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 والزينة سلباآداب ال -11

  :فضل اللباس والزينة 

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) قال هللا تعالى: -1

 .[26]األعراف:

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َمْسعُواد  اْبِن َعْن  -2 َجن ةَ َمْن الال يَْدُخُل : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ة  ِمْن ِكْبر   ِمثْقَالُ  بِـهِ قَلْ  فِـيَكاَن  ُجَل يُ «. ذَر  ِحبُّ أْن يَُكوَن ـقال َرُجٌل: إن  الر 

ِكْبُر بََطُر الاَل، الَجـمَ ِحبُّ ـيٌل يُ َجـمِ إن  هللاَ »َحَسنَة ، قال:  لُـهُ َونَعْ  ا  َحَسن بُـهُ ثَوْ 

ِ َوَغْمُط الن اِس ال  .(1)أخرجه مسلم .«َحق 

 :منافع اللباس 

 الزينة وستر العورة. -1

(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) ل هللا تعالى:قا

 .[26]األعراف:

 الوقاية مما يضر: -2

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) قال هللا تعالى:

 .[81]النحل:(   ڍ ڌ ڌ ڎ

 :ما يسن من اللباس والزينة 

   (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) قال هللا تعالى: -1

 .[26]األعراف:

                                                 

 (.91برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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ِ الن   لَـى: َكاَن أَحبُّ الث ِيَاِب إِ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(1)متفق عليه ِحبََرةَ.الأْن يَْلبََسَها 

بَُسوا ِمْن لا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعب اس  وَ  -3

هَ اَض فَإِ البَـيَ ثِيَابُكُم  أخرجه أبو اداواد . «َها َمْوتَاُكمْ فِـيثِيَابُكْم َوَكف ِنُوا  ْيـرِ ا ِمْن خَ نـ 

 .(2) وابن ماجه

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىَكاَن أََحبُّ الث ِيَاب إِ  :قَالَتْ َرِضَي هللاُ َعْنـَها ةَ لَـمَ َعْن أُم ِ سَ وَ  -4

 .(3)اداواد والترمذي أخرجه أبو قَِميَص.ال

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -5 ُمْشِرِكيَن: الَخاِلفُوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(4)متفق عليه .«ى، َوأْحفُوا الش َواِربَ ل ِـحَ َوف ُِروا ال

ِفْطَرةُ ال»وُل: يَقُ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َسِمْعُت الن   قَاَل: َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -6

ُم األْظفَاِر، َونَتُْف ِلـيدَاادُ، َوقَصُّ الش اِرِب، َوتَقْ تِـحْ ِختَاُن، َواإِلسْ الٌس: َخـمْ 

 .(5)متفق عليه .«اآلبَاطِ 

لَْوال أْن أُشق  »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعنهُ أن  َرُسوَل ا َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ َرضَي هللاوَ  -7

َواِك َمَع ُكل ِ َصالة   تُـُهـمْ اِس، ألَمرْ الن   لَـى، أْو عَ تِـيأم   لَـىعَ  متفق  «.بِالس ِ

 .(6)عليه

بُْرادَة  َسْوادَاَء  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوِل اِلـرَ َصنَْعُت  :ا قَالَتْ ْنـهَ عَ  هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ وَ  -8

                                                 

 (.2079ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5813أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1472برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 4061برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 2)

 (.1746برقم )وأخرجه الترمذي (, 4025أخرجه البخاري برقم ) صحيح/( 3)

 (.259ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5892أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.257ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5891أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)

 (.252ومسلم برقم )واللفظ له، (, 887أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)
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َل َوَكاَن قَا بُـهُ ا قَاَل َوأَْحسِ فَـهَ َها َوَجدَ ِريَح الصُّوِف فَقَذفِـيا َعَرَق لَـم  فَلَبَسَها فَ 

ي ِبَةُ  بُـهُ تُْعجِ  يُح الط   .(1)أخرجه أحمد وأبو اداواد  .الر ِ

 :السنة التيامن في اللباس ونحوه 

يَـمُّ ال بُـهُ يُْعجِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَالَْت: َكاَن الن  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ   فِـيُن تـ 

 .(2)متفق عليه .ل ِـهِ كُ  ـهِ نِ َشأْ  فِـي، َوُطُهوِرِه، وَ ِلـهِ جُّ تَـرَ وَ  ِلـهِ تَنَعُّ 

 :ما يسن التزين من أجله 

 :أداء الصالة -1

 .[31]األعراف: (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى: 

 :الوفودعند استقبال يوم الجمعة، و -2

اَء يَـرَ سِ َخط اِب َرأى ُحل ة  الأن  ُعَمَر ْبَن  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ْبِن ُعَمرَ اَعْن 

ا يَْوَم تَـهَ ْيَت َهِذِه، فَلَبِسْ تَـرَ ، لَِو اشْ ٬: يَا َرُسوَل اَمْسِجِد، فَقالَ الِعْندَ باب 

إن َما يَْلبَُس َهِذِه َمْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َك. فَقال َرُسوُل الَـيْ عَِة، َوِلْلَوْفِد إذَا قَِدُموا عَ الُجـمُ 

 .(3)متفق عليه .«اآلِخَرةِ  فِـي لَـهُ ال َخالَق 

 :الطواف بالبيت الحرام -3

إلْحَراِمِه ِحيَن ملسو هيلع هللا ىلص ٬قالْت: ُكْنُت أَطي ُِب َرُسوَل ا َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ 

 .(4)متفق عليه .تِ البَـيْ قَْبَل أْن يَُطوَف بِ  ل ِـهِ حِ ـْحِرُم، َولِ ـيُ 

 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 4074برقم )وأخرجه أبو اداواد (, 26364برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

 (.268ومسلم برقم )واللفظ له، (, 168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2068ومسلم برقم )للفظ له، وا(, 886أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1189ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1539أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 :مجامع الناس كالعيد ونحوه -4

 فِـيقَاَل: أََخذَ ُعَمُر ُجب ة  ِمْن إِْستَْبَرق  تُبَاُع  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَماُعَمَر  ْبنِ َعْن ا

 َ ، اْبتَْع َهِذِه ٬فَقَاَل: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  ٬ا َرُسوَل ابِـهَ  تَـىالسُّوِق، فَأََخذََها فَأ

إِن َما َهِذِه ِلبَاُس َمْن الَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا لَـهُ ُوفُواِد، فَقَاَل الا ِلْلِعيِد وَ بِـهَ ْل تَـَجـم  

 .(1)متفق عليه .«لَـهُ َخالََق 

 :الزوجة لزوجها وعكسه -5

 .[228]البقرة:(   ڱڳ ڱ ڱ ڱ ڳ)قال هللا تعالى: 

 :ما يحرم من اللباس والزينة 

 لبس الذهب والحرير على الذكور. -1

ِريَر حَ الال تَْلبَُسوا »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  قَاَل: َسِمْعُت الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ُحذَْيفَةَ  -1

يبَاَج، َوال تَْشَربُوا  ِة، َوال تَأُْكلُوا الِة الذ َهِب وَ نِـيَ آ فِـيَوال الد ِ  فِـيِفض 

هَ ا، فَإِ فِـهَ ِصَحا  .(2)متفق عليه .«اآلِخَرةِ  فِـيا َولَنَا ْنـيَ الدُّ  فِـي لَـُهـمْ ا نـ 

أََخذ َحِريرا   ملسو هيلع هللا ىلصهللاَ نَبي  إِن  قاَل:  ْنـهُ عَ  بن أَبي َطاِلب  َرِضَي هللاُ  َعِلـي   َوَعنْ  -2

إِن  َهذْيِن َحَراٌم » :ثم  قَالَ  ِلـهِ ِشَما فِـي لَـهُ َوأََخذ ذَهبا  فََجعَ  نِـهِ ييَـمِ  فِـي لَـهُ فََجعَ 

 .(3)أخرجه أبو اداواد والنسائي .«تِـيذُكوِر أُم   لَـىعَ 

َمِريِض، البَِسْبع : ِعيَاادَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِـ: أَمَرنَا الن  الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض بََراِء الَعِن وَ  -3

يبَاجِ، الانَا َعْن: لُْبِس نَـهَ عَاِطِس، وَ الَجنَائِِز، َوتَْشِميِت الَوات ِبَاعِ  َحِريِر، َوالد ِ

                                                 

 (.2068ومسلم برقم )واللفظ له، (, 948أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2067ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5426أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.5145برقم )وأخرجه النسائي (, 4057برقم )أبو اداواد جه أخر صحيح/( 3)
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ِ، َواإِلْستَْبَرِق، وَ الوَ  ي   .(1)متفق عليه .رِ الُحـمْ َميَاثِِر القَس ِ

 لباس الشهرة. -2

َمْن لَبَس ثْوَب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ْبِن ُعَمَر اَعْن 

 .«ِه نَارا  فِـيَب ْلـهَ ِقيَاَمِة ثم  أَ الثْوَب َمذل ة  يَْوَم  ا أَْلبََسهُ هللاُ ْنـيَ الدُّ  فِـيُشْهَرة  

 .(2)أخرجه أبو اداواد وابن ماجه

 اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها. -3

ِصْنفَاِن ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللاُ َعْنـهُ َرِضَي  َعن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ا بِـهَ بَقَِر يَْضِربُوَن الِسيَاٌط َكأَْذنَاِب  ُهـمْ ا، قَْوٌم َمعَ ُهـمَ أَرَ  لَـمْ أَْهِل الن اِر 

يالٌَت َمائِالٌت، ُرُؤوُسُهن  َكأَْسنَِمِة ُمـمِ الن اَس، َونَِساٌء َكاِسيَاٌت َعاِريَاٌت، 

وَجدُ ِمْن لَـيُ ْدَن ِريَحَها، َوإن  ِريَحَها يَـجِ َجن ةَ، َوالَ الَمائِلَِة، الَ يَْدُخْلَن البُْخِت ال

 .(3)أخرجه مسلم .«َمِسيَرةِ َكذَا َوَكذَا

 ي فيه صلبان أو صور ذوات األرواح.اللباس الذ -4

 ا  َشْيئ تِـهِ بَـيْ  فِـيُك ـرُ تْ يَُكْن يَ  لَـمْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا أن  الن  ْنـهَ عَ  هللاُ  َعائَِشةَ َرِضيَ َعْن  -1

 .(4)أخرجه البخاري  ُب إِال نَقََضهُ.ِلـيِه تََصافِـي

، َوقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قَِدَم َرُسوُل اقالَتْ  اْنـهَ عَ  هللاُ  َعائَِشةَ َرِضيَ  َوَعنْ  -2 ِمْن َسفَر 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل اا َرآهُ لَـم  اثِيُل، فَ تَـمَ َها فِـي ِلـيَسْهَوة   لَـىعَ  ِلـيُت بِِقَرام  تَـرْ سَ 

متفق  .«٬ِقيَاَمِة ال ِذيَن يَُضاُهوَن بَِخْلِق االيَْوَم  ا  أَشدُّ الن اِس َعذَاب»َهتََكهُ َوقَاَل: 

                                                 

 (.2066ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5849أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 3607برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 4030برقم )أبو اداواد أخرجه  حسن/( 2)

 .(2128برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.5952برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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 .(1)عليه

 إسبال الثياب. -5

ِ َعِن الن   ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1 َما أْسفََل ِمَن »: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(2)أخرجه البخاري .«الن ارِ  ِفـياِر فَ ِن ِمَن اإِلزَ بَـيْ َكعْ ال

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ذَر   وَ  -2 هللاُ  ُهـمُ ل ِـمُ ثاَلثَةٌ ال يُكَ : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

يلَـْيـِهـمْ ِقيَاَمِة، َوال يَْنُظُر إاليَْوَم   :قال«. مٌ ِلـيَعذَاٌب أ لَـُهـمْ ، وَ ِهـمْ ، َوال يَُزك ِ

: َخابُوا َوَخِسُروا، َمْن ثاَلَث ِمَرار  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا فَقََرأَها يَا  ُهـمْ ، قال أبُو ذَر  

أخرجه  «.َكاِذبِ الَحِلِف البِ  تَـهُ ُمنَف ُِق ِسْلعَ الَمن اُن وَ الُمْسبُِل وَ ال»؟ قال: ٬َرُسوَل ا

 .(3)مسلم

ِ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما بِن ُعمرَ  ٬َعبِداَعْن وَ  -3  فِـياإلْسبَاُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الن بي 

 لَـْيـهِ إِ  يَْنُظِر هللاُ  لَـمْ ا َشْيئا  ُخياَلََء ْنـهَ َمْن َجر  مِ  ،ِعَماَمةِ القَِميِص وَ الاإلَزاِر وَ 

 .(4) أخرجه أبو اداواد والنسائي .«ِقيَاَمةِ اليَْوَم 

 التشبه بالكفار في زيهم ولباسهم. -6

 .[105]آل عمران:   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے)  قال هللا تعالى: -1

لَتَت بِعُن  َسنََن َمْن قَْبلَُكْم »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  أن  الن   ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َسِعيد   بِـيَعْن أوَ  -2

، َوِذَراع ا  ِشْبر ىبِِذَراع ، حَ  ا  بِِشْبر  . قُْلنَا: «وهُ تُـمُ لَْو َسلَُكوا ُجْحَر َضب   لََسلَكْ  تـ 

 .(5)متفق عليه .«فََمنْ »وادَ َوالن َصاَرى؟ قال: اليَـهُ ، ٬ا يَا َرُسولَ 

                                                 

 .واللفظ له(, 2107(, ومسلم برقم )5954أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.5787برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.106برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.5334برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 4094برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 4)

 (.2669ومسلم برقم )للفظ له، وا(, 3456أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)
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هَ َمْن تَشَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -3 بقَْوم   بـ 

 .(1) أخرجه أحمد وأبو اداواد .«ْنـُهـمْ َو مِ فَـهُ 

 تشبه الرجال بالنساء وعكسه. -7

يَن ِمَن ب ِـهِ ُمتَشَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قال: لَعََن َرُسوُل اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض اس  رَ َعِن اْبِن َعب   -1

َجاِل بِالن َِساِء، وَ  َجاِل.ب ِـهَ ُمتَشَ الالر ِ  .(2)أخرجه البخاري  اِت ِمَن الن َِساِء بِالر ِ

ثِيَن ِمَن ن  الُمـخَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ قال: لَعََن الن  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعب اس  وَ  -2

َجاِل، وَ  الِت ِمَن الن َِساِء، َوقَاَل: تَـرَ مُ الالر ِ . قال: «وتُِكمْ بُـيُ ِمْن  ُهـمْ أْخِرُجو»ج ِ

 .(3)أخرجه البخاري .ا  ، َوأْخَرَج ُعَمُر فاُلنا  فاُلن ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ فَأْخَرَج الن  

 تغيير شكل الجسم والوجه. -8

ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۀڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) قال هللا تعالى: -1

 .[119-117]النساء:( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ُمْستَْوِشَماِت، الَواِشَماِت وَ ال: لَعََن هللاُ قالَ  َي هللاُ َعنهُ َرِض َعِن اْبِن َمْسعُواد  وَ  -2

َصاِت وَ الوَ  ال أْلعَُن  ِلـي، َما ٬ا اِت َخْلقَ ي ِـرَ ُمغَ الْسِن، ْلـحُ اِت لِ ل ِـجَ ُمتَفَ الُمتَنَم ِ

 .(4)متفق عليه. ؟٬ِكتَاِب ا فِـيَمْن لَعََن َرُسوُل هللا، َوُهَو 

َجْت، َوأ َعْنـَها هللاُ  َعْن َعائَِشةَ َرِضيَ وَ  -3 هَ أن  َجاِريَة  ِمَن األْنَصاِر تََزو  ا نـ 

فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا الن  ع َط َشعَُرَها، فَأَراادُوا أْن يَِصلُوَها، فََسألُوتَـمَ َمِرَضْت فَ 

 .(5)متفق عليه .«ُمْستَْوِصلَةَ الَواِصلَةَ وَ اللَعََن هللاُ »

                                                 

 (.4031برقم )وأخرجه أبو اداواد (, 5114برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 1)

 (.5885برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.5886برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.2125ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5943أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.4123ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5934م )أخرجه البخاري برق ،متفق عليه( 5)
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 جلود السباع. -9

 ٬أَْنُشدَُك با :لَـهُ ُمعَاِويَةَ فَقَاَل  لَـىِمْقدَاُم ْبُن َمْعِديَكِرَب عَ الَوفَدَ : َعْن َخاِلد  قَالَ 

ُكوب ى َعْن لُ نَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَن  َرُسوَل ا لَـمُ َهْل تَعْ  بَاعِ َوالرُّ بُوِس ُجلُواِد الس ِ

 .(1)أخرجه أبو اداواد والنسائي .نَعَمْ  :قَالَ  ؟الَـْيـهَ عَ 

 الطيب للنساء في مجامع الرجال. -10

ِ أبِـي ُموَسى َعِن  مَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ األَْشعَِري  ا يُـّ

ْت عَ   .«ةٌ نِـيَ َي َزافَـهِ دُوا ِمْن ِريِحَها ِلـيَـجِ قَْوم   ـىلَ اْمَرأَة  اْستَْعَطَرْت فََمر 

 .(2)أخرجه أحمد والنسائي

 اإلسراف في اللباس والزينة. -11

 .[31]األعراف:   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

ِه؛ أَن  َرُسوبِـيَعْن أَ  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيب  وَ  -2 ُكلُوا، »، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َل اِه َعْن َجد ِ

، إِن  هللاَ ـالبَُسوا فِـي َغْيـِر مَ َواْشَربُوا، َوتََصد قُوا، وَ  بُّ يُـحِ  ِخيلَة  َوالَ َسَرف 

 .(3)أخرجه أحمد وعلقه البخاري  .«َعْبِدهِ  لَـىعَ  تُـهُ ى نِْعمَ تُـرَ أَْن 

 :مقدار اللباس للرجل والمرأة 

إِْزَرةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا: قَالَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُخْدِري  الَسِعيد   أَبِـيَعْن  -1

َن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َما فِـينِْصِف الس اِق َوالَ َحَرَج أَْو الَ ُجنَاَح  لَـىإِ  ِلـمِ ُمسْ ال

 َمْن َجر  إَِزاَرهُ بََطرا   ،الن ارِ  فِـيَو فَـهُ ِن بَـيْ َكعْ الِن َما َكاَن أَْسفََل ِمَن بَـيْ َكعْ ال

                                                 

 .وهذا لفظه(, 4255برقم )وأخرجه النسائي (, 4131برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 1)

 .وهذا لفظه(, 5126برقم )وأخرجه النسائي (, 19711برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 2)

 تاب اللباس. علقه البخاري في أول كووهذا لفظه، (, 6708برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 3)
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 .(1) أخرجه أبو اداواد وابن ماجه .«لَـْيـهِ إِ  يَْنُظِر هللاُ  لَـمْ 

 بَـهُ َمْن َجر  ثوْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمَر وَ  -2

َف يَْصنَْعَن فََكيْ  :ةَ لَـمَ فَقَالَْت أُمُّ سَ  «ِقيَاَمةِ اليَْوَم  لَـْيـهِ إِ  يَْنُظِر هللاُ  لَـمْ ُخياَلََء 

 :قَالَ  .تَْنَكِشُف أَْقدَاُمُهن   ا  إِذ :فَقَالَتْ  «ا  ِخيَن ِشْبريُـرْ » :قَالَ  ؟ن  ِلـهِ الن َِساُء بذيُو

 .(2)أخرجه الترمذي والنسائي .«لَـْيـهِ الَ يَِزادَْن عَ  ا  ِذَراع نَـهُ ِخيفَـيُـرْ »

 :المنهي عنه من هيئات اللباس 

ِن: أْن تَـيْ َعْن ِلْبسَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرُسوُل انَـهَ قال:  هللاُ َعنهُ  يَ َرِض ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

ُجُل  بِـيَ تَ يَـحْ  َشْيٌء، َوأْن  ْنـهُ فَْرِجِه مِ  لَـىَس عَ لَـيْ َواِحِد الالث ْوِب  فِـيالر 

 .(3)أخرجه البخاري . ْيـهِ أَحِد ِشق   لَـىَس عَ لَـيْ َواِحِد الَل بِالث ْوِب تَـمِ يَشْ 

 يالء في اللباس والزينة:عدم الفخر والخ 

ِشي يَـمْ نََما َرُجٌل بَـيْ » :ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ : قال الن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قالَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَعْن 

، تُْعجِ  فِـي ٌل  بُـهُ ُحل ة  ُل ْلـجَ تَـجَ َو يَ فَـهُ ، بِـهِ ، إِْذ َخَسَف هللاُ تَـهُ ُجـم  نَْفُسهُ، ُمَرج ِ

 .(4)متفق عليه .«ِقيَاَمةِ اليَْوِم  لَـىإِ 

 :عدم تبرج النساء باللباس والزينة 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )قال هللا تعالى:  -1

 .[59]األحزاب:(   ڭ

 (  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) وقال هللا تعالى: -2

                                                 

 (.3573برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 4093برقم ) أبو اداوادأخرجه  صحيح/( 1)

 (.5336برقم )ائي سأخرجه النووهذا لفظه، (, 1731ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 2)

 (.5821برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.2088برقم ) ومسلمواللفظ له، (, 5789أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 .[31]النور:

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) وقال هللا تعالى: -3

 .[60]النور:  ( ڇچ ڇ ڇ

 :االهتمام بالزينة والنظافة 

ثْوب   فِـي ملسو هيلع هللا ىلصُت الن بي  تَـيْ أَ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبيهِ  َعْن أَبي األَْحَوِص  -1

ِ » :قَالَ  .نَعَمْ  :قَالَ  «؟أَلََك َمالٌ » :ادُون  فَقَالَ   نِـيقَْد آتَا :قَالَ  «؟َمالِ الِمْن أَي 

قِيقِ الغَنَِم وَ الِمَن اإلبِل وَ  هللاُ  أَثُر  ْلـيُـرَ َماال  فَ  فَإِذا آتَاَك هللاُ » :قَالَ  .َخْيِل َوالر 

 .(1)أخرجه أبو اداواد والنسائي .«تِـهِ َك َوَكَرامَ لَـيْ عَ  ٬نِْعَمِة ا

ال  َشِعثا  قَْد فََرأَى َرجُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَتَانَا َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابِر وَ  -2

َق َشْعُرهُ فَقَالَ  ُن بِه َشْعَرهُ يَـجِ أََما َكاَن » :تَفَر  َوَرأَى َرُجال   .«دُ َهذا َما يَُسك ِ

 .«بَـهُ دُ َماء  يَْغِسُل بِه ثوْ يَـجِ أََما َكاَن َهذا » :ثِيَاٌب َوِسَخةٌ فَقَالَ  ْلـيِـهِ آَخَر َوعَ 

 .(2)أخرجه أبو اداواد والنسائي

 لعورة:وجوب ستر ا 

ِ َسِعيد   بِـيأَعْن  ال يَْنُظُر : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخْدِري 

ُجُل إِ  ُجِل، َوال  لَـىالر  َمْرأةِ، َوال يُْفِضي الَعْوَرةِ  لَـىَمْرأةُ إِ الَعْوَرةِ الر 

ُجُل إِ  ُجِل  لَـىالر  ، َوال تُْفِضي  فِـيالر   فِـيَمْرأِة ال لَـىأةُ إِ َمرْ الثَْوب  َواِحد 

 .(3)أخرجه مسلم .«َواِحدِ الالث ْوِب 

 :التواضع في اللباس والفرش 

                                                 

 (.5224برقم )ائي سأخرجه النووهذا لفظه، (, 4063برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 1)

 (.5236برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 4062برقم )أبو اداواد أخرجه  ، صحيح( 2)

 (.338برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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، فَقَالَْت: ا  ظِلـيغَ  ا  نَا َعائَِشةُ ِكَساء  َوإَِزارلَـيْ بُْرادَةَ قال: أْخَرَجْت إِ  بِـيَعْن أ -1

ِ قُبَِض ُروُح الن    .(1)متفق عليه َهذَْيِن. فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

يَت ِكىُء  تِـيال  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ْت: َكاَن ِوَساادَةُ َرُسوِل اقَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها  ائَِشةَ َعْن عَ وَ  -2

 .(2) أخرجه مسلم .فٌ ِلـيا ِمْن أاَدَم  َحْشُوَها لَـْيـهَ عَ 

 :ما يقوله إذا لبس ثوباً جديداً ونحوه 

ِ الَعْن أَبي َسِعيد   د  تَـجَ إِذا اسْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِري 

ا قَِميصا  أَْو ِعَماَمة  ثم  يَقُولُ  اهُ باْسِمِه إِم  هم  » :ثْوبا  َسم  دُ أَْنَت الَحـمْ لََك  اللـ 

ِه َوَشر ِ  لَـهُ َما ُصنَِع  ْيـرِ ِه َوخَ ْيـرِ ِه أَْسأَلَُك ِمْن خَ نِـيَكَسْوتَ  َوأَُعوذ بَك ِمْن َشر ِ

ِ  قَاَل أَبُو .«لَـهُ َما ُصنَِع   ُهـمْ إِذا لَبَس أََحدُ  ملسو هيلع هللا ىلصنَْضَرةَ فََكاَن أَْصَحاُب الن بي 

 .(3)أخرجه أبو اداواد والترمذي .لَـىتَعَا ْخِلُف هللاُ ـَويُ  لَـىتُبْ  :لَـهُ ثْوبا  َجِديدا  قِيَل 

 :ًما يدعى به لمن لبس ثوباً جديدا 

بِثِيَاب   ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا تِـيَ قَالَْت: أَرِضَي هللاُ َعْنـَها َخاِلد   َخاِلد  بِْنت أُم ِ َعْن 

. «يَصةَ الَخـمِ ْوَن نَْكُسوَها َهِذِه تَـرَ َمْن »يَصةٌ َسْوادَاُء، قال: َخـمِ َها فِـي

ُ «بأُم ِ َخاِلد   نِـيائْتُو»قَْوُم، قال: الفَأْسِكَت  َها نِـيفَأْلبَسَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ الن   بِـي تِـيَ . فأ

 .(4). أخرجه البخارينِ تَـيْ ر  . مَ «َوأْخِلِقي ِلـيأبْ »ِدِه، َوقَاَل: بِـيَ 

 :ما يباح للنساء لبسه من الذهب 

ِ ِعيدَ َمَع الن  الُت ِهـدْ ا: شَ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض َعِن اْبِن َعب اس  رَ  -1 ىفَصَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  قَْبَل  لـ 

                                                 

 (.2080رقم )ومسلم بواللفظ له، (, 5818أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2082برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1767برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 4020برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 3)

 (.5845برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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  ُخْطبَِة.ال

اَء، فََجعَْلَن الن ِسَ  تَـى: فَأْيـج  : َوَزاادَ اْبُن َوْهب ، َعِن اْبِن ُجرَ ٬قَاَل أَبُو َعْبِدا

. فِـيَم تِـيَخَواالوَ  تَـخَ فَ اليُْلِقيَن   .(1)متفق عليه ثَْوِب بِالل 

هَ أ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 لََكْت، فَـهَ ا اْستَعَاَرْت ِمْن أْسَماَء قِالادَة  نـ 

َماٌء،  ُهـمْ َس َمعَ لَـيْ وَ  الص الةُ  تْـُهـمُ َرُجال فََوَجدََها، فَأاْدَركَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فَبَعََث َرُسوُل ا

ـمِ ، فَأْنَزَل هللاُ آيَةَ الملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـىفََصل ْوا، فََشَكْوا ذَِلَك إ يَـمُّ  .(2). متفق عليهتـ 

 :ما يباح للرجال من الحرير عند الحاجة 

َص ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا أَْنبَأَُهـمْ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َماِلك   ْبنِ  أَنَِس  َعنْ  َرخ 

اِم الْبِن  بَـْيـرِ ِن ْبِن َعْوف  َوالزُّ ْحـمَ عَْبِدالر  لِ   فِـيَحِريِر القُُمِص ال فِـيعَو 

 .(3)متفق عليه .ابِـِهـمَ ا، أَْو َوَجع  َكاَن بِـِهـمَ الس فَِر، ِمْن ِحك ة  َكانَْت 

 :لباس الرأس 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىُر إِ أْنظُ  ن ِـيقال: َكأَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْمِرو ْبِن ُحَرْيث  َعْن 

 .فَـْيـهِ َن َكتِ بَـيْ ا فَـْيـهَ ِعَماَمةٌ َسْوادَاُء، قَْد أْرَخى َطرَ  لَـْيـهِ ِمْنبَِر، َوعَ ال لَـىعَ 

 .(4) أخرجه مسلم

 :جواز لبس الفضة للرجال والنساء 

ِ َعِن الن  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 َق َمْن أَحَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ِ ب  أَْن يَُطو 

ْقهُ َطْوقْلـيُ ِمْن نَار  فَ  ا  َطْوق بِـيبَـهُ حَ  ِ َر  ا  َطو  ِ ِمْن ذََهب ، َوَمْن أََحب  أَْن يَُسو 

                                                 

 (.884ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5880أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.367ومسلم برقم )واللفظ له، (, 336أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2076ومسلم برقم ) (,2919أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1359برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ْرهُ بِِسَوار  ِمْن ذََهب ، َوَمْن أََحب  أَْن ْلـيُ ِمْن نَار  فَ  ا  ِسَوار بِـيبَـهُ حَ  ِ ل َِق يُـحَ َسو 

ِة الُكْم بِ لَـيْ ل ِْقهُ َحْلقَة  ِمْن ذََهب ، َولَِكْن عَ ـيُـحَ لْ َحْلقَة  ِمْن نَار  فَ  بِـيبَـهُ حَ  عَبُوا الِفض 

 .(1)أخرجه أحمد وأبو اداواد .«ا  ا لَِعببِـهَ عَبُوا ال، ا  ا لَِعببِـهَ 

ة   تَـمَ لَبَِس َخاملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُسوَل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2  فِـيفِض 

، َكاَن فِـي، نِـهِ ييَـمِ  هُ يَـجْ ِه فَص  َحبَِشي   .(2)أخرجه مسلم .َكف هُ  ِلـيا يَ ِمـم  عَُل فَص 

 :عدم لبس الرجل خاتم الذهب 

هُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـى ِ الن   َعنِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـىأَ  َعنْ  -1  تَـمِ َخا َعنْ  ىنَـهَ  نـ 

 .(3)متفق عليه. الذ َهبِ 

 َرُجل   يَدِ  فِـى ذََهب   ِمنْ  اتَـم  َخا َرأَى ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  أَن   َعب اس   ْبنِ ا َعنْ وَ  -2

 فِـى الُـهَ عَ فَـيَـجْ  نَار   ِمنْ  َرة  َجـمْ  لَـىإِ  أََحدُُكمْ  يَْعِمدُ » :َوقَالَ  فََطَرَحهُ  فَنََزَعهُ 

ُجلِ  فَِقيلَ . «يَِدهِ   :قَالَ . هِ بِـ اْنتَِفعْ  كَ تَـمَ َخا ُخذْ  :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  ذََهبَ  َما بَْعدَ  ِللر 

 .(4)أخرجه مسلم. ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  َطَرَحهُ  َوقَدْ  أَبَد ا آُخذُهُ  الَ  َوهللاِ  الَ 

 :لبس الرجل خاتم الفضة في اليمين أو الشمال 

ة   تَـمَ لَبَِس َخاملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُسوَل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك   -1  فِـيفِض 

، َكاَن ِه فَص  َحبَ فِـي، نِـهِ ييَـمِ  هُ يَـجْ ِشي   .(5)أخرجه مسلم َكف هُ. ِلـيا يَ ِمـم  عَُل فَص 

 لَـىَ َهـَِذِه، َوأََشاَر إِ  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  الن   تَـمُ قَاَل: َكاَن َخا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَنَس  وَ  -2

                                                 

 (.3246برقم )أخرجه أبو اداواد ووهذا لفظه، (, 8416برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 1)

 (.2094برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2089ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5864لبخاري برقم )أخرجه ا ،متفق عليه( 3)

 (.2090أخرجه مسلم برقم ) (4)

 (.2094برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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 .(1) أخرجه مسلم يُْسَرَى.الِخْنِصِر ِمْن يَِدِه ال

 فِـيت َم تَـخَ أَْن أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَـَهانِـي َرُسوُل اقاَل:  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعِلـي    َوَعنْ  -3

 .(2) أخرجه مسلم. ُوْسَطىَ ال لَـىَ إِْصبَِعي َهـَِذِه أَْو َهـَِذِه، قَاَل: فَأَْوَمأَ إِ 

َهِذِه  فِـي تَـمِ َخاالَعِن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا نِـيانَـهَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي   َعْن عَ وَ  -4

ب ابَةَ وَ  نِـيعْ يَ  .َوَهِذهِ   .(3)أخرجه النسائي .ُوْسَطىالالس 

 :كيفية لبس النعلين 

َغْزَوة   فِـييَقُوُل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَاَل: َسِمْعُت الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   -1

ُجَل الَ يََزاُل َراِكبا  َما اْنتَعَلَ » :َغَزْونَاَها  «.اْستَْكثُِروا ِمَن الن عَاِل، فَإِن  الر 

 .(4)أخرجه مسلم

إِذَا اْنتَعََل أَحدُُكْم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أن  َرُسوَل ا َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

َماِل، ْلـيَ يِن، َوإِذَا نََزَع فَ اليَـمِ ْبدَأْ بِ ْلـيَ فَ  ا تُْنعَُل لَـُهـمَ أو   نَـىاليُـمْ ُكِن ِلـيَ ْبدَأْ بِالش ِ

 .(5)ق عليهمتف .«ا تُْنَزعُ ُهـمَ َوآِخرَ 

 :استعمال الطيب 

ُت َعْنبَرا  قَطُّ َوالَ ِمْسكا  َوالَ َشْيئا  َمـمْ َما شَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل: أَنَس  َعْن 

، َوالَ َمِسْسُت َشْيئا  قَطُّ اِديبَاجا  َوالَ َحِريرا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَْطيََب ِمْن ِريحِ َرُسوِل ا

ا  ِمْن َرُسوِل اْلـيَ أَ   .(6)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص ٬َن َمس 

                                                 

 (.2095برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2078برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.5211ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.2096برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.2097ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5856برقم )أخرجه البخاري  ،متفق عليه( 5)

 .واللفظ له(, 2330ومسلم برقم ) (,3561أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)
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 :ترجيل الشعر وصبغ الشيب 

فََرأَى َرُجال   ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَتَانَا َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬اَعْن َجابِر ْبِن َعْبدِ  -1

َق َشْعُرهُ فَقَالَ  ُن بِه َشْعَرهُ يَـجِ أََما َكاَن » :َشِعثا  قَْد تَفَر  َوَرأَى  .«دُ َهذا َما يَُسك ِ

دُ َماء  يَْغِسُل بِه يَـجِ أََما َكاَن َهذا » :يَاٌب َوِسَخةٌ فَقَالَ ثِ  ْلـيِـهِ َرُجال  آَخَر َوعَ 

 .(1)أخرجه أبو اداواد والنسائي .«بَـهُ ثوْ 

وادَ اليَـهُ إِن  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصالن بِـي  ن  أَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَوَعْن  -2

 .(2)عليه متفق  .«ُهـمْ َوالن َصاَرى ال يَْصبُغُوَن، فََخاِلفُو

 :مقدار شعر الرجل 

ة  أَْحَسَن ـقَاَل: َما َرأَْيُت ِمْن ِذي لِ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بََراِء الَعِن  -1 ُحل ة   فِـيم 

َن بَـيْ ، بَِعيدَ َما بَـْيـهِ ، َشْعُرهُ يَْضِرُب َمْنكِ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َراَء ِمْن َرُسوِل اَحـمْ 

 .(3)متفق عليه قَِصيِر.الَس بِالط ِويِل َوالَ بِ لَـيْ ِن، بَـيْ َمْنكِ ال

متفق  .قََزعِ الى َعِن نَـهَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2

 .(4)عليه

                                                 

 (.5236برقم ) ائيسأخرجه النووهذا لفظه، (, 4062برقم )أبو اداواد  أخرجه صحيح/( 1)

 (.2103ومسلم برقم ) (,3462أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2337ومسلم برقم )  (,3551أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (3)

 (.2120ومسلم برقم ) (,5921أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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