
ابب صالة االستسقاء    

االستسقاء هو طلب السقيا عند حلول القحط واجلدب ابملسلمني وصالة االستسقاء 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإليها ذهب أكثر أهل العلم مشروعة أبحاديث كثرية 

خالفاً لألحناف فإهنم يرون االستسقاء مشروعاً بدون صالة ، واالستسقاء يصح 
يصح بصالة وبدون صالة كما أنه يصح على املنرب يف اخلطبة يوم مجاعة ويصح فرادى 

اجلمعة لثبوت هذا عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحني وغريمها من حديث 
 أنس بن مالك رضي هللا عنه .

 

ُهَما َقاَل:  -513 ُمتَ َواِضًعا,  َخَرَج اَلنَِّبُّ  }َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
ًعا, ُمََتَسِ اًل, ُمَتَضر ًِعا, َفَصلَّى رَْكَعَتْْيِ, َكَما ُيَصلِ ي ِف اَْلِعيِد, َلَْ ََيُْطْب مُ  اًل, ُمَتَخشِ  تَ َبذِ 

َحُه اَلَتِ ِْمِذيُّ, َوأَبُو َعَوانََة, َواْبُن ِحبَّاَن  .   {ُخْطبَ َتُكْم َهِذِه   َرَواُه َاْْلَْمَسُة, َوَصحَّ
الشرح:   

ضي هللا عنهما قال : خرج النيب صلى هللا عليه وسلم متواضعاً متبذاًل عن ابن عباس ر 
متخشعاً ، مرتساًل ، متضرعاً ، فصلى ركعتني كما يصلي العيد مل خيطب خطبتكم هذه 

. " 
رواه اخلمسة وهم : رواه امحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه ، كلهم من 

نانة عن أبيه قال أرسلين الوليد بن عقبة وهو طريق هشام بن اسحاق بن عبدهللا بن ك
أمري املدينة إىل ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"  

 احلديث . 
 



وقد وقع عند النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بلفظ " فلم خيطب 
الصالة يف  خطبتكم هذه فصلى ركعتني " وهذه اللفظة صرحية يف تقدم اخلطبة على

 االستسقاء .
واحلديث صححه مجع من احلفاظ منهم اإلمام أبو عوانة والرتمذي وابن حبان يف  

صحيحه ورواته كلهم ثقات وقد رواه عن هشام مجع منهم سفيان ووكيع وحامت وغريهم 
 . 

 

 

 قوله " خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :
 وسلم خرج إىل الصحراء ليستسقي هبم  ظاهر هذا احلديث  أن النيب صلى هللا عليه

وصالة االستسقاء تصح يف الصحراء وتصح يف املساجد إال أهنا يف الصحراء أبلغ يف 
 اخلشوع وأقرب إىل التواضع . 

 قوله " متواضعاً " :

ال مفهوم هلذا فليس معناه أنه مل يكن من قبل متواضعاً وحينئذ خرج متواضعاً ، وإمنا 
يث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم خرج متواضعاً كعادته من قبل ، املراد من هذا احلد

 فإن التواضع من صفات املؤمنني والكرب من صفات اجلاهلني . 
 ُّ ًعا َخرََج اَلنَّيبي َواضي ََ ألن هذا أقرب إىل إجابة الدعاء مث خطب النيب صلى  ُمت َ متبذاًل

وهو صريح خرب عائشة اآليت إن  هللا عليه وسلم الناس ، واخلطبة يف االستسقاء واحدة
 شاء هللا . 

ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب يف االستسقاء خطبتني كما هو فعل بعض 
الناس يف هذا الزمان ، بل كان صلى هللا عليه وسلم خيطب خطبة واحدة جامعة يدعو 



ة اإلحرام ويف فيها ويستغفر وحيول ردائه مث يصلي ركعتني يكرب يف األوىل سبعاً بتكبري 
 الثانية مخساً بدون تكبرية اإلنتقال كصالة العيد .

 وقد اتفق أهل العلم القائلون مبشروعية الصالة يف االستسقاء أهنا ركعتني . 
ويف احلديث رد على األحناف الذين ال يرون مشروعية الصالة لالستسقاء يف الصحراء 

مث دعا مث صلى ركعتني ، وظاهر واحلديث صريح أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج 
حديث الباب أنه صلى هللا عليه وسلم مل خيطب إمنا دعا مث صلى ركعتني ، وهذا قول 

 لإلمام أمحد يف رواية.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



َها قَاَلْت:  -514 َشَكا اَلنَّاُس ِإََل َرُسوِل َاَّللَِّ  }َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
  ِفََأَمَر ِبِْنََبٍ, فَ ُوِضَع َلُه ِف اَْلُمَصلَّى, َوَوَعَد اَلنَّاَس يَ ْوًما ََيُْرُجوَن ُقُحوَط اْلَمَطر ,

َد َاَّللََّ, ُثَّ قَاَل:  ِفيِه, َفَخَرَج ِحَْي َبَدا َحاِجُب اَلشَّْمِس, فَ َقَعَد َعَلى اَْلِمْنََبِ, َفَكَبََّ َوَحَِ
َقْد َأَمرَُكْم َاَّللَُّ َأْن َتْدُعَوُه, َوَوَعدَُكْم َأْن َيْسَتِجيَب "ِإنَُّكْم َشَكْوُُتْ َجَدَب ِدََيرُِكْم, وَ 

يِن, اَل ِإَلَه  ِإالَّ َلُكْم, ُثَّ قَاَل: َاْْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اَْلَعاَلِمَْي, اَلرََّْحَِن اَلرَِّحيِم, َماِلِك يَ ْوِم اَلدِ 
َّللَُّ, اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت, أَْنَت اَْلَغِِنُّ َوََنُْن اَْلُفَقَراُء, أَْنِزْل َاَّللَُّ يَ ْفَعُل َما يُرِيُد, اَللَُّهمَّ أَْنَت اَ 

ًة َوَباَلًغا ِإََل ِحٍْي" ُثَّ رََفَع َيَدْيِه, فَ َلْم يَ َزْل َحَّتَّ  َنا اْلَغْيَث, َواْجَعْل َما أَنْ َزْلَت قُ وَّ َعَلي ْ
اَلنَّاِس َظْهَرُه, َوقَ َلَب ِرَداَءُه, َوُهَو رَاِفٌع َيَدْيِه, ُثَّ َأْقِبَل رُِئَي بَ َياُض ِإِبطَْيِه, ُثَّ َحوََّل ِإََل 

َعَلى اَلنَّاِس َونَ َزَل, َوَصلَّى رَْكَعَتْْيِ, فَأَْنَشَأ َاَّللَُّ َسَحابًَة, فَ َرَعَدْت, َوبَ َرَقْت, ُثَّ َأْمَطَرْت 
 .ُه َجيِ ٌد"َرَواُه أَبُو َداُوَد َوقَاَل: "َغرِيٌب, َوِإْسَنادُ   {

 َوِقصَُّة اَلتَّْحوِيِل ِف "اَلصَِّحيِح" ِمْن: 
َلِة, َيْدُعو, ُثَّ  }َحِديِث َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن زَْيٍد، َوِفيِه:  -515 َه ِإََل اَْلِقب ْ فَ تَ َوجَّ

 .    {َصلَّى رَْكَعَتْْيِ, َجَهَر ِفيِهَما اِبْلِقَراَءِة 
ارَُقْطِِنِ  ِمْن ُمرْ  -516 َسِل َأِب َجْعَفٍر اَْلَباِقِر: َوَحوََّل ِرَداَءُه؛ ِليَ َتَحوََّل َوِللدَّ

 .اَْلَقْحُط  
 

 : الشرح
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت شكا الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قحوط املطر فأمر مبنرب فوضع له ابملصلى ووعد الناس يوماً خيرجون فيه فخرج حني بدا 
د على  املنرب فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومحد هللا مث حاجب الشمس فقع



قال : إنكم شكومت جدب دايركم وقد أمركم هللا أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم 
مث قال : احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ال إله إال هللا يفعل ما 

الغين وحنن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما يريد هللا أنت هللا ال اله إال أنت أنت 
أنزلت علينا قوة وبالغاً إىل حني " مث رفع يديه فلم يزل حىت رئي بياض إبطيه مث حول 

إىل الناس ظهره ، وقلب رداءه وهو رافع يديه مث أقبل على  الناس ونزل فصلى ركعتني ، 
 فأنشأ هللا تعاىل سحابة فرعدت وبرقت مث أمطرت " .

ه أبو داود يف سننه من طريق يونس بن يزيد بن أيب النجاد عن هشام بن عروة عن روا
 أبيه عن عائشة به . 

ورواه أيضاً ابن حبان يف صحيحه والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر والطرباين يف الدعاء 
 واحلاكم يف مستدركه والبيهقي يف سننه الكربى كلهم رووه من طريق يونس بن يزيد .

 داود عقب هذا احلديث )إسناده جيد( . وقال أبو
واألمر كما قالوا ، فليس يف السند من يضعف إال  وقد حسن غري واحد من احلفاظ 

إن لفظ التكبري املذكور عند أيب داود " فقعد على املنرب فكرب ومحد هللا " مل يرد يف أكثر 
بدون ذكر للتكبري الطرق إمنا جاء عند ابن حبان والطحاوي والطرباين " فحمد هللا " 

ولعله األقرب للصواب ألنه مل يذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه استفتح خطبه 
 بغري احلمد . 

وقد روى أبو داود يف سننه بسند صحيح من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب 
هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 

 اء " . اجلذم
 

 قوهلا " شكا الناس إَل رسول هللا قحوط املطر " : 



أنخذ من هذا أنه ال مانع من مثل هذا الفعل وأن شكاية الناس إىل اإلمام األعظم 
 قحوط املطر ال ينايف التوكل وال اإلخالص إمنا يفعلون هذا ليستسقي هبم .

 وهل يفهم من هذا أن االستسقاء ال يصح إال إبذن اإلمام ؟ 
اجلواب : ال ، وإمنا يرجون بركة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم واالستسقاء يصح 

مجاعة وفرادى ويصح يوم اجلمعة على املنرب بدون اخلروج إىل املصلى ، ولكن اخلروج 
إىل املصلى لالستسقاء ال جيوز إال إبذن اإلمام األعظم ، ألن هذا الفعل مل يقع يف 

سلم وال عهد الصحابة إال إبذن من اإلمام األعظم وأما على عهد النيب صلى هللا عليه و 
 املنابر يوم اجلمعة فيصح بدون إذنه . 

 قوهلا " ووعد الناس يوماً َيرجون فيه " : 
هذا اليوم مل يرد يف الرواايت حتديده ولكن يراعي اإلمام األعظم مصاحل الناس فيختار 

 . حيصل به إجتماعهمهلم يوماً 
إال أن هذا ، أن يكون هذا اليوم يوم صيام اإلثنني أو اخلميس  قهاءالفوقد استحب  

أو  االثننييف يوم  االستسقاءعلى يوم معني لئال يظن ظان إجياب  املداومةال يقتضي 
تنويع األايم  االستسقاءان استحباب ذلك ، فلذلك األوىل يف ظن ظي لئالاخلميس بل 

رة يف السبت وهكذا لئال تتخذ العادة عبادة واترة األربعاء وات اإلثننياترة يكون يف 
 .  بدعةفتكون حينئذ 

 
 حْي بدا حاجب الشمس " :  فخرج"  قوهلا
عليه وسلم ليستسقي هبم  هللاأي خرج النيب صلى  (هاؤ ضو )حباجب الشمس هنا  املراد

لصالة  املبادرةففيه مشروعية ، حني بدا ضوء الشمس أي حني خرج وقت النهي 



الذين  األحنافالصحراء للصالة ابلناس وفيه الرد على  إىله اخلروج وفي االستسقاء
 مينعون من هذا . 

 على املنَب " :  وقعد" قوهلا
 إختاذ املنرب يف الصحراء ليخطب عليه اإلمام .  فيه

 هللا وَحده " :  فكَب"  قوهلا
 تثبتابلتكبري ولكن ال أظنها  اخلطبةالرواية تصلح حجة لو صحت على استفتاح  هذه

 قوهلا " وَحده " : 
هذا هو احملفوظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه يستفتح خطبة اإلستسقاء  

كغريها من اخلطب ابحلمدله ، وهذا هو الذي ينبغي فعله على مجيع اخلطباء 
يستفتحون خطبهم ابحلمد فلم حيفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه استفتح 

ه ابن القيم يف زاد املعاد اجلزء األول وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن بغري هذا ، نص علي
 تيمية رمحه هللا . 

 قوله " أيها الناس إنكم شكوُت جدب دَيركم " : 
يف رواية عند أيب داود مل يذكرها املؤلف رمحه هللا " واستئخار املطر عن إابن زمانه وإن 

 ب لكم " هللا جل وعال أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجي
 

ُث قال النِب صلى هللا عليه وسلم "اْلمد هلل رب العاملْي الرَحن الرحيم ملك يوم 
 الدين ":

هكذا وقع يف احلديث )ملك يوم الدين( وهي قراءة سبعية صحيحة وهي أصح من 
قراءة )مالك يوم الدين ( لغة ورواية ، أما من حيث الرواية فجماهري القراء يذهبون 

حيث اللغة فقد قال أبو عمرو وغريه من أهل اللغة إن املالك يكون  إليها ، أما من



مالكاً للشيء وال يكون ملكاً ، وإن امللك يكون مالكاً ، فكل ملك مالك وليس كل 
مالك ملك ، فأنت اي عبدهللا متلك بيتاً ومتلك سيارة ومتلك زوجة ومتلك كذا وكذا 

 فهل أنت ملك ؟ .
ا ذكر ، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك  ال ، ولكن امللك ميلك مجيع م

فيرتجح حينئذ قراءة ملك على قراءة مالك ، وقد صحت الرواية أيضاً بقراءة مالك 
 وهي قراءة حفص عن عاصم وهي القراءة املشهورة اآلن ، وقراءة ملك أصح . 

 
 قوله " ال اله إال هللا يفعل ما يريد " : 
بداية اخلطبة ، وتعظيم الرب جل وعال يف  يؤخذ من هذا تعظيم الرب جل وعال يف

البداية من أسباب إجابة الدعاء لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث فضالة بن عبيد 
عند الرتمذي وغريه وإسناده حسن " إذا دعا أحدكم فليبدأ حبمد هللا والثناء عليه 

اية " مث ليدع والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم مث ليدعو مبا أحب " ، ويف رو 
 . جيب" 

 ويستحب أيضاً الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد محد هللا جل وعال .
 قوله " أنت الغِن وَنن الفقراء " : 

ُّ  فقوله أنت الغين لقول هللا جل وعال ) ُ ُهَو اْلَغيني اَي أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتْم اْلُفَقرَاءُ إىل اَّللَّي َواَّللَّ
يدُ   (.احْلَمي

هللا جل وعال غين عن عباده من مجيع الوجوه يف مجيع احلاالت ، واخللق حمتاجون إليه 
 يف مجيع حاالهتم وأحواهلم ال غىن هلم عنه طرفة عني . 

وهذه املقالة تقال على حسب ما يناسب احلال ، فمن املناسب هنا أن نذكر فقران إىل 
د دعائنا وال خييب رجائنا ، فلم يزل النيب هللا وأن نذكر غناه عنا كي جييب دعوتنا وال ير 



صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء فقد جعل النيب صلى  هللا عليه وسلم معظم خطبته دعاء 
 . 

اراً ويشرع مع الدعاء االستغفار فقد قال تعاىل ) ُروا رَبَُّكْم إينَُّه َكاَن َغفَّ  فَ ُقْلُت اْستَ ْغفي
َماَء َعَلْيُكْم  (10) ْل السَّ ْدرَاراً يُ ْرسي  اآلية . (مي

 فذكر هللا تعاىل عن نوح أن االستغفار من أسباب نزول القطر من السماء . 
 ويؤخذ من احلديث استحباب رفع اليدين ابلدعاء لقول عائشة رضي هللا عنها  

 " حىت رؤي"  ، لفظ أيب داود " حىت بدا بياض أبطيه" من شدة الرفع . 
 

 قلب رداءه :ُث بعد ذلك حول إَل الناس ظهره و 
قلب الرداء يف حق اإلمام اثبت أبسانيد صحاح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أما  

يف حق املأموم فلم يقع هذا إال برواية عند اإلمام أمحد وغريه من حديث حممد بن 
إسحاق ، وقد خولف فيه ابن اسحاق ، خالفه مالك وسفيان ومجاعة فأسندوا اخلرب 

واحلديث يف الصحيحني وليس فيه قلب الرداء يف حق املأمومني ، إىل عبدهللا بن زيد ، 
ومن مث اختلف الفقهاء بقلب الرداء يف حق املأمومني بعد ثبوت ذلك يف حق اإلمام 

فذهب مجاهري العلماء من فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة إىل استحباب قلب الرداء 
واقعة يف حديث ابن اسحاق  وذهب اإلمام يف حق املأمومني اقتداء ابإلمام وللرواية ال

أبو حنيفة رمحه هللا ومجاعة من أهل العلم إىل عدم استحباب ذلك يف حق املأموم ألنه 
مل يثبت عن الصحابة أهنم كانوا يقلبون أرديتهم وإمنا هذا ثبت يف حق اإلمام ، وهذا 

هل  1نرب بدون حتيةهو الالئق حبالته ، كما أن اإلمام يدخل يوم اجلمعة وجيلس على امل
يقال حينئذ يستحب يف حق املأموم أن يفعل كفعل اإلمام ؟ اجلواب : ال ، ابتفاق 

                                                
 يعني صالة ركعتين تحية المسجد . –1 



أهل العلم يف هذه الصورة فما املانع من منع قلب الرداء يف حق املأمومني وختصيص 
 ذلك حبق اإلمام ؟ .

 لعدم وروده عن الصحابة رضي هللا عنهم بسند صحيح . 
  عتْي " :قوهلا" ونزل فصلى رك

هذا اخلرب صريح يف تقدمي اخلطبة على الصالة يف االستسقاء ، والعلماء خمتلفون يف 
 هذه املسألة على ثالثة مذاهب : 

: تقدمي اخلطبة على الصالة وهذا هو احملفوظ عن النيب صلى هللا عليه  املذهب األول
ه ابن خزمية وابن وسلم ، وإليه ذهب اإلمام أمحد يف رواية والليث بن سعد ، واختار 

 حزم ومجاعة من أهل الفقه والنظر . 
: تقدم الصالة على اخلطبة كما هو عمل الناس اليوم وهبذا قال أمحد  املذهب الثاين

رمحه هللا يف إحدى الروايتني ،وإليه ذهب اإلمام مالك يف قول له وهو املأثور عن أكثر 
 عن أكابر التابعني .  املتأخرين ولكن هذا مل ينقل عن أحد من الصحابة أو

: التخيري إن شاء قدم الصالة على اخلطبة وإن شاء عكس والقول  املذهب الثالث
 األول هو أصح األقوال دلياًل . 

 
 
 
 
 

وقصة التحويل ِف الصحيح من حديث عبدهللا بن زيد وفيه : فتوجه إَل القبلة 
 يدعو ُث صلى ركعتْي جهر فيهما ابلقراءة : 



 قصة التحويل يف الصحيحني . صوابه أن يقال و 
قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا أبو نعيم قال أخربان ابن أيب ذئب عن الزهري عن 

عباد بن متيم عن عبدهللا بن زيد قال: خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يستسقي فتوجه 
 إىل القبلة يدعو وحول رداءه مث صلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة . 

لم رمحه هللا من طريق يونس عن الزهري بدون قوله "جهر فيهما ابلقراءة" ورواه مس
 ولكن فيه قصة التحويل .

واحلكمة يف التحويل ليتحول القحط كما قال بعض أهل العلم ملا روى الدارقطين رمحه 
هللا يف سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن الرسول صلى 

 . هللا عليه وسلم به 
وأبو جعفر الباقر هذا هو ابن زين العابدين بينه وبني الرسول صلى هللا عليه وسلم 

رجالن فأكثر ،وخربه هذا يعترب مرساًل عند األوائل ، معضالً على اصطالح بعض 
املتأخرين ، وكالمها ال تقوم هبما حجة سواء قلنا أبنه مرسل أو معضل ، أما املرسل 

 بوله وأما املعضل فأبعد أال يقبل . فمذهب أكثر أهل العلم عدم ق
 قوله " خرج النِب صلى هللا عليه وسلم يستسقي ": 

فيه مشروعية االستسقاء ابلصحراء ، وعامة أهل العلم يذهبون إىل هذا إال أن 
األحناف يقولون بدون صالة ، وحديث الباب وفيه " وصلى ركعتني " وهذا حجة 

 عليهم . 
 
 
 

 يدعو " :  قوله "فتوجه إَل القبلة



فيه مشروعية الدعاء يف االستسقاء مستقبل القبلة ، ومعظم أدعية النيب صلى هللا عليه 
 وسلم تكون جتاه القبلة إال أن هذا ليس شرطاً يف إجابة الدعاء ، وليس من واجباته. 

 قوله " وحول رداءه " :
اإلنتقال من  يف هذا مشروعية حتويل اإلمام رداءه ، قيل احلكمة يف ذلك التفاؤل يف

حال إىل حال وقيل إن احلكمة تعبدية ، أي حتويل الرداء من كمال اإلنقياد واملتابعة 
 للنيب صلى هللا عليه وسلم .

وقد جاء يف مسند اإلمام أمحد من طريق ابن اسحاق قال حدثين عبدهللا بن أيب بكر  
س أرديتهم " . عن عباد بن متيم عن عمه عبدهللا بن زيد احلديث وفيه " وحول النا

ورواته كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق ابلسماع ، وعمل هبذا احلديث مالك 
 والشافعي وأمحد ورأوا مشروعية حتويل املأمومني أرديتهم كاإلمام فيحولون ظهراً لبطن . 

وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل عدم مشروعية التحويل يف حق املأمومني ومل يذكر 
 على قوهلم سوى عدم النقل ، وأن هذا الفعل خاص ابإلمام أصحاب أيب حنيفة دليالً 

ومل جييبوا عن حديث ابن اسحاق املخرج ابملسند ولكن جنيب عنهم أبن هذا احلديث 
ضعيف وذلك لتفرد ابن اسحاق عن عبدهللا بن أيب بكر بقوله " وحول الناس معه " 

 أي أرديتهم . 
عن عبدهللا بن أيب بكر عن عباد بن  فقد جاء يف الصحيحني وغريمها من طريق سفيان

متيم عن عمه عبدهللا بن زيد فذكر اخلرب وليس فيه " وحول الناس معه " وإمنا ذكر 
 حتويل النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يذكر حتويل الناس معه . 

ورواه اإلمام مسلم رمحه هللا من طريق اإلمام مالك عن عبدهللا بن أيب بكر بنحو ما 
، وأين تقع رواية ابن إسحاق عند رواية سفيان ومالك ، فلو خالف ابن  ذكر سفيان

 إسحاق واحد من هؤالء لطرحت روايته .



لذلك نقول إن رواية ابن إسحاق شاذة واحملفوظ ما رواه سفيان ومالك وغريمها من  
 احملدثني عن عبدهللا بدون ذكر حتويل املأمومني . 

 قوله " فصلى ركعتْي " : 
صريح يف تقدمي اخلطبة على الصالة ، وهو احلق كما سبق تقريره ، وعمل  هذا اخلرب

الناس على خالف السنة يف هذا الزمان ، يصلون مث يستسقون والنيب صلى هللا عليه 
وسلم كان خيطب أواًل مث يصلي اثنياً كاجلمعة متاماً ومل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ا إمنا كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب خيطب خطبتني أيضاً كفعل أهل زمانن
خطبة واحدة يستسقي هبا ربه عز وجل ، وملا كان االستسقاء ليس خاصاً ابلصحراء 

خالفاً ملا تومهه البعض أراد احلافظ ابن حجر رمحه هللا أن يبني هذه القضية فأورد رمحه 
 هللا حديث أنس ابلباب .
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ُبُل, فَادُْع َاَّللََّ  , َهَلَكِت َاأْلَْمَواُل, َوانْ َقَطَعِت اَلسُّ  قَائٌِم ََيُْطُب. فَ َقاَل: ََي َرُسوَل َاَّللَِّ

َفذََكَر   {َنا, اَللَُّهمَّ َأِغثْ َنا..." َوَجلَّ يُِغيثُ َنا, فَ َرَفَع َيَدْيِه, ُثَّ قَاَل: "اَللَُّهمَّ َأِغث ْ َعزَّ 
َفٌق َعَلْيِه   .  َعاُء ِبِِْمَساِكَها ُمت َّ  َاْْلَِديَث، َوِفيِه اَلدُّ



 الشرح : 
وعن أنس أن رجالً دخل املسجد يوم اجلمعة والنيب صلى  هللا عليه وسلم قائماً خيطب 

هللا عز وجل يغيثنا ، فرفع ، فقال : اي رسول هللا هلكت األموال واتقطعت السبل فادع 
يديه مث قال " اللهم أغثنا اللهم أغثنا " فذكر احلديث وفيه الدعاء إبمساكها. متفق 

 عليه . 
قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا حممد قال أخربان أبو ضمرة أنس بن عياض عن 

 شريك بن عبدهللا بن أيب منر عن أنس بن مالك فذكره . 
رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي وحيي بن أيوب وقتيبة امساعيل بن وقال اإلمام مسلم 

 جعفر عن شريك بن عبدهللا عن أنس بن مالك به .
 ورواه الشيخان من طريق اسحاق بن عبدهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك بنحوه.

 قوله "والنِب صلى هللا عيه وسلم قائم َيطب " :
يوم اجلمعة وأكثر أهل العلم على أن خطبة يوم يف هذا الدليل على مشروعية اخلطبة يف 

 اجلمعة واجبة ، وقد تقدم حبث هذه القضية وما يتعلق هبا . 
 قوله " فقال رجل هلكت األموال ....اخل " : 

مل ينكر عليه النيب صلى هللا عليه وسلم قوله ، فأفاد هذا جواز خماطبة املأموم لإلمام 
غي للمأموم أن يشغل اإلمام ابحملادثة مبا ال ينفع وهو خيطب يوم اجلمعة ، ولكن ال ينب

فإن فعل فعلى اإلمام أن يزجره ، وإمنا حيدث مبا ينفع وفيه مصلحة لعموم املسلمني  
 كاستفتاء عن أمٍر عّم بني الناس فتحسن إجابته على املنرب ليعلم احلاضرون حكمه 

 أو استسقاء لكي يؤمن احلاضرون على دعائه وحنو ذلك . 



احلديث دليل أيضاً على مشروعية االستسقاء على املنرب يوم اجلمعة واملؤلف رمحه ويف 
هللا إمنا أورد هذا  احلديث هلذه املسألة ، فكما أن االستسقاء مشروع ابلصحراء كذلك 

 هو مشروع يوم اجلمعة على املنرب . 
ع اخلطبة واحلديث صريح يف رفع اليدين يف االستسقاء ، وهو صريح أيضاً يف جواز قط

لعارض ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قطع خطبته وأجاب األعرايب لقوله  وفيه 
 مشروعية الدعاء يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا و....
 وقوله " وِف اْلديث أيضاً الدعاء ِبمساكها " : 

أراد احلافظ رمحه هللا تعاىل أن يبني هبذا أن قصة االستصحاء حني دخل األعرايب يف 
 جلمعة القابلة وطلب من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يدعو ربه أن يرفع املطر ا

هذه القصة يف الصحيحني وهي اتبعة للحديث بطوله ، إال أن املؤلف رمحه هللا  
 اختصره . 

ويف احلديث دليل على جواز االستصحاء على املنرب يوم اجلمعة ألن النيب صلى هللا 
الينا وال علينا ، اللهم على اآلكام والضراب وبطون األودية عليه وسلم قال : اللهم حو 

 ومنابت الشجر ، وهو خيطب على املنرب . 
ويؤخذ من احلديث األدب البليغ من النيب صلى هللا عليه وسلم مع ربه جل وعال 

حيث مل يقل اللهم ارفع عنا املطر ، ابألمس يسأل ربه أن ينزل املطر واآلن يسأل ربه 
 طر ، بل قال اللهم حوالينا وال علينا ...اخل . أن يرفع امل
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سَُّل ِإَلْيَك ِبَعمِ  اَْلُمطَِّلِب. َوقَاَل: اَللَُّهمَّ ِإَّنَّ ُكنَّا َنْسَتْسِقي ِإَلْيَك بَِنِبيِ َنا فَ َتْسِقيَنا, َوِإَّنَّ نَ تَ وَ 
 َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ   .  {نَِبيِ َنا فَاْسِقَنا، فَ ُيْسَقْوَن 



 

  الشرح:
وعنه أن عمر رضي هللا عنه كان إذا أقحطوا استسقى ابلعباس بن عبداملطلب وقال 

 اللهم إان كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون"
 اخلرب تفرد به البخاري رمحه هللا عن مسلم وأهل السنن . هذا

قال البخاري حدثنا احلسن بن حممد قال أخربان حممد بن عبدهللا األنصاري قال حدثين 
 أيب عبدهللا بن املثىن عن مثامة بن عبدهللا بن أنس عن أنس بن مالك به .

، ورواه ابن خزمية يف وقد رواه البغوي رمحه هللا يف شرح السنة من طريق البخاري 
 صحيحه . 

 واحلديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصاحلني وهذا إبمجاع أهل العلم. 
 1وقد روى الفسوي يف املعرفة والتاريخ بسند صحيح أن معاوية رضي هللا عنه استسقى

بيزيد بن األسود اجلرشي ، وهذا األمر كان مشهوراً بني الصحابة رضي هللا عنهم ، 
 العلماء عليه من بعدهم . وأمجع 

وأما التوسل بذوات الصاحلني أو جباههم فهذا بدعة يف الدين وحمدثة ليس عليها برهان 
من رب العاملني ، فلو كان التوسل بذوات الصاحلني أو جباههم مشروعاً ملا عدل 
الصحابة ابلتوسل ابلعباس عن التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ، ألن العلماء 

ن على أن حرمة النيب صلى هللا عليه وسلم ميتاً كحرمته حياً فلو كان التوسل جممعو 
مشروعاً ابألموات الصاحلني أو بذواهتم أو جباههم ملا عدل عن التوسل ابلنيب صلى هللا 

 عليه وسلم .
                                                

 أي طلب منه أن يدعو وهم يؤمنون . -1 

 



وأيضاً يف عهد عمر فيه عشرات من الصحابة من هو أفضل من العباس منهم أمري 
فضل من العباس ابتفاق أهل العلم ، فلو كان التوسل ابلذوات أو املؤمنني عمر ، فإنه أ

ابجلاه مشروعاً لتوسلوا بعمر أو بعلي رضي هللا عنه حيث أنه كان حياً حني ذلك أو 
بعثمان ، وأيضاً كان قرب النيب صلى هللا عليه وسلم قريباً منهم فما بينهم وبني قرب النيب 

كان التوسل جائزاً أو مشروعاً ابلصاحلني أو   صلى هللا عليه وسلم سوى خطوات ، فلو
بذواهتم أحياًء أو أموااتً لبادروا إىل حجرة عائشة متوسلني ابلنيب صلى  هللا عليه وسلم 

ليسقيهم ، ولكن كان الصحابة رضي هللا عنهم أعلم الناس ابهلل وأتقاهم له مل يكونوا 
 ليحدثوا ابلدين ما ليس منه . 

يث أنس هذا واحتجوا به على مشروعية التوسل بذوات وقد شغب أهل البدع حبد
الصاحلني وهم يف احلقيقة عٌم صم ٌ ، فليس يف احلديث سوى التوسل ابلدعاء ، وأين 

 دليل التوسل بذواهتم لو كانوا يعقلون .
وقد أبعد كل البعد أيضاً من احتج ابخلرب على جواز التوسل بذات النيب صلى هللا  

د على هذا القائل أبن يقال ماذا تقول حبرمة النيب صلى  هللا عليه عليه وسلم ، ومما ير 
 وسلم بعد وفاته ؟.

 فال ريب أنه يقول حرمته ميتاً كحرمته حياً . 
فيقال : إذا كنت ال تفرق بني التوسل يف حياته والتوسل بعد مماته وأنت تقول ال فرق  

يه وسلم يف قربه وذهبوا إىل بني األمرين فلماذا عدل الصحابة عن النيب صلى هللا عل
 العباس ؟ .

 بال ريب أنه لن جيد جواابً على هذا. 
 والتوسل أنواع : 



: التوسل أبمساء هللا وصفاته وهذا جائز ابالتفاق ، فنحن نتوسل بربنا جل  النوع األول
 وعال ونسأله أبمسائه وصفاته ، قال تعاىل " وهلل اإلمساء احلسىن فأدعوه هبا ".

: التوسل بدعاء الصاحلني ، وهذا جائز أيضاً ابإلتفاق ، واحلجة لذلك  اينالنوع الث
حديث الباب ،وقد أمجع الصحابة عليه ، فيدعوا أحدهم والبقية يؤمنون ألن العباس  

كان يدعو وبقية  الصحابة كانوا يؤمنون على دعائه ، فهذا هو الذي دل عليه اخلرب 
 ليس غري .

هللا ابألعمال الصاحلة ، وهذا مشروع أيضاً لقصة الثالثة : التوسل إىل  النوع الثالث
 الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة ، وهو حديث متفق على صحته .  

: التوسل إىل هللا بذوات الصاحلني وجاههم ، وهذا النوع بدعة ووسيلة من  النوع الرابع
رغون من الكتاب يتوسلون وسائل الشرك األكرب ، وأنت ترى كثرياً من الكتاب حني يف

جباه النيب صلى هللا عليه وسلم كي يقبل عملهم ، وهذا من الغلط الذي تتابع عليه 
اجلهال ، فليس للتوسل بذوات الصاحلني أو جاههم أصل ، والناظر يف سرية الصحابة 

ة جيد أهنم ال يعرفون هذا ومل يكونوا يفعلونه وهم أقرب الناس إىل اخلري ، وأعلمهم ابلسن
الصحيحة ، واملتأخرون من هذه األمة قد توسعوا هبذه القضية فهم يذهبون إىل قرب 

النيب صلى هللا عليه وسلم فيشكون له احلال ، ويسألونه إغاثة اللهفات وتفريج امللمات 
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم وهللا يقول : "  َياَمةي إيْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَي َويَ ْوَم اْلقي

رْكيُكمْ   " . َيْكُفُروَن بيشي
ُ َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم وهللا يقول عن نبيه "  ي نَ ْفعاً َوال َضّراً إيالَّ َما َشاَء اَّللَّ ُقْل ال أَْمليُك لينَ ْفسي

يٌر  وُء إيْن َأاَن إيالَّ َنذي يني السُّ ْن اخلَْرْيي َوَما َمسَّ ُنوَن اْلَغْيَب الْسَتْكثَ ْرُت مي رٌي ليَقْوٍم يُ ْؤمي  " .َوَبشي
فسؤال النيب صلى هللا عليه وسلم يف قربه بعد وفاته من الشرك األكرب ، والتوسل بذاته 

أو جباهه من حمداثت األمور ، ففي الصحيحني من حديث سعد بن إبراهيم عن 



 القاسم بن حممد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " من أحدث يف أمران
 هذا ما ليس منه فهو رد " . 

 
َمَطٌر قَاَل:   -َوََنُْن َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ -َأَصابَ َنا  }َوَعْن أََنٍس قَاَل:  -519

 .َرَواُه ُمْسِلمٌ  {َفَحَسَر ثَ ْوبَُه, َحَّتَّ َأَصابَُه ِمَن اَْلَمَطِر, َوقَاَل: "ِإنَُّه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِ ِه" 
 

  الشرح:
 عنه قال : أصابنا وحنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطر قال  وعنه رضي هللا

 فحسر ثوبه حىت أصابه من املطر وقال " إنه حديث عهد بربه " رواه مسلم . 
قال رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي قال أخربان جعفر بن سليمان عن اثبت البناين عن 

 أنس بن مال به .   
 يث يستحب عند نزول املطر إخراج الرحل واملتاع قال بعض الفقهاء عن هذا احلد

ويف هذا نظر فليس يف احلديث إخراج الرحل وال إخراج للمتاع وإمنا دل اخلرب على أن 
النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيسر عن ثوبه فاملشروع للمسلم واملسلمة عند نزول 

املطر ، وقد التمس املطر أن حيسروا عن ثياهبم أو عن عمائمهم ومشغهم كي يصيبهم 
بعض الفقهاء احلكمة يف ذلك فقال بعضهم ملا كان املطر رمحه انسب أن يتطلع املسلم 

هلذه الرمحة لعلها تناله ، وقال بعضهم احلسر عن الثياب لإلعرتاف ابلتواضع ونعم 
الباري جل وعال ، وعلى كل فيستحب احلسر عن الثياب وقوله صلى هللا عليه وسلم " 

هد بربه " أي حديث عهد خبلق ، فإن هللا جل وعال خلقه ابلسحاب إنه حديث ع
 فنزل حينئذ املطر . 



 
َها; َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  -520 َكاَن ِإَذا رََأى اَْلَمَطَر   َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 َأْخَرَجاُه   .   {اَللَُّهمَّ َصيِ ًبا ََّنِفًعا  }قَاَل: 
 الشرح:

رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا رأى املطر قال :  وعن عائشة
 اللهم صيباً انفعاً " . 

 قال املؤلف رمحه هللا أخرجاه ، صوابه رواه البخاري دون مسلم . 
قال البخاري رمحه هللا حدثنا حممد بن مقاتل قال أخربان عبدهللا قال حدثنا عبيدهللا عن 

 د عن عائشة رضي هللا عنها به . انفع عن القاسم بن حمم
وروى مسلم يف صحيحه من طريق سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن عطاء 
عن عائشة رضي هللا عنها قالت كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا نزل املطر قال : 

 "رمحة " أي هذا رمحة . 
ا نزل املطر بعد إابن زمانه وهذا حممول عند أهل العلم إذا نزل املطر إابن زمانه ، وأما إذ

 فقد يكون عذاابً . 
 
 

 قوله " اللهم صيباً َّنفعاً " : 
هذا دعاء من النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبارك ابملطر ، وأن جيعله صيباً أي ما 

يصيبه من احلرث والزروع والثمار ، انفعاً : وهذا احرتاز من الضار فيشرع للمسلم إذا 
 ذا الدعاء .نزل الغيث أن يدعو هب



وأما ما يفعله بعض الناس من قوهلم " اللهم زدان " فهذا الدعاء غري مشروع ألن  
الزايدة غري مطلوبة بذاهتا ، فلرمبا زاد املطر فكان غرقاً أو هالكاً لألنفس والثمار وهدماً 

 للبيوت ، فاملشروع للمسلم أن يدعو بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم 
 فعاً " ." اللهم صيباً ان

ولذلك تقدم عندان حديث أنس يف الصحيحني حني دخل األعرايب املسجد والنيب 
صلى هللا عليه وسلم خيطب ، فقال : هلكت األنفس ، وجاع العيال ، يطلب من 

النيب صلى هللا عليه وسلم أن يستسقي فرفع النيب صلى هللا عليه وسلم يديه واستسقى 
رب عن هتدم البيوت وكذا وكذا يريد من النيب صلى ، ولكنه جاء من اجلمعة القابلة خي

هللا عليه وسلم أن يرفع يديه ويدعو برفع املطر ، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم "اللهم 
حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والضراب وبطون األودية ومنابت الشجر " وهذا 

 احلديث متفق على صحته . 
ار عذاابً لألمة ، وقد عذب هللا قوم نوح ابلغرق وقال يف فإن املطر إذا زاد وكثر ص

احلديث يف رواية مسلم " رمحة " ، ففي هذا دليل على أن املطر رمحة من هللا لعباده 
فإن رفع املطر يسبب القحط ويسبب هالك الزروع والثمار ويسبب اجلوع وغالء 

  األسعار ، وما رفع غيث إال بذنب وما نزل إال بتوبة وندم .
واحلاصل حبديث عائشة بروايتيه مشروعية الدعاء عند نزول املطر ،اأَلوىل اإلقتصار على 

ما ورد " اللهم صيباً انفعاً " وصيباً هنا نصب على فعل حمذوف وتقديره اللهم اجعله 
 صيباً انفعاً ، وانفعاً : صفة لصيّيب . 

 
 
 



اَللَُّهمَّ َجلِ ْلَنا  }اِلْسِتْسَقاِء: َدَعا ِف اَ  َأنَّ اَلنَِّبَّ  َوَعْن َسْعٍد  -521
َسَحااًب, َكِثيًفا, َقِصيًفا, َدُلوقًا, َضُحوًكا, ُتُِْطُرََّن ِمْنُه َرَذاًذا, ِقْطِقطًا, َسْجاًل, ََي َذا 

 .َرَواُه أَبُو َعَوانََة ِف "َصِحيِحِه"   {َاْلَْاَلِل َواْْلِْكَراِم 
  الشرح: 

لنيب صلى هللا عليه وسلم دعا يف اإلستسقاء " اللهم وعن سعيد رضي هللا عنه أن ا
جللنا سحاابً كثيفاً قصيفاً دلوقاً ضحوكا متطران منه رذاذاً قطقطاً سحال اي ذا اجلالل 

 واإلكرام " . 
هذا اخلرب رواه اإلمام أبو عوانة يف مستخرجه من طريق ابراهيم بن سعد عن حممد بن 

نت سعد عن أبيها عن النيب صلى هللا عليه اسحاق قال حدثين الزهري عن عائشة ب
 وسلم به . 

وسنده صحيح وقد صرح اإلمام حممد بن اسحاق بن يسار ابلسماع من الزهري وهو 
 صدوق ، إمنا خيشى من تدليسه ، وإذا صرح ابلسماع زالت شبهة تدليسه 

 وقد وثقه اإلمام أبو زرعة ونقل عن الناس أهنم قبلوه . 
ة اإلستسقاء بدون صالة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم واحلديث دليل على صح

استسقى ها هنا بدون صالة ، وذلك أنه كان يف بعض الغزوات وليس معهم ماء فقال 
املنافقون لو كان نبياً كما يزعم الستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه ، فُأعلم 

ى ربكم أن يسقيكم مث النيب صلى هللا عليه وسلم بقوهلم فقال : أوقد قالوها ، عس
 بسط يديه مث قال اللهم جللنا ..اخل .

قد تقدم عندان أن االستسقاء صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه متنوعة وقد 
وعد النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يوماً خيرجون إىل الصحراء ، فخرج فخطب هبم 

 رب يوم اجلمعة واخلرب  مث صلى ركعتني ، واستسقى هبم رسول هللا على املن



يف الصحيحني عن أنس ، واستسقى هبم الرسول صلى هللا عليه وسلم كما هنا بدون 
 صالة وبدون تقصد خروج إىل  الصحراء إمنا وقع هذا من غري قصد . 

 قوله " اللهم جللنا " : 
التجليل هو التعميم فكأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم عممنا ابلسحاب 

لكثيف ، أي الذي حيمل مطراً كثيفاً غزيراً متدفقاً فيه رعد ، ألن الرعد إذا اشتد وكثر ا
فإن هذا عالمة على تدفق وكثرة املطر ولذلك قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " 

 قصيفاً " أي ذا رعد شديد .
 قوله " دلوقاً " : 

 الدلوق هو املتدفق الذي ينزل بشدة . 
 

 :قوله " ضحوكاً "
 أي ذا برق .  

  قوله " ُتطرَّن منه رذاذاً قطقطاً " :
 القطقط هو أقل من الطش واملراد ابلقطقط هو صغار املطر . 

فيؤخذ من احلديث جواز الدعاء ابملطر الكثري وأن هذا ليس من االعتداء يف الدعاء 
فإن حقيقة االعتداء يف الدعاء أن يسأل العبد ما ال يستحق ، كأن يسأل منازل 

نبياء واملرسلني وأما كون العبد يسأل هللا شيئاً كثرياً ، فهذا ال مانع منه فإذا مل يسأل األ
َوإيَذا َسأََلَك  الشيء الكثري ممن بيده خزائن كل شيء فمن ُيسأل ، فقد قال تعاىل)

يُبو  اعيي إيَذا َدَعايني فَ ْلَيْسَتجي يُب َدْعَوَة الدَّ ُنوا يبي َلَعلَُّهْم عيَباديي َعينّي فَإييّني َقرييٌب ُأجي ا ِلي َوْليُ ْؤمي
 .( يَ ْرُشُدونَ 



ويف احلديث دليل على إجابة دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه صلى هللا عليه وسلم 
 أستجيب له يف احلال .

ولذلك قال أكثر أهل العلم أبن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم مستجاب مطلقاً ، 
ى هللا عليه وسلم على مجع من الكفار فلم يستجب ويف هذا نظر فقد دعا النيب صل

ُْم دعاءه وأنزل هللا عليه )  ْم أَْو يُ َعذّيهَبُْم َفإيهنَّ ْن اأَلْمري َشْيٌء أَْو يَ ُتوَب َعَلْيهي لَْيَس َلَك مي
 (.ظَاليُموَن 

فتاب هللا عليهم ، مع أنه كان يقنت ابلدعاء عليهم ، فلم يستجب له بل وهني عن  
يف الغالب  -نعم–هم ، فتاب هللا عليهم وأسلموا وحسن إسالمهم ، ولكن الدعاء علي

 أن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ال يكاد يرد .
 
 
 

 
 
 

َخَرَج ُسَلْيَماُن َعَلْيِه  }قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -522
تَ ْلِقَيًة َعَلى َظْهرَِها رَاِفَعًة قَ َوائَِمَها ِإََل اَلسََّماِء تَ ُقوُل: اَلسَّاَلُم َيْسَتْسِقي, فَ َرَأى ََنَْلًة ُمسْ 

اَللَُّهمَّ ِإَّنَّ َخْلٌق ِمْن َخْلِقَك, َلْيَس بَِنا ِغًًن َعْن ُسْقَياَك, فَ َقاَل: اْرِجُعوا َلَقْد ُسِقيُتْم 
َحُه َاْْلَاِكُم   {ِبَدْعَوِة َغْْيُِكْم    .َرَواُه َأَْحَُد َوَصحَّ

 



 الشرح : 
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " خرج سليمان 

عليه السالم يستسقي فرأى منلة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إىل السماء تقول : 
اللهم إان خلق من خلقك ليس بنا غىن من سقياك فقال : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 

 غريكم " . 
اخلرب جاء من طريق حممد بن عون بن احلكم عن أبيه قال قال ِل حممد بن مسلم هذا 

 الزهري حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة به . 
قال احلاكم يف مستدركه على هذا اخلرب هذا احلديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ومل 

كرمها اإلمام البخاري يف يتعقبه الذهيب بشيء ، وحممد بن عون وأبوه ال يُعرفان وقد ذ 
 التاريخ الكبري ومل يذكر فيهما جرحاً وال تعدياًل . 

، وقد روى اإلمام عبدالرزاق هذا اخلرب يف مصنفه عن الزهري مرساًل وهذا هو احملفوظ 
وسند املرسل صحيح ، ورواه الطحاوي يف مشكل اآلاثر من طريق سالمة بن روح عن 

سلمة عن أيب هريرة به ، ورواته كلهم ثقات ولكنه عقيل بن خالد عن الزهري عن أيب 
 معلول ، فابن روح مل يسمع من عقيل بن خالد فعليه ال يصح اخلرب إال مرسالً . 

وقد احتج ابحلديث كثري من الفقهاء على استحباب اخلروج ابلبهائم لإلستسقاء ولو 
يذهب  فرضنا صحة هذا احلديث فليس فيه ما يشهد لكالمهم ، الن سليمان مل

 ابلنمل تستسقي ، وإمنا مر على منلة تستسقي وفرق بني املسألتني . 
-وأيضاً اخلرب ضعيف ال يصح االحتجاج به على هذه القضية ، نعم قد يغيث هللا 

العباد بسبب البهائم ولكن ال يعين هذا استحباب اخلروج هبا مع املسلمني  –سبحانه 
 إذا استسقوا .



ئدة كبرية مهمة وهي إثبات علو الرب جل وعال وذلك ولكن يستنبط من اخلرب فا 
لقوله " رافعة قوائمها إىل السماء " ، حىت النمل تثبت علو هللا جل وعال على خلقه  

فالنمل واحلشرات واحليواانت كلها أعقل من اجلهمية الذين يزعمون أن هللا ليس يف 
د شبهوا هللا جل وعال السماء وال داخل العامل وال خارجه وال متصل وال منفصل وق

ابجلمادات واملعدومات وإذا قيل هلم ربكم يف السماء ، أنكروا هذا وقالوا ليس يف 
 السماء شيء ، ولذلك كفرهم علماء السلف .

 فعلّو هللا جل وعال اثبت ابلفطر الصحيحة اليت مل تتغري ومل تتلوث حبثالة اجلهمية .  
مطروا ال داعي لإلستسقاء ، ألن سليمان ويستفاد من احلديث أيضاً أن الناس إذا أُ 

قال ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غريكم ، فإذا نزل املطر بدون استسقاء مت املطلوب 
 وحصل املراد .
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 َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم . 

وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إىل 
 السماء . 

هذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا عبد بن محيد قال أخربان احلسن بن موسى عن محاد 
 بن سلمة عن اثبت البناين عن أنس به . 



لبناين ورواته كلهم ثقات ورواه أمحد وأبو داود يف سننه والبيهقي كلهم من طريق اثبت ا
 وحفاظ . 

 واحلديث دليل على مشروعية رفع اليدين يف االستسقاء .
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن األيدي ال ترفع إال ابالستسقاء وهذا غلط ، فقد 

ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم رفع اليدين بوقائع متفرقة ابالستسقاء وغري 
سلم إتباع النصوص ، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إىل اإلستسقاء فالواجب على امل

 أن األصل يف الدعاء رفع اليدين ما مل يرد دليل بتخصيص هذا . 
واحتج ابحلديث بعض أهل العلم على أنه إذا دعا ابالستسقاء جيعل ظهر كفيه حنو 

السماء وهذا ظاهر حديث الباب ، ولكن قال غري واحد من أهل العلم إن هذا الفعل 
مشروع ألن املعىن من احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني رفع يديه واشتد  غري

رفعه حىت بدا بياض أبطيه صارت ظهور الكفني حنو السماء وبطوهنما حنو األرض ، 
 وهذا من شدة الرفع ومل يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم هذا تقصداً . 

 ل ما فيه فائدة ملن جاء بعدهم .ويستفاد من احلديث أيضاً حرص الصحابة على نق
ويف احلديث أيضاً دليل على أن االستسقاء يُدعى فيه وهو يف احلقيقة الغاية املقصودة 

من االستسقاء ، لذلك استحب بعض الفقهاء اإلكثار من الدعاء ابالستسقاء وهذا 
 القول صحيح فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو ابالستسقاء .

يف سننه بسند صحيح من طريق  دالدعاء أن يكرر ثالاثً ملا روى أبو داو ويستحب يف  
أيب إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال كان النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثالاثً وان يستغفر ثالاثً " . 
 واحلمد هلل . 

 



 لى خري العباد أمجعني    أما بعداحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ع
 فباب االستسقاء من كالمي وإمالئي فال مانع من نشره واإلستفادة منه . 

 كتبه
 سليمان بن انصر العلوان

 التوقيع
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ابب اللباس
األصل يف اللباس اجلواز ما مل يكن فيه تشبه ابلنساء أو الكفار أو يكن اللباس من 

ربق واملعصفر وحنو ذلك مما جاءت النصوص ابلنهي عنه . دليل احلرير والديباج واالست
ْن الرّيْزقي هذا قوله تعاىل)   ( ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَباديهي َوالطَّيّيَباتي مي

 هذه اآلية تدل على أن األصل يف اللباس هو احلل . 
ٍد اَي َبيني آَدَم ُخُذو وكذلك قوله تعاىل)   (يشهد هلذا أيضاً . ا زيينَ َتُكْم عيْنَد ُكلّي َمْسجي



ويف صحيح البخاري معلقاً ووصله امحد بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري 

 سرف وال خميلة " . 
وا " يشهد مل قررانه أوالً من أن األصل يف اللباس فقوله صلى هللا عليه وسلم "والبس

 احلل . 
املؤلف رمحه هللا بدأ يف كتاب اللباس قبل كتاب اجلنائز والسبب يف هذا أن سرت العورة 

ملا كان شرطاً من شروط الصالة أراد املؤلف رمحه هللا أن يبني مب تسرت فناسب ذكر هذا 
العلم يذكرون ابب اللباس أبواخر كتبهم الباب يف كتاب الصالة ، وإال فأكثر أهل 

فهذا اإلمام البخاري ذكر كتاب اللباس بعد كتاب األطعمة يف صحيحه ، وهكذا صنع 
 اإلمام أبو داود وغريه من أهل احلديث . 
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 الشرح: 

استفتح املؤلف رمحه هللا ابب اللباس حبديث أيب مالك األشعري أن النيب صلى هللا عليه 
 وسلم قال : ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير " 

 ؤلف رواه أبو داود وأصله يف البخاري . قال امل
عن أيب عامر  بن غنمهذا اخلرب رواه أبو داود من طريق عطية بن قيس عن عبدالرمحن 

 األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم به . 
ولكن وقع يف بعض النسخ يف سنن أيب داود ) اخلز ( بدل ) احلر( ، وأكثر أهل العلم 

 على إنكار هذا .



م ابن العريب رمحه هللا أن اخلز تصحيف وأن الصواب ) احلر واحلرير( ولذلك وقد جز  
قال أبو داود يف سننه عقب رواية احلديث " وعشرون نفساً من أصحاب رسول هللا أو 

 أكثر يلبسون اخلز ، منهم أنس بن مالك والرباء بن عازب " . 
س بلفظ ) ليكونن من واخلرب رواه اإلمام البخاري يف صحيحه من طريق عطية بن قي

أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف ( احلديث ، وقد صححه مجع غفري 
من أهل احلديث واحتجوا به على حترمي لبس احلرير وحترمي استماع آالت األغاين 

 والطرب . 
 قوله " ليكونن من أمِت " : 

ميت ( مع أنه صلى هللا عليه استشكل بعض أهل العلم قوله صلى هللا عليه وسلم )من أ
 وسلم قال يستحلون واملستحل للمحرمات اجملمع عليها كافر ابإلمجاع . 

 إذاً فلم قال النيب صلى هللا عليه وسلم "من أميت "؟.
 اجلواب على أحد وجهني :  

إما أن يقال أن املراد ابألمة هنا أمة الدعوة وليس املراد أمة اإلجابة ، فعلى هذا يزول 
 كال فلم جيعلهم النيب صلى هللا عليه وسلم من أمة اإلجابة . اإلش

أما على الوجه الثاين وهو أن املراد ابألمة هنا أمة اإلجابة فيخرج أيضاً على أحد 
 الوجهني:

الوجه األول/ أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال )من أميت( وذلك قبل استحالهلم احلر  
 واحلرير واخلمر واملعازف . 

 ه الثاين / أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرد بقوله يستحلون أهنم يبيحون الوج
وإمنا املراد أهنم يفعلون هذه األفعال كاملستحلني هلا ، وذلك ملداومتهم عليها وعدم 

 االبتعاد عنها .



 قوله " اِْلر " : 
 لون اخلز(بكسر احلاء واملراد هنا الفرج وهو الزىن ،وأما على رواية أيب داود )يستح

وهو نوع من أنواع احلرير ، وقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف حكمه ، فذهب بعض 
أهل العلم وهو األكثر إىل حترمي لبسه ألنه نوع من أنواع احلرير وقد جاء يف سنن أيب 

 داود من حديث معاوية أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) ال تركبوا اخلز والنمار( . 
ين يف املسألة : أنه ال مانع من لبس اخلز وهذا مروي عن مجاعة من أصحاب القول الثا

النيب صلى هللا عليه وسلم ، فقد نقله أبو داود عن أكثر من عشرين نفساً من الصحابة 
، وذكر اإلمام أبو بكر بن أيب شيبة رمحه هللا يف املصنف عدة آاثر عن الصحابة جبواز 

ضعفون األحاديث الواردة عن النيب صلى هللا عليه لبس اخلز ، وأصحاب هذا القول ي
 وسلم  ابلنهي عن لبس اخلز ولكن صححها غري واحد من أهل العلم.

وقد تقدم عندان أنه وقع يف بعض النسخ من سنن أيب داود " يستحلون اخلز واحلرير"  
واع من ، وأيضاً اخلز نوع من أنواع احلرير كاألبريسم والديباج وكالقسي ، هذه كلها أن

أنواع احلرير ال جيوز لبسها ، ولذلك األحوط واألورع للمؤمن أن يدع اخلز فال يلبسه 
 وال جيلس عليه . 
 قوله " اْلرير ": 

املراد هنا ابحلرير الطبيعي اخلالص ، وأما إذا كان مشوابً بغريه فإن كان احلرير أكثر من 
جائز كما سيأيت إن شاء هللا بيانه  أربعة أصابع فإنه حمرم أيضاً ، وأما إن كان أقل فإنه

يف حديث عمر ، واحلرير حمرم على الرجال مباح للنساء يف قول مجاهري العلماء وفيه 
 مذاهب :

: إابحته مطلقاً للرجال والنساء وهذا مذهب ضعيف خمالف لألحاديث املذهب األول
 الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم . 



 لقاً يف حق الرجال والنساء وهذا أيضاً ضعيف . : حترميه مط املذهب الثاين
: منعه عن الرجال مطلقاً وإابحته للنساء مطلقاً وهذا املذهب أيضاً  املذهب الثالث

ضعيف وهو مروي عن علماء املالكية فيمنعونه يف حق الرجال مطلقاً وال أيذنون 
 إبصبع وال إصبعني . 

أربع أصابع ، وإابحته للنساء مطلقاً. : منعه عن الرجال إال مقدار  املذهب الرابع
وهذا املذهب هو مذهب احملققني وقد جاء هذا القول منصوصاً عليه عن النيب صلى 

 هللا عليه وسلم . 
وقد جاء يف الصحيحني وغريمها عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

ث شعبة عن عبدالعزيز بن " من لبس احلرير يف الدنيا فلن يلبسه يف اآلخرة " من حدي
صهيب عن أنس بن مالك ، واخلطاب هنا للرجال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أذن 

 به للنساء ، فعلم حينئذ عدم دخوهلن يف اخلطاب . 
 وإن قال قائل ما احلكمة من منع لبس احلرير ؟ 

تصاف فاجلواب : أن لبس احلرير يكسب الرجال التخنث وامليوعة وهم مطالبون ابإل
 بضد هذا من اخلشونة والقوة والبسالة . 

الوجه الثاين : أن يف لبس احلرير تشبهاً ابلنساء واملخنثني والتشبه ابلنساء حمرم . الوجه 
الثالث : أن يف لبس احلرير دليالً ظاهراً على اإلعراض عن حقيقة العبودية واإلعراض ملا 

 إبصالح الظواهر دون البواطن .  خلق له العبد من التفرغ للعبادة وعدم اإلشتغال
 قوله " واْلمر واملعازف " : 

أما اخلمر فقد كان مباحاً يف أول األمر مث نسخت إابحته فحرم ، وأمجع العلماء على 
 حترميه ، وحقيقة اخلمر ما قال عنه أمري املؤمنني عمر : ما خامر العقل . 

 ثريه فقليله حرام". وكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ما أسكر ك



 قوله " واملعازف ": 
 بسائر أنواعها وأشكاهلا.

والشاهد من سياق احلديث للرتمجة قوله صلى هللا عليه وسلم " احلرير" فال يصح سرت  
 العورة ابحلرير ، فسرت العورة شرط لصحة الصالة ولكن ال جيوز سرتها ابحلرير 

 ته إال من ثياب احلرير فماذا يصنع ؟ . فإن قال قائل إذا مل جيد املرء ما يسرت عور 
اجلواب: يرتكب أدىن املفسدتني ، إما أن يقال يصلي عرايانً ، وهذه مفسدة بال ريب 

. 
وإما أن يقال يسرت عورته بثوب حرير وهذه مفسدة بال ريب حيث فعل حمرماً فيقدم 

 حينئذ سرت العورة بثوب احلرير ، ملاذا ؟ . 
رماً لذاته إمنا هو حمرم لغريه ، واحملرم لغريه جيوز فعله عند احلاجه ألن حترمي احلرير ليس حم

، وهذه قاعدة عند أهل العلم ذكرها شيخ اإلسالم يف الفتاوى ، وابن القيم وشرحها 
شرحاً موسعاً أبعالم املوقعني ، ولذلك أذن الرسول صلى هللا عليه وسلم بلبس احلرير 

 ه ما أذن الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أصالً .من أجل احلكة إذ لو كان حمرماً لذات
 
 
 

َهِب  ََنَى اَلنَِّبُّ  }قَاَل:  َوَعْن ُحَذيْ َفَة  -525 َأْن َنْشَرَب ِف آنَِيِة اَلذَّ
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  .ْلُبَخاِريُّ اَ 
 

 الشرح : 



وعن حذيفة رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نشرب يف آنية 
الذهب والفضة وأن أنكل فيها وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه " رواه 

 البخاري . 
ل حدثين أيب قال البخاري رمحه هللا حدثنا علي بن عبدهللا قال أخربان وهب بن جرير قا

 عن ابن جنيح عن جماهد عن ابن أيب ليلى عن حذيفة رضي هللا عنه به .
وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري أن البخاري ومسلماً قد خرجا هذا احلديث 

عن حذيفة من عدة أوجه وليس يف شيء منها هذه اللفظة وهي قوله " وأن جنلس 
 عليه " . 

د جاء يف صحيح اإلمام مسلم من حديث سفيان عن ولذلك قد يقال بشذوذها ، فق
ابن أيب جنيح به ، وليس فيه " وأن جنلس عليه " ، وسفيان أوثق من جرير ، فوجب 

 تقدم روايته على رواية جرير ، خصوصاً أن سفيان قد توبع عليه . 
وقد جاء اخلرب يف الصحيحني من طريق سيف بن أيب سليمان عن جماهد عن أبن أيب 

ن حذيفة بدون قوله " وأن جنلس عليه " ، ورواه الشيخان من طريق شعبه عن ليلى ع
احلكم بدون هذه اللفظة أيضاً ، وروايه أيضاً من طرق أخرى ليس يف شيء منها " وأن 

 جنلس عليه ".
فقد تفرد هبذه اللفظة جرير عن ابن أيب جنيح ،وقد خولف جرير وابن أيب جنيح فيه 

 واحلق شذوذها . 
 

 َنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :  قوله "
النهي هو ما هني عنه الشارع هنياً جازماً ، وحكم النهي التحرمي يف األصل ما مل مينع 

 من ذلك مانع .



 قوله " أن نشرب ِف آنية الذهب والفضة ": 
نقل بعض أهل العلم اإلمجاع على هذه املسألة ، وقد تقدم بسط كالم العلماء هبذه 

 وذكر مذاهبهم أبدلتها يف ابب اآلنية . القضية 
 
 
 

 قوله " وعن لبس اْلرير والديباج " : 
احلرير تقدم الكالم عليه ، وأما الديباج فهو اإلبريسم بكسر اهلمزة وسكون املوحدة 

وفتح الراء ، وجيوز يف السني الوجهان الفتح والضم ، وهو نوع من أنواع احلرير ال جيوز 
 ه ملا يكسب لبسه للرجال من التخنث وامليوعة . لبسه وال اجللوس علي

 قوله " وأن َنلس عليه " : 
هذه اللفظة وإن كانت شاذة إال أن العمل عليها عند مجهور أهل العلم ، وذلك 

حلديث معاوية عند أيب داود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال تركبوا اخلز وال 
اع احلرير ،وإذا حرم أيضاً لبس احلرير فبال ريب النمار " ، واخلز كما سبق نوع من أنو 

 حيرم أيضاً اجللوس عليه ألن العلة واحدة . 
وقد اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف حكم اجللوس على احلرير يف حق النساء واحلق 
أننا كما قلنا بتحرمي اجللوس يف حق الرجال عليه ألن اجللوس مبنزلة اللبس نقول عن 

ا أننا أذان هلن بنصوص صحيحة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم النساء كذلك ، مب
 جبواز لبس احلرير كذلك يؤذن هلن ابجللوس عليه .

 

 



 
 
 
 
 

َعْن لُْبِس َاْْلَرِيِر ِإالَّ َمْوِضَع  ََنَى اَلنَِّبُّ  }قَاَل:  َوَعْن ُعَمَر  -526
َفٌق   {ِإْصبَ َعْْيِ, َأْو َثاَلٍث, َأْو َأرَْبٍع   َعَلْيِه, َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم  . ُمت َّ

 الشرح : 
وعن عمر رضي هللا عنه قال : هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن لبس احلرير إال 

 موضع إصبعني أو ثالث أو أربع " . متفق على صحته . 
قال البخاري حدثنا آدم بن إايس قال أخربان شعبة قال حدثنا قتادة قال مسعت أاب 

 نهدي حيدث عن عمر فذكره . عثمان ال
ورواه مسلم من طريق معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن عامر بن شراحيل 

 الشعيب عن سويد بن غفلة عن عمر به . 
واحلديث صريح يف النهي عن لبس احلرير وهذا خمصوص يف حق الرجال ، وقد نقل 

ال يصح هذا النقل فاملخالف بعضهم اإلتفاق على حترمي لبس احلرير يف حق الرجال ، و 
 موجود .

واحلق أن يقال : وذهب مجهور أهل العلم ، وهو احلق والصواب إىل حترمي لبس احلرير  
يف حق الرجال إال ما أذن النيب صلى هللا عليه وسلم فيه مقدار إصبع أو إصبعني أو 

ى هللا عليه ثالث أو أربع ، وهذا آخر ما ذكر يف الرتخيص يف لبس احلرير عن النيب صل



وسلم ، وسواء كانت هذه األصابع جمتمعة أو متفرقة ال فرق بني األمرين ، علماً أن 
 أكثر طرق احلديث ليس فيها هذا االستثناء بل هي عامة يف النهي عن لبس احلرير . 

 
 

زَُّبْْيِ ِف َوال رَخََّص ِلَعْبِد اَلرََّْحَِن ْبِن َعْوٍف, َأنَّ اَلنَِّبَّ   َوَعْن أََنٍس  -527
ٍة َكاَنْت ِِبَِما  َفٌق َعَلْيِه   .  {َقِميِص َاْْلَرِيِر, ِف َسَفٍر, ِمْن َحكَّ  ُمت َّ

 
 الشرح :

وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص لعبدالرمحن بن عوف 
 والزبري يف قميص احلرير يف سفر من حكة كانت هبما " هذا احلديث متفق عليه .

 ا احلديث متفق عليه . هذ
قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا أمحد بن املقدام قال أخربان خالد بن احلارث عن 

 سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنساً حدثهم . 
وقال اإلمام مسلم حدثنا أبو كريب حممد بن العالء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد 

 بن أيب عروبة به . 
 مسلم أيضاً من طريق شعبة عن قتادة به . ورواه البخاري و 

 وخرجاه أيضاً من طريق مهام عن قتادة به . 
وقد جاء يف بعض طرق احلديث أن الرتخيص وقع يف السفر يف غزوة غزاها النيب صلى 

هللا عليه وسلم ، والرخصة ال تكون إال بعد عزمية ، فكون النيب صلى هللا عليه وسلم 



يفهم منه أن لبس احلرير ال جيوز شرعاً يف حق الرجال ، وقد رخص هلما يف لبس احلرير 
 تقدم أدلة هذا وأن لبس احلرير يف حق الرجال كبرية من كبائر الذنوب .

 وتقدم أيضاً أن املراد ابحلرير الطبيعي وأما احلرير الصناعي فال أيخذ هذا احلكم .  
 وحنو ذلك .وحديث الباب يدل على الرتخيص يف لبس احلرير ألجل احلكة 

فإن قال قائل أمل يرد يف األخبار أن هللا جل وعال مل جيعل شفاء األمة فيما حرم عليها  
فكيف أيذن النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتداوي يف األمر احملرم وجيعله النيب صلى هللا 

 عليه وسلم شفاء هلذا الداء ؟ . 
 مل جيعل شفاء أميت فيما حرم فاجلواب: أن املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم "إن هللا

عليها " يف األمور اليت تدخل اجلوف ، هكذا خرجه شيخ اإلسالم وقال : وأما األمور 
الظاهرة فال تدخل يف هذا ، وهذا اجلمع ال بد من مثله ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 رخص يف احلرير وهو أمر ظاهري ال يؤكل وال يشرب . 
جواز فعل احملرم للحاجة إال أن ابن القيم رمحه هللا ذكر يف ويؤخذ من هذا احلديث 

أعالم املوقعني أن هذا احملرم لغريه ال لذاته ، فإذا كان احملرم للغري فإنه يؤذن به للحاجة 
 . 

 وما هي احلاجة ؟ هي ما احتاج إليها اإلنسان حبيث أنه لو مل يفعلها لتكلف املشاق. 
 نسان إال هبا . أما الضرورة فهي ما ال يعيش اإل

 فإن قال قائل إذا لبس املرء احلرير للحاجة هل يدخل يف حديث أنس يف الصحيحني
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ؟ . 

اجلواب : إن معىن حديث أنس من لبسه لغري حاجة ، وأما من لبسه للحاجة كفعل 
لزبري فإنه يلبسه يف اآلخرة إن دخل اجلنة ، هذا الذي يظهر وهللا عبدالرمحن بن عوف وا

 أعلم . 



 
 
 
 
 

ُحلًَّة ِسَْيَاَء, َفَخَرْجُت ِفيَها,  َكَساين اَلنَِّبُّ   }قَاَل:  َوَعْن َعِليٍ   -528
َفٌق َعَلْيِه,   {فَ َرأَْيُت اَْلَغَضَب ِف َوْجِهِه, َفَشَقْقتُ َها َبْْيَ ِنَساِئي    .َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم ُمت َّ

 
 الشرح : 

وعن علي رضي هللا عنه قال كساين النيب صلى هللا عليه وسلم حلة سرياء فخرجت 
 فيها، فرأيت الغضب يف وجهه ، فشققتها بني نسائي " .

 هذا اخلرب متفق على صحته . 
دامللك قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا سليمان بن حرب قال أخربان شعبة عن عب

بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه به. وقال مسلم 
 حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبدامللك بن ميسرة به . 

 قوله " حلة سْياء"  : 
احللة تتكون من إزار ورداء ، والسرياء بكسر السني على وزن فعالء ، وقد ذكر بعض 

 أنه ليس يف األمساء على وزن " فعالء " سوى سرياء . أهل اللغة 
 والسرياء ضرب من ضروب احلرير ، فيؤخذ من هذا اعتبار املعاين دون األمساء 



فكون احلرير يسمى هبذا اإلسم أو بغريه من االمساء ال يغري حكمه ،ومن يتعامل مع 
يقي مع املسميات دون األمساء دون املسميات فقد غلط غلطاً بيناً ، فإن التعامل احلق

 األمساء ومع احلقائق دون غريها. 
 قوله " فلبستها فتغيض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :

فهم علي رضي هللا عنه من إعطاء النيب صلى هللا عليه وسلم له هذه احللة أن يلبسها 
 بينما أعطاه النيب صلى هللا عليه وسلم هذه احللة ليهبها نساءه . 

من هذا احلديث أن فهم الصحايب ليس حبجة على وجه اإلطالق ، فقد فقد يؤخذ 
يَن آَمُنوا َوملَْ خيطئ الصحايب ابلفهم ، كما جاء يف الصحيحني حني أنزل هللا )  الَّذي

 ( ، قالوا : اي رسول هللا أينا مل يظلم نفسه . يَ ْلبيُسوا إيميَاهَنُْم بيظُْلمٍ 
 ابلظلم الذي تذهبون إليه " . فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : ليس

وبني هلم أنه ليس األمر كما فهمتم ، وهكذا األمر يف حديث الباب فإن علياً رضي هللا 
عنه فهم أنه يلبس هذه احللة بينما غضب النيب صلى هللا عليه وسلم عليه وتغيض حىت 

 نزعها وقسمها مُخراً بني نساءه. 
هللا فإن النيب صلى هللا عليه وسلم  ويؤخذ من احلديث الغضب عند إنتهاك حرمات

 غضب على علي رضي هللا عنه . 
ويؤخذ من احلديث جواز لبس احلرير للنساء ، وهذا مذهب مجاهري العلماء وقد جاء 
عن بعض أهل العلم منع هذا وهو قول مرجوح واألحاديث متكاثرة جبواز لبس احلرير 

 يف حق النساء . 
 

َهُب َواْْلَرِيُر  }قَاَل:  نَّ َرُسوَل َاَّللَِّ أَ  َوَعْن َأِب ُموَسى  -529 ُأِحلَّ اَلذَّ
ََّنِث ُأمَِِّت, َوُحر َِم َعَلى ذُُكورِِهْم.  ِْمِذيُّ َوَصحََّحُه . َرَواُه َأَْحَُد, َوالنَّ{ْلِِ , َواَلَتِ    .َساِئيُّ



ب وعن أيب موسى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" أحل الذه
 واحلرير إلانث أميت وحرم على ذكورها" . 

حديث أيب موسى خرجه اإلمام النسائي رمحه هللا من طريق أيوب عن انفع عن سعيد 
 بن أيب هند عن أيب موسى به .

 ورواه الرتمذي وصححه من طريق عبيدهللا بن عمر العمري عن انفع به . 
 يب هند مل يلق أاب موسى .وقد قال اإلمام أبو حامت وغريه من احملدثني : ابن أ

فاحلديث إذاً فيه إنقطاع بني سعيد بن أيب هند وأيب موسى األشعري ، ولكن جاء 
للحديث ما يشهد له ، فقد رواه اإلمام أبو داود يف سننه والنسائي كالمها عن قتيبة بن 

سعيد قال أخربان الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب أفلح اهلمداين عن 
 بن زرير قال مسعت علياً يقول أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلرير عبدهللا

فجعله يف ميينه وأخذ الذهب فجعله يف مشاله مث قال مها حرام على ذكور أميت( ، 
 ومفهومه أهنما حل إلانثها ، وقد جاء هذا املفهوم مصرحاً به عند ابن ماجه رمحه هللا . 

فلح فقد روى عنه ثقتان فأكثر وذكره العجلي رمحه هللا وهذا احلديث يف إسناده أبو أ
 يف ثقاته . 

 وأما عبدهللا بن زرير فإنه ثقة ، فقد مسع علياً .
واخلرب ال أبس إبسناده وهو يدل على حترمي لبس احلرير والذهب على الرجال ، أما  

ث احلرير فقد سبقت األدلة يف هذا ، وأما الذهب فقد جاء يف الصحيحني من حدي
الرباء أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن التختم ابلذهب " ، وغري التختم مبنزلته ، 

فالذهب ال جيوز لبسه على الرجال مطلقاً وكذلك ال جيوز إلباسه الصبيان الصغار ألن 
النيب صلى هللا عليه وسلم قال "حرام على ذكورها" ولفظ الذكر يشمل الصغري والكبري 



لفظ حىت يرد ما يقيده ، وأما لبس احلرير والذهب على النساء فال ، فنأخذ بعموم ال
 مانع منه . 

وقد تقدم أن املرأة تستعمل احلرير يف سائر وجوه اللبس وكذلك الذهب جيوز للمرأة 
أََوَمْن مطلقاً سواء كان حملقاً أو غري حملق فجمال املرأة ابلذهب كما قال هللا تعاىل )

أُ يفي احلْيْليَ   (.ةي َوُهَو يفي اخلْيَصامي َغرْيُ ُمبينيٍ ي َُنشَّ
 وقال الشاعر:  

 وما احللي إال زينًة من نقيصٍة     يتمُم من حسٍن إذا احلسُن قصرا
 فإن احللي للمرأة يعطيها نظرة ومجااًل ويعوض النقص الذي يلحقها فيتمم حسنها 

 ا يف مواضعها . وهناك مسائل كثرية تتعلق بلبس الذهب وحنوه وسوف أييت الكالم عنه

 
 

ُهَما; َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  -530  }قَاَل:  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْْيٍ َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
َ ُيُِبُّ ِإَذا أَنْ َعَم َعَلى َعْبٍد َأْن يَ رَ  َهِقيُّ   .   {أَثَ َر ِنْعَمِتِه َعَلْيِه ى ِإنَّ َاَّللَّ  َرَواُه اَْلبَ ي ْ

 
 الشرح:

حصني رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إن هللا حيب عن عمران بن 
 إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه " . 

املؤلف رمحه هللا اقتصر يف عزوه للبيهقي ، مع أنه قد رواه اإلمام النسائي وأبو داود 
 والرتمذي . 



الة عن أيب رجاء العطاردي أما البيهقي فقد رواه من طريق شعبة عن الفضيل بن فض
 عن عمران به . 

وأما النسائي وأبو داود فقد روايه من طريق أيب اسحاق السبيعي عن أيب األحوص عن 
 أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم به ، وسنده صحيح . 

وأما الرتمذي فرواه من طريق مهام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
  به. عن النيب صلى هللا

واحلديث دليل على مشروعية لبس املالبس اجلميلة احلسنة ، وهذا اخلرب مقيد فيما إذا 
 أنعم هللا على العبد ، أما كون املرء يقرتض ليتجمل فهذا غلط . 

ويف احلديث دليل على أن لبس املالبس اجلميلة وتطلبها من غري حتمل ديون ليس به 
ن مسعود يف صحيح اإلمام مسلم أن النيب أبس بل هو حممود ، ولذلك يف حديث اب

صلى هللا عليه وسلم قال " ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب " فقال 
 رجل : اي رسول هللا الرجل حيب أن يكون نعله حسناً وثوبه حسناً . 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم "إن هللا مجيل حيب اجلمال " أي أن هذا ليس من 
 مث بني الرسول صلى هللا عليه وسلم ما هو الكرب فقال : الكرب بطر احلق وغمط الكرب

 الناس " .
 : بفتحتني أي دفعه والوقوف بوجه صاحبه .  قوله " بطر اْلق "

 : أي احتقارهم وإزدراؤهم .  وقوله " وغمط الناس "
بن أيب طالب وقد ذكر اإلمام اخلطيب البغدادي رمحه هللا يف كتابه اجلامع ، عن علي 

 أنه كان يتمثل هبذه األبيات : 



 أجد الثياب إذا اكتسيت فإهنا        زين الرجال هبا تعز وتكرم
ودع التواضع يف الثياب حتواب        فاهلل يعلم ما جتن وتكتم    

ف   راثث ثوب   ك ال يزي   دك زلف   ة         عن   د اإلل   ه وأن   ت عب   د جم   رم           
ختشى اإلله وتتقي ما حيرم    وهباء ثوبك ال يضرك بعد أن   

فطلب اجلميل من الثياب واملالبس والنعال أمر حممود رغب فيه النيب صلى هللا عليه 
 وسلم وحث أمته على هذا ، وهذا يعترب من شكران النعم .
 وقوله ِف اْلَب " ُيب أن يرى أثر نعمته على عبده " : 

واملعتزلة واألشاعرة فأهل السنة يثبتون هلل فيه إثبات صفة احملبة هلل تعاىل خالفاً للجهمية 
عز وجل الصفات إثبااتً من غري متثيل وتنزيهاً بال تعطيل ألن هللا ليس كمثله شيء يف 

 ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله وهو السميع البصري .
ُهمقال تعاىل)   ب ُّ بُّونَه ْ حيُي  ( والود هو غاية احلب .  َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ، وقال تعاىل )  (ُ َوحيُي

ُ وقال تعاىل )  بُّوَن اَّللََّ َفاتَّبيُعويني حُيْبيْبُكْم اَّللَّ ُتْم حتُي ( ، واألدلة على إثبات صفات ُقْل إيْن ُكن ْ
احملبة كثرية جدًا ومن السنة ما جاء يف الصحيحني عن سهل بن سعد أن النيب صلى 

 حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله " هللا عليه وسلم قال" ألعطني الراية غدًا رجالً 
 احلديث .

وهللا عز وجل حيب كل مؤمن تقي كما أنه يبغظ كل فاجر شقي ، وقد أولت األشاعرة 
صفة احملبة بعالمة الرضا أو بعالمة القبول وحنو ذلك ، وهذا غلط وحتريف للكلم عن 

ر لوازمها من عالمة مواضعه وأهل السنة يثبتون هلل صفة احملبة مث يتبعون ذلك بذك
 القبول والرضا وحنو ذلك . 

وأما تفسري احملبة ابلرضا أو ابلقبول فهذا إحلاد أبمساء هللا وصفاته ، ونظري هذا تفسري 
 الرمحة ابإلنعام وتفسري الغضب إبرادة اإلنتقام . 



 قال ابن القيم رمحه هللا : 
 ن إايك واإلحلاد فيها إنه         كفر معاذ هللا من كفرا

 وحقيقة اإلحلاد فيها امليل      ابإلشراك والتعطيل والنكران 
 فامللحدون إذاً ثالث طوائف   فعليهم غضب من الرمحن 

 

  {ََنَى َعْن لُْبِس اْلَقِسيِ  َواْلُمَعْصَفِر  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن َعِليٍ   -531
 َرَواُه ُمْسِلٌم  . 

 
 الشرح : 

عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبس القسي وعن علي رضي هللا 
 واملعصفر " رواه مسلم . 

قال مسلم حدثنا حيي بن حيي قال أخربان مالك عن انفع عن ابراهيم بن عبدهللا بن 
 حنني عن أبيه عن علي رضي هللا عنه به . 

 يف رواية وقد جاء يف مسلم ) وعن التختم ابلذهب وقراءة القرآن يف الركوع ( ، و 
 ) ويف السجود (. 

 وجيوز كسرها يف لغة والفتح أشهر عند أهل احلديث . قوله " القسي"
و" القسي" ثياب مضلعة ابحلرير ، وظاهر احلديث يدل على حترمي لبسها ألن النهي  

يقتضي التحرمي ما مل يوجد صارف ، وال صارف هلذا اخلرب ، وقد تقدم أن النيب صلى 
 يرخص يف احلرير إال مقدار أربع أصابع وما زاد على هذا فإنه حمرم هللا عليه وسلم مل

 سواًء كان جمتمعاً أم متفرقاً . 



 قوله " واملعصفر " :
أي وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن املعصفر ، والُعصفر بضم العني وسكون الصاد  

 وضم الفاء نبت مشهور أبرض العرب تصبغ الثياب به . 
نه النيب صلى هللا عليه وسلم ، وظاهر النهي التحرمي وهبذا قال اإلمام والعصفر هنى ع

أمحد ، إلنه ال َيصَبغ ابلعصفر إال الكفار ، وحنن منهيون عن التشبه هبم والعجيب مع 
ورود احلديث بلفظ النهي إال أن مجاهري العلماء من األحناف واملالكية والشافعية يرون 

ح وصريح يف النهي ، أيضًا يشهد له اخلرب الذي جواز لبس املعصفر واحلديث صحي
 بعده . 

 
 

ُهَما, قَاَل:  -532  رََأى َعَليَّ اَلنَِّبُّ  }َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمِرٍو َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
  . َرَواُه ُمْسِلمٌ   {ثَ ْوَبْْيِ ُمَعْصَفَرْيِن, فَ َقاَل: "ُأمَُّك َأَمَرْتَك ِِبََذا?" 

  الشرح :
وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: " رأى علي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ثوبني معصفرين فقال" أمك أمرتك هبذا " . 
وهذا اخلرب رواه مسلم يف صحيحه فقال حدثنا داود بن رشيد قال أخربان عمر بن 

هللا بن أيوب املوصلي عن إبراهيم بن انفع عن سليمان بن األحول عن طاووس عن عبد
 عمرو بن العاص . 

 وفيه عند مسلم اغسلهما اي رسول هللا قال : بل أحرقهما " . 
وجاء عند مسلم أيضاً أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له " إن هذه من ثياب الكفار 

 فال تلبسها " . 



 ويف احلديث دليل على حترمي لبس املعصفر ، وعندان داللتان دالتان على التحرمي : 
َوَمْن يَ ْعصي اَّللََّ َوَرُسوَلُه : النهي ، فاألصل يف النهي التحرمي لقول هللا )  داللة األوَلال

 ( .فَ َقْد َضلَّ َضالاًل ُمبييناً 
ويف صحيح البخاري من طريق فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء بن  

خلون اجلنة إال من يسار عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كل أميت يد
أىب قالوا : ومن أيىب ، قال : من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب "  واخلرب 
صريح يف كون النهي يقتضي التحرمي ، فإن من عصى الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد 
أىب من دخول اجلنة وهذا يقتضي أن معصيته موجبة لدخول النار ومانعة من دخول 

 اجلنة . 
: التشبه ابلكفار ، وظاهر احلديث بل صرحيه أن التشبه يقع يف اللباس   لة الثانيةالدال

كما يقع يف غريها ، ولذلك جاء يف صحيح مسلم من طريق أيب عثمان النهدي عن 
 عمر رضي هللا عنه أنه قال " وإايكم والتنعم وزي أهل اإلشراك " . 

حلركات أو يف رطانة أو يف األعمال والتشبه ابلكفار حمرم سواًء كان يف املالبس أو اب
وذلك ملا رواه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق عبدالرمحن بن اثبت بن ثوابن عن 

حسان بن عطية عن أيب منيب اجلرشي عن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال : بعثت ابلسيف حىت يعبد هللا وحده ال شريك له وجعل رزقي 

ظل رحمي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري" ، الشاهد " ومن تشبه حتت 
 بقوم فهو منهم " . 

قال شيخ اإلسالم يف اإلقتضاء " إسناده جيد " ، وظاهر احلديث يقتضي كفر املتشبه 
 هبم وأقل أحواله التحرمي . 



وال جيوز فدل إذاً خرب الباب على حترمي لبس املعصفر ألن املعصفر من مالبس الكفار 
 للمسلم أن يتشبه هبم .

ودل اخلرب أيضاً على جواز العقوابت املالية ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر  
عبدهللا بن عمرو أن حيرق ثوبيه مع أن هذا ال جيب شرعاً وإمنا يكتفي بغسلهما ، وأمر 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم لعبدهللا من ابب التعزير . 
على إنكار املنكر يف احلال ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم حني  ويف احلديث دليل

رأى الثوب املعصفر على عبدهللا أنكر عليه وقال من أمرك هبذا ، وهتكم به وقال : 
 )أمك أمرتك هبذا( كالعاتب عليه . 

ويف احلديث دليل على إمتثال الصحابة رضي هللا عنهم ألوامر النيب صلى هللا عليه 
ال عبدهللا : مسعنا وأطعنا ، خالفاً لبعض الناس إذا أمر مل ميتثل يف وسلم حيث ق

األصل وإذا هنى قال : مسعنا وعصينا وهذه خصلة من خصال املنافقني ، وقد ذكر هللا 
يف غري ما آية من كتابه أن من صفات املؤمنني أهنم يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

وصفات الذين خيافون يوماً عبوساً قمطريراً وهذه من صفات املؤمنني وصفات احملسنني 
، وأما املتنكبون عن الصراط املستقيم املعارضون ملا جاءت به األنبياء والرسل فإهنم ال 

ينقادون لألمر وال يرعوون عن ترك النهي فهم مرتكبون لكل كبرية اتركون لكل طاعة 
لة الثانية إرتكاب النواهي فقد مجعوا خصلتني ذميمتني اخلصلة األوىل ترك األوامر واخلص

 وبعضهم يضيف إىل ذلك خصلة اثلثة وهي معارضة احلق ابلشبه الباطلة . 
ويف احلديث رد على من زعم أن التشبه ال يقع يف اللباس كما زعم ذلك بعض 

املتأخرين ، فإن هذه األخبار واألحاديث صرحية بوقوع التشبه ابلثياب " اللباس " وأما 
تشبه ال يقع ابللباس ومل يذكر دليالً عليه غاية ما عنده نقل العدم ، قول بعضهم أبن ال

وقد نقلنا له من األحاديث الصرحية الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما 



يقتضي ذم التشبه ابلكفار يف مالبسهم ، كما يفعله بعض الناس من لبس البنطلون 
 الكفار ومن شعارهم .والبدلة هذا حمرم ألن هذا اللباس من مالبس 

وأنت تستعجب حني تدخل بعض املستشفيات ال تفرق بني املسلمني والكفرة جتد 
 املسلم قد حلق حليته وأسبل سراويله ولبس ما يسمى ابلبنطلون وجتد الكافر كذلك 

واملصيبة العظيمة أنك جتد املسلم جبوار الكافر يتحداثن ويضحكان وهذه ابحلقيقة من 
شرع نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ومن مثار التشبه ابلكفار ومن مثار  التساهل ابتباع

 التعاليم الفاسدة . 

 
 

ُهَما  -533 َا َأْخَرَجْت ُجبََّة َرُسوِل  }َوَعْن َأْْسَاَء بِْنِت َأِب َبْكٍر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ َأَنَّ
يَباِج َمْكُفوَفَة َاْْلَْيِب َواْلُكمَّْْيِ َواْلَفْرجَ  َاَّللَِّ  , اِبلدِ   َرَواُه أَبُو َداُوَد    {ْْيِ
 

 الشرح : 
وعن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما أهنا أخرجت جبة رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم مكفوفة اجليب والكمني والفرجني ابلديباج . 
 رواه أبو داود يف سننه من طريق عيسى بن يونس عن املغرية بن زايد قال حدثين عبدهللا

 بن عمر موىل أمساء قال قالت أمساء به . 
ورواه مسلم يف صحيحه بنحوه من طريق خالد بن عبدهللا عن عبدامللك عن عبدهللا 

 موىل أمساء وزاد فيه " وكانت عند عائشة حىت قُبضت فَقبضُتها" .
 ورواه البخاري رمحه هللا يف األدب املفرد عن مسدد عن حيي عن عبدامللك وفيه



 يلبسها للوفد واجلمعة " .  " وكان 
 قوله " اْلبة" : 

 اجلبة ثوب سابغ واسع .
 
 

 قوله " الديباج " : 
 الديباج ما غلظ من احلرير . 

وظاهر اخلرب أن النيب صلى هللا عليه وسلم لبس ثواًب فيه شيء من احلرير ، ولكن هذا 
 الشيء حيمل على أنه ال يتجاوز أربع أصابع .

لعلم بظاهر اخلرب على جواز لبس احلرير ما مل يكن خالصًا أما وقد احتج بعض أهل ا 
إذا كان تبعًا فإنه جيوز لبسه ولو جتاوز أربع أصابع ، ويف هذا إشكال فقد تقدم عندان 
خرب عمر يف الصحيحني )أن النيب هنى عن لبس احلرير إال موضع أصبعني أو ثالث أو 

 أربع ( ،واللفظ ملسلم .
حترمي لبس احلرير وإن كان تبعاً إذا جتاوز أربع أصابع فلذلك جيب  فهذا اخلرب يدل على 

علينا محل خرب أمساء على أن احلرير الذي يف اجلبة ال يتجاوز أربع أصابع مجعًا بني 
 األخبار .

 وقوله " فنحن نغسلها للمرض نستشفي ِبا" :
ة أنه ال وجه احتج بعض أهل العلم على مشروعية التربك يف ثياب الصاحلني ، واحلقيق

هلذا اإلستدالل فال يقاس على النيب صلى هللا عليه وسلم غريه ، فلو كان التربك بثياب 
الصاحلني أو عرقهم مشروعاً لفعله الصحابة مع خيار األمة أبو بكر وعمر وعثمان 

وعلي فهؤالء أفضل الصحابة ابتفاق أهل العلم ، ومل يكن أحد من التابعني وال من 



إىل هؤالء فيتربك هبم أو بعرقهم فلو كان هذا مشروعاً لبادروا إىل فعله الصحابة أييت 
فإهنم خري القرون وأحرص الناس على اإلتباع وأحبهم إىل اخلري ، وهذا األمر لو وقع 
لنقل إلينا نقالً متوتراً ألن هذا الفعل مما تتوافر اهلمم والداوعي على نقله ، فعلم علم 

 اليقني 
ه أن هذا الفعل مل يقع وأن الصحابة مل يكونوا يتربكون بثياب وال الذي ال ارتياب في

بعرق الصاحلني ، وإمنا يفعلون هذا مع النيب صلى هللا عليه وسلم خاصة وهذا جممع 
 عليه بني أهل السنة رمحهم هللا . 

 قوله" فكان يلبسها للوفد واْلمعة" : 
 للوفد واجلمعة .  فيه مشروعية ختصيص الثياب اجلميلة واملالبس الغالية

 وفيه مشرعية التجمل للوافدين وليوم اجلمعة . 
وفيه أمهية يوم اجلمعة إذ لو مل يكن يوم اجلمعة يومًا هامًا عظيمًا ما خصص له النيب 

 صلى هللا عليه وسلم لباساً خاصاً . 
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول رب العاملني  وبعد
 راج هذا الشرح لالستفادة منه  وهللا أعلم .فقد أذنت إبخ

 سليمان بن انصر العلوان
 التوقيع

 


