث:

 عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، أنه قال : سألت أاب سعيد اخلدري عن اإلزار ، وحدثين عن مالك ،

إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة املؤمن
، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ال ينظر هللا  ارجناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ، ما أسفل من ذلك ففي الن

 .بطرا يوم القيامة إىل من جر إزاره

 

 و رواية ايب مصعب جاءت بزايدة الواو

 

 : و هذا قول الشافعي

 

ال جيوز السدل يف  " : (3/177كما نقله عنه النووي يف "اجملموع" )  –قال اإلمام الشافعي رمحه هللا 
الصالة فهو خفيف ؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم  ء ، فأما السدل لغري اخليالء يفالصالة وال يف غريها للخيال
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  إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ) لست منهم ( " انتهى أليب بكر رضى هللا عنه وقال له : إن

 

 : (14/62شرح مسلم" )" وقال النووي يف

لغريها فهو مكروه ، وظواهر األحاديث ىف تقييدها  ال جيوز إسباله حتت الكعبني إن كان للخيالء ، فإن كان "
  خمصوص ابخليالء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى ابجلر خيالء تدل على أن التحرمي

 
 

 ?الشافعي انه مكروه فبماذا سيطعن االخ عامي ! يقول ان الشافعي مل يصله احلديث املقرر من مذهب

نوع اين هو  الشافعي غفل عن احلديث او دخل يف الرتهات من الشافعي حافظ للموطأ فان ظن االخ ان
 ! استدالله به اقول له سالما

 ! الصاحلني و قال ابلكراهة ادن هل غاب عنه هذا احلديث يف قوله النووي صحح احلديث املذكور يف رايض

  (3/521اآلداب الشرعية" )" ذكر ابن مفلح يف

ُ ارْ  " َُه اّلله َا  ب ر َداٍء مثَ نٍي وََكاَن جَيُرُُّه َعَلى اأْلَْرض  ، َفق يَل َلُه : َأَوَلْسَنا َتَدىَأاَب َحن يَفَة َرمح  هنُ يَنا َعْن َهَذا ؟ فَـَقاَل : إمنه
ُهْم " انتهى َذل َك ل َذو ي اخْلَُياَلء  َوَلْسَنا نـْ   م 

 

  ها هو مذهب ايب حنيفة

 

 : (3/244التمهيد" )" قال احلافظ ابن عبد الرب يف

أنه ال يلحقه الوعيد املذكور ، غري أن جر  وهذا احلديث يدل على أن من جر إزاره من غري خيالء وال بطر "
 . حال " انتهى اإلزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل

 
 

 !!!! يف املوطأ و هو يعلق عليه بكالمه هذا و التمهيد شرح للموطأ اتظن ان بن عبد الرب غفل على حديث

 

 : (2/453 "حاشية العدوي" )وجاء يف

ُل َأنه النُُّصوَص ُمتَـَعار َضٌة ف يَما إَذا نـََزَل َعنْ  َ " "  احْلَاص   من علماء –اْلَكْعَبنْي  ب ُدون  َقْصد  اْلك رْب  : َفُمَفاُد "احْلَطهاب 

ريَة "    . م القرايف ء : احْلُْرَمةُ لإلما كتاب  –املالكية ء أَنهُه اَل ُحْرَمَة َبْل ُيْكَرُه ، وُمَفاُد "الذهخ 

 ُ ُر : َأنه الهذ ي يـَتَـَعنيه رُي إَلْيه  اْلَكَراَهُة الشهد يَدُة " انتهى َوالظهاه    اْلَمص 

 : ( 7/226يف ) املنتقى و قال الباجي رمحه هللا
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لقاسم : اخليالء كربا . وقال عيسى بن دينار عن ابن ا قوله صلى هللا عليه وسلم " الذي جير ثوبه خيالء " يريد
فيه ويطيل ثيابه بطرا من غري حاجة إىل أن يطيلها ولو اقتصد يف ثيابه ومشيه  الذي يتبخرت يف مشيه , وخيتال

هللا عليه وسلم  أفضل له , قال هللا عز وجل )وهللا ال حيب كل خمتال فخور( . وقد روي عن النيب صلى لكان
يف هذا املوضع " . ومعىن ذلك وهللا أعلم  ا ملشية يبغضها هللا إالأنه أرخص يف اخليالء يف احلرب , وقال :" إهن

  . واالستحقار هلم والتصغري لشأهنم ملا فيه من التعاظم على أهل الكفر

ثوبه خيالء " يقتضي تعلق هذا احلكم مبن جره خيالء أما من  و قال : وقوله صلى هللا عليه وسلم " الذي جير
و عذر من األعذار فإنه ال يتناوله الوعيد . وقد روي " أن أاب بكر الصديق رضي أ جره لطول ثوب ال جيد غريه

ذلك منه فقال  عنه ملا مسع هذا احلديث قال : اي رسول هللا إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد هللا
يب بكرة : " احلسن البصري عن أ النيب صلى هللا عليه وسلم لست ممن يصنعه خيالء " . وروى احلسن بن أيب

 جير ثوبه مستعجال حىت أتى املسجد ".اهـ خسفت الشمس وحنن عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقام

يدل على أن جره لغريها ال يضر فالنهي فيه لغري اخليالء حممول على  قال القاضي عياض و تقييد اجلر ابخليالء
 . العلماء الكراهة عند مجهور

 

خيالف اال بعضهم كابن العريب مثال و ال خيفى  لكية هو الكراهة كراهة التنزيه و ملادن القول املعتمد عند املا
 ? فهل نقول اهنم غفلوا عن حديث العالء بن عبد الرمحان على احد ان عمدة املالكية هو املوطأ

 

  مذهب السيوطي

 

 : ( 1/217قال السيوطي رمحه هللا يف ) تنوير احلوالك 

( موصولة و )أسفل( ابلنصب خرب كان حمذوفة واجلملة صلة . وجيوزكون )ما( ما)،  " ما أسفل من ذلك "
 اهــ . أسفل( فعل ماض . )ففي النار( أي حمله من الرجل وذلك خاص مبن قصد به اخليالء) شرطية و

 
 
 
 

 !!!! غفل عن هذا احلديث و السيوطي حافظ لثالث مئة الف حديث و هو حافظ للموطأ فهل

 

  مذهب السندي

يف شرح حديث" ثالثة ال يكلمهم هللا... ومنهم املسبل": "املسبل"  (ندي يف حاشيته على )سنن النسائيالس
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 اهــ . اإلرخاء عن احلد الذي ينبغي الوقوف عنده واملراد إذا كان عن خميلة وهللا تعاىل أعلم من اإلسبال مبعىن

 

يكره تقصري الثوب الساتر عن نصف  ( : و4/368قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف ) شرح العمدة 
يعين اإلمام أمحد ء و عليه قميٌص قصرٌي أسفل  –هللا  الساق قال إسحاق بن إبراهيم : دخلت على أيب عبد

رُ  من الرُّكبة و َفوَق نصف   َ ُتَشهّ   َنفَسك .اهـ السهاق ، فقال : أَيٍش هذا ؛ و أنكره ، و يف رواية : أيش هذا ، مل 

 

األحاديث أكثرها مقيدة ابخليالء فيحمل  (: " وألن366مام ابن تيمية رمحه هللا يف شرح العمدة )ص قال اإل
 وأحاديث النهي مبنية على الغالب واملظنة " انتهى املطلق عليه وما سوى ذلك فهو ابق على اإلابحة

 

"توضيح األحكام من بلوغ يف السعودية الشيخ عبدهللا البسام رمحه هللا يف  وقال عضو هيئة كبار العلماء
 إن القاعدة األصولية هي محل املطلق على املقيد وهي قاعدة مطردة يف عموم ":( 6/246 ) "املرام

ولوال هذا مل يقيده.  إال حلكمة أرادها –ابخليالء  –نصوص الشريعة. والشارع احلكيم مل يقيد حترمي اإلسبال 
ورسوله صلى هللا عليه وسلم . والشارع قصد من   ما حرمه هللاواألصل يف اللباس اإلابحة ، فال حيرم منها إال

من اإلسبال وإال لبقيت اللبسة املذكورة على أصل اإلابحة. وإذا نظران  حترمي هذه اللبسة اخلاصة قصد اخليالء
وما الغرض  التحرمي اللباس وهيئاته وأشكاله مل جند منه شيئاً حمرماً إال وحترميه له سبب وإال فما معىن إىل عموم

 واخليالء ، فإنه غري داخل يف الوعيد "ا.هـ منه ، لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل ومل يقصد بذلك الكرب

. 
 

بن تيمية يف العمدة الكراهة و ان هناك من العلماء املعاصرين كذلك من  ادن كما تالحظون اخويت ان مذهب
 .املسألة خالفة و ال يلتفت ملن قال ان احلديث يفصل يفابخليالء و هذا يدل ان املسألة  يقيدون التحرمي

 

قال والدي رمحه هللا يف شرح الرتمذي  : قال احلافظ أبوزرعة العراقي يف ) التثريب ( و هو يتكلم عن األكمام
 للخيالء , ولو قيل بتحرمي ما زاد عن املعتاد مل يكن بعيدا فقد : ال شك يف تناول التحرمي ملا مس األرض منها

 صلى هللا عليه وسلم إىل الرسغ " ، وأراد عمر قص كمه عتبة بن فرقد فيما خرج عن " كان كمُّ رسول هللا

بتطويلها فإن كان  األصابع ، وكذلك فعل علّي يف قميص اشرتاه لنفسه . ولكن قد حدث للناس اصطالح
تجددة من غري خيالء فالظاهر العوائد امل ذلك على سبيل اخليالء فهو داخل يف النهي , وإن كان على طريق

أنه يكره كل ما زاد على احلاجة واملعتاد يف اللباس من الطول  عدم التحرمي , وذكر القاضي عياض عن العلماء
 . والسعة
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 : ( الشوكاين رمحه هللا يف )نيل األوطار و قال

هو املوافق لقوله صلى هللا واملراد جبره هو جره على وجه األرض و  . احلديث يدل على حترمي جر الثوب خيالء
 من الكعبني من اإلزار يف النار". وظاهر التقييد بقوله : خيالء , يدل مبفهومه أن جر عليه وسلم :"ما أسفل

  . الثوب لغري اخليالء ال يكون داخال يف هذا الوعيد

 

وسلم أليب  وقد عرفت ما يف حديث الباب من قوله صلى هللا عليه : (2/113 و قال يف ) نيل األوطار
 ممن يفعل ذلك خيالء وهو تصريح أبن مناط التحرمي اخليالء ، وأن اإلسبال قد يكون بكر : إنك لست

بن سليم ، على أنه  للخيالء ، وقد يكون لغريه ، فالبد من محل قوله :" فإهنا من املخيلة " يف حديث جابر
إىل من فعل ذلك اختيااًل ، والقول : أبن   هاً خرج خمرج الغالب ، فيكون الوعيد املذكور يف حديث الباب متوج

ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل  كل إسبال من املخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر
بباله . مث قال: وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث وعدم إهدار قيد اخليالء املصرح  إزاره مع عدم خطور اخليالء

مل يقصد اخليالء   قال: ومحل املطلق على املقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنهيف الصحيحني . مث به
 فما مبثل هذا الظاهر تعارض األحاديث الصحيحة .اهـ

 

 !!!!مذهب الشوكاين فهل تظن انه غفل عن احلديث فها هو

 

 : تم برواايت عن السلفلتبني لالخوة مذهب السواد االعظم من االمة و اخ و اظن ان كل هذه النقول كافية

 

محش  ابن أيب شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له يف ذلك فقال إين أخرج1
 .الساقني

 

إزار فيه بعض اإلسبال، وعليه رداء  ء وعن أيب إسحاق قال:رأيت ابن عباس أايم مىن طويل الشعر، عليه2
 .أصفر

 سن.ح قال اهليثمي:رواه الطرباين وإسناده

 

( عن 5/403الطبقات: ) ( وابن سعد يف5/322ءأخرج ابن أيب شيبة وعنه أبو نعيم يف احللية : )3
بن عبد العزيز ما بني الكعب  عيسى بن يونس عن األوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر

 .والشراك
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حلديث أو محله على أن ذلك إمنا رابح أنه صلى سادال وكأنه نسي ا ءقال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أيب4
 .(242ص  2ال يفعله خيالء وهللا أعلم )سنن البيهقي الكربى اجلزء  ال جيوز للخيالء وكان

 

 : رمحه هللا تعاىل ء –بن يزيد النخعي  ء إبراهيم5

( قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أيب عوانة ، عن 24845رقم :) (( أخرج ابن أيب شيبة يف )) املَصنهف  
  .قميُصه على ظهر القدم" . إسناده صحيحٌ  رية قال :" كان إبراهيممغ

 

يَمة6 خت َياينُّ  ء أيُّوب بن أيب مت   : رمحه هللا تعاىل ء –السّ 

( قال :حدثنا سليمان بن حرب ،  841رقم : )  –ابنه عبد هللا  رواية –أخرج اإلمام أمحد يف )) العلل (( 
و اجَعْل  "أمَرين  أّيوب أن أقطَع له قميصاً قال : اجعْله يضر ُب َظْهَر القدم ،زيد ، قال : قال : حدهثنا محاد بن

ه  شرباً   ." َفَم ُكمّ 

 . إسنادٌه صحيحٌ 

 ."كانت الشهرة فيما مضى يف تذييلها ، و الشهرة اليوم يف تقصريها" : رمحه هللاء–ومن أقواله 

( ، و 11/84لرزاق يف )) املصنف (( )و من طريقه عبد ا –( 11/84جامعه (( ) )) أخرجه معمر يف
 ) (( ( و الدينوري يف )) اجملالسة7/248( )1أيضا : أخرجه ابن سعد يف )) الطبقات (() من طريقه

 . – ( 6243( و البيهقي يف )) الشعب (( ) رقم :3/7و أبو نعيم يف )) احللية (( ) (1919

 .(( اليوَم يف التشمري له فقال : الشهرةُ  و لفظ احللية : )) كان يف قميص أيوب بعض التذييل فقيل

كانت الشهرة فيما مضى يف تذييلها ، فالشهرة اليوم  : هي كنيُة معمٍر ء –و لفظ ابن سعد : )) اي أاب عروة 
 . (( يف تشمريها

 ! سفيان بن حسني لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصاحل ؟! ليس هو حبلق الشارب و كما قال

السهمت ، وتدري ما  تشمري الثوب ؛ و إمنا هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب، و ال 
 . االقتصاد ؟! هو املشي الذي ليس فيه غلو وال تقصري

 ( و سنده صحيح .انتهى21/68ابن عبد الرب يف التمهيد )  أخرجه

 
 
 

يظن  مل يبلغهم احلديث املروي يف املوطأ او ال يعجب االخ عامي و يظن ان كل هؤالء العلماء ان كان كل هذا
  اهنم ليسوا السواد االعظم او يظن ان السلف هذا ليس مذهبهم

 يدرسوهنا برهانكم ان كنتم صادقني. اما حنن فقد اتينا ابالدلة و نرتك االخوة نقول له هاتوا
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 .وأوجعه عتاآبجواآب، و يف االخري انصح نفسي بنصيحة احلكيم : من سكت عن جاهل فقد أوسعه

 
 

  اشكر االخ سعودالعامري

 

 الرمحن قال يف تقريب التهذيب العالء ابن عبدالرمحن ابن يعقوب احلرقي بضم املهملة نعم العالُء بن عبد

اخلامسة مات سنة  وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر املعجمة وسكون املوحدة املدين صدوق رمبا وهم من
 . بضع وثالثني

 
 

فهو صحيح و كون ان فيه روايتني ال يظر شيئا فاالدلة تدرس  ديث حمفوظ و مبا انه صححه العلماءلكن احل
ما  التقييد ابخليالء جاء ابملنطوق و ليس ابملفهوم او قاعدة محل املطلق و املقيد و هذا جمملة و كما قلنا ان

و ما زالوا يتمسكون ابملطلق  عوا هذا بعدقاله الشوكاين يف مناط احلكم لكن االخوة الذين يقولون ابلتحرمي مل ي
التقييد جاء ابملنطوق و جئت ابدلة كثرية هتذم مذهبهم لكن  و املقيد و لو رأيت مشاركايت السابقة تبني لك ان

 مل جييبوا عليها و لكن مازالوا يف املطلق و املقيد و هذا احلديث ال حياة ملن تنادي ليس فقط

 

االسبال حمرم ان  العلماء ام من يتهمون فاملسألة كما ترون قال فيها اجلمهور انهل يتهمون مجهور  و ال ادري
  القائل ابجلواز اريد به اخليالء اما ان مل يكن فيه خيالء فمنهم القائل ابلكراهة و

 

  تعرفوهنا اما التحرمي فلم يشتهر اال يف عصران احلايل السباب اظنكم

 

ابلتحرمي ال جتدهم درسوا املسألة فلذلك  ر فاغلب الناس الذين يقولونهذا ما نسميه التقليد االعمى املعاص
ابلتحرمي مع دراسة مستفيضة للمسألة نقبل خالفه و لكن ان يشنع  ينكرون على املخالف و ان يقول احدهم

  اصال املسألة فهنا املشكلة علينا و هو مل يدرس

 

فال يلتفت ملن قال ان اخلالف منتهي و اظن انه  اجلمهور فاعيد و اكرر القول ابلتحرمي مطلقا ليس بقول
الكفاية ينقصنا فقط من يناقش استدالالتنا املستفيضة بطريقة علمية لكي  املسألة اتضحت لالخوة مبا فيه

ليس  بناء ا اما الذين يطعنون و مازالوا يناقشون يف كون اجلمهور وصلهم احلديث ام ال او يكون احلوار
اصغر طالب علم و رمبا  هم جانبا فلقد اخرجوان اصال من موضوع احلوار المور يعلمهامذهبهم املذكور فسندع
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  حىت العامي

 

كي نناقش اوجه االستدالل الذي نقلته يف اكثر من مشاركة و ابرك  فاان يف انتظار االخوة الباحثني عن احلق
 السالم عليكم هللا يف اجلميع و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 قرتيإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الت

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     27#   
28-01-2009, PM 04:51  

    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

______________________________ __________ 

أنه كان يسبل إزاره فقيل له يف  أخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود بسند جيد1السالم عليكم و رمحة هللا
 .الساقني ذلك فقال إين محش

  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

هبذا األسلوب وأرى انه صار جدال الغري  ننا أخوة والكل حريص على احلق أن نتحاوروهللا إين ألعجب من كو 
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 ... وهللا املستعان

 .. رواية ابن مسعود رضي هللا عنه ..مشابه ملا جاء يف هذه احلديث فماردكم عليها ماذكرمت من

 : قال األلباين رمحه هللا

يلي من التعليق.. هـذا احلديث يرويه اإلمام أمحد يف  ملا فامسعوا اآلن معي هذا احلديث، وانتبهوا بعد ذلك
ذهب عن ذهن الراوي -الكثرية الطيبة إبسناد قـوي: عن عمرو بن فالن األنصاري  مسنده اجلامع لألحاديث

أسبل  قال الراوي: )بينما هو ميشي قد -الصحايب ابلكامل فقال:عن عمرو بن فالن األنصاري  اسم عمرو
يقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن  هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهوإزاره، حلَ قه رسول 

بيت القصيد يف هذا -الساقني. فقال: اي عمرو !  أمتك، قال عمرو: فقلت: اي رسول هللا! إين رجل مَحْش
هذا جوابه لقوله: إين -عمرو ! إن هللا عز وجل قد أحسن كل شيء َخْلَقه  قال: اي -النداء من الرسول الكرمي

اي عمرو ! إن هللا  -الساقني، أي: دقيقهما، يعين: أنه ُمَعظّ م قليل حلم الساقني، وكل من يراه قد يضحك مَحْش
هللا عليه وآله سلم أبربع أصابع بكفه  عز وجل قد أحسن كل شيء َخْلَقه، اي عمرو ! وضرب رسول هللا صلى

أي: وضع أربع أصابع -موضع اإلزار، مث فعل ذلك مرة اثنية  و ! هذافقال: اي عمر  -اليمىن حتت ركبة عمرو 
فقال: اي عمرو !  -فصارت اثنيت عشرة أصبعاً -مث رفعها، مث وضعها حتت الثانية  -حتت األربع أصابع األوىل

 موضع اإلزار(. انتهى احلديث هذا

ذا حتديد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملوضع اإلزار وملا فما قولكم يف
  إن مل يكن هذا الفعل عظيما ،،،، سيأخذ رسول هللا بناصيته

 

  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 يسة احرص عليهااافائدة نف

 أنساها ماحييت أسطر لكم مشاهد مما رأيته يف هذه احلياة ...لن

  ...هلل درك .. إن كنت منهم

 فيه التعدد كابوسا زوجُتَك زوجي فهل تقبل ؟؟ مناذج اندرة يف زمن أصبح

 درر تفسري الشيخ السعدي رمحه هللا اآلية اجلامعة حلسن اخللق مع الناس من

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 
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  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  صحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى ربه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يف عالمة
  قربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه وأسفه على

 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 البحث عن المشاركات التي كتبها الحافظة

 

     28#   
28-01-2009, PM 06:54  

    عاّمي

 Oct 2008 :اتريخ التسجيل

 الدولة: اململكة املغربّية

  198املشاركات: 

 7املواضيع: 

 191مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 .و رمحة هللا و بركاتهالسالم عليكم 

 :اقتباس

  ان االخ عامي عامي مبعىن الكلمة اظن

فأان و  , أنين كنُت أعر ف تصغري كلمة "عاّمي" لسّجلُت نفسي هبا يف هذا املنتدى املبارك ال أخفيك سرّا, لو
 .ليكهذا املنتدى. فهّون ع أمام مشاخينا األفاضل يف ال شيء هلل احلمد أعرف قدر نفسي و أعرف أنين

 :اقتباس

التحرمي او يقرر ان  مبا انه يتهمين ابلتدليس و ال ادري ما يرمي بذلك و كانه يقرر ان مذهب اجلمهور هو و
استدالهلم او ال ادري ماذا حبثت له عن عذر فلم  احلديث مل يبلغهم او يقرر اهنم غفلوا عنه و مل يدخلوه يف

سننكر ان العلماء قرروا ان مذهب اجلمهور هو التحرمي  علم و هل اجد فكل هذه االمور ال يقول هبا طالب
  !!!! يف االمر بدون خيالء بني الكراهة و اجلواز للخيالء فقط و اختلفوا

هو من ينكر مذهب اجلمهور يف  فأمحقٌ  .عن اإلجابة شنشنٌة ال طائل منها و ال فائدة, فقط تغطيٌة لعجزك
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 هب اجلمهور يف املسألة و حنن نعرفه, فلماذا تضّيع يل وقيت, أجب عنو بـَّينَت مذ املسألة. و قد َقّدْمَت أنتَ 

 .سؤايل و إالّ قل عجزُت عن اإلجابة. ما فيها عيب

ك أّما ابلّنسبة لقضّية  .فهي قد بلغت اآلفاق تدليـــس 

 .القائل: إن مل تستح فاصنع ما شئت و على قول

 أفمن زّين له سوء عمله فرآه} فسبحان هللا الذي يقول الكالم فرأيُتك تزيد و تقّرر مذهبك الّتدليسي و تطيل

 .انكشافا على انكشاف أمام اخللق حىّت تزيد ,أن أعيد الكالم و ال أبس{ ;حسنا

 :هذا بعد ان انتهيَت من تدليساتك ختمتها بقولك

 :اقتباس

يف املوطأ او  ويكان كل هذا ال يعجب االخ عامي و يظن ان كل هؤالء العلماء مل يبلغهم احلديث املر  ان
  يظن اهنم ليسوا السواد االعظم او يظن ان السلف هذا ليس مذهبهم

  االخوة يدرسوهنا نقول له هاتوا برهانكم ان كنتم صادقني. اما حنن فقد اتينا ابالدلة و نرتك

 :الّتدليس من وجهني فهاك بيان

 الوجه األّول

موطأ اإلمام مالك, و إيهامك للقرّاء أبّن  اإلمام أمحد وإتيانك ابحلديث العروة من كتب الّسّنة أمثال مسند 
فرّ ق بني أن ير َد احلديث يف   :و قد سبق و قلُت لك .حججهم ضمن احلديث العروة أدرجو هؤالء اإلئّمة الفحول

به  قد حَيتجّ  ,ال يتالزمان ,مذهبه الفقهي من احملّدث يف حّجةً  احلديثُ  يـُّتخذَ  من كتب الّسّنة و بني أن كتاب
 .أتكّلم ذلك تلك النكتة الّطريفة اّليت وضعتها لتقريب املسألة إىل ذهنك لكن مع من أضف إىل .به حيتجّ  ال و قد

 الوجه الثاين

 عن حديث العروة و دندنو للقرّاء أهنم إتيانك ملذهب اجلمهور يف املسألة )أقواهلم و فتاويهم( و إيهامك

  .حججهم ضمن أوردوه

فيما  حججهم ضمن احلديث العروة األعظم من الّسلف الّسواد أدرج  أّنين قلُت : أينإالّ  فما كان طليب لك
 ؟ظاهر من احلديث بلسان عريّب مبني ليس كما هو و ابملطلق و املقّيد يسّمى

 .َحضيُت جبواب ما

 .بنقوٍل عنهم حنن نعرفها و حنفضها و ال تنفعك بشيء َعْجَزكَ  تغّطي و إذا بك

 
 

 :أّما قوُلك و

 :قتباسا
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  .يف االخري انصح نفسي بنصيحة احلكيم : من سكت عن جاهل فقد أوسعه جواآب،وأوجعه عتاآب و

 .سأمتثلها و هللا إهّنا لنصيحة غالية أخي, و

يف كون اجلمهور وصلهم احلديث ام ال او ليس مذهبهم املذكور  اما الذين يطعنون و مازالوا يناقشون:أّما قولك
  خرجوان اصال من موضوع احلوار المور يعلمها اصغر طالب علم و رمبا حىت العاميا فسندعهم جانبا فلقد

فلقد تكّلمنا مبا فيه الكفاية, و إذا ما  (بينك يف هاته النقطة )نقطة احلديث العروة أقوُل: و هنا فراق بيين و
 .أقّل و ال أكثر واصلنا سنقلب املسألة إىل حظوظ أنفس ال

 .استدالالتنا املستفيضة بطريقة علمية لكي يكون احلوار بناء من يناقش ينقصنا فقط :أّما قوُلكَ 

 .اإلخوة يستجيب ملطلبك فلعّل أحد

 

من سوء -حسب رؤيتكم-لألعضاء األخيار مما بدر مىّن  و يف اخلتام كلمُة أسٍف و اعتذاٍر للمشرفني األبرار و
 .احلوار انتقاء لأللفاظ يف

 

 .بركاتهو الّسالم عليكم و رمحة هللا و 

 

 .دمتم بودّ 

 

  اجمللس العلمي يف عاّمي من مواضيع

 األخذ من الّلحية ممّا دون القبضة

 .الكرمي سؤال عن تعّدد قراءات )رواايت( القرآن

 ابللغه العربية  « Dvdديدات الشيخ أمحد» فرصه ال تعوض للحصول على كافة مناظرات 

 .الدليل على مسألة الصوت يف صفة كالم هللا عز وجل سؤال عن

 العربية ابللغه  « Dvdالشيخ أمحد ديدات» تعوض للحصول على كافة مناظرات  فرصه ال

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  .الّدركات, لك حّريّة االختيار, فاخرت أيّهما تريد الّتفاضل: يف الّدرجات و

 عاّمي

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 إرسال رسالة خاصة إلى عامّي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عامّي

 المفضل زيارة موقع عامّي

 البحث عن المشاركات التي كتبها عامّي

 

     29#   
28-01-2009, PM 07:14  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  املشاركات البناءة شكرا لك اخيت السلفية ابية فقد فرحت مبشاركتك الهنا من

 

 : اذكر احلديثني نعم هذا احلديث يشبه اثر عبد هللا بن مسعود و ها اان

 

 ه فقيل له يف ذلك فقال : إين مَحْش الساقنيإزار  اخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل

. 
 

 ذكرته االخت و احلديث الثاين الذي

 

 ازيد دليال اخر ادن األدلة ال تناقش مفردة ال بد من وضعها جبانب بعضها و ها اان

 

صلى هللا عليه وسلم، فقام جير ثوبه  عن أيب بكرة رضي هللا عنه قال: }خسفت الشمس وحنن عند النيب
 {..حىت أتى املسجد مستعجالً 

 

فنهي الرسول  االدلة ان املعروف عند العرب يف ذلك الزمان كما قلنا ان االسبال يقصد به اخليالء ادن توجيه
بن زرارة يف االسبال و لذلك   عليه الصالة و السالم عنه من ابب سد الذرائع اد مل تكن هناك حاجة لعمرو

االسبال لكن كما تالحظون يف حديث خسوف القمر  ابه منكان مينع الرسول عليه الصالة و السالم اصح
 االصل هو سد الذرائع جر ازاره الن احلاجة دعت لذلك و هكذا
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يسبل و ان مل يقصد به ذلك و هذا ما جاء يف  فاكيد يف جمتمع ال يسبل الناس فيه اال للخيالء سنمنع من
  حديث عبد هللا بن عمر

 

 سند صحيح على شرط الشيخني " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بناألمام امحد ىف مسنده ب فقد اخرج

يتقعقع فقال " من"  اسلم عن عبد هللا بن عمر قال : رآّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى إزاره جديد
قال" زد" قال فرفعته اىل نصف الساق  فقلت أان عبد هللا قال" إن كنت عبد هللا فارفع إزارك" قال فرفعته

 "اليه ال "من جر إزاره من اخليالء مل ينظر هللافق

 
 

فلم يقل له االسبال مطلقا امنا ذكر له عقوبة  فانظروا اىل تعليل الرسول عليه الصالة و السالم ربطها ابملخيلة
اخليالء كما جاء يف احلديث االخر حديث جابر بن سليم رضي هللا عنه  اخليالء و هذا يؤكد ان املقصود هو

من املخيلة  وارفع إزارك إىل نصف الساق ، فإن أبيَت فإىل الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار فإهنا ":فيهالطويل و 
( 521حبان يف صحيحه ) ( و ابن4084( و أبو داود )4/64، وإن هللا ال حيب املخيلة " رواه أمحد )

 . و غريهم

 
 

سب العصور و ما كان يف عصر يراد به ابملخيلة و االسبال يتغري ح فهذه احاديث واضحة و تقرن االسبال
فهذا أيوب السختياين و هو  –هلل درهم  –يراد به ذلك و قد تنّبه لذلك بعض السلف  اخليالء ففي عصران ال

 اليوم يف تقصريها أئمة املسلمني املقتدى هبم ، يقول : " كانت الشهرة فيما مضى يف تذييلها ، و الشهرة من

". 

( ، و من طريقه  84 /11املصنف  ) و من طريقه عبدالرزاق يف –( 11/84أخرجه معمر يف )جامعه 
( و أبو نعيم يف ) احللية 191الدينوري يف ) اجملالسة  ( و248 /7أيضا : أخرجه ابن سعد يف ) الطبقات 

 .( 6243: ( و البيهقي يف )الشعب رقم 3/7

 
 

  السبال اليوم ليس من ابب املخيلةفا و يف يومنا هذا مل يصبح هناك ذريعة الن عادة الناس تغريت

 

ايب حنيفة و الشافعي و االمام امحد و مذهب املالكية و ظاهر  و هذا ما فهمه كل ائمة السلف فهذا قول
مذهب بن قدامة و النووي و بن عبد الرب و السيوطي و اختيار بن تيمية يف العمدة  مذهب االمام البخاري و
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  مذهب الشوكاين و

 

ليس هو ما يراد به عند القوم االخر و هذا ما  جع لعادات القوم و ما يراد به اخليالء عند قومادن اللباس ير 
  كبار سلف االسبال الن االمر قد تغري يف زمنهم فهمه السلف فقد روي عن اكثر من واحد من

 

 .رداء أصفر عباس أايم مىن طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض اإلسبال، وعليه عن أيب إسحاق قال:رأيت ابن

 اهليثمي:رواه الطرباين وإسناده حسن. قال

 

( عن عكرمة قال 6147و البيهقي يف الشعب ) (24831) ( و ابن أيب شيبة4096روى أبو داود )
مقدم إزاره حىت يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع اإلزار مما وراءه ،  : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى

األلباين رمحه  ل : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححهأتتزر هكذا ؟ قا فقلت :مل
 . (1238هللا يف الصحيحة )

 

ال خيفى عنهم عقوبة االسبال و خاصة ان عبد هللا بن عباس صرح برؤية  فمثل بن عباس و عبد هللا بن مسعود
 الصالة و السالم كذلك الرسول عليه

 

الصالة و السالم يراد به اخليالء و ينهى عنه تغري  ن ما كان يف زمن الرسول عليهو جبمع كل االدلة يتضح ا
  الناس جلر ثياهبم امنا اذا وافق اللباس عادة القوم مل تبقى فيه علة اخليالء اليوم و هذا ال يعين ان ندعوا

 

ولية هي محل املطلق على األص لذلك قال الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا البسام رمحه هللا : " ) إن القاعدة
إال  –ابخليالء  –احلكيم مل يقيد حترمي اإلسبال  املقيد وهي قاعدة مطردة يف عموم نصوص الشريعة. والشارع

واألصل يف اللباس اإلابحة ، فال حيرم منها إال ما حرمه هللا ورسوله صلى هللا  .حلكمة أرادها ولوال هذا مل يقيده
اللبسة  حترمي هذه اللبسة اخلاصة قصد اخليالء من اإلسبال وإال لبقيتوسلم . والشارع قصد من  عليه

جند منه شيئاً حمرماً إال وحترميه له  املذكورة على أصل اإلابحة. وإذا نظران إىل عموم اللباس وهيئاته وأشكاله مل
د بذلك الكرب لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل ومل يقص سبب وإال فما معىن التحرمي وما الغرض منه ،

 ( 6/246يف الوعيد ".اهـ من ) توضيح األحكام من بلوغ املرام  واخليالء ، فإنه غري داخل

 شامل لكل عصر ملن فهمه و فهم مقاصده و ما من حمرم حرمه هللا اال و له علة و هنا و هذا هو ديننا هو

 تظهر قوة شريعتنا و سالمتها
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 املعىن و انقل لكم مقال رائعا يف هذا

 

بن أىب دؤاد املعتزىل ىف القول خبلق  يقول اإلمام الشاطىب بعد ذكره مناظرة بني أحد علماء أهل السنة وأمحد
على حرف واحد؛ وهو اجلهل مبقاصد الشرع، وعدم ضم  القرآن: " ومدار الغلط ىف هذا الفصل إمنا هو

أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة  عند األئمة الراسخني إمنا هو على أطرافه بعضها لبعض؛ فإن مأخذ األدلة
مقيدها،  كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها، وعامها املرتب على خاصها، ومطلقها احملمول على حبسب ما ثبت من

مجلتها حكم من األحكام فذلك  وجمملها املفسر ببينها، إىل ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من
  00الذى نظمت به حني استنبطت.

 

تصور الشريعة صورة واحدة خيدم بعضها بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة  فشأن الراسخني
من غري  مث يقول: " من اتباع املتشاهبات األخذ ابملطلقات قبل النظر ىف مقيداهتا، وابلعمومات ([1متحدة")]

فيعم ابلرأى من غري  خاصاأتمل هل هلا خمصصات أم ال ؟ وكذلك العكس أبن يكون النص مقيدا فيطلق، أو 
الدليل؛ وذلك أن املطلق املنصوص على تقييده  دليل سواه؛ فإن هذا املسلك رمى ىف عمامة، واتباع للهوى ىف

كما أن إطالق املقيد رأى ىف ذلك املقيد معارض للنص من غري  مشتبه إذا مل يقيد، فإذا قيد صار واضحا،
  0[(2دليل")]

 

إىل املقيد، وإليك  ديث مطلقة، وأخرى مقيدة ابخليالء، فوجب رد املطلقوموضوعنا هذا وردت فيه أحا
  :األحاديث مث أقوال العلماء فيها

 

 قال: "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال r عنه عن النىب عن أىب ذر رضى هللا (1)

وخسروا من هم اي رسول  قال أبو ذر: خابوا ثالث مرار، r قال: فقرأها رسول هللا 0يزكيهم، وهلم عذاب أليم
  0(171رواه مسلم ح) "هللا؟ قال: املسبل، واملنان، واملنفق سلعته ابحللف الكاذب

 

ال ينظر هللا إىل من جر ثوبه خيال" رواه  " :قال r عن ابن عمر رضى هللا عنهما ـ أن رسول هللا (2)
  .(5783البخارى ح )

 

يوم  قال: "من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليهr أبيه رضى هللا عنه عن النىب عبد هللا عن عن سامل بن (3)
 :r ذلك منه فقال النىب القيامة، قال أبو بكر: اي رسول هللا، إن أحد شقى إزارى يسرتخى إال أن أتعاهد

  .(5784لست ممن يصنعه خيالء" رواه البخارى ح)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 139 

 

 فقام جير ثوبه r : خسفت الشمس وحنن عند النىباحلسن عن أىب بكرة رضى هللا عنه قال عن (4)

وقال: إن  [( الناس، فصلى ركعتني، فجلى عنها، مث أقبل علينا3مستعجال حىت أتى املسجد، واثب)]
حىت يكشفها( رواه البخارى  الشمس والقمر آيتان من آايت هللا، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا هللا

  .(5785ح)

 

قال: "ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا" رواه  r رسول هللا رضى هللا عنه ـ أن عن أىب هريرة (5)
  0(5788ح) البخارى

 

رجل جير إزاره إذا خسف به، فهو  قال: "بينا r عن سامل بن عبد هللا أن أابه حدثه أن رسول هللا (6)
  .(5790ح) يتجلجل ىف األرض إىل يوم القيامة" رواه البخارى

 

يقضى فيه، فسألته عن هذا  عن شعبة قال: لقيت حمارب بن داثر على فرس وهو أيتى مكانه الذى (7)
ـ يقول: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه  احلديث، فحدثىن فقال: مسعت عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما

إزاره؟ قال: ما خص إزارا وال  يوم القيامة، فقلت حملارب: أذكر وسلم:"من جر ثوبه خميلة مل ينظر هللا إليه
  .(5791ح) قميصا" رواه البخارى

 

املرخى له، اجلر طرفه خيالء، كما جاء  (املسبل إزاره) :r قال اإلمام النووى ىف احلديث األول:" وأما قوله
ء خيصص ثوبه خيالء( واخليالء: الكرب؛ وهذا التقييد ابجلر خيال مفسرا ىف احلديث اآلخر: )ال ينظر هللا من جير

ىف ذلك ألىب بكر  r ويدل على أن املراد ابلوعيد من جره خيالء، وقد رخص النىب عموم املسبل إزاره،
بن جرير  رضى هللا عنه، وقال: "لست منهم" إذ كان جره لغري خيالء، وقال اإلمام أبو جعفر حممد الصديق

القميص وغريه حكمه، قلت  كم غريه منالطربى وغريه: وذكر إسبال اإلزار وحده؛ ألنه كان عامة لباسهم، وح
من رواية سامل بن عبد هللا عن أبيه  r هللا ]أى النووى[: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كالم رسول

ىف اإلزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيالء مل ينظر هللا تعاىل  قال: اإلسبال r رضى هللا عنهم عن النىب
  0[(4وهللا أعلم")]0أبو داود والنسائى وابن ماجه إبسناد حسن[رواه ] "إليه يوم القيامة

 

روينا أن أاب بكر  [(، وقال أيضا: " وقد5اخلطاىب: " إمنا هنى عن اإلسبال ملا فيه من النخوة والكرب")] وقال
ىف ذلك وقال: لست منهم، وكان  فيما يسقط من اإلزار فرخص له r رضى هللا عنه ـ استأذن رسول هللا

اخليالء والكرب، وكان رجال حنيفا قليل اللحم، وكان ال  ب ىف ذلك ما علمه من نقاء سره، وأنه ال يقصد بهالسب
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  0[(6ىف ذلك وعذره")] r حقوه فإذا سقط إزاره جره، فرخص له رسول هللا يستمسك إزاره إذا شده على

 

 ه للخيالء:" وىف هذهابن حجر ىف شرحه لألحاديث الىت ذكرها البخارى حتت ابب من جر ثوب وقال

حترميه أيضا، لكن  األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، وأما اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث
الوارد ىف ذم اإلسبال حممول على املقيد  استدل ابلتقييد ىف هذه األحاديث ابخليالء على أن اإلطالق ىف الزجر

  .اخليالء منهنا، فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم 

 

إال أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم  قال ابن عبد الرب: مفهومه أن اجلر لغري اخليالء ال يلحقه الوعيد،
الكعبني للخيالء، فإن كان لغريمها فهو مكروه، وهكذا نص  وقال النووى: اإلسبال حتت 0على كل حال

قال: واملستحب أن يكون إالزار إىل نصف الساق، للخيالء، ولغري اخليالء  الشافعى على الفرق بني اجلر
وإال فمنع تنزيه؛  كراهة ما حتته إىل الكعبني، وما نزل عن الكعبني ممنوع منع حترمي إن كان للخيالء، واجلائز بال

  0[(7ابإلسبال للخيالء")] ألن األحاديث الواردة ىف الزجر من اإلسبال مطلقة فيجب تقييدها

 

يوجه أكرب العناية إىل النيات واملعاّن القلبية؛ كالكرب والفخر  ابق خنلص إىل ما أيتى: الدينمن كالم العلماء الس
 أمراض القلوب أما جمرد تقصري إزار أو ثوب فإنه داخل ىف ابب التحسينات الىت تتعلق والبطر وحنوها من

اآلخرين إذا كان مثة  م علىابآلداب واملكمالت؛ فمن أراد أن يقصر ثيابه فبها ونعمت، ولكن ال يلقى ابللو 
إن اإلمام الطربى جيعل مراعاة زى الزمان من  إطالة عادية اتبعة للعرف والعادة بعيدة عن الكرب واخليالء بل

  0[(8املروءة ما مل يكن إمثا، وىف خمالفة الزى ضرب من الشهرة")] املروءة يقول: " إن مراعاة زى الزمان من

 

 الشباب الدنيا عليه وال يقعدها ويشددون النكري على غريهم فيها. بل ال يستحق أن يقيم وهذا موضوع

يلتزموا به وهللا تعاىل أعلى  عليهم أن يهتموا مبا هو أكرب من ذلك وأفيد هلم من دعوة غري امللتزمني بدينهم كى
  .وأعلم

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------
-------------  
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م 2003هـ  1424 االعتصام لإلمام الشاطىب بتحقيق سيد إبراهيم ط/ دار احلديث القاهرة ( [1])
173 ،174.  

 

  .174االعتصام  ( [2])

 

  .أى رجعوا إىل املسجد بعد أن كانوا خرجوا منه :اثب الناس ( [3])

 

، 2/288م 1997هـ ـ  1418دار املنار  /1النووى ط شرح صحيح مسلم لإلمام ( [4])
289.  

 

  .4/195م  1981هـ ـ  1401املكتبة العلمية ـ بريوت  /2للخطاىب ، ط معامل السنن ( [5])

 

  .4/196معامل السنن  ( [6])

 

  .311، 10/310فتح البارى بشرح صحيح البخارى  ( [7])

 

  .12/424فتح البارى  ( [8])

 

ك اختلف الناس يف حكم العمامة و منهم من كان ال السابق كذل الكاتب انه يف و اضيف على ايضا لكالم
 عمامة فوق رأسه يعتد بشهادة من ليست له

 

  عظمة هذا الدين و مقاصده فالزمن يعيد نفسه فقط لك الدارس لكالم السلف و التاريخ يفهم

 

 للصواب و السالم عليكم ارجوا ان اكون شرحت االمر جيدا و هللا املوفق

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة
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 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إلكتروني إلى التقرتيإرسال رسالة بريد 

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     30#   
28-01-2009, PM 07:40  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
هلا وزن يف املناقشات العلمية فاظن ان مذهب  اشكرك اي اخ عامي على كل هذه التعليقات و ان كان ليس

  ادلة كثرية غري هذا احلديث اجلمهور اتضح عند اجلميع و قد اوردان

 

كذلك اشكرك الين تعلمت الكثري معك و شكرا لالخت  م وو اترك االخوة املشاركني النظر فيها و احلك
 كدت انساه مع مناقشاتك السلفية ابية فقد نبهتين المر مهم

 

  اصل له اصال و تعلمت درسا ان ال اضيع وقيت مع من جيادل يف ما ال

 
 

هم فاننا ال جنين ان نبتعد عن اجلدال و تبادل الت و انصح االخوة هبذه النصيحة ان نتجه للمناقشات العلمية و
  من ذلك شيئا

 

ال  االدلة و ليس عيبا ان خنتلف يف املسألة فكل و ما يرجحه لكن ال ندخل يف جدال يف امور و ان نناقش
ال فمثل هذه  اصل هلا و نتفرع لقضااي فرعية ليست اصل النقاش كمسألة هل استدل السلف ابحلديث ام

قبلنا اي كالم من عند السلف فعندما  ل االمور الفقهية هكذا ملااملسألة ال ينبين عليها شيئ و لو انقشنا ك
يستعمل هذا احلديث يف استدالله فاالصل ان االئمة اعالم  أيتينا قول الشافعي ال نقول رمبا الشافعي مل

صح عنده حديث ال نقول عنه رمبا مل يستعمله فحديث العالء بن عبد الرمحان  جامعون للكثري من العلم فمن
هناك من  االمام مالك و الشافعي و امحد بن حنبل و النووي و بن عبد الرب و غريهم كثري فان كان ندصح ع
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  اوهام يظن اهنم حفظوه و مل يستدلوا به فاقول احلمد هلل الذي عافاان من مثل هذه

 

  هنا ندخل يف الدعاوي و يف امور اظن ان الكل يعرف هنايتها

 

ان ال اجيب  ناقشات يف مثل هذا النوع و كان ذلك خطأ مين اد املفروضاعتذر لالخوة على دخويل يف م و
االئمة اال استئناسا و هذا الذي  االخ اصال يف ادعاءات مثل هذه اد االصل اتباع الدليل و ال نذكر اقوال

 يلزمنا مناقشته

 

السالم عليكم و رمحة  مناقشة علمية كي يتبني لنا احلق و هللا اهلادي للصواب و و حنن يف انتظار من يناقش
 بركاته هللا و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 الءللخي نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     31#   
28-01-2009, PM 07:55  

    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس
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  املشاركة األصلية كتبت بواسطة سلفية أبية

  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

األسلوب وأرى انه صار جدال  وهللا إين ألعجب من كوننا أخوة والكل حريص على احلق أن نتحاور هبذا
 ... الغري وهللا املستعان

 .. ديث فماردكم عليهاابن مسعود رضي هللا عنه ..مشابه ملا جاء يف هذه احل ماذكرمت من رواية

 : األلباين رمحه هللا قال

التعليق.. هـذا احلديث يرويه اإلمام أمحد يف  فامسعوا اآلن معي هذا احلديث، وانتبهوا بعد ذلك ملا يلي من
ذهب عن ذهن -إبسناد قـوي: عن عمرو بن فالن األنصاري  مسنده اجلامع لألحاديث الكثرية الطيبة

قال الراوي: )بينما هو ميشي قد  -ابلكامل فقال:عن عمرو بن فالن األنصاري  الراوي اسم عمرو الصحايب
اللهم عبدك ابن  :إزاره، حلَ قه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول أسبل

ت بي-الساقني. فقال: اي عمرو !  عبدك ابن أمتك، قال عمرو: فقلت: اي رسول هللا! إين رجل مَحْش
-عمرو ! إن هللا عز وجل قد أحسن كل شيء َخْلَقه  قال: اي -القصيد يف هذا النداء من الرسول الكرمي

م قليل حلم الساقني، وكل من يراه قد  هذا جوابه لقوله: إين مَحْش الساقني، أي: دقيقهما، يعين: أنه مُعَّظ 
هللا عليه  رو ! وضرب رسول هللا صلىاي عمرو ! إن هللا عز وجل قد أحسن كل شيء َخْلَقه، اي عم -يضحك

موضع اإلزار، مث فعل ذلك  فقال: اي عمرو ! هذا -وآله سلم أبربع أصابع بكفه اليمىن حتت ركبة عمرو 
فصارت -مث رفعها، مث وضعها حتت الثانية  -أي: وضع أربع أصابع حتت األربع أصابع األوىل-مرة اثنية 

 موضع اإلزار(. انتهى احلديث ذافقال: اي عمرو ! ه -اثنيت عشرة أصبعاً 

حتديد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملوضع اإلزار وملاذا  فما قولكم يف
  إن مل يكن هذا الفعل عظيما ،،،، سيأخذ رسول هللا بناصيته

ولكن لألسف ليس مرادي ماذكرمت أبدا فأرجو مراجعة  ابرك هللا فيكم
ب على تساؤيل ..الذي قصدت منه مل جت مااقتبسته من مشاركيت األخرية فأنت

هذا الصحايب رضوان هللا  أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هاله مارأى من أمر
أن الصحايب  عليه حىت انه وضع يده على انصيته ممايدل على عظم األمر رغم

  مل يقصد اخليالء وإمنا حلاجة ..فهذا القول هو ضد ماذكرمت
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يالء ؟؟؟؟؟ وماقولكم يف حتديده صلى هللا تقولون جبواز اإلسبال بغري خ فكيف
 ملوضع اإلزار ؟؟؟؟؟؟ عليه وسلم

 

  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 الشيخ السعدي رمحه هللا اآلية اجلامعة حلسن اخللق مع الناس من درر تفسري

 ابن تيمية إجابة أليب القاسم املغريب سالمالوصية النافعة واملميزة لشيخ اإل

 الدعاء أبمور الدنيا يف الصالة هل جيوز

 واستنباط رائع هلذه اآلية من سورة الرعد إلبن القيم رمحه هللا تفسري

 إبذن هللا ...إلزم هذا ... تكن من خري الناس على وجه األرض

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  ربه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يف صحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى عالمة
  وأسفه على قربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه

 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 ن المشاركات التي كتبها الحافظةالبحث ع

 

     32#   
28-01-2009, PM 08:22  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 : هبذا احلديث اجبناك اي اخيت احلديث ال يؤخد وحده و ماذا تفعلني

 

( عن عكرمة قال : 6147الشعب ) ( و البيهقي يف24831( و ابن أيب شيبة )4096روى أبو داود )
يته على ظهر قدميه ، ويرفع اإلزار مما وراءه ، فقلت حاش رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حىت يقع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححه األلباين رمحه هللا يف :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت

 . (1238الصحيحة )

: و يكره ( 4/368هللا يف ) شرح العمدة  و انظري النكار االمام امحد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
يعين اإلمام أمحد  –بن إبراهيم : دخلت على أيب عبد هللا  تقصري الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق

من الرُّكبة و َفوَق نصف  السهاق ، فقال : أَيٍش هذا ؛ و أنكره ، و يف رواية :  ء و عليه قميٌص قصرٌي أسفل
ُر َنفَسك .اهـ أيش َ ُتَشهّ   هذا ، مل 

 

صلى هللا عليه وآله سلم أبربع أصابع بكفه اليمىن حتت ركبة عمرو  يت اوردتيه فيه وضرب رسول هللااحلديث ال
 .هذا موضع اإلزار ! ء فقال: اي عمرو

 

رغم ذلك انكر عليه االمام امحد الن العادة  فانظري هلذا و قول االمام امحد اليس القميص بنفس املسافة و
 عنه هتغريت فاصبح ذلك من التشهري فنها

 
 

عليه الصالة و السالم يراد به عادة  االحاديث ال تؤخد فرادى و قد اخربانك ان االسبال يف عهد رسول هللا
بني االحاديث و كون الرسول عليه الصالة و السالم  اخليالء و ال حنكم من حديث واحد املفروض اجلمع

  للجماعة فهذا ال غرابة فيه انكر ذلك على الصحايب النه خمالف

 

االحاديث االخرى فهذا تصريح عبد هللا بن العباس يف لباسه و  و ال ميكننا ان أنخد هذا احلديث فقط مث نرتك
الصالة و السالم و هذا عبد هللا بن مسعود و هذا رسول هللا عليه الصالة و السالم  يرفع ذلك للرسول عليه

  جير ازارة يف اخلسوف و احلديث يف البخاري خرج

 

 !!! ل هذه االحاديثاين سنضع ك
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ان االسبال اريد به اخليالء  املفروض مجع كل االدلة مع بعضها و ال نعارض االحاديث مع بعضها فنقول
  وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة لتصريح الرسول عليه الصالة و السالم بذلك يف قوله وإايك

 

هذه االحاديث تدل ان انكار رسول هللا عليه  مربوط ابملخيلة فكل فهذا من املنطوق ال أتويل فيه االسبال
الصحايب جاء الن الصحايب عمل عمال خمالفا ملا كان عليه العرف و هذا امر عادي  الصالة و السالم على

  انكاره على عبد هللا بن عمر فانظري

 

يف ذلك  علة اخليالء و هذا حتديد حسب عادة القوم اما حتديد موضع االزار فهو من املنطوق كما نطقت
أئمة املسلمني املقتدى هبم ، يقول : " كانت الشهرة فيما مضى يف  العهد فهذا أيوب السختياين و هو من

 " اليوم يف تقصريها تذييلها ، و الشهرة

 

  يف ذلك الزمان ال يراد به يف هذا الزمان ادن التحديد يتغري حسب العصور و ما كان يراد به اخليالء

 

 أنيت للرتجيح اال اذا عجزان عن اجلمع جنمعها و الاالصل يف االدلة ان 

 

يعارض االحاديث االخرى فانت مل تستعملي حديث عبد هللا بن  فاخدك هبذا الدليل دون غريه يف التحرمي
عمر و حديث جابر بن سليم و اثر عبدهللا بن مسعود و حديث البخاري يف  العباس و حديث عبد هللا بن

  و الكثري منها ايب هريرة اخلسوف و حديث

 

االخرى فان استطعت ان جتمعي بني االحاديث ابلتحرمي  فال جيوز ان تعارضي حبديث ما مل توجهي االحاديث
نعارض به الباقي فهذا ال جيوز فاالصل االخد بكل االحاديث ادن حاويل  فافعلي لكن ان أنيت حبديث واحد و

اقض حىت يتحد مع ترجيحك و هو التحرمي فان االحاديث و تعللي الذي ظاهره التن ان تنظري يف كل
  ذلك سيكون قولك قوي كفاية استطعيت

 

انتظار مشاركتك القادمة مع ذكر ما ترينه من احاديث  و هذا ما نستعمله يف كل طرق االستدالل و اان يف
 يعارض مذهبك يساند مذهبك و تعليل ما نراه

 

 و السالم عليكم و رمحة هللا
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  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 يد إلكتروني إلى التقرتيإرسال رسالة بر

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     33#   
28-01-2009, PM 08:57  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 عفوك ايرب

 

 ...والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد احلمد هلل

توضيح أمر قد سئل عنه األخ )العامي( األخ )التقريت( ولست هنا مائال  فإنين من خالل هذه األسطر سأبني
 :استوقفتين مسألتانخمطئا أحدمها، بل  ألحد منهما أو

 .(األئمة حلديث أنه يعمل به األوىل: قولكم: )ليس دليال رواية أحد

 .العلماء والسلف الثانية: طلبكم من استدل حبديث )العروة(!!!!! من

 :فأقول وابهلل التوفيق

حلديث اليت ال يشق األئمة احملدثني رضوان هللا عليهم مع مكانتهم يف علم ا أما املسألة األوىل: فليعلم الناظر أن
 .إال أهنم مع ذلك أيضا فقهاء ال خيتلف فيهم اثنان هلا غبار؛
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 املصنفة ولو كانت احلديثية، وتتمثل تقريراهتم الفقهية يف أبواب الرتاجم اليت فلذلك ضمنوا فقههم كتبهم

 .أحبيت يضعوهنا ويرتمجون هبا األحاديث اليت يسوقوهنا حتت هذه الرتمجة، وال خيفاكم هذا

 .وعليه فال مسوغ لقول: أنه ال يستلزم ذكره للدليل العمل به

أما إذا عرفنا أنه  يصدق هذا؟ إذا عرفنا أن احملدث طريقته يف كتابة السنة السرد واجلمع والرواية فقط، نعم مىت
 .متبعا يبوب ويعنون عرفنا أنه قصد قصدا معينا، وأراد مرادا منهجيا

من خالل رواايهتم احلديثية  لماء واحملققني يف مجع فقه األئمة احملدثنيوقد شاهدان حماولة جادة من الع
 .املكتبات واستشهاداهتم، والرسائل والبحوث يف ذلك مبثوثة يف

احلديث مستدال على التحرمي، فأقول وابهلل  أما ابلنسبة للمسألة الثانية: فسأسرد لكم على عجالة من قال هبذا
 :التوفيق

( حيث بوب على احلديث بقوله: )ابب ما جاء يف إسبال الرجل 2/914املوطأ ) هللا اإلمام مالك رمحه (1
ال  مفهوم هذا التبويب وهذا الدليل حتته يقرر حرمة جر الثوب حتت الكعبني وبدون استثناء، ثوبه(. حيث

 .خيالء وال غري خيالء

: )ابب يف قدر موضع اإلزار(. احلديث بقوله ( حيث بوب على4/59اإلمام أبو داود رمحه هللا )السنن  (2
أنه ما ختطى املوضع الشرعي احملدد يف احلديث فهو حمظور حرام،  :ومفهوم هذا االستدالل به حتت هذا الباب

 .وعدم نظر هللا إليه وسبب يف دخول النار

 حيث بوب على احلديث قال: )بيان اخلرب (5/250اإلمام أيب عوانة االسفرايين رمحه هللا )املسند  (3
والتشديد على من جيعل دون الكعبني(. وهذه الرتمجة صرحية من  املوجب رفع الرجل إزاره إىل أنصاف الساقني

 .بيان سبب استدالله وروايته للحديث اإلمام أيب عوانة يف

حيث بوب على احلديث بقوله: )ذكر اإلخبار عن  (12/262 اإلمام ابن حبان رمحه هللا )الصحيح (4
مشابه لتبويب أيب داود رمحه هللا، فالتعليق واحد. مث وضعه حتت ابب آخر  ء املسلم(. وهوموضع اإلزار للمر 

نعوذ ابهلل  فغي الفهم فقال: )ذكر البيان أبن البس اإلزار من أسفل من الكعبني خياف عليه النار أشد صراحة
 .ال منها(. وهذا كالم صريح يف اختيار اإلمام التحرمي، سواء اختال أم

َمْسأََلٌة َواَل جُتْز ُئ الصهاَلُة مم هْن َجره ) :وما قبلها( وذلك عند قوله 4/75ام ابن حزم رمحه هللا )احمللى اإلم (5
( حيث استدل رمحه هللا ابحلديث يف بيان حترمي إسبال اإلزار وجره سواء ثـَْوَبُه ُخَياَلَء من أكان للخيالء  الرّ َجال 

 .حيصل القصد. فتنبه استلزام جر الثوب للخيالء ولو مل أو ال. ومضمون استدالله رمحه هللا

بقوله: )ابب موضع اإلزار من  ( حيث بوب على احلديث2/244اإلمام البيهقي )السنن الكربى  (6
 .هللا تعاىل الرجل(. ومفهومه هو مفهوم كالم األئمة السابقني رمحهم

مالك: وروي عن عمر بن  ه حلديث( حيث قال عند شرح20/228اإلمام ابن عبد الرب )التمهيد  (7
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النار. وسئل سامل بن عبد هللا بن عمر عما جاء  اخلطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول: فضول الثياب يف
فقال: بل يف القميص واإلزار والرداء والعمامة. وقال طاووس: الرداء  يف إسبال اإلزار أذلك يف اإلزار خاصة؟

أسفل  . وروي عن انفع أنه سئل عن قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ماواالهلل صلىاإلزار فوق القميص
 .القدمني من الكعبني ففي النار من الثياب" فقال: وما ذنب الثياب؟ بل هو من

 .أعلم قال أبو عمر: ال جيوز للرجل أن جير ثوبه خيالء وبطرا وهللا

منصور عن أيب وائل عن ابن  يب شيبة عن وكيع عنفإن قيل: إن ابن مسعود كان يسبل إزاره؛ ملا ذكره ابن أ
 .الساقني مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له؛ فقال: إين رجل محش

 .به قيل: ذلك لعله أذن له كما أذن لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب فيتجمل

لعزيز عمر بن عبد ا وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونس عن األوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال: كانت قمص
أن يستغرق الكعبني؛ كما إذ قيل يف  وثيابه فيما بني الكعب والشراك. وهذا حيتمل أن يكون عمر ذهب إىل

يقصر عنهما، إال أن معىن هذا خمالف ملعىن الوضوء ولكن  الوضوء )إىل الكعبني( استغرقهما وكان االحتياط أن
بكر: "لست منهم" أي لست ممن جير ثوبه هللا صلى هللا عليه وسلم أليب  عمر ليس منهم كما قال رسول

 .وقد مضى هذا املعىن مكررا يف مواضع من كتابنا هذا واحلمد هلل .خيالء وبطرا

 .(: قال أبو عمر: قد كانت العرب متدح تشمري اإلزار310ص/8االستذكار ج) وقال يف

  :بن نويرة يف راثئه ألخيه مالك بن نويرة وقال متمم

  الكعبني من ثوبه فضل لندى وليس علىتراه كنصل السيف يهتز ل

  :وقال العجري السلويل

  حىت ينصف الساق مئزري وكنت إذا داع دعا ملضوفة أمشر

التمهيد. وأمجع العلماء على أن تشمري الثياب للرجال ال  وقد زدان معاين هذا الباب بياان ابآلاثر واألشعار يف
 .للنساء

 ث استدل ابحلديث مقررا للمسـألة، ومؤيدا قول الشيخ ابن( حي19/66القرطيب )التفسري  اإلمام (8

وتوعد ما حتته ابلنار،  العريب، حيث قال: فقد جعل النيب صلى هللا عليه وسلم الغاية يف لباس اإلزار الكعب
رفعها أبيديهم؟ وهذه حالة الكرب وقائدة العجب،  فما ابل رجال يرسلون أذايهلم ويطيلون ثياهبم مث يتكلفون

 .ويلحقون أنفسهم مبن مل جيعل هللا معه غريه وال أحلق به سواه ما يف األمر أهنم يعصون وينجسون وأشد

 

 على نبينا حممد وآله وصحبه وصلى هللا وسلم

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع
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 هللا حديث )الثقلني( من رواايت أئمة السنة رمحهم

 (دراسة حديث )ماء زمزم ملا شرب له

 املعقوله اشحذ ذهنك قليال مبعرفة املراد واطلب جائزتك

 اإلقتناء كتاب صغري يف حجمه كبري يف نفعه؛ يستحق

 السبق حصراي وهلذا املنتدى القّيم ابلذات أقدم هذا

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     34#   
28-01-2009, PM 09:17  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  شكرا لك اخي السكران التميمي فمشاركة جيدة فعال

 

 أيخدوه ابحلسبان فاحلديث ان صح عند امام فهو أيخد به اكيد فال يصح ان نقول اهنم حفظوه و مل

 

ملعرفة مذهبهم و من هنا عرفنا ان مذهب  قرينة اما ما ذكرته من تبويب احملدثني فهو صحيح فتبويب احملدثني
  البخاري هو التحرمي للخيالء
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 اسباب ادري ما نقلته عن بعض احملدثني لكن عند االمام مالك ال اوافقك الرأي لعدة ال

قد شرح املوطأ اكثر من عامل  انه اورد حديث عدم نظر هلل للمختال حتت ابب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه و
بل العكس اغلب املالكية قرروا الكراهة و املفروض  بد الرب و الباجي و مل يقرروا ما ذهبت اليهو منهم بن ع

  املسألة من اقوال اعالم مذهبهم فهم ادرى بتوجهات ائمتهم ان حنكم على مذهب ائمة املذاهب يف

 

  كانت ستفيد مذهبك ان صاحب التفريع يرى التحرمي اطالقا اذكر لك فائدة و ان

 

  فمذهبه الكراهة ايضا و قد نقلت اقواله و ذلك مذهب شيخه الباجي ايضا ن عبد الرباما ب

الثياب مذموم  الرب: مفهومه أن اجلر لغري اخليالء ال يلحقه الوعيد إال أن جر القميص وغريه من قال ابن عبد
 .على كل حال

 
 

العلماء حسب تبويباهتم هكذا نرجع  نقلت لنا من وجه ذلك من اما ما ذكرته عن ابقي احملدثني فيا حبذا لو
 احملدثني حسب االبواب ليس ابالمر اهلني و االفضل الرجوع اليه الصحاب املعرفة فلو اليها الن توجيه فقه

 فيها تكرمت و احلتنا على مراجعك هكذا نطلع على املسألة و نستطيع اكمال النقاش

 
 

 و السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

 

  اجمللس العلمي يف لتقريتا من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 الة بريد إلكتروني إلى التقرتيإرسال رس

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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    احلافظة

 Dec 2008 :اتريخ التسجيل

 uae :الدولة

  134املشاركات: 

 21املواضيع: 

 113مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

عليه وآله سلم أبربع أصابع بكفه اليمىن حتت ركبة  احلديث اليت اوردتيه فيه وضرب رسول هللا صلى هللا
 .اإلزار عمرو ء فقال: اي عمرو ! هذا موضع

د الن العادة عليه االمام امح فانظري هلذا و قول االمام امحد اليس القميص بنفس املسافة و رغم ذلك انكر
 عنه تغريت فاصبح ذلك من التشهري فنهاه

وتقدميه على قول اإلمام امحد هنا ألن احلديث صريح جدااا وواضح وإن  ابرك هللا فيكم األوىل األخذ ابحلديث
 ... تغري أقول مل حيدد الرسول صلى هللا عليه وسلم وخيص هذه املسألة بزمان دون زمان قلتم أن الزمن

 :اقتباس

  شاركة األصلية كتبت بواسطة التقريتامل

 ازارة يف اخلسوف و احلديث يف البخاري و هذا رسول هللا عليه الصالة و السالم خرج جير

 ... ذلك أنك تريد ان تثبت ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان جير ازاره هل يعين

وإمنا ملا كان  غري صحيح ..هذا ليس بدليل لكم وإمنا ضدكم ..أن رسول هللا يف األصل كان الجير ازاره هذا
  . قصدعليه من اخلوف والسرعة للصالة حدث ذلك دون 

 
 
 

الفقيه املرتف إذا ليم يف تفصيل فرجية حتت كعبيه، وقيل له: قد قال النيب  وكذلك ترى: قال الذهيب رمحه هللا
جر إزاره  عليه وسلم: " ما أسفل من الكعبني من االزار ففي النار "، يقول: إمنا قال هذا فيمن صلى هللا

 .خيالء، وأان ال أفعل خيالء

إىل نص مستقل عام، فيخصه حبديث آخر مستقل مبعىن اخليالء،  فسه احلمقاء، ويعمدفرتاه يكابر، ويربئ ن
  " اي رسول هللا يسرتخي إزاري، فقال: " لست اي أاب بكر ممن يفعله خيالء ويرتخص بقول الصديق: إنه
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، مث فيما الكعب أبو بكر رضي هللا عنه مل يكن يشد إزاره مسدوال على كعبيه أوال، بل كان يشده فوق :فقلنا
 .بعد يسرتخي

ساقيه، ال جناح عليه فيما بني ذلك وبني الكعبني ". ومثل  وقد قال عليه السالم: " إزرة املؤمن إىل أنصاب
 .سراويل مغطيا لكعابه هذا يف النهي ملن فصل

 .ومنه طول األكمام زائدا، وتطويل العذبة

 .خيالء كامن يف النفوس وكل هذا من

 .اإلنكار على اجلهلة.( انتهى ابجلهل، والعامل ال عذر له يف تركهوقد يعذر الواحد منهم 

 

 .... هذه املسألة ويكفي هذا احلديث يف حسم

 

 .سليم بن جابر وصححه األلباين وهو طرف من حديث رواه البخاري يف األدب املفرد عن

  ""وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة وال حيبها هللا احلديث: ""وإايك

 

 !!!!!!!!!!!!!!!؟ م على أمر الحيبه هللافهل تُقد

 

  اجمللس العلمي يف احلافظة من مواضيع

 فيه التعدد كابوسا ذج اندرة يف زمن أصبحزوجُتَك زوجي فهل تقبل ؟؟ منا

 سورة الرعد إلبن القيم رمحه هللا تفسري واستنباط رائع هلذه اآلية من

  ...اكتب يل كالما ينفعين هللا به  ..أوصين

 رجب كذلك وّفقه هللا وسدده وأهلمه رشده وعلمه مامل يكن يعلم(كالم نفيس وقيم إلبن من كان)

 الشيخ السعدي رمحه هللا اآلية اجلامعة حلسن اخللق مع الناس من درر تفسري

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

  قال ابن القيم رمحه هللا

غري مرضاته  ه ، واستعداده للقائه ، وحزنه على وقت مر يفصحة اإلرادة : أن يكون هم املريد رضى رب عالمة
  وأسفه على قربه واألنس به . ومجاع ذلك أن يصبح وميسي وليس له هم غريه
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 الحافظة

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى الحافظة

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الحافظة

 لمشاركات التي كتبها الحافظةالبحث عن ا
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28-01-2009, PM 11:12  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
نبحث يف املسألة و ال نسيئ الظن يف بعض و اظن  قد اجبنا مبا فيه الكفاية ابلنسبة للحديث املذكور حنن

 الكالم مبسوط فارجعي له و قد رددان على كالم الذهيب ايضا الكالم واضح قد اخدان بكل االحاديث و

 
 

و  تفصيل يف املسألة تفضلي و ال تسيئي الظن فتظين اننا حند كالم رسول هللا عليه الصالة دكان كان عن
تظين ان االمام امحد و  السالم بزمن فبارك هللا فيك ال تعيدي ذلك الننا نقلنا كالم علماء اجالء فان كنيت

 زمن فاقول لك انت تسيئن الظنعليه الصالة ب االمام ايوب السختياين تركوا احلديث و حدوا كالم رسول هللا

 

السالم قائم و حنن حنرم كل ما اريد به اخليالء و مل نرد منه كالمه شيئا لكن  فكالم رسول هللا عليه الصالة و
العادات و االن  التحديد يتغري ابلزمن النه من العادات و هذا واضح اما ان كنيت ال ترين ذلك من ابب قلنا

  فصلي يف االدلة االسبال حمرم مطلقا فتفضلي

 

ابملخيلة  وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة وال حيبها هللا فهو حجة عليك فانظري ربط االسبال اما حديث وإايك
هنا فقط ابلنسبة لالسبال ابخليالء و  و هذا ما قررانه من البداية ان االسبال خيالء حرام فلو كان تقديرالكالم

  ال يقصد االخر سيصبح

 

مفهوم الكالم هو  املخيلة لالزار فإهنا من املخيلة وال حيبها هللا و هذا ال يستقيم به الكالم ادن الوإايك وإسب
  احلصر اي ان علة االسبال يف املخيلة و هذا ما قررانه من البداية

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://majles.alukah.net/member.php?u=28805
http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=28805
http://majles.alukah.net/sendmessage.php?do=mailmember&u=28805
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=28805
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=28805
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=28805
http://majles.alukah.net/report.php?p=185594
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=185594&postcount=36
http://majles.alukah.net/member.php?u=27163


 156 

 
 

إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حىت يقع حاشيته على  و اعيد لك هذا احلديث عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس
صلى هللا عليه وسلم يتزر  قال : رأيت رسول هللا اإلزار مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ ، ويرفع هر قدميهظ

 . (1238) اإلزرة " وصححه األلباين رمحه هللا يف الصحيحة هذه

 
 

 !!!!! ادن اخيت ما رأيك هنا هل سرتدي هذا احلديث

 

 هتنا لذلكارجوا منك ان ال تدخلينا يف اجلدل فانت من نب و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     37#   
28-01-2009, PM 11:57  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  لفهم طريقة مجع االدلة انقل لكم احاديث من كنز العمال
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الذي يشرب قائما  لو يعلم :عن الزهري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 41816
  .الستقاء ما يف بطنه

 
 

  .(ابن جرير)

 
 

فبلغ ذلك عليا فدعا  :قال يب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ء مبثله؛عن أ 41817
  .مباء فشربه قائما

 
 

  .(ابن جرير)

 

أشرب قائما فقد رأيت رسول هللا  إن :قال ؟أتشرب قائما :رأيت عليا يشرب قائما فقلت :عن ميسرة قال
 .رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب قاعدا ، وإن أشرب قاعدا فقدصلى هللا عليه وسلم يشرب قائما

 
 

 ?? التعارض فهل سنرتك حديثا و نعمل ابالخر فانظروا ظاهر االحاديث

 

كل االدلة و ال نرتك دليال بدون العمل به فان استطعتم مجعها يف قول كما  نفس الشيئ يف االسبال حناول مجع
 فافعلوا مجعناها

 
 

 الصحيح فهم االخوة العلة يف االسبال سنسوق هذا احلديثكي ي

 

من جر شيئاً خيالء مل ينظر هللا إليه  حديث ابن عمر رضي هللا عنهما: "اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة،
( وابن ماجة 8/208( والنسائي )4094وأبو داود ) يوم القيامة". رواه ابن أيب شيبة يف املصنف،

  .أيب رواد من طريق عبد العزيز بن( وغريهم 3576)

 

أن يقال: أّن فيه حكمني، اإلسبال مطلًقا،  فقد أمجل اإلسبال املنهي عنه مث بنّي املقصود ابلنهي. فهل يصلح
  واجلر خيالء ؟؟؟
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 يستقيم، ألنك أّّن توجهت وجدت اإلسبال مرادًفا للجّر ومقّيًدا ابملخيلة ال ميكن ذلك وال

 

السالم وإايك وإسبال  تنتبهوا له ان اجلمل تكون اخبارية او انشائية فقوله عليه الصالة واخر ال بد ان  امر
 . اإلزار فإهنا من املخيلة وال حيبها هللا

اليوم  االزار فاهنا من املخيلة ال ميكن ان يكون حكم الننا نعرف ابلضرورة ان ليس كل اسبال و اايك و اسبال
 تعترب االسبال خميلة و هذا الذي شرحناه سابقا ان العرب سابقا به خميلة فادن هذه مجلة اخبارية

 

ال يريد بذلك إال املخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم  و حديُث ابن عمر رضي هللا عنهما الذي فيه: "من جر إزاره
  .( وغريمها8585وأبو عوانة ) (2085القيامة" رواه مسلم )

 

مجلة رسول هللا عليه الصالة و السالم السابقة اخبارية عن  ك تثبت انيقطع كل أتويل فزايدة ال يريد اال ذل
 لذلك قال عبد هللا بن عمر ال يريد اال ذلك و اال فما فائدة هذه الزايدة ان مل يكن واقع و ان الواقع تغري

 يرتتب فليها حكم و كل هذا يؤكد ان العلة يف اخليالء

 
 

 حاديث تدور عليها و تعلل هبا و حىت افعال الصحابة فهم كانوامن املنطوق و كل اال علة االسبال اخليالء

  ينكرون على املسبلني حبديث اخليالء مما يدل على اهنم فهموا العلة

 

 الذي فهمه مجهور العلماء و هللا املوفق للصواب و هذا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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     38#   
29-01-2009, AM 12:46  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ حلقنا " :ازيد فائدة من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه قال

 هحلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ بناحية ثوب عمرو بن زرارة األنصاري يف
إين محش الساقني  ويتواضع هلل، ويقول: " عبدك وابن عبدك وأمتك" حىت مسعها عمرو فقال: اي رسول هللا

 . " حيب املسبل ... احلديث فقال: "اي عمرو إن هللا قد أحسن كل شيء خلقه، اي عمرو إن هللا ال

 
 

و التواضع مل أييت هنا اال  عبدك وأمتك يدل على التواضع فقول الرسول عليه الصالة و السالم عبدك وابن
ان الظاهر أن عمرو فعل ذلك اختيااًل، كما يشري إليه قول أيب أمامة: " فجعل  من خوف اخليالء و منه نفهم

 ."هلل هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ بناحية ثوبه ويتواضع رسول

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي همشاهدة ملف

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     39#   
29-01-2009, AM 01:12  

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل    التقريت
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  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  الدليل هو و ازيد هذا الدليل ايضا كي اوضح ان العلة يف اخليالء و

 

 مصنف عبد الرزاق الصنعاين ء كتاب الصالة

  3609ال يكملها ء حديث: الرجل يصلي صالةابب 

مسعود أنه رأى رجلني يصليان ، أحدمها مسبل إزاره  عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، أو غريه ، عن ابن
فضحك قالوا : مما تضحك اي أاب عبد الرمحن ؟ قال : " عجبت هلذين  ، واآلخر ال يتم ركوعه وال سجوده ،

 . زاره فال ينظر هللا إليه ، وأما اآلخر فال يقبل هللا صالتهاملسبل إ الرجلني ، أما

 
 

الرجل يف الصالة و هذا  االثر رجاله ثقات فانظروا كيف قال عبد هللا بن مسعود ال ينظر هللا إليه رغم ان و
ظر هللا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ال ين يدل اهنم كانوا ينكرون االسبال للخيالء و اال فلماذا كان قول

  و الرجل يف الصالة اليه و العقوبة واردة ملن اسبل خيالء

 
 

 هذا دليل ان علة االسبال هي اخليالء

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 رسالة خاصة إلى التقرتي إرسال

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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     40#   
29-01-2009, AM 01:40  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
االسبال هو اخليالء حتما و احلديث صحيح صححه  انقل لكم دليال جديدا اخويت يثبت انه املقصود من

  الشيخ االلباين

 7402االلباين برقم  صحيح اجلامع

 
 

 املستدرك على الصحيحني للحاكم ء كتاب اللباس

  7447ن عباس ء حديث:حديث اب أما

الوهاب الفرا ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد بن إايس  أخربان احلسن بن يعقوب العدل ، ثنا حممد بن عبد
أيب متيمة اهلجيمي ، عن جابر بن سليم اهلجيمي ، رضي هللا عنه قال : لقيت  اجلريري ، عن أيب السليل ، عن

السالم  رق املدينة وعليه إزار من قطن منتشر احلاشية قلت : عليكصلى هللا عليه وسلم يف بعض ط رسول هللا
حتية امليت عليك السالم ، حتية  اي حممد أو اي رسول هللا فقال : " عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ،

خذ هكذا فقل قال : فسألته عن اإلزار فأقنع ظهره وأ امليت سالم عليكم ، سالم عليكم ، سالم عليكم " أي
أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور " "  مبعظم ساقه فقال : " هاهنا فإن

 صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هذا حديث

 
 

  هللا ال حيب كل خمتال فانظروا اخويت التعقيب االخري فإن أبيت فإن

 

 االسبال و اظن ان هذا احلديث فصل املقال يف تقييد

 

  اجمللس العلمي يف التقريت اضيعمن مو 

 للخيالء حترمي االسبال نظرة جديدة يف
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  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 سال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتيإر

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     41#   
29-01-2009, AM 08:26  

    القضاعي

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  203املشاركات: 

 10املواضيع: 

 193مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 . األخ التقريت زاده هللا علماً وبصرية

 تفريقك بني العصور من حيث داللة النصوص خطأ يف االستدالل ؟ ترى أنأال 

 ! صلى هللا عليه وسلم واصحابه كانوا يعدون جمرد اإلسبال خميلة فأنت تقر أبن النيب

 يلزم هذا الفهم يف هذا العصر ؟؟؟ مث تقول ولكنه ال

 -وهو عصران عصر الغثاء  - قادم يتصوروا أن مثة عصراً  فإن كان النيب أبيب هو وأمي واصحابه الكرام مل
 ! العصر ليس من املخيلة يصبح اإلسبال عند أهل هذا

واألمر مل يعلم هبذا التصور ليبينه لنا وحاشاه  فهل ربنا ورب كل شيء جل وعز وهو املشرّع صاحب احلكم
 سبحانه ؟؟؟

  . واألحكام األفهام وانتكاس الفطر أمور غري معتربة عند تطبيق النصوص فاعلم إن اختالل

 . وهذا أوالً 

املختال أن ال ينظر هللا إليه ,  و تستدل حبديث يف املسند يذكر أن عقوبة املختال النار , واملعلوم أن عقوبة
 !! الحتاد السبب املوجب للتحرمي وتقول أن يف ذلك دليل على احتاد العقوبة املؤدي

م دخول النار , وال عكس أي أن عقوبة من أسبل تستلز  وتغفل عن أن عقوبة عدم النظر من اجلليل سبحانه
 . ابلنار فقط وهي ال تستلزم عدم النظر من الكرمي جل يف عاله إزاره إىل حتت الكعبني هي الوعيد

 . ثوبه خيالء ال ينظر هللا إليه وهذا مستلزم للعذاب ابلنار وابالختصار : من جر
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 . النظر فافرتقا ومل يتحدا كما تزعمابلنار ملن أسبل ال يستلزم عدم  وأما جمرد الوعيد

 . وهذه الثانية

 . الكعبني والثالثة وأنت تقررها بنفسك وهي : أن اجلر للخيالء ليس هو هو جعل الثوب حتت

 . فاختلفت األسباب واألحكام فمنع احلمل إمجاعاً عند أهل االصول

 . وهللا اعلم ###########

 

  اجمللس العلمي يف القضاعي من مواضيع

 نصيحة الئمة املساجد خبصوص دعاء القنوت

 املسلمون رد الشيخ محد العثمان على جاسم املهلهل واالخوان

  !للمقلدين فقط

 كالٍم البن احلاجب رمحه هللا. فمن له ؟ سؤال عن

 الشيخ األلباين عن نفسه من هتم اإلرجاء دفاع

 

  امللفات املرفقة

 
 

 القضاعي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى القضاعي

 لى القضاعيإرسال رسالة بريد إلكتروني إ

 البحث عن المشاركات التي كتبها القضاعي

 

     42#   
29-01-2009, AM 10:07  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :التسجيل اتريخ

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  الءللخي رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 بعد؟ معذرة أحبيت أين أحبرمت؟ أمل ترسوا سفينتكم
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ستختلف فيها اآلراء، فمن يقوى  إخويت إن كانت املسألة قد اختلفت فيها األدلة فمن املسلم به بال جدال؛
 .التقاء. فهاّل التقيتم فيها بروية وهدوء عنده دليل أو ترجيح سيأخذ به، ولكن يوجد هناك نقطة

وأخشى أن تقل االستفادة. لتكون املسألة مفصلة مدققة،  ث، وتوسعت االطروحات،فقد تشعبت األحدا
 .مرتبة موضحة

 املسألة بكل سهولة هو كالتايل: )أن يقول الشخص: مسألة ]كذا[، أرى فيها ]كذا[، بدليل فاملطلوب يف

 .كذا[(. وإن استشهد أبقوال أهل العلم اليت تعضد قوله فال أبس]

 تعيدون ترتيب أوراقكم؛ فقد تبعثرت، وهذا كل ما يف األمر. بعد ذلك صدقوين ستجدون لعلكم غري مأمورين

 .نقطة اإللتقاء

 

 .ووفقكم هللا إىل كل خري

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 لعل هذا يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟

 (تعة مجعتها لك عن )القاتمقالة مم

 احلنبلي من أغرب ما قرأت من مسائل لإلمام العالمة ابن عقيل

 (دراسة حديث )ماء زمزم ملا شرب له

 السبق حصراي وهلذا املنتدى القّيم ابلذات أقدم هذا

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 يالسكران التميم

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي
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29-01-2009, PM 01:46  
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  اخ القضاعي و ساحمك هللا السالم عليكم

 
 

  قولك ان النيب ال يتصور هذا العصر ... فهذا قول ابطل و مل اقل به اما

 

لعادة القوم  ان مناط احلكم اخليالء ابدلة االحاديث و ان هني الرسول عليه الصالة و السالم كان الذي قلته
الشرع و اثنيا هذا ليس قويل فهذا  ا مقرر يفيف ذلك العصر فال تقولين ما مل اقله العادة حمكمة اي اخي و هذ

، يقول : " كانت الشهرة فيما مضى يف تذييلها ، و  أيوب السختياين و هو من أئمة املسلمني املقتدى هبم
 !! " الشهرة اليوم يف تقصريها

 

 صرالسالم مل يتصور هذا الع اتظن ان الزاهد العابد ايوب السختياين يظن ان الرسول عليه الصالة و

 

على من يشنعوا !!!! فاالمر ليس ابلعصبية و القول ابن  فليتقي هللا بعض االخوة قبل التشنيع و لينظروا
العصر و ان العصور اختلفت ليس قويل هذا قول علماء كبار ال نظن هبم اال  االسبال كان للخيالء يف ذلك

 .... بن عبد الرب او الباجي افتشنعوا على الشوكاين النه اعترب العصر !!! او السيوطي او خريا

 

عن علم و من حنن اال طويلبة علم و  اتقوا هللا اي اخوة هؤالء علماء اجالء و ان قالوا ان العادة حمكمة فهو
  رمبا ال نرتقي لذلك حىت نشنع بقول كهذا

 
 

الصالة و قول رسول هللا عليه  اي اخي ان اردت الرد فال تشنع هكذا امنا خد الدليل و اثبت لالخوة ان
بدون علم فاتقي هللا يف ذلك و انظر من ترمي هل  السالم ليس من اجل اخليالء يف ذلك العصر اما ان ترميين

 !!! هو اان ام من نقلت عنه مذهبه
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تقول مل امسعه عن صاحب علم  امر اخر اما قولك انتكاس الفطرة فمن قال لك ان االسبال فطرة !!! هذا
يف علمك انه لو كان فطرة ملا اختلف فيه  العلماء من قال انه فطرة و ليكن فاطلب منك ان تنقل يل من

ان يرخص الرسول عليه الصالة و السالم ذلك للنساء ملا سألته  الرجال و النساء و قد كان احلكم واحدا قبل
 .ام سلمة

 
 

  احلديث من وطئ ازاره خيالء وطئه يف النار اما

 
 

  لك النقل اعيد اوال اان انقل لالستدالل و

مسند اإلمام أمحد عن هبيب بن  ( : ويف1/118قال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف ) التخويف من النار 
وطئ إزاره خيالء وطئه يف النار" وهو يبني معىن ما يف  املغفل عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال :" من

وسلم أنه قال : " ما حتت الكعبني من اإلزار ففي النيب صلى هللا عليه وآله  صحيح البخاري عن أيب هريرة عن
الدنيا  أن املراد ما حتت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه يف النار كما يسحبه يف ، " النار

 خيالء .اهـ

 

احلديث صريح و هو وطئة يف النار فاين تفريقك  فيا اخي تستدل ابن النظر حكم اخر و تغفل ان احلكم يف
يف النار حكما خمتلفا فلماذا ال تعترب وطئه يف النار حكما خمتلفا ايضا  ان كنت تعترب ما حتت الكعبني لالحكام

 !!!!! عن النظر

 

النار بعدم النظر و ان مل يوافق ال تربط  ام انك تربط ما تشاء و ترتك ما تشاء فان وافق مذهبك تربط وطئه يف
 !!! ما حتت الكعبني يف النار بعدم النظر

 

  . غري معتربة عند تطبيق النصوص واألحكام فاعلم إن اختالل األفهام وانتكاس الفطر أمور ما قولكا

 

 تظن ان فهم االمام الشافعي و االمام امحد و البخاري و بن عبد الرب و بن قدامة و فاتقي هللا و استغفره فهل

 !!!! نتكسالباجي و القاضي عياض و اهليثمي و السيوطي و بن تيمية و النووي ا

 

الصالة و السالم كانت للخيالء و عندما  اتظن اهنم ال يطبقون االحكام عند قوهلم ان احاديث رسول هللا عليه
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اال للخيالء اتقوا هللا اي اخوة و تريثوا قبل التشنيع و انظروا  قرروا ان العرب يف ذلك العصر كان ال يسبلون
 !!! على من تشنعون

 

  و اعيد لك هذا الدليل

 

  7447حديث ابن عباس ء حديث:

سعيد بن إايس  احلسن بن يعقوب العدل ، ثنا حممد بن عبد الوهاب الفرا ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ أخربان
اهلجيمي ، رضي هللا عنه قال : لقيت  اجلريري ، عن أيب السليل ، عن أيب متيمة اهلجيمي ، عن جابر بن سليم

املدينة وعليه إزار من قطن منتشر احلاشية قلت : عليك السالم   بعض طرقرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
حتية  هللا فقال : " عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ، اي حممد أو اي رسول

ظهره وأخذ اإلزار فأقنع  امليت سالم عليكم ، سالم عليكم ، سالم عليكم " أي هكذا فقل قال : فسألته عن
 " فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور هاهنا فإن أبيت فهاهنا " : مبعظم ساقه فقال

 .اإلسناد ومل خيرجاه هذا حديث صحيح "

 

  الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور فإن أبيت فهاهنا فوق اقرأه جيدا

 

هنا  إن هللا ال حيب كل خمتال فخور !!! امل يقرن االسبال مباشرة ابخليالءانظر فان ابيت ف فاستحلفك ابهلل
السالم و مل نبتدعه حنن  فكيف تفرق انت بينهما !!!!! التقييد جاء مبنطوق حديث رسول هللا عليه الصالة و

  هذا كالم عريب اي اخي

 
 

 و من دخل النار ال ينظر هللا اليه املقررته بنفسك من ال ينظر هللا اليه دخل النار  خالصة القول و انت من

النار و ان هللا ينظر اليه  تقل ان العاصي ال ينظر هللا اليه فان كان املسبل عاص عندك فكيف تقرر ان عقوبته
 !!!!! و انت تقول ان العاصي ال ينظر هللا اليه

 
 

فاستدل و انقضها اما كالم عن نقطة  اخي اريد منك نقاشا علميا و ليس رميا ابلتهم ان كان عندك اعرتاض
كقولك اننا قلنا ان الرسول عليه الصالة و السالم مل  عام و قدح فاتق هللا و ال تؤول الكالم عن قلة علم

ابحلسبان العرف و هذا ابسط ما يعرفه اي طالب علم و ان ما قد يكون مباحا  يتصور العصر بل الشرع اخد
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  حراما كما ميكن ان يصبح فرضا و هذا ما قلناه يف اخر فاملباح ميكن ان يصبح يف عصر حيرم

 

كان االسبال يف ذلك العصر  الن االصل يف اللباس االابحة و ال حيرم اال لسبب و السبب هو اخليالء لذلك
 السالم يف قوله ملزما للمخيلة و هذا ما قاله رسول هللا عليه الصالة و

 

 !! وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة

 

 !! احلديث مجعهما تقول ان االسبال و املخيلة شيئان مفرتقان وفكيف 

 

او ان تفرق بينهما و ان فرقت بينها فقد انقضت  !!!!فاما ان جتمعهما و ان مجعتهما احتد احلكم فرضا
  !!!! التفريق احلديث الصريح فاخرت مذهبك اجلمع او

 

فإن هللا ال ينظر إليه  ال يريد بذلك إال املخيلة ارهو الدليل ان العصر اختلف قول عبد هللا بن عمر "من جر إز 
 "القيامة يوم

 

هذا قيد و هذا ال يعارض قول رسول هللا  فلماذا زاد عبد هللا بن عمر ال يريد بذلك اال املخيلة !!!! اليس
 . فإهنا من املخيلة عليه الصالة و السالم وإايك وإسبال اإلزار

 
 

تقرير حلال ذلك الزمان و انت بنفسك تفرق بني االمرين  السالم اخباري وفكالم رسول هللا عليه الصالة و 
عليه الصالة و السالم قصد امرين اسبال بدون خميلة و اسبال مبخيلة !!  فهل جترء ان تقول ان الرسول

 .... عليك النه يقول وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة فاحلديث يرد

 
 

 !!!! نطوق يف احلديثامرا خمالفا للم فكيف تقرر

 

  بذلك " اال الن العصر اختلف و هذا ما فهمه السلف و ما زاد عبد هللا بن عمر مجلة "ال يريد

 

هللا ال حيب كل  فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن" السالم يف احلديث وقوله عليه الصالة و
اخليالء يف ذلك الزمن لذلك عقب فان هللا ال  ددليل انه قصد ان من اسبل حتت الكعبني فهو يري " خمتال
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 !!!!! يف احلديث و مجعه يف حكم واحد حيب كل خمتال فخور و اال فلماذا مل يفرق

 
 

علميه و يرد ابالدلة عن كل نقطة قلتها و ال أتخده العصبية فاننا ال جنين  ارجوا من االخ ان يناقش منا قشة
 سالم عليكم و رمحة هللاشيئا و هللا املستعان و ال من ورائها

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  ت املرفقةامللفا

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     44#   
29-01-2009, PM 04:01  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 ان التميميشكرا اخي السكر 

 

 املناقشة ان يطلع بعضنا البعض على ادلية خفيت عليهم و توجيهها فكلما انقشنا دليال لكن الغرض من

  اتسعت دائرة ادراكنا لالمور

 

ستتسع دائرة معرفته و املناقشة وسيلة لنبذ التعصب  و حىت و ان مل نتفق على رأي فان كل واحد منا
فان اطلع اجلميع على االدلة و اقوال العلماء ادركوا ان املسألة فيها  فالتعصب لرأي ال أييت اال عن جهل
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 االمور اليت خفيت عليهم الكثري من

 

 هللا و السالم عليكم و رمحة

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 ركات التي كتبها التقرتيالبحث عن المشا

 

     45#   
30-01-2009, AM 03:22  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 السالم عليكم و رمحة هللا

 

  ها اان اقدم لكم بعض االحاديث نواصل سرد االدلة و

 

 سنن أيب داود كتاب اللباس

  3580إسبال اإلزار ء حديث: ابب ما جاء يف

متيمة اهلجيمي ء وأبو متيمة امسه طريف بن جمالد ء عن  ، عن أيب غفار ، حدثنا أبو حدثنا مسدد ، حدثنا حيىي
رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ، ال يقول شيئا إال صدروا عنه ، قلت :  : أيب جري جابر بن سليم ، قال

قال : "  ، مرتني ،هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قلت : عليك السالم اي رسول هللا  : من هذا ؟ قالوا
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قال : قلت : أنت رسول هللا  " ال تقل : عليك السالم ، فإن عليك السالم حتية امليت ، قل : السالم عليك
عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته ، أنبتها لك  ؟ قال : " أان رسول هللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه

ك فدعوته ، ردها عليك " ، قال : قلت : اعهد إيل ، قال فضلت راحلت ، وإذا كنت أبرض قفراء ء أو فالة ء
شيئا  قال : فما سببت بعده حرا ، وال عبدا ، وال بعريا ، وال شاة ، قال : " وال حتقرن " : " ال تسنب أحدا

وارفع إزارك إىل نصف  من املعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من املعروف ،
، وإن  املخيلة الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار ، فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال حيب فإىل تالساق ، فإن أبي

  فإمنا وابل ذلك عليه امرؤ شتمك وعريك مبا يعلم فيك ، فال تعريه مبا تعلم فيه ،

 

 2687صحيح الرتغيب و الرتهيب 

 
 

 ير ، عن حذيفة قال : أخذ رسول هللاحدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق قال : مسعت مسلم بن نذ حدثنا عفان ،

أبيت فهاهنا ، فإن  صلى هللا عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه قال : فقال : " اإلزار هاهنا ، فإن
 * " ، أو ال حق للكعبني يف اإلزار الكعبني فإن أبيت فال حق لإلزار يف أبيت فهاهنا ،

ت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق وال حق للكعبني يف والعضلة فإن أبي موضع اإلزار إىل أنصاف الساقني
  اإلزار

 : حم ، ت ، هـ 2366ن ( عن حذيفة الصحيحة  ) صحيح

 6634صحيح اجلامع 

 
 

 مالك ء كتاب اللباس موطأ

  1648ابب ما جاء يف إسبال الرجل ثوبه ء حديث:

اإلزار ،  سألت أاب سعيد اخلدري عن مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، أنه قال : وحدثين عن
املؤمن إىل أنصاف ساقيه ، ال  فقال : أان أخربك بعلم ، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " إزرة

ال ينظر هللا  ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ،
 .بطرا ر إزارهيوم القيامة إىل من ج
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 2037و غريه . راجع الصحيحة :  ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار "رواه البخاري

 
 

إليه  اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة، من جر شيئاً خيالء مل ينظر هللا" :حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
وابن ماجة  (8/208) ( والنسائي4094)رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، وأبو داود  ."يوم القيامة

  .( وغريهم من طريق عبد العزيز بن أيب رواد3576)

 
 

صلى هللا عليه  أيب أمامة الذي أخرجه الطرباين من حديث أيب أمامة قال : } بينما حنن مع رسول هللا حديث
 هللا صلى هللا عليه وسلمفجعل رسول  , وسلم إذ حلقنا عمرو بن زرارة األنصاري يف حلة إزار ورداء قد أسبل

ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حىت مسعها عمرو فقال : اي رسول  عز وجل أيخذ بناحية ثوبه ويتواضع هلل
هللا ال حيب  إين أمحش الساقني , فقال : اي عمرو إن هللا تعاىل قد أحسن كل شيء خلقه , اي عمرو إن هللا

 .{ املسبل

 
 

 أنه كان يسبل إزاره " ابن مسعود رضي هللا عنه ( بسند جيد عن24816)أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه 

  " ذلك فقال: إين رجل محش الساقني فقيل له يف

 

( ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال 442الرجال يف املسجد ) روى البخاري يف جامعه الصحيح يف ابب نوم
إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا يف أعناقهم فمنها الصفة ما منهم رجل عليه رداء ،  :" رأيت سبعني من أصحاب

 " كراهية أن ترى عورته ، فيجمعه بيده ومنها ما يبلغ الكعبني يبلغ نصف الساقني ما

 

( عن عكرمة قال : 6147البيهقي يف الشعب ) ( و24831( و ابن أيب شيبة )4096روى أبو داود )
فقلت  ، ويرفع اإلزار مما وراءه ، حاشيته على ظهر قدميه إزاره حىت يقع رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم

وصححه األلباين رمحه هللا يف  " :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة
 . (1238الصحيحة )

 
 

 ك وإسبال اإلزار ، فإهنامن قوله عليه الصالة و السالم فإن أبيت فإىل الكعبني ، وإاي من حديث جابر يتبني لنا

 من املخيلة
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اد ان اىل تفيد الغاية و لو كانت داخلتني يف  ان االسبال حمرم للمخيلة و ان الكعبني ليستا داخلتني يف التحرمي
 السالم فوق الكعبني كما هو مصرح يف االحاديث االخرى التحرمي لقال رسول هللا عليه الصالة و

 

 ه الصالة و السالم ال حق للكعبني يف اإلزار نقول بل جيب اجلمع بني االحاديثعلي فان قلنا هذا يعارض قوله

الصحابه و كذلك قوله اي  فقوله عليه الصاله و السالم حلذيفية ال حق للكعبني يف اإلزار هو اختيار االفضل
فقال: اي  بكفه اليمىن حتت ركبة عمرو ء عمرو ! وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وآله سلم أبربع أصابع

اثنية أي: وضع أربع أصابع حتت األربع أصابع األوىل مث رفعها، مث  عمرو ! هذا موضع اإلزار، مث فعل ذلك مرة
 فصارت اثنيت عشرة أصبعًاء فقال: اي عمرو ! هذا موضع اإلزار وضعها حتت الثانية

 

 الفضل دائما و من حديث عمرولعمروا و هكذا كان اختياره الصحابه رضوان هللا عليهم ا فقد اختار االفضل

يستفاد ان الرسول  بن زرارة من قوله فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيخذ بناحية ثوبه ويتواضع هلل،
و هذا ما يؤكد ان احلديث ورد  عليه الصالة و السالم كان خيشى اخليالء على عمروا لذلك جعل يتواضع

 للخيالء ايضا

 
 

داخلتني يف الوعيد بدليل قوله عليه الصالة و السالم ما أسفل من الكعبني من  تاادن كما قلنا الكعبني ليس
 ففي النار اإلزار

 

 الصحابة رضوان هللا عليهم فالوعيد ملا حتت الكعبني و ليس للكعبني و هذا ما يؤكده فعل

 

ل عليه رداء ، إما سبعني من أصحاب الصفة ما منهم رج كما قال ابو هريرة هريرة رضي هللا عنه قال :" رأيت
 "الكعبني ومنها ما يبلغ أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقني إزار وإما كساء ، قد ربطوا يف

 

ما يؤكده ايضا فعل عبد هللا بن مسعود و عبد هللا  فبلوغ ازارهم الكعبني دليل ان الكعبني ال حرج فيهما و هذا
 بن العباس

 

فإن  ل اخليالء و جر الثياب و هذا ما يؤكده حديث جابر: هاهنااالحاديث وجدها كلها تدور حو  و من أتمل
 أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور
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  اخليالء منطوق يف اكثر من حديث كما ترون و ما يؤكد ذلك هذا احلديث فقيد

 

 حبان ء كتاب اللباس وآدابه صحيح ابن

  5520حديث: زاره إذ هللا جل وعال ال ءذكر الزجر عن إسبال املرء إ

بن أيب الوزير أبو املطرف ، عن شريك  أخربان أبو يعلى ، حدثنا موسى بن حممد بن حيان ، قال : حدثنا حممد
املغرية بن شعبة ، قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه  ، عن عبد امللك بن عمري ، عن حصني بن عقبة ، عن

  املسبلني ال تسبل إزارك فإن هللا ال ينظر إىل سهيل ، فقال : " اي سفيان ن بن أيبوسلم أخذ حبجزة سفيا

 

 2039صحيح الرتهيب و الرتغيب رقم 

 

 عليه الصالة و السالم االسبال يف املخيلة لذكره عقوبة عدم النظر و مل يفرقه لسفيان فقد حصر رسول هللا

والعمامة ، من جر  ما :" اإلسبال يف اإلزار والقميصرضي هللا عنه و كذلك حديث ابن عمر رضي هللا عنه
( والنسائي 4094يف املصنف ، و أبو داود ) شيئا خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة " . رواه ابن أيب شيبة

 . عبد العزيز بن أيب رواد ( وغريهم من طريق3576( وابن ماجة )8/208)

 

كعبني يف العمامة !!!!! فال يوجد تفريق امنا هو اطالة  اال فايفهذا صريح ان االسبال اريد به اخليالء و 
 املعتاد الثوب على

 
 

الكثرية املتوافرة اما الكعبني فليستا  ادن خالصة القول ان االسبال مقيد ابخليالء بدليل صريح االحاديث
ينجس به اما ما كان من اجلر منهي عنده النه يستلزم اخليالء و  داخلتني يف الوعيد لصراحة االحاديث ايضا و

خروج عن عادة القوم فظاهر االحاديث جتيزه و هذا فعل الصحابة شاهد على ذلك  اسبال ليس فيه جر و ال
  يبلغ الكعبني و ليس فوق الكعبني فازارهم

 

اغلب االحاديث فلو تتبعتم االحاديث لوجدمت فيها جر و ما  مل يذم اال جر الثوب و هذا ما هو موجود يف
خبيالء و هذا يف كل الوقائع املروية عن الصحابة و منه نستنتج ان من ذهب اىل  السبال اال قرن جبر اوذكر ا

و السالم  بني اخليالء و االسبال قد اخطأ و فرق بني ما مل تفرقه احاديث رسول هللا عليه الصالة التفريق
لصراحة حديث البخاري ان  ايضا الصرحية بربط االسبال ابملخيلة و من حرم االسبال للكعبني فقد اخطأ

ميس ازاره ظهر رجله و رفعه لرسول هللا عليه  الصحابة كانوا يسبلون اىل الكعبني و عبد هللا بن العباس كان
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  الصالة و السالم و هذا دليل قوي

 

من فرق بني االسبال  و منه يتبني قوة مذهب مجهور السلف و العلماء يف املسألة بل هو راجح ظاهر و
 يالء قوله ضعيف جداواخل

 

مادام مل خيالف عادة القوم و هذا ما تدل عليه االحاديث و لكن يتحرز  ادن ال حرج يف االسبال للكعبني
 فريفعهما قليال هو االفضل و هللا اعلم و السالم عليكم و رمحة هللا االنسان

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي ملفهمشاهدة 

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     46#   
30-01-2009, AM 03:51  

    القضاعي

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  203املشاركات: 

 10 املواضيع:

 193مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 . وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته أيها األخ التقريت

 . تستطع رده بعلم وحلم مقصودي , أو فهمت وملوساحمين هللا وإايك وال أدري إما أنك مل تفهم من لفظي 

 ! فأان مل أتقول عليك شيئاً 

عن مطلق االسبال يفيد النهي عن اخليالء أي أن جمرد االسبال خميلة مث قيدته أبن  فأنت الذي تقول أن النهي
 . وصحبه الفهم هو فهم تلك العصبة الناجية حممد وأصحابه صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله هذا
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 !مث عطفت بقولك أبن هذا الفهم غري مراد لنا ؟

 ما الدليل ؟

 . حبت وليس لك سلف يف ذلك من أهل العلم وإن زعمت عقلي

وغريهم ممن قالوا أن علة النهي اخليالء , مل يقولوا أبن العلة هي  -يف قول  - فالشوكاين والنووي وابن تيمية
 . تغفل عنه يلتزمون عدم احلمل وهذا واضح وال أدري كيف االسبال بل هم ينفون هذا , وإال لوجدهتم جمرد

 . وأرجو أن هتدى وال تنفعل وأن حتيطين حبلمك , فلعلنا خنرج معك بفائدة

لفظك أسال هذا السؤال  واآلن هذه نقطيت األوىل املستدركة عليك يف كالمي السابق ولتقريرها بوضوح من
 . من سبقك هبذاولعلك جتيب بلفظ خمتصر مث تذكر دليك عليه و 

وسلم واصحابه ولكنه ليس   السؤال : أنت تقول أن جمرد االسبال هو خيالء كما هو فهم النيب صلى هللا عليه
 ؟ كذلك يف عصران , هل فهمي هذا عنك صحيح

======================= 

 : النقط الثانية املستدركة عليك من كالمي السابق

وال تفرق بني قوله )) ال  ء وعقوبة من جعل لباسه حتت الكعبني واحدةأنت تزعم أبن عقوبة جر اللباس للخيال
 ينظر هللا إليه (( وقوله )) يف النار (( ؟

 )) يف املسند ينص على أن من جر ثوبه خيالء وطئ به يف النار , فتقول يف هذا دليل أبن وتستدل حبديث

 !! نار (( ال اختالف بينهماعدم النظر إليه من قبل هللا جل شأنه (( و )) وطئه بثوبه ال

وال يلزم من الوعيد ابلنار  فرددت عليك أبن الفرق موجود ألن العقوبة عندي وغريي من أهل العلم خمتلفتني
يلزم من عدم النظر لصاحب هذا اجلرم أن يدخل  عدن النظر من اجلبار جل شأنه , والعكس هو الصحيح أنه

 . النار

 ! عاصي ال ينظر هللا إليهكل  تنبيه : زعمت أبين أقول أبن

موضعه وإال تنبه هلذا التقول منك علّي ساحمك الباري جل  وهذا غري صحيح وإن وجدته يف كالمي الرجاء بيان
 . شأنه

========================== 

 : النقطة الثالثة املستدركة عليك يف كالمي السابق

اختالف احلكم , منع  ه النصوص , وألجله معأنك تقر أبن االسبال غري اجلر للخيالء وهذا ما جاءت ب
 . املانعون من محل املطلق على املقيد

يف الثاين وهذا تناقض وسببه أنك بنيت حكمك على اختالف العصور بدون دليل  وأنت تقر ابألول وختالف
 !! بني العصور على التفريق
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عة للخيالء , وال أختلف معك أبن علة النهي يف املسألة ككل ذري وحىت تفهم عين مذهيب أقول : جمرد االسبال
الشارع احلكيم مل يقصر التحرمي على الغاية وهي اخليالء ولكنه حرم كذلك الذريعة  هي )) اخليالء (( ولكن

يقتصر الشارع  تؤدي إىل تلك اجلرمية العظيمة وهذا مطّرد يف أمثال هذا احلكم ففي النهي عن الزان مل اليت
فنهى عن املقاربة هلذا اجلرم كما  (( كيم عن النهي عن فعل الزان ولكنه قال جل شأنه } وال تقربوا الزاناحل

 . الزان مثل النظر والسمع وغري ذلك هنى عن فعله , واملقاربة هي الذرائع املوقعة يف

ن احلكم ابخليالء صعب منع عن مظنتها وهو مطلق االسبال , وأل , وكذلك يف االسبال ملا علق العلة ابخليالء
 . االسبال عالمة عليه , فإن وجد االسبال وجد االنكار املنال فجعل مطلق

خيالء , ليس ألن العقل يقول بذلك كما تفعل أنت وغريك , ولكين أقول ذلك  وال أقول أبن كل اسبال هو
وسلم رداءه   صلى هللا عليهبينت لنا أن االسبال للضرورة واحلاجة ليس من اخليالء كما جر النيب ألن الشريعة

مل يقصد ذلك كأيب بكر  يف حادثة الكسوف وكما قد حيتاجه من هو محش الساقني وكما قد يقع فيه من
 . الصديق رضي هللا عنه , وهللا املوفق

يلزم  الكرمي مناقشيت بعيدًا عن أسلوب اهتامي مبعاداة أهل العلم , فانتقادي لك ولكالمك ال وأرجو منك أخي
املطروحة فإن احتاجت منك  انتقاد ألهل العلم , والرجاء عدم االكثار من رص الكالم يف غري املباحث منه

مذهبك مع االشارة للدليل دون نقله حىت ال  للتدليل سوف أطلب منك ذلك , فحاول أن تقتصر على إيراد
 . نتشتت وال خنرج بفائدة , وفقين هللا وإايك

 

  العلمي اجمللس يف القضاعي من مواضيع

 املذهب احلنبلي إبطالق رداً على من قال أن القضاء والفتوى يف السعودية على

 واالخوان املسلمون رد الشيخ محد العثمان على جاسم املهلهل

 القنوت نصيحة الئمة املساجد خبصوص دعاء

  !للمقلدين فقط

 كالٍم البن احلاجب رمحه هللا. فمن له ؟ سؤال عن

 

  امللفات املرفقة

 
 

 القضاعي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى القضاعي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى القضاعي
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 البحث عن المشاركات التي كتبها القضاعي

 

     47#   
30-01-2009, AM 04:02  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 مل تفهم مما قلته شيئا شاركات السابقة فاظنكاىل االخ القضاعي اجابتك يف امل

 

  انظر املشاركة االخرية

 

 تبني يل مذهب اجلمهور و اخلصه لك اما ابلنسبة يل فقد

 

و السالم تدور على اخليالء و ال اختالف يف العقوبة يعين ان  كل االحاديث الواردة عن الرسول عليه الصالة
 و مل نقل ان عدم النظر هو التعذيب ابلنار امنا قلنا ان العقوبة لنفسهذا ما قصدانه  عدم النظر يستلزم النار

الصحابة كما وضحنا و  جنس العمل النه اصال االسبال املذكور يف االحاديث هو للخيالء و هذا ما فهمه كل
االحاديث و امنا اذكر التفريق حسب مذهب  ال ادري من اين فهمت اين افرق بني االسبال و اخليالء يف

جيدا فانت توافقين الرأي ان العلة هي اخليالء و ان االسبال  عاصرين لتبيان خطأ تفريقهم و ان فهمتامل
  منها ما حتت الكعبني يف النار هو االسبال للخيالء فارجع اىل مشاركايت املذكور يف االحاديث و

 

استدل به لنقض  ب ابلنار امنااستداليل حبديث وطئه يف النار ال استدل به كي اقول ان النظر هو التعذي اما
املطلق و املقيد غري مطردة  مذهب من فرق بني احلكمني و قال بعدم التقييد و ذلك لتبيان ان قاعدة

جانب من العقوبة ال غري الن هنا املعصية واحدة  فاختالف احلكم ال يستلزم ان ال نقيد فكل حديث ذكر فيه
عقوبة و هذا ما اردت التنبيه اليه فال يعين ان هناك حكمني من ال و هي اخليالء لكن كل حديث ذكر جزء ا

 جزء من احلكم ال يعين اختالف السبب هذا ما قصدته اننا ال نقيد فذكر

و هو النار و االخرى روت عدم النظر و اجلمع يقول ان كلتيهما عقوبتان  امنا احاديث روت املآل النهائي
 خيالء للمسبل
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يف زماننا بل انتفت يف زمن ايوب  لذريعة فقد وافقتك فيه اال ان الذريعة انتفتاما قولك ان االسبال حرم ل
 العادة السختياين و هو سابق يل يف القول بتغري

 

النه من وافق عادة قومه فال خميلة يف  اما مظنة املخيلة فنحن حنرمها لكن ال جنزم ان االسبال املعاصر منها
فاستداللك ابلزان قياس مع الفارق الن الزان حمرم يف ذاته اما  اصال لباسه و هذا غري الزان الذي هو فاحشة

هو للخيالء ادن االصل ان حترم ما يؤدي للخيالء و ليس االسبال فكما ال تقرب الزان  االسبال فمحرم منه ما
يلبس  النه لو كان تقرب اخليالء هذا ما نستفيد من قولك و هذا ال يعين انه من اسبل فهو يريد اخليالء ال

 !!!! لباس قومه فكيف تستطيع ان تظن انه خيتال

 

  القصيد على كل حال االحاديث الصحيحة ترد على هذا هنا بيت

 

  للخيالء يف االحاديث فهذا خطأ و يرد عليه هبذا احلديث اما التفريق بني املسبل

 

 خورف هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال

 

  اما التحرمي مطلقا فنرد عليه هبذا احلديث

 

أيب هريرة رضي هللا عنه قال  ( ، عن442يف جامعه الصحيح يف ابب نوم الرجال يف املسجد ) البخاري روى
إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا يف أعناقهم فمنها  :" رأيت سبعني من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء ،

 " ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته ومنها ما يبلغ الكعبني اقنيما يبلغ نصف الس

 

هريرة راوي حديث االسبال  و هذا ما جعلنا نقول ان من قان ان االسبال ذريعة فعمل الصحابة و اقرار ايب
الكعبني فكيف حنرم و نقول ال بد ان تكون فوق  يرد عليه فهاهم سبعون من الصحابة منهم من ازاره يبلغ

الكبائر !!! هل هؤالء أيتون كبرية و هم سبعون بني مسبل للكعبني و  كعبني و من اسبل للكعبني فهي منال
  ينكر عليه اخر موافق له ال

 

( 6147البيهقي يف الشعب ) ( و24831( و ابن أيب شيبة )4096و هذا احلديث روى أبو داود )
، ويرفع اإلزار  حىت يقع حاشيته على ظهر قدميه هإزار  عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم

وصححه  " وسلم يتزر هذه اإلزرة رأيت رسول هللا صلى هللا عليه : وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال مما
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 (1238الصحيحة ) رمحه هللا يف األلباين

 

 هذه االحاديث جتيب حاول ان تنظر يف فاعد مجع اوراقك فقولك يناقض االحاديث املذكورة و قبل ان
 ان استطعت ابلذات و ان توجهها حسب التحرمي املطلق لالسبال

 
 
 

 و السالم عليكم و رمحة هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 ل رسالة خاصة إلى التقرتيإرسا

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     48#   
30-01-2009, PM 03:02  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم و رمحة هللا وبركاته

 

 الدليل اجلديد لالخوة و كل يوم يزداد يقيين بصحة مذهب اجلمهور ان االسبال الوارد يف اضيف هذا

هو اختيار االفضل  فوق الكعبني االحاديث كله للخيالء و ان اختيار الرسول عليه الصالة و السالم للثياب
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ازاره يبلغ الكعبني و كل الصحابة كانوا  الصحابه كما تدل عليه االحاديث النه صح انه من الصحابة من كان
 !!!!!! للكعبني او بني الكعبني و الشراك ينكرون جر الثياب و مل يرد انكار على مسبل

 

 !!! بالهو تعريف االس الدليل اجلديد و الذي غفلنا عنه ما

 

اسبلت ذيلها يقال اسبل فالن ثيابه اذا طوهلا و  قال يف لساب العرب: و أسبل ازاره ارخاه و امرأة مسبل
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة و ال  أرسلها إىل االرض و يف احلديث أن

عليه و سلم ثالث  خسروا ? فأعادها رسول هللا صلى هللاإليهم و ال يزكيهم قال و قلت من هم خابوا و  ينظر
 . مرات املسبل و املنان و املنفق سلعته ابحللف الكاذب

 

ذلك كربا و إختياال  ابن اإلعرايب و غريه املسبل الذي يطول ثوبه و يرسله إىل االرض إذا مشى و إمنا يفعل قال
 اهــ

 
 

االرض و ليس اىل الكعبني و من فهم انه اىل الكعبني رمبا  اىلفانظروا اوال انه عرف االسبال ابرسال الثوب 
عن اخرى و لكن الظاهر انه ليس من كالم العرب كما هو يف لسان العرب  فهما من بعض االحاديث و غفل

لثوبك  تذكره ملن ارسل ثوبه لالرض اي جيره و هذا ما يدل عليه قول عمر بن اخلطاب فانه انقى و امنا العرب
عليه الصالة و السالم  ربك و منه يفهم منه ان هنيه ان ميس االرض و لذلك قرن ذلك رسول هللاو اتقى ل

 ابلنقاء

 
 

الصالة و السالم يف قوله للصحابة هو االخد ابالفضل و هو  و كما قلنا سابقا احاديث رسول هللا عليه
ن بعض الصحابة اسبال لغاية العرب و كلها فيها ذم للجر و كما ذكران ثبت ع التشمري و هذا ما متتدحه

  الكعبني

 
 

الكعبني فهو االفضل و ال دخل  و من كل هذا نستنتج ان املنهي عنه فعال هو جر الثوب اما حد الثياب فوق
الصالة و السالم ما حتت الكعبني يف النار اذ مل يذكر  للكعبني يف التحرمي و هذا ما نفهمه من قوله عليه

حتتهما و فعل الصحابة يؤكد ذلك من حديث ايب هريرة رضي هللا عنه انه رأى سبعني  الكعبني يف النار امنا ما
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 الصحابة و منهم من ازاره يبلغ الكعبني من

 

 ? ما بني الكعب و الشراك تبقى مسألة استيفاء الكعبني و هل يباح

 

يب شيبة ( و ابن أ4096عباس : أبو داود ) اما استيفاء الكعبني فالظاهر من حديث عبد هللا بن
قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره  ( عن عكرمة6147( و البيهقي يف الشعب )24831)

ويرفع اإلزار مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا  حىت يقع حاشيته على ظهر قدميه ،
 (1238) يف الصحيحة عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححه األلباين رمحه هللا صلى هللا

 

و كذلك من حديث ايب بكر ان ازاره  انه جائز فعمل عبد هللا بن العباس يرفعه للرسول عليه الصالة و السالم
االرض !!! لو كان لنصف الساق ملا مس االرض اذا  يسرتخي فاين حد هذا االزار الذي اذا اسرتخى جر يف

 .اسرتخى

 
 

َي اّللهُ  الن احلديث عن ُ َعَليه  َوَسلهم قال:" منابن عمر َرض  جر ثوبه خيالء مل ينظر اّلله   َعنُه أن النيب َصلهى اّلله
ُ  إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: اي رسول اّلله  إن إزاري يسرتخي إال أن أتعاهده . فقال َرُسول اّلله  َصلهى اّلله

 .َوَسلهم: إنك لست ممن يفعله خيالء َعَليه  

 
 

كان قريبا من الكعبني فاجابه رسول هللا عليه الصالة و السالم انك لست  رتخي ازار هلذا احلد اال اذافال يس
 خيالء ممن يفعله

 

الن جره يف االرض فيه خيالء حتما  و من كل هذا يتبني يل ان املنهي عنه يف االحاديث هو ملس االزار االرض
  حديث زرارة اذ ال حاجة جلر ازار يف االرض و هذا الظاهر من

 

عن يعقوب بن عاصم ، أنه مسع الشريد  فقد روى االمام امحد يف مسنده عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، أو
جير إزاره ، فأسرع إليه ، أو هرول ، فقال : " ارفع إزارك  يقول : أبصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال

: " ارفع إزارك ، فإن كل خلق هللا عز وجل حسن " فما أحنف تصطك ركبتاي ، فقال  واتق هللا " قال : إين
 ذلك الرجل بعد إال إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إىل أنصاف ساقيه رئي
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  19066سويد الثقفي حديث: حديث الشريد بن

 902صحيح اجلامع 

 
 

  االسبال عند العرب هو جر االزار و لذلك قرن ابخليالء و هذا ظاهر و هذه الرواية تؤكد ان

 

جناسة و ال  اجلر و رفع الثوب قليال اتقاءا للنجاسة و كان بعادة القوم فقد خرجنا من كل هذا فال فان انعدم
  خيالء و ال جر للثوب

 
 

فحصناها ان علة التحرمي يف اخليالء و ان االسبال ارسال الثوب لالرض  اذن الظاهر من كل االحاديث اليت
 ما رواه بن هريرة عن الصحابة و كان رسول هللا عليه الصالة و االرض ذهبت العلة و هذا فان رفع عن

حتت الركبة و هذا  السالم خيتار االفضل هلم و هو رفعها عن الكعبني فمنهم من ضرب له اثنا عشرة اصابع
له اىل الكعبني كجابر بن سليم رضي هللا  لعمروا بن زرارة و منهم من حدها له بفوق الكعبني و منهم من حدها

ثوبه فاختالف التحديد من صحايب الخر مع رواية بن عباس نفهم  رواية امحد و رخص اليب بكر النه يتعاهد يف
يلمس االرض او يقرتب منها كثريا اما ما ملس ظهر القدم و جاور الكعب فظاهره اجلواز  منها ان احملرم هو ما

  مت فيها جر للثيابفعل الصحابة يثبت ذلك و لو أتملتم انكارهم على املسبلني لوجد و

 

ابلتحرمي و التفريق يف  و من هنا مجعنا كل االحاديث يف الباب و مل نرتك منها شيئا على عكس من قال
للكعبني فهو مل يعمل بكثري من االحاديث و  االحاديث بني اخليالء و االسبال و فهم االسبال ابيصال الثياب

ابر بن سليم رضي هللا عنهما و كذلك حديث عبد هللا بن حديث ج ردها كحديث بن هريرة يف ازار الصحابة و
  كثري من االحاديث االخرى عباس رضي هللا عنهما و

 

فقد قال رسول هللا عليه الصالة و السالم يف حديث  و يعضض ذلك انتشار اللباس للكعبني يف هذا الزمان
ل: "ليكونن من أميت أقوام يستحلون أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا البخاري من حديث أيب موسى األشعري

 ."واخلمر واملعازف احلر واحلرير

 

شرب اخلمر و املعازف اما االسبال املنهي عنه يف  فها هو النيب عليه الصالة و السالم يتنبؤ بلبس احلرير و
تشاره عن خيالء و لو كان ما نراه اليوم اسباال منهي عنه لكنا نقلنا ان احلديث فهو من اكربالكبائر الن به
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و غريها من  عليه الصالة و السالم فهو اكرب من لبس احلرير و غريها و قد تنبأ ابلكاسيات العارايت رسول هللا
 .االمور اليت نالحظها اليوم

 
 

امحد فقد فهموها جيدا  يدل على كل هذا فهم جامعون للسنة و منهم االمام و كالم مجهور العلماء و السلف
فقيه  ذهب بني جواز و كراهة فلله ذرهم و كم حنن صغار امامهم و حقيقة ان كل حمدثهذا امل و لذلك ذهبوا

 وبركاته و ال اتصور فقيها ليس مبحدث و هللا املوفق للصواب و السالم عليكم و رمحة هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     49#   
30-01-2009, PM 03:25  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
يف قضاء الصالة للعامد و عندي ادلة كثرية تثبت  اضيف مشاركة ال عالقة هلا ابملوضوع لكن اان احبث حاليا

يلزمه قضاء صالته لكن تنقصين رسالة واحدة فان تفضل احد  العامد صحة ما ذهب اليه اجلمهور من ان
 و عنوان الرسالة االخوة و ارسلها ايل

 

 الرفاعي رمحه هلل النصوص الشرعية الثابتة يف قضاء الصلوات الفائتة للشيخ نسيب
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لباين اجملتهد املطلق احملدث الشيخ انصر الدين اال كذلك انوي فتح مواضيع ملناقشة اصول مذهب العالمة
فتاوي الشيخ و نقضه لالمجاعات بصحة االحاديث فيا ريت اخ يساعدان يف  رمحه هللا و خاصة الرتكيز على

 هي مراتب االمجاع عند الشيخ و مىت يكون االمجاع مقدوح عنده هذه القضية ما

 
 

السادسة  ا والعالمة اعتربه صاحب مذهب جديد قائم ابصوله غري املذاهب اخلمسة املتعارف عليه و الشيخ
  ان زدان اهلادوية

 

 كي ال خنلطه مع موضوعنا االسبال ارجوا ان تكون الردود على اخلاص يف هذا املوضوع

 

 فيكم و السالم عليكم و رمحة هللا وبركاته انتظروا قريبا كل هذه املواضيع ابرك هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي ملفه مشاهدة

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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  109املشاركات: 

 2: املواضيع

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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  للعرب قدميا نفهم منه معىن التشمري عندهم ازيد هذا التعقيب الين وقعت على شعر نقله بن عبد الرب

 

  :[، قال متمم بن نويرة يف مدح وراثء مالك أخيه52هللا يف "االستذكار"] ابن عبد الرب رمحه قال احلافظ

 
 

  تراه كنصل السيف يهتز للندى وليس على الكعبني من ثوبه فضل

 

  :العجري السلويل وقال

 
 
 
 

  :وقال العجري السلويل

 

  دعا ملضـوفة أمشر حىت يـَْنُصَف السهاَق مئزري و كنُت إذا داعٍ 

 

 يف شعر العرب اجلاهلي رمبا وقفنا على معىن االسبال عندهم الن قول بن العريب اي حبذا لو احد االخوة نظر

ْسَباَل َيْستَـْلز ُم َجره الثـهْوب  َوَجرُّ الثـهْوب   ُلُه َأنه اإْل  ب سُ  َوَحاص  ْدُه الاله  !!!! َيْستَـْلز ُم اخْلَُياَلَء َوَلْو مَلْ يـَْقص 

 

  يعرف االسبال جبر الثوبالعريب فابن

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  فات املرفقةاملل
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  المجلس الشرعي  <المجالس  <العلمي المجلس   
  تحريم االسبال للخيالء نظرة جديدة في

 

 .أبواحلسن أمحد مرحبا بك اي

  AM 02:14 الساعة 2009-03-21آخر زايرة لك: 

 .رسالة 2, من 0غري مقروء  :الرسائل اخلاصة

 الخروج تسجيل  سريعة خيارات  البحث الجديدة المشاركات التقويم قائمة األعضاء تعليمات لوحة التحكم

 
 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع
 

  بحث بالكلمة الدليلية

 المتقدم البحث

 يارات سريعةخ

 اليوم مشاركات

 مقروءة اجعل كافة األقسام

 فتح نافذة قائمة اإلتصاالت

 االتصاالت

 واألصدقاء االتصال
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 المجموعات اإلجتماعية

 والصور األلبومات

 لوحة تحكم العضو

 التوقيع تعديل

 ناتيبيا تعديل

 الخيارات تعديل

 خيارات متنوعة

 الخاصة الرسائل

 المواضيع اشتراك

 الشخصي الملف

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

  2 1 > 2من  2 صفحة   
 

  الموضوع انواع عرض  الموضوع إبحث في  الموضوع أدوات   

     51#   
30-01-2009, PM 08:15  

    القضاعي

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  203املشاركات: 

 10املواضيع: 

 193مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

اال ان الذريعة انتفت يف زماننا بل انتفت يف زمن ايوب  اما قولك ان االسبال حرم للذريعة فقد وافقتك فيه
 لقول بتغري العادةا السختياين و هو سابق يل يف

 . هلداه األخ التقرييت فقه هللا

 . أواًل : هات الدليل على انتفاء الذريعة يف هذا العصر فضاًل وتكرماً 

ففي النار (( ليس مقيدًا ابخليالء  اثنياً : ليس كل االحاديث مقيدة ابخليالء فقوله )) ما حتت الكعبني من اإلزار
 ألن اإلطالق هنا مراد بذاته وعقوبته أخف من اجلر للخيالء ق على اخليالءولكن للذريعة وال حيمل هذا اإلطال

. 

 بني من جيعل لباسه حتت الكعب إىل ما دون األرض , وبني من جيعله جُير مالمساً لألرض اثلثاً : ال تساوي
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فريق وحاشاه هذا الت فانتبه وال جتمع بني ما فّرق الشارع , فحديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه صريح يف
 . اخلطاب النبوي إال لفائدة صلى هللا عليه وسلم أن يتكلم مبا هو عبث , فال جتد لفظ زائد يف

للمشروع فلباسهم حسب الوصف إىل الكعبني وليس  رابعاً : حديث أهل الصفة خارج النزاع وفعلهم موافق
 . حتتهما

ه الصرحية يف بيان لباس النيب صلى هللا عليه رضي هللا عنهما معارض أبحاديث غري  خامساً : حديث ابن عباس
ابقي اجلوانب  أو حيمل على أن اإلرختاء يف اإلمام وارتفاع اإلزار من اخللف مانع إلسبال الثوب من , وسلم

 . الصحابة الكرام فخرج فعله عن النهي , وقد يقال أن هذا فهمه وهو معارض بغريه من

جره على األرض , وإمنا املسبل يف اللغة : هو  اء الثوب فقط وليس فيهسادساً : معىن االسبال يف اللغة : إرخ
 . مشى ونص ابن األعرايب على أنه يفعله خيالء الذي يطول ثوبه ويرسله إىل األرض إذا

واملسبل الذي هو املختال وهو صاحب عقوبة عدم النظر من اجلليل عز  فيتبني لنا الفرق بني معىن االسبال
إىل حتت  غاير يف االلفاظ دال على أن مقصود الشارع النهي عن األمرين )) اجلر , واإلرخاءوالت , شأنه لذلك

اإلطالق بلفظ مل يدخله  الكعبني (( ويف هذا دليل على أن اخلطاب النبوي حمكم وجامع , فهو نص على
, فهذا يدل على أن اجلر واضافه إىل للخيالء  التقييد وهو ) ما حتت الكعبني ( , ونص على الفعل األخر وهو

 . اللفظني مرادين للشارع احلكيم

يف التحرمي , وهذا يلزمك  سابعاً : تقول ## أبن اجلر للخيالء يكون حمرماً , وأما ما حتت الكعبني ال يدخل
 ! للخيالء أبن جر اللباس على األرض ليس حمرماً إال أن نتيقن أنه

واليت تكون لغري اخليالء ويستطيع  ات اليت تكون للخيالءوهذا تكليف مبا ال يطاق , ولن نستطيع بيان الصف
 . فهمها اخلاصة والعامة

أنه جعل الرخصة يف قصر الصالة لعلة املشقة ولكنه علق احلكم ابلسفر النضباطه  وأما الشارع احلكيم كما
 . واخلاصة للعامة

م إبرخاء الثوب إىل حتت الكعبني احلك كذلك يف االسبال نص على أن العلة للتحرمي هي اخليالء , ولكنه علق
 . النضباطه للعامة واخلاصة

اللباس  نفسها حمرمة ابالستقالل , ولو كان ثوب صاحبها إىل ركبتيه , فما الفائدة من ذكر واخليالء يف
 !!والكعبني واجلر وغري ذلك فهل هذا من العبث ؟

 وهللا اعلم. ### حاشا اخلطاب النبوي من ذلك

 

  اجمللس العلمي يف يالقضاع من مواضيع

 نصيحة الئمة املساجد خبصوص دعاء القنوت
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 احلجي قراءة القرآن ابألحلان للشيخ عبد الرمحن

  !!فيه خالف

 الفقية حبق صفة

 املسلمون رد الشيخ محد العثمان على جاسم املهلهل واالخوان

 

 القضاعي

 الشخصي اهدة ملفهمش

 إرسال رسالة خاصة إلى القضاعي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى القضاعي

 البحث عن المشاركات التي كتبها القضاعي
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30-01-2009, PM 09:01  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2اضيع: املو 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  مل أتيت مبا هو جديد

 

ااب  عهم ال يقصرون الثيابيف املغرب العريب مئة مليون انسان و اكثر من ثالث اراب فعندان انتفاء الذريعة اثبت
للخيالء فليس عندي ما ازيده لك  عن جد فان كنت تعتقد اهنم مسعوا ابخليالء اصال يف الثياب او اهنم اسبلوا

  ملناقشتك يف هذا اصال عن هذا فهذا قول من يقول للنهار هذا ليل و ال احتاج

 
 

  نطوق من احلديث الصحيحاجبناك ابمل اما قو لك ان االحاديث ليست مقيدة ابخليالء فقد

 الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق

 

القدم و  كلما قلته كالم عام فالزمك ابخد هذا احلديث و ان تبني يل الفرق فيه بني ما حتت و حلد االن مل ترد
  اخليالء ان استطعت
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حتت الكعب و بني من جيره فاظنك مل تفهمين فجر الثياب حرام الن  ل ثيابهثالاث ما قلته ال تساوي بني من جيع
هذا  النقاء و ليس من عادة القوم فمن جره ال قصد له غري اخليالء و ان ادعى غري ذلك لكن اقل ما فيه عدم

ا هي هذا اللباس و رمب عكس من يسبل للكعبني او بني الكعب و الشراك و هنا بيت القصيد الن عادة القوم
بلدك فقط هناك مليار مسلم و ما هو  ليست العادة عندكم فرمبا هناك ذريعة عندكم لكن املسلمني ليسوا

  ذريعة عندك عندان ليست كذلك

 

العباس  اهل الصفة ليس خارجا عن النزاع فان هناك من حيرم الكعبني ايضا اما حديث عبد هللا بن رابعا حديث
حاشية القدم حتت  فما ملس حاشية ظهر القدم فهو حتت الكعبني النفواضح و لن خترج منه بتأويالتك 

العباس فقد صرح برؤية رسول هللا عليه  الكعب مهما فعلت من أتويالتك وال تدعي انه من فهم عبد هللا بن
 فيه و ال يصح منه شيئ الصالة و السالم كذلك فكل ما قلته جمرد أتويل

  ظر للحق و ليس للمذهبامنا انت تريد نصر مذهبك بتأويلك فان

 

اللغة : هو الذي يطول ثوبه ويرسله  سادسا ما فرقت به بني احلكمني فجوابه يف اوال اما قولك وإمنا املسبل يف
 !!!! من اين اتيت هبا اذا مشى فهذه !!إذا مشى إىل األرض

 

 : لسان العرب بل التعريف واضح من

 

 .االرض إىل يقال اسبل فالن ثيابه اذا طوهلا و أرسلها

 

  الثياب تصل للقدم اىل االرض و ليس اىل الكعبني فاقل ما يف هذا التعريف ان

 
 

عن األمرين )) اجلر , واإلرخاء إىل حتت الكعبني ((  اما قولك يف االلفاظ دال على أن مقصود الشارع النهي
يدخله التقييد وهو ) ما النبوي حمكم وجامع , فهو نص على اإلطالق بلفظ مل  ويف هذا دليل على أن اخلطاب

 .( الكعبني حتت

 

صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة. و هذا   فانظر اىل ما صرح به عبد هللا بن العباس يف قوله رأيت رسول هللا
االرض و كل الوقائع املروية فيها ملس الثياب لالرض اما قولك الفاظ  كايف لتقييد ما حتت الكعبني مبا يلمس
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يعين ان  للرواايت املختلفة لنفس الواقعة هناك من يرويها ارختاء و هناك من يرويها جر و هذا االرخاء فارجع
فاللفظ املذكور من رسول هللا عليه  اللفظني متساويني عند العرب و يؤكد ذلك ما قاله املؤلف يف لسان العرب

وي جرا ايضا و هذا ما يؤكد ما من الرواة و هناك من ير  الصالة و السالم هو اجلر !!! لكن االرختاء مروي
 نقوله

 

 , هداك هللا أبن اجلر للخيالء يكون حمرماً , وأما ما حتت الكعبني ال يدخل يف التحرمي سابعا قولك: تقول

 ! وهذا يلزمك أبن جر اللباس على األرض ليس حمرماً إال أن نتيقن أنه للخيالء

 
 

بن العباس اما جر اللباس فحرام  لوضوح حديث عبد هللا ما قلناه ان ما حتت الكعب و مل يلمس االرض فجائز
فمن هاذا الذي جير ذيله وراءه و ليس للخيالء !!!!  قطعا النه ليس من عادة القوم اوال و فيه خيالء قطعا

جناسة و لكن هذا منتف يف من اسبل حتت الكعبني و فوق شراك القدم فهذا  تبذير للقماش و مل يفعله قومه و
و كل  الناس و ال خيالء فيه و واضح من حديث عبد هللا بن العباس و حديث عبد هللا بن مسعود مشهور بني

  و هذا يؤكد مذهبنا الوقائع اليت فيه رجل مسبل جند انه من رواية او اخرى صرح الراوي انه جير ثوبه

 

ء !! ال ادري من اين إال أن نتيقن أنه للخيال و قولك وهذا يلزمك أبن جر اللباس على األرض ليس حمرماً 
قول من قال ال اجره للخيالء النه خرج عن عادة القوم و هذا زايدة  جاءك هذا االلزام فاالمر واضح ال نقبل

 اما من لبس كقومه فاين اخليالء يف ذلك هو مل يطل ثوبه لبس ما لبسه قومه افيختال على فعل ال حاجة هلا

  قومه بلباسهم !!!!! هداك هللا

 

الرخصة يف قصر الصالة لعلة املشقة ولكنه علق احلكم ابلسفر  وأما الشارع احلكيم كما أنه جعلاما قولك 
 . النضباطه للعامة واخلاصة

إىل حتت الكعبني  علق احلكم إبرخاء الثوب كذلك يف االسبال نص على أن العلة للتحرمي هي اخليالء , ولكنه
خليالء منطوق و القيد املنطوق ال جمال من التخلص منه و فمردود الن قيد ا !!!. النضباطه للعامة واخلاصة

مل يقيد التحرمي به  احلكم ابالرختاء مل يرد ابللفظ يف االحاديث اين وجدته يف غري فعل ايب بكر الصديق و تعليق
العباس ذلك اللباس و مها من اقرب الناس  !!!! فلو كان كذلك هل يلبس عبد هللا بن مسعود و عبد هللا بن

ختلط بني احلكمة و العلة و حنن قلنا ان اخليالء علة و مل نقل  سول هللا عليه الصالة و السالم !!!!! انتلر 
 بدليل االحاديث و احلكم يدور مع علته حكمة و العلة منطوقة
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ابالستقالل , ولو كان ثوب صاحبها إىل ركبتيه , فما الفائدة من ذكر  اما قولك واخليالء يف نفسها حمرمة
 !!واجلر وغري ذلك فهل هذا من العبث ؟ لباس والكعبنيال

 

امام الناس فهو من ابب التشديد كقوله عليه الصالة و السالم يف ثوب  الفائدة من ذكر اللباس النه الظاهر
 رضي هللا عنهما قال يف حديث شريك: يرفعه قال: )من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا يوم الشهرة :بن عمر

 (له، زاد عن أيب عوانة: مث تلهب فيه النارالقيامة ثوابً مث

 

اصله  ذكر ثوب الشهرة و اخليالء حمرمة بعينها !!!!! امنا خصص اللباس النه من زينة الناس و فما الفائدة من
  االابحة الشرعية فجاءت السنة كي ختصص ما حيرم منه

 
 

 ما قلته ليس فيه دراسة لالحاديث مل أتيت جبديد فاالحاديث ترد عن كل ما قلته و كل ادن خالصة القول

 الصحيحة اليت اتينا هبا و ال ميكن أتويلها و اعيد كتابتها لك

 

( و البيهقي يف الشعب 24831( و ابن أيب شيبة )4096بن عباس : أبو داود ) حديث عبد هللا
،  ر قدميهعكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حىت يقع حاشيته على ظه ( عن6147)

عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة "  ويرفع اإلزار مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا صلى هللا
 (1238) وصححه األلباين رمحه هللا يف الصحيحة

 

ُ َعنُه أن النيب َصلهى اّللهُ  َي اّلله خيالء مل ينظر اّلله إليه َعَليه  َوَسلهم قال:" من جر ثوبه  احلديث عن ابن عمر َرض 
ُ َعَليه   أبو بكر: اي رسول اّلله  إن إزاري يسرتخي إال أن أتعاهده . فقال َرُسول اّلله   يوم القيامة ، فقال َصلهى اّلله

 َوَسلهم: إنك لست ممن يفعله خيالء

 

املدينة  يف بعض طرق اهلجيمي ، رضي هللا عنه قال : لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جابر بن سليم
هللا فقال : " عليك السالم ،  وعليه إزار من قطن منتشر احلاشية قلت : عليك السالم اي حممد أو اي رسول

حتية امليت سالم عليكم ، سالم عليكم ، سالم عليكم  حتية امليت عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ،
ع ظهره وأخذ مبعظم ساقه فقال : " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق اإلزار فأقن " أي هكذا فقل قال : فسألته عن

 خيرجاه فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور " " هذا حديث صحيح اإلسناد ومل الكعبني ،
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أيب هريرة رضي هللا عنه قال  ( ، عن442روى البخاري يف جامعه الصحيح يف ابب نوم الرجال يف املسجد )
إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا يف أعناقهم فمنها  أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء ،:" رأيت سبعني من 

 " الكعبني ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته ما يبلغ نصف الساقني ومنها ما يبلغ

 
 

باس ان الصحابة كانوا يلبسون ثيااب تغطي الكعبني ادن حىت من قال بتحرمي الل و اقل ما يف هذه االحاديث
هللا اعلم و السالم  الكعبني فقوله خمالف لصريح االحاديث فاقل ما يف االمر اجلواز و تغطية الكعبني و عند

 عليكم و رمحة هللا و بركاته

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 التقرتيالبحث عن المشاركات التي كتبها 

 

     53#   
30-01-2009, PM 09:55  

    أبو عبدالرمحن بن انصر

 Feb 2007 :اتريخ التسجيل

  222املشاركات: 

 21املواضيع: 

 201مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
فيه بني األمرين يف سنده اختالف ، وقد رجح حمقق  جزاكم هللا خريا . حديث ) إزرة املؤمن ..( الذي مجع

 فيه من جهة العالء . وهللا أعلم )أطراف املوطأ ( أن االضطراب وقع

 

  يف اجمللس العلمي انصر أبو عبدالرمحن بن من مواضيع

 الفرق بني خمالفة الكفار والتشبه هبم
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  (كلمة حول كلمة )الفكر اإلسالمي

 الفخذ يف الصالة تعقب احلافظ ابن رجب لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كشف

 ابن حجر حول توثيق ابن حباان جواب احلافظ العراقي لتلميذه احلافظ

 م بني النيب والرسولتفريق شيخ اإلسال إشكال يف

 

 أبو عبدالرحمن بن ناصر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أبو عبدالرحمن بن ناصر

 البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عبدالرحمن بن ناصر

 

     54#   
30-01-2009, PM 11:21  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109 املشاركات:

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرمحن بن انصر

مجع فيه بني األمرين يف سنده اختالف ، وقد رجح حمقق  جزاكم هللا خريا . حديث ) إزرة املؤمن ..( الذي
 وقع فيه من جهة العالء . وهللا أعلم ( أن االضطراب)أطراف املوطأ 

واو و بدون  أبو عبدالرمحن بن انصر فهذا ما وجدته يف ختريج هذا احلديث ان الرواايت مضطربة بني نعم اخي
 اعلم واو و االصح عندك مالك بدون واو و هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي
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 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     55#   
31-01-2009, AM 02:08  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 السالم عليكم رمحة هللا و بركاته

 

 ادلة اجلمهور ان االسبال حمرم ان اريد به اخليالء فقط نواصل نقل

 
 

 سند بين هاشمء ومن م مسند أمحد بن حنبل

  13448مسند أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه ء حديث:

، قال : قال : ء كأنه يعين  حدثنا علي بن إسحاق ، أخربان عبد هللا يعين ابن املبارك ، حدثنا محيد ، عن أنس
، وال  عبنيإىل الك ، فشق عليهم ، فقال : " أو " النيب صلى هللا عليه وسلم قال ء " اإلزار إىل نصف الساق

 من ذلك خري يف أسفل

 

 2769صحيح اجلامع 

 

 شعب اإلميان شعب اإلميان للبيهقي ء التاسع والثالثون من

  5855فصل يف موضع اإلزار ء حديث:

املقرئ ، أان احلسن بن حممد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أبو  أخربان أبو احلسن علي بن حممد
وسلم : "  عن محيد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليهأبو شهاب ،  الربيع ، ثنا

 وال خري فيما جاوز الكعبني أو الكعبني نصف الساق فشق ذلك على الناس إىل اإلزار

 

  2769صحيح اجلامع 
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 التحرمي يف كلتا احلديثني ذكر اىل الكعبني و هذا دليل ان الكعبني مل يلحقهما

 

 على الصحيحني للحاكم ء كتاب البيوعاملستدرك 

  2098بن جعفر بن أيب كثري ء حديث: وأما حديث إمساعيل

إمساعيل الفقيه ، ابلري ، حدثنا حممد بن الفرج األزرق ، حدثنا أبو  حدثنا أبو بكر بن إمساعيل بن حممد بن
اشرتيت  : حدثنا أبو سباع ، قالالقاسم ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن يزيد بن أيب مالك ،  النضر هاشم بن

، فقال : اي عبد هللا اشرتيت ؟ قلت  وهو جير إزاره انقة من دار واثلة بن األسقع فلما خرجت هبا أدركين واثلة
أو  بني لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إهنا لسمينة ظاهرة الصحة ؟ قال : أردت هبا سفرا : : نعم ، قال

إال هذا أصلحك هللا  هبا احلج . قال : فارجتعها . فقال صاحبها : ما أردت أردت هبا حلما ؟ قلت : أردت
ال حيل ألحد أن يبيع شيئا ، إال بني  " : تفسد علي . قال : فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه " " ما فيه ، وال حيل ملن علم ذلك إال بينه

 

  1774يب و الرتهيب حسن لغريه صحيح الرتغ

 

االستدالل انه ل مل يطل ثوبه ملا  فهذا الصحايب واثلة بن األسقع جير ازاره هذا اجلر مل يكن به خيالء و جه
  استطاع جره

 

 الصالة سنن الدارمي ء كتاب

  1218ابب : يف بدء األذان ء حديث:

حاق ، قال : وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه ، حدثين حممد بن إس أخربان حممد بن محيد ، حدثنا سلمة
فهم  . قال أبو حممد : يعين املدينة ء إمنا جيتمع إليه ابلصالة حلني مواقيتها بغري دعوة وسلم حني قدمها ء

، مث كرهه . مث أمر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصالهتم
ذلك إذ رأى عبد هللا بن زيد بن عبد ربه  يضرب به للمسلمني إىل الصالة ، فبينما هم علىابلناقوس فنحت ل

هللا عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ، إنه طاف يب الليلة طائف  أخو احلارث بن اخلزرج ، فأتى رسول هللا صلى
 : أتبيع هذا الناقوس ؟ فقالثوابن أخضران حيمل انقوسا يف يده ، فقلت : اي عبد هللا ،  : مر يب رجل عليه

وما هو ؟ قال :  : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إىل الصالة . قال : أفال أدلك على خري من ذلك ؟ قلت
ال إله إال هللا ، أشهد أن ال إله إال هللا ، أشهد أن  تقول : هللا أكرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، أشهد أن

حممدا رسول هللا ، حي على الصالة ، حي على الصالة ، حي على الفالح ، حي  شهد أنحممدا رسول هللا ، أ
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قال ، وجعلها وترا  ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، ال إله إال هللا . مث استأخر غري كثري ، مث قال : مثل ما على الفالح
 ، ال إله إال هللا . فلما أخرب هبا هللا أكرب ، إال أنه قال : قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة ، هللا أكرب ،

إهنا لرؤاي حق إن شاء هللا ، فقم مع بالل فألقها عليه ، فإنه أندى  " : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
عليه  فلما أذن بالل ، مسعها عمر بن اخلطاب ، وهو يف بيته ، فخرج إىل رسول هللا صلى هللا . " صوات منك

بعثك ابحلق لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول هللا  و يقول : اي نيب هللا ، والذيوه وهو جير إزاره وسلم
احلمد ، فذاك أثبت " قال حممد بن محيد ، حدثنيه سلمة ، قال : حدثنيه حممد  صلى هللا عليه وسلم : " فلله

بن زيد بن  عبد هللا، قال : حدثين هذا احلديث حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ، عن حممد بن  بن إسحاق
إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أيب  عبد ربه ، عن أبيه هبذا احلديث . أخربان حممد بن حيىي ، حدثنا يعقوب بن

عن حممد بن عبد هللا بن زيد بن عبد  احلارث التيمي ، ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثين حممد بن إبراهيم بن
 * ، قال ملا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناقوس فذكر حنوه بن زيد ربه ، قال : حدثين أيب عبد هللا

 

 حسن 650مشكاة املصابيح 

 
 

الرسول عليه الصالة و السالم و ذلك الن الواقعة مل تكن فيها خيالء و  فها هو الصحايب جير ثوبه و مل ينهه
 اجلر حمرم لنهاه رسول هللا عليه الصالة و السالم لو كان جمرد

 

 الصالة يب داود ء كتابسنن أ

  547ابب اإلسبال يف الصالة ء حديث:

داود ، عن أيب عوانة ، عن عاصم ، عن أيب عثمان ، عن ابن مسعود ، قال :  حدثنا زيد بن أخزم ، حدثنا أبو
فليس من هللا يف حل وال  خيالء هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " من أسبل إزاره يف صالته مسعت رسول

موقوفا على ابن مسعود ، منهم محاد بن سلمة ، ومحاد  " ، قال أبو داود : روى هذا مجاعة عن عاصمحرام 
 * وأبومعاوية بن زيد ، وأبو األحوص ،

 

 637صحيح ايب داود 

 
 

السالم اخليالء و هذا يدل ان االسبال من دون خيالء ال يبطل الصالة من  ذكر رسول هللا عليه الصالة و
 ! و اال فلماذا قيد الرسول عليه الصالة و السالم ابخليالء هنا دليل املخالفة
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  ء كتاب إقامة الصالة سنن ابن ماجه

  1211ابب فيمن سلم من ثنتني أو ثالث ساهيا ء حديث:

حدثنا خالد احلذاء ، عن  : حدثنا حممد بن املثىن ، وأمحد بن اثبت اجلحدري قال : حدثنا عبد الوهاب قال
سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالث  " : ن أيب املهلب ، عن عمران بن احلصني ، قالأيب قالبة ، ع

فقام اخلرابق ، رجل بسيط اليدين ، فنادى : اي رسول هللا  " ركعات من العصر ، مث قام فدخل احلجرة
رك ، مث سلم ، مث ت فسأل ، فأخرب ، " فصلى تلك الركعة اليت كان جير إزاره مغضبا أقصرت الصالة ؟ فخرج

 " سجد سجدتني مث سلم

 

 1228صحيح سنن بن ماجة 

 
 

ملا فعله رسول هللا  وجه االستدالل ان رسول هللا عليه الصالة و السالم جر ثيابه فلو كان جمرد اجلر حمرم و
  عليه الصالة و السالم

 
 

 التفليس السنن الكربى للبيهقي ء كتاب

  10538ابب حلول الدين على امليت ء حديث:

 ، ثنا أبو طاهر احملمدآابذي ، ثنا أمحد بن يوسف السلمي ، ح وأخربان أبو حممد عبد أخربان أبو علي الروذابري

منصور ، قاال : ثنا عبد الرزاق  هللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد , ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن
حدثين مسعان بن مشنج ، عن مسرة ، أن النيب صلى هللا عليه  الشعيب ،، أنبأ سفيان الثوري ، أخربين أيب ، عن 

 انصرف قال : " أها هنا من آل فالن أحد ؟ " فقال ذاك مرارا ، قال : فقام وسلم صلى على جنازة ، فلما

؛ إن  أما إين مل أنوه ابمسك إال خلري " : من مؤخر الناس ، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم رجل جير إزاره
رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه " لفظ حديث  فالان ، لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو

الدين على امليت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن زيد بن اثبت موقوفا ، وكالمها  البغدادي . وروي يف حلول
 * ضعيف

 

 16صححه الشيخ االلباين احكام اجلنائز 
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  عليه الصالة و السالم اقره يف جره للثياب و ذلك النه مل يقصد اخليالء لرسولو وجه االستدالل ان ا

 

 أمحد بن حنبل ء ومن مسند بين هاشم مسند

  4745حديث: مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ء

فقلت : قال : أرسلين أيب إىل ابن عمر  حدثنا عبد الرزاق ، أخربان داود يعين ابن قيس ، عن زيد بن أسلم ،
إىل قوم فقل : السالم عليكم ، فإن ردوا عليك فقل :  أأدخل ؟ فعرف صويت ، فقال : أي بين ، إذا أتيت

هللا عليه وسلم  فقال : ارفع إزارك ، فإين مسعت رسول هللا صلى جير إزاره أأدخل ؟ قال : مث رأى ابنه واقدا
 * " هللا إليه ، مل ينظر اخليالء يقول : " من جر ثوبه من

 

 90صحيح غاية املرام 

 

عمر ذكر اخليالء مبجرد جره للثياب و هذا يدل انه ال فرق يف احاديث  و وجه االستدالل ان عبد هللا بن
  الصالة و السالم بني االسبال و اخليالء فيقد االسبال هبا رسول هللا عليه

 

 السري ء ابب الكرب الزهد هلناد بن

  839حديث:

عثمان قال : رأى ابن مسعود رجال عليه عباءاتن قد اتزر  عاصم األحول ، عن أيب حدثنا أبو معاوية ، عن
فليس من هللا يف حل وال  جيره إال من اخليالء ال وارتدى ابألخرى , فقال : " من جر إزاره جيرها إبحدامها وهو

 * " حرام

 

 ثقات رجاله

 
 

 ال جيره اال من خيالء ملا قالو وجه االستدالل انه حصر ابخليالء و لو كان التحرمي مطلقا 

 

التحرمي امنا التحرمي عند مظنة اخليالء او اخليالء و  ادن كل هذه االحاديث تدل ان جمرد االسبال ال يلحقه
 عليكم االسبال بني الكعب و الشراك و هللا اعلم و السالم مظنة اخليالء منتفية يف

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع
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 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي لفهمشاهدة م

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     56#   
31-01-2009, AM 03:03  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 السالم عليكم

 

عنه اخلطاب رضى هللا  شيبه ىف كتاب املصنف عن خرشه بن احلر أن عمر بن قال الشيخ احلويين روى ابن أىب
أسبلت  أطال إزاره فقال: أحائض أنت، فقال أيمري املؤمنني وهل حييض الرجل؟ قال: نعم ملا رأى رجاًل وقد

ـ وقص ما زاد عن الكعبني  إزارك؟ ـ ألن إسبال اإلزار ال يكون اال للنساء ـ قال فأتى عمر مبشبط ـ أى مقص
 . قال خرشه بن احلر: فكأّن أنظر إىل خيوط اإلزار على عقبيه

 

 نطلع عليه و مل جند هذا احلديث يف طبعات املصنف احلالية فرمبا طلع الشيخ على ما مل

 

  ان صح هذا احلديث فمنه فوائد

 

 التحرمي الن عمر بن اخلطاب قص الثياب بعدمها ان الكعبني غري داخلتني يف

 

دل عليه قول الراوي فكأّن انه ترك بعض الثياب تستويف الكعبني و هذا ما ي و قص الثياب بعد الكعبني دليل
 خيوط اإلزار على عقبيه أنظر إىل
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الثياب تستويف الكعبني و هذا ما يؤكد ما ذهبنا اليه  فسقوط اخليوط على عقبيه دليل ان عمر بن اخلطاب ترك
 الثياب لالرض و هللا اعلم ان املنع امنا هو للجر و ملس

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي ملفه مشاهدة

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     57#   
31-01-2009, PM 07:26  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2: املواضيع

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 السالم عليكم و رمحة هللا

 

  ثيابه املسبل عند العرب و املقصود من االحاديث النبوية هو الذي جير نواصل نقل االدلة ان

  االسبال لغري اخليالء قد انتفت منه العلة و ان

 

 موطأ مالك كتاب النكاح

  1131نكاح املتعة حديث: ابب

خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن اخلطاب  وحدثين عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبري أن
ن اخلطاب فزعا جير رداءه ، فقال : " فحملت منه ، فخرج عمر ب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع ابمرأة

 " تقدمت فيها ، لرمجت هذه املتعة . ولو كنت
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كان يف حالة غضب فنقول له ما جر عمر بن اخلطاب  فها هو عمر بن اخلطاب جير ثيابه و قد يقول قائل
 قامةطويل فقد اطاله ادن و املعلوم ان عمر بن اخلطاب طويل ال رضي هللا عنه رداءه اال الن رداءه

 
 

 ماجه ء كتاب اللباس سنن ابن

  3569ابب من جر ثوبه من اخليالء حديث:

 أيب شيبة قال : حدثنا حممد بن بشر ، عن حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة حدثنا أبو بكر بن

 عليه وسلم صلى هللا قال : مر أبيب هريرة فىت من قريش جير سبله ، فقال : اي ابن أخي إين مسعت رسول هللا
 القيامة يقول : " من جر ثوبه من اخليالء ، مل ينظر هللا إليه يوم

 

 2037صحيح الرتغيب 

 

ذكر للشاب جر الثياب خيالء و هذا يدل ان الصحابة كانوا  فوجه االستدالل ان ااب هريرة رضي هللا عنه
فرق بني االسبال و و جر الثياب  يستدلون بلفظ اخليالء و هذا دليل انه ال يعتربون االسبال جر الثياب و

 للخيالء االحاديث النبوية بل هو شيئ واحد و كل االحاديث جاءت تنهى عن االسبال للخيالء يف

 

 عليه مشكل اآلاثر للطحاوي ابب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا

  2968حديث:

ي قال : حدثنا شيبان ء يعين : النحوي عن العبس كما قد حدثنا أبو أمية قال : حدثنا عبيد هللا بن موسى
بن احلر , عن أيب ذر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى  األعمش , عن سليمان بن مسهر , عن خرشة

شيئا إال  ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة , وال يزكيهم , وهلم عذاب أليم : الذي ال يعطي " : هللا عليه وسلم
فذكر صلى هللا عليه وسلم يف هذا  : ره الذي جير إزاره , واملنفق سلعته ابحللف الفاجر " قالمنة , واملسبل إزا

صلى هللا عليه وسلم ذكر ثالثة أخر بذلك املعىن يف حديث  احلديث هؤالء الثالثة مبا ذكرهم به فيه مث وجدانه
 * . آخر

 
 

 رجاله ال أبس هبم و احلديث

 

  و هذا الظاهر من كل االحاديث ره فسر االسبال جبر االزارفقوله املسبل إزاره الذي جير إزا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 204 

 
 

 هاشم مسند أمحد بن حنبل ومن مسند بين

  4745مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ء حديث:

 : أخربان داود يعين ابن قيس ، عن زيد بن أسلم ، قال : أرسلين أيب إىل ابن عمر فقلت حدثنا عبد الرزاق ،

ردوا عليك فقل :  صويت ، فقال : أي بين ، إذا أتيت إىل قوم فقل : السالم عليكم ، فإنأأدخل ؟ فعرف 
فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أأدخل ؟ قال : مث رأى ابنه واقدا جير إزاره فقال : ارفع إزارك ،

 * " هللا إليه يقول : " من جر ثوبه من اخليالء ، مل ينظر

 

 90صحيح غاية املرام 

 

استدالله بقوله عليه الصالة و السالم يف حديث اخليالء دليل على ان  فنهي بن عمر الشاب عن جر االزار و
  اخليالء و ما هني عن االسبال اال منن اجل اخليالء املنهي عنه هو

 
 

 املوصلي مسند عبد هللا بن عمر مسند أيب يعلى

  5476حديث:

العقدي ، حدثنا أيوب بن اثبت املدين ، قال : مسعت خالد بن   عامر حدثنا حممد بن بشار ، حدثين أبو
 . مع ابن عمر قاعدا فمر فىت جير سبله فقال يل : ادع هذا ، ادع هذا . قال : فدعوته كيسان ، قال : كنت

أزر رسول هللا صلى هللا  قال : فقال له : ارفع إزارك . قال : فرفعه إىل فوق عقبه . فقال ابن عمر : " هكذا
 * " وسلم أن أنتزر ليه وسلم أو قال : هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليهع

 

 الثقاث و رجاله ثقات و خالد بن كيسان ذكره ابن حبان يف كتاب

 
 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنتزر  و قوله رفعه فوق عقبيه و قول بن عمر رضي هللا عنه هكذا أمران
 أبس به فوق العقب الدليل على ان لبس الثياب اىل 

 

 سنن الرتمذي اجلامع الصحيح الذابئح

 ذيول النساء أبواب اللباس ابب ما جاء يف جر
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  1698حديث:

قال : أخربان معمر ، عن أيوب ، عن انفع ، عن ابن  حدثنا احلسن بن علي اخلالل قال : حدثنا عبد الرزاق
ن جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة " " ، عليه وسلم : " " م عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا

أقدامهن  سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيوهلن ؟ قال : " " يرخني شربا " " ، فقالت : إذا تنكشف فقالت أم
 * ، قال : " " فريخينه ذراعا ، ال يزدن عليه " " ، هذا حديث حسن صحيح

 6188صحيح اجلامع 

 

حديث عمر عند النسائى وأىب داود وغريمها )قال صلى  إلزار فيه تشبه ابلنساء كما ىفقال احلويين إن إسبال ا
 ال ينظر هللا اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة اي رسول هللا فماذا تفعل النساء هللا عليه وسلم "من جر إزاره خيال

الناتىء ىف أسفل الرجل فوق  العظم قال "يرخينه شربا" أى فوق األصل أى الكعبني والكعبني مها بذيوهلن ؟
 فقالت أم سلمة اذا - شربا من بعد الكعبني أى تطويل اإلزار فاإلرخاء الذى ىف احلديث القدم هذا األصل

يزدنه زراعا و ال " قال –برغم انه شربا , على أن الشرب من الكعب أى انه قليل للتغطية  –تنكشف أقدامهن 
للنساء حىت ال تنكشف أقدامهمن ألن  مشدودا فوق الكعبني مث رخصيزدن " ( فأصل احلكم أن يكون اإلزار 

عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى  املرأة كما قال النىب صلى هللا عليه وسلم "كلها
نرى العكس تلبس املرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس املرأة على  ذيله متشبه ابلنساء و األن

 اهــ!! سنةال

 

الرسول عليه الصالة و السالم  قلت هدا وهم سامح هللا الشيخ كيف يظن ان اصل االزار فوق الكعبني و ان
و السالم كان آبمر النساء رفع الثياب فوق الكعبني  رخص للنساء الزايدة !!! ايظن ان رسول هللا عليه الصالة

 !!!! ء بكشف اقدامهم و هللا أيمرهن بسرتهاالصالة و السالم النسا !!!!! اأيمر رسول هللا عليه

 
 

للمرأة ذيل  من الشيخ و امنا احلديث فيه منع جلر الثياب و لذلك فهمت ام سلمة انه ان مل يكن هذه زلة
فانظروا بذيوهلن و مل تقل مباشرة تنكشف  !!! بذيوهلن فكيف يصنعن النساء ستنكشف اقدامهن لذلك قالت

االرض و ليس ما حتت الكعبني و هذا يدل ان النهي هو النهي عن جر االزار  ملس اقدامهم و الذيل هو ما
هلا يف  رخص هلا رسول هللا عليه الصالة و السالم بشرب قالت تنكشف اقدامهن اي اذا مشني فرخص لذلك ملا

  ذراع

 

ُلُه َأنه الثياب و لذك قال بن العريب و احلديث دليل واضح ان النهي عن االسبال امنا هو النهي عن جر  َوَحاص 
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ْسَباَل َيْستَـْلز ُم َجره  ْدهُ  اإْل  ب ُس اهــ الثـهْوب  َوَجرُّ الثـهْوب  َيْستَـْلز ُم اخْلَُياَلَء َوَلْو مَلْ يـَْقص   الاله

 

  فقد فهم ان االسبال جر للثياب ال حتت القدمني فقط

 

  فائدة

من قياس القدم ابليد و قوهلم اهنا ليست  احلنفيةهذا احلديث دليل ان قدم املرأة عورة بعكس ما ذهبت اليه 
 .بعورة و ال قياس مع نص

 
 

 يف الصالة البيهقي يف سننه الكربى اباب بعنوان مجاع أبواب لبس املصلي ابب كراهية إسبال اإلزار و قد بوب

 

  فهو يرى الكراهة يف االسبال مث ساق هذا احلديث الضعيف

داود الطيالسي  فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبوأبو بكر حممد بن احلسن بن  حدثنا
عن ابن مسعود رفعه أبو عوانة ومل  ، ثنا أبو عوانة ، واثبت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن أيب عثمان ،

الء يف الصالة وهو يصلي فقال : " إن الذي جير ثوبه من اخلي يرفعه اثبت أنه رأى أعرابيا عليه مشلة قد ذيلها
 حرام " أخربان أبو علي الروذابري ، أنبأ حممد بن بكر ، ثنا أبو داود السجستاين قال ليس من هللا يف حل وال

وأبو األحوص  روى هذا مجاعة ، عن عاصم ، موقوفا على ابن مسعود منهم محاد بن سلمة ومحاد بن زيد :
اإلزار دليل على كراهيته يف الصالة  لقة يف النهي عن جروأبومعاوية قال الشيخ : ويف األحاديث الثابتة املط

 .وغريها

 
 

منه نستنتج ان االسبال جر الثياب ال اطالتها للكعبني او حتتهما و فوق العقب  و كما ترون هذا جر للثياب و
 هللا الذي تدل عليه االحاديث اليت اوردانها سابقا و هللا اعلم و السالم عليكم و رمحة و هذا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت واضيعمن م

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 روني إلى التقرتيإرسال رسالة بريد إلكت
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 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     58#   
01-02-2009, AM 12:48  

    القضاعي

 Jul 2008 :التسجيلاتريخ 

  203املشاركات: 

 10املواضيع: 

 193مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 ! اي أخي هداك هللا ال تستكثر مبا ال يفيدك

للخيالء وعلى  واصحابه جعلوا ارخاء اللباس إىل ما بني الكعب والعقب مثله مثل اجلرتقول أن النيب  فأنت
 . هللا عنهم هذا االساس وجد االنكار منه صلى هللا عليه وسلم على بعض الصحابة رضي

 تزعم ابهنا اوضح من الواضحات ؟ وأنت لالسف إىل األن مل اتيت حبجة تدل على التفريق بني العصور كما

الفعل وإن أتى النص بتحرميه وانكره النيب واصحابه  ما تعارف عليه أهل بلد من منكر يصبح سائغ فهل كل
 ؟؟؟

 . عليك التزامه هذا مودى كالمك ولألسف جيب

 " فالنيب صلى هللا عليه وسلم قال : " ال تسبوا اصحايب .... احلديث

وكحادثة خالد بن  - إن صحت -بالل  وعلمنا أنه انكر على بعض الصحابة سبهم لبعض كحادثة أيب ذر مع
 . الوليد مع عبد الرمحن بن عوف وهي يف الصحيح

 ماليني الناس يف البالد الرافضية كإيران وغريها أصبح سب الصحابة عندهم دين يتقربون واليوم ترى وتشاهد

 . بذلك إىل هللا

حديث " ال تسبوا اصحايب " وال  -هللا  قبحهم -فهل ستقول قد أختلفت العصور , وال يلزم رافضة إيران 
 الفعل ؟؟؟ فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف انكاره هذا

 

  اجمللس العلمي يف القضاعي من مواضيع

 نصيحة الئمة املساجد خبصوص دعاء القنوت

  !!فيه خالف

 الشيخ األلباين عن نفسه من هتم اإلرجاء دفاع

 القرآن ابألحلان للشيخ عبد الرمحن احلجي قراءة
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 إبطالق من قال أن القضاء والفتوى يف السعودية على املذهب احلنبلي  علىرداً 

 

 القضاعي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 اعيإرسال رسالة خاصة إلى القض

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى القضاعي

 البحث عن المشاركات التي كتبها القضاعي

 

     59#   
01-02-2009, AM 01:10  

    القضاعي

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  203املشاركات: 

 10املواضيع: 

 193مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 ! الكعبني وإن مل يتجاوزمها الثوب لألسف أجدك تدندن على قول من قال أبن التحرمي يشمل

لك ليس لصاحب هذا القول دليل وهذا الوصف خارج النزاع فال  وال أدري ملاذا تلزمنا مبا مل التزمه وقد قلت
 . تعده علّي ابرك هللا فيك

 

 : ن انظر هلذا احلديث من صحيح مسلمواآل

اّلله  ْبن  َواق ٍد َعن  اْبن  ُعَمَر َقاَل  الطهاه ر  َحدهثـََنا اْبُن َوْهٍب َأْخرَبَّن  ُعَمُر ْبُن حُمَمهٍد َعْن َعْبد   َحدهَثىن  أَُبو - 5583
فَـَرفَـْعُتُه «. إ زَاَرَك  اَي َعْبَد اّلله  اْرَفعْ » َخاٌء فَـَقاَل َوىف  إ زَار ى اْسرت ْ  -هللا عليه وسلم صلى-َمَرْرُت َعَلى َرُسول  اّلله  

 .السهاَقنْي   َأحَتَرهاَها بـَْعُد. فَـَقاَل بـَْعُض اْلَقْوم  إ ىَل َأْيَن فَـَقاَل أَْنَصاف   َفز ْدُت َفَما ز ْلتُ «. ز ْد » مثُه َقاَل 

 

يفيد أن ثوب ابن عمر رضي هللا عنهما مل يصل  اء وهو ماففي هذا احلديث مل ُيذكر اجلر , وإمنا ذُكر االرخت
 . عليه النيب صلى هللا عليه وسلم هذا الوضع االرض وإمنا نزل عن الكعبني , فانكر

 الصورة خيالء ؟ وأان أسالك : هل تعتقد أن يف هذه

 ! ابلتأكيد ال أظنك ستقول : بال

 . ورد يف سريته وملا هو معروف من والده بعيد جدًا عن اخليالء ملا ألن ابن عمر رضي هللا عنه

ما  إال أن تقول : إن النيب صلى هللا عليه وسلم انكر عليه هذا الوضع ألجل الذريعة , وهو ليس لك خمرج
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انتهى زمنه والشريعة كاملة  نقوله أيضاً ونلتزمه يف هذا العصر ويف كل العصور حىت تقوم الساعة , ألن النسخ
 . وحمكمة

أو دليل اختالف العصور , فهاته عاجاًل ابرك هللا فيك  , ليست بكامله أو عندي دليل النسخفإن قلت ال 
 .املوفق لنرجع لقولك هللا

 

أن صاحبها صلى هللا عليه وسلم  قال الشاطيب يف املوافقات : " إن هذه الشريعة املباركة معصومة، كما
ٍّ إ اله إ َذا متََىنه أَْلَقى الشهْيطَانُ قَـ  معصوم، ....وقد قال تعاىل: }َوَما َأْرَسْلَنا م نْ  يف  ُأْمن يهت ه   ْبل َك م ْن َرُسوٍل َوال َنيب 

ُ َما يـُْلق ي الشهْيطَاُن مثُه حُيْك مُ  ُ آاَيت ه { ]احلج:  فَـيَـْنَسُخ اّلله [، فأخرب أنه حيفظ آايته وحيكمها حىت ال 52اّلله
فهي منه وإليه  التبديل، والسنة وإن مل تذكر، فإهنا مبينة له ودائرة حوله، وال يداخلها التغيري وال خيالطها غريها

بعضه بعضا، وقال تعاىل: }اْليَـْوَم  ترجع يف معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا، ويشد
يُت َلُكُم اأْل سْ  َأْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم َوَأمْتَْمتُ   انتهى .[3الَم د يًنا{ ]املائدة: َعَلْيُكْم ن ْعَميت  َوَرض 

 

  اجمللس العلمي يف القضاعي من مواضيع

 املسلمون لهل واالخوانرد الشيخ محد العثمان على جاسم امله

 قاعدة يف اإلتباع والتقليد

  !للمقلدين فقط

 الشيخ األلباين عن نفسه من هتم اإلرجاء دفاع

  !!فيه خالف

 

 القضاعي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى القضاعي

 ني إلى القضاعيإرسال رسالة بريد إلكترو

 البحث عن المشاركات التي كتبها القضاعي

 

     60#   
01-02-2009, AM 01:16  

    التقريت

 Nov 2008 :تسجيلاتريخ ال

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
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  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  الصحابة كفر اخي القضاعي ال ادري ما دخل سب الصحابة هنا فسب

 
 

  الدليل فقد اتيتك به و هو واضح و اعيد لك نص احلديث اما

 
 

 مسند أيب يعلى املوصلي مسند عبد هللا بن عمر

  5476حديث:

خالد بن   حممد بن بشار ، حدثين أبو عامر العقدي ، حدثنا أيوب بن اثبت املدين ، قال : مسعت حدثنا
ادع هذا . قال : فدعوته .  ال يل : ادع هذا ،كيسان ، قال : كنت مع ابن عمر قاعدا فمر فىت جير سبله فق

هللا  فقال ابن عمر : " هكذا أزر رسول هللا صلى . فرفعه إىل فوق عقبه : قال : فقال له : ارفع إزارك . قال
 * " عليه وسلم أو قال : هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنتزر

 

 بان يف كتاب الثقاثو رجاله ثقات و خالد بن كيسان ذكره ابن ح

 
 

  هذا احلديث و

 

  2098حديث إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري ء حديث:

حدثنا أبو  بكر بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ، ابلري ، حدثنا حممد بن الفرج األزرق ، حدثنا أبو
نا أبو سباع ، قال : اشرتيت حدث النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن يزيد بن أيب مالك ،

 ، فقال : اي عبد هللا اشرتيت ؟ قلت وهو جير إزاره واثلة انقة من دار واثلة بن األسقع فلما خرجت هبا أدركين

أردت هبا سفرا أو  : نعم ، قال : بني لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إهنا لسمينة ظاهرة الصحة ؟ قال :
صاحبها : ما أردت إال هذا أصلحك هللا  ا احلج . قال : فارجتعها . فقالأردت هبا حلما ؟ قلت : أردت هب

هللا عليه وسلم يقول : " ال حيل ألحد أن يبيع شيئا ، إال بني  تفسد علي . قال : فإين مسعت رسول هللا صلى
 علم ذلك إال بينه " " هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ما فيه ، وال حيل ملن

 

  1774الرتهيب حسن لغريه  وصحيح الرتغيب 
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  و هذا من فعل صحايب

 
 

  و هذا احلديث

 

 السنن الكربى للبيهقي ء كتاب التفليس

  10538حديث: ابب حلول الدين على امليت ء

بن يوسف السلمي ، ح وأخربان أبو حممد عبد  أخربان أبو علي الروذابري ، ثنا أبو طاهر احملمدآابذي ، ثنا أمحد
إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ، قاال : ثنا عبد الرزاق  بن عبد اجلبار ببغداد , ثناهللا بن حيىي 
هللا عليه  الثوري ، أخربين أيب ، عن الشعيب ، حدثين مسعان بن مشنج ، عن مسرة ، أن النيب صلى ، أنبأ سفيان

فقام  : فقال ذاك مرارا ، قال " حد ؟وسلم صلى على جنازة ، فلما انصرف قال : " أها هنا من آل فالن أ
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : " أما إين مل أنوه ابمسك إال خلري ؛ إن  ، رجل جير إزاره من مؤخر الناس

حديث  لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه " لفظ فالان ،
موقوفا ، وكالمها  ين على امليت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن زيد بن اثبتالبغدادي . وروي يف حلول الد

 * ضعيف

 

 16 صححه الشيخ االلباين احكام اجلنائز

 
 

 امامه و مل يعنفه النه مل يكن جيره للخيالء فهذا صحايب جير ازاره يف مسجد رسول هللا عليه الصالة و السالم و

 
 

  و هذا فعل عبد هللا بن العباس

 

، ويرفع اإلزار  حىت يقع حاشيته على ظهر قدميه إذا اتزر أرخى مقدم إزاره مة قال : رأيت ابن عباسعن عكر 
هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححه  مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر

 (1238رمحه هللا يف الصحيحة ) األلباين

 

 و هذه رواية اخرى
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 أبصبهان أليب الشيخ األصبهاين ء الطبقة الثالثة دثنيطبقات احمل

 نعيم بن عبد الرمحن ء حممد بن أيب حيىي األسلمي ومن الطبقة السابعة انفع بن أيب

  125حديث:

العالء , عن  هللا بن حممد بن سوار اهلامشي , قال : ثنا أبو بالل األشعري , قال : ثنا حيىي بن ما أخربان عبد
حىت مست ظهر  إزاره من مقدمه حيىي , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : " رأيته اتزر فأرسلحممد بن أيب 

له : أتتزر هكذا ؟ فقال : " هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  ويلقيه من خلفه , فقلت , قدميه
حممد , إبسناده  أيب قال : ثنا يعلى , قال : ثنا أبو صاحل حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال : ثنا أخربان أبو

 * مثله , قال : ورمبا رفعه ورمبا مل يرفعه

 
 

هللا  و رفعه لرسول هللا عليه الصالة و السالم يدل ان النهي كان للخيالء و ان تعنيف رسول ففعل الصحابة
سجد و قال ازاره يف امل عليه الصالة و السالم لبعض من اصحابه دون اخرين فهو مل يعنف الرجل الذي جير

يلبس عبد هللا بن العباس هذا اللباس !!!!  اليب بكر لست تصنعه خيالء يدل ان العصور ختتلف و اال فلماذا
 يعنفه رسول هللا عليه الصالة و السالم و هذا الرجل كيف جير ازاره يف املسجد و ال

 
 

ث الصحيحة و مشاركتك االخرية ال االن مل أتيت مبا يرد كل هذه االحادي امنا اخي هات ادلة واضحة فانت حلد
و  هذه االدلة الصحيحة !!!!! فقد ثبت ان هناك من جر ازاره امام رسول هللا عليه الصالة شيئ فيها مقابل

  السالم و مل يعنفه و كل هذا يدل انه كان يعنف من جيره للخيالء كما ثبتت االحاديث

 

به هو من ابب االفضل  جمعتها و اقول ان ما اتيتفانت تتمسك ببعض االحاديث و ترتك االخرى اما اان ف
 ? اليت نقلتها الصحابه رضوان هللا عليهم اما انت فاين تضع كل هذه االحاديث

 

الرسول عليه الصالة و السالم عقب  اما قولك بن عمر بعيد عن اخليالء فارجع للحديث فهو يناقضك الن
انه منعه من جر ثوبه هلذا الن ظاهر جره فيه خيالء و ان مل  هللا ملن جر ثوبه خيالء و هذا يدل بقوله ال ينظر

لكنه مل يعنف غريه كما يف حديث الرجل الذي جير ازاره يف املسجد فاين تضع كل  يقصده هو و هذا ما قلناه
 !!!! االحاديث هذه

 

  و ازيدك هذا احلديث اخي القضاعي
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 ومن مسند بين هاشم مسند أمحد بن حنبل ء

  5557 بن عمر رضي هللا عنهما ء حديث:مسند عبد هللا

عمر قال :   زكراي بن عدي ، أخربان عبيد هللا بن عمرو ، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل ، عن ابن حدثنا
، فلبست اإلزار فأغرقين طوال  كساين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلة من حلل السرياء أهداها له فريوز

هللا صلى هللا عليه وسلم بعاتقي فقال : " اي عبد  داء ، فتقنعت به ، فأخذ رسولوعرضا ، فسحبته ولبست الر 
ما مست األرض من اإلزار إىل ما أسفل من الكعبني يف النار " قال عبد هللا بن  هللا بن عمر ، ارفع اإلزار ، فإن

 .فلم أر إنساان قط أشد تشمريا من عبد هللا بن عمر : حممد

 
 

جير  حمد بن عقيل يف حديثه لني لكن هذا احلديث يتابع ما قلناه ان عبد هللا بن عمر كان نو ان كان عبد هللا ب
استفسرت ام سلمة  ثوبه و لذلك عقب عليه رسول هللا عليه الصالة و السالم من جر ثوبه خيالء و لذلك

 ماذا تفعل النساء بذيلهن

 

الرسول عليه الصالة و السالم كان خيتار  النهي هو للخيالء و ان و كل االحاديث تصب يف جمرى واحد ان
وردت احاديث فيها تؤكد ذلك منهم من جر ازاره امام رسول هللا عليه الصالة و السالم  االفضل لصحابته اد

 هللا اعلم مل يعنفه و منها عمل عبد هللا بن مسعود اما احاديث النهي فكلها فيها جر للثياب و و

 
 

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته ديث الصحيحة و اان يف االنتظار وفهات ادلتك امام كل هذه االحا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء ظرة جديدة يف حترمي االسبالن

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     61#   
01-02-2009, AM 02:07  
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  خيالءلل رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
هني رسول هللا عليه الصالة السالم فهو هني هلدة العلة  خالصة القول ان االسبال يدور على علة اخليالء و اما

ملن لبس لباس قومه و مل نقل انه جيره الن اجلر و ان مل يكن فيه خيالء ففيه  و هذه العلة منتفية يف عصران
جر ثوبه  سول هللا عليه الصالة و السالم الرجل الذيللثوب و من الصحابة من لبس هكذا يف عصر ر  جناسة

 مسعود يف املسجد و كذلك شوهد عبد هللا بن العباس هبذا اللباس و كذلك عبد هللا بن

 و كذلك عمل عمر بن اخلطاب

 

 عمر مسند أيب يعلى املوصلي مسند عبد هللا بن

  5476حديث:

بن اثبت املدين ، قال : مسعت خالد بن   ثنا أيوبحدثنا حممد بن بشار ، حدثين أبو عامر العقدي ، حد
جير سبله فقال يل : ادع هذا ، ادع هذا . قال : فدعوته .  كيسان ، قال : كنت مع ابن عمر قاعدا فمر فىت

قال : فرفعه إىل فوق عقبه . فقال ابن عمر : " هكذا أزر رسول هللا صلى هللا  . قال : فقال له : ارفع إزارك
 * " قال : هكذا أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنتزروسلم أو  عليه

 

 رجاله ثقات و خالد بن كيسان ذكره ابن حبان يف كتاب الثقاث و

 

 فوق العقبني وهذا كله يدل ان الذي كانوا ينهون عنه هو جر الثياب اما طول الثياب و فقصه و ترك اخليوط

  قصرها بغض النظر عن اجلر تتغري ابلزمن

 

بل مل يعنف الرسول عليه الصالة و السالم بعض اصحابه يف عهده و   فعل كل هذا يدل ان الذريعة انتفت و
 هذا يدل انه كان يراعي اخليالء و حالة املسبل كل من عنفهم شباب و

 
 

كثري ثياهبم تغطي الكعبني و ال جياوزوهنا يف   مالحظة كالمي حول الكعبني الن اغلب ما يسموهنم املسبلني اليوم
فكالمي لتنبيه االخوة و ليس لك انت فقط و ابرك هللا فيك ال تسميها  من احلاالت او ثياهبم فوق ظهر القدم
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 واجب دندنة فالتنبيه

 

و ان كنا خنالفهم يف فهمه و  اما قولك ليس لديهم دليل فاخالفك يف هذا فال نبخس الناس الن عندهم دليل
من حديث حديفة فهذا دليلهم لكن حنن مجعنا بينه  للكعبني يف االزارهو قوله عليه الصالة و السالم ال حق 

قول رسول هللا عليه الصالة و السالم اىل الكعبني و مع عمل الصحابة  و بني االحاديث االخرى و اليت فيها
من  ازارهم الكعبني لذلك قلنا ان كالمه عليه الصالة و السالم كان لالفضل حلديفة و ليس ايضا فقد بلغ

 هللا اعلم ابب النهي الن النهي جاء بقوله ما حتت الكعبني ففي النار فلم يدخل الكعبني و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     62#   
01-02-2009, PM 05:04  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء  حترمي االسبالرد: نظرة جديدة يف

 
 السالم عليكم و رمحة هللا

 

يف مسألة االسبال و ها اان اعطيكم دليال ينقض حجة الذين قالوا ان عبد هللا بن  نواصل احضار االدلة
 كان يسبل دون علمه حبديث زرارة مسعود
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  ذكرالذهيب يف سري اعالم النبالء

 

إزارك فقال وأنت اي ابن  بن مسعود رأى رجال قد أسبل فقال ارفععطشا هشيم حدثنا سيار عن أيب وائل أن ا
ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد  مسعود فارفع إزارك قال إن بساقي محوشة وأان أؤم الناس فبلغ

 491/492 على ابن مسعود اهــ اجلزء االول صفحة

  فالطبعة احلادية عشر مؤسسة الرسالة حتقيق الدكتور بشار عواد معرو 

 

ذكره احلافظ بن حجر  و قال يف اهلامش رجاله ثقات و هشيم صرح ابلتحديث فانتفت شبهة التدليس و قد
 عن بن مسعود .اهــ و نسبه اىل البغوي من طريق سيار عن ايب وائل 6/217يف االصابة 

 

فضله و مل اقف  عبد الرب يف جامع بيان العلم و و ذكره بن 55/  7و قيل انه اخرجه بن عساكر انظر الكنز 
 عليه يف سري االعالم عليها شخصيا يف املرجعني غري اين وقفت

 
 

هللا بن مسعود يف اسباله و هذا و ال شك يهدم حجة  و يف هذا احلديث دليل ان عمر بن اخلطاب اقر عبد
ال النه خيالء فهو حرام , كيف يسمح عمر بن اخلطاب البن مسعود بذلك ا القائلني ان االسبال ان كان لغري

اخللفاء  خيالء و لو كان االسبال حمرما مطلقا ملا اقر عبد هللا بن مسعود يف ذلك و سنة علم انه ال يريد
 اعلم الراشدين سنة كما تعلمون , و هذا دليل قوي على صحة مذهب اجلمهور و هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     63#   
01-02-2009, PM 06:14  

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل    التقريت
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  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 الفائدة و لو كان فيه بعض االعادة نواصل نقل االدلة و انقل لكم هذا البحث القيم لزايدة

 
 

 يالءالثياب بغري خ مذهب مجهور العلماء يف مسألة إسبال

 
 

 :وبعد احلمد هلل والصالة والسالم على سيد خلق هللا

 
 
 

 :خيالء أوال: األحاديث اليت فهم منها العلماء جواز اإلسبال لغري

 

ُ َعَليه  -1 ُ َعنُه أن النيب َصلهى اّلله َي اّلله َوَسلهم قال: "من جر ثوبه خيالء مل ينظر اّلله إليه يوم  عن ابن عمر َرض 
ُ َعَليه   اي َرُسول اّلله  إن إزاري يسرتخي إال أن أتعاهده. فقال َرُسول اّلله  َصلهى :قال أبو بكرالقيامة" ، ف اّلله

من جر إزاره من غري خيالء( فكأنه يرى ) َوَسلهم: "إنك لست ممن يفعله خيالء" َرَواُه الُبَخار يُّ حتت ابب
 .اجلواز، وروى مسلم بعضه

 

ْندَ َأيب  َبْكَرَة  وَعنْ -2 ُ َعْنُه َقاَل َخَسَفْت الشهْمُس َوحَنُْن ع  َي اّلله ُ َعَلْيه  َوَسلهَم فَـَقاَم جَيُرُّ ثـَْوَبهُ  َرض  ّ  َصلهى اّلله  النهيب 

َد َواَثَب النهاُس َفَصلهى رَْكَعَتنْي   اًل َحىته أََتى اْلَمْسج  َنا وَ  ُمْستَـْعج  َها مثُه َأقْـَبَل َعَليـْ  َقاَل إ نه الشهْمَس َواْلَقَمرَ َفُجلّ َي َعنـْ

َها َشْيئاً َفَصلُّوا نـْ ُتْم م  ْن آاَيت  اّلله  َفإ َذا رَأَيـْ َفَها.)رواه البخاري يف ابب من جر إزاره  آيـََتان  م  َواْدُعوا اّللهَ َحىته َيْكش 
 .(خيالء من غري

 

 :يالءاخل اثنيا: اآلاثر عن الصحابة والسلف اليت تفيد جواز اإلسبال لغري

 

فقيل له يف ذلك فقال إين محش  أخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره-1
 .الساقني
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أايم مىن طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض اإلسبال، وعليه رداء  وعن أيب إسحاق قال:رأيت ابن عباس -2
 .أصفر

 اهليثمي:رواه الطرباين وإسناده حسن. قال

 

( عن 5/403( وابن سعد يف الطبقات: )5/322احللية : ) بن أيب شيبة وعنه أبو نعيم يفأخرج ا-3
عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بني الكعب  عيسى بن يونس عن األوزاعي عن

 .والشراك

 

أن ذلك إمنا  علىالبيهقي : وروينا عن عطاء بن أيب رابح أنه صلى سادال وكأنه نسي احلديث أو محله  قال-4
 .(242ص  2اجلزء  ال جيوز للخيالء وكان ال يفعله خيالء وهللا أعلم )سنن البيهقي الكربى

 

 : - رمحه هللا تعاىل –إبراهيم بن يزيد النخعي  -5

عوانة ، عن مغرية  ( قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أيب24845ابن أيب شيبة يف )) املَصنهف  (( )رقم : أخرج
  .إبراهيم قميُصه على ظهر القدم" . إسناده صحيحٌ  قال :" كان

 

خت َياينُّ  -6 يَمة السّ   : - رمحه هللا تعاىل –أيُّوب بن أيب مت 

سليمان بن حرب ،  ( قال :حدثنا 841رقم : )  –رواية ابنه عبد هللا  –اإلمام أمحد يف )) العلل ((  أخرج
قميصاً قال : اجعْله يضر ُب َظْهَر القدم ، و اجَعْل  أن أقطَع له قال : حدهثنا محاد بن زيد ، قال :"أمَرين  أّيوب

ه  شرباً   ." َفَم ُكمّ 

 . إسنادٌه صحيحٌ 

 ."تذييلها ، و الشهرة اليوم يف تقصريها : "كانت الشهرة فيما مضى يف -رمحه هللا–ومن أقواله 

( ، و من 11/84صنف (( )من طريقه عبد الرزاق يف )) امل و –( 11/84أخرجه معمر يف )) جامعه (( )
( و الدينوري يف )) اجملالسة (( ) 7/248( )1الطبقات (() )) طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد يف

 . – ( 6243( و البيهقي يف )) الشعب (( ) رقم :3/7احللية (( ) )) ( و أبو نعيم يف1919

 .(( هرُة اليوَم يف التشمريكان يف قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الش )) : و لفظ احللية

تذييلها ، فالشهرة اليوم  : كانت الشهرة فيما مضى يف -هي كنيُة معمٍر  –لفظ ابن سعد : )) اي أاب عروة  و
 . (( يف تشمريها

بن مقدم : أتدري ما السمت الصاحل ؟! ليس هو حبلق الشارب !  و كما قال سفيان بن حسني لعمر بن علي
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إمنا هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السهمت ، وتدري ما  و، و ال تشمري الثوب ؛ 
 . ؟! هو املشي الذي ليس فيه غلو وال تقصري االقتصاد

 . و سنده صحيح (21/68 ) أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد

 
 

 :املسألة اثلثا: فهم أهل احلديث يف كتبهم هلذه

 

إزاره من غري خيالء( وجاء فيه  اري اباب يف صحيحه بعنوامنن جركما سبق أن أشران فقد عقد البخ-1
 .على من جر ثوبه لغري خيالء ابحلديثني السابقني فكأن هذا مذهبه وهو أنه ال إمث

 

 : 7ويف كتاب املنهيات للحكيم الرتمذي ص  -2

من جر اإلزار ) : وعامة األحاديث الىت جاءت عن جر اإلزار، إمنا تدل على أن النهى مع الشرط، قال
 .خيالء خيالء(؛ فدل هذا على أن النهى عن جر اإلزار إذا كان

 

هللا بن زبري، كلهم خيرب عن ابن  حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن انفع وزيد بن أسلم وعبد
 .(ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر ثوبه خيالء عمر: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ال

الزاند، عن األعرج، عن أىب هريرة،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ال  وحدثنا قتيبة،عن مالك،عن أىب
 .(هللا إىل من جر إزاره بطراً  ينظر

 .الفخور فهذا اإلسبال واجلر للثوب إمنا كره للمختال

 

أخطأتك خصلتان: سرف ما  وروى عن ابن عباس رضى هللا عنه أنه قال: كل ما شئت، والبس ما شئت،
 .وخميلة

 .اإلزار ويسبله؛ فنهوا عن ذلك وقد كان يف بدء اإلسالم املختال يلبس اخلز، وجير

عليه، منهم أبو بكر رضى هللا عنه؛ حيث قال:اي رسول  وقد كان فيهم من يلبس اخلز ويسبل اإلزار فال يعاب
قد قلت ما قلت? قال: )لست منهم اي أاب أبرزت سقط إزارى على قدمى و  هللا، إّن رجل قليل اللحم فإذا

 أىب، حدثنا أمحد بن يونس، عن زهري، عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد هللا، عن أبيه، بكر(. حدثنا بذلك

القيامة(؛ فقال أبو بكر  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم
يسرتخى إال أن أتعاهد ذلك منه? فقال رسول هللا  أنت اي رسول هللا، إن أحد شقى إزارىرضى هللا عنه: أبىب 

 .(خيالء صلى هللا عليه وسلم: )لست ممن يصنعه
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........ 

 :مث قال

وائل، قال: كان عبد هللا يسبل إزاره، فقيل له؛ فقال: إين رجل  حدثنا سفيان،حدثنا أىب،عن منصور، عن أىب
 .سفيان: يعىن رقيق الساقني محش الساقني. قال

من قلبه أنه خمتال فليجتنب وكان يف بدء األمر رفع  فقد وضح لنا أن سبب النهى إمنا هو اخليالء، فإذا علم
للخيالء واملراءاة، وكذلك تشمري القميص، فلم يزل الناس يف تبديل من سوء  اإلزار إىل أنصاف الساق جتنبا

 .ة؛ فكان من مشر اإلزار والقميص ممقوات لسوء مرادهحىت صار ذلك تصنعا ومراءا ضمائرهم،

يف هذا الزى، أو   عن أيوب السختياّن رمحه هللا: أنه طول قميصه له اخلياط يف ذلك؛ فقال: السنة اليوم وروى
فشمروا. فاليوم صار التشمري مراءاة وتصنعا  كالما هذا معناه.. كأنه ذهب إىل أنه إمنا هنى عن طوله للخيالء

ابلدين!! وروى أن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا كان قميصه وجبته تضرب  ا للخلق خيتالون يف الدنياوتزيين
 .نعليه شراك

 

إزاره بطرا وخيالء والتشديد فيه  ويف مسند أيب عوانة ابب بعنوان بيان األخبار الناهية عن جر الرجل-3
 .الشدة والدليل على أن من مل يرد به خيالء مل تكن عليه تلك

 

 :(2/281وجاء يف صحيح ابن حبان) -4

قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخربان سالم بن  أخربان أمحد بن علي بن املثىن،
  :عقيل بن طلحة، قال: حدثين أبو جري اهلجيمي قال مسكني، عن

 ن أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا هللا به،وسلم ، فقلت: اي رسول هللا، إان قوم م أتيت رسول هللا صلى هللا عليه

تكلم أخاك، ووجهك  فقال: ))ال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي، ولو أن
هللا. وإن امرؤ شتمك مبا يعلم فيك، فال تشتمه  إليه منبسط. وإايك وإسبال اإلزار، فإنه من املخيلة، وال حيبها

  . ((على من قاله فإن أجره لك، ووابله مبا تعلم فيه،

والزجر عن إسبال اإلزار زجر حتم لعلة  .قال أبو حامت: األمر برتك استحقار املعروف أمر قصد به اإلرشاد
يكن إبسبال اإلزار أبس. والزجر عن الشتيمة، إذا شومت املرء،  معلومة، وهي اخليالء، فمىت عدمت اخليالء، مل

 .وقبله، وبعده، وإن مل يشتم ،زجر عنه يف ذلك الوقت

 
 

 :املطلقة ابلوعيد واملقيدة له بقصد اخليالء رابعا:أقوال شراح كتب احلديث يف األحاديث
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 :للنووي جاء يف شرح صحيح مسلم -1

 أنه املراد ابلوعيد من جّره خيالء، وقد رخهص هذا التهقييد ابجلرّ  خيالء خيصّ ص عموم املسبل إزاره، ويدلُّ على
يق  -وَسلهم َصلهى هللاُ َعَلْيه  -النهيبُّ  دّ  َي هللاُ َعْنهُ -يف ذلك أليب بكر الصّ  جّره  وقال: لست منهم إذ كان -َرض 

 .لغري اخليالء

 :ويقول

النهار، فاملراد هبا: ما كان للخيالء، ألنهه مطلق، فوجب محله  أمها األحاديث املطلقة: أبنه ما حتت الكعبني يف
 .وهللاُ أعلم قيهد،على امل

 

 :وجاء يف فتح الباري البن حجر -2

 .الرتمذي " ما مس األرض منها خيالء ال شك يف حترميه قال شيخنا يف " شرح

على املعتاد مل يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطالح بتطويلها، وصار لكل نوع  قال: ولو قيل بتحرمي ما زاد
طريق  ن ذلك على سبيل اخليالء فال شك يف حترميه، وما كان علىشعار يعرفون به، ومهما كان م من الناس

 .العادة فال حترمي فيه ما مل يصل إىل جر الذيل املمنوع

 .والسعة العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى املعتاد يف اللباس من الطول ونقل عياض عن

 

 :ويقول

اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث حترميه أيضا،  أماويف هذه األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، و 
األحاديث ابخليالء على أن اإلطالق يف الزجر الوارد يف ذم اإلسبال حممول على  لكن استدل ابلتقييد يف هذه

 .هنا، فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم من اخليالء املقيد

يلحقه الوعيد، إال أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم اجلر لغري اخليالء ال  قال ابن عبد الرب: مفهومه أن
 .حال على كل

وهكذا نص الشافعي على الفرق  وقال النووي: اإلسبال حتت الكعبني للخيالء، فإن كان لغريها فهو مكروه،
حتته  اإلزار إىل نصف الساق، واجلائز بال كراهة ما بني اجلر للخيالء ولغري اخليالء، قال: واملستحب أن يكون

ممنوع منع حترمي إن كان للخيالء وإال فمنع تنزيه، ألن األحاديث الواردة يف  إىل الكعبني، وما نزل عن الكعبني
 .اإلسبال مطلقة فيجب تقييدها ابإلسبال للخيالء انتهى الزجر عن

 يف غريها البويطي يف خمتصره عن الشافعي قال: ال جيوز السدل يف الصالة وال والنص الذي أشار إليه ذكره
صرحيا يف نفي  ولغريها خفيف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر ا هـ، وقوله: " خفيف " ليس للخيالء،
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اخليالء فيختلف احلال، فإن كان الثوب  التحرمي بل هو حممول على أن ذلك ابلنسبة للجر خيالء، فأما لغري
وال سيما إن كان عن غري قصد كالذي وقع أليب بكر،  حترمي، على قدر البسه لكنه يسدله فهذا ال يظهر فيه

 قدر البسه فهذا قد يتجه املنع فيه من جهة اإلسراف فينتهي إىل التحرمي، وقد يتجه وإن كان الثوب زائدا على

 .الفتح املنع فيه من جهة التشبه ابلنساء وهو أمكن فيه من األول.انتهى ما ذكره احلافظ يف

 

 :للمناوي وجاء يف فيض القدير -3

ويرسله إذا مشى تيهاً وفخرًا )خيالء( أي يقصد اخليالء خبالفه ال بقصدها  واملسبل إزاره( الذي يطّول ثوبه)
 .املصطفى صلى اّلّل عليه وسلم يف ذلك أليب بكر حيث كان جره لغري اخليالء ولذلك رخص

 

 :"ومنهم املسبل ...يكلمهم هللاويقول السندي يف حاشيته على سنن النسائي يف شرح حديث "ثالثة ال  -4

عنده واملراد إذا كان عن خميلة وهللا تعاىل  املسبل" من اإلسبال مبعىن اإلرخاء عن احلد الذي ينبغي الوقوف"
 .أعلم

 

بتحقيق احلويين(: )"املسبل إزاره" املرخي له اجلار طرفيه "خيالء" فهو خمصص ) ويف الديباج للسيوطي-5
بكر حيث   هللا إىل من جر ثوبه خيالء وقد رخص صلى هللا عليه وسلم يف ذلك أليباآلخر ال ينظر  ابحلديث

 . (كان جره لغري اخليالء

 

  -: وقال الشوكاين يف نيل األوطار -6

 

وهو املوافق لقوله صلى هللا  احلديث يدل على حترمي جر الثوب خيالء . واملراد جبره هو جره على وجه األرض
  .من الكعبني من اإلزار يف النارعليه وسلم : } ما أسفل 

داخال يف هذا الوعيد . قال  وظاهر التقييد بقوله : خيالء , يدل مبفهومه أن جر الثوب لغري اخليالء ال يكون
  . الوعيد إال أنه مذموم ابن عبد الرب : مفهومه أن اجلار لغري اخليالء ال يلحقه

يف خمتصره عن الشافعي : ال جيوز السدل يف  لبويطيقال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي . قال ا
خفيف , لقول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر : إنك لست ممن  الصالة وال يف غريها للخيالء , ولغريها

  .يتعاهد ثوبه برفعه عن األرض يصنعه خيالء حني رآه

  . يف الصحيحني اخليالء املصرح به وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث وعدم إهدار قيد

 . بتحرمي اإلسبال مطلقا , وأعظم ما متسك به حديث جابر وقد مجع بعض املتأخرين رسالة طويلة جزم فيها
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 الذي أخرجه الطرباين من حديث أيب أمامة قال : } بينما حنن مع رسول هللا صلى هللا وأما حديث أيب أمامة

هللا صلى هللا عليه  لة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسولعليه وسلم إذ حلقنا عمرو بن زرارة األنصاري يف ح
عبدك وأمتك حىت مسعها عمرو فقال : اي  وسلم أيخذ بناحية ثوبه ويتواضع هلل عز وجل ويقول : عبدك وابن

إن هللا تعاىل قد أحسن كل شيء خلقه , اي عمرو إن هللا ال  رسول هللا إين أمحش الساقني , فقال : اي عمرو
رجاله ثقات وظاهره أن عمرا مل يقصد اخليالء , فغاية ما فيه التصريح أبن هللا ال  ل { . واحلديثحيب املسب

الظاهر من عمرو أنه  املسبل , وحديث أيب بكر مقيد ابخليالء ومحل املطلق على املقيد واجب. وأما كون حيب
 .أعلموهللا  . مل يقصد اخليالء فما مبثل هذا الظاهر تعارض األحاديث الصحيحة

 

 :ويقول أيضا

جابر بن علي أنه خرج خمرج الغالب , فيكون الوعيد املذكور  فال بد من محل قوله " فإهنا املخيلة " يف حديث
من فعل ذلك اختياال , والقول أبن كل إسبال من املخيلة أخذا بظاهر حديث  يف حديث الباب متوجها إىل

ويرده قوله  , ناس من يسبل إزاره مع عدم خطور اخليالء ببالهالضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من ال جابر ترده
واحلديث رواه اجلماعة حيث قال  ، " صلى هللا عليه وسلم أليب بكر : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء

إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري  صلى هللا عليه وسلم : من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا
فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء { ففيه تصريح أبن مناط التحرمي  , ي إال أن أتعاهد ذلك منهيسرتخ

 . اإلسبال قد يكون للخيالء , وقد يكون لغريه .ا.هـ بتصرف اخليالء , وأن

 
 
 

 :أقوال األئمة األعالم أصحاب املذاهب املتبوعة :خامسا

 

 :األحناف*

دينار وكان  وي أن أاب حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائةاحمليط من احلنفية ور  قال صاحب-1
 . اخليالء ولسنا منهم جيره على األرض فقيل له أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال إمنا ذلك لذوي

غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب" " ذكره ابن مفلح يف اآلداب الشرعية وكذلك السفاريين يف كتابه
 .نبليوكالمها ح

 

وإالّ  الدرر املباحة:" ال جيوز إسبال الثوب حتت الكعبني، إْن كان للخَيالء، والتكرب، وقال النحالوي يف -2
 ."..جاز إال أّن األفضل أن يكون فوق الكعبني
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 :املالكية*

اكه الفو  ذلك من املالكية: سليمان بن خلف الباجي يف كتابه املنتقى شرح املوطأ والنفرواي يف وممن ذكر
  .الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين

وقوله صلى هللا عليه وسلم الذي جير ثوبه خيالء يقتضي تعليق هذا احلكم مبن  :قال الباجي يف املنتقى -1
  .الوعيد خيالء، أما من جره لطول ثوب ال جيد غريه، أو عذر من األعذار، فإنه ال يتناوله جره

 

 :هية الكويتيةوجاء يف املوسوعة الفق -2

املالكية( : ما كان من ذلك على سبيل اخليالء فال شّك يف حترميه ، وما كان على  ويف املواهب)وهو أحد كتب
 . العادة فال حترمي فيه ، ما مل يصل إىل جّر الّذيل املمنوع منه طريق

 

 :شرح ابن حجر لألحاديث قول ابن عبد الرب وتقدم يف-3

اخليالء ال يلحقه الوعيد، إال أن جر القميص وغريه من الثياب مذموم  أن اجلر لغريقال ابن عبد الرب: مفهومه 
 .حال على كل

 

اإلسبال مطلقًا خبيالء أو بغري خيالء  وقد تعقب العراقي الشافعي ابن العريب املالكي حيث ذهب إىل حترمي -4
 .ابخليالء ، فقال العراقي : وهو خمالف لتقييد احلديث

 

 :الشافعية*

السدل يف الصالة وال يف غريها للخيالء، ولغريها  ذكر البويطي يف خمتصره عن الشافعي قال: ال جيوز-1
أليب بكر :إنك لست ممن يصنعه خيالء حني رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن  خفيف لقول النيب صلى هللا عليه وسلم

 .ابن حجر يف الفتح األرض. ا هـ أفاده

 

 .-رمحهم هللا–والسيوطي واملناوي  مامني النووي وابن حجروقد قدمنا أقوال اإل - 4 ,3 ,2

 

من ذهب إىل ذلك منهم : شيخ اإلسالم زكراي األنصاري  وهناك أيضا من الشافعية غري هؤالء-7, 6 ,5
واحلافظ ابن حجر اهليتمي وغريهم كثري.ذكر ذلك الدكتور عبد هللا الفقيه املفيت  واإلمام شهاب الدين الرملي

 .شبكة اإلسالميةموقع ال يف
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  -: ويقول احلافظ العراقي يف طرح التثريب -8

 

الكعبني ، فما نزل عن الكعبني  املستحب أن يكون الثوب إىل نصف الساقني ، واجلائز بال كراهة ما حتته إىل
  . وإال فمنع تنزيه , فهو ممنوع ، فإن كان للخيالء فهو ممنوع منع حترمي

 

فاملراد به ما كان للخيالء ; ألنه مطلق فوجب محله على  ما حتت الكعبني يف الناروأما األحاديث املطلقة أبن 
عن اإلسبال جاء من غري حتديد لسبب اإلسبال يف احلديث ، إال أننا وجدان  يقصد أن النهي –املقيد انتهى 

 .بتصرف حديث آخر ابخليالء ، فيجب تقييد احلديث املطلق هبذا احلديث املقيد .ا.هـ تقييد ذلك يف

 

 :وجاء يف سري أعالم النبالء للذهيب -9

 .ف ْيَمْن َجره ثـَْوَبُه ُخَياَلءَ  َكاَنْت خَتَْتاُل يف  لُْبس  الذهَهب  َوتَـْفَخُر، َفإ نهُه حَيُْرُم، َكَما َأنه املَْرَأَة إ َذا

 

هو جواز اإلسبال الذهب للنساء حالل بني فمعىن كالم الذهيب  قلت )األزهري األصلي(: ال شك أن لبس
 .املخالفة لغري اخليالء مبفهوم

 

 :احلنابلة*

اإلزار إذا مل يرد اخليالء فال أبس به وهذا ظاهر كالم غري  قال اإلمام أمحد بن حنبل يف رواية حنبل : جر-1
  . هللا واحد من األصحاب رمحهم

شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحرمي ,  وقال أمحد رضي هللا عنه أيضا } ما أسفل من الكعبني يف النار { ال جير
 . فهذه ثالث رواايت

 .اآلداب الشرعية ونقله عنه السفاريين يف غذاء األلباب ذكر ذلك ابن مفلح يف

 

 :(معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي)حنبلي جاء يف اإلنصاف يف -2

كعبيه بال حاجة,على ساقه,نص عليه.ويكره زايدته إىل حتت   يكره أن يكون ثوب الرجل إىل فوق نصف
حتتهما يف النار" وذكر الناظم:من مل خيف خيالء مل يكره واألوىل تركه ,هذا يف  الصحيح من الروايتني.وعنه"ما

 .الرجل حق

 

 :يف غذاء األلباب وهاك نصهما وذكر الراوايت يف ذلك أيضا ابن مفلح يف اآلداب الشرعية والسفاريين -3
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تيمية : السنة يف اإلزار والقميص وحنوه من نصف الساقني إىل  قال ابن-ية :قال ابن مفلح يف اآلداب الشرع
حبر وبرد وال يتأذى املاشي وجيعله كاملقيد ، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه  الكعبني فال يتأذى الساق

  . يقصد نص عليه أمحد بن حنبل –عليه  نص

إلزار إذا مل يرد اخليالء فال أبس به وهذا ظاهر كالم جر ا : يف رواية حنبل -يقصد أمحد بن حنبل  –وقال 
  . رمحهم هللا غري واحد من األصحاب

جير شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحرمي ,  وقال أمحد رضي هللا عنه أيضا } ما أسفل من الكعبني يف النار { ال
  . الشافعي وأصحابه رمحهم هللا فهذه ثالث رواايت ، ورواية الكراهية منصوص

رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائة دينار وكان جيره  قال صاحب احمليط من احلنفية وروي أن أاب حنيفة
  . أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال إمنا ذلك لذوي اخليالء ولسنا منهم على األرض فقيل له

  . . ا.هـ بتصرفتقي الدين رمحه هللا عدم حترميه ومل يتعرض لكراهة وال عدمها  واختار الشيخ

 

 :"اآلداب وقال السفاريين يف كتابه "غذاء األلباب يف شرح منظومة,

 

اإلزار : إذا مل يرد به خيالء فال أبس به ,  واستدل له برواية حنبل عن اإلمام رضي هللا عنه أنه قال عن جر
قال صاحب احمليط من يف اآلداب الكربى للعالمة ابن مفلح . و  وهو ظاهر كالم غري واحد من األصحاب كما

فقيل له  , حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائة دينار , وكان جيره على األرض احلنفية : روي أن أاب
يف اآلداب : واختار الشيخ تقي  : أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال : إمنا ذلك لذوي اخليالء , ولسنا منهم . قال

  . انتهى. للكراهة , وال عدمهاالدين عدم حترميه , ومل يتعرض 

 
 
 

والسراويل؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر برفع  قال ابن قدامة : ويكره إسبال القميص واإلزار -4
 .اخليالء حرام اإلزار، فإن فعل ذلك على وجه

 

 وهذه نصوص صرحية يف حترمي : 4/363وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف شرح العمدة  -5
املقيد، وإمنا أطلق ذلك ؛ ألن الغالب أن ذلك إمنا يكون  اإلسبال على وجه املخيلة، واملطلق منها حممول على

  .خميلة

اإلابحة،  األحاديث أكثرها مقيدة ابخليالء فيحمل املطلق عليه، وما سوى ذلك فهو ابٍق على مث قال: وألن
  .وأحاديث النهي مبنية على الغالب واملظنة
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تقصري الثياب، وحدّ  ذلك ما بني نصف الساق إىل الكعب، فما كان فوق الكعب  وبكل حال فالسنة مث قال:
 .به، وما حتت الكعب يف النار فال أبس

 

والفعل الواحد يف الظاهر يثاب اإلنسان على فعله  :(138\22ويقول شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى )
 الفاسدة مع النية مع النية الصاحلة ويعاقب على فعله

 :وضرب عدة أمثلة مث قال

خبال ابملال مل يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحرمي املباحات كان آمثا  وكذلك اللباس فمن ترك مجيل الثياب
كان آمثا  الثياب إظهارا لنعمة هللا واستعانة على طاعة هللا كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيالء ومن لبس مجيل

الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه  ال فخور وهلذا حرم إطالة الثوب هبذه النية كما يففإن هللا ال حيب كل خمت
القيامة إليه فقال أبو بكر اي رسول هللا إن طرف إزاري يسرتخي  وسلم قال من جر إزاره خيالء مل ينظر هللا يوم

 عن النيب أنه قال بينما فقال اي أاب بكر إنك لست ممن يفعله خيالء وىف الصحيحني إال أن أتعاهد ذلك منه
املسائل وحنوها تتنوع  جير إزاره خيالء إذ خسف هللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة فهذه رجل

 .(بتنوع علمهم واعتقادهم )أي حبسب النية

 

 :يقول على ذلك من احلنابلة أيضا: الرحيباين يف مطالب أويل النهى شرح غاية املنتهى حيث وممن نص -6

 

ْن ) ث َياب ه  ُخَياَلءَ  -يف  اخلَْرَب   َوُهَو ) َكب ريٌَة ( ل ْلَوع يد  اآْليت  بـََيانُهُ  -َوَحُرَم ( ،  )  ) يف  َغرْي  َحْرٍب إْسَباُل ( َشْيٍء م 

ه ، َصلهى ُ َعَلْيه  َوَسلهَم ح   َوَلْو ع َماَمًة َوَسَراو يَل ( ؛ ل َما ُرو َي } َأنه النهيب  ي َبنْيَ اّلله الصهفهنْي   نَي رََأى بـَْعَض َأْصَحاب ه  مَيْش 
َغُضَها ْشَيٌة يـَبـْ َا َلم  ْشَيت ه  َقاَل : إهنه َنه اخْلَُياَلَء َمْذُمومٌ  خَيَْتاُل يف  م  ُ إاله يف  َهَذا اْلَمْوط ن  { َوَذل َك ؛ أل  يف  َغرْي  احْلَْرب   اّلله

َد يث  } َمْن َجره ثـَْوَبُه خُ  َاَجةٍ  َياَلَء مَلْ يـَْنظُرْ حل  ُ إَلْيه  { ُمتـهَفٌق َعَلْيه  . ) َفإ ْن َأْسَبَل ( ثـَْوَبُه ) حل  رْت  ( َساٍق )  : اّلله َكس 
َبٍل : َجرُّ  َقب يٍح ، َواَل ُخَياَلَء َواَل َتْدل يَس ( َعَلى زَار   النّ َساء  : ) أُب يَح ( . َقاَل َأمْحَُد يف  ر َواَية  َحنـْ َوإ ْسَباُل الرّ َداء   اإْل 

 . َفاَل أبََْس ، وََكَذل َك إَذا مَلْ يُر ْد التهْدل يسَ  يف  الصهاَلة  ، إَذا مَلْ يُر ْد اخْلَُياَلءَ 

 

 .القناع عن منت اإلقناع ومثله يف كشف

 

نا بغري إسبال ثوبه خيالء وهو أحد الوجهني فما ابل بل إنه يف كثري من كتب الفقه احلنبلي ذكر أنه يكره
و املذهب ، و املذهب األمحد ، و املستوعب ، و الوجيز ، و الرعاية  اخليالء؟!! . جزم به يف اهلداية ،

 . الرعاية الكربى احلاويني ، و الفائق ، و إدراك الغاية ، و جتريد العناية ، وغريهم . وقدمه يف الصغرى ، و
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 :ويقول الشيخ القرضاوي

 النيب صلى هللا عليه وسلم قال" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري إسراف وال نلقد روى البخاري تعليًقا أ

هذا على أن  خميلة" وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو خميلة، يدل
يف ذلك عدة  األمران فال حرج، وقد ورد املمنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به اخليالء وإذا انتفى هذان

النار" رواه البخاري وغريه واإلزار هو ما يسرت أسفل البدن، ومنه  أحاديث منها "ما أسفل الكعبني من اإلزار يف
وابن ماجة  من جر إزاره بطرا مل ينظر هللا إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائي" .البنطلون واجللباب

رضي هللا عنه: اي رسول هللا إن إزاري  يه يوم القيامة" فقال أبو بكر الصديق"من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إل
صلى هللا عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيالء" رواه البخاري  يسرتخي إال أّن أتعاهده، فقال له رسول هللا

رواية  ناس. ويفواخليالء هو الكرب والعجب. واملخيلة من االختيال وهو الكرب واستحقار ال .ومسلم وغريمها
يزكيهم وهلم عذاب أليم إهنم هم  ملسلم وغريه عن الثالثة الذين ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال

واملسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إىل األرض كأنه  .املسبل إزاره واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب
  ."افظ املنذري يف كتابه "الرتغيب والرتهيبفسره احل يفعل ذلك جتربًا واختياال. كما

اإلزار يف النار" ليس عاًما للرجال والنساء فقد فهمت أم سلمة رضي هللا عنها  وحديث "ما أسفل الكعبني من
فقالت: إذا  "وقال للنيب صلى هللا عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟ فقال: يرخني شربًا أنه عام

والرتمذي وصححه. والذراع شربان  "فريخينه ذراًعا ال يزدن عليه" أخرجه النسائيتنكشف أقدامهن، قال: 
  .بشرب اليد املعتدلة

حال استحباب وهو أن يقتصر ابإلزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إىل  واخلالصة أن للرجال حالني،
 لرجال بقدر الشرب، وحالللنساء حاالن، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز ل الكعبني. وكذلك

احلسن إظهار نعمة هللا  جواز بقدر ذراع. وأن البطر والتبخرت مذموم ولو ملن مشر ثوبه، ومن قصد ابمللبوس
ال يضره ما لبس من املباحات ولو كان يف غاية  عليه، مستحضًرا هلا شاكًرا عليها غري حمتقر ملن ليس له مثله

صلى هللا عليه وسلم قال: ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه ذرة من   النفاسة، ففي صحيح مسلم أن رسول هللا
 الرجل حيب أن يكون ثوبه حسًنا ونعله حسنة، فقال: "إن هللا مجيل حيب اجلمال، الكرب كرب" فقال رجل: إن

يعجبه أن يكون  بطر احلق وغمط الناس"، والغمط معناه االحتقار. واحلديث الذي أخرجه الطربي "إن الرجل
صاحبه. ال من أحب ذلك  اك نعله أجود من شراك صاحبه" حممول على من أحب ذلك ليتعظم به علىشر 

يرى أثر نعمته على عبده" وأخرج النسائي وأبو  ابتهاًجا بنعمة هللا. فقد أخرج الرتمذي وحسنه "إن هللا حيب أن
"إذا أاتك هللا ماال فلري أثره عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب  داود وصححه احلاكم أن النيب صلى هللا

القصد  ثيااًب تليق حباله من النفاسة والنظافة ليعرفه احملتاجون إىل الطلب منه، مع مراعاة عليه" أي أبن يلبس
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  .وترك اإلسراف

العادة وعلى املعتاد يف اللباس من الطول  هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على
يكره إذا مل أيمن البسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج  ب الطويل الذي ليس فيه خيالءوالسعة، والثو 

قال: "كنت أمشي وعليه برد أجره، فقال يل رجل" ارفع ثوبك فإنه أنقى  الرتمذي عن عبيد بن خالد أنه
 طوط سودأي فيها خ –فإذا هو النيب صلى هللا عليه وسلم، فقلت: إمنا هي بردة ملحاء  وأبقى" فنظرت

 264ص 10ج فقال: "أما لك يف أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إىل أنصاف ساقيه "فتح الباري –وبيض 
– 275".  

 : ويقول الدكتور القرضاوى

النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن اإلسبال، بعضها ورد فيها هني  عملية اإلسبال، وردت أحاديث عن
 "وبعضها مقيد مبن فعل ذلك اختياال قال "ال يريد بذلك إال املخيلة أن يسبل إزاره"" مطلق عن اإلسبال

االختيال أي يريد التبخرت  وهو حديث ابن عمر، يعين من َجره إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة، معىن املخيلة أي
الفقري يلبس حلد الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن  والفخر على الناس، وكان العرب يف اجلاهلية يعتربون َجره 

 والغين يلبس وجير يف إزاره، فالنيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن َجرّ  الثوب، أو الركبة أو حتت الركبة بقليل،

الساق، فبعض العلماء  َجرّ  اإلزار ابلذات، معظم األحاديث جاءت يف اإلزار وجاء أيضا إزرة املؤمن إىل نصف
إذا أريد به املخيلة، إذا أريد به  كل حال، والبعض قال ممنوعأخذ ابإلطالق وقال اإلسبال ممنوع على  

يدخل، بدليل حديث ابن عمر وبدليل حديث سيدان أبو بكر قال  االختيال، أما من مل خيطر االختيال بباله فال
 "أتعهد إزاري فيسرتخي فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيالء "اي رسول هللا: إين ال

ُشرهاح احلديث وأان من  فدل على أن فيه ع لهة، وهذا ما ذهب إليه اإلمام النووي واحلافظ بن حجر، والكثري من
 .والفخر هذا الفريق الذي يربط التحرمي ابالختيال

 

 :-سابقا انئب رئيس هيئة كبار العلماء ابألزهر -ويقول الدكتور/حيىي إمساعيل,

معها، واحلديث الصحيح الذي  اًن بعلة، وحيث ذكرت العلة فإن احلكم يدورإن اإلسبال ذكر النهي عنه مرهو 
هللا يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: املنان  هو مبثابة العمدة يف تلك القضية: "ثالثة ال ينظر إليهم

  .علة انتفى املعلولالعصر ابليمني الكاذبة، ورجل جره ثوبه خيالء"، فإذا انتفت ال ابلعطية، واملنفق سلعة بعد

 .وهللا أعلم

 
 

 و هللا اعلم
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  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء السبالنظرة جديدة يف حترمي ا

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     64#   
01-02-2009, PM 07:22  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 عنه يف حديث ايب بكر الصديق رضي هللا نظرات جديدة

 

إال أن أتعاهد  ثويب يسرتخى قد تقدم من صحيح البخاري وغريه قول أيب بكر رضي هللا عنه :" إن أحد شقي
 " عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيالء فقال رسول هللا صلى هللا ذلك منه

 

ل ان الصديق رضي هللا عنه كان يتعاهد ثوبه اتعاهده فيه رد عن من قا فقول الصديق رضي هللا عنه إال ان
 تعاهده كذلك ملا إرختى الثوب فالصديق مل يقل انه يتعاهده دائما امنا قال انه يسقط اال اذا دائما فلو كان

!!! 
 

اليب بكر الصديق رضي هللا عنه ذلك  و من هنا بطلت حجة من قال ان الرسول عليه الصالة و السالم رخص
إنك لست تصنع ذلك خيالء و من هنا نفهم انه صرح اليب  ا رد عليه الصالة و السالم بقولهالنه يتعاهده امن

يتعاهده النه ليس ممن يفعله خيالءا و احلكم يدور مع علته فان انتفت العلة او  بكر الصديق انه ال يلزمه ان
 انتف احلكم و هللا اعلم مظنتها
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  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي اهدة ملفهمش

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     65#   
01-02-2009, PM 08:45  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2اضيع: املو 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  نظرات يف املطلق و املقيد

 

 قاعدة املطلق و املقيد مطردة تبيان خطأ من جعل

 

 77 ايةقال تعاىل يف سورة آل عمران 

 

َرة  َواَل ُيَكلّ ُمُهُم اّللهُ  إ نه الهذ يَن َيْشرَتُوَن ب َعْهد  اّلله  َوَأمْيَاهن  ْم مَثًَنا ْم  َقل ياًل ُأوَلئ َك اَل َخاَلَق هَلُْم يف  اآْلخ  َواَل يـَْنظُُر إ َلْيه 
ْم َوهَلُمْ   .َعَذاٌب أَل يمٌ  يـَْوَم اْلق َياَمة  َواَل يـُزَكّ يه 

 
 
 

 البخاري كتاب املساقاة صحيح

  2261احلوض والقربة أحق مبائه ء حديث: ابب من رأى أن صاحب

عن عمرو ، عن أيب صاحل السمان ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،  حدثنا عبد هللا بن حممد ، حدثنا سفيان ،
على  ظر إليهم : رجل حلفعليه وسلم قال : " ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة ، وال ين عن النيب صلى هللا
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، ليقتطع هبا مال  سلعة لقد أعطى هبا أكثر مما أعطى وهو كاذب ، ورجل حلف على ميني كاذبة بعد العصر
منعت فضل ما مل تعمل يداك " ، قال  رجل مسلم ، ورجل منع فضل ماء فيقول هللا : اليوم أمنعك فضلي كما

 * صاحل يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم أابعلي ، حدثنا سفيان ، غري مرة ، عن عمرو ، مسع 

 
 

 املساقاة صحيح البخاري كتاب

  2250ابب اخلصومة يف البئر والقضاء فيها ء حديث:

 أيب محزة ، عن األعمش ، عن شقيق ، عن عبد هللا رضي هللا عنه ، عن النيب صلى هللا حدثنا عبدان ، عن

هللا وهو عليه  هبا مال امرئ مسلم ، هو عليها فاجر ، لقي عليه وسلم قال : " من حلف على ميني يقتطع
قليال اآلية ، فجاء األشعث ، فقال : ما  غضبان " فأنزل هللا تعاىل : إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم مثنا

كانت يل بئر يف أرض ابن عم يل ، فقال يل : " شهودك " ،  حدثكم أبو عبد الرمحن يف أنزلت هذه اآلية ،
فيمينه " ، قلت : اي رسول هللا ، إذا حيلف ، فذكر النيب صلى هللا عليه وسلم  " : لت : ما يل شهود ، قالق

 * احلديث ، فأنزل هللا ذلك تصديقا له هذا

 
 
 

 املرتدين واملعاندين وقتاهلم صحيح البخاري كتاب استتابة

  6538ابب إمث من أشرك ابهلل ء حديث:

عن الشعيب ،  إبراهيم ، أخربان عبيد هللا بن موسى ، أخربان شيبان ، عن فراس ، حممد بن احلسني بن حدثين
هللا عليه وسلم ، فقال : اي رسول  عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ، قال : جاء أعرايب إىل النيب صلى

دين " قال : مث ماذا ؟ قال : مث ماذا ؟ قال : " مث عقوق الوال : هللا ، ما الكبائر ؟ قال : " اإلشراك ابهلل " قال
 كاذب قلت : وما اليمني الغموس ؟ قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم ، هو فيها " " اليمني الغموس

 

حق امرئ  اقتطع  من قال:  عليه وسلم  صلى هللا أن رسول هللا وعن أيب أمامة احلارثي ءرضي هللا تعاىل عنهء 
وحرم عليه اجلنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسريا اي رسول هللا، قال:   له النار،مسلم بيمينه، فقد أوجب هللا

 137أراك رواه مسلم . االميان  من   قضيبا وإن 

 
 

قال: من حلف على منربي هذا بيمني آمثة؛ تبوأ  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أن -رضي هللا عنه-وعن جابر 
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 وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبانالنار رواه أمحد  مقعده من

( , ومالك 3/344( , وأمحد )2325وابن ماجه : األحكام ) , (3246) أبو داود : األميان والنذور
 .(1434) : األقضية

 
 

اخيه و عقوبته ان ال ينظر هللا اليه و ال  ادن كما تالحظون هناك احاديث فيها عقوبة احلالف كذاب ليقتطع مال
 يكلمه

 

 هللا عليه غضباان احاديث اخرى انه يلقىو يف 

 

انر جهنم فهل نقول ان العقوابت اختلفت  و يف احاديث اخرى مساها اليمني الغموس و عقوبتها الغمس يف
هذا القول امنا هي عقوابت لنفس السبب فمن حلف كذاب  ادن السبب اختلف !!!! ابلطبع يظهر لكم فساد

 نظر هللا اليه يوم القيامة و ال يكلمه و يغمس يف انر جهنمي الخد حق اخيه غضب هللا عليه و ال

 

  كما جاء يف االحاديث من وطئ على إزار خيالء وطئه يف النار مثله كمثل املسبل

 

ما حتت  هللا اليه و ال يكلمه و يطئ ازاره يف النار و هذا تفسري قوله عليه الصالة و السالم فاملسبل ال ينظر
رجب فاحلديث صريح بقوله  النار فقال من االزار !!! اي يطؤه يف جهنم كما قال بن الكعبني من االزار ففي

 الصالة و السالم وطئه يف النار من االزار !!! فاالزار يف النار و جاء مفسرا بقوله عليه

( : ويف مسند اإلمام أمحد عن هبيب بن 1/118النار  قال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف ) التخويف من
وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيالء وطئه يف النار" وهو يبني معىن ما يف  عن النيب صلى هللا عليه املغفل

من اإلزار ففي  البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال : " ما حتت الكعبني صحيح
ثوبه يف النار كما يسحبه يف الدنيا خيالء  بالنار " ، أن املراد ما حتت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسح

 .اهـ

الصالة و السالم بني اليمني الغموس و االسبال الن عقوبتيهما متقاربة.  و كما تالحظون قرن الرسول عليه
كما وطئه  ينظر هللا اليه و ال يكلمه و كالهم دخل النار فاحدمها يغمس فيها و الثاين يطؤ ازاره فكالمها ال
 لدنياخيالءا يف ا

 

يف االحاديث و ان قاعدة املطلق و املقيد ليست مبطردة  و من هذا يتبني خطأ من فرق بني االسبال و اخليالء
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 عقوبة زائدة و هللا اعلم فقد يذكر حديث عقوبة و االخر

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 حث عن المشاركات التي كتبها التقرتيالب

 

     66#   
02-02-2009, AM 04:01  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

 

  بعضهم هبذا احلديث قد استدل

 9360 سنن النسائي الكربى كتاب الزينة موضع االزار

 

وهو ثقة ، قال : حدثنا شعبة ،  : د ، قال : أبو عبد الرمحنأخربان عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا هبز بن أس
عمها ، أنه كان ابملدينة ميشي فإذا رجل قال : "  عن األشعث بن سليم ، قال : مسعت عميت ، حتدث عن

فنظرت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقلت : اي رسول هللا ، إمنا  ، " ارفع إزارك ، فإنه أبقى وأتقى
الرمحن بن  ملحاء ، قال : " أما لك يف أسوة " ، فنظرت فإذا إزاره على نصف الساق أخربان عبد ةهي برد

أشعث ، قال : حدثتين عميت  حممد بن سالم الطرسوسي ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا شيبان ، عن
أرخيت إزاري فلحقين رجل  شاب أعرايب ، وقد ، عن عم أيب عبيد بن خالد ، قال : قدمت املدينة وأان رجل

 * من خلفي فذكر حنوه
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  5862يف شعب االميان  رواه البيهقي

 
 

سليم يرويه عن عمته رهم بنت األسود بن خالد عمة  و احلديث ضعيف ضعفه الشيخ االلباين و االشعت بن
ة ابالستشهاد به عمته جمهولة احلال كما قال بن حجر يف التقريب فال عرب  أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب و

 انتفاء اخليالء ال يكفي لسقوط التحرمي و هللا اعلم فيمن ادعى ان

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     67#   
02-02-2009, PM 07:30  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء  االسبالرد: نظرة جديدة يف حترمي

 
 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

 

 على رد الشيخ فركوس يف اسبال الثياب الرد أصوليا

 

 حترمي اسبال الثياب و سارد عليها اصوليا ان شاء هللا اسوق لكم اليوم فتوى الشيخ فركوس يف

 

 اإلزار؟ سئل الشيخ ما حكم إسبال
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 : فاجاب كالتايل

 

الدين،  والصالة والسالم على من أرسله هللا رمحة للعاملني وآله وصحبه وإخوانه إىل يوم املني،احلمد هلل رب الع
 :أما بعد

 

غري جائز شرًعا على الرجال مطلًقا ويشتدُّ اإلمث إذا  فاملراد ابإلسبال هو إطالة الثوب إىل ما حتت الكعبني، وهو
لقوله صلى ( ۱يستلزم اخليالء ولو مل يقصده الالبس)جّر الثوب، وجر الثوب  قصد اخليالء، فاإلسبال يستلزم

زَار  َفف ي النهار ") هللا عليه َن اإل  َن الَكْعَبنْي  م  وعليه فإنه ماهو دون نصف الساق فال  ،(٢وآله وسلم: "َما َأْسَفَل م 
جواز اإلسبال مطلًقا حيرم ملا فيه من التوعد ابلنار، ويؤيد عدم  حرج على فاعله إىل الكعبني، أّما دون الكعبني

َنَما حَنُْن َمَع َرُسول  هللا  َصَلى هللُا َعَلْيه   حديث أيب أمامة رضي قَـَنا َعْمُرو  هللا عنه أنّه قال: "بـَيـْ  ً َوآل ه  َوَسلهَم إ ْذ حَل
ي ة  ثـَْوب ه   َلْيه  َوآل ه  إ زَاٍر َور َداٍء َقْد َأْسَبَل، َفَجَعَل الَنيب  َصَلى هللُا عَ  ْبُن زرَاَرَة األَْنَصار ي يف  حَلة َوَسلهَم أيَُْخُذ ب َناح 

َعَها َعْمُرو فَـَقاَل: اَيَرُسوَل هللا   َويـَتَـَواَضُع هلل  َويـَُقوُل: َعْبُدكَ  ،  َواْبُن َعْبد َك َوَأَمت َك، َحىَت مسَ  إ يّن  مَحُْش السهاَقنْي 
على  (، وال يقال أنه حيمل املطلق٣يٍء َخَلَقُه إ نه هللَا اَل حيُ بُّ املُْسب َل")شَ  فَـَقاَل: اَي َعْمُرو إ نه هللا َقْد َأْحَسَن ُكله 

املقيد دخوله يف ابب األوامر  املقيد ألنّه ال يتصور تواردمها يف جانب النفي والنهي وإمنا شرط محل املطلق على
 .(٤اول النفي والنهي وهو غري سائغ)ابللفظ املطلق مع تن واإلثبات دون املنايف واملناهي، ألنّه يلزم اإلخالل

 

 إنه أحد شقي إزاري يسرتخي إاله أن أتعاهد ذلك، فقال النيب صلى ":هللا عنه يف قوله أما قصة أيب بكر رضي

أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما يف األمر  ( فليس فيه دليل على٥هللا عليه وآله وسلم: "َلْسَت مم هْن َيْصنَـُعُه ُخَياَلَء")
فكأن شده كان ينحل إذا حترك مبشي، أو بغريه بغري  ":ان يسرتخي بغري تقصد منه قال ابن حجرأنه ك

 .(٦يسرتخي، ألنه كلما كان يسرتخي شده) اختياره، فإذا كان حمافظا عليه ال

 

وله البسه ممنوع شرًعا َقَصد به اخليالء، أو مل يقصد، ألنه النهي قد تنا فاحلاصل أنه الثوب الزائد على قدر
 .فضاًل عن أنه الزائد من ثوب املسبل مسرف فيه، ومتشبه ابلنساء لفظًا،

 

آله وصحبه  هللا تعاىل، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى والعلم عند
 .وإخوانه إىل يوم الدين وسلم تسليما

 
 

 ه1426احلجة  من ذي 28اجلزائر يف: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 237 

 

 م2006 ينـــــاير 28ل: املوافق 

 اهــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

 .4/308للصنعاين:  سبل السالم -۱

 

(، من 9558، وأمحد )(5348) (، والنسائي يف الزينة5787أخرجه البخاري يف اللباس ) -٢
 .حديث أيب هريرة رضي هللا عنه

 

(، من حديث أيب أمامة 7835املعجم الكبري )(، ويف 1205يف مسند الشاميني ) أخرجه الطرباين -٣
الصحيحة:  عنه. قال اهليثمي: "رواه الطرباين أبسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة رضي هللا

6/406. 

 

 .166إرشاد الفحول للشوكاين:  -٤

 

(، من حديث ابن عمر 3442(، والبيهقي )6347(، وأمحد )5748اللباس ) أخرجه البخاري يف -٥
 .عنهما ي هللارض

 

 .10/255فتح الباري البن حجر:  -٦

 
 

 : الرد

  هلل رب العاملني و الصالة و السالم على اشرف املرسلني احلمد

 

حيمل املطلق  الشيخ وال يقال أنه تدخل يف صيغ العموم و العموم قد خيصص اما قول اما بعد فصيغة النهي
 اهــ نفي والنهيعلى املقيد ألنّه ال يتصور تواردمها يف جانب ال

 

الصديق و حبديث جر  فنقول هذه الصيغة من صيغ العموم و قد دخلها التخصيص من حديث ايب بكر
هذين فكون العموم قد دخله التخصيص  الثياب للرسول عليه الصالة و السالم اذ ال يعقل ان هللا ال حيب

  االخر قبل ختصيص بعضه فهذا خيرجه من القطعي فيجعله ظنيا و ما خصص بعضه
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  و ما خيصص هذا العموم احاديث كثرية نوردها

 

فهذا احلديث خصص  َلْسَت مم هْن َيْصنَـُعُه ُخَياَلءَ  االول حديث ااب بكر الصديق لقوله عليه الصالة و السالم
ن منطوقة فهو م لو كان كل االسبال مذموما ملا قال عليه الصالة و السالم ال تصنعه خيالء و العلة االسبال و

ثيابه الن االسبال يف جر الثياب و  ابب املنطوق و ال يلتفت لقول الشيخ انه يف احلديث ان ااب بكر ال يطيل
خصوص السبب و لو كان عدم التثريب على ايب بكر  ليس يف طوله و كذلك العربة بعموم اللفظ و ليس يف

مم هْن َيْصنَـُعُه  َلْستَ   عليه الصالة و السالمثوبه احياان ملا اجاب رسول هللا الصديق لعدم تطويل لباسه او تعاهده
  ُخَياَلءَ 

 

  و فيه و خيصص االسبال حديث عبد هللا بن عمر

 

 (2085هللا ال ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم ) فإن إزاره ال يريد بذلك إال املخيلة من جر "

 

عده من املنطوق قال  صر بل منهم منمن اقوى مفاهيم املخالفة فهو من مفاهيم احل "إال" فاالستثناء
 : الشوكاين يف ارشاد الفحول

  ما قام اال زيد و قد وقع اخلالف فيه هو من قبيل املنطوق او املفهوم و هو انواع اقواها ما و اال حنو

 

اجلمهور  منطوقا جزم الشيخ ابو اسحاق الشريازي يف امللخص و رجحه القرايف يف القواعد و ذهب و بكونه
أيت من مل يعمل به حبجة مقبولة  انه من قبيل املفهوم و هو الراجح و العمل به معلوم من لغة العرب و ملاىل 

 778/779 اهــ ارشاد الفحول مفهوم احلصر صفحة

 
 

إال املخيلة حصر للعلة يف املخيلة فاما ان  فاعلم اي اخي ان قول الرسول عليه الصالة و السالم ال يريد بذلك
  تقول انه حرام و لو من دوهنا جائز من غري املخيلة او تقول ان اجلر

 

حرام و لو من دون املخيلة فسيكون الكالم على هذا املنوال  فان قلت االوىل فقد اجتمعنا اما ان قلت انه
 هللا إال املخيلة فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة و من جر ازاره من دون خميلة فان من جر ازاره ال يريد بذلك

  الصالة و السالم ال ينظر اليه . و هذا كالم سقيم ال تقوم به حجة و ليس من هدي النيب عليه
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 للحاكم كتاب اجلهاد و قد ثبت يف حديث ايب ذر الغفاري املستدرك على الصحيحني

  2383حديث:

نا األسود بن شيبان سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ث أخربين أمحد بن حممد العنزي ، ثنا عثمان بن
عبد هللا بن الشخري أيب العالء ، عن مطرف بن عبد هللا ، قال : كان يبلغين عن أيب  السدوسي ، عن يزيد بن

لقاءك  ، حديث فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت : اي أاب ذر ، كان يبلغين عنك حديث فكنت أشتهي ذر
عليه وسلم حدثك . قال : "  غين أن رسول هللا صلى هللاقال : هلل أبوك فقد لقيتين . قال : قلت : حدثين بل

على خليلي . قال : قلت : من هؤالء الذين حيبهم  إن هللا حيب ثالثة ويبغض ثالثة " قال : فال أخالين أكذب
صابرا حمتسبا جماهدا فلقي العدو فقاتل حىت قتل ، وأنتم جتدونه عندكم يف   هللا ؟ قال : " رجل غزا يف سبيل هللا

مرصوص قلت : ومن  املنزل ، مث قرأ هذه اآلية إن هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان تاب هللاك
إايه إما حبياة أو موت ، قلت : ومن ؟ قال  ؟ قال : رجل له جار سوء يؤذيه فيصرب على إيذائه حىت يكفيه هللا

، وقع عليهم الكرى والنعاس فضربوا رءوسهم ، مث  من آخر الليل : رجل يسافر مع قوم فأدجلوا حىت إذا كانوا
املختال الفخور ، وأنتم  : ورغبة ملا عنده ، قلت : فمن الثالثة الذين يبغضهم هللا ؟ قال قام فتطهر رهبة هلل

قلت : ومن ؟ قال : البخيل املنان قال : ومن ؟  خمتال فخور جتدونه يف كتاب هللا املنزل إن هللا ال حيب كل
 احلالف أو البائع احلالف " " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه لتاجرقال : ا

 

 2569الرتغيب  صحيح

 
 

  و هذا حديث يوافق حديث ايب ذر يف صحيح مسلم

وهلم عذاب أليم ،  ذر رضي هللا عنه :" ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم حديث أيب
ذر: خابوا وخسروا من هم اي رسول هللا ؟  ل هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرار. قال أبوقال : فقرأها رسو 

  (106واملنفق سلعته ابحللف الكاذب". رواه مسلم برقم ) واملنان املسبل":قال

 

 احلديث االول الثاين فقيداملسبل ابملختال و ما يؤكد ذلك حديث النسائي فانظروا كيف فسر

 

 سائي كتاب الزكاةالكربى للن السنن

  2315املنان مبا أعطى حديث:

 بشار ، عن حممد ، قال : حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير أخربان حممد بن

يكلمهم هللا يوم القيامة  ، عن خرشة بن احلر ، عن أيب ذر ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " ثالثة ال
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هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أبو ذر : خابوا  م وال يزكيهم وهلم عذاب أليم " فقرأها رسولوال ينظر إليه
 " واملنان عطاءه ، واملنفق سلعته ابحللف الكاذب ، املسبل إزاره خيالء " : وخسروا ، خابوا وخسروا ، قال

 

 2034صحيح الرتغيب و الرتهيب 

 
 

  هذا خيصص العام يف حديث زرارة رضي هللا عنه ابخليالء يف كل االحاديث و فقد قيداالسبال

 
 

  و ما يؤكد ذلك حديث ايب سفيان

عن إسبال املرء إزاره إذ هللا جل وعال ال ينظر إىل فاعله ،  ابن حبان يف صحيحه : ابب : ذكر الزجر
 سهيل شعبة قال: " رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب وذكرحديث املغرية بن

 ."املسبلني فإن هللا ال ينظر إىل اي سفيان ال تسبل إزارك ، ":فقال

 

  و يف حديث اخر

  :وعن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه قال

  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب سهل فقال

  ." فإن هللا ال حيب املسبلني سفيان! ال تسبل إزارك، اي"

  هلغري  حسن

 .رواه ابن ماجه ، و ابن حبان يف "صحيحه" ، واللفظ له

 

 2039 صحيح الرتغيب

 

قبيل العام يف حديث زرارة  فالسنة تصدق بعضها و من هذا يظهر ضعف قول الشيخ يف ان االسبال جاء من
  و ان كان حديث زرارة يرد عليه الن يف اوله قال الراوي

ي ة  ثـَْوب ه  َويـَتَـَواَضُع هلل    َوآل ه  َوَسلهمَ َفَجَعَل الَنيب  َصَلى هللاُ َعَلْيه    .أيَُْخُذ ب َناح 

 
 

بقوله اين امحش  النيب عليه الصالة و السالم يدل انه كان خيشى اخليالء على زرارة و لذلك مل يقره و تواضع
  الساقني فامحش الساقني ال حيتاج جر ازاره يكفيه اسباله دون جر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 241 

 

  السبال املخيلةو ما يؤكد ان املراد اب

 كتاب اللباس املستدرك على الصحيحني للحاكم ء

  7447أما حديث ابن عباس ء حديث:

ثنا حممد بن عبد الوهاب الفرا ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد بن إايس  أخربان احلسن بن يعقوب العدل ،
لقيت  : هلجيمي ، رضي هللا عنه قالأيب السليل ، عن أيب متيمة اهلجيمي ، عن جابر بن سليم ا اجلريري ، عن

احلاشية قلت : عليك السالم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض طرق املدينة وعليه إزار من قطن منتشر
امليت عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ، حتية  اي حممد أو اي رسول هللا فقال : " عليك السالم ، حتية

، سالم عليكم " أي هكذا فقل قال : فسألته عن اإلزار فأقنع ظهره وأخذ  عليكم امليت سالم عليكم ، سالم
 " " ال حيب كل خمتال فخور فإن أبيت فإن هللا فقال : " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، مبعظم ساقه

 هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 

  رواية اخرى و من

 

وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال  أبيَت فإىل الكعبني ،وارفع إزارك إىل نصف الساق ، فإن 
 . ( و غريهم521( و ابن حبان يف صحيحه )4084( و أبو داود )4/64رواه أمحد ) " حيب املخيلة

 

زرارة دخله التخصيص و قد  فالتصريح واضح ابن اسبال االزار من املخيلة و ال يعارض ذلك بعام من حديث
يقصد به اخليالء مذكور يف االحاديث فقد عارض  ختصيصه ابكثر من حديث بل من قال ان هناك اسباال مل بينا

 .وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال حيب املخيلة قوله عليه الصالة و السالم وإايك

 

 الصحيحة و معارضتها الظاهر تعارض األحاديث الصحيحة و ال يعقل هدر كل هذه االحاديث فما مبثل هذا

  بعام

 
 

 و قد اوردان اثر عبد هللا بن مسعود

 

  النبالء ذكرالذهيب يف سري اعالم
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فقال ارفع إزارك فقال وأنت اي ابن  عطشا هشيم حدثنا سيار عن أيب وائل أن ابن مسعود رأى رجال قد أسبل
فجعل يضرب الرجل ويقول أترد  الناس فبلغ ذلك عمر مسعود فارفع إزارك قال إن بساقي محوشة وأان أؤم

 491/492صفحة  على ابن مسعود اهــ اجلزء االول

  الطبعة احلادية عشر مؤسسة الرسالة حتقيق الدكتور بشار عواد معروف

 
 

اخلطاب على ذلك يقطع قول   فقوله اؤم الناس دليل انه كان يسبل على مرأى من الصحابة و اقرار عمر بن
للكعبني اذ لو كان كذلك ملا عارضه الرجل  هللا بن مسعود على االسبال كل متكلف يف محل اسبال عبد

الظاهر الذي ال يغاري فيه عاقل ان اسبال الرجل كان من  املسبل فكيف أيمره برفع ثوب فوق الكعبني اذ
لذلك احتج هذا الرجل ابسبال عبد هللا بن مسعود و كما تالحظون ان اسباله   ابب اسبال من جاوز كعبيه و

  يؤم الناس به يف الصالة و علم به عمر بن اخلطاب ان مشهوراك

ميكن ان خيفى عليهم اسبال امامهم و هذا يدل ان الصحابة كانوا يرون العلة  و الصحابة يف ذلك الزمان فال
عليه  و ما يؤكد ذلك االحاديث الواردة عن الصحابة فكل من جر ثيابه عاتبوه حبديث الرسول يف اخليالء

 و السالم ال ينظر هللا ملن جر إزاره خيالءالصالة 

  بن العباس و ان زدان حديث عبد هللا

 

حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع اإلزار  عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حىت يقع
ه اإلزرة " وصححه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتزر هذ مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت

 (1238الصحيحة ) األلباين رمحه هللا يف

 

اراد ان يتمسك بعموم حديث النيب عليه  مل يبقى هناك أتويل بل االحاديث صحيحة ال غبار عليها اال من
ترك كل االحاديث االخرى الصحيحة فما مبثل هذا العموم  الصالة و السالم ما حتت القدمني يف النار و

بل نذهب ملا مل يذهب اليه السلف و هو التفصيل يف احلكم و قد علمتم ان  ت يف هذا البابنعارض كل ما ثب
 االمام امحد روا حديث العالء بن عبد الرمحن و اشتهر املوطأ و حفظه الشافعي و علماء االمام مالك و

 خيالء كثريون و مل يذهب اجلمهور اىل القول ابلتفصيل يف احلكم بني مسبل و مسبل

 

  ل االحاديث واضحة كوضوح الشمس و خنتمها هبذين احلديثنيبل ك

  ابن ماجه ء كتاب إقامة الصالة سنن

  1211ابب فيمن سلم من ثنتني أو ثالث ساهيا حديث:
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حدثنا خالد احلذاء ، عن  : حدثنا حممد بن املثىن ، وأمحد بن اثبت اجلحدري قال : حدثنا عبد الوهاب قال
سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالث  " : هلب ، عن عمران بن احلصني ، قالأيب قالبة ، عن أيب امل

فقام اخلرابق ، رجل بسيط اليدين ، فنادى : اي رسول هللا  " ركعات من العصر ، مث قام فدخل احلجرة
لم ، مث ترك ، مث س فسأل ، فأخرب ، " فصلى تلك الركعة اليت كان فخرج مغضبا جير إزاره أقصرت الصالة ؟

 " سجد سجدتني مث سلم

 

 1228صحيح سنن بن ماجة 

 

كان يف غضب بل  الرسول عليه الصالة و السالم معصوم من الكبائر فكيف يعقل انه اتى بعمل حمرم و لو و
  هو معصوم و من ذلك نستنتج ان اجلر مل يكن خليالء لذلك ال حترمي فيه

  و احلديث الثاين

 

 التفليسالسنن الكربى للبيهقي كتاب 

  10538على امليت ء حديث: ابب حلول الدين

، ثنا أمحد بن يوسف السلمي ، ح وأخربان أبو حممد عبد  أخربان أبو علي الروذابري ، ثنا أبو طاهر احملمدآابذي
 اقببغداد , ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ، قاال : ثنا عبد الرز  هللا بن حيىي بن عبد اجلبار

أن النيب صلى هللا عليه  ، أنبأ سفيان الثوري ، أخربين أيب ، عن الشعيب ، حدثين مسعان بن مشنج ، عن مسرة ،
فقام  : فالن أحد ؟ " فقال ذاك مرارا ، قال وسلم صلى على جنازة ، فلما انصرف قال : " أها هنا من آل

؛ إن  ه وسلم : " أما إين مل أنوه ابمسك إال خلريمؤخر الناس ، فقال له النيب صلى هللا علي من رجل جير إزاره
عنه " لفظ حديث  فالان ، لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا

زيد بن اثبت موقوفا ، وكالمها  البغدادي . وروي يف حلول الدين على امليت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن
 * ضعيف

 

 16 ين احكام اجلنائزصححه الشيخ االلبا

 
 

مل يعنفه و ذلك ال يكون اال الن  فها هو الصحايب جير ازاره يف مسجد رسول هللا عليه الصالة و السالم و
  حالة الرجل تدل انه مل جيره للخيالء
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 هللا كل ما اوردانه يتضح لنا قوة مذهب اجلمهور و ها اان انقل اليكم قول الشوكاين رمحة و من

عليه وسلم أليب بكر :  ( : وقد عرفت ما يف حديث الباب من قوله صلى هللا2/113األوطار  قال يف ) نيل
 ، وأن اإلسبال قد يكون للخيالء ، مناط التحرمي اخليالء وهو تصريح أبن إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء

على أنه خرج خمرج ،  ، فالبد من محل قوله :" فإهنا من املخيلة " يف حديث جابر بن سليم يكون لغريه وقد
أبن كل إسبال  : فعل ذلك اختيااًل ، والقول الغالب ، فيكون الوعيد املذكور يف حديث الباب متوجهاً إىل من

 ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم حديث جابر ترده الضرورة من املخيلة أخذًا بظاهر

إهدار قيد اخليالء املصرح به يف  وعدم مع بني األحاديثخطور اخليالء بباله . مث قال: وهبذا حيصل اجل
يقصد اخليالء فما  وأما كون الظاهر من عمرو أنه مل ، املطلق على املقيد واجب ومحل :مث قال . الصحيحني

 اهـ. مبثل هذا الظاهر تعارض األحاديث الصحيحة

 

  خشهادة من عامل اصويل تكفينا لالجابة على ما ذهب اليه الشي و هذه

 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته و هللا اعلم

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء  االسبالنظرة جديدة يف حترمي

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 اإلمام العالمة الشيخ مفتي الديار النجدية عبد العزيز بن باز رحمه أال يكفيكم ما قاله
 هللا؟

 
سوإء  إإطاةل إلثوب إإن اكن للخيالء أ و لغري إخليالء؟ وما إحلمك إإذإ إضطر إلإنسان إإىل ذكل ما حمك

  .إإجبارإ من أ ههل إإن اكن صغريإ أ و جرت إلعادة عىل ذكل؟

  : إجلوإب

إلإزإر  إلتحرمي يف حق إلرجال، لقول إلنيب صىل هللا عليه وسمل: ))ما أ سفل من إلكعبني من حمكه

هللا عنه قال:  فهو يف إلنار(( روإه إلبخاري يف حصيحه، وروى مسمل يف إلصحيح عن أ يب ذر ريض

لهيم يوم إلقيامة ول يزكهيم   صىل هللا عليه وسمل : ))ثالثة ل يلكمهم هللا ول ينظرقال رسول هللا إإ

 .((وإملنفق سلعته ابحللف إلاكذب وهلم عذإب أ لمي إملس بل إإزإره وإملنان فامي أ عطى

ثيابه تكربإ أ و لغري ذكل من إل س باب، ل نه صىل  وهذإن إحلديثان وما يف معناهام يعامن من أ س بل

ذإ اكن إلإس بال من أ جل إخليالء صار إلإمث أ كرب وإلوعيد  ليه وسمل معم وأ طلق ومل يقيد،هللا ع  وإإ

ليه يوم إلقيامة(( ول جيوز أ ن  أ شد لقوهل صىل هللا عليه وسمل: ))ومن جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إإ

يف  قيد ذكلإملنع من إلإس بال مقيد بقصد إخليالء؛ ل ن إلرسول عليه إلصالة وإلسالم مل ي  يظن أ ن

آنفا، كام أ نه مل يقيد ذكل يف إحلديث إلآخر وهو قوهل لبعض ايك  إحلديثني إملذكورين أ أ حصابه ))وإإ

نه من إخمليةل((، جفعل إلإس بال لكه من إخمليةل، ل نه يف إلغالب ل يكون إإل كذكل، ومن  وإلإس بال فاإ

ل ن ذكل إإرسإف وتعريض، إلغاايت، و مل يس بل للخيالء فعمهل وس يةل ذلكل، وإلوسائل لها حمك

نه أ تقى  ولهذإ ثبت عن معر ريض هللا عنه أ نه ملا رأ ى شااب ميس ثوبه إل رض قال هل: إرفع ثوبك فاإ

 .لربك وأ نقى لثوبك

ل أ ن أ تعاهده  أ ما قوهل ل يب بكر إلصديق ريض هللا عنه ملا قال اي رسول هللا إإن إإزإري يسرتيخ إإ

نك لس فقال من  ت ممن يفعهل خيالء(( مفرإده صىل هللا عليه وسمل أ نهل صىل هللا عليه وسمل: ))إإ

ذإ إسرتخت حىت يرفعها ل يعد ممن جير ثيابه خيالء لكونه مل منا قد  يتعاهد مالبسه إإ يس بلها، وإإ

 .تسرتيخ عليه فريفعها ويتعاهدها ول شك أ ن هذإ معذور

 فهو دإخل يف إلوعيد وليسيتعمد إإرخاءها سوإء اكنت بش تا أ و رسإويل أ و إإزإرإ أ و مقيصا  أ ما من

ومبعناها  معذورإ يف إإس باهل مالبسه، ل ن إل حاديث إلصحيحة إملانعة من إلإس بال تعمه مبنطوقها

تزنل مالبسه عن  ومقاصدها فالوإجب عىل لك مسمل أ ن حيذر إلإس بال وأ ن يتقي هللا يف ذكل، وأ ل

 .إلتوفيق هللا ويلكعبه معال هبذإ إحلديث إلصحيح، وحذرإ من غضب هللا وعقابه. و
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  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 الشيخ عبد هللا أاببطني فتاوىأغلى هدية أقدمها لرواد األلوكة: من نوادر 

 (عرفة إحتاف املهرة بتخريج حديث الدعاء عشية)

 هللا حديث )الثقلني( من رواايت أئمة السنة رمحهم

 من حكاايت منثور ابن الطاهر املقدسي

 التميمي رمجة موجزة لإلمام الدارمي احلنظليت

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2اضيع: املو 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  اخي السكران التميمي

 

 ما وقف وأشار إىل قرب النيبقاهلا مالك بن أنس رمحه هللا العامل واإلمام املشهور حين ما أمجل تلك الكلمة اليت

صلى هللا عليه وآله  صلى هللا عليه وآله وسلم وقال : )الكل يؤخد منه ويرد إال صاحب هذا القرب( فالنيب
طريقته وعلى منهجه. فليغفر هللا عز وجل  وسلم هو الذي يؤخد قوله، وُيرتك كالم غريه إال أن يكون على

 .للجميع ويرحم

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27530
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28227
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28227
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27405
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25583
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27072
http://majles.alukah.net/member.php?u=23757
http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=23757
http://majles.alukah.net/sendmessage.php?do=mailmember&u=23757
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=23757
http://majles.alukah.net/report.php?p=187456
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=187456&postcount=69
http://majles.alukah.net/member.php?u=27163


 247 

 
 

اخي و  نا و نفتخر به و لقد تويف و ترك من ورائه ايتاما و لكن احلق احب الينا منه ايعامل ابن الباز شيخنا و
  !!!! ابلتحرمي االمر ليس ابلرجال فاقرأ كل ما كتبته و اوردته من االدلة اين القائلون

 

 هللا فان هللا حي ال ميوت فمن كان يعبد بن الباز فان بن الباز قد مات و من كان يعبد

 

منزال و لو كان االمر ابلرجال لقدمنا االمام الشافعي و  ور مع الدليل و ما كان كالم بن الباز وحياو حنن ند
 : بن الباز يف املسألة و ها اان اقوهلا لك اال يكفيك كالم الشوكاين يف املسألة االمام امحد و الشوكاين على

 

هللا عليه وسلم أليب بكر :  قوله صلى ( : وقد عرفت ما يف حديث الباب من2/113قال يف ) نيل األوطار 
اخليالء ، وأن اإلسبال قد يكون للخيالء ،  إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء وهو تصريح أبن مناط التحرمي

فإهنا من املخيلة " يف حديث جابر بن سليم ، على أنه خرج خمرج  ": وقد يكون لغريه ، فالبد من محل قوله
يف حديث الباب متوجهاً إىل من فعل ذلك اختيااًل ، والقول : أبن كل إسبال  املذكور الغالب ، فيكون الوعيد

إزاره مع عدم  املخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل من
به يف  إهدار قيد اخليالء املصرح خطور اخليالء بباله . مث قال: وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث وعدم

وأما كون الظاهر من عمرو أنه مل يقصد اخليالء فما  الصحيحني . مث قال: ومحل املطلق على املقيد واجب ،
 اهـ. تعارض األحاديث الصحيحة مبثل هذا الظاهر

 

 عليكم و رمحة هللا و بركاته اتبع الدليل و دع عنك التقليد و السالم

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي شاهدة ملفهم

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     70#   
02-02-2009, PM 07:59  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25961
http://majles.alukah.net/member.php?u=27163
http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=27163
http://majles.alukah.net/sendmessage.php?do=mailmember&u=27163
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=27163
http://majles.alukah.net/report.php?p=187459
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=187459&postcount=70


 248 
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 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 
از إال ممن ورث علم األنبياء؟ أوليس هو ممن هم ب وهل ابن

بما ال دليل له به؟ أتراه  موقعون عن رب العالمين؟ أتراه يفتي
هو نفسه يعرف أنه ليس على الصواب في مسألة ما ويسكت 

 وال يقول الحق؟ عنها
 

 .اتق هللا فلن تعدو قدرك

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 (القدمي )توضيح وبيان ملا قد يعلق ابلصدر من لفظة

 اإلقتناء كتاب صغري يف حجمه كبري يف نفعه؛ يستحق

 السبق حصراي وهلذا املنتدى القّيم ابلذات أقدم هذا

 (عرفة الدعاء عشية إحتاف املهرة بتخريج حديث)

 املنتدى املبارك كما وعدتكم أحبيت الكرام هذا هو )السبق الثاين( هلذا

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 كات التي كتبها السكران التميميالبحث عن المشار
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    محد

 Feb 2007 :اتريخ التسجيل

  487املشاركات: 

 84املواضيع: 
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  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 اي مجاعة اخلري ،

 . زهقنا كّفوا عن مسألة اإلسبال تراان

 . أرجو إقفال املوضوع ، وإثراء املنتدى مبواضيع مفيدة لطلبة العلم

 

  اجمللس العلمي يف محد من مواضيع

 ؟ هل يرى أبو حامت مساَع عكرمة من عائشة أو عدمه

 طلب من مشريف ملتقى أهل التفسري

 يف املسجد ، كالنساء ؟ هل حديث )بني كل أذانني صالة( يدخل فيه من لن يصلي

 حسنًة ...( هو للتنويع أو للتفخيم ؟ ا يف الدنياهل التنكري يف )ربنا آتن

ب الغسلاعرتاض على هذا االستدالل .. )على أّن جمرد انتقال ا هل من  ؟ (ملين يوج 

 
__________________ 

إبراهيم ، وابرك على حممد وعلى أزواجه  اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل
  جميد وذريته كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد

 حمد

 شخصيال مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى حمد

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حمد

 البحث عن المشاركات التي كتبها حمد
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 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

 باهلل منك ومن ردك، ما هذا الكالم البشع؟ أعوذ

أوليس هو ممن هم  وهل ابن باز إال ممن ورث علم األنبياء؟
موقعون عن رب العالمين؟ أتراه يفتي بما ال دليل له به؟ أتراه 

نفسه يعرف أنه ليس على الصواب في مسألة ما ويسكت  هو
 عنها وال يقول الحق؟

 .فلن تعدو قدرك اتق هللا

 معك ادن اصاب بن الباز و اخطأ الشافعي و االمام امحد و الشوكاين بل اعوذ ابهلل من نعم اخي احلق

فاتركنا اي اخي  تتعصب لهاملتعصبني ان كان عندك ادلة تفضل اما ان جئت هنا كي تدافع عن قول شيخ و 
 لسنا هنا للجدال

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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02-02-2009, PM 08:26  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
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  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  األصلية كتبت بواسطة محداملشاركة 

 اي مجاعة اخلري ،

 . زهقنا كّفوا عن مسألة اإلسبال تراان

 . رجو إقفال املوضوع ، وإثراء املنتدى مبواضيع مفيدة لطلبة العلمأ

فقد اوردت ادلة جديدة كثرية ال توجد يف مواقع اخرى و لذلك  اي اخي ان اردت املشاركة فيما ينفع فتفضل
يف حترمي االسبال للخيالء و لو اغلقنا موضوعا من اجل كل من جاء و تعصب  مسيت املوضوع نظرة جديدة

الفقه و  نستفيد اصال و املوضوع مهم جدا فاجده جيدا ملن اراد ان حييط بطرق االستدالل و اصول لن لشيخ
 مجع االحاديث

 

 فخد منه ما ينفعك و اشكرك على مشاركتك

 

هللا و هذا  زالت عندي ادلة اخرى ساسوقها دليال دليال حىت تكتمل املسألة من كل اجلوانب ان شاء و ما
 زايدة و هللا اعلم وقع فما اظن ان هناك موقعا مجع كل ما يف املسألة والسبق هو هلذا امل

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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  أجمد الفلسطيين

 مشرف
  

 Jan 2007 :اتريخ التسجيل

  1,940املشاركات: 

 185املواضيع: 

 1755مشاركات: 
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  للخيالء حترمي االسبالرد: نظرة جديدة يف 

 
 وغريها على مسائل منهجية يف حتصيل العلم بل هذه املسألة وإن كانت فرعية إال أهنا ابتت علم هي

  وهي: عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد

  ومعرفة اخلالف السائغ من غريه

  ومكانة اجلمهور واألئمة األربعة

 املهجور مشهورا الختالف األزمنة وانقالب

 يوايل ويعادي عليها بط عند بعض من ينتسب إىل السلفية حيث ذهبالتخ

 رد فهمه للحديث تنبيه بعض الضعفة من الطلبة إىل التفريق بني رد احلديث وبني

 

وللخالف يف ثبوته عن السلف وخالفه لقول  وهل الرأي املخالف للجمهور شاذ أم ال لقلة القائلني به
 الصحابة؟

 بذلك ليهمازلت مرتددا يف احلكم ع

 

 املطاف ابألدلة أشكر األخ التقريت على ذكره لألدلة واالكثار منها والعربة يف هناية

 

  يف اجمللس العلمي أجمد الفلسطيين من مواضيع

 كم حتفظون من األذواء ؟؟

 والقبس حول طبعات شروح املوطأ التمهيد واالستذكار

 السلف إشكال ىف نسبة شيخ اإلسالم هذا القول جلمهور

 القصاص؟؟ ما هو الدليل على حكومة الصلح يف

 "وآدابه مطلوب تصوير هذا الكتاب املهم: "االستسقاء، سننه،

 
__________________ 

  :176قال السراج البلقينـي يف حماسن االصطالح ص

 " األمراض لكن االنتهاض جملرد االعرتاض من مجلة "

 لفاحش املتــشددعقيلة مال اأرى املوت يعتام الكرام ويـصطفي

 بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غـدأعداد النفوس وال أرى أرى املوت

 وما تنقص األايم والدهر ينـــفدالدهر كنزا انقصا كل لـيلة أرى
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 لكالطول املرخى وثنياه ابلـــيدلعمرك إن املوت ما أخـطأ الفىت

  ومن يك يف حبل املنية يـــنقدفهيشأ يوما يقده حلــت مىت ما

 أمجد الفلسطيني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى أمجد الفلسطيني

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أمجد الفلسطيني

 البحث عن المشاركات التي كتبها أمجد الفلسطيني
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء ديدة يف حترمي االسبالرد: نظرة ج

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أجمد الفلسطيين

 هي وغريها على مسائل منهجية يف حتصيل العلم بل هذه املسألة وإن كانت فرعية إال أهنا ابتت علم

  وهي: عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد

  ومعرفة اخلالف السائغ من غريه

  ومكانة اجلمهور واألئمة األربعة

 املهجور مشهورا الختالف األزمنة وانقالب

 يوايل ويعادي عليها إىل السلفية حيث ذهب التخبط عند بعض من ينتسب

 رد فهمه للحديث تنبيه بعض الضعفة من الطلبة إىل التفريق بني رد احلديث وبني

يف ثبوته عن السلف وخالفه لقول  وهل الرأي املخالف للجمهور شاذ أم ال لقلة القائلني به وللخالف
 الصحابة؟

 بذلك مازلت مرتددا يف احلكم عليه

 ابألدلة لتقريت على ذكره لألدلة واالكثار منها والعربة يف هناية املطافأشكر األخ ا

 

اتيت ابدلة جديدة مل تذكر من قبل و بينت قصة عبد هللا بن مسعود و  نعم اخي أجمد الفلسطيين و قد
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سالم و ال يؤولون به اسباله و اتيت ابدلة ان هناك من جر ازاره امام رسول هللا عليه الصالة و التلبيس الذي
اتيت ابحاديث تدل ان االسبال  اتيت ابدلة ابن عمر بن اخلطاب كان على علم ابسبال عبد هللا بن مسعود و

و اظن ان هناك الكثري من االدلة الدامغة  حرم للخيالء و بينت ضعف مذهب من قال حبكمني يف االسبال
 كي يتبني لكل من تعصب لشيخ ان و ساوردها ان شاء هللا لتبيان صحة قول اجلمهور و ما زال عندي ادلة

  اقوال اجلمهور ال يستهان هبا

 

اتركها عمدا فانتظروها ان  و ما زال يف جعبيت ادلة سانسف هبا ان شاء هللا قول من ابطل قضاء الصالة على
 هذه ينقد هذه االدلة و ال اريد شيئا من االخوة يف شاء هللا و من اراد الدليل فهو امامه و ما زلت انتظر من

يتعصبوا لشيخ و ان كانوا يرون خالف ما ذهبنا اليه و هللا املستعان و السالم  املسألة اال ان يتقوا هللا و ال
 رمحة هللا و بركاته عليكم و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 كتبها التقرتيالبحث عن المشاركات التي 
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    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
األدلة وتطويعها لما يوافق الهوى، وكأن أشياخنا اللذين اتهمتنا بالتعصب  مصيبتنا لي  

 يعرفوها أو لم يفهمو مرادها؟ لهم لم
ومن ثم بثه ونشره بما يرضي  وهللا أخي قد قضوا أعمارهم في طلب العلم وتحصيله
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يليق لك لتسويق هواك أن  هللا ورسوله، وقد كنت أنت في ظهر أبيك نطفة مني، فال

 .تتطاول على هؤالء الجهابذة الجبال الشامخة
بعض األحيان إال ضعفا، ما فائدة سرد األدلة قد ال يزيد كثرة الشيء في  وعلى كٍل أخي

 .االستشهاد منها على الصواب وليس على الهوى إذا لم نعرف
تزعم إال دعاية ترويجية لتسويق هواك الذي نسفت  وهللا ما هذه النظرة الجديدة التي

 .به أقوال العلماء
 الحق أحق أن يتبع، ال مجال للتعصب في مرضاة هللا. فأفق ثم لتعلم أن

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 السبق حصراي وهلذا املنتدى القّيم ابلذات أقدم هذا

 لعل هذا يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟

 (واندرة عقيدة ابن املاجشون السلفية السليمة )نفيسة

 الشيخ عبد هللا أاببطني أغلى هدية أقدمها لرواد األلوكة: من نوادر فتاوى

 (اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه )ق والوجوه يف تتبع رواايت حديثمجع الطر 

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي ملفهمشاهدة 

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي
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02-02-2009, PM 09:21  

    العاصمي من اجلزائر

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  280املشاركات: 

 28املواضيع: 

 252مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25747
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26037
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25499
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25499
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27530
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25324
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=25324
http://majles.alukah.net/member.php?u=23757
http://majles.alukah.net/private.php?do=newpm&u=23757
http://majles.alukah.net/sendmessage.php?do=mailmember&u=23757
http://majles.alukah.net/search.php?do=finduser&u=23757
http://majles.alukah.net/report.php?p=187482
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=187482&postcount=77
http://majles.alukah.net/member.php?u=21488


 256 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 املطلق واملقيد إمنا يكون يف ابب األوامر "ه على إعتبار أنقول األخ الكرمي التقريت ... الشيخ بىن

 (على حد فهمي )ذو بعد أصويل -كما قلت-ومبا أن ردك  "واإلثبات ال يف جانب النفي والنهي

أثرها يف مجيع أبواب الفقه فالواجب أن تفصل يف اإلنتصار  ويتناول مسألة أصولية هبذا احلجم هلا
رغم تعيب يف   !!وما رأيت لك جوااب عن هذا ....احملققني من األصوليني ملذهبك وتربز للقّراء آراء

  قراءة مشاركتك فأرجوا أن تفيد أخاك ............... متابع

 

  يف اجمللس العلمي اجلزائر العاصمي من من مواضيع

  !!..آفات اجلدل املذموم

 ون من العربموقف ابن خلد

  ...كيف تتحقق موافقُة الشريعة

 صور من عداوة الشيطان لالنسان

  !..النظّامون

 
__________________ 

 : دعوة للحوار

 

  ( حول السجال الدائر ) توقيفية وسائل الدعوة

 العاصمي من الجزائر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى العاصمي من الجزائر

 البحث عن المشاركات التي كتبها العاصمي من الجزائر
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 كرا لك اخي السكرانش

 

 االدلة هبواان فتفضل و بني لنا الصواب و ان رأينا يف كالمك صوااب اتبعناه و لكن ان كنت ترى اننا نطوع

فان كنت تظن ان من  ادكرك فقط انه كما فهمها من قال ابلتحرمي فقد فهمها اخرون و قالوا ابخليالء كقيد
 و هداك اىل صراطه املستقيم اقول لك ساحمك هللا قال بقيد اخليالء اتبع هواه فما عندي اال ان

 
 

استداللنا و ان كنت ال تريد اجلواب علينا افدان ادن اين اخلطأ يف  ادن اان يف انتظار ان تبني لنا اين اخلطأ يف
 .... و االمام الشافعي و غريهم استدالل الشوكاين

 
 

 بركاته و السالم عليكم و رمحة هللا و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 قرتيإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الت

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     79#   
03-02-2009, AM 12:40  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
و هناك خاص و عام و هنا  قاله لكن هناك مطلق و مقيد اىل االخ العاصمي من اجلزائر حنن نوافق الشيخ فيما

 فال نقيد هنا لكن خنصص العام العام خصص ابحاديث اخرى
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 لك االدلة االصولية و هي مكتوبة يف قول الشوكاين رمحه هللا و ساخلصها نعم ال ادري كيف مل ترى

 
 

الن  هياالحكام و ليس يف الن نعم التقيد يف ذلك و قد اصاب يف الشيخ قال ان التقيد ال يدخل يف النهي
و مما دخل  لكن العموم قد يدخله ختصيص اذن فلفظ ال حيب هللا املسبلني عام من ابب العموم يعترب النهي

 : بعض افراده ابخراجهم من احلكم و من هذه االفراد على هذا العموم ختصيص

 

 العموم خيرج من ابب هذا فارختاء ازار ايب بكر هو اسبال لكن ارختاء ازار ايب بكر

 

فهذا  الشمس و حديث صالة العصر جر رسول هللا عليه الصالة و السالم ازاره يف حديث كسوفكذلك 
 عليه الصالة و السالم ان هللا ال حيب املسبل قوله اجلر ال يدخل يف عموم

 

 دخل فيه ختصيص و ما خصص بعضه خصص بعضه االخر ادن هذا عام

 

( : وقد عرفت ما يف حديث الباب من قوله 2/113وطار رمحه هللا قال يف ) نيل األ و لنتأمل قول الشوكاين
 . هللا عليه وسلم أليب بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء وهو تصريح أبن مناط التحرمي صلى

 
 

االحاديث اليت اتيت هبا خترج  ادن مناط احلكم خيصص اجململ من حديث ان هللا ال حيب املسبلني و كذلك
 عنه ثي ايب سفيان رضي هللاالعام اىل اخلاص و منها حدي

 

وعال ال ينظر إىل فاعله ،  ابن حبان يف صحيحه : ابب : ذكر الزجر عن إسبال املرء إزاره إذ هللا جل
عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب سهيل  وذكرحديث املغرية بن شعبة قال: " رأيت رسول هللا صلى هللا

 ." ينظر إىل املسبلنيال فقال:" اي سفيان ال تسبل إزارك ، فإن هللا

 

  و يف حديث اخر

  :قال وعن املغرية بن شعبة رضي هللا عنه

  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ حبجزة سفيان بن أيب سهل فقال

  ." اي سفيان! ال تسبل إزارك، فإن هللا ال حيب املسبلني"
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  حسن لغريه

 .ظ لهابن ماجه ، و ابن حبان يف "صحيحه" ، واللف رواه

 

 كما ترى فقوله ال حيب املسبلني فسر بقوله عليه الصالة و السالم ال ينظر هللا فاحلديث االول يفسر الثاين

ان هذا عموم و هنا  للمسبلني و كما تعرف ان املسبلني الذين ال ينظر هللا اليهم هم املختالون اال ان قلت
 !!! النار لكعبني يفتنقض مذهب من قال ان من اسبل من دون خيالء فما حتت ا

 
 

أنه مل يقصد اخليالء فما مبثل هذا الظاهر تعارض األحاديث  وأما كون الظاهر من عمرو و كما قال الشوكاين
 اهـ. الصحيحة

 

فمنطوق االحاديث ان العلة  فمفهوم العام الذي استدل به الشيخ فركوس ال يعارض االحاديث الصحيحة
  السالم قوله عليه الصالة واخليالء, و اوضح االحاديث يف ذلك 

 

  خمتال فخور هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل "

 
 

 فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور فهذا حديث ال يدع جمال للشك ان ما حتت الكعبني يدخل يف قوله

 

 عليه الصالة و السالماملفاهيم يف قوله  و كذلك مفهوم املخالفة ابحلصر و هو من اقوى

 

  فإن هللا ال ينظر إليه يوم القيامة يريد بذلك إال املخيلة ال من جر إزاره "

 

و يقطع كل  احلصر حصر العلة و مفهوم املخالفة منه انه من جره لغري اخليالء ال يلحقه هذا الوعيد فهذا
  أتويل حديث رسول هللا عليه الصالة و السالم

 

 . فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال حيب املخيلة وإايك وإسبال اإلزار

 
 

 املسبل كايف لتخصيص العموم من قوله عليه الصالة و السالم ان هللا ال حيب فهذا من املنطوق و هو
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 نصه كذالك هذا العموم معارض حلديث الصحايب الذي جر ازاره يف املسجد و هذا

 

 السنن الكربى للبيهقي كتاب التفليس

  10538حديث: لدين على امليت ءابب حلول ا

بن يوسف السلمي ، ح وأخربان أبو حممد عبد  أخربان أبو علي الروذابري ، ثنا أبو طاهر احملمدآابذي ، ثنا أمحد
إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ، قاال : ثنا عبد الرزاق  هللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد , ثنا

هللا عليه  ثوري ، أخربين أيب ، عن الشعيب ، حدثين مسعان بن مشنج ، عن مسرة ، أن النيب صلىال ، أنبأ سفيان
فقام  : فقال ذاك مرارا ، قال " وسلم صلى على جنازة ، فلما انصرف قال : " أها هنا من آل فالن أحد ؟

مل أنوه ابمسك إال خلري ؛ إن  فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : " أما إين من مؤخر الناس ، رجل جير إزاره
حديث  لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه " لفظ فالان ،

موقوفا ، وكالمها  البغدادي . وروي يف حلول الدين على امليت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن زيد بن اثبت
 * ضعيف

 

 16صححه الشيخ االلباين احكام اجلنائز 

  خيالءا رسول هللا عليه الصالة و السالم هلذا الرجل ال تفسري له اال ان الرجل مل يكن يفعله فاقرار

 

التخصيص و هذا ما قاله الشوكاين رمحه  اذن صحيح ان التقييد ال يدخل يف هذا لكنه عام و العام يدخل عليه
ملراقي السعود ابب املطلق و املقيد و اردت الزايدة ارجع  هللا و ارجوا ان يكون اتضح عندك االمر و ان

 اخلاص و العام

 

رمحه هللا و اعيد   خالصة القول ان التمسك بعموم قوله ان هللا ال حيب املسبل ضعيف كما قال الشوكاين ادن
الظاهر من عمرو أنه مل يقصد اخليالء فما مبثل هذا الظاهر  ومحل املطلق على املقيد واجب ، وأما كون كالمه

 اهـ.الصحيحة ألحاديثتعارض ا

 

من قول الراوي َفَجَعَل الَنيب  َصَلى هللُا َعَلْيه  َوآل ه   لكن املتأمل يف حديث عمروا جيد خيالءا ايضا و هذا نفهمه
ي ة  ثـَْوب ه  َويـَتَـَواَضُع هلل   َوَسلهَم أيَُْخذُ   .ب َناح 

 
 

على عمرو و كذلك عذر عمرو ان به  عليه الصالة و السالم خاف اخليالء فهذا التواضع يدل ان الرسول
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 اعلم النه جر ازاره و الذي فيه محوشة يكفيه اسبال ازاره حتت الكعبني ال جره و هللا محوشة ال يسلم به

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 تقرتيالبحث عن المشاركات التي كتبها ال

 

     80#   
03-02-2009, AM 03:07  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
الشعيب عامر بن  االن اثرا عن عامل جليل اال و هو نواصل نقل سري الصاحلني كي تعلموا مذاهبهم و حنن ننقل

الشعيب أكرب من وسلم ، و  التابعي اجلليل مسع من مثانية وأربعني من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه شراحيل
بسنتني ، ومرسل الشعيب صحيح ، ال يكاد  أيب إسحاق بسنتني ، وأبو إسحاق أكرب من عبد امللك بن عمري

 .يرسل إال صحيًحا

 

 األولياء ء عامر بن شراحيل الشعيب جاء يف حلية

  6061حديث:

ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو بكر  وأبو حامد بن جبلة قاال : ثنا حممد بن إسحاق ، حدثنا إبراهيم بن عبد هللا ،
اي أاب  : أيب شعيب بن احلبحاب ، قال : رأيت الشعيب ميشي مع أيب وعليه إزار من كتان مورد ، فقال بن

أليته ، فقال : " ليس هاهنا شيء حتمله " ، فقال له أيب :   فضرب الشعيب يده على . عمرو ، أراك جتر إزارك
 : لفقا كم أتى عليك اي أاب عمرو ؟

 نفسي تشكي إىل املوت موجعة وقد محلتك سبعا بعد سبعينا
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 اي نفس كاذبة إن الثالث يوافني الثمانينا إن حتدثي أمال

 

 اهــ

 

 احلبحاب االزدي قال عنه بن حجر يف التقريب ثقة أبو بكر بن شعيب بن

 

 الشعيب و روى عنه قتيبة و هو من رجاالت مسلم روى عن

 
 
 

هللا الثقفي أبو رجاء البلخى البغالّن قيل إن جده مجيال كان موىل  يل بن طريف بن عبدو قتيبة بن سعيد بن مج
 الثقفي وهو ابن أخي الوسيم بن مجيل الثقفي قال أبو أمحد بن عدي : امسه حيىي بن سعيد للحجاج بن يوسف

 بن سعيد وقتيبة لقب وقال أبو عبد هللا بن منده : امسه علي وقال غريه : كان له أخ امسه قديد

 قال فيه بن حجر يف التقريب ثقة ثبت

 
 

 النيسابوري اما حممد بن إسحاق السراج

احلافظ الثقة , شيخ اإلسالم , حمدث خراسان,  حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران , اإلمام السهرهاج السهرهاج
على األبواب والتاريخ وغري ذلك , النيسابوري , صاحب املسند الكبري  أبو العباس الثقفي موالهم اخلراساين

  .احملدث وإمساعيل وأخو إبراهيم

 

 . مولده يف سنة ست عشرة ومائتني

 

 , التميمي , ومل يسمعه. ومسع من إسحاق , وقتيبة بن سعيد , وحممد بن بكار بن الراين رأى حيىي بن حيىي

وحممد بن الصباح  , مد بن محيد الرازيوبشر بن الوليد الكندي , وأيب معمر القطيعي , وداود بن رشيد , وحم
السري , وأيب كريب , وحممد بن أابن البلخي ,  اجلرجرائي , وعمرو بن زرارة , وأيب مهام السكوين , وهناد بن

عمرو زنيج , وأمحد بن املقدام , وحممد بن رافع , وجماهد بن  واحلسن بن عيسى بن ماسرجس , وحممد بن
د بن أيوب , ويعقوب الدورقي , وسوار بن عبد هللا , وهارون احلمال , وعقبة وزاي , موسى , وأمحد بن منيع

وأيب سعيد األشج , وعبد  , مكرم العمي , وابن كرامة , وعبد اجلبار بن العالء , وعبد هللا بن عمر بن أابن بن
أمحد بن حممد الربيت ,  وخلق سواهم , وينزل إىل , هللا بن اجلراح , وأمحد بن سعيد الدارمي , وعباد بن الوليد
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 .بن سالم وحممد بن إمساعيل الرتمذي , واحلسن

 
 

الرازي أحد شيوخه , وأبو بكر بن أيب  حدث عنه البخاري ومسلم بشيء يسري خارج الصحيحني , وأبو حامت
وأبو النيسابوري , وأبو حامت البسيت , وأبو أمحد بن عدي ,  الدنيا , وعثمان بن السماك , واحلافظ أبو علي

بن حممد الفامي , وحسينك  وأبو أمحد احلاكم , وعبيد هللا , وإبراهيم بن عبد هللا األصبهاين , إسحاق املزكي
بكر حممد بن حممد بن هانئ البزاز , واخلليل  بن علي التميمي , وأبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي , وأبو

ْجزي القاضي , والقاضي ملياجني , وعبد هللا بن أمحد الصرييف , وسهل بن يوسف بن القاسم ا بن أمحد السّ 
 ومات قبله شاذويه البخاري

 
 

 قال فيه الذهيب يف اتريخ االسالم

بن مهران الثقفي موالهم النيسابوري، أبو العباس السراج احلافظ، حمدث خراسان  حممد بن إسحاق بن إبراهيم
البلخيني، وإسحاق  هيم بن يوسف، وحممد بن إبراهيمرأى حيىي بن حيىي النيسابوري ومسع قتيبة، وإبرا ومسندها

بن رشيد، وخلقاً من طبقتهم، وخلقاً من  بن راهويه، وحممد بن عمرو زنيج، وأاب كريب، وحممد بن بكار، وداود
 طبقة أخرى بعدهم

 

  بن عبد هللا بن إسحاق األصبهاين العدل املعروف ابلقّصار نزيل نيسابور وأبو إسحاق إبراهيم

  141الذهيب يف كتابه العرب يف خرب من غرب اجلزء الثاين صفحة  ذكره

 سبعني و ثالث مئة و كان ممن جاوز املئة تويف سنة ثالث

 
 

مسع من مثانية و اربعني من اصحاب رسول هللا عليهم الصالة والسالم و ما مثله  فها هو الشعيب جير ازاره و قد
 عليكم صواب و السالمجير ازاره بدون علم و هللا املوفق لل الذي

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     81#   
03-02-2009, AM 10:58  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
حسان إإىل يوم دع عنك إدلين بأ ن  إملزإيدة وإملاكثرة، فوهللا لن يقدم إلصحابة وإلتابعون ومن تبعهم ابإ

 .يفعلوإ فعال ما فعهل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ و هنىى عنه

إملرتني   هو ما حصل إإل عىل سبيل إملرة أ ولتعمل أ ن من حصل منه ذكل فوهللا إذلي ل إإهل إإل مث

إلنصوص وإلآاثر إلصحيحة  وأ مثاهلام، ومل يكن ديدنه فهىي عابرة ل يقاس هبا، ول أ دل عىل ذكل إإل

 .مهنا إلوإردة عهنم، وإليت أ نت نقلهتا ومل تعرف إلإفادة

يقاان ل إإ لكرتونية هبذإ إجملال فلن نزدإد فيك إإ بأ نك ل تريد إإل تروجي  ووهللا لو رسدت أ لف ورقة إإ

ثالثة أ رابع أ هل إملغرب كام  مذهبك إذلي أ بطلت به قول أ حبار إلعمل رمحهم هللا، من أ جل أ ن

 !!!إحلق؟؟ ذكرت مس بلني، فهل من أ جل هذإ تزإيد عىل

 

كتابه )إلكبائر( طبعة دإر إلفرقان،  ل أ ريد إلإكثار ولكن أ كتفي مبا قاهل إلإمام إذلهيب رمحه هللا يف

، قال بعد أ ن رسد 398مشهور أ ل سلامن، ص إلطبعة إلثانية، بتحقيق إلش يخ إلفاضل أ اب عبيدة

 :إل حاديث يف ذكل

تاكد أ ن متس إل رض، أ و ُجبّة، أ و رسإويل خفاجيّة، فهو دإخل يف إلوعيد  ولك من إختذ فََرِجيّة

من أ هل بدله زجر عنه،   ل مثاهلفاإن فعهل عادة وزاي هللا إلعافية، إإذإ فعهل بطرإ أ و تهيا؛ إملذكور نسأ ل

 .وهللا أ عمل "من إلإزإر ففي إلنار وإعمل أ نه ل حيل ذكل؛ لقوهل عليه إلسالم: "ما أ سفل إلكعبني

 إلهوى فال حول ول قوة إإل ابهلل، من تروجي
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. 

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 لعل هذا يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟

 (والتحصيل توضيح إشكال يف فهم نص من كتاب )البيان

 (ء زمزم ملا شرب لهدراسة حديث )ما

 املعقوله اشحذ ذهنك قليال مبعرفة املراد واطلب جائزتك

 (واندرة عقيدة ابن املاجشون السلفية السليمة )نفيسة

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة ، وجعلكل الخلل تكلمك بما ال تعلم

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     82#   
03-02-2009, AM 11:50  

    العاصمي من اجلزائر

 Jul 2008 :اتريخ التسجيل

  280املشاركات: 

 28املواضيع: 

 252مشاركات: 
 

  للخيالء : نظرة جديدة يف حترمي االسبالرد

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 من فتاوى اللباس للشيخ فركوس حفظه هللا لوجدته قد أجاب عن إيرادك 706الفتوى رقم  األخ الكرمي التقريت .. لو تراجع

 الذي يؤّكد العامه يف خصوصه وال ينافيه أو مدلول العامّ   التنصيص على أفراد بعض حول العموم جاعالً اإلسبال خيالء من قبيل
  :فقال حفظه هللا عمومه يعارضه يف
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 تـَْنز يل قـاعدة محل املطلق على املقيد يف جتلية

 اإلزار إن كاان هنيني على مسألة إسبال

 

 :السـؤال

َنا بتحرير  مسألة  محل املطلق على املقّيد إن كاان هَنيني، فإ أرجو التبس علينا ما ذكرمتوه يف مسألة حكم  نهمن شيخنا أن يوافيـَ
 القاعدة السالفة، وبعد مراجعة أكثَر من أربعة  مصادَر يف األصول ما وجدُت لكالمكم إسبال اإلزار، من حيث إّنه ال ينطبق على

 وجًها، فأرجو منكم توضيَح املسألة؟ -حفظكم هللا-

 

 :اجلـواب

 :أّما بعد َمْن أرسله هللاُ رمحًة للعاملني، وعلى آله وَصْحب ه  وإخوان ه إىل يوم الدّ ين،  علىاحلمُد هلل ربّ  العاملني، والصالُة والسالمُ 

للتوّعد ابلنار مطلقًة عن تقييٍد يف قوله َصلهى هللاُ عليه وآله  فقد جاءت روايُة النهي  عن اإلسبال إىل ما دون الكعبني املتضّمنة
زَار  َفف ي النهار  َأْسَفَل م َن الَكْعبَ  َما»وَسلهم:  ، ابب ما أسفل من الكعبني فهو يف «اللباس» أخرجه البخاري يف -١«)نْي  م َن اإل 
(، من حديث أيب 9558(، وأمحد: )5348ما حتت الكعبني من اإلزار: ) ، ابب«الزينة»(، والنسائي يف 5787النار: )

زَار   َوالَ َحقه »هللا عنه مرفوًعا: عنه(، ويؤّيد صيغَة النهي  حديُث حذيفَة رضي  هريرة رضي هللا أخرجه  -٢«)ل َلَكْعَبنْي  يف  اإل 
(، وابن ماجه يف 5329، ابب موضع اإلزار: )«الزينة»، والنسائي يف (1783) :، ابب يف مبلغ اإلزار«اللباس»الرتمذي يف 

، قال (425) :«مسنده»يف (، وأبو داود الطيالسي 22847(، وأمحد: )3572ابب موضع اإلزار أين هو: ) ،«اللباس»
، ومن «(وهو كما قال«: »حسن صحيح»احلديث  (: معّلًقا على قول الرتمذي عن2366« )السلسلة الصحيحة»األلباين يف 

 إ ىَل َمْن َجره يـَْنُظُر هللاُ  الَ »والَبَطر  فيما صحه عن النيبّ  َصلهى هللاُ عليه وآله وَسلهم أنه قال:  جهة أخرى جاء النهُي مقّيًدا ابخلَُياَلء  
، ابب حترمي جر الثوب خيالء: «اللباس والزينة»(، ومسلم يف 5446«: )اللباس» أخرجه البخاري يف -٣«)ثـَْوبَُه ُخَياَلءَ 

ابب ما جاء يف كراهية  ،«اللباس»(، والرتمذي يف 4085، ابب ما جاء يف إسبال اإلزار: )«اللباس»وأبو داود يف  ،(5453)
الَ يـَْنظُُر هللاُ يـَْوَم الق َياَمة  إ ىَل »عنهما(، ويف حديث:  (، من حديث ابن عمر رضي هللا6115(، وأمحد: )1730جر اإلزار: )

، «اللباس والزينة»، ومسلم يف (5451) :، ابب من جر ثوبه من اخليالء«اللباس»أخرجه البخاري يف  -٤«)إ زَارَُه َبَطًرا َمْن َجره 
(، من حديث أيب هريرة رضي هللا 1629«: )املوطإ»، ومالك يف (5463) :يان حد ما جيوزابب حترمي جر الثوب خيالء وب

موضع اإلزار أين  ، ابب«اللباس»(، وابن ماجه يف 4093، ابب يف قدر موضع اإلزار: )«اللباس»داود يف  عنه. وأخرجه أبو
 .((، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه3573هو: )

واإلثبات، أّما جانب النفي والنهي فال  وابُن احلاجب  أن يكون مَحُْل املطلق  على املقيهد يف ابب األوامر اآلمديُّ  وقد اشرتط
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 مع تناول النفي والنهي، وقاال: ال خالَف يف العمل مبدلوهلما، واجلمع بينهما لعدم يصحُّ؛ ألنه يلزم منه اإلخالل ابللفظ املطلق

جيزه أن يعتَق مكاتًبا ال كافًرا وال مسلًما. واختار الشوكاين  كاتًبا، مّث قال: ال تعتْق مكاتًبا كافًرا، ملالتعّذر، فلو قال: ال تـَْعتـ ْق مُ 
 .واحلّق عدم احلمل يف النفي والنهي :هذا املذهَب وقال

ال »وقال: « اركال ُتسب ْل إز »بعض مدلول العاّم وبه قال الزركشي، فلو قال:  قـلت: وقد يكون من قبيل التنصيص على أفراد
يؤّكد العامه يف خصوصه وال  فصار اإلسبال خيالء من قبيل التنصيص على أفراد بعض مدلول العامّ  الذي« إزارك خيالء تسبل

 ابملفهوم، ويؤّيد هذا املعىن أّن النيبه َصلهى هللاُ عليه وآله وَسلهم أوضح ينافيه أو يعارضه يف عمومه، وال موجب لتخصيص العموم

زَار   اَي َعْمُرو َهَذا َمْوض عُ »ضَع اإلزار يف حديث عمرو بن فالن األنصاري، فقال: مو  (، من 17328أخرجه أمحد: ) -٥«)اإل 
، وقال نفس العبارة «رجله ثقات(: »5/216«: )جممع الزوائد»اهليثمي يف  حديث عمرو األنصاري رضي هللا تعاىل عنه. قال

عدم جواز  جتاُوز ه ،  ((، فإنّه ظاهٌر يف6/405«: )السلسلة الصحيحة»ه األلباين يف (، وحسن11/429«: )الفتح» احلافظ يف
مسند »أخرجه الطرباين يف  -٦«)إ نه هللاَ الَ حيُ بُّ املُْسب لَ »عنه:  وهو عام  للخيالء ولغريه، وهو معىن حديث أيب أمامة رضي هللا

اهليثمي: "رواه الطرباين  ن حديث أيب أمامة رضي هللا عنه. قال(، م7835«: )املعجم الكبري»، ويف (1205) :«الشاميني
، فهو عام  شامٌل للخيالء وغري ه، وإمنا يشتدُّ اإلمث إن ((6/406) :أبسانيد، ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة

 .اخليالء قصد

وَصلهى هللاُ على نبيّ نا حممهٍد وعلى آله وصحبه وإخوان ه إىل يوم  والعلُم عند هللا  تعاىل، وآخُر دعواان أن  احلمُد هلل  ربّ  العاملني،
 .وَسلهم تسليًما الدّ ين،

 ه1428مجادى  12اجلزائر يف: 

 م2007 مايو 28ل: املوافق 

-------------------------------------------------------------------------------- 

، ابب ما حتت «الزينة»يف  (، والنسائي5787ب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار: )، اب«اللباس»أخرجه البخاري يف  -١
 .هريرة رضي هللا عنه (، من حديث أيب9558(، وأمحد: )5348الكعبني من اإلزار: )

(، 5329، ابب موضع اإلزار: )«الزينة»والنسائي يف  ،(1783، ابب يف مبلغ اإلزار: )«اللباس»أخرجه الرتمذي يف  -٢
«: مسنده»(، وأبو داود الطيالسي يف 22847(، وأمحد: )3572اإلزار أين هو: ) ، ابب موضع«اللباس»وابن ماجه يف 

وهو  «: »صحيح حسن»(: معّلًقا على قول الرتمذي عن احلديث 2366« )السلسلة الصحيحة»األلباين يف  (، قال425)
 .«كما قال

(، وأبو 5453، ابب حترمي جر الثوب خيالء: )«والزينة اللباس»يف (، ومسلم 5446«: )اللباس»أخرجه البخاري يف  -٣
 :، ابب ما جاء يف كراهية جر اإلزار«اللباس»(، والرتمذي يف 4085إسبال اإلزار: ) ، ابب ما جاء يف«اللباس»داود يف 
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 .(، من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما6115، وأمحد: )(1730)

حترمي جر  ، ابب«اللباس والزينة»(، ومسلم يف 5451من جر ثوبه من اخليالء: ) ، ابب«اللباس» أخرجه البخاري يف -٤
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. وأخرجه أبو  (، من1629«: )املوطإ»(، ومالك يف 5463الثوب خيالء وبيان حد ما جيوز: )

(، 3573موضع اإلزار أين هو: ) ، ابب«اللباس»(، وابن ماجه يف 4093اإلزار: ) ، ابب يف قدر موضع«اللباس»داود يف 
 .أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه من حديث

(: 5/216«: )جممع الزوائد»رضي هللا تعاىل عنه. قال اهليثمي يف  (، من حديث عمرو األنصاري17328أخرجه أمحد: ) -٥
 :«لة الصحيحةالسلس»(، وحسنه األلباين يف 11/429«: )الفتح»نفس العبارة احلافظ يف  ، وقال«رجله ثقات»

(6/405). 

، من حديث أيب أمامة رضي هللا عنه. (7835) :«املعجم الكبري»(، ويف 1205«: )مسند الشاميني»أخرجه الطرباين يف  -٦
 .(6/406) :ورجال أحدها ثقات"، وانظر السلسلة الصحيحة قال اهليثمي: "رواه الطرباين أبسانيد،

 

  العلمي يف اجمللس اجلزائر العاصمي من من مواضيع

 اجمليد مجعة جماالت اإلصالح يف الفقه اإلسالمي للشيخ د/ عبد

 أتمالت يف صراعنا مع اليهود

 والعباد؟ سؤال يف ضابط التفريق بني سنن العادة

 *الس هام عن السلفية وأهلإخويت الكرام سؤال 

  !!..االنصاف

 
__________________ 

 : دعوة للحوار

 

  ( سائل الدعوةحول السجال الدائر ) توقيفية و 

 العاصمي من الجزائر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى العاصمي من الجزائر

 البحث عن المشاركات التي كتبها العاصمي من الجزائر

 

     83#   
03-02-2009, PM 01:35  

    التقريت
 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 
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 2واضيع: امل

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 االخ السكران التميمي

 

 !!!! اتيتنا ابدلتك فما زلنا ننتظر لو توقفت عن الدعاوي و

 
 

ايب حنيفة النعمان و االمام امحد و البخاري و النووي و بن عبد الرب  االمام الشافعي و اما مذهيب فهو مذهب
 القاضي عياض و مذهب بن تيمية يف منتقى االخبار و مذهب الشوكاين و مذهب ايوب و الباجي و

 ..... السختياين و مذهب اهليثمي و كثري

 
 

ناس اال متعصب عجزوا عن رد الدليل فطعنوا يف قائله ادلتك و ال يطعن يف ال و الدليل امامك عرضناه فهايت
من ليس عنده  مذهب املتعصبني و احلمد هلل الذي بني لنا احلق و ادلتنا امامكم فاحاسبكم ابلدليل و و هكذا

 .تعاىل اال قال فالن فليصمت فما بقال فالن تعبدان هللا سبحانه و

 
 

للناس ما خفي عنهم ان شاء هللا ما  كت عن احلق وسنبنيو دين هللا ليس حكرا على احد و ال بلد و لن نس
تركوا لنا ما فيه الكفاية لكن العيب يف الناس تعصبوا المام واحد  دام يف العمر بقية و رحم هللا سلفنا االخيار

  و ال سواه مث يدعون انه احلق

 

األوزاعي، وال الثوري، ولكن خذ من  الشافعي، وال قال االمام امحد رمحه هللا ال تقلدين، وال تقلد مالكًا، وال
 .حيث أخذوا

 

 .فقه الرجل أن يقلد يف دينه الرجال وقال : من قلة

 

وهم يقولون: أمل يقل هللا كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض،  وخرج صلى هللا عليه وسلم يوما على أصحابه
ربوا كتاب هللا بعضه ببعض، فإن الرمان، فقال: إمنا أفسد على األمم هذا، فال تض فكأمنا فقئ يف وجهه حب
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  . يوقع الشك يف قلوبكم ذلك

 حديث صحيح وهذا احلديث أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، والطرباين، وهو

 
 

ان يضرب االحاديث ببعضها فليس ذلك  فقد اتيناكم بكالم رسول هللا عليه الصالة و السالم و من اراد
بني احاديث رسول هللا عليه الصالة و السالم و السنة تصدق  معمبذهبنا اما مذهبنا هو اجلمع مث اجلمع مث اجل

  حرف من كالم رسول هللا عليه الصالة و السالم بعضها بعضا و لسنا بتاركي

 

مث  اتيناكم بعمل الصحابة مث اتيناكم بعمل التابعني مث اتيناكم بفتاوي اتبعي التابعني فقد مجعنا لكم االحاديث مث
  بقشة ر العلماء يف املسألة فماذا تردون بعد ذلك ?? ان تتمسكوااتيناكم بفتاوي اخيا

 

كذلك فهمها الصحابة رضوان هللا  ليس ذلك مبذهبنا بل االحاديث تصدق بعضها بعضا و العلة يف اخليالء و
ل العلماء و لن يزحزحنا عن اتباع احلق انتشار حترمي االسبا عليهم و كذلك فهمها التابعون و اتبعوهم و كبار

 اشتهر امنا احلق يف قال هللا و قال الرسول عليه الصالة و السالم اليوم فليس احلق فيما

 
 

فالن و ال  عنده من هذا شيئا فليتفضل و من كان كالمه قال فالن و عالن فما خلقين هللا لعبادة فمن كان
  عالن

 

 ي بدليل احب ايل ان يوافقين تقليداخيالفين تلميذ مسعت الشيخ وليد السيف عن االلباين يقول فيما معناه ان

 

انقش احد الشيوخ الشيخ االلباين رمحه هللا فقال له ان بن القيم يقول غري  و مسعت الشيخ ابو يسر يقول
فقال الشيخ ماذا ?  فاجابه الشيخ لسنا قيميني و ال تيميني فزاد ابو اليسر و طلبة الشيخ و ال البانيني قولك

 .ل نعم نعمقالوا و ال البانيني فقا

 
 

 فخدوا منهم فلو اخدمت اخالق بن الباز و العثمني و الشنقيطي و االلباين رمحهم هللا و هذه اخالق العلماء

هؤالء الشيوخ و غريهم ممن  اخلضري و علماء رابنيون كثري لفهمتم ان االمر ابلدليل فقط ال غري فبارك هللا لنا يف
منهم شيئا فقد تعلمنا ان ال نقلد احدا امنا هو  ا لكن ان تعلمناخدموا هذا الدين الن هلم سبق الفضل علين

الدليل و ها قد اخدانه فان خالفنا ما فهموه من الدليل مل خنالفه من  الدليل فهم و ال شك ارادوا منا اخد
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 كثري  الشوكاين و خالفنا فهمهم بفهم علماء رابنيني اخرين كالشافعي و ااب حنيفة و االمام امحد و هواان امنا

... 
 
 

فقد دفعنا كذلك اللزام اترك الصالة عمدا قضاءها و كذلك  و كما دفعنا اتباع الدليل لتقييد االسبال ابخليالء
 الغناء و حترمي حلق اللحية و غريها من االمور كثري دفعنا الدليل اىل حترمي

 

 سلف فال ينتهي املقال بقال فالن اوارجعوا لكتاب هللا و سنة نبيه و احبثوا يف كتب ال فدعوا عندكم التقليد و

  عالن امنا هي اقوال شيوخ و العربة ابلدليل و احلديث حجة بنفسه يف االحاكم

 

كما فعل البعض فلم نعارض  فهاذا ما فعلناه مجعنا كل االحاديث و حكمنا هبا كلها و مل نتمسك بدليل واحد
  !!!!! حرم للخيالء بالاي حديث حبديث بل كل االحاديث تصب يف امر واحد ان االس

 
 

املصطفى عليه الصالة و السالم اوىل لكن ال حنرم ما مل  و ال يعين هذا اننا ندعوا الناس لالسبال فاتباع سنة
حبجة انه خيالف مذهب من حرم االسبال و قلوبنا تسع قول كل خمالف مادام  حيرمه هللا و ال نفسق من اسبل

 م عليكم و رمحة هللا و بركاتههللا املستعان و السال عنده دليل و

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     84#   
03-02-2009, PM 01:57  

    أبو عبدالرمحن بن انصر

 Feb 2007 :اتريخ التسجيل

  222املشاركات: 

 21املواضيع: 
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 201مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
قال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية : ) يباح إزار  : غري خيال هو اختيار ابن تيمية ايضا جواز اإلسبال من

كعبيه نص عليه قال ابن متيم : السنة يف اإلزار والقميص وحنوه من  الرجل وقميصه وحنوه من نصف ساقيه إىل
ذلك  قيد ويكره ما نزل عنالكعبني فال يتأذى الساق حبر وبرد وال يتأذى املاشي وجيعله كامل نصف الساقني إىل

أبس به وهذا ظاهر كالم غري  أو ارتفع عنه نص عليه . وقال يف رواية حنبل : جر اإلزار إذا مل يرد اخليالء فال
ما أسفل من الكعبني يف النار { ال جير شيئا  } واحد من األصحاب رمحهم هللا وقال أمحد رضي هللا عنه أيضا

ثالث رواايت ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رمحهم هللا .  فهذهمن ثيابه وظاهر هذا التحرمي , 
وكان جيره  من احلنفية وروي أن أاب حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته أربعمائة دينار قال صاحب احمليط

ر الشيخ تقي واختا , ولسنا منهم على األرض فقيل له أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال إمنا ذلك لذوي اخليالء
 ( يتعرض لكراهة وال عدمها الدين رمحه هللا عدم حترميه ومل

 

  يف اجمللس العلمي انصر أبو عبدالرمحن بن من مواضيع

 الفرق بني خمالفة الكفار والتشبه هبم

 ة ؟املرأ هل يعترب هذا دليال على لبس املرأة البنطال أمام

 الصوفية والسحر

 يصلحه هللا يف ليلة ( نقاد أهل احلديث على ضعفه )قوله

 ذلك احلنابلة هو استحباب اعفاء اللحية . ال خالف يف املذهب يف مذهب

 

 أبو عبدالرحمن بن ناصر

 الشخصي مشاهدة ملفه

 سال رسالة خاصة إلى أبو عبدالرحمن بن ناصرإر

 البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عبدالرحمن بن ناصر

 

     85#   
03-02-2009, PM 02:06  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
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  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 تفهم زائر اظنك ملقد اجبناك اخي العاصمي من اجل

 

الذي ذكره الشيخ و هو ال حيب  هناك احاديث فيها املطلق و املقيد و هناك احاديث فيها العام اما احلديث
لو قرأت كل ما كتبته لفهمت ان التقييد او  هللا املسبلني فنعم هذا من ابب العام و دخله التخصيص و

املقيد امنا هو بداللة املنطوق اي ان االحاديث قيدت املطلق و  التخصيص الذي قمنا به ليس من ابب قاعدة
  حنتاج قاعدة املطلق و املقيد لذلك نفسها بنفسها و ال

 

  و هذا ما قاله الشوكاين رمحه هللا

 

كل االحاديث بداللة  فقول الرسول عليه الصالة و السالم انك لست تصنعه خيالء كايف و شايف لتقييد
حرج عليك انت تتعاهده امنا اجابه ال تفعله  لصالة و السالم مل يقل اليب بكر الاملنطوق اذ ان الرسول عليه ا

حديث ايب بكر على تزكيته او انه يعاهد ثوبه هذا من ابب  خيالء و هذه علة واضحة اال ملن اىب و محل
 املنطوق مقدم على املفهوم املفهوم لكنه خالف املنطوق و

 
 

العثيمني رمحه هللا من ابب االستدالل بقاعدة مل نستعملها اصال و  الشيخ اذن كل ما قاله الشيخ و كل ما قاله
 تفهم اعطيك مثال كي

 

 الوضوء تتوضأ للمرفقني

 

  التيمم متسح اليدين

 

ندعي اننا  احلكم فال نطبق قاعدة املطلق على املقيد لكن السنة قيدت مسح اليدين ابملرفقني فال هنا اختلف
 الشريفة احلكم اختلف بل نقيده بدليل املنطوق من السنةال نقيد التيمم بدعوى ان 

 

يف تقييد املطلق ان احتدت االحكام  ادن قاعدة املطلق و املقيد ال تعين انك ال تقيد احلكم هي فقط تستعمل
الذي اتبع عليه الشيخ فركوس الصنعاين يف رسالته و كل  لكنها ال تستعمل ابدا يف العكس و هذا هو اخلطأ و

  أييت من هنااخللط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 274 

 

  نلخص ادن

 

قول الشيخ ان اخليالء من ابب  هناك احاديث من ابب املطلق و املقيد و اخرى من ابب العام و اخلاص اما
السالم لست تصنعه خيالء ال تنصيص فيه هذا من  التنصيص ال نلتفت له الن قول الرسول عليه الصالة و

  ن ابب التنصيص او من ابب ما خرج على الغالبقال انه م ابب املنطوق و منه بطلت دعاوي كل من

 

اصول الفقه لفهمت كل هذا فهناك خلط كبري و الكل مازال حيتج ابملطلق و املقيد  و لو اطلعت على كتب
املطبق  القيد منطوق فال تعارض االحاديث ابصول الفقه ابدا فان وقع التعارض فهو من ابب فهم مع ان

  لالصول و ليس لالحاديث

 

العلماء يف محل املطلق على املقيد يف ابب االمر و النهي و  العلم ان ما قاله بن احلاجب فيه خالف بنيمع 
 كل هذا الن القيد منطوق يف اكثر من حديث و ها اان اعيدها لك لكن ال حنتاج للدخول يف

 

 . َلْسَت مم هْن َيْصنَـُعُه ُخَياَلءَ  عليه الصالة و السالم قول رسول هللا

 

 عربة بعموم اللفظ و ليس خبصوص السببو ال

 
 

 . القيامة فإن هللا ال ينظر إليه يوم ال يريد بذلك إال املخيلة إزاره من جر

 

 ابلتنصيص قوله ال يريد بذلك إال املخيلة تبطل قول من قال

 

ال حيب كل فإن أبيت فإن هللا  الكعبني ، قول رسول هللا عليه الصالة و السالم هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق
 . خمتال

 

  كايف كي نقول ان العلة خيالء و هذا منطوق و نص ال أتويل فيه هذا

 

شرحه  لدراسة مراقي السعود و شرحه نثر الورود و ان استطعت ان تسمع دروس امحد حطيبة يف و اوجه االخ
تطعت فان اس فهي جيدة جدا لكن تطبيق اصول الفقه صعب جدا و ليس الكل يتقنه لذلك حيدث خلط
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البن رشد و استماع شرحه للعالمة  قراءة مفتاح االصول للتلمساين فهو جيد و انصحك بقراءة بداية اجملتهد
عندك روح النقد و تفهم اصول االستدالل و ان زدت  الوائلي او العالمة عبد الكرمي خضري و كل هذا سينمي

 احسن الفروق للقرايف سيكون

 

و اهنا اصال ليست حمل االستدالل  ان قاعدة املطلق و املقيد ليست مطردة فلحد االن ما زال اانس مل يفهموا
هلم و لو متعنت كالم الشوكاين لفهمته فهذا ما قاله  عند من قال ابلتحرمي للخيالء !!!!!! لكنه اخللط وقع

  اعيده لك

 

 : وسلم أليب بكر( : وقد عرفت ما يف حديث الباب من قوله صلى هللا عليه 2/113األوطار  قال يف ) نيل

يكون للخيالء ،  إنك لست ممن يفعل ذلك خيالء وهو تصريح أبن مناط التحرمي اخليالء ، وأن اإلسبال قد
جابر بن سليم ، على أنه خرج خمرج  وقد يكون لغريه ، فالبد من محل قوله :" فإهنا من املخيلة " يف حديث

اً إىل من فعل ذلك اختيااًل ، والقول : أبن كل إسبال متوجه الغالب ، فيكون الوعيد املذكور يف حديث الباب
حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم  من املخيلة أخذًا بظاهر

قيد اخليالء املصرح به يف  وعدم إهدار اخليالء بباله . مث قال: وهبذا حيصل اجلمع بني األحاديث خطور
وأما كون الظاهر من عمرو أنه مل يقصد اخليالء فما  قال: ومحل املطلق على املقيد واجب ، مث . الصحيحني

 اهـ. تعارض األحاديث الصحيحة مبثل هذا الظاهر

 

 . األحاديث وعدم إهدار قيد اخليالء املصرح به يف الصحيحني فتمعن قوله وهبذا حيصل اجلمع بني

 

 املنطوق أتويل او ظاهر حديث عام و حديث ما حتت الكعبني يفمنطوق !!!!! و ال يرد  كالمه واضح القيد

املنطوق و يقطع كل أتويل  النار و حديث ال حيب هللا املسبلني من ابب العام فال نعارض هذا العام بداللة
  حديث عبد هللا بن العباس

 

، ويرفع اإلزار  قدميه حىت يقع حاشيته على ظهر عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره عن عكرمة قال : رأيت ابن
هللا عليه وسلم يتزر هذه اإلزرة " وصححه  مما وراءه ، فقلت :مل أتتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول هللا صلى

 (1238) األلباين رمحه هللا يف الصحيحة

 

  و يف رواية اخرى
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 األصبهاين ء الطبقة الثالثة طبقات احملدثني أبصبهان أليب الشيخ

 ء حممد بن أيب حيىي األسلمي انفع بن أيب نعيم بن عبد الرمحنومن الطبقة السابعة 

  125حديث:

اهلامشي , قال : ثنا أبو بالل األشعري , قال : ثنا حيىي بن العالء , عن  ما أخربان عبد هللا بن حممد بن سوار
حىت مست ظهر  هحيىي , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : " رأيته اتزر فأرسل إزاره من مقدم حممد بن أيب

فقال : " هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  ويلقيه من خلفه , فقلت له : أتتزر هكذا ؟ , قدميه
أبو صاحل حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال : ثنا أيب قال : ثنا حممد , إبسناده  أخربان أبو يعلى , قال : ثنا

 * ورمبا رفعه ورمبا مل يرفعه : قال , مثله

 
 

كايف الخراج  ازاره فوق ظهر القدم اي حتت الكعب و رفعه لرسول هللا عليه الصالة و السالم و هذا فها هو
الكعبني يف النار اىل ابب اخلاص  حديث رسول هللا عليه الصالة و السالم من ابب العام من قوله ما حتت

ا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال فإن أبيت فهاهن بدليل املنطوق من علة حديث ايب بكر و حديث هاهنا
 . حيب كل خمتال

 
 

عام من  هذه االحاديث من ابب املنطوق ال غبار عليها فال يعارض النص من هذه االحاديث بظاهر كل
املسألة شائكة  احاديث اخرى و بقواعد االصول و ارجوا ان اكون شرحت لك االمر جيدا و اعرف ان

 رمحة هللا و بركاته عميق و هللا املستعان و السالم عليكم واصوليا و ال بد هلا من فهم 

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء يف حترمي االسبال نظرة جديدة

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     86#   
03-02-2009, PM 02:48  
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرمحن بن انصر

ايضا : قال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية : ) يباح إزار  خيال هو اختيار ابن تيميةجواز اإلسبال من غري 
ساقيه إىل كعبيه نص عليه قال ابن متيم : السنة يف اإلزار والقميص وحنوه  الرجل وقميصه وحنوه من نصف

ويكره ما نزل  الساقني إىل الكعبني فال يتأذى الساق حبر وبرد وال يتأذى املاشي وجيعله كاملقيد من نصف
يرد اخليالء فال أبس به وهذا  عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه . وقال يف رواية حنبل : جر اإلزار إذا مل

رضي هللا عنه أيضا } ما أسفل من الكعبني يف  ظاهر كالم غري واحد من األصحاب رمحهم هللا وقال أمحد
ثالث رواايت ورواية الكراهية منصوص الشافعي التحرمي , فهذه  النار { ال جير شيئا من ثيابه وظاهر هذا

 قال صاحب احمليط من احلنفية وروي أن أاب حنيفة رمحه هللا ارتدى برداء مثني قيمته . وأصحابه رمحهم هللا

لذوي اخليالء ولسنا  أربعمائة دينار وكان جيره على األرض فقيل له أولسنا هنينا عن هذا ؟ فقال إمنا ذلك
 ( حترميه ومل يتعرض لكراهة وال عدمها يخ تقي الدين رمحه هللا عدمواختار الش , منهم

 

انصر فقد نبهتين المر غفلت عنه و هي رواية االمام امحد الغري معتمدة يف  شكرا لك اخي أبو عبدالرمحن بن
هذا  وظاهر شيئا من ثيابه ال جير { أمحد رضي هللا عنه أيضا } ما أسفل من الكعبني يف النار املذهب وقال

  التحرمي

 
 

يفهم منه انه فهم من االسبال جر الثياب و ليس اطالتها حتت الكعبني فقط فقد  فقوله ال جير شيئا من ثيابه
عنده ال يلحق مبن  االمام امحد رضي هللا عنه احلديث جبر الثياب و ظاهر هذه الرواية يفيد ان التحرمي خصص

 علماطال ثيابه حتت الكعب و فوق الشراك و هللا ا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال
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 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 بريد إلكتروني إلى التقرتيإرسال رسالة 

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     87#   
04-02-2009, PM 06:54  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم و رمحة هللا

 

 دة بن خلفحبديث عبي الرد عن من استدل

 

الصالة و السالم مل جيز للصحايب بردة ملحاء و  هناك من يستدل حبديث االشعث كي يقول ان الرسول عليه
 هذا نص احلديث

خلفي يقول  خالد احملاريب و يقال عبيدة بن خلف ، قال : بينا أان أمشي ابملدينة ، إذا إنسانٌ  عن عبيد هللا بن
سلم . فقلت : اي رسول هللا إمنا هي  . فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه و: "ارفع إزارك فإنه أتقى و ابقى " 

 . فنظرُت فإذا إزاره إىل نصف ساقيه . ."بردٌة ملحاء . قال : "أما لك يفه ُأسوٌة؟

 
 

الرتمذيُّ يف " الشمائل  ( ، و7/224كما يف " أطراف املّزّي ") " أخرجه النسائيُّ يف " كتاب الزينة
 . ( بسنٍد ال أبس به يف الشواهد5/364أمحد) ( ، و113")

 

 !!!! هذه دعواهم بسند ال أبس به

 

  فللننظر يف هذا السند
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عمته جمهولة احلال و صحح هذا احلديث الشيخ االلباين يف  ادن هذا احلديث يرويه االشعت عن عمته و
 97 الشمائل احملمدية برقم

 

  "و قال اخرجه أمحد والبيهقي "اجلامع الصغري

( خمتصرا من الوجه املذكور وعمة األشعث ال تعرف لكن للحديث 108ص) قلت: وأخرجه أبو الشيخ
  1441حديث الشريد بن سويد خرجته يف الصحيحة  شاهد يتقوى به من

 امسه عبيد بن خالد احملاريب اهــ عمة األشعث امسها رهم وعمها (2)

 

  و ضعفه فقال يف ضعيف اجلامع

 

  قى لثوبك وأتقى لربكإزارك فإنه أن ارفع

 1857عمته عن عمها الضعيفة  ضعيف ) ابن سعد حم هب ( األشعث بن سليم عن

 
 
 

  و حديث الشريد بن سويد هو كالتايل

 

 مسند أمحد بن حنبل ء أول مسند الكوفيني

  19066حديث: حديث الشريد بن سويد الثقفي ء

، عن أبيه ، أو عن يعقوب بن عاصم ،  مرو بن الشريدحدثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن ع
عليه وسلم رجال جير إزاره ، فأسرع إليه ، أو هرول ، فقال :  أنه مسع الشريد يقول : أبصر رسول هللا صلى هللا

قال : إين أحنف تصطك ركبتاي ، فقال : " ارفع إزارك ، فإن كل خلق هللا عز وجل  " " ارفع إزارك واتق هللا
 * فما رئي ذلك الرجل بعد إال إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إىل أنصاف ساقيه " حسن

 

 يف غريب احلديث ابب : حنف و

  355حديث:

بن ميسرة , عن عمرو بن الشريد , عن النيب صلى هللا عليه :  حدثنا مسدد , حدثنا سفيان , عن إبراهيم
 " : إين أحنف , فقال : " ارفع فكل خلق هللا حسن إزاره , فقال : ارفع إزارك , فقال أدرك النيب رجال جير
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املسلم , واجلمع  : قوله : " احلنيفية السمحة " يقال : هي شريعة إبراهيم عليه السالم , ويقال : احلنيف
إين وجهت وجهي للذي فطر السموات  : احلنفاء ؛ ألنه حتنف عن األداين , ومال إىل احلق قال هللا تعاىل

 .هلل قال : واجتنبوا قول الزور حنفاءواألرض حنيفا , و 

 
 

 !!!! ليس فيه بردة ملحاء و املتأمل يف هذا احلديث جيزم و ال شك ان هذا شبيه حبديث زرارة و

 
 

 !!!! احلديث صحيح !!!!! و هو مروي عن جمهول فكيف يستدل بعضهم ابلربدة امللحاء و يظن ان

 
 

 عليكم و هللا املستعان و السالم

 

  اجمللس العلمي يف لتقريتا من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 ى التقرتيإرسال رسالة بريد إلكتروني إل

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     88#   
04-02-2009, PM 08:16  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  السالم عليكم و رمحة هللا
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  الكعبني ففي النار على غري اخليالء ة و السالم ما حتتالرد الصحيح على من محل ظاهر قوله عليه الصال

 

 اللباس سنن أيب داود كتاب

  3580ابب ما جاء يف إسبال اإلزار حديث:

عن أيب غفار ، حدثنا أبو متيمة اهلجيمي ء وأبو متيمة امسه طريف بن جمالد ء عن  حدثنا مسدد ، حدثنا حيىي ،
عنه ، قلت : من  جال يصدر الناس عن رأيه ، ال يقول شيئا إال صدرواجري جابر بن سليم ، قال : رأيت ر  أيب

السالم اي رسول هللا ، مرتني ، قال : " ال  هذا ؟ قالوا : هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قلت : عليك
 ؟ حتية امليت ، قل : السالم عليك " قال : قلت : أنت رسول هللا تقل : عليك السالم ، فإن عليك السالم

 هللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ، وإن أصابك عام سنة فدعوته ، أنبتها لك ، قال : " أان رسول

اعهد إيل ، قال : "  : وإذا كنت أبرض قفراء ء أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ، ردها عليك " ، قال : قلت
، وال شاة ، قال : " وال حتقرن شيئا من  اال تسنب أحدا " قال : فما سببت بعده حرا ، وال عبدا ، وال بعري 

وارفع إزارك إىل نصف الساق ،  وجهك إن ذلك من املعروف ، املعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه
، وإن امرؤ شتمك  املخيلة فإىل الكعبني ، وإايك وإسبال اإلزار ، فإهنا من املخيلة ، وإن هللا ال حيب فإن أبيت

 فإمنا وابل ذلك عليه ك ، فال تعريه مبا تعلم فيه ،وعريك مبا يعلم في

 

 4084حديث صحيح : صحيح سنن ايب داود 

 

  حديث اخر و جاء يف

 

 مسند أمحد بن حنبل مسند املدنيني

  16322حديث: حديث رجل من قومه

قومه ، أنه  عن أيب متيمة ، عن رجل من حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا احلكم بن فضيل ، عن خالد احلذاء ،
شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاته رجل فقال : أنت  : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أو قال

وسلم ؟ أو قال : أنت حممد ؟ فقال : " نعم " ، قال : فإالم تدعو ؟ قال : " أدعو  رسول هللا صلى هللا عليه
فدعوته أنبت  ه كشفه عنك ، ومن إذا أصابك عام سنةهللا عز وجل وحده ، من إذا كان بك ضر فدعوت إىل

الرجل مث قال : أوصين اي  لك ، ومن إذا كنت يف أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك " ، قال : فأسلم
شك احلكم قال : فما سببت بعريا وال شاة منذ  " رسول هللا ، قال له : " ال تسنب شيئا " ، أو قال : " أحدا

وال تزهد يف املعروف ولو منبسط وجهك إىل أخيك وأنت تكلمه  "،  ى هللا عليه وسلمأوصاين رسول هللا صل
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وإايك وإسبال اإلزار  نصف الساق ، فإن أبيت فإىل الكعبني ، واتزر إىل إانء املستسقي ، ، وأفرغ من دلوك يف
 " ، فإهنا من املخيلة ، وهللا تبارك وتعاىل ال حيب املخيلة

 

 الشهادات الكربى للبيهقي ء كتاب

  19622حديث: ابب : شهادة أهل العصبية

ثنا مسدد , ثنا حيىي , عن أيب غفار , ثنا  , أخربان أبو علي الروذابري , أنبأ أبو بكر بن داسه , ثنا أبو داود
بن جمالد , عن أيب جري جابر بن سليم قال : رأيت رجال يصدر  أبو متيمة اهلجيمي وأبو متيمة امسه طريف

شيئا إال صدروا عنه , قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,  رأيه , ال يقول الناس عن
حتية امليت , قل  عليك السالم اي رسول هللا , مرتني , قال : " ال تقل : عليك السالم , عليك السالم : قلت

 الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه هللا : السالم عليك " , قال : قلت : أنت رسول هللا ؟ قال : " أان رسول
وإذا كنت أبرض قفر أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها  , عنك , وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك

قال : " ال تسنب أحدا " , قال : فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا  , عليك " , قال : قلت : اعهد إيل
من  املعروف شيئا , وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك , إن ذلك قال : " وال حتقرن من , وال شاة
وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة ,  , وارفع إزارك إىل نصف الساق , فإن أبيت فإىل الكعبني , املعروف

 ل ذلك عليهشتمك وعريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه , فإمنا واب وإن امرؤ , وإن هللا ال حيب املخيلة

" * 
 

 املستدرك على الصحيحني للحاكم كتاب اللباس

  7447حديث: أما حديث ابن عباس ء

أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد بن إايس  أخربان احلسن بن يعقوب العدل ، ثنا حممد بن عبد الوهاب الفرا ،
جيمي ، رضي هللا عنه قال : لقيت اهلجيمي ، عن جابر بن سليم اهل اجلريري ، عن أيب السليل ، عن أيب متيمة

 عليه وسلم يف بعض طرق املدينة وعليه إزار من قطن منتشر احلاشية قلت : عليك السالم رسول هللا صلى هللا

امليت عليك السالم ، حتية  اي حممد أو اي رسول هللا فقال : " عليك السالم ، حتية امليت عليك السالم ، حتية
فقل قال : فسألته عن اإلزار فأقنع ظهره وأخذ  عليكم ، سالم عليكم " أي هكذاامليت سالم عليكم ، سالم 

 " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال فخور " : مبعظم ساقه فقال

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "

 
 

 صححها االلباين رمحه هللا و كل هذه االحاديث صحيحة
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 السالم فكما تالحظون قوله عليه الصالة و

 

  هللا ال حيب املخيلة فإن أبيت فإىل الكعبني , وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة , وإن

 
 

لبعضهم التمسك ابلعام و ترك كل هذه االحاديث جانبا  فقد عقب بعد الكعبني ابخليالء فال ادري كيف يسوغ
  الة و السالم فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتالالص و خري دليل كذلك قوله عليه

 

اتبعنا  بن عبد الرمحن و أيخدون رواية منه بزايدة واو مث يّدعون اهنا فصل حلكمني و لو مث أيتون حلديث العالء
  منطقهم لفصلنا ابلواو يف قوله عليه الصالة و السالم

 املخيلة وتعاىل ال حيب هللا تباركو ، فإهنا من املخيلة ، وإايك وإسبال اإلزار

 

  و هذا ال تقوم به حجة بل احلجة عليهم من قوله عليه الصالة و السالم

 

  فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني ، فإن أبيت فإن هللا ال حيب كل خمتال

 

قوله عليه الصالة و السالم  و أيتون إىل حديث عام من حديث زرارة و حديث ايب سفيان رضي هللا عنهما من
غري خيالء و يرتكون هذه االحاديث الصحيحة  هللا ال حيب املسبل فيحملونه على كل املسبلني خيالء وان 

 وإايك وإسبال اإلزار ، فإهنا من املخيلة ، وهللا تبارك وتعاىل ال حيب الواضحة و اليت فيها تفسري احلديث االخر

 املخيلة

 

 !!!! تعاىل ال حيب املخيلة هللا سبحانه و فقد فسرت السنة نفسها بنفسها ان العلة هي املخيلة و

 

 !!! و التفريق بني احلكمني فهل بقي بعد كل هذه االحاديث معىن لتمسكهم ابلعام

 
 

كفاية لكن نقلنا هذه االحاديث ليعلم الناس ان السنة تصدق  و ان كان حديث ايب بكر الصديق يرد عليهم و
  و ها هي السنة تفسر نفسها بنفسها يف حديث فسر يف اخر بعضها بعضا و ان ما امجل
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 عليكم ورمحة هللا وبركاته و السالم

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     89#   
04-02-2009, PM 08:27  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

 االخ السكران التميمي

 !!!! اتيتنا ابدلتك فما زلنا ننتظر لو توقفت عن الدعاوي و

حنيفة النعمان و االمام امحد و البخاري و النووي و بن عبد  اما مذهيب فهو مذهب االمام الشافعي و ايب
عياض و مذهب بن تيمية يف منتقى االخبار و مذهب الشوكاين و مذهب ايوب  و القاضي الرب و الباجي
 ..... مذهب اهليثمي و كثري السختياين و

الناس اال متعصب عجزوا عن رد الدليل فطعنوا يف  و الدليل امامك عرضناه فهايت ادلتك و ال يطعن يف
نا احلق و ادلتنا امامكم فاحاسبكم ابلدليل و من هلل الذي بني ل قائله و هكذا مذهب املتعصبني و احلمد

 .فالن فليصمت فما بقال فالن تعبدان هللا سبحانه و تعاىل ليس عنده اال قال
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احد و ال بلد و لن نسكت عن احلق وسنبني للناس ما خفي عنهم ان شاء هللا  و دين هللا ليس حكرا على
تعصبوا المام  ركوا لنا ما فيه الكفاية لكن العيب يف الناسالعمر بقية و رحم هللا سلفنا االخيار ت ما دام يف

  واحد مث يدعون انه احلق و ال سواه

تقلدين، وال تقلد مالكاً، وال الشافعي، وال األوزاعي، وال الثوري، ولكن خذ من  قال االمام امحد رمحه هللا ال
 .أخذوا حيث

 .وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد يف دينه الرجال

 وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: أمل يقل هللا كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، ج صلى هللا عليهوخر 

هللا بعضه ببعض، فإن  فكأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان، فقال: إمنا أفسد على األمم هذا، فال تضربوا كتاب
  . ذلك يوقع الشك يف قلوبكم

 طرباين، وهو حديث صحيحوابن ماجه، وال وهذا احلديث أخرجه الرتمذي،

السالم و من اراد ان يضرب االحاديث ببعضها فليس ذلك  فقد اتيناكم بكالم رسول هللا عليه الصالة و
اجلمع مث اجلمع بني احاديث رسول هللا عليه الصالة و السالم و السنة  مبذهبنا اما مذهبنا هو اجلمع مث

  هللا عليه الصالة و السالم و لسنا بتاركي حرف من كالم رسول تصدق بعضها بعضا

اتبعي التابعني  االحاديث مث اتيناكم بعمل الصحابة مث اتيناكم بعمل التابعني مث اتيناكم بفتاوي فقد مجعنا لكم
  ان تتمسكوا بقشة ?? مث اتيناكم بفتاوي اخيار العلماء يف املسألة فماذا تردون بعد ذلك

اخليالء و كذلك فهمها الصحابة رضوان  عضا و العلة يفليس ذلك مبذهبنا بل االحاديث تصدق بعضها ب
كبار العلماء و لن يزحزحنا عن اتباع احلق انتشار حترمي  هللا عليهم و كذلك فهمها التابعون و اتبعوهم و

 فيما اشتهر امنا احلق يف قال هللا و قال الرسول عليه الصالة و السالم االسبال اليوم فليس احلق

فالن و ال  ذا شيئا فليتفضل و من كان كالمه قال فالن و عالن فما خلقين هللا لعبادةعنده من ه فمن كان
  عالن

تلميذي بدليل احب ايل ان يوافقين  مسعت الشيخ وليد السيف عن االلباين يقول فيما معناه ان خيالفين
 تقليدا

له ان بن القيم يقول غري  الشيوخ الشيخ االلباين رمحه هللا فقال و مسعت الشيخ ابو يسر يقول انقش احد
ماذا  لسنا قيميني و ال تيميني فزاد ابو اليسر و طلبة الشيخ و ال البانيني فقال الشيخ قولك فاجابه الشيخ

 .? قالوا و ال البانيني فقال نعم نعم

 و اخدمت اخالق بن الباز و العثمني و الشنقيطي و االلباين رمحهم هللا هذه اخالق العلماء فخدوا منهم فلو
غريهم  رابنيون كثري لفهمتم ان االمر ابلدليل فقط ال غري فبارك هللا لنا يف هؤالء الشيوخ و اخلضري و علماء
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تعلمنا ان ال نقلد احدا امنا  ممن خدموا هذا الدين الن هلم سبق الفضل علينا لكن ان تعلمنا منهم شيئا فقد
اخدانه فان خالفنا ما فهموه من الدليل مل خنالفه  دهو الدليل فهم و ال شك ارادوا منا اخد الدليل و ها ق

علماء رابنيني اخرين كالشافعي و ااب حنيفة و االمام امحد و الشوكاين و   من هواان امنا خالفنا فهمهم بفهم
 ... كثري

اترك الصالة عمدا قضاءها و   و كما دفعنا اتباع الدليل لتقييد االسبال ابخليالء فقد دفعنا كذلك اللزام
 و غريها من االمور كثري ذلك دفعنا الدليل اىل حترمي الغناء و حترمي حلق اللحيةك

احبثوا يف كتب السلف فال ينتهي املقال بقال فالن  فدعوا عندكم التقليد و ارجعوا لكتاب هللا و سنة نبيه و
  العربة ابلدليل و احلديث حجة بنفسه يف االحاكم او عالن امنا هي اقوال شيوخ و

االحاديث و حكمنا هبا كلها و مل نتمسك بدليل واحد كما فعل البعض فلم  ما فعلناه مجعنا كل فهاذا
  !!!!! حبديث بل كل االحاديث تصب يف امر واحد ان االسبال حرم للخيالء نعارض اي حديث

حنرم ما مل  هذا اننا ندعوا الناس لالسبال فاتباع سنة املصطفى عليه الصالة و السالم اوىل لكن ال و ال يعين
قلوبنا تسع قول كل خمالف مادام  حيرمه هللا و ال نفسق من اسبل حبجة انه خيالف مذهب من حرم االسبال و

 هللا و بركاته عنده دليل و هللا املستعان و السالم عليكم و رمحة

 .تهبك أ نك جمرد سارد ل تعي ما رسد دندن وطبل قدر ما تشاء فوهللا ما زإدان الكمك إإل يقينا

 .فال حول ول قوة إإل ابهلل

عىل نفيس من رسدك هذإ، ولكين أ خاف عىل غريي أ ن يروج عليه مذهبك  صدقين ل أ خىش

 .بعذر أ ن أ هل إملغرب لكهم يس بلون إملروج لالإس بال،

ليه رإجعون انإإ  .إإان هلل وإإ

  عىل فهمجدإل ورد معك، فمل يرتحج موضوع نقاشك حىت نناقش صاحبه. فيا أ سفا   وليس إملقام هنا

 .إلعقول

فالن وفالن؛ فابلغ ما  وابلنس بة للعلامء إذلين مهش هتم وسفهت أ فهاهمم حبجة أ ننا غري ملزمون بقول

أ نت إإل نقطة يف حبرمه، فهل فهمت  بلغوإ، وإرتق ما رقوإ، ومن مث إعرتض عىل ما قرروإ. فوهللا ما

 أ نت وهجلوإ؟ وهل عقلت أ نت وسفهوإ؟

آخر ما  . يعصم إلناسدلي هنا، وهللا هذإ أ

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 (عرفة إحتاف املهرة بتخريج حديث الدعاء عشية)
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 حبثا لعله ال خيلو من فائدة لسان أهل الدار اآلخرة: من مسائل الفضول ولكن حبثتها

 (ممتعة مجعتها لك عن )القات مقالة

 (حديث )ماء زمزم ملا شرب له دراسة

 غموض )شرح الورقات( ملن؟ يكشف لعل هذا

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     90#   
04-02-2009, PM 11:37  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 اي اخي السكران ساحمك هللا

 

فهو   و السالمالدليل !!!!! و ما مهشنا احدا و احلمد هلل اما كالم رسول هللا عليه الصالة  هات الدليل الدليل
  كفاان اهتامات و دعاوي كاف شاف يف املسألة و احلمد هلل و ان كنت تظن غري ما ذهبنا اليه فهات ادلتك و

 

  هللا البسام رمحه هللا و اعيد لك كالمه اما مذهيب فالقائل به هو الشيخ عبد الرمحن بن عبد

 

ن عبدهللا البسام رمحه هللا يف "توضيح األحكام السعودية الشيخ عبد الرمحن ب قال عضو هيئة كبار العلماء يف
يف  (:" إن القاعدة األصولية هي محل املطلق على املقيد وهي قاعدة مطردة 6/246املرام" )  من بلوغ

حلكمة أرادها ولوال هذا مل  إال –ابخليالء  –عموم نصوص الشريعة. والشارع احلكيم مل يقيد حترمي اإلسبال 
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حرمه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم . والشارع  باس اإلابحة ، فال حيرم منها إال مايقيده. واألصل يف الل
اخليالء من اإلسبال وإال لبقيت اللبسة املذكورة على أصل اإلابحة.  قصد من حترمي هذه اللبسة اخلاصة قصد

معىن التحرمي  ه له سبب وإال فماعموم اللباس وهيئاته وأشكاله مل جند منه شيئاً حمرماً إال وحترمي وإذا نظران إىل
الكرب واخليالء ، فإنه غري داخل يف  وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل ومل يقصد بذلك

 . الوعيد "ا.هـ

 

  كبريا مثله من اهل بلدك فهاهي مناصبه و ان كنت ال تعرف عاملا

 

الشيخ حممد بن إبراهيم، وحاول الشيخ عبد هللا  هـ أبمر من1387 رئيساً للمحكمة الكربى ابلطائف، عام-
 يف مكة ليدرس يف احلرم لكن األمر نفذ بن محيدان يبقى البسام

 

  .هـ 1391للمنطقة الغربية اليت مقرها مكة املكرمة عام قاضي يف حمكمة متييز األحكام الشرعية -

 

مث  مدة عمله النظامي، مث مدد له سنة، هـ، وقام هبا حىت متت1400التمييز مبكة املكرمة  رئيساً حملكمة -
  .هـ1417تقاعد عام 

 

 العامل اإلسالمي، والتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي عضوًا يف اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة -

 

  الشرعية يف شركة الراجحي لالستثمار عضو يف هيئة املراقبة -

 

  .سالمياإل عضو يف اللجنة الثقافية برابطة العامل -

 

  .عضو يف جممع اإلعجاز العلمي يف الكتاب و السنة-

 

  .عضوًا يف اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عني -

 

  .جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية عني عضوًا يف -

 

  .اجمللس األعلى لدار احلديث اخلريية مبكة عني عضوًا يف -
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  .ملساعدة الشباب على الزواج يف مكة املكرمة اً للجمعية اخلرييةعني رئيس -

 

  .للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات يف جدة رئيساً للمكتب التعاوين -

 

 اخلريي مبكة املكرمة رئيساً جمللس إدارة املستودع -

 

  .عضوًا يف هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية -

 

 تاب والسنةعضو جممع اإلعجاز العلمي للك -

 

  عضو يف حتديد احلرم املكي -

 
 

اشبعتك احاديث من كالم سيد  فيا من تدعي اين اروج ملذهيب هذا مذهب علماء من علمائكم ايضا و قد
  ال يسمعون فهات ادلتك اخللق حبيبنا حممد عليه الصالة و السالم و لكنك من الذين

 

فقعد يطعن يف قائلها و العياذ ابهلل من هذه مصيبة و  ضحةبل مثلك مثل من مل يستطع ان يرد على االدلة الوا
  احلمد هلل الذي هداان اىل احلق

 

 اللهم اهدي السكران اىل احلق آمني

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 رسالة خاصة إلى التقرتيإرسال 

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     91#   
04-02-2009, PM 11:57  
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    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

 . الكرب واخليالء ، فإنه غري داخل يف الوعيد "ا.هـ لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل ومل يقصد بذلك

 .ويرى رأ يك؟ وهللا ما أ نصفت عىل مذهبكوهل هذه إجلزئية خولتك ل ن تصنف إلش يخ أ نه 

ش يخي أ سأ ل هللا أ ن جيعل إجلنة مأ وإه، لكن إإن  أ يخ إلعزيز ل تعرفين ابلش يخ رمحه هللا، فقد اكن

وإحدإ فقط، ل حد من علامء إحلرمني بأ نه يوإفق رأ يك أ قسم  أ حرضت يل قول وإحد فقط، أ عيد قول

 .متبع كل عىل هذإ إلرأ ي، بل ومناحف ومقرر أ يضاإمجليع هنا أ نين  ابهلل سأ علهنا رصحية أ مام

 ختفاان إل دةل ويعمل هللا أ ننا حنفظها حفظا، وليس يل فائدة يف رسدها كام رسدت أ نت أ يخ إلعزيز ل

ذإ مل أ عرف كيف أ رسدها، فال تروج ل مر أ نت أ رسفت يف طرحه وحشنته وجعلت غاربه خيتلط  إإ

 .(بنابهل، ومن مث قلت: )هذإ رأ ي إمجلهور

 .تعرف أ صال أ نه خالف ما قرره إمجلهور ومن أ ين كل أ ن هذإ مذهب إمجلهور وأ نت

أ يخ حتت قوإعد وبنود مس تقمية مرتبة وإحضة،  إإن أ ردت طرح فكرة جديدة كام زمعت فاطرهحا

ليه بروية وتدقيق،  .وبدون حشن وتكديس وقرر ما تريد أ ن تصل إإ

 .وكذإ  كذإمث بعد ذكل قل: أ ان رؤيت كذإ وكذإ، ويؤيد الكيم

تقول هذإ مذهب  ( صفحة لكها حشو مبا ل فائدة فيه، ومن مث60أ ما أ ن تقوم بكتابة ما يقارب )

 .إمجلهور وتروج هل، فال يقبل منك أ بدإ

 .وأ حب إحلق ل أ عرفك أ يخ، ولكين أ حبك،

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 (دراسة حديث )ماء زمزم ملا شرب له

 اإلقتناء كتاب صغري يف حجمه كبري يف نفعه؛ يستحق
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 (واندرة اجشون السلفية السليمة )نفيسةعقيدة ابن امل

 (والتحصيل توضيح إشكال يف فهم نص من كتاب )البيان

 املقدسي من حكاايت منثور ابن الطاهر

 
__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة وجعل كل الخلل تكلمك بما ال تعلم،

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     92#   
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    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء يف حترمي االسبالرد: نظرة جديدة 

 
  مذهب اجلمهور اخي السكران سادع العالمة الشيخ صاحل آل شيخ جييبك انه

 

 و هذا كالمه

 
 

نصف الساق أم إىل الكعبني ألين مسعت من يقول أنه إىل نصف  السؤال: هل الصحيح أن إزار املسلم إىل
 .(ت ألن اخلط غري جّيدهذا صحيح؟ )الشيخ قال: ما فهم الساق، لكن ... فّسر يل هل

 
 

 :اجلواب

وال جناح عليه فيما  أّن النيب عليه الصالة والسالم صّح عنه أّنه قال : )) إ ْزَرة املسلم إىل نصف ساقه املقصود
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 . (( بينه وبني الكعبني

 . (( الصحيحني : )) ما حتت الكعبني من اإلزار يف النار وأيضاً يف احلديث الصحيح الذي يف

  . (( والسالم أنه قال : )) من جّر إزاره خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة عليه الصالةوصّح عنه 

 
 

من الرداء وحنوه، أن جيعله حتت  وهذا يدل على أّن املسلم ليس له أن جيعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدّن
ن حتت الكعبني مثّ إذا لبسه مستوايً ال إذا كان يف حالة يكو  الكعبني، يعين أن يكون مستدمياً حتت الكعبني، أما

ال حرج عليه فيه كما هو ظاهر من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، أنه قال  يكون حتت الكعبني فهذا
 .خيالء هللا إّن إزاري يسرتخي إالّ أن أتعاهده، قال اي أاب بكر لست ممن يفعله اي رسول

 

يكون جّره إلزاره أو إسباله لثوبه أو  ا وأّن أشد األمر يف ذلك أنفدل هذا على أّن اإلستدامة هي املنهي عنه
و إذا جعل إزاره إىل ما حتت الكعبني بقليل، ومل جيعله حتت  ردائه أو حنو ذلك على جهة اخليالء، فهذا أشده،

 .والسالم فال حرج عليه، ألن هذا مأذون فيه، وفيه سعة لقول النيب عليه الصالة الكعبني،

 
 
 

 اإلزار ويف غريه من الثياب ، أم هو خاص ابإلزار؟ ل اإلزار إىل أنصاف الساقني فهل هو عام يفأما جع

 

فمنهم من خصه ابإلزار لظاهر قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي يف  إختلف أهل العلم يف ذلك،
فإنه ال تكون السنة فيه   وأماّ الثوب، يعين القميص وأشباه ذلك ، ((إزرة املسلم إىل نصف ساقه )) السنن
 .وهذا وجه لطائفة من أهل العلم كذلك

واإلزار على  إن األصل يعّم اجلميع فاإلزار ليس عليه مزية على غريه يف هذا احلكم، بل الثوب وآخرون قالوا
يف حقه إال إذا كان يرجوا  هذا الباب، يف أن يكون له أن جيعله إىل نصف الساق، بل يكون هذا األفضل

أن يكون رايًأ، أو أن يكون فعله ذاك ال ُيَسّهل له  ة شرعية يف عدم فعله هذا، فإنه ال حرج عليه، فمثالً مصلح
الناس منه وحنو ذلك فإن هذا أَذن فيه طائفة من العلماء وهو يف املرخص فيه فيما  أمر الدعوة واإلرشاد وينّفر

 .وبني الكعبني بينه

 
 

الكعبني وال ثوبه وال رداءه بل هذا حيرم عليه وهو   ُيسدل إزاره ملا حتتاملهم أّن الواجب على كل مسلم أن ال
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  . أعظم منه أن يفعل ذلك خيالء، يعين تكربًا وطلباً للرفعة فإن هذا أعظم من كبائر الذنوب إذا استدام و

 
 
 

ن )) جّر إزاره النار (( على حديث م وأهل العلم اختلفوا، هل حُيمل حديث )) ما حتت الكعبني من اإلزار يف
 : على قولني خيالء (( ، أم أن يكون هذا له ابب وهذا له ابب

 
 

جر ازاره خيالء هو األصل، وما حتت الكعبني من اإلزار ففي  واملعروف عند مجهور العلماء أن حديث من -1
 قد كان أيوب، و خيالء ليجمعوا بني احلديثني وهذا قول اجلمهور ومنهم احلنابلة النار حمموال على من فعله

وقد قيل  واإلمام مالك أيضاً رمبا فعله، السختياين فيما رواه عنه عبد الرزاق إبسناد صحيح، كان ُيسدل إزاره،
؟ فقال كانت اخليالء يف جّر اإلزار، واخليالء اليوم يف التشمري، فهذا ليس  أليوب أليس هذا من اخليالء

أّن  عليه أصحاب املذاهب وعدد من األئمة وهو الذي ولكنه فعل لبعضهم هلذا كان اإلمام أمحد بصحيح،
خيالء مكروه فاألفضل تركه، وأما جّره للخيالء وهو احملرم،  اجلر لغري خيالء أو إسدال اإلزار أو الرداء لغري

 .اآلخر، ألّن األحاديث يفّسر بعضها بعضا محال للحديثني بعضهما على

 
 

 اإلسبال أو اجلر حمّرم مطلقا فإن كان لغري اخليالء فهو يف النار وإذا  الرداء يف والقول الثاين أن اإلزار أو - 2
يوم القيامة وهذا له ابب  خليالء فاإلمث أعظم ملا رّتب عليه يف قوله : من جّر إزاره خيالء مل ينظر هللا إليه كان

 .هما أو السبب فيهمااملقيد لعدم إحتاد األثر في وحديث أخر له ابب ، وال يندرج عليه هنا محل املطلق على

 

املسلم أن يتعاهد ذلك وخُيشى عليه أن يكون مرتكباً لكبرية، وإذا كان مرتكباً  املقصود من هذا أنه جيب على
الصالة إىل الصالة  يف جّر اإلزار أو اإلسبال فإنه ال يُرجى له تكفري الصغائر وال يُرجى له أن تكون لكبرية

 .عليه أن حيذر أشّد احلذر من هذا ُتنبت الكبائر( فينبغي ، بل جيبمكفرات ملا بينهما ألن فيه )ما إج

 
 
 

 .الّرب جّل وعال . إهـ أعان هللا اجلميع على ترك ما يُغضب

 

  و الشريط عندك امسعه
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  واضح وضوح الشمس اما قول البسام فهو

 

مل يقصد بذلك الكرب واخليالء ، لذا فإن مفهوم األحاديث أن من أسبل و  فما معىن التحرمي وما الغرض منه وإال
 غري داخل يف الوعيد اهــ ، فإنه

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! و هل يف كالمه أتويل

 

خالد عبدا هلل املصلح وهو أحد كبار كبار طالب  و تقول هات كالم عامل واحد من بالد احلرمني فهاك فتوى
 ابنته الشيخ العثيمني وزوج

 
 

اجلمهور على جوازه أو كراهته لغري  هل يدخل يف البنطال و هل صحيح أنفضيلة الشيخ ما حكم اإلسبال و 
  خيالء وجزاكم هللا خريا؟

 
 
 

  :اجلواب

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

أسفل واملراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت  اإلسبال يف اللغة هو إرسال الشيء من علو إىل
  :النصوص فيه على حنوين

 

( من 2085ومسلم ) (5784 ) اء فيه حترمي اإلسبال خيالء وبطرًا. ومنها ما يف البخارياألول: ما ج
قال: ))من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا إليه يوم  حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم

النيب صلى هللا عليه وغريه عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن  (3485) القيامة((. وكذلك ما رواه البخاري
 رجل جير إزاره من اخليالء خسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة. وكذلك مايف وسلم قال: بينما

عليه وسلم  ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا2087( ومسلم ) 5788البخاري ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 295 

  .((اً قال: ))ال ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطر 

 

( من 5787ذلك ما يف البخاري ) الثاين: ما جاء فيه حترمي اإلسبال مطلقاً من غري تقييد خبيالء أو بطر. ومن
الكعبني من اإلزار ففي النار(( ومنها ما يف مسلم  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: ))ما أسفل من

))ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر  النيب صلى هللا عليه وسلم: ( من حديث أيب ذر قال: قال106)
النصوص على  يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل واملنان واملنفق سلعته ابحللف الكاذب(( وملا وردت إليهم وال

(، 1فذهب مجهور العلماء من املالكية) .هذين الوجهني اختلف أهل العلم يف حكم اإلسبال من غري خيالء
إىل أن احملرم من اإلسبال ما كان للخيالء والبطر أما ما كان لغري ذلك  ( وغريهم3بلة)(، واحلنا2والشافعية)

على املقيد، قال  ومحلوا ما ورد النهي فيه عن اإلسبال مطلقاً  بكراهته ومنهم من قال إبابحته فمنهم من قال
حمل املطلق عليه وما ابخليالء في (: " وألن األحاديث أكثرها مقيدة366شيخ اإلسالم يف شرح العمدة )ص 

على الغالب واملظنة " واحتج هؤالء بقول النيب صلى  سوى ذلك فهو ابق على اإلابحة وأحاديث النهي مبنية
اي رسول هللا إن احد شقي إزاري يسرتخي إال أين أتعاهد ذلك فقال النيب صلى  هللا عليه وسلم أليب بكر ملا قال

إزاره  (( وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي هللا عنه كان يسبلوسلم: ))لست ممن يصنعه خيالء هللا عليه
شيبة وقال عنه احلافظ ابن حجر  فلما قيل له يف ذلك قال: "إن لساقي محوشة، وأان أؤم الناس". رواه ابن أيب

  .(: بسند جيد10/264يف الفتح )

 

ابملقيد واملطلق  لغري اخليالء عمالً  العلماء إىل أن اإلسبال حمرم مطلقًا سواء كان للخيالء أو وذهب مجاعة من
وما جاء من النصوص يف اإلسبال ال  .أقرب للصواب والذي يظهر يل أن ما ذهب إليه اجلمهور من النصوص

يلبس اإلنسان من الثياب ويشهد هلذا أن حمارب بن داثر راوي حديث ابن عمر  خيتص اإلزار بل يشمل كل ما
إزاره؟  (: أذكر5791يه يوم القيامة" سأله شعبة كما يف صحيح البخاري )خميلة مل ينظر هللا إل "من جر ثوبه

اإلزار وغريه. وقد جاء يف ذلك  قال حمارب: ما خص إزارًا وال قميصًا. فأفاد ذلك أبن التعبري ابلثوب يشمل
 والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعًا: " عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود

من جر شيئاً خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز  اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة
استغربه  ( وقد10/262رواد عن سامل عن أبيه ويف عبدالعزيز مقال كما قال احلافظ يف الفتح ) بن أيب

عليه. قال رسول هللا صلى  ن ابن عمر موقوفاً أبوبكر بن أيب شيبة وقد حسن احلديث النووي وروى أبوداود ع
ابن حجر عن الطربي أن ذكر اإلزار مبين على أنه  هللا عليه وسلم يف اإلزار فهو يف القميص وقد نقل احلافظ

والدراريع كان حكمها حكم اإلزار يف النهي قال ابن بطال: هذا قياس  غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص
(: 1/356ص ابلثوب فإنه يشمل مجيع ذلك قال يف الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة )الن صحيح لو مل أيت
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البنطال من ذلك.  شيخنا يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية: إطالتها كثريًا من اإلسبال. وعلى هذا فإسبال قال
 وهللا أعلم

 

  موقع الشيخ الرمسي

 
http://www.almosleh.com/publish/article_839.shtml 

 

 بعض من سريته و هذه

 

 .ومثانني وثالمثائة وألف من اهلجرة النبوية ولد يف أم القرى مكة شرفها هللا عام َخسة

 

الزمه من عام  هـ مث1403التلقي عن فضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا من عام  بدأ
هـ. وقد قرأ عليه يف التفسري 1407 هـ إىل وفاته رمحه هللا، وكان قد صاهر الشيخ رمحه هللا عام1408

  .واحلديث وأصول الدين والفقه واألصول واللغة

 
 
 

عامل عندكم سيقول لك هذا مذهب  اي اخي السكران هذا مذهب اجلمهور و ال شك يف ذلك و اسأل اي
 اجلمهور

 

 انظر يف صفحته فاتبع الدليل ان كنت حقا حتتج ابلدليل هو عامل مكي من احلرمني يفتيك و ها

 

 كالمك فعال ستعلن كما تقول اتباعك ملذهبنا ان كنت ممن يوفون وعودهم و هذا و حنن ننتظر ان كنت

 

افق رأيك أقسم ألحد من علماء احلرمني أبنه يو  لكن إن أحضرت يل قوال واحد فقط، أعيد قوال واحدا فقط،
 .أنين متبع لك على هذا الرأي، بل ومنافح ومقرر أيضا ابهلل سأعلنها صرحية أمام اجلميع هنا

 
 

 املستعان و هللا

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع
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 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 

  امللفات املرفقة

 (466.4  isbal.zip 2كيلوابيت, املشاهدات) 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 يإرسال رسالة خاصة إلى التقرت

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     93#   
05-02-2009, AM 01:13  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء : نظرة جديدة يف حترمي االسبالرد

 
القول أي القول ابلتحرمي أحوط وأما القول األول  : وهذا3/127قال الشيخ عبد هللا البسام يف التوضيح 

 التأصيل فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 صيالشخ مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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     94#   
05-02-2009, AM 01:20  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107ت: مشاركا
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
  و ازيدك اخي السكران فتوى القاضي الشيخ سليمان املاجد

 

إسبال الثوب يف موقع  ت لك فتوى يفس : السالم عليكم ورمحة هللا .. فضيلة الشيخ أاثبك هللا .. قرأ
أنه حيرم من االسبال ما كان خليالء ، وال حيرم ما   اإلسالم اليوم تقول فيها نصا "وهلذا فإن االرجح دليال وتعليال

لو أطلت ثويب إىل أن يصل إىل شراك نعلي حبيث ال يلمس األرض ، وذلك  كان لغري ذلك " سؤايل : هل جيوز
  العتييب وأعوذ ابهلل أن يكون ذلك خيالء ، جزاك هللا خريا . حمبكم يف هللا: بندرمظهري ،  أنه جيمل يف

 

إىل شراك النعل بغري خيالء فيجوز ، وإن   ج : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. إذا كانت إطالتك لثوبك
ا يرفعون ثياهبم وال صلى هللا عليه وسلم وصحابته ، فقد كانو  كان األوىل ترك ذلك؛ فإنه خالف هدي النيب

 وال شك أن ما شرعه هللا تعاىل هو األمجل يف املظهر ، مغ ما يف ذلك من قطع الطريق جياوزون هبا الكعبني ،

  .على اخلواطر الرديئة ، وألن اإلنسان قد ال يتحكم خبواطره . وهللا أعلم

 

  هذا موقعه و

 
http://www.salmajed.com/ar/node/3925 

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء رمي االسبالنظرة جديدة يف حت

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى التقرتي
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 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي

 

     95#   
05-02-2009, AM 01:24  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

القول أي القول ابلتحرمي أحوط وأما القول األول  : وهذا3/127قال الشيخ عبد هللا البسام يف التوضيح 
 التأصيل فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث

 .ابلش يخ ووهللا مل يفت به، وأ ان أ عرف

ليه بأ ذنوأ ما الكم إل  وإعية ملا أ رسلت  ش يخ صاحل أ ل إلش يخ، فيعمل هللا لو أ نك أ نت إس متعت إإ

 .قال وإلصحيح أ نه مكروه إملرفق إإيل، بل هو وهللا رد عليك، وعىل لٍك إلش يخ يروي إلنقولت مث

 .وإلعلامء عندان جعلوإ إلكرإهة هنا مغلظة

 .جيل وس تعرف أ نه ردٌ عليكإلكرإهة من إلإابحة، مث أ يخ أ مكل إلإس امتع إإىل إلتس  فأ ين

 .متاري فال

 .وعىل إلعموم إملرفق موجود ملن أ رإد أ ن يس متعه وينصف يف إحلمك

 إلآن أ قولها: ورب إلسموإت إلس بع وإل رضني إلس بع إإن قدمت يل نقال وإحدإ يفيد إجلوإز وإإىل

 .وإلإابحة عن وإحد من علامء إلبدل فكل ما وعدت

 .بكتابة تسجيل إلش يخ، فوهللا هو كام ذكرت كل نل حتول أ يخ إلتضليل عىل إلآخري

 وأ عمل وهللا تعاىل أ عىل
 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 حبثا لعله ال خيلو من فائدة لسان أهل الدار اآلخرة: من مسائل الفضول ولكن حبثتها
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 من مسائل لإلمام العالمة ابن عقيل احلنبليما قرأت  من أغرب

 األلوكة أزفها عروسة جملية، حق هلا أن تكتب مباء الذهب ملنتدى

 حكاايت منثور ابن الطاهر املقدسي من

 موجزة لإلمام الدارمي احلنظلي التميمي ترمجة

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     96#   
05-02-2009, AM 01:29  

    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

  املاجد و ازيدك اخي السكران فتوى القاضي الشيخ سليمان

يف إسبال الثوب يف موقع  س : السالم عليكم ورمحة هللا .. فضيلة الشيخ أاثبك هللا .. قرأت لك فتوى
وتعليال أنه حيرم من االسبال ما كان خليالء ، وال حيرم  اإلسالم اليوم تقول فيها نصا "وهلذا فإن االرجح دليال

هل جيوز لو أطلت ثويب إىل أن يصل إىل شراك نعلي حبيث ال يلمس األرض ،  : ما كان لغري ذلك " سؤايل
 يف مظهري ، وأعوذ ابهلل أن يكون ذلك خيالء ، جزاك هللا خريا . حمبكم يف هللا: بندر وذلك أنه جيمل
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  العتييب

شراك النعل بغري خيالء فيجوز ، وإن   يكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. إذا كانت إطالتك لثوبك إىلج : وعل
هللا عليه وسلم وصحابته ، فقد كانوا يرفعون ثياهبم وال  كان األوىل ترك ذلك؛ فإنه خالف هدي النيب صلى

ظهر ، مغ ما يف ذلك من قطع الطريق شك أن ما شرعه هللا تعاىل هو األمجل يف امل جياوزون هبا الكعبني ، وال
  .اخلواطر الرديئة ، وألن اإلنسان قد ال يتحكم خبواطره . وهللا أعلم على

  و هذا موقعه

http://www.salmajed.com/ar/node/3925 

 .هتم أنت تعرفهم، ودعين من غريهماحرتامي للشيخ فالعلماء اللذين أرد مع

 .الشيخ حفظه هللا ينقض آخره أوله على أن كالم

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 حبثا لعله ال خيلو من فائدة لسان أهل الدار اآلخرة: من مسائل الفضول ولكن حبثتها

 يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟ لعل هذا

 هدية أقدمها لرواد األلوكة: من نوادر فتاوى الشيخ عبد هللا أاببطني أغلى

 التميمي ترمجة موجزة لإلمام الدارمي احلنظلي

 (اخلري عند حسان الوجوه مجع الطرق والوجوه يف تتبع رواايت حديث )اطلبوا

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 أهل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتها

 عقول اآلخرين لعبة  تعلم، وجعلكل الخلل تكلمك بما ال

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 إرسال رسالة خاصة إلى السكران التميمي

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 البحث عن المشاركات التي كتبها السكران التميمي

 

     97#   
05-02-2009, AM 01:46  

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل    التقريت
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  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء جديدة يف حترمي االسبال رد: نظرة

 
و   -استدالال على مذهيب فانت منذ قليل  نقلت كالم الشيخ لكي ابرهن لك انه مذهب اجلمهور و ليس

  هذا كالمك كنت تكذب انه مذهب اجلمهور و  -كتاابتك موجودة

 

 .(اجلمهور خيتلط بنابله، ومن مث قلت: )هذا رأي ألمر أنت أسرفت يف طرحه وشحنته وجعلت غاربه

 
 

كذبك و تدليسك و الكالم معروض امام اجلميع و احلمد هلل اي منصف يعرف مقدار  بل ابن جهلك و
  تدليسك و تعصبك و هللا املستعان علمك و

 
 

على خلقك احلمد لك اي رب انك فتحت عيين و مل اتعصب اال  امحدك اي رب محدا كثريا طيبا مأل نعمك
لك احلمد محدا كثري طيبا يويف احلمد لك اي رب احلمد هلل و الصالة و السالم على  للدليل و احلمد هلل, اللهم

 هللا و هللا املستعان رسول

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة

 
 

 التقرتي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 ال رسالة خاصة إلى التقرتيإرس

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى التقرتي

 البحث عن المشاركات التي كتبها التقرتي
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    السكران التميمي

 Aug 2008 :اتريخ التسجيل

  430املشاركات: 

 31املواضيع: 

 399مشاركات: 

 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة التقريت

خيالء هو األصل، وما حتت الكعبني من اإلزار ففي  واملعروف عند مجهور العلماء أن حديث من جر ازاره
احلديثني وهذا قول اجلمهور ومنهم احلنابلة، وقد كان أيوب ليجمعوا بني  النار حمموال على من فعله خيالء

فعله، وقد  فيما رواه عنه عبد الرزاق إبسناد صحيح، كان يُسدل إزاره، واإلمام مالك أيضاً رمبا السختياين
واخليالء اليوم يف التشمري، فهذا ليس  قيل أليوب أليس هذا من اخليالء ؟ فقال كانت اخليالء يف جّر اإلزار،

وعدد من األئمة وهو الذي عليه أصحاب املذاهب أّن  صحيح،ولكنه فعل لبعضهم هلذا كان اإلمام أمحدب
أو الرداء لغري خيالء مكروه فاألفضل تركه، وأما جرّه للخيالء وهو احملرم،  اجلر لغري خيالء أو إسدال اإلزار

 .للحديثني بعضهما على اآلخر، ألّن األحاديث يفسّر بعضها بعضا محال

النار وإذا   أن اإلزار أو الرداء يف اإلسبال أو اجلر حمرّم مطلقا فإن كان لغري اخليالء فهو يف والقول الثاين - 2
ينظر هللا إليه يوم القيامة وهذا له ابب  كان خليالء فاإلمث أعظم ملا رّتب عليه يف قوله : من جّر إزاره خيالء مل

 .املطلق على املقيد لعدم إحتاد األثر فيهما أو السبب فيهما لوحديث أخر له ابب ، وال يندرج عليه هنا مح

 جيب على املسلم أن يتعاهد ذلك وخُيشى عليه أن يكون مرتكباً لكبرية، وإذا كان املقصود من هذا أنه

له أن تكون الصالة إىل  مرتكباً لكبرية يف جّر اإلزار أو اإلسبال فإنه ال يُرجى له تكفري الصغائر وال يُرجى
فينبغي ، بل جيب عليه أن حيذر أشّد احلذر من  (الصالة مكفرات ملا بينهما ألن فيه )ما إجتُنبت الكبائر

 .هذا

 .يُغضب الرّب جلّ وعال . إهـ أعان هللا اجلميع على ترك ما

 .باإلباحة هنا. ال حول وال قوة إال باهلل باهلل أنصف وال تروج التزوير، أين القول
بالتحريم كما ذكر الشيخ صالح وسيذكره الشيخ  مهور هو القولثم إذا كان قول الج

 .هللا وال تلبس المصلح، فكيف يكون رأيك قول جمهور؟ اتق

 :اقتباس
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ما كان للخيالء  مجهور العلماء من املالكية، والشافعية، واحلنابلة وغريهم إىل أن احملرم من اإلسبال فذهب
إبابحته ومحلوا ما ورد النهي فيه عن  بكراهته ومنهم من قال والبطر أما ما كان لغري ذلك فمنهم من قال

(: " وألن األحاديث أكثرها 366شرح العمدة )ص  اإلسبال مطلقاً على املقيد، قال شيخ اإلسالم يف
سوى ذلك فهو ابق على اإلابحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب  مقيدة ابخليالء فيحمل املطلق عليه وما

 بقول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب بكر ملا قال اي رسول هللا إن احد شقي إزاري ج هؤالءواملظنة " واحت

وكذلك ما جاء  ((يسرتخي إال أين أتعاهد ذلك فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ))لست ممن يصنعه خيالء
وشة، وأان أؤم إن لساقي مح" :أن ابن مسعود رضي هللا عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له يف ذلك قال

  .(: بسند جيد10/264الفتح ) الناس". رواه ابن أيب شيبة وقال عنه احلافظ ابن حجر يف

سواء كان للخيالء أو لغري اخليالء عماًل ابملقيد  وذهب مجاعة من العلماء إىل أن اإلسبال حمرم مطلقاً 
  أن ما ذهب إليه اجلمهور أقرب للصواب واملطلق من النصوص والذي يظهر يل

من اإلسبال ما كان للخيالء والبطر. فاتق  وهللا ما أراد بالجمهور إال القائلين أن المحرم

 .معك هللا وال تزور الكالم فتهلك الناس
 .أعوذ باهلل من الهوى والتعصب األعمى

 
اآلن فقد اتضح لي مراده وغايته، ويعلم هللا أنها غاية  (أحبتي أنا ال اخاطب )التقرتي

أنتم أيها العقالء بأن ال يغتروا بما قد يزيفه اآلخرين أو قد  إنما أخاطبكم فساد وإفساد،

 .فالحق أحق أن يتبع يدلسوا به عليكم،
 .اتق هللا وال تجعل دين الناس في رقبتك

 

  يف اجمللس العلمي السكران التميمي من مواضيع

 لعل هذا يكشف غموض )شرح الورقات( ملن؟

 احلنبلي من أغرب ما قرأت من مسائل لإلمام العالمة ابن عقيل

 التميمي مي احلنظليترمجة موجزة لإلمام الدار 

 حبثا لعله ال خيلو من فائدة لسان أهل الدار اآلخرة: من مسائل الفضول ولكن حبثتها

 املبارك وعدتكم أحبيت الكرام هذا هو )السبق الثاين( هلذا املنتدى كما

 

  امللفات املرفقة

 

__________________ 

 ل األهواء سوسة تنخر البد من إزالتهاأه
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 عقول اآلخرين لعبة كل الخلل تكلمك بما ال تعلم، وجعل

 السكران التميمي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 رسال رسالة خاصة إلى السكران التميميإ

 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى السكران التميمي

 تي كتبها السكران التميميالبحث عن المشاركات ال

 

     99#   
05-02-2009, AM 02:05  

    التقريت

 Nov 2008 :اتريخ التسجيل

  109املشاركات: 

 2املواضيع: 

 107مشاركات: 
 

  للخيالء رد: نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 
 ابلتحرمي حلد االن اال ابهتامات و افرتاءات نواصل سرد االدلة الدامغة اليت مل يرد عليها القائلون

 

  الصاحلني و ال نلتفت للسفهاء نواصل سرد االدلة و اقوال

 

  االدلةو نروي لكم هذه 

 

 حممد قال: مسعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياين، فإذا ذكران له حديث عن إسحاق بن

 .(3/4) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكى حىت نرمحه حلية األوالياء

 
 
 

آية، ويصلي هبم يف الركعة قدر ثالثني  وعن ابن شوذب قال: كان أيوب يؤم أهل مسجده يف شهر رمضان،
آية، وكان يقول هو بنفسه للناس الصالة، ويوتر هبم، ويدعو  ويصلي لنفسه فيما بني الرتوحيتني بقدر ثالثني

خلفه، وآخر ذلك يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم ويقول: اللهم استعملنا  بدعاء القرآن، ويؤمن من
 بدعوات ا فرغ من الصالة دعاوأوزعنا هبديه، واجعلنا للمتقني إمامًا، مث يسجد، وإذ بسنته،

 

 (6/21سري أعالم النبالء )
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 6/22التذيل فقيل له فقال الشهرة اليوم يف التشمري سري االعالم  قال معمر كان يف قميص ايوب بعض

 

 !!!!! اليوم ابلبارحة فما اشبه

 

ضبعي عن سالم إتباعا للسنة قال سعيد بن عامر ال قال محاد بن زيد أيوب عندي أفضل من جالسته واشده
أصحاب االهواء فقال إين العرف الذلة يف وجهه مث تال " سيناهلم  بن أيب مطيع قال رأى أيوب رجال من

مث قال هذه لكل مفرت وكان يسمي أصحاب االهواء خوارج ويقول  152االعراف  " غضب من رهبم وذلة
 6/22اختلفوا يف االسم واجتمعوا على السيف. سري االعالم  إن اخلوارج

 

رأيتم أيوب مث استقاكم شربة على نسكه ملا سقيتموه له شعر وافر وشارب وافر وقميص  قال محاد بن زيد لو
من سيما  هروي يشم األرض وقلنسوة مرتكة جيدة وطيلسان كردي جيد ورداء عدين يعين ليس عليه شيء جيد

 النساك وال التصنع . املصدر السابق

 

أهل العراق وتروي مع هذا عن أيوب فقال ما حدثتكم عن أحد إال وأيوب  قالوا ملالك إنك تتكلم يف حديث
 .منه أوثق

 

قال :حدثنا سليمان بن حرب ،  ( 841رقم : )  –رواية ابنه عبد هللا  –أخرج اإلمام أمحد يف )) العلل (( 
ُب َظْهَر القدم ، و اجَعْل أقطَع له قميصاً قال : اجعْله يضر   قال : حدهثنا محاد بن زيد ، قال :"أمَرين  أّيوب أن

ه  شرباً   ." َفَم ُكمّ 

 . إسنادٌه صحيحٌ 

 

هللا احلديث !!! فلم يقل انه صاحب كبرية او انه  فها هو ايوب السختياين مسبل و يروي عنه مالك رمحهما
 !!!!!!! له و ال امسع له فاسق حاشا هلل او انه مسبل ال اروي

 

 األنصار دريني منالطبقات الكربى البن سعد ء طبقات الب

 الطبقة الرابعة ء أيوب بن أيب متيمة السختياين

  9029حديث:

السختياين ، فلما كنا ابألبطح إذا  أخربان عمرو بن عاصم قال : حدثنا الربيع بن مسلم قال : سافران مع أيوب
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علم أبيوب  فجعل يتبع رجال البصريني يقول : ألكم : رجل غليظ ضخم عليه ثياب غالظ من القطن ، قال
هذا رجل يريدك ، فلما رآه أيوب أسرع إليه ، فتعانقا ، قال : فسألت  : بن أيب متيمة ؟ قال : فقلت أليوب

 * " فقالوا : " هذا سامل بن عبد هللا بن عمر عن الرجل ،

 

 !!!!! يعانق ايوب فها هو سامل بن عبد هللا بن عمر

 
 

 !!!! عمر يعانقه د هللا بنايوب الزاهد و كان يسبل ثيابه !!!! و ابن عب

 
 

 !!!! فهل كان ايوب السختياين ال يتبع السنة فاين انتم من تفسقون املسبل و تتهمونه بعدم اتباع السنة

 
 

 من قول الشيخ حفضه هللا اما قول اجلمهور فنعيده لكم

 
 

 إلسبال ما كان للخيالءاملالكية، والشافعية، واحلنابلة وغريهم إىل أن احملرم من ا فذهب مجهور العلماء من

ورد النهي فيه عن  والبطر أما ما كان لغري ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال إبابحته ومحلوا ما
  اإلسبال مطلقاً على املقيد،

 

 سفاهة اجلاهلني و احلمد هلل و احلق ظاهر ال تطفؤه

 

  اجمللس العلمي يف التقريت من مواضيع

 للخيالء نظرة جديدة يف حترمي االسبال

 

  امللفات املرفقة
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 فتوى يف جواز اإلسبال لغري اخليالء للشيخ خالد املصلح

 

املصلح وهو أحد كبار كبار طالب الشيخ العثيمني وزوج  املوقع الرمسي للشيخ خالد عبدا هللقرأت فتوى يف 
الدروس والفتوى يف اجلامع الكبري بعنيزة وهو استاذ بكلية الشريعه يف  ابنته ) وهو الذي خلف الشيخ يف

نص  جائز ليس حبرام وهذاابرز أهل العلم يف املنطقه ( عن حكم اإلسبال لغري اخليالء وأنه  القصيم ويعد من
علما أبن األمر ليس  الفتوى برابطها فهل حيق ألحد أن ينكر على كل من أسبل لغري خيالء بعد هذه الفتوى

األربعة ورأي شيخ اإلسالم بن تيمية كما  رأي خالد املصلح وحده وإمنا هو رأي مجهور العلماء من املذاهب
  . سرتون

 

  حكم االسبال

 

  :السؤال

 

هل يدخل يف البنطال و هل صحيح أن اجلمهور على جوازه أو كراهته لغري  الشيخ ما حكم اإلسبال وفضيلة 
  هللا خريا؟ خيالء وجزاكم

 
 
 

  :اجلواب

 

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 

هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت  اإلسبال يف اللغة هو إرسال الشيء من علو إىل أسفل واملراد به
  :لى حنوينالنصوص فيه ع

 

( من 2085( ومسلم )5784فيه حترمي اإلسبال خيالء وبطرًا. ومنها ما يف البخاري )  األول: ما جاء
ينظر هللا إليه يوم  ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))من جر ثوبه خيالء مل حديث

هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه  عمر رضي ( وغريه عن ابن3485القيامة((. وكذلك ما رواه البخاري )
به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة. وكذلك مايف  وسلم قال: بينما رجل جير إزاره من اخليالء خسف

من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم  (2087( ومسلم ) 5788البخاري ) 
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  .((امة إىل من جر إزاره بطراً يوم القي قال: ))ال ينظر هللا

 

( من 5787مطلقاً من غري تقييد خبيالء أو بطر. ومن ذلك ما يف البخاري ) الثاين: ما جاء فيه حترمي اإلسبال
مسلم  هريرة رضي هللا عنه قال: ))ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار(( ومنها ما يف حديث أيب

هللا يوم القيامة وال ينظر  نيب صلى هللا عليه وسلم: ))ثالثة ال يكلمهم( من حديث أيب ذر قال: قال ال106)
سلعته ابحللف الكاذب(( وملا وردت النصوص على  إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل واملنان واملنفق

(، 1اإلسبال من غري خيالء. فذهب مجهور العلماء من املالكية) هذين الوجهني اختلف أهل العلم يف حكم
لغري ذلك  ( وغريهم إىل أن احملرم من اإلسبال ما كان للخيالء والبطر أما ما كان3واحلنابلة) ،(2والشافعية)

اإلسبال مطلقاً على املقيد، قال  فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال إبابحته ومحلوا ما ورد النهي فيه عن
كثرها مقيدة ابخليالء فيحمل املطلق عليه وما األحاديث أ (: " وألن366شيخ اإلسالم يف شرح العمدة )ص 

وأحاديث النهي مبنية على الغالب واملظنة " واحتج هؤالء بقول النيب صلى  سوى ذلك فهو ابق على اإلابحة
فقال النيب صلى  وسلم أليب بكر ملا قال اي رسول هللا إن احد شقي إزاري يسرتخي إال أين أتعاهد ذلك هللا عليه

رضي هللا عنه كان يسبل إزاره فلما  : ))لست ممن يصنعه خيالء(( وكذلك ما جاء أن ابن مسعودهللا عليه وسلم
الناس". رواه ابن أيب شيبة وقال عنه احلافظ ابن حجر يف  قيل له يف ذلك قال: "إن لساقي محوشة، وأان أؤم

  .(: بسند جيد10/264الفتح )

 

لغري اخليالء عماًل ابملقيد واملطلق  قاً سواء كان للخيالء أووذهب مجاعة من العلماء إىل أن اإلسبال حمرم مطل
اجلمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص يف اإلسبال ال  من النصوص والذي يظهر يل أن ما ذهب إليه

يلبس اإلنسان من الثياب ويشهد هلذا أن حمارب بن داثر راوي حديث ابن عمر  خيتص اإلزار بل يشمل كل ما
إزاره؟  (: أذكر5791خميلة مل ينظر هللا إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما يف صحيح البخاري ) ه"من جر ثوب

اإلزار وغريه. وقد جاء يف ذلك  قال حمارب: ما خص إزارًا وال قميصًا. فأفاد ذلك أبن التعبري ابلثوب يشمل
حديث ابن عمر مرفوعًا: " والنسائي وابن ماجه من  عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود

من جر شيئاً خيالء مل ينظر هللا إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز  اإلسبال يف اإلزار والقميص والعمامة
استغربه  ( وقد10/262رواد عن سامل عن أبيه ويف عبدالعزيز مقال كما قال احلافظ يف الفتح ) بن أيب

عليه. قال رسول هللا صلى  ث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً أبوبكر بن أيب شيبة وقد حسن احلدي
ابن حجر عن الطربي أن ذكر اإلزار مبين على أنه  هللا عليه وسلم يف اإلزار فهو يف القميص وقد نقل احلافظ

قياس والدراريع كان حكمها حكم اإلزار يف النهي قال ابن بطال: هذا  غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص
(: 1/356النص ابلثوب فإنه يشمل مجيع ذلك قال يف الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة ) صحيح لو مل أيت
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البنطال من ذلك. وهللا  شيخنا يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية: إطالتها كثريًا من اإلسبال. وعلى هذا فإسبال قال
  .أعلم

 
 
 

 /أخوكم

 

 املصلح خالد بن عبدهللا

 

 هـ 17/12/1424

 
 
 

---------------------------------- 
 

 .2/310، الفواكه الدواين 7/226 املنتقى للباجي (1)

 

 .4/338 ، اجملموع شرح اهلذب1/278أسىن املطالب  (2)

 

 .1/348، مطالب أويل النهى 1/277كشاف القناع  (3)

 
 

  : املصدر

 

  موقع الشيخ الرمسي
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