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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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حترير أحكام استعمال الطبيعي من احلرير
Analysis of the Rulings of Using a Raw Silk

إعداد:
د .عبد اللطيف بن مرشد العويف
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينabumrshd@hotmail.com :

حترير أحكام استعمال الطبيعي من احلرير ،د .عبد اللطيف بن مرشد العويف

املستخلص
يعىن هذا البحث جبمع ودراسة ما نص عليه الفقهاء من مسائل استعمال احلرير
الطبيعي دراسة فقهية أتصيلية مقارنة ،وتنتظم خطته يف مقدمة :تشتمل على أمهية املوضوع،
وسبب اختياره ،وخطة البحث ومنهجه .ومتهيد يف بيان املراد ابحلرير وأنواعه.
ومبحثني؛ األول :يف استعمال احلرير يف اللبس؛ ويتناول يف مطالبه :بيان حكم لبس
احلرير اخلالص للجنسني كباراً كانوا أو صغاراً ،واحلكمة الشرعية املستنبطة للتفريق بني
اجلنسني يف حكم لبسه ،وحكم لبس ما نسج من حرير وغريه ،وحكم لبس ما علِّم أو رقع
أو ط ِّرف أو بطن أو حشي أو ِّخْيط أو زر ابحلرير .وحكم الصالة بثوب حرير.
واملبحث الثاين :يف استعمال احلرير يف غري اللبس ،ويتناول يف مطالبه بيان حكم
افرتاش احلرير ،واجللوس عليه ،وتوسده ،واالستناد عليه للجنسني ،وحكم اختاذ الستائر منه،
وكذا حكم اختاذه كيساً للمصحف ،وحكم اختاذ انموسية منه ،وكذا حكم اختاذ سلك
السبحة من احلرير مث اخلامتة ،والفهارس الالزمة.
الكلمات املتفتاحية :استعمال – احلرير – لبس – افرتاش – إعالم – تبطني –
حشو – خياطة – َزر – كسوة – الستائر.
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Abstract
This research focuses on collecting and studying what the jurists have
stated regarding the use of raw silk in a fundamental comparative
jurisprudential study. The research plan contains an introduction: this
includes the importance of the title ،the rationale for its selection ،the
research plan and its methodology. Also ،it includes a preamble on the
concept of silk and its types.
It also includes two chapters; first: on the use of silk as garment; and it
addresses in its sections: an explanation of the ruling of wearing a pure silk
in relation to both sexes ،whether they are old or the younger ones ،and the
wisdom of the Shari;ah derived from the differentiation between sexes in the
rule of wearing silk ،and the rule of wearing what is woven from silk and
others ،and the rule of wearing what was designed or patched or used as
lining ،joined ،threaded ،or buttoned with silk. This also includes the ruling
of praying with silk.
The second chapter includes the use of silk as non-garment ،and it
addresses in its section: an explanation of the use of silk as a mat ،and
sitting on it ،or using it as pillow ،or resting in it for both sexes ،and the rule
of taking curtains from it ،as well as the rule of taking a bag for the Qur'aan ،
and the rule of taking a mosquito net from it ،as well as the rule of taking
the Rosary wire of silk. This is followed by the conclusion and the
bibliographies.
Keywords:
Usage - silk - wear – carpeting – designing - lining - stuffing - sewing
- button - cloth - curtains.
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املقدمة
احلمد هلل الذي شرع الشرائع وأحكم األحكام ،والصالة والسالم على خري األانم؛
نبينا حممد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد:
فقد راعت الشريعة اإلسالمية الغراء ،حاجة املكلفني من اجلنسني إىل التجمل وأخذ
الزينة ،بل حثتهم على ذلك ابلقدر الذي ينسجم مع طبائعهم ويبقي على استقامة فطرهم،
ويناسب تكوينهم ،ويدفع حاجاهتم؛ فوضعت الضوابط وحددت املعايري واملواصفات لزيهم
وألبستهم؛ فمن تلك الضوابط واملواصفات ما يتعلق ابملادة اليت ينسج ويصنع منها اللباس ،ومنها
ما يتعلق هبيئة اللباس ومقداره وكيفية تفصيله .فاملتتبع لنصوص الشريعة املتعلقة بلباس الزينة،
جيدها قد أابحت للنساء استعمال احلرير مطل ًقاً؛ مع ما فيه من املبالغة يف الرتف والتنعم ،سداً
حمل هلا؛ ومراعا ًة لطبيعة تكوينهن؛ إذ يصعب عليهن
حلاجتهن للزينة؛ اليت ينَشأَ َن فيها؛ واليت هن ٌ
االنفكاك عن التجمل والتزين لبعولتهن بل ذلك يعد من حسن تبعلهن .أما الرجال فلم يبح هلم
من احلرير إال اليسري الذي ال يقصد لذاته ،وما تندفع به احلاجة كمرض أو شدة ٍ
برد ال تندفع
بغريه؛ إذ االنغماس يف امللذات واملبالغة يف تطلب الرتف واللني والرفاهية ابرتداء أو افرتاش الناعم
من امللبوسات واملفروشات؛ ينقص حتماً ،أو يذهب ما جبلهم هللا عليه وخصهم به من صفات؛
أكسبتهم قدرة على حتمل املشاق ومواجهة الصعوابت والتحدايت؛ إذ من املنوط هبم من
الواجبات؛ الضرب يف األرض طلباً للرزق للقيام بواجب اإلنفاق على أنفسهم وعلى من حتت
واليتهم من بنات أو زوجات ،وكذا جهاد أنفسهم لكفها عما هتواه من احملرمات وصدها عن
الركون إىل الباطل اتباعاً للشهوات ،وجماهبة أعداء اإلسالم للدفاع عن الدين مث األوطان واحملارم
واملمتلكات؛ وذلك ال يتأتى ممن فقد خشونة الرجولة ابلركون إىل الناعم من املفروشات
وامللبوسات .إىل غري ذلك من الواجبات اليت تستلزم االتصاف ابلتحمل ،والشهامة ،واجلَلَد وما
شاكلها من الصفات.
وحيث مل أقف على حبث مستقل جيمع شتات مسائل استعمال احلرير الطبيعي ويبني
أحكامه ويربز ضوابطه؛ رغم أمهية هذا املوضوع وحاجته إىل البحث والبيان ،رغبت يف
اإلسهام يف مجع شتات ما تناثر يف كتب الفقهاء من مسائل استعمال احلرير الطبيعي
- 12 -
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ودراستها دراسة مقارنة( )1يف حبث مستقل أمسيته " :حترير أحكام استعمال الطبيعي من
احلرير " إفادة للقراء الكرام ،وإبرازاً لسماحة الشريعة اإلسالمية ،ومرونتها ،ومراعاهتا ألحوال
املكلفني ،وطبائعهم وحاجاهتم ،مما أهلها للهيمنة على سائر األداين ،وجعلها شريعة كاملة
كافلة حلقوق اإلنسان ،وأكسبها الصالحية لكل زمان ومكان.
خطة البحث
جعلت هذا البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة
املقدمة اشتملت على االفتتاحية ،وأمهية املوضوع وسبب اختياره ،وخطة البحث ومنهجه.
التمهيد :يف بيان املراد ابحلرير وأنواعه.
املبحث األول :يف استعمال احلرير يف اللبس وفيه عشرة مطالب.
املطلب األول :حكم لبس احلرير اخلالص وفيه ثالث مسائل.
املسألة األوىل :حكم لبس احلرير من غري حاجة.
املسألة الثانية :حكم لبس احلرير للرجال للحاجة.
املسألة الثالثة :حكم إلباس الصبيان الذكور احلرير اخلالص.
املطلب الثاين :احلكمة الشرعية املستنبطة لتحرمي لبس احلرير على الذكور دون اإلانث.
املطلب الثالث :حكم لبس ما نسج من حرير وغريه للرجال.
املطلب الرابع :حكم لبس ما علِّم أو رقع ابحلرير.
املطلب اخلامس :حكم لبس ما ط ِّرف ابحلرير.
املطلب السادس :حكم لبس املبطن ابحلرير.
املطلب السابع :حكم لبس احملشو ابحلرير.
املطلب الثامن :حكم لبس ما خيط ابحلرير.
املطلب التاسع :حكم اختاذ أزرار من احلرير.
) ) 1قصدت هبذا البحث دراسة ما ذكره الفقهاء من أحكام استعمال احلرير الطبيعي دراسة فقهية مقارنة
على املذاهب األربعة ،رغبة يف أن تكون هذه الدراسة دراسة أتصيلية؛ ولذلك مل أتطرق فيه إىل ما ال
تتأتى فيه الدراسة املقارنة من الصور املعاصرة لتعذر دراستها وفق منهجي يف هذا البحث.
- 13 -
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املطلب العاشر :حكم صالة من صلى بثوب حرير.
املبحث الثاين يف استعمال احلرير يف غري اللبس وفيه مخسة مطالب.
املطلب األول :حكم افرتاش احلرير واجللوس عليه وتوسده والنوم واالستناد عليه وفيه
مسألتان.
املسألة األوىل :حكم افرتاش احلرير واجللوس عليه وتوسده والنوم واالستناد عليه للرجال.
املسألة الثانية :حكم افرتاش النساء للحرير وتوسدهن له واستنادهن عليه.
املطلب الثاين :حكم اختاذ الستائر من احلرير وفيه مسألتان.
املسألة األوىل :حكم اختاذ الستائر من احلرير لغري الكعبة.
املسألة الثانية :حكم اختاذ كسوة للكعبة من احلرير.
املطلب الثالث :حكم اختاذ كيس للمصحف من احلرير.
املطلب الرابع :حكم اختاذ انموسية من احلرير.
املطلب اخلامس :حكم اختاذ سلك السبحة من احلرير.
أما اخلامتة فتشتمل على ملخص للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل البحث.
منهج البحث
سلكت يف هذا البحث املنهج العلمي وفق ما يلي:
 -1مجعت املادة العلمية من مظاهنا من كتب الفقهاء ،وجعلتها حتت مباحث ومطالب
ومسائل.
 -2درست املسائل الفقهية دراسة مقارنة فحررت حمل النزاع بذكر حمل االتفاق و حمل
اخلالف يف املسألة؛ مقتصراً على ذكر أقوال أتباع املذاهب األربعة ،وما وقفت عليه
من أدلتهم وتعليالهتم ،موثقاً ذلك من مصادره األصيلة ،مشرياً إىل ما يتبني يل
رجحانه من األقوال.
 -3خرجت األحاديث الواردة يف البحث من مظاهنا ،وأشرت إىل احلكم عليها من
خال ل أقوال أهل الفن ما مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها فإين حينئذ أكتفي
ابلعزو إليهما أو إىل أحدمها.
 -4خرجت اآلاثر الواردة يف البحث من مظاهنا املعتمدة.
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 -5ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف منت البحث.
 -6بينت معاين املصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة اليت حتتاج إىل ذلك ابلرجوع إىل
املصادر املختصة.
 -7ذيلت البحث بفهرس للمراجع.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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متهيد :يف بيان املراد باحلرير وأنواعه.
احلرير :خيوط دقيقة انعمة تنتجها دودة القز( ،)1فما حل عن تلك الدودة بعد
موهتا يكون متيناً المع اللون ويسمى اإلبريسم.
()2
وما قطعته وخرجت منه حية يكمد لونه ويسمى القز .
ويطلق يف هذا العصر على تلك اخليوط الطبيعية اليت تفرزها دودة القز :احلرير
الطبيعي ( ،)3وكذا يطلق ذلك على الثياب املنسوجة من تلك اخليوط (.)4
ويعرف هذا النوع من الثياب املنسوجة من احلرير الطبيعي ابلديباج؛ أخذاً من
التدبيج :وهو النقش والتزيني ،وجيمع على دايبيج وداببيج ،فارسي معرب (.)5
والديباج نوعان:
ورفع.
السندس :وهو مارق من الديباج َ
) (1انظر :إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبدالقادر ،وحممد النجار" .املعجم الوسيط" .حتقيق:
جممع اللغة العربية( ،دار الدعوة) ( ،195 :1 ،ابب احلاء ) ودودة القز كما جاء يف املعجم الوسيط
 ( 733 :2ابب القاف ) :جنس من احلشرات حتوك أكياساً حريرية وتسمى ايضا :قزية التوت؛
ألهنا تتغذى على ورق التوت.
) ) 2انظر :اهليتمي ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر" .حتفة احملتاج بشرح
املنهاج" .تعليق :د /حممد حممد اتمر( .مكتبة الثقافة الدينية)509 :1 ،؛ والشربيين" .مغين احملتاج"
.306 :1
) )3انظر :قلعه جي ،األستاذ الدكتور حممد رواس" .معجم لغة الفقهاء"( .ط ،1بريوت – لبنان :دار
النفائس1416 ،ه 1996 -م) ،ص.157
) )4انظر :قلعه جي" ،معجم لغة الفقهاء".565 :1 .
) ) 5انظر :الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين" .اتج العروس من جواهر القاموس"( .دار
اهلداية)( 544 :5 ،فصل الدال مع اجليم)؛ والركيب ،حممد بن أمحد بن حممد بن بطال اليمين (ت:
633ه )" .النظم املستعذب يف شرح غريب املهذب" .ضبطه وصححه ووضع حواشيه الشيخ زكراي
عمريات( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1416 ،ه 1995 -م)203 :1 .؛ وابن
منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري" .لسان العرب"( .ط ،1بريوت :دار صادر)262 :2 .
مادة (دبج).
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االستربق :وهو ما كان غليظاً صفيقاً من الديباج .ومها لفظان أعجميان معرابن(.)1
وقد جد يف هذا العصر ما يعرف ابحلرير الصناعي :وهو عبارة عن ألياف تتخذ من
عجينة اخلشب أو نسالة القطن( ،)2لكن إذا أطلق احلرير يف كتب الفقهاء فإنه ينصرف إىل
احلرير الطبيعي .وهو ما قصدت بيان أحكام استعماله يف هذا البحث.

) )1انظر :اجلزري ،جمد الدين املبارك بن حممد (ت606 :ه)" .النهاية يف غريب احلديث واألثر".
حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي( .ط ،2لبنان  -بريوت :دار الفكر1399 ،ه -
1979م)( 47 :1 .ابب اهلمزة مع السني) ( 409 :2السني مع النون))؛ وابن منظور" .لسان
العرب" 107 :6 .مادة (سندس)
) )2انظر : :إبراهيم مصطفى وآخرون" .املعجم الوسيط"( 165 :1 .ابب احلاء).
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املبحث األول :يف استعمال احلرير يف اللبس وفيه عشرة مطالب.
املطلب األول :حكم لبس احلرير اخلالص وفيه مسألتان.
املسألة األوىل :حكم لبس احلرير اخلالص من غري حاجة
ثياب احلرير من األلبسة املعروفة ابلنعومة والليونة وهي من لباس الزينة وقد استقرت السنة
النبوية على إابحة لبس ما صنع من احلرير الطبيعي للنساء مطلقاً ،وحترمي لبسه على الرجال ،إال
()2
حلاجة ومصلحة راجحة ،وذلك حمل اتفاق لدى املذاهب الفقهية األربعة؛ احلنفية( )1واملالكية
) (1انظر :الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة (ت321 :ه)" .خمتصر الطحاوي" .حتقيق :أيب الوفاء
األفغاين( .ط ،1بريوت :دار احياء العلوم1406 ،ه 1986 -م) .ص431؛ والسرخسي ،مشس الدين.
"املبسوط"( .بريوت  -لبنان :دار املعرفة1414 ،ه 1993 -م)283 :30 ،؛ والكاساين ،عالء الدين أبو
بكر بن سعود احلنفي" .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" .حتقيق :حممد عدانن بن ايسني درويش( .بريوت
لبنان :دار إحياء الرتاث العريب1417 ،ه 1997 -م)312 :4 ،؛ وابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن
عبدالواحد" .فتح القدير"( .بريوت – لبنان :دار احياء الرتاث العريب1406 ،ه 1986 -م)452 :8 ،؛
 املوصلي ،عبدهللا حممود مودود احلنفي" .االختيار لتعليل املختار"( .دمشق بريوت :دار اخلري1419 ،ه 1998م)434 :4 ،؛ و -الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي احلنفي" .تبيني احلقائق يف شرح كنزالدقائق"( .بريوت لبنان :دار الكتب العلمية1420 ،ه 2000-م)31 :7 ،؛ و -الدمشقي ،حممد أمني
بن عمر بن عبدالعزيز (ت1252 :ه)" .رد احملتار على الدر املختار املعروف "حباشية ابن عابدين"( .ط،1
بريوت لبنان :دار احياء الرتاث العريب1419 ،ه 1998 -م).427 :9 ،
) (2انظر :ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب (ت450 :ه )" .البيان والتحصيل والشرح
والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة" .حتقيق :د/حممد حجي وآخرين( .ط ،2بريوت – لبنان :دار
الغرب اإلسالمي1408 ،ه 1988 -م)617 :18 ،؛ و -احلطاب ،مشس الدين أبو عبدهللا حممد
بن حممد (ت954 :ه)" .مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل" .حتقيق :زكراي عمريات( .دار عامل
الكتب 1423ه 2003 -م)191 :2 ،؛ اخلرشي" .شرح خمتصر خليل" 467 :1؛ و  -العدوي،
علي بن أمحد بن مكرم هللا الصعيدي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد
القريواين"( .ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1417 ،ه 1997 -م)584 :2 ،؛
والدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة املالكي (ت1230 :ه )" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".
(ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1417 ،ه 1996 -م).109 :1 ،
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والشافعية( )1واحلنابلة( ،)2بل حكى مجع من أهل العلم انعقاد اإلمجاع على ذلك(.)3
) (1انظر :املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري" .احلاوي الكبري" .حتقيق :الشيخ علي حممد
معوض ،والشيخ عادل أمحد عبداملوجود( .بريوت لبنان :دار الكتب العلمية1414 ،ه 1994 -م):2 ،
478؛ والشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف" .املهذب"( .بريوت  -لبنان :دار الكتب
العلمية1416 ،ه 1995 -م)203 :1 ،؛ والعمراين ،أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري اليمين (ت:
558ه)" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" .اعتىن به قاسم حممد النوري( .ط ،1دار املنهاج للطباعة
والنشر1421 ،ه)533 :2 ،؛ والشاشي القفال ،سيف الدين أيب بكر حممد بن أمحد (ت507 :ه).
"حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء" .حتقيق :د /ايسني أمحد ابراهيم درادكه( .ط ،1عمان :مكتبة
الرسالة احلديثة1988 ،م)258 :2 ،؛ والنووي ،حيىي بن شرف" .روضة الطالبني وعمدة املفتني" (ت:
676ه)( .ط ،2املكتب االسالمي1412 ،ه 1991 -م)66 :2 ،؛ واألنصاري ،زكراي بن حممد (ت:
926ه)" .حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب" .تعليق :صالح حممد عويضة( .ط ،1بريوت
لبنان :دار الكتب العلمية1418 ،ه 1997 -م) .ص82؛ واهليتمي" ،حتفة احملتاج"509 :1 .؛
الشربيين" ،مغين احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".373 :2 .
) (2انظر :ابن قدامة ،موفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد املقدسي" .املغين" .حتقيق:
د/عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي و د/عبدالفتاح حممد احللو( .ط ،3الرايض :دار عامل الكتب،
1417ه 1997 -م)304 :2 ،؛ وابن قدامة" .الكايف" 205 ،249 :1؛ واملقدسي ،مشس الدين
أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة" .الشرح الكبري"( .ط ،1دار هجر للطباعة والنشر،
1414ه 1993 -م)258 :3 ،؛ وابن قيم اجلوزية ،مشس الدين حممد ابن أيب بكر الزرعي
الدمشقي (ت751 :ه )" .زاد املعاد يف هدي خري العباد" .حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق
عليه :شعيب األرنؤوط ،وعبدالقادر األرنؤوط( ،ط ،25مؤسسة الرسالة ،مكتبة املنار االسالمية،
1412ه 1991 -م)77 :4 ،؛ ابن مفلح" .الفروع"66 :2 .؛ و احلجاوي ،شرف الدين موسى
بن أمحد أيب النجا املقدسي (ت968 :ه )" .االقناع لطالب االنتفاع" .حتقيق د /عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي( .ط ،1دار هجر للنشر1418 ،ه 1997 -م)141 :1 ،؛ والبهويت ،منصور بن
يونس بن إدريس" .شرح منتهى االرادات ( دقائق أويل النهى لشرح املنتهى )" .حتقيق :الدكتور
عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( .ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه 2000 -م).318 :1 ،
) (3انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ وابن قدامة " .املغين"304 :2 .؛ والنووي ،حيىي
بن شرف (ت677 :ه )" .املنهاج شرح صحيح مسلم"( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب
=
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ومن أظهر أدلة ذلك مايلي:
 -1ما روى أبو موسى األشعري(  )1أن النيب  خرج ويف إحدى يديه حرير ويف
األخرى ذهب فقال" :هذان حرام على ذكور أميت حالل إلانثها"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

العلمية1415 ،ه 1995 -م)29 :14 ،؛ والعسقالين ،احلافظ أمحد بن علي بن حجر" .فتح
الباري شرح صحيح البخاري"( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1410 ،ه 1989 -م)،
350 :10؛ و احلطاب ،مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد (ت954 :ه)" .مواهب اجلليل
لشرح خمتصر اخلليل" .حتقيق :زكراي عمريات( .دار عامل الكتب 1423ه 2003 -م).191 :2 ،
) (1هو عبدهللا بن قيس بن سلَيم األشعري التميمي أسلم يف مكة قبل اهلجرة مث قدم بعد فتح خيرب بثالث
ليال استعمله النيب  على زبيد وعدن ،ويل البصرة لعمر وعثمان وويل الكوفة لعثمان بعد أن عزله عن
البصرة ،حدث عنه أبو أمامه الباهلي وأبو سعيد اخلدري وأنس بن مالك وغريهم ،تويف  سنة
()42ه  ،وقيل ()43ه  ،وقيل غري ذلك .انظر :ابن عبدالرب ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا (ت:
463ه )" .االستيعاب يف معرفة األصحاب" .حتقيق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجلليل،
1412ه )979 :3 ،؛ و الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان (ت748 :ه )" .سري أعالم
النبالء" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط ،2مؤسسة الرسالة1402 ،ه 1982 -م).380 :2 ،
) (2أخرجه الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة (ت279 :ه )" .سنن الرتمذي" .حتقيق :أمحد حممد
شاكر( ،القاهرة :دار احلديث) ،217 :4 ،كتاب اللباس ،ابب ما جاء يف احلرير والذهب وقال" :
ويف الباب عن عمر ،وعلي ،وعقبة بن عامر ،وأنس ،وحذيفة ،وأم هاين ،وعبدهللا بن عمرو ،وعمران
بن حصني ،وعبدهللا بن الزبري ،وجابر ،وأيب رحيان ،وابن عمر ،وواثلة بن األسقع ،وحديث أيب موسى
حديث حسن صحيح"؛ والشيباين ،اإلمام أيب عبدهللا ،أمحد بن حنبل (ت241 :ه )" .املسند".
(مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر) ،394 :4 ،وصححه حمققوا املسند بشواهده؛ و البيهقي ،أبو بكر
أمحد بن احلسني بن علي (ت458 :ه ) " .السنن الكربى"( .ط ،1اهلند – حيدر أابد :جملس دائرة
املعارف النظامية الكائنة1344 ،ه ) ،141 :40 ،كتاب الزكاة ،ابب سياق أخبار تدل على
إابحته للنساء؛ وابن أيب سيبة ،أبو بكر عبدهللا بن حممد العبسي الكويف (ت235 :ه )" .مصنف
ابن أيب شيبة" .حتقيق :حممد عوامة( ،طبعة الدار السلفية اهلندية)194 :8 ،؛ وصححه األلباين،
حممد انصر الدين" .صحيح وضعيف سنن الرتمذي"( .إنتاج :مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن
والسنة ابإلسكندرية)220 :4 ،؛ ويف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" .إشراف :حممد
=
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()2

 -2ما جاء عن عبدهللا بن عمر( )1رضي هللا عنهما قال :رأى عمر عطارداً التميمي
يقيم ابلسوق حلة ِّسيَ َراء( - )3وكان رجالً يغشى امللوك ويصيب منهم -فقال عمر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

زهري شاويش( .ط ،1املكتب اإلسالمي1405 ،ه 1985 -م).205 :1 ،
) (1هو الصحايب الزاهد عبدهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي ،أسلم مع أبيه ،وهاجر قبله،
وأمجعوا على أنه مل يشهد بدراً لصغره ،ويف شهوده غزوة أحد خالف ،وشهد اخلندق وما بعدها من
املشاهد مع رسول هللا  ،وشهد غزوة مؤتة والريموك وفتح مصر وفتح أفريقية ،وكان  شديد
االتباع آلاثر النيب  ،وهو من املكثرين من الرواية عن رسول هللا  ،تويف  مبكة سنة ( )73من
اهلجرة ،وقيل غري ذلك .انظر :العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر (ت852 :ه )" .اإلصابة يف متييز
الصحابة" .حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد معوض( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ه 1995 -م) .ص181؛ والنووي ،أبو زكراي حمي الدين بن شرف (ت:
676ه )" .هتذيب األمساء واللغات"( .بريوت لبنان :دار الكتب العلمية).278 :2 ،
) (2هو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي ،أبو عكرمة وفد على رسول هللا  يف طائفة من وجوه
قومه؛ فيهم األقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصر فأسلموا وذلك يف سنة تسع على
األصح وكان سيداً يف قومه .ارتد بعد موت النيب  مع من ارتد من بين متيم وتبع سجاح مث عاد
إىل اإلسالم .انظر :ابن عبد الرب" ،االستيعاب"384 :1 .؛ والعسقالين" ،اإلصابة يف متييز
الصحابة".507 :4 .
) (3قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ((( :)433 :2السرياء بكسر السني وفتح الياء
واملد :نوع من الربود خيالطه حرير كالسيور ،فهو فِّ َعالء من السري :القذ .هكذا يروى على الصفة.
وقال بعض املتأخرين :إمنا هو حلة سرياء على اإلضافة ،واحتج أبن سيبويه قال :مل أيت فعالء صفة،
وشَرح السرياء ابحلرير الصايف ومعناه حلة حرير)) وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم
ولكن امساَ .
((( ) 33 :14حلة سرياء :هي بسني مهملة مكسورة ،مث ايء مثناة من حتت مفتوحة ،مث راء ،مث ألف
ممدودة .وضبطوا احللة هنا ابلتنوين على أن ِّسيَ َراء صفة .وبغري تنوين على اإلضافة ومها وجهان
مشهوران ،واحملققون ومتقنوا العربية خيتارون اإلضافة . . .أكثر احملدثني ينونون . . .قالوا هي برود
خيالطها حرير وهي مضلعة ابحلرير . . .وقيل :إهنا حرير حمض وقد ذكر مسلم يف الرواية األخرى:
حلة من إستربق .ويف األخرى :من ديباج أو حرير ،ويف رواية :حلة سندس؛ فهذه األلفاظ تبني أن
هذه احللة كانت حريرا حمضاً وهو الصحيح الذي يتعني القول به يف هذا احلديث مجعاً بني الرواايت؛
=
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اي رسول هللا إين رأيت عطارداً يقيم يف السوق حلة ِّسيَ َراء فلو اشرتيتها لوفود العرب
إذا قدموا عليك! وأظنه قال :ولبستها يوم اجلمعة .فقال له رسول هللا " :إمنا
يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة".
فلما كان بعد ذلك أيت رسول هللا  حبلل ِّسيَ َراء ،فبعث إىل عمر حبلة ،وبعث إىل
أسامة بن زيد ( )1حبلة وأعطى علي بن أيب طالب(  )2حلة وقال" :شققها مخراً بني
نسائك" ،قال فجاء عمر حبلته حيملها فقال :اي رسول هللا! بعثت إيل هبذه وقد قلت
ابألمس يف حلة عطارد ما قلت! فقال " :إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها ،ولكين بعثت
هبا إليك لتصيب هبا" ،وأما أسامة فراح يف حلته فنظر إليه رسول هللا  نظراً عرف أن
رسول هللا قد أنكر ماصنع فقال :اي رسول هللا ما تنظر إيل؟ فأنت بعثت إيل هبا ،فقال :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وألهنا هي احملرمة)) وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( )))369 :10الذي يتبني أن السرياء قد
تكون حريراً صرفاً وقد تكون غري حمض ،فاليت يف قصة عمر جاء التصريح أبهنا كانت من حرير
حمض )) . . .وانظر أيضاً :اهلروي ،أبو عبيد القاسم بن سالم" .غريب احلديث"( .بريوت – لبنان:
دار الكتب العلمية1406 ،ه 1986 -م)138 :1 ،؛ وابن منظور" .لسان العرب".389 :4 .
) (1هو أسامة بن زيد بن حارث ة بن شراحيل الكليب ،يكىن أاب حممد وقيل أاب زيد ،وأمه أم أمين حاضنة
النيب  .ولد أسامة يف اإلسالم و مات النيب  وله عشرون سنة ،وكان أمره على جيش عظيم،
فمات النيب  قبل أن يتوجه ،فأنفذه أبو بكر .اعتزل أسامة الفنت بعد قتل عثمان إىل أن مات يف
أواخر خالفة معاوية ،وكانت وفاته سنة  54هجرايً  وأرضاه . .انظر :العسقالين" .اإلصابة يف
متييز الصحابة"49 :1 .؛ وابن عبد الرب" .االستيعاب يف معرفة األصحاب".77 :1 .
) (2هو علي بن أيب طالب بن عبد املطلب ،القرشي اهلامشي ،ابن عم رسول هللا  ،وصهره على ابنته
فاطمة – رضي هللا عنهما  ،-كنيته أبو احلسن ،وهو أحد العشرة املبشرين ابجلنة ،وأحد السته
أصحاب الشورى ،وأحد اخللفاء الراشدين ،شهد –  – املشاهد كلها ومل يتخلف إال يف تبوك
فإن رسول هللا  خلفه يف أهله ،قتله عبدالرمحن بن م ْل َجم ابلكوفة يف رمضان سنة أربعني من
اهلجرة .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب"1089 :3 .؛ وابن اجلوزي ،أبو الفرج عبدالرمحن (ت:
598ه )" .صفة الصفوة"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1409 ،ه 1989 -م)،162 :1 ،
والعسقالين" .اإلصابة"464 :4 .؛ والنووي" ،هتذيب األمساء واللغات".344 :1 .
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"إين مل أبعث إليك لتلبسها ولكين بعثت هبا إليك لتشققها مخراً بني نسائك"(.)1
 -3ما جاء عن علي بن أيب طالب  قال (( :كساين رسول هللا  حلة ِّسيَ َراء
فخرجت فيها فرأيت الغضب يف وجهه فشققتها بني نسائي ))(.)2
 -4ما جاء عن أنس بن مالك  (( )3(أنه رأى على أم كلثوم 4بنت رسول هللا 
ب ْرد حرير ِّسيَ َراء ))(.)5
 -5ما جاء عن عمر(  )6قال :قال رسول هللا " :من لبس احلرير يف الدنيا
) (1أخرجه مسلم" .صحيح مسلم" ،33 :14 .يف كتاب اللباس والزينة ،ابب حترمي استعمال إانء
الذهب والفضة على الرجال والنساء ،وخامت الذهب واحلرير على الرجل وإابحته للنساء وإابحة العلم
وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع.
) (2أخرجه البخاري" .صحيح البخاري"364 :10 .؛ كتاب اللباس ،ابب احلرير للنساء ،ومسلم.
"صحيح مسلم" ،42 :13 .كتاب اللباس والزينة ،ابب حترمي استعمال إانء الذهب والفضة على
الرجال والنساء ،وخامت الذهب واحلرير على الرجل وإابحته للنساء وإابحة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد
على أربع أصابع.
) (3هو أنس بن مالك بن النضر ،األنصاري اخلزرجي ،كنيته أبو محزة ،خادم رسول هللا  وأحد
املكثرين من الرواية عنه ،أمه أم سليم بنت ملحان األنصارية ،كان عندما هاجر النيب  إىل املدينة
ابن عشر سنني ،وقيل مثان ،تويف ابلبصرة سنة ()93ه  ،وقيل غري ذلك ،وكان آخر من مات ابلبصرة
من أصحاب رسول هللا  .انظر :العسقالين" .اإلصابة"275 :1 .؛ وابن عبد الرب" .االستيعاب".
.109 :1
( )17هي أم كلثوم بنت رسول هللا  ،أمها خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها ،تزوجها عثمان بن
عفان  بعد وفاة رقية رضي هللا عنها سنة ثالث من اهلجرة وتوفيت عنده رضي هللا عنها ومل تلد
منه ،وكانت وفاهتا سنة تسع من اهلجرة رضي هللا عنها وأرضاها .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب".
134 :2؛ وابن األثري ،أبو احلسن علي بن حممد (ت630 :ه)" .أسد الغابة يف معرفة الصحابة".
حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1415 ،ه 1994 -م).457 :2 ،
) (5أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،364 :10 .كتاب اللباس ،ابب احلرير للنساء.
) (6هو عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي  ،شهد املشاهد كلها مع رسول هللا  ،وتويف وهو
عنه راض ،وشهد له ابجلنة ،ويل اخلالفة بعد وفاة أيب بكر الصديق  ،فسار ابلناس أحسن سرية،
=
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مل يلبسه يف اآلخرة"( )1أي من الرجال املنهيني عن لبس احلرير .فدلت هذه
النصوص على إابحة لبس احلرير للنساء دون الرجال(.)2
املسألة الثانية :حكم لبس احلرير اخلالص للرجال للحاجة
ما تقدم بيانه من اتفاق الفقهاء على حترمي لبس احلرير الطبيعي اخلالص للرجال إمنا
هو يف حال عدم وجود حاجة لذلك.
()4
()3
أما عند احلاجة لذلك ملرض كحكة أو جرب أو دفع قمل أو حنو ذلك أو لبسه
لبغتة حرب مباح أو ليستعني به يف احلرب يف اتقاء السالح أو إرهاب العدو يف احلرب فقد
اختلفت آراؤهم يف ذلك ،وفيما يلي ملخص مذاهبهم إذا اقتضت طبيعة هذه املسألة إيراد
قول كل مذهب على حده ملا بني املذاهب من تباين يف القيود والتفاصيل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

وفتح هللا له الفتوح يف الشام والعراق ومصر ،قتله أبو لؤلؤة اجملوسي سنة ( )23من اهلجرة ،وكانت
خالفته  عشر سنني وستة أشهر .انظر :البخاري ،أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل (ت256 :ه ).
"التاريخ الكبري"( .بريوت :دار الكتب العلمية)138 :6 ،؛ وابن اجلوزي" ،صفة الصفوة"228 :1 .؛
ابن عبد الرب" .االستيعاب".1144 :3 .
) (1أخرجه البخاري" .صحيح البخاري" ،350 :10 .كتاب اللباس ،ابب لبس احلرير للرجال ،وقدر ما
جيوز منه.
( )20انظر :العسقالين" .فتح الباري".350 :10 .
ظ حيدث حتت اجللد من خمالطة البلغم املِّْل ِّح للدم يكون معه بثور ورمبا حصل معه
) (3اجلََربِّ :خلْط غلي ٌ
أجرب ،ومجع اجلر ِّ
بِّ :جَراب .انظر :املصباح املنري  94/1مادة ( ج ر
هزال ،وقد َج ِّر َ
ْ
ب الرجل فهو ْ َ
ب ) ،القاموس احمليط ص 63مادة ( ج ر ب )
ِّ
ِّ
ِّ
ب :كثر عليه ال َق ْمل .انظر:
) (4القمل :معروف :الواحدة ْ
قملَةٌ ،وقد قَم َل قَ َمالً فهو قَم ٌل من ابب تَع َ
اجلوهري ،أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب (ت :حدود سنة 400ه )" .الصحاح" .حتقيق :شهاب
الدين أيب عمرو( ،ط ،1دار الفكر1418 ،ه 1998 -م) ،95 :2 ،مادة( ق م ل )؛ والفيومى،
أمحد بن حممد بن علي املقرى (ت770 :ه )" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي".
(ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1414 ،ه 1994 -م) ،516 :2 ،مادة (ق م ل )؛
وابن منظور" .لسان العرب" ،568 :11 .مادة (ق م ل ).
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فقد ذهب اإلمام أبو حنيفة(– )1رمحه هللا -إىل عدم جواز لبس الرجال احلرير اخلالص
حىت يف احلرب متمسكاً إبطالق النصوص الواردة يف حترمي لبس احلرير على الرجال وعمومها
إذ ال تفصيل فيها بني حال احلرب وغريها.
ورأى أن الضرورة تندفع بلبس املخلوط من حرير وغريه ،فال حاجة إىل اخلالص منه،
فإنه وإن اختص مبزية اخللوص فاملخلوط اختص بزايدة الثخانة والقوة فاستواي فيجتزأ به وال
تسقط احلرمة من غري ضرورة.
وذهب الصاحبان؛ أبو يوسف( )2وحممد بن احلسن( )3إىل جواز لبس احلرير اخلالص
للرجال يف احلرب إذا كان صفيقاً؛ ألنه حيتاج إىل دفع ضرر السالح عنه واحلرير اخلالص أدفع
) (1هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن اثبت التيمي موالهم ،ولد رمحه هللا على املشهور سنة ()80ه  ،روى
عن عطاء ،والشعيب وطاووس ،وغريهم ،وتفقه عل محاد بن أيب سليمان ،وتتلمذ عليه خلق كثري
منهم :احلسن بن زايد ،وزفر بن اهلذيل ،والقاضي أبو يوسف ،وحممد بن احلسن الشيباين ،تويف رمحه
هللا سنة ( )150ه  .انظر :احلنفي ،أبو حممد عبدالقادر بن حممد (ت775 :ه )" .اجلواهر املضية
يف طبقات احلنفية" .حتقيق :الدكتور عبدالفتاح حممد احللو( .ط ،2دار هجر1413 ،ه -
1993م)49 :1 ،؛ والذهيب" .سري أعالم النبالء"390 :6 .؛ و ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن
عمر الدمشقي (ت774 :ه )" .البداية والنهاية" .حتقيق :الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.
(ط ،1دار هجر1417 ،ه 1997 -م).415 :13 ،
) (2هو القاضي أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف ،صاحب أيب حنيفة ،ولد
سنة ()113ه  ،وأخذ الفقه عن ابن أيب ليلى ،مث عن أيب حنيفة ،وويل القضاء هلارون الرشيد ،وتويف
ببغداد سنة ( )182ه  .انظر :الشريازي ،أبو إسحاق (ت476 :ه)" .طبقات الفقهاء"( .بريوت:
دار القلم) .ص()141؛ والذهيب" .سري أعالم النبالء"535 :8 .؛ واحلنفي" .اجلواهر املضيئة يف
طبقات احلنفية" .ص(.)519
) (3هو أبو عبدهللا حممد بن احلسن بن فرقد ،فقيه العراق ،صاحب أيب حنيفة ،أخذ عنه بعض الفقه وأمت
الفقه على القاضي أيب يوسف ،وروى عن أيب حنيفة واألوزاعي ومالك بن أنس وابن مساعة وغريهم.
وأخذ عنه الشافعي ،ويل القضاء للرشيد ،وكان يضرب بذكائه املثل ،تويف – رمحه هللا – سنة
()189ه  .انظر :الذهيب" .سري أعالم النبالء"134 :9 .؛ والفوائد البهية ،ص()136؛ والشريازي.
"طبقات الفقهاء" .ص(.)142
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له ،وأهيب يف عني العدو لربيقه وملعانه فمست احلاجة إليه.
أما إذا كان رقيقاً ال يفيد يف دفع السالح فاتفقت آراؤهم على عدم جواز لبسه(.)1
أما املالكية فاملشهور املعتمد من مذهبهم املنع من لبس احلرير اخلالص للرجال ولو
لعذر من جهاد أو حكة ما مل يتعني طريقاً للدواء ،فإن تعني طريقاً للدواء من احلكة جاز
لبسه هلا عندهم مستدلني على املنع؛ إبطالق النصوص الواردة يف ذلك و عمومها.
وخالف يف ذلك ابن حبيب( )2وابن املاجشون( )3فذهب ابن حبيب إىل جواز لبسه
للحكة وإن مل يتعني طريقاً للدواء ،وذهب ابن املاجشون إىل جواز لبسه يف احلرب ،ملا فيه
من إرهاب العدو؛ وألنه يقي عند القتال من النبل وحنوه (.)4
) (1انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ واملوصلي" .االختيار لتعليل املختار"435 :4 .؛
املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"  ،455 :8ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".434 :9 .
) (2هو أبو مروان ،عبدامللك بن حبيب بن سليمان بن هارون األندلسي املالكي ،أحد األعالم ولد يف حياة
اإلمام مالك وأخذ عن عبدامللك بن املاجشون ،ومطرف بن عبدهللا ،وأسد بن موسى ،وأصبغ .كان
موصوفاً ابحلذق يف الفقه كبري الشأن ،بعيد الصيت ،كثري التصنيف؛ صنف كتاب (الواضحة) وكتاب
(اجلامع) وكتاب (فضائل الصحابة) وكتاب (غريب احلديث) وكتاب (تفسري املوطأ) وكتاب (فضل
املسجدين) وغريها كان متصرفاً يف فنون العلم ،حدث عنه :بقي بن خملد ،وحممد بن وضاح ،ومطرف بن
قيس سكن قرطبة وتويف رمحه هللا سنة 238ه .انظر :الذهيب" .سري أعالم النبالء".102 :12 .
) (3هو أبو مروان ،عبدامللك بن عبدالعزيز بن عبدهللا بن أيب سلمة بن املاجشون التيمي موالهم املدين
املالكي .تتلمذ على اإلمام مالك وحدث عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب املاجشون ،ومسلم
الزجني ،وإبراهيم بن سعد وغريهم حدث عنه أبو حفص الفالس ،وحممد بن حيىي الذهلي وعبدامللك
بن حبيب ،والزبري بن بكار وآخرون وكان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا يف زمانه وكان مفيت املدينة
يف عصره كف بصره يف آخر عمره وتويف سنة 213ه وقيل سنة 214ه انظر :الشريازي" .طبقات
الفقهاء"148 :1 .؛ والعكري ،عبداحلي بن أمحد بن حممد احلنبلي" .شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب" .حتقيق :عبدالقادر األرنؤوط وحممود األرنؤوط( .دمشق :دار ابن كثري1406 ،ه )28 :2 ،؛
والذهيب" ،سري أعالم النبالء".359 :10 .
) (4وبه قطع حممد بن عبد احلكم انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"207 :17 .؛ واحلطاب" .مواهب
اجلليل شرح خمتصر خليل"190 :2 .؛ العدوي" ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين":2 .
=
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أما الشافعية فقطعوا جبواز لبس احلرير اخلالص للرجل يف موضع الضرورة كحر وبرد
شديدين مهلكني أو مضرين بعضو أو منفعة إزالة للضرر و كبغتة حرب مباح إذا مل جيد من
اللباس ما يقوم مقامه للضرورة ليتوقى به و يستعني به يف احلرب .و املذهب عندهم أيضاً
جواز لبسه للحاجة من حكة أو جرب إذا آذاه لبس غريه ،وكذا لدفع القمل أو لسرت العورة
إذا مل جيد غريه.
()1
ملا روى أنس بن مالك  قال" :رخص النيب لعبد الرمحن بن عوف والزبري بن
العوام ( )2يف لبس احلرير حلكة هبما"(.)3
ويف لفظ "أن عبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام شكوا إىل رسول هللا –-
القمل فرخص هلما يف قمص احلرير ،يف غزاة هلما"(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

584؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".354-353 :1 .
) (1هو أبو حممد عبدالرمحن بن عوف بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشي الزهري ،ولد بعد عام الفيل
بعشر سنني وهو أحد العشرة املبشرين ابجلنة ،وأحد السته أصحاب الشورى ،أسلم قبل دخول دار
األرقم وهاجر اهلجرتني ،وشهد بدراً وسائر املشاهد ،روى عنه أنس بن مالك ،وعبدهللا بن عباس،
وعبدهللا بن عمر وغريهم ،تويف  سنة ()32ه ودفن ابلبقيع .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب".
 ،844 :2والعسقالين" .اإلصابة".290 :4 .
) (2هو الصحايب اجلليل الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزيز بن قصي بن كالب القرشي
األسدي ،أبو عبدهللا ،حواري رسول هللا  ،وابن عمته ،أمه صفية بنت عبداملطلب .وهو أحد
العشرة املشهود هلم ابجلنة وأحد الستة أصحاب الشورى هاجر اهلجرتني وهو أول رجل سل سيفه يف
هللا قتل  سنة  36من اهلجرة وله ست أو سبع وستون سنة .انظر :العسقالين" .اإلصابة":2 .
553؛ وابن اجلوزي" .صفة الصفوة".342 :1 .
) (3أخرجه البخاري" .صحيح البخاري" ،125 :6 .كتاب اجلهاد والسري ،ابب احلرير يف احلرب ،ويف
كتاب اللباس ،ابب ما يرخص للرجال من احلرير للحكة؛ ومسلم" .صحيح مسلم"،45 :14 .
كتاب اللباس والزينة ،ابب إابحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها.
) (4أخرجه مسلم" .صحيح مسلم" ،46 :14 .كتاب اللباس والزينة ،ابب إابحة لبس احلرير للرجل إذا
كان به حكة أو حنوها.
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ويف لفظ آخر" :أن رسول هللا  رخص لعبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام يف
القمص احلرير يف السفر من حكة كانت هبما أو وجع كان هبما"(.)1
وعندهم وجه ضعيف يف املذهب بعدم جواز لبسه للرجال للحاجة مطلقاً ،ووجه آخر
بقصر جواز لبسه لدفع القمل على حال السفر دون احلضر ،ألن حديث الرخصة ورد يف
السفر ،أما احلضر فالتعهد والتفقد فيه سهل(.)2
أما احلنابلة فقطعوا جبواز لبسه إذا احتاج إليه يف احلرب املباح كأن جيعله بطانة
خلوذة( )3أو درع وحنو ذلك وعندهم يف حكم لبسه يف احلرب لغري حاجة روايتان:
الرواية األوىل :وهي املذهب جواز ذلك؛ ألن املنع من لبسه ملا فيه من اخليالء ،وذلك
غري مذموم يف احلرب.
الرواية الثانية :عدم جواز لبسه يف احلرب من غري حاجة؛ لعموم األخبار املقتضية
للتحرمي اليت سبق ذكرها يف املسألة السابقة.
وعندهم كذلك يف حكم لبسه للحاجة من حكة أو جرب أو دفع قمل أو مرض
ينفع فيه لبس احلرير روايتان:
الرواية األوىل :وهي املذهب جواز ذلك ملا جاء يف حديث أنس بن مالك –-
الذي تقدم ذكر ألفاظه.
) (1أخرجه مسلم" .صحيح مسلم" ،46 :14 .كتاب اللباس والزينة ،ابب إابحة لبس احلرير للرجل إذا كان
به حكة أو حنوها ،وقد يكون اإلنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض هلذين
الصحابيني اجلليلني رضي هللا عنهما كما صرح بذلك اجلاحظ؛ اجلاحظ ،أبو عثمان عمر بن حبر(ت:
255ه)" .احليوان" .حتقيق :عبدالسالم هارون( .دار اجليل1416 ،ه 1996 -م).372 :5 .
) (2انظر :العمراين" .البيان"535 :2 .؛ والنووي" .روضة الطالبني"68 :2 .؛ والنووي" .املنهاج":14 .
46-45؛ والعسقالين" .فتح الباري"364 :10 .؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ والشربيين.
"مغين احملتاج"307 :1 .؛ والرملي" .هناية احملتاج".377 :2 .
) (3اخلوذة هي :املِّْغ َفر مجع :خ َوذ كغرف .وهو ما يلبسه احملارب من املعدن يف رأسه محاية له .انظر:
الفيومي" .املصباح املنري" ،52 :1 .مادة ( ب ط ن )؛ والفريوز آابدي" .القاموس احمليط" ص
 ،301مادة (خ و ذ )؛ وقلعه جي" .معجم لغة الفقهاء" .ص.180
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وقاسوا على احلكة والقمل غريمها مما ينفع فيه لبس احلرير اخلالص.
الرواية الثانية :عدم جواز لبسه؛ لعموم األخبار الواردة يف التحرمي اليت تقدم ذكرها
واحتمال أن تكون الرخصة خاصة بعبدالرمحن بن عوف والزبري بن العوام رضي هللا عنهما(.)1
والراجح وهللا أعلم :هو جواز لبس احلرير اخلالص للرجال للحاجة .قال العالمة ابن
القيم(– )2رمحه هللا" :-الذي استقرت عليه سنته – -إابحة احلرير للنساء وحترميه على
الرجال إال حلاجة ومصلحة راجحة .فاحلاجة إما من شدة الربد وال جيد غريه أو ال جيد سرتة
سواه ،ومنها لباسه للحرب واملرض واحلكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس الصحيح.
 . .إذ األصل عدم التخصيص والرخصة إذا ثبتت يف حق بعض األمة ملعىن تعدت إىل كل
من وجد فيه ذلك املعىن؛ إذ احلكم يعم بعموم سببه . . .فالصحيح عموم الرخصة فإن عرف
خطاب الشرع يف ذلك ما مل ِّ
يصرح ابلتخصيص ،وعدم إحلاق غري من رخص له أوالً به"(.)3
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني(– )4رمحه هللا -بعد أن قرر جواز لبسه للحاجة-
) (1انظر :ابن قدامة" .املغين"307-306 :2 .؛ وابن قدامة" .الشرح الكبري مع اإلنصاف":3 .
265-264؛ ابن مفلح" .الفروع"70 :2 .؛ والبهويت" .شرح منتهى اإلرادات".321 :1 .
) (2هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ،الدمشقي ،يكىن أبيب عبدهللا ،املعروف اببن قيم اجلوزية ،ولد سنة
691ه  ،وتفقه على شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت صار من أبرز تالميذه ،وامتحن وأوذي مرات ،وحبس
مع شيخه يف القلعة منفرداً عنه ،وصنف مصنفات كثرية يف خمتلف العلوم منها :زاد املعاد ،وإعالم
املوقعني ،والطرق احلكمية ،تويف سنة 751ه  .انظر :ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم بن حممد (ت:
884ه)" .املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد" .حتقيق وتعليق :عبدالرمحن بن سليمان
العثيمني( .ط ،2الرايض :مكتبة الرشد –1410ه)385-384 :2 ،؛ و ابن رجب ،زين الدين عبد
الرمحن بن أمحد (ت795 :ه)" .الذيل على طبقات احلنابلة"( .بريوت لبنان :دار املعرفة)170 :5 .؛
الصفدي ،صالح الدين خليل بن ايبك" .الوايف ابلوفيات"( .دار فرانز شتايز بقيسبادن).197 :2 ،
) (3ابن قيم اجلوزية" .زاد املعاد".77 :4 .
) (4هو أبو عبدهللا حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني الوهييب التميمي ،ولد يف عنيزة يف
1347/9/27ه  ،كان من طالب الشيخ عبدالرمحن السعدي ،وهو شيخه األول ،وأخذ عن ابن ابز
وحممد األمني الشنقيطي .من مصنفاته :الشرح املمتع على زاد املستقنع وجمموع فتاوى ورسائل ابن
عثيمني .تويف يف عصر يوم األربعاء املوافق 1421/10/15ه  .انظر :احلسني ،وليد بن أمحد.
=
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"لكن إذا كان لبسه حلاجة فكيف جيوز وال ضرورة؟!
فاجلواب :أن حترمي لبس احلرير من ابب حترمي الوسائل؛ وذلك ألن احلرير نفسه من
اللباس الطيب ولباس الزينة ،ولكن ملا كان مدعاة إىل تنعم الرجل كتنعم املرأة حبيث يكون
سبباً للفتنة ،صار ذلك حراماً فتحرميه إذاً من ابب حترمي الوسائل .وقد ذكر أهل العلم أن ما
()1
ح ِّرم حترمي الوسائل أابحته احلاجة"
كما قال –رمحه هللا" :-فاحلرب جيوز فيه لباس احلرير؛ ملا يف ذلك من إغاظة للكفار،
فإن الكفار إذا رأوا املسلمني هبذا اللباس اغتاظوا ،وانكسرت معنوايهتم وعرفوا أن املسلمني يف
نعمة وأن املسلمني أيضاً غري مبالني ابحلرب؛ ألن الرجل الذي يتجمل ابحلرير ،كأنه يقول
بلسان احلال :أان ال أهتم ابحلرب؛ وهلذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم؛ وهلذا كانوا يف احلرب
رمبا جيعلون على عمائمهم ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع ،وأنه غري ٍ
مبال ابحلرب"(.)2
املسألة الثالثة :حكم إلباس الصبيان الذكور احلرير اخلالص
قطع متأخرو فقهاء الشافعية جبواز تزيني الصبيان يوم العيد إبلباسهم الثياب املنسوجة
من احلرير اخلالص؛ ألنه يوم زينة(.)3
واختلفوا يف إلباسهم احلرير اخلالص يف غري يوم العيد على ثالثة أوجه:
الوجه األول؛ و هو األصح عندهم( :)4جواز ذلك ،وهو رواية عند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

"اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا العلمية والعملية وما قيل فيه من املراثي".
(ط ،1من إصدارات جملة احلكمة1422 ،ه ))179 ،48 ،10( ،؛ ابن عثيمني ،حممد بن صاحل.
"جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني" .مجع وترتيب :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان( .ط،2
الرايض :دار الثراي1414 ،ه ).9 :1 ،
) (1العثيمني ،حممد بن صاحل" .الشرح املمتع على زاد املستقنع"( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي،
1435ه ).216 :2 ،
) (2املرجع السابق .217 :2
) (3انظر :النووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ الشربيين" .مغين
احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".376 :2 .
) (4انظر :املراجع السابقة.
- 30 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

احلنابلة()1؛ إذ ليس للصيب شهامة تتناىف مع خنوثة احلرير()2؛ وألنه غري مكلف( ،)3وألن
الصبيان حمل للزينة فأشبهوا النساء(.)4
والوجه الثاين؛ أن للويل إلباسهم احلرير قبل سبع سنني دون ما بعدها()5؛ لئال يعتادوه(.)6
والوجه الثالث؛ ليس للويل إلباسهم احلرير ،وبه قطع احلنفية( )7واملالكية( )8و هو رواية
عند احلنابلة عليها املذهب(.)9
) (1انظر :ابن قدامة" .املغين"310 :2 .؛ وابن قدامة" .الكايف" 252 :1؛ واملرداوي" .اإلنصاف مع
الشرح الكبري"267 :3 .؛ وابن مفلح" .الفروع"71 :2 .؛ والبهويت" .شرح منتهي اإلرادات":1 .
322؛ و البهويت ،منصور بن يونس احلنبلي (ت1051 :ه )" .كشاف القناع عن منت االقناع".
حتقيق :اللجنة املتخصصة يف وزارة العدل( ،ط ،1وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية1422 ،ه
 2001م).170 :2 ،) (2انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ والشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ والرملي" .هناية
احملتاج".377 :2 .
) (3انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ والشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ والرملي" .هناية
احملتاج"377 :2 .؛ وابن قدامة" .املغين"311 :2 .؛ وابن قدامة" .الكايف"252 :1 .؛ واملقدسي.
"الشرح الكبري".268 :3 .
) (4انظر :ابن قدامة" .املغين"311 :2 .؛ واملقدسي" .الشرح الكبري".268 :3 .
) (5انظر :العمراين" .البيان"534 :2 .؛ والنووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج".
510 :1؛ والشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ والرملية" .هناية احملتاج".377 :2 .
) (6انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ والشربيين" .مغين احملتاج"306 :11 .؛ والرملي" .هناية
احملتاج".376 :2 .
) (7انظر :الطحاوي" .خمتصر الطحاوي" .ص 431؛ اهلداية للمرغيناين 459 :8؛ والكاساين" .بدائع
الصنائع"313 :4 .؛ واملوصلي" .االختيار لتعليل املختار"436 :4 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق".
37 :7؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".442 :9 .
) (8انظر :العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"584 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري".106 :1 .
) (9انظر :ابن قدامة" .املغين"31 :2 .؛ ابن قدامة" .الكايف"252 :1 .؛ املرداوي" .اإلنصاف مع الشرح
الكبري"267 :3 .؛ ابن مفلح" .الفروع"711 :2 .؛ البهويت" .شرح منتهي اإلرادات".168 :2 .
- 31 -

حترير أحكام استعمال الطبيعي من احلرير ،د .عبد اللطيف بن مرشد العويف

ملا يلي:
 -1عموم قوله  يف حديث أيب موسى األشعري" :هذان –يعين الذهب واحلرير-
()1
حرام على ذكور أميت"
ألن التحرمي إذا ثبت يف حق الذكور و حرم اللبس ،حرم اإللباس؛ كاخلمر ملا حرم
شرهبا حرم سقيها الصيب(.)2
 -2ما روي عن جابر بن عبد هللا(  )3قال" :كنا ننزعه عن الغلمان ونرتكه على
اجلواري"(.)4
 -3ما روي أن حذيفة بن اليمان("  )5قدم املدينة من سفر ،فوجد على صبيانه
قمصاً من حرير ،فمزقها عن الصبيان وتركها على اجلواري"(.)6
 -4ما روي "أن ابناً لعبد هللا بن مسعود (  )7أاته وعليه قميص من حرير فخرقه مث
) (1سبق خترجيه.
) (2انظر :املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير" ،459 :8 .الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛
الزيلعي" .تبيني احلقائق"37 :7 .؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".442 :9 .
) (3هو جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي ،كنيته أبو عبدهللا ،وقيل :أبو عبدالرمحن ،شهد
العقبة الثانية مع أبيه وهو صغري ،ومل يشهد األوىل ،وكان من املكثرين عن النيب  وروى عن مجاعة من
الصحابة وله وألبيه صحبة ،تويف –  – ابملدينة سنة مثان وسبعني من اهلجرة ،وقيل :أربع وسبعني،
وكان قد كف بصره يف آخر عمره .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب"219 :1 .؛ ابن اجلوزي" .صفة
الصفوة"328 :1 .؛ العسقالين" .اإلصابة".5469 :1 .
) (4أخرج هذا األثر أبو داود يف سننه  ،89/4كتاب اللباس ،ابب يف احلرير للنساء.
) (5هو حذيفة بن اليمان واسم اليمان :حسيل ويقال حسل بن جابر العبسي اليماين أبو عبدهللا حليف
األنصار ،من أعيان املهاجرين ،من جنباء أصحاب حممد  وهو صاحب السر ومناقبه كثرية
مشهورة .روى عن النيب  ومات سنة ()36ه  .انظر :وابن عبد الرب" .االستيعاب"98 :1 .؛
والعسقالين" .اإلصابة"45 :2 .؛ وابن األثري" .أسد الغابة"247 :1 .؛ والذهيب" .سري أعالم
النبالء".369-363 :2 .
) (6أخرج هذا األثر ابن أيب شيبة" ،املصنف".162 :8 .
) (7هو أبو عبدالرمحن ،عبدهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل ،حليف بين زهرة ،وأمه :أم عبد بنت عبد ود
=

- 32 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

قال اذهب إىل أمك فلتلبسك غري هذا" (.)1
 -5ما روي ((أن عبدالرمحن بن عوف  دخل ومعه ابن له عليه قميص حرير على
عمر فشق عمر القميص))(.)2
والقول الراجح هو القول األخري – القطع بعدم اجلواز  -أخذاً بظاهر النص حيث
أدار احلكم على الذكورة بدون قيد البلوغ ،فيعم كل ذكر كبرياً كان أو صغرياً( )3ولكونه فعل
عدد من الصحابة (.)
ويتعلق التحرمي ابملكلفني بتمكينهم من احملرمات كتمكينهم من شرب اخلمر وأكل
الراب وغريمها من احملرمات(.)4
املطلب الثاني :احلكمة الشرعية املستنبطة لتحريم لبس احلرير على الذكور دون اإلناث
اجتهد الفقهاء يف استنباط احلكمة الشرعية لتحرمي لبس احلرير اخلالص على الرجال
وحله للنساء وممن تعرض لبيان ذلك؛ العالمة ابن القيم -رمحه هللا -حيث أورد تساؤالً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

ابن سواء من هذيل أيضاً .أسلمت وهاجرت .وهو من كبار الصحابة وساداهتم وفقهائهم ،شهد
املشاهد كلها مع رسول هللا  ،روى عنه أبو موسى األشعري ،وأنس وجابر وأبو هريرة وغريهم ،نزل
الكوفة ،وتويف سنة ()32ه  ،وقيل ()33ه  .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب"987 :3 .؛
العسقالين" .اإلصابة"497 :4 .؛ والنووي" .هتذيب األمساء واللغات".288 :1 .
) (1أخرج هذا األثر الصنعاين ،أبو بكر عبدالرزاق بن مهام (ت211 :ه)" .مصنف" .حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه)70 :11 ،؛ وابن أيب شيبة" .املصنف":8 .
162؛ والطرباين ،سليمان بن أمحد (ت360 :ه)" .املعجم الكبري"68 :8 .؛ والبيهقي ،أمحد بن
احلسني بن علي (ت458 :ه)" .شعب اإلميان" .حتقيق :د/عبدالعلي عبداجمليد حامد وأشرف على
حتقيقه خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ابهلند( .ط1423 ،1ه 2003 -م).197 :8 ،
) (2أخرج هذا األثر ابن أيب شيبه" ،املصنف".163 :8 .
) (3انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ وابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".442 :9 .
) (4انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ واملوصلي" .االختيار لتعليل املختار"436 :4 .؛
وابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"442 :9 .؛ وابن قدامة" .املغين"311 :2 .؛ واملقدسي.
"الشرح الكبري"268 :3 .؛ والبهويت" .كشاف القناع".170 :2 .
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عن ذلك مث أجاب عنه فقال -رمحه هللا(( :-فإن قيل :فإذا كان لباس احلرير أعدل اللباس
وأوفقه للبدن ،فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة اليت أابحت الطيبات وحرمت اخلبائث؟
قيل هذا السؤال جتيب عنه كل طائفة من طوائف املسلمني جبواب ،فمنكرو احلكم والتعليل
ملا رفعت قاعدة التعليل من أصلها مل حيتاجوا إىل جواب عن هذا السؤال.
ومثبتو التعليل و احلكم –وهم األكثرون -منهم من جييب عن هذا؛ أبن الشريعة
حرمته لتصرب النفوس عنه بغريه وترتكه هلل فتثاب على ذلك السيما وهلا عوض عنه بغريه.
ومنهم من جييب عنه أبنه خلِّق يف األصل للنساء؛ كاحللية ابلذهب فمحرم على
الرجال ملا فيه من مفسدة تشبه الرجال ابلنساء.
ومنهم من قال :حرم ملا يورثه من الفخر واخليالء و العجب.
ومنهم من قال :حرم ملا يورثه مبالمسته للبدن من األنوثة والتخنث ،وضد الشهامة
والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات اإلانث؛ و هلذا ال تكاد جتد من يلبسه
يف األكثر إال وعلى مشائله من التخنث والتأنيث والرخاوة ما ال خيفى ،حىت لو كان من
أشهم الناس وأكثرهم فحولة و رجولة ،فالبد أن ينقصه لبس احلرير منها إن مل يذهبها .ومن
غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا ،فليسلم للشارع احلكيم ،وهلذا كان أصح القولني :أنه
حيرم على الويل أن يلبسه الصيب ملا ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث))(.)1
كما تطرق ابن حجر العسقالين(- )2رمحه هللا -الجتهادات العلماء يف استنباط
احلكمة من ذلك بقوله(( :واختلف يف علة حترمي احلرير على رأيني مشهورين :أحدمها :الفخر
) (1ابن قيم اجلوزية" .زاد املعاد".79 :4 .
) (2هو أمحد بن علي بن حممد شهاب الدين أبو الفضل الكناين العسقالين القاهري الشافعي املعروف
اببن حجر وهو لقب لبعض آابئه احلافظ الكبري الشهري ،ولد سنة 773ه  ،وتفقه ابلبلقيين والربماوي
وابن امللقن والعز ابن مجاعة ،وقد درس مبواطن متعددة واشتهر ذكره وبعد صيته وارحتل إليه العلماء،
له تصانيف كثرية ومشهورة أعظمها فتح الباري ،مات يف أواخر ذي احلجة سنة 852ه  .انظر:
السيوطي" .طبقات احلفاظ"525 .؛ العكري" .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"274 :1 .؛
الشوكاين ،حممد بن علي (ت1255 :ه )" .البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع" .حتقيق:
فاحل حسني( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1987 ،م ).92-87 :1 .
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واخليالء ،والثاين :لكونه ثوب رفاهية فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال وحيتمل علة اثلثة:
وهي التشبه ابملشركني . . .وذكر بعضهم علة أخرى :وهي السرف وهللا أعلم))(.)1
وذكر يف موضع آخر أن من العلماء من قال(( :إن قلنا :إن ختصيص النهي للرجال
حلكمة فالذي يظهر أنه سبحانه وتعاىل علم قلة صربهن عن التزين فلطف هبن يف إابحته ،وألن
تزينهن غالباً إمنا هو لألزواج وقد ورد ((إن حسن التبعل من اإلميان))( )2قال :ويستنبط من هذا أن
الفحل ال يصلح له أن يبالغ يف استعمال امللذوذات لكون ذلك من صفات اإلانث))(.)3
فيتلخص مما أورده العلماء تلمساً للحكمة الشرعية من حترمي استعمال احلرير على
الذكور ما يلي:
 -1أنه إمنا حرم عليهم لكونه خلق يف األصل للنساء؛ كالتحلي ابلذهب ،فمنعوا منه ملا
يف ذلك من مفسدة تَ َشبه الرجال ابلنساء.
 -2أنه إمنا حرم عليهم ملا يورثه من الفخر واخليالء والعجب.
 -3أنه إمنا حرم عليهم ملا يورثه مبالمسته للبدن من صفات األنوثة والتخنيث وسلب
للشهامة وصفات الرجولة؛ لكونه من ثياب الرفاهية والتنعم.
ومجيع هذه االحتماالت استنباطات اجتهادية من الفقهاء ال ميكن القطع مبوافقتها
مراد الشارع احلكيم ،إذ قد يكون احلكم تعبدايً غري معلل ،يلزم املسلم االنقياد له واتباعه
طاعة هلل واجتناابً لنهيه ولو مل تظهر له علته وهللا أعلم.
) (1العسقالين" .فتح الباري"351 :10 .
) (2مل أقف عليه هبذا اللفظ ،وإمنا أورد البيهقي يف شعب اإلميان  415/2عن علي بن أيب طالب  أن
رسول هللا  قال (( . . .وجهاد املرأة حسن التبعل لزوجها)) وحكي عن اإلمام أمحد تضعيفه.
وقال السخاوي يف "املقاصد احلسنة" " 52/1 .سنده ضعيف" ،وأورده – ابن اجلوزي يف
"املوضوعات"( .دار الكتب العلمية)153 :2 ،؛ وضعفه الشيخ األلباين ،حممد انصر الدين.
"سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة"( .ط ،1الرايض :دار املعارف،
1412ه 1992 -م).18 :8 ،
) (3العسقالين" .فتح الباري".365 :10 .
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املطلب الثالث :حكم لبس ما نسج من حرير وغريه للرجال
()2
جيوز عند احلنفية لبس ما سداه حرير وحلمته( )1من غري احلرير كالقطن والكتان
والصوف حىت للرجال؛ ألن الصحابة  --كانوا يلبسون اخلز( ،)3وألن الثوب ال يصري
ثوابً إال ابلنسج ،والنسج ابللحمة فكانت هي املعتربة ،أو يقال :ال يكون إال هبما فتكون
العلة ذات وجهني فيعترب آخرمها وهو اللحمة؛ وألن اللحمة هي اليت تظهر يف املنظر فتكون
العربة ملا يظهر دون ما خيفى.
أما ما حلمته حرير وسداه غري حرير فال جيوز للرجال لبسه إال يف احلرب للضرورة إذا
كان صفيقاً حيصل به اتقاء العدو.
()4
أما إذا كان رقيقاً ال يفيد يف احلرب فيحرم مطلقاً لعدم الفائدة .
واختلف يف لبس الثياب املنسوجة من احلرير وغريه للرجال عند املالكية على أربعة أقوال:
أحدها :أن لبسها مباح اقتداء مبذهب ابن عباس رضي هللا عنهما( )5ومجاعة من
) (1اللحمة :هي ما يدخل يف سدى الثوب وحنوه من السلوك وهي نقيض السدى وهو ما ميد طوالً يف
النسج ويكون ظاهراً .انظر :الزبيدي" .اتج العروس من جواهر القاموس"( .دار اهلداية)403 :33 ،
مادة ( ل ح م)؛ الفيومي" .املصباح املنري" 271 :1 .مادة (س د ى)؛ ابن منظور" .لسان العرب".
 535 :12مادة ( ل ح م ).
) (2الكتان :نبات تستخرج من أليافه خيوط يصنع منها القماش انظر قلعه جي" .معجم لغة الفقهاء" .ص345
) (3اخلز :ما حلمته صوف وسداه حرير .انظر :اجلزري" .النهاية يف غريب احلديث واألثر"28 :2 .؛
الركيب" .النظم املستعذب".203 :1 .
) (4انظر :السرخسي" .املبسوط"283 :30 .؛ املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"435 :4 .؛
الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"465-455 :8 .؛
الزيعلي" .تبيني احلقائق"34-33 :7 .؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".434-433 :9 .
) (5هو عبدهللا بن عباس بن عبداملطلب ابن عم رسول هللا  .ولد يف شعب بين هاشم يف مكة قبل
اهلجرة بثالث سنني ،وحدًّث عن رسول هللا  وعن عمر ،ومعاذ ،وعبدالرمحن بن عوف وغريهم .
تتلمذ عليه :جماهد بن جرب ،وسعيد بن جبري ،وطاووس بن كيسان وطائفة ،تويف  ابلطائف سنة68
وقيل 65من اهلجرة ،وكان قد كف بصره يف آخر حياته .أنظر ابن األثري" .أسد الغابة"186 :3 .؛
الذهيب" .سري أعالم النبالء".331 :3 .
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السلف إذ أتولوا النهي عن لبس احلرير للرجال بلبس الثوب املصمت اخلالص من احلرير.
الثاين :أن لبسها غري جائز احتجاجاً أبن احللة اليت قال فيها رسول هللا – (( -إمنا
يلبس هذه من ال خالق له ))( )1كان خيالطها احلرير.
القول الثالث :أن لبسها مكروه وهذا هو أظهر األقوال وأرجحها يف املذهب؛ ألنه مما
اختلف أهل العلم فيه لتكافؤ األدلة يف حتليله وحترميه فهو من املشتبهات اليت قال فيها رسول
هللا – (( -من اتقاها فقد استربأ لدينه وعرضه ))(.)2
القول الرابع :التفريق بني اخلز وهو ما سداه حرير وحلمته صوف أو وبر وبني ما يف
معناه مما سداه حرير وحلمته قطن أو كتان ،فيجوز لبس اخلز وال جيوز لبس ما سواه وإليه
ذهب ابن حبيب من املالكية؛ ألن اخلز إمنا استجيز اتباعاً للسلف ،ألن لبسه رخصة
والرخص ال يقاس عليها ،وهذا القول هو أضعف األقوال عند املالكية( )3إذ ال فرق بني اخلز
وبني غريه مما سداه حرير وحلمته قطن أو كتان؛ ألن من استجاز لبس اخلز من السلف مل
يستجزه من أجل أنه خز ،وإمنا استجازه ألنه ليس حبرير حمض ،وذلك املعىن موجود فيما
سداه حرير وحلمته قطن أو كتان إذ مل أيت أثر يف الرتخيص هلم يف لباس اخلز فيختلف يف
قياس غريه عليه(.)4
أما الشافعية فلهم يف حكم لبس الرجال الثياب املنسوجة من حرير وغريه من قطن أو
صوف أو كتان أو حنو ذلك تفصيل؛ إذ له عندهم ثالثة أحوال:
أحدها :أن يكون احلرير فيه أكثر وزانً فال جيوز للرجال لبسه عندهم ،تغليباً لألكثر.
احلال الثانية :أن يكون غري احلرير فيه أكثر وزانً فيجوز لبسه عندهم تغليباً لألكثر.
) (1سبق خترجيه.
) (2أخرجه البخاري" .صحيح البخاري" ،168 :1 .كتاب اإلميان ،ابب فضل من استربأ لدينه؛
ومسلم" .صحيح مسلم" ،22 :11 .كتاب املساقاة ،ابب أخذ احلالل وترك الشبهات.
( )9قاله ابن رشد اجلد يف "البيان والتحصيل".5 :17 .
) (4انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"5 :17 .؛ احلطاب" .مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل":2 .
189؛ العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"589 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
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احلال الثالثة :أن يستواي فعندهم يف ذلك وجهان
أحدمها :حيرم لبسه؛ تغليباً حلكم احلظر.
الثاين :حيل لبسه؛ ألنه ال يسمى ثوب حرير ،واألصل احلل ،وملا روي عن عبدهللا بن
عباس –رضي هللا عنهما -قال (( :إمنا هنى رسول هللا – -عن الثوب املصمت من احلرير
فأما العلم وسدى الثوب فال أبس به ))( )1واملصمت هو اخلالص الذي ال خيالطه قطن وال
كتان وال سواه( .)2وهذا الوجه هو األصح واملعتمد يف املذهب(.)3
وقريب من هذا التفصيل مذهب احلنابلة؛ إذ للثوب املنسوج من حرير وغريه عندهم
ثالثة أحوال كذلك:
األوىل :أن يكون األكثر ظهوراً احلرير فيحرم عندهم على الرجال لبسه كاخلالص
لعموم حديث (( ال تلبسوا احلرير فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة))()4؛ ألن األكثر
ملحق ابلكل يف أكثر األحكام.
الثانية :أن يكون األكثر ظهوراً غري احلرير فيجوز عندهم لبسه اعتباراً ابألكثر وملا
روي عن عبدهللا بن عباس –رضي هللا عنهما -قال (( :إمنا هنى رسول هللا – -عن الثوب
املصمت من احلرير أما العلم وسدى الثوب فال أبس به ))(.)5
احلال الثالثة :أن يكون احلرير مساوايً ملا نسج معه من قطن أو كتان أو صوف أو
) (1أخرجه اإلمام أمحد" .املسند" ،218 :1 .وصححه حمققوا املسند؛ كما أخرجه أبو داود يف سننه :4
 87كتاب اللباس ،ابب الرخصة يف العلم وخيط احلرير؛ والطرباين" ،املعجم الكبري"434 :11 .؛
واحلاكم" ،املستدرك" .192 :4 .وقال :صحيح على شرط الشيخني و وافقه الذهيب ،وحسنه
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 294 :10؛ وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل .310 :1
) (2انظر :الركيب" .النظم املستعذب".203 :1 .
) (3انظر :الشريازي" .املهذب"203 :1 .؛ والنووي" .روضة الطالبني"66 :2 .؛ حتفة الطالب ص 82؛
العمراين" .البيان"534 :2 .؛ اهليتمي" .حتفة احملتاج"511 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج":1 .
307؛ الرملي" .هناية احملتاج".378 :2 .
) (4سبق خترجيه.
) (5سبق خترجيه.
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حنوه ظهوراً أبن كان ظهورمها على السواء ولو زاد احلرير وزانً ففي هذه احلال عندهم وجهان:
أحدمها :حيرم :تغليباً جلانب احلظر.
الوجه الثاين :ال حيرم ،ألن احلرير ليس أبغلب؛ وإذا انتفى دليل احلرمة بقي أصل
اإلابحة.
()1
وهذا الوجه هو األصح يف املذهب .
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني –رمحه هللا :-معلالً للوجه الثاين الذي عليه
املذهب (( :ألنه قد اجتمع مبيح وحاظر ،واألصل اإلابحة حىت نعلم أن هذا مما يدخله
التحرمي ،فنحن يف شك من دخوله يف حترمي احلرير واألصل اإلابحة .وقال بعض أصحابنا –
رمحهم هللا -بل إذا استواي حيرم وعللوا ابلقاعدة املشهورة (( :أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب
جانب احلظر )).
ولكل منهما وجه فكل من التعليلني صحيح؛ ألن الذين يقولون :إنه إذا استواي
ال حيرم .يقولون :إن احملرم هو احلرير وأحلقنا األكثر ابلكل ،أما أن نلحق املساوي ابلكل
فهذا بعيد من القواعد الشرعية .والذين قالوا ابلتحرمي قالوا :إمنا اجتمع مبيح وحاظر فغلب
جانب احلظر ،وهذه قاعدة شرعية مطردة يف مثل هذه األشياء اليت تتعارض فيها األدلة،
وموقفنا منها االحتياط؛ واالحتياط يف مقام الطلب :الفعل ،ويف مقام النهي الرتك.
واحلاصل :أن احملرم هو احلرير اخلالص أو الذي أكثره احلرير ،وأما ما أكثره غري احلرير
فحالل ،وأما ما تساوى فيه احلرير وغريه فمحل خالف))(.)2
املطلب الرابع :حكم لبس ما عُلِّم أو رقع باحلرير
اتفقت املذاهب الفقهية األربعة على جواز إعالم الثوب غري احلرير أي :تطريزه
ابليسري من احلرير كاخليط الرقيق من احلرير إذا كان عرضه دون عرض إصبع اإلنسان
) (1انظر :ابن قدامة" .املغين"307 :2 .؛ ابن قدامة" .الكايف"251 :1 .؛ املقدسي" .الشرح الكبري مع
االنصاف"260 :3 .؛ البهويت" .شرح منهى اإلرادات"321 ،318 :1 .؛ البهويت" .كشاف
القناع"166 :2 .؛ العثيمني" .الشرح املمتع".213 ،211 :2 .
) (2العثيمني" .الشرح املمتع".213 :2 .
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املتوسط.
كما اتفقت على عدم جواز إعالمه أو رقعه مبا يزيد عرضه على أربع أصابع من احلرير.
وإمنا وقع اخلالف فيما إذا علِّم الثوب غري احلرير أو رقع مبا عرضه أربع أصابع فما
دون من احلرير فذهب احلنفية( )1والشافعية( )2واحلنابلة( )3إىل جواز ذلك وهو أظهر القولني
عند املالكية(.)4
القول الثاين عندهم :أن ذلك مكروه كراهة تنزيه(.)5
وذهب ابن حبيب من املالكية :إىل أنه ال أبس ابلعلم من احلرير يف الثوب وإن
عظم( .)6ومل أقف على دليل أو تعليل هلذين القولني.
أما اجلمهور فاحتج لقوهلم مبا يلي:
 -1ما جاء عن عمر بن اخلطاب – -قال :هنى رسول هللا – -عن لبس احلرير
إال موضع أصبع أو أصبعني أو ثالث أو أربع))(.)7
) (1انظر :املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"454 :8 .؛ الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛
املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق"31 :7 .؛ ابن عابدين.
"حاشية ابن عابدين".379 :9 .
) (2انظر :العمراين" .البيان"534 :2 .؛ النووي" .روضة الطالبني"66 :2 .؛ اهليتمي" .حتفة احملتاج".
511 :1؛ الشربيين" .مغين احملتاج مع املنهاج"307 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".379 :2 .
) (3انظر :ابن قدامة" .املغين"305 :2 .؛ ابن قدامة" .الكايف"250 :1 .؛ املقدسي" .الشرح الكبري مع
اإلنصاف"270 :3 .؛ احلجاوي" .اإلقناع"142 :1 .؛ البهويت" .شرح منتهى اإلرادات":1 .
323؛ العثيمني" .الشرح املمتع".219 :2 .
) (4انظر :العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"590 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
) (5انظر :العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"590 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
) (6انظر :القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس" .الذخرية" .حتقيق :حممد حجي( .بريوت :دار الغرب،
1994م)265 :13 ،؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
) (7أخرجه مسلم" .صحيح البخاري" 41 :14 .يف كتاب اللباس ،ابب حترمي استعمال إانء الذهب
=

- 40 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

قال اإلمام النووي(– )1رمحه هللا(( :-يف هذه الرواية إابحة العلم من احلرير يف الثوب
إذا مل يزد على أربع أصابع .وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور ،وعن مالك رواية مبنعه ،وعن
بعض أصحابه رواية إبابحة العلم بال تقدير أبربع أصابع .بل قال :جيوز وإن عظم .وهذان
()2
القوالن مردودان هبذا احلديث الصريح وهللا أعلم))
()3
 -2أن البس الثوب املعلم أو املرقع ابحلرير هبذا القدر ال يسمى البس ثوب حرير .
 -3أن احلرير يف ذلك الثوب اتبع والعربة للمتبوع(.)4
والراجح :هو القول جبواز إعالم الثوب غري احلرير ورقعه مبا عرضه أربع أصابع فما
دون من احلرير لقوة أدلته وسالمتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

والفضة على الرجال والنساء ،وخامت الذهب واحلرير على الرجل ،وإابحته للنساء ،وإابحته العلم وحنوه
للرجل ما مل يزد على أربع أصابع.
) (1هو حيىي بن شرف ،أبو زكراي ،النووي ،ولد بنوى من أعمال دمشق سنة إحدى وثالثني وستمائة من
اهلجرة ،حفظ القرآن يف صغره ،كان حمققاً يف علمه وفنونه ،ومدققاً يف عمله وشؤونه ،حافظاً حلديث
رسول هللا  عارفاً ألنواعه من صحيحه ،وسقيمه ،وغريب ألفاظه ،واستنباط فقهه ،حافظاً
للمذهب الشافعي وقواعده وأصوله ،وأقوال الصحابة والتابعني ،واختالف العلماء ووفاقهم .مات
رمحه هللا يف بلده نوى يف شهر رجب من سنة سبع وسبعني وستمائة ،ودفن فيها .انظر :السبكي،
اتج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف (ت771 :ه )" .طبقات الشافعية الكربى".
حتقيق :عبدالفتاح حممد احللو ،وحممود حممد الطناحي( .دار إحياء الكتب العلمية)395 :8 ،؛
واإلسنوي ،عبدالرحيم مجال الدين (ت772 :ه )" .طبقات الشافعية"( .ط ،1بريوت – لبنان :دار
الكتب العلمية1407 ،ه 1987 -م)266 :2 ،؛ وابن قاضي شهبة الدمشقي ،أبو بكر بن أمحد،
تقي الدين( ،ت851 :ه )" .طبقات الشافعية" .اعتىن بتصحيحه والتعليق عليه الدكتور احلافظ
عبدالعليم خان( .بريوت :دار الندوة اجلديدة).9 :3 .
) (2النووي" .شرح صحيح مسلم للنووي".43 :14 .
) (3انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع".314 :4 .
) (4انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ واملوصلي" .االختيار لتعليل املختار".434 :4 .
- 41 -

حترير أحكام استعمال الطبيعي من احلرير ،د .عبد اللطيف بن مرشد العويف

املطلب اخلامس :حكم لبس ما طُرِّف باحلرير
اختلف الفقهاء –رمحهم هللا -فيما خياط على أطراف أكمام املالبس كالثوب واجلبة
والفروة وحنوها أو جيعل طوقاً على جيوهبا( )1من احلرير على ثالثة أقوال:
القول األول :جواز ذلك إذا كان بعرض أربع أصابع مضمومة فما دون من أصابع
اإلنسان املتوسط .وهو قول احلنفية( )2واحلنابلة( ،)3وأظهر القولني عند املالكية(.)4
القول الثاين عند املالكية :أن ذلك مكروه كراهة تنزيه(.)5
القول الثالث يف املسألة :جواز ذلك إذا كان بقدر العادة الغالبة ألمثاله يف كل انحية
ولو جاوز أربع أصابع أما ما جاوز العادة فيحرم .وهو قول الشافعية(.)6
احتج أصحاب القول األول مبا يلي:
 -1ما جاء عن عمر بن اخلطاب – -قال (( :هنى رسول هللا – -عن لبس
احلرير إال موضع أصبعني أو ثالث أو أربع ))(.)7
 -2ما جاء عن أمساء بنت أيب بكر(– )8رضي هللا عنهما :-أنه كانت لرسول هللا –
أجيَاب وجيوب .انظر :الركيب" .النظم
) (1اجليب :ما ينفتح على النحر ويدخل فيه الرأس ،واجلمع ْ
املستعذب"203 :1 .؛ الفيومي" .املصباح املنري" 115 :1 .مادة ( ج ي ب ).
) (2انظر :املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"454 :8 .؛ الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛
والزيعلي" .تبيني احلقائق"31 :7 .؛ وابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".428 :9 .
) (3انظر :ابن قدامة" .املغين"305 :2 .؛ وابن قدامة" .الكايف"250 :1 ،؛ واملقدسي" .الشرح الكبري
مع اإلنصاف"270 :3 .؛ واحلجاوي" .اإلقناع"142 :1 .؛ والبهويت" .شرح منتهي اإلرادات":1 .
323؛ والعثيمني" .الشرح املمتع".220 :2 .
) (4انظر :القرايف" .الذخرية"265 :13 .؛ والعدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين":2 .
585؛ والدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
) (5انظر :املراجع السابقة.
) (6انظر :العمراين" .البيان"534 :2 .؛ والنووي " .روضة الطالبني"66 :2 .؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج".
512 :1؛ والشربيين" .مغين احملتاج مع املنهاج"308 :1 .؛ والرملي" .هناية احملتاج".380 :2 .
) (7سبق خترجيه.
) (8هي :الصحابية اجلليلة أمساء بنت عبدهللا بن عثمان التيمية والدة عبدهللا بن الزبري بن العوام وهي
=
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 -جبة هلا لبنة( )1ديباج وفرجيها مكفوفان( )2ابلديباج))(.)3
وهبا احتج الشافعية كذلك وفرقوا بني املطرز ابحلرير( )4الذي اعتربوا تقديره ابألربع
أصابع وبني املطرف ابحلرير حيث بنوا احلكم فيه على العادة؛ أبن التطريف( )5حمل حاجة
وقد متس احلاجة للزايدة على األربع أصابع الختالف األحوال خبالف املطرز ابحلرير فإنه
جمرد زينة فيتقيد ابألربع أصابع(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما أسلمت مبكة وتزوجها الزبري بن العوام ،وهاجرت وهي حامل
منه بولده عبدهللا فوضعت بقباء .وعاشت إىل أن َوِّيل ابنها اخلالفة وتوفيت رضي هللا عنها سنة
24ه  .انظر العسقالين" .اإلصابة"486 :7 .؛ ابن عبد الرب" .االستيعاب"1781 :4 .؛ ابن
اجلوزي" .صفة الصفوة".58 :2 .
) (1الِّ ْلبنة :بكسر الالم وسكون الباء :رقعة يف جيب القميص أي طوقه .انظر :الشربيين" .مغين احملتاج".
308 :1؛ والرملي" .هناية احملتاج".380 :2 .
) (2املكفوف :الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف .انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛
الرملي" .هناية احملتاج" .380 :2 .واملراد بفرجي اجلبة :املوضعان املشقوقان من قدام القميص وخلفه
يفعل ذلك قوم للركوب .انظر :الركيب" .النظم املستعذب" .203 :1
) (3أخرجه مسلم يف صحيحه  37/14يف كتاب اللباس والزينة ابب حترمي استعمال إانء الذهب والفضة
على الرجال والنساء ،وخامت الذهب واحلرير على الرجل وإابحته للنساء ،وإابحة العلم وحنوه للرجل
مامل يزد على أربع أصابع.
) (4املطرز :ما جعل له طراز ،والطرازَ :علَم الثوب وهو فارسي معرب ،ومجعه طرز مثل كتاب وكتب.
انظر :الزبيدي" .اتج العروس" 195 :15 .مادة (ط ر ز)؛ واالفيومي" .ملصباح املنري" 371 :2
مادة (ط ر ز )؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج"511 :1 .؛ والشربيين" .مغين احملتاج".308 :1 .
) (5التطريف :هو أن جيعل طرف الثوب مسجفاً ابحلرير .انظر :اجلوهري" .الصحاح "1066 :2 .
مادة(ط ر ف)؛ والزبيدي" .اتج العروس" 83 :24 .مادة (ط ر ف)؛ واهليتمي" .حتفة احملتاج":1 .
112؛ والشربيين" .مغين احملتاج"308 :1 .؛ والرملي" .هناية احملتاج".380 :2 .
) (6انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"512 :1 .؛ والشربيين" .مغين احملتاج"308 :1 .؛ والرملي" .هناية
احملتاج".380 :2 .
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املطلب السادس :حكم لبس املبطن باحلرير
ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز لبس املبطن ابحلرير من الثياب
واجلباب وحنوها للرجال( ،)1وقيد املالكية التحرمي مبا إذا كان احلرير فيها كثرياً( .)2هذا غاية ما
وقفت عليه من أقوال الفقهاء يف هذه املسألة ،ومل أقف على تصريح ابخلالف فيها ،إال أنه
يفهم من تقييد املالكية التحرمي مبا إذا كان احلرير فيها كثرياً انتفاء التحرمي عندهم إذا كان
احلرير فيها قليالً .ولعلهم نظروا إىل كون ذلك من اليسري املعفو عنه وهللا أعلم.
واحتج للقول بعدم اجلواز مبا يلي:
 -1أن البسه ذلك يعترب البس حرير حقيقة فيشمله عموم النهي(.)3
 -2أن معىن التنعم حاصل بذلك للتزين ابحلرير ولطفه(.)4
والراجح :هو القول بعدم اجلواز مطلقاً ،لعموم النهي .وهللا أعلم.
املطلب السابع :حكم لبس احملشو باحلرير
اختلف الفقهاء يف حكم لبس الرجال اجلباب احملشوة ابحلرير وما يف معناها على
ثالثة أقوال:
()5
القول األول :أنه الأبس بلبس احملشو ابحلرير ،وهو قول احلنفية واملذهب عند
) (1انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ والزيلعي" .تبيني احلقائق"34 :7 .؛ وابن عابدين.
"حاشية ابن عابدين"428 :9 .؛ والنووي" .روضة الطالبني"67 : .؛ والشربيين" .مغين احملتاج":1 .
308؛ احلجاوي" .اإلقناع"141 :1 .؛ والبهويت" .شرح منتهى اإلرادت"318 :1 .؛ والبهويت.
"كشاف القناع".165 :2 .
) (2انظر :القرايف" .الذخرية"265 :13 .؛ واحلطاب" .مواهب اجلليل"190 :2 .؛ والعدوي" .حاشية
العدوي".585 :2 .
) (3انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛ والبهويت" .كشاف القناع".165 :2 .
) (4انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع".313 :4 .
) (5انظر :املرغيناين" .فتح القدير مع اهلداية"457 :8 .؛ والكاساين" .بدائع الصنائع"313 :4 .؛
والزيلعي" .تبيني احلقائق"34 :7 .؛ وابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".
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الشافعية( )1واحلنابلة(.)2
ألنه مستور ابلظهارة ،فلم حيصل به معىن التزين والتنعم( )3فال فخر فيه وال عجب
وال خيالء(.)4
وألن احلشو ليس ثوابً وال يعد صاحبه البس حرير( ،)5فهو تبع ال حكم له(.)6
القول الثاين :حترمي لبسه إذا كان احلرير فيه كثرياً.
()7
وهو قول املالكية .إذ مل يفرقوا بني احملشو ابحلرير واملبطن ابحلرير .
القول الثالث :حترمي لبسه مطلقاً ،وهو وجه عند احلنابلة(.)8
لعموم هني الرجال عن لبس احلرير( ،)9وألن فيه سرفاً فأشبه لبس ما بطانته حرير(.)10
والراجح يف نظري هو القول األول لقوة وسالمة ما ذكر له من تعليل.

) (1انظر :املاوردي" .احلاوي"479 :2 .؛ والعمراين" .البيان"535 :2 .؛ والنووي" .روضة الطالبني": .
67؛ والشربيين" .مغين احملتاج".308 :1 .
) (2انظر :ابن قدامة" .املغين"308 :2 .؛ واملرداوي" .االنصاف مع الشرح الكبري"268 :3 .؛
والبهويت" .شرح منتهى اإلرادات"323 :1 .؛ والبهويت" .كشاف القناع"173 :2 .؛ والعثيمني.
"الشرح املمتع".219 :2 .
) (3انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع".313 :4 .
) (4انظر :البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"323 :1 .؛ والبهويت" .كشاف القناع".173 :2 .
) (5انظر :الشربيين" .مغين احملتاج"308 :1 .؛ والبهويت" .شرح منتهى اإلرادات"323 :1 .؛ والبهويت.
"كشاف القناع".173 :2 .
) (6انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".428 :9 .
) (7انظر :القرايف" .الذخرية"265 :13 .؛ واحلطاب" .مواهب اجلليل"190 :2 .؛ والعدوي" .حاشية
العدوي على كفاية الطالب الرابين".585 :2 .
) (8انظر :ابن قدامة" .املغين"308 :2 .؛ واملرداوي" .االنصاف مع الشرح الكبري".268 :3 .
) (9انظر :املرجعني السابقني.
) (10انظر :املقدسي" .الشرح الكبري".269 :3 .
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املطلب الثامن :حكم لبس ما خيط باحلرير
اتفق الفقهاء يف املذاهب الفقهية األربعة على جواز خياطة الثوب املنسوج من غري
احلرير خبيوط احلرير وجواز لبسه حىت للرجال()1؛ ألن ذلك يسري( ،)2ومل أقف على حكاية
خالف يف هذه املسألة.
املطلب التاسع :حكم اختاذ أزرار من احلرير للثوب وحنوه
اتفقت املذاهب الفقهية األربعة على جواز اختاذ أزرار من احلرير للثوب املنسوج من
غري احلرير وكذا للجبة والفروة ،وحنو ذلك وجواز لبسه حىت للرجال()3؛ ألن ذلك
يسري( ،)4وقياساً على التطريف( ،)5ومل أقف على حكاية خالف يف هذه املسألة.
املطلب العاشر :حكم صالة من صلى بثوب حرير
اتفق الفقهاء رمحهم هللا تعاىل على أنه جيوز للمرأة أن تصلي بثوب حرير؛ ألنه ال حيرم
عليها استعماله يف غري الصالة .كما اتفقوا على أنه حيرم على الرجل أن يصلي بثوب حرير()6؛
) (1انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"428 :9 .؛ القرايف" .الذخرية"265 :13 .؛ واحلطاب.
"مواهب اجلليل"191 :2 .؛ والعدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"585 :2 .؛
والدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري"354 :1 .؛ والنووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛
والشربيين" .مغين احملتاج" ،308 :1 .والقليويب ،شهاب الدين" .حاشية قليويب على شرح العالمة
جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني"( .القاهرة :مطبعة فيصل عيسى البايب احلليب)302 :1 ،؛
وابن مفلح" .الفروع"73 :2 .؛ واحلجاوي" .اإلقناع"142 :1 .؛ والبهويت" .شرح منتهى
اإلرادات"323 :1 .؛ والبهويت" .كشاف القناع".172 :2 .
) (2انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"428 :4 .؛ والدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري"354 :1 .؛ والقليويب" .حاشية قليويب"302 :1 .؛ والبهويت" .شرح منتهى اإلرادات":1 .
323؛ والبهويت" .كشاف القناع".172 :2 .
) (3انظر :ابن عابدين "حاشية ابن عابدين" 428 :9؛ والدسوقي "حاشية الدسوقي" 354 :1؛ والرملي.
"هناية احملتاج" 380 :2؛ وابن مفلح" .الفروع"73 :2 .؛ واحلجاوي" .اإلقناع".142 :1 .
) (4انظر :البهويت" .شرح منتهى اإلرادات".323 :1 .
) (5انظر :الرملي" .هناية احملتاج".380 :2 .
) (6انظر :ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي (ت970 :ه)" .البحر الرائق شرح كنز الدقائق".
=
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ألنه حيرم عليه لبسه يف غري الصالة ،ففي الصالة أوىل( )1وقد حكي اإلمجاع على ذلك(.)2
واختلفوا فيما إذا صلى الرجل بثوب حرير عامداً خمتاراً هل تصح صالته أم ال؟ على قولني:
()4
القول األول :تصح صالته وإن أمث بلبس احلرير وهو قول احلنفية ( )3والشافعية
واحلنابلة يف رواية( )5وبعض املالكية()6؛ ألن التحرمي ال خيتص ابلصالة وال النهي يعود إليها،
فلم مينع صحتها(.)7
القول الثاين :ال تصح صالته وعليه اإلعادة .وهي رواية عن اإلمام مالك جزم هبا ابن
حبيب من املالكية( )8وهي رواية عن اإلمام أمحد عليها املذهب عند احلنابلة(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

(ط ،1بريوت لبنان :دار الكتب العلمية1418 ،ه 1997 -م)57 :3 ،؛ وابن عابدين" .حاشية ابن
عابدين"69 :2 .؛ وابن رشد" .البيان والتحصيل"153 :2 .؛ والدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري"348 :1 .؛ والشريازي" .املهذب"127 :1 .؛ والعمراين" .البيان"125 :1 .؛ وابن قدامة.
"املغين".304 :2 .
) (1انظر :ابن رشد ،القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد القرطيب (ت595 :ه )" .بداية اجملتهد
وهناية املقتصد" .حتقيق :علي حممد معوض وعادل عبداملوجود( ،ط ،1بريوت لبنان :دار الكتب
العلمية1416 ،ه 1996 -م189 :2 ،؛ الشريازي" .املهذب"127 :1 .؛ العمراين" .البيان":1 .
125؛ ابن قدامة" .املغين" 476 :2؛ العثيمني" .الشرح املمتع".174 :2 .
) (2انظر :النووي" .اجملموع" ،180 :3 .ابن قدامة" .املغين".304 :2 .
) (3انظر :انظر ابن جنيم" .البحر الرائق"57 :3 .؛ وابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".69 :2 .
) (4انظر :الشريازي" .املهذب"127 :1 .؛ والعمراين" .البيان"125 :1 .؛ والنووي" .اجملموع".180 :3 .
) (5انظر :ابن قدامة" .املغين"305 :2 .؛ والبهويت" .شرح منتهى اإلرادات"304 :1 .؛ والعثيمني.
"الشرح املمتع".174 :2 .
) (6انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"152 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".348 :1 .
) (7انظر :ابن رشد" .بداية اجملتهد"189 :2 .؛ والشريازي" .املهذب"127 :1 .؛ والعمراين" .البيان".
125 :1؛ وابن قدامة" .املغين" 476 :2؛ العثيمني" .الشرح املمتع".174 :2 .
) (8انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"152 :2 .؛ والدسوقي" .حاشية الدسوقي".349 :1 .
) (9انظر :ابن قدامة" .املغين"476 :2 .؛ البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"306 :1 .؛ العثيمني.
"الشرح املمتع".174 :2 .
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ألن السرت عبادة ،والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه ،فقد وقعت على غري أمر
هللا وأمر رسوله  فتكون مردودة ،فهو أشبه ابلعراين ،حيث مل يكن عليه يف صالته إال ما
حرم رسول هللا .)1(
وسبب اخلالف يف املسألة:
هو اختالفهم يف هل الشيء املنهي عنه مطلقاً اجتنابه شرط لصحة الصالة أم ال؟
فمن رأى أن اجتناب املنهي عنه مطلقاً شرط لصحة الصالة ،ذهب إىل عدم صحة
صالة الرجل بثوب حرير؛ ألنه منهي عن لبس احلرير.
ومن رأى أن اجتناب ذلك ليس شرطاً لصحة الصالة ذهب إىل أنه أيمث ابرتكاب
ذلك املنهي عنه مع صحة صالته النفكاك اجلهة(.)2
والراجح يف هذه املسألة هو القول بصحة صالة الرجل بثوب احلرير ،ألن السرت
حصل به ،واجلهة منفكه؛ ألن حترمي لبس ثوب احلرير على الرجال ليس من أجل الصالة،
ولكنه حترمي مطلق؛ فإن الشارع مل ينه عن الصالة يف هذا الثوب ،وإمنا هنى الرجال عن لبس
ثياب احلرير مطلقاً يف الصالة وغريها ،فهذا ال يقتضي بطالن الصالة وإن اقتضى أتثيم من
لبس ثوب احلرير؛ ألن اجلهة منفكة( .)3وهللا أعلم.

) (1انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"152 :2 .؛ العثيمني" .الشرح املمتع".179 :2 .
) (2انظر :ابن رشد" .بداية اجملتهد"189 :2 .؛ العثيمني" .الشرح املمتع".175 :2 .
) (3انظر :العثيمني .العثيمني" .الشرح املمتع" .175 :2
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املبحث الثاني :يف استعمال احلرير يف غري اللبس وفيه مخسة مطالب.
املطلب األول :حكم افرتاش احلرير واجللوس عليه وتوسده والنوم واالستناد عليه.
وفيه مسألتان.
املسألة األوىل :حكم افرتاش احلرير واجللوس عليه وتوسده والنوم واالستناد عليه للرجال.
اختلف الفقهاء يف حكم افرتاش احلرير وتوسده والنوم واالستناد عليه يف حق الرجال
على ثالثة أقوال:
القول األول :أن افرتاشه وتوسده والنوم عليه واالستناد عليه مبنزلة لبسه فيحرم على
()3
الرجال وهو قول اجلمهور؛ فهو املذهب عند املالكية( )1والشافعية( )2وقول احلنابلة
وأيب يوسف وحممد بن احلسن صاحيب أيب حنيفة .وهو املعتمد عند احلنفية(.)4
واستدل له مبا يلي:
) (1انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ والقرايف" .الذخرية"262 :13 .؛ واحلطاب" .مواهب
اجلليل شرح خمتصر"191 :2 .؛ والرزقاين ،حممد عبدالباقي بن يوسف (ت1122 :ه)" .شرح الزرقاين على
موطأ اإلمام مالك"( .بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه)439 :1 ،؛ والعدوي" .حاشية العدوي على
كفاية الطالب الرابين"584 :2 .؛ والدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".353 :1 .
) (2انظر :املاوردي" .احلاوي"470 :2 .؛ الشريازي ،أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت:
476ه )" .التنبيه يف الفقه الشافعي"( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1403 ،ه 1983 -م) .ص 43؛
الشريازي" .املهذب"203 :1 .؛ القفال" .حلية العلماء"258 :2 .؛ العمراين" .البيان"533 :2 .؛
النووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ األنصاري" .حتفة الطالب" .ص 82؛ اهليتمي" .حتفة احملتاج".
509 :1؛ الشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".374 :2 .
) (3انظر :ابن قدامة " .املغين"305 :2 .؛ ابن قدامة" .الكايف"249 :1 .؛ ابن قدامة" .املقنع والشرح
الكبري مع اإلنصاف"258 :3 .؛ ابن مفلح" .الفروع"66 :2 .؛ احلجاوي" .اإلقناع"141 :1 .؛
البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"319 :1 .؛ البهويت" .كشاف القناع".166 :24 .
) (4انظر :املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"454 :8 .؛ الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛
املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق"32 :7 .؛ ابن عابدين.
"حاشية ابن عابدين".432 :9 .
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 -1عموم النصوص الواردة يف النهي عن استعمال احلرير؛ ومنها:
أ) ما روى أبو موسى األشعري  أن النيب – -خرج ويف إحدى يديه حرير ويف
األخرى ذهب فقال(( :هذان حرام على ذكور أميت حالل إلانثها))( )1حيث مل يفرق
بني اللبس وغريه من االستعماالت(.)2
ب) ما روى عمر بن اخلطاب – -قال :قال رسول هللا – (( -من لبس احلرير
يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ))(.)3
ج) ما جاء عن عبدهللا بن عمر –رضي هللا عنهما -أن رسول هللا – -قال (( :إمنا
يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة))(.)4
و إذا ثبت النهي عن لبسه فال فرق بينه وبني افرتاشه واجللوس عليه(.)5
بدليل حديث أنس بن مالك – -أن رسول هللا ( )قال(( :قوموا فألصلي لكم
قال أنس :فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته مباء فقام رسول هللا 
وصففت أان واليتيم وراءه ،والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول هللا – -ركعتني مث
انصرف))( )6فسمى أنس – -اجللوس عليه لبساً فوجب أن يكون حكمه حكم اللباس(.)7
) (1سبق خترجيه.
) (2انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛
الزيعلي" .تبيني احلقائق"33 :7 .؛ ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية".
262 :13؛ العمراين" .البيان"533 :2 .؛ ابن قدامة" .املغين".305 :2 .
) (3سبق خترجيه.
) (4سبق خترجيه
) (5انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ املاوردي" .احلاوي"470 :2 .؛ العمراين" .البيان".
.533 :2
) (6أخرجه البخاري يف صحيحه  ،107/1كتاب الصالة ،ابب الصالة على احلصري ،ومسلم يف
صحيحه  ،127/2كتاب املساجد ،ابب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة على حصري ومخرة وثوب
وغريها من الطاهرات.
) (7انظر :ان رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية"262 :13 .؛ العسقالين" .فتح
الباري".359 :10 .
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 -2ما جاء من التصريح ابلنهي عن اجللوس على احلرير يف حديث حذيفة –-
قال(( :هناان رسول هللا – -أن نشرب يف آنية الذهب والفضة وأن أنكل فيها،
وعن لبس احلرير والديباج ،وأن جنلس عليه))(.)1
 -3ما جاء عن علي – -قال (( :هناين رسول هللا – -عن اجللوس على
املياثر))(.)2
 -4ما جاء عن سعد بن أيب وقاص( -– )3أنه قال ((ألن أضطجع على مجر
الغضا( )4أحب إيل من أن أضطجع على مرافق احلرير))(.)5
 -5أن معىن التزين والتنعم كما حيصل بلبس احلرير حيصل بتوسده واجللوس عليه والنوم
عليه(.)6
 -6أن ظهور السرف يف افرتاش احلرير واجللوس عليه والنوم عليه واالستناد عليه أعظم
من ظهوره يف لبسه(.)7
) (1أخرجه البخاري يف صحيحه  359/10يف كتاب اللباس ،ابب افرتاش احلرير وقال عبيدة :هو كلبسه.
) (2أخرجه :مسلم يف صحيحه  ،62/14يف كتاب اللباس والزينة ،ابب النهي عن التختم يف الوسطى واليت
تليها .وفيه :واملياثر :شيء كانت جتعله النساء لبعولتهن على الرجل ،انظر :النووي" .املنهاج".62 :14 .
) (3هو سعد بن أيب وقاص ،واسم وقاص :مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي
الزهري ،يكىن أاب إسحاق ،كان سابع سبعة يف اإلسالم أسلم بعد ستة .شهد بدراً واحلديبية وسائر
املشاهد ،وكان جماب الدعوة مشهوراً بذلك ،وهو أول من رمى بسهم يف سبيل هللا ،واله عمر على
الكوفة مث واله عثمان عليها أيضاً .مات –  –يف قصره ابلعقيق ،ودفن ابلبقيع وذلك سنة ()58
ه  ،وقيل غري ذلك .انظر :ابن عبد الرب" .االستيعاب"606 :2 .؛ العسقالين" .اإلصابة".61 :3 .
) (4الغضا :نوع من الشجر حطبه من أصلب احلطب وهلذا يكون يف فحمه صالبة .انظر :الفيومي.
"املصباح املنري" 449 :2 .مادة ( غ ض ى ).
) (5أخرجه البيهقي " .السنن الكربى" ،267 :3 .كتاب صالة اخلوف ،ابب ما ليس له لبسه وافرتاشه؛
واحلاكم" .املستدرك" ،494 :2 .وقال :صحيح على شرط الشيخني ،ووافقه الذهيب.
) (6انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛
الزيلعي" .تبيني احلقائق".33 :7 .
) (7انظر :العمراين" .البيان"533 :2 .؛ األنصاري" .حتفة الطالب" .ص .82
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 -7أن النهي عن احلرير إمنا جاء للتشبه ابلكفار فوجب اجتناب اجللوس عليه نفياً
للتشبه هبم(.)1
القول الثاين :حيل ذلك للرجال وهو قول اإلمام أيب حنيفة( )2وعبد امللك بن
املاجشون من املالكية( )3وهو وجه عند الشافعية( )4وصفه النووي أبنه منكر وغلط(.)5
واستدل لذلك مبا يلي:
 -1ما روي أن النيب – (( -جلس على مرفقة حرير ))(.)6
()7
 -2ما روي أنه (( كان على فراش عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما -مرفقة حرير ))
 -3ما روي أن أنس بن مالك – (( -حضر وليمة فجلس على وسادة حرير))(.)8
فدل فعله – -على الرتخيص يف اجللوس على احلرير ،وبذلك تبني أن املراد من
التحرمي الوارد يف احلديث إمنا هو حترمي اللبس فيكون فعل الصحايب مبيناً لقول النيب –-
) (1انظر :املوصلي" .اختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق"33 :7 .؛ ابن رشد.
"البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية".262 .
) (2انظر :املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"454 :8 .؛ الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛
املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق"32 :7 .؛ ابن عابدين.
"حاشية ابن عابدين".432 :9 .
) (3انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية"262 :13 .؛ احلطاب.
"مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل"191 :2 .؛ العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب
الرابين"584 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".353 :1 .
) (4انظر :النووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ اهليتمي" .حتفة احملتاج"509 :1 .؛ الشربيين" .مغين
احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".374 :2 .
) (5انظر :النووي" .روضة الطالبني".67 :2 .
) (6مل أجد من أخرجه وقال عنه الزيلعي يف نصب الراية (( 227 :4غريب جداً)).
) (7أخرج هذا األثر ابن سعد يف الطبقات الكربى  ،257/6وقال عنه الزيلعي يف نصب الراية 227 :4
((رواه ابن سعد يف الثقات يف ترمجة ابن عباس)).
) (8أورد هذا األثر بعض فقهاء احلنفية و مل أقف عليه يف كتب احلديث ،وقال عنه احلافظ بن حجر يف
الدراية " :221 :2مل أجده".
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ال خمالفاً له
 -4أن النهي عن احلرير حيتمل أنه ورد عن جمموع اللبس واجللوس ال عن اجللوس مبفرده(.)2
 -5أن التزين ابجللوس على احلرير والنوم عليه وتوسده واالستناد عليه دون التزين ابللبس
()3
فال يلحق به
 -6أن افرتاش احلرير وتوسده واالستناد عليه استخفاف به وإهانة له خبالف اللبس
()4
فصار كالتصاوير على الفراش فإنه جيوز اجللوس عليه وال جيوز لبس ما فيه تصاوير
 -7أن القليل من امللبوس مباح كاألعالم فكذا القليل من اللبس واالستعمال واجلامع
بينهما كون كل واحد منهما منوذجاً وهذا خبالف كرسي الذهب أو الفضة حيث ال
جيوز أن يقعد عليه ألنه استعمال اتم يف حقه إذ مها ال يلبسان فال يكون منوذجاً؛
()5
ألن عني الشيء ال يكون منوذجاً وإمنا يكون منوذجاً إذا كان شيئاً يسرياً منه
القول الثالث :أنه ال جيوز للرجل افرتاش احلرير إال تبعاً لزوجته إذا كانت مصاحبة له
يف اجللوس عليه .وهو قول ابن العريب( )6من املالكية(.)7
) (1انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع".314 :4 .
) (2انظر :العسقالين" .فتح الباري".359 :1 .
) (3انظر :الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ املوصلي" .االختيار لتعليل املختار".434 :4 .
) (4انظر :املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".433 :9 .
) (5انظر :املرغيناين" .فتح القدير مع اهلداية"454 :8 .؛ الزيلعي" .تبيني احلقائق".33 :7 .
) (6هو القاضي أبو بكر؛ حممد بن عبدهللا بن العريب اإلشبيلي املالكي ،عامل األندلس ،ولد سنة 468ه ،ويل
القضاء وصنف يف فنون متعددة منها :علوم القرآن واحلديث والفقه وأصول الفقه واجلدل واللغة والتاريخ؛
ومن أشهر مؤلفاته :العواصم من القواصم ،وعارضة األحوذي يف شرح الرتمذي ،وأحكام القرآن ،والقبس يف
شرح موطأ ابن أنس ،واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،واحملصول يف أصول الفقه ،وقانون التأويل .تويف يف
ربيع األول سنة 543ه ودفن يف فاس رمحه هللا رمحة واسعة .انظر العكري" .شذرات الذهب".141 :4 .
) (7انظر :ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبدهللا (ت543 :ه )" .أحكام القرآن" .حتقيق :علي حممد
البجاوي( .ط ،3دار اجليل1392 ،ه 1972 -م)114 :7 ،؛ احلطاب" .مواهب اجلليل":2 .
191؛ العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين"584 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية
الدسوقي على الشرح الكبري".353 :1 .
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وعلل ذلك أبهنا فراش لزوجها فكما جاز له أن يفرتشها وعليها احللي من الذهب
واحلرير فكذلك جيوز له أن جيلس وينام معها على فراشها املباح هلا(.)1
والراجح هو قول اجلمهور :أن ذلك مبنزلة اللباس فيحرم على الرجال؛ ألن حديث
حذيفة – -نص يف حترمي اجللوس على احلرير يف حق الرجال .وهللا أعلم
املسألة الثانية :حكم افرتاش النساء للحرير وتوسدهن له واستنادهن عليه
اختلف الفقهاء يف حكم افرتاش النساء للحرير وتوسدهن له وجلوسهن واستنادهن
عليه على قولني:
()2
القول األول :أن ذلك حيل هلن كاللبس وهو قول مجهور العلماء من احلنفية
واملالكية( )3واحلنابلة( )4وهو املذهب املعتمد عند الشافعية(.)5
واستدل لذلك بعموم حديث أيب موسى األشعري وفيه النص على أن احلرير أحل
لإلانث من أمته .)6(
) (1انظر :ابن العريب" .أحكام القرآن"114 :7 .؛ العسقالين" .فتح الباري".359 :10 .
) (2انظر :السرخسي" .املبسوط"282 :30 .؛ املرغيناين" .اهلداية مع فتح القدير"453 :8 .؛
الكاساين" .بدائع الصنائع"314 :4 .؛ املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ الزيلعي.
"تبيني احلقائق"31 :7 .؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".428 :9 .
) (3انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية"262 :13 .؛ احلطاب" .مواهب
اجلليل"191 :1 .؛ والزرقاين" .شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك"439 :1 .؛ العدوي" .حاشية العدوي
على كفاية الطالب الرابين"584 :2 .؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".353 :1 .
) (4انظر :ابن قدامة" .املغين"305 :2 .؛ ابن قدامة" .الكايف"249 :1 .؛ ابن قدامة" .املقنع والشرح
الكبري مع اإلنصاف"258 :3 .؛ ابن مفلح" .الفروع"66 :2 .؛ ابن قيم اجلوزية" .زاد املعاد":4 .
77؛ احلجاوي" .اإلقناع".166 :2 .
) (5انظر :املاوردي" .احلاوي"470 :2 .؛ الشريازي" .املهذب"203 :1 .؛ القثال" .حلية العلماء":2 .
258؛ النووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ األنصاري" .حتفة الطالب" .ص82؛ اهليتمي" .حتفة
احملتاج"510 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".374 :2 .
) (6سبق خترجيه بلفظ" :هذان حرام على ذكور أميت حالل إلانثها".
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القول الثاين :أن ذلك حيرم على النساء وهو وجه عند الشافعية(.)1
وفرقوا بينه وبني اللبس الذي جاء اخلرب حبله هلن أبن افرتاشه فيه سرف وخيالء خبالف
()2
لبسه فإنه يزينهن ويدعو إىل امليل إليهن ووطئهن فيؤدي إىل ما طلبه الشارع من كثرة النسل
والقول األول هو الراجح أخذاً بعموم حديث أيب موسى األشعري  وما يف معناه
من النصوص وهللا أعلم.
املطلب الثاني :حكم اختاذ الستائر من احلرير .وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :حكم اختاذ الستائر من احلرير لغري الكعبة
اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف حكم اختاذ الستائر من احلرير على األبواب والنوافذ
واجلدران -غري الكعبة -وتعليقه يف األسقف على ثالثة أقوال:
()4
()3
القول األول :أن ذلك حمرم كلبسه .وهو قول الشافعية واملذهب عند احلنابلة وهو
قول أيب يوسف وحممد بن احلسن صاحيب أيب حنيفة وهو الصحيح يف مذهب احلنفية(.)5
واستدلوا لذلك ابملنقول واملعقول.
أما املنقول فاستدلوا بعموم األحاديث الواردة يف النهي عن استعمال احلرير اليت جاء
) (1انظر :النووي" .روضة الطالبني"67 :2 .؛ اهليتمي" .حتفة احملتاج"510 :1 .؛ الشربيين" .مغين
احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".374 :2 .
) (2انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج"509 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية
احملتاج".376 :2 .
) (3انظر :النووي" .روضة الطالبني" 67 :2؛ األنصاري" .حتفة الطالب ص ،82اهليتمي" .حتفة
احملتاج"509 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج"306 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج".373 :2 .
) (4انظر :ابن مفلح" .الفروع مع حاشية ابن قندس" 68 :2؛ املرداوي" .اإلنصاف"258 :3 .؛
احلجاوي" .اإلقناع"141 :1 .؛ البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"320 :1 .؛ البهويت" .كشاف
القناع".166 :2 .
) (5انظر :املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ "حاشية الشليب على تبيني احلقائق" 32 :7؛
ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".433 :9 .
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فيها :أن احلرير حرام على ذكور أمته  )1(والنهي الصريح عن لبسه واجللوس عليه(.)2
قالوا يف وجه الداللة منها :التقييد ابللبس واجللوس الوارد يف بعض تلك النصوص
جرى جمرى الغالب فيحرم ما عدامها من أوجه االستعمال كما دلت عليه بقية األخبار(.)3
وأما املعقول :فقالوا :اختاذ احلرير سرتاً للجدران واألبواب والنوافذ واألسقف استعمال
له أشبه لبسه فيحرم(.)4
القول الثاين :أن ذلك مكروه .وهو قول بعض احلنابلة على خالف الصحيح من
املذهب احلنبلي(.)5
ومل أقف له على دليل أو تعليل.
القول الثالث :أن ذلك جائز من غري كراهة وهو قول املالكية( )6واإلمام أيب حنيفة(.)7
واستدل هلذا القول مبا يلي:
 -1أن النهي إمنا ورد عن لبس احلرير ،والتزين احلاصل ابختاذه سرتاً على اجلدران
واألسقف وحنو ذلك دون التزين بلبسه فال يلحق به(.)8
 -2أن هذه السرت إمنا هي لباس ملا سرت هبا من اجلدران وحنوها وهي ليست مكلفة(.)9
) (1كحديث أيب موسى األشعري  الذي سبق خترجيه.
) (2كحديث حذيفة  الذي سبق خترجيه.
) (3انظر :املوصلي" .االختيار لتعليل املختار" 434 :4؛ حاشية الشليب على تبيني احلقائق 32 :7؛
الرملي" .هناية احملتاج".374 :2 .
) (4انظر :البهويت" .شرح منتهى اإلرادات".320 :1 .
) (5انظر :الفروع مع حاشية ابن قندس 68 :2؛ املرداوي" .اإلنصاف".258 :3 .
) (6انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية"262 :13 .؛ احلطاب.
"مواهب اجلليل"191 :2 .؛ العدوي" .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين".585 :2 .
) (7انظر :املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ حاشية الشليب على تبيني احلقائق 32 :7؛
ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".433 :9 .
) (8انظر :املوصلي" .االختيار لتعليل املختار"434 :4 .؛ حاشية الشليب على تبيني احلقائق .23 :7
) (9انظر :ابن رشد" .البيان والتحصيل"617 :18 .؛ القرايف" .الذخرية".262 :13 .
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والراجح يف نظري هو القول األول؛ حترمي اختاذ الستائر من احلرير لغري الكعبة لوجاهة
أدلة اجلمهور؛ وألن ظهور السرف والعجب واخليالء يف ذلك أعظم من ظهوره يف افرتاش
احلرير وتوسده املوحي ابمتهانه؛ وألن هذا االستعمال ال خيتص ابلنساء فيبقى على أصل
التحرمي .وهللا أعلم.
املسألة الثانية :حكم اختاذ كسوة للكعبة من احلرير
اتفقت املذاهب الفقهية األربعة على جواز كسوة الكعبة املشرفة ابحلرير ،تعظيماً هلا
جراي على العادة املستمرة من غري نكري(.)2

()1

املطلب الثالث :حكم اختاذ كيس للمصحف من احلرير
اتفقت املذاهب الفقهية األربعة على جواز اختاذ كيس للمصحف من احلرير
تعظيماً له ،وألنه يسري( )4فانتفاء اخليالء فيه أوىل من انتفائها من التطريف(.)5

()3

املطلب الرابع :حكم اختاذ ناموسية من احلرير
اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف حكم اختاذ انموسية( )6من احلرير واستعماهلا ابلنوم
) (1انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"431 :9 .؛ حاشية مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل :2
190؛ اهليتمي" .هناية حتفة احملتاج"509 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج"393 :1 .؛ الرملي" .هناية
احملتاج"381 :2 .؛ القليويب" .حاشية قليويب"302 :1 .؛ احلجاوي" .اإلقناع"141 :1 .؛ البهويت.
"شرح منتهى اإلرادات"320 :1 .؛ البهويت" .كشاف القناع".166 :2 .
) (2انظر :الرملي" .هناية احملتاج".381 :2 .
) (3انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"431 :9 .؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي 354 :1؛ الشربيين" .مغين
احملتاج"308 :1 .؛ الرملي" .هناية احملتاج"374 :2 .؛ القليوين" .حاشية قليويب"302 :1 .؛ .ابن مفلح.
"الفروع"66 :2 .؛ البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"323 :1 .؛ البهويت" .كشاف القناع".172 :2 .
) (4انظر :البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"323 :1 .؛ البهويت" .كشاف القناع".172 :2 .
) (5انظر :الرملي" .هناية احملتاج" .374 :2
) (6الناموسية وتسمى يف كتب اللغة الكِّلَّة واجلمع كِّلل :غشاء رقيق يتوقى به من البعوض .انظر:
الزبيدي" .اتج العروس" 346 :30 .مادة ( ك ل ل )؛ الفيومي" .املصباح املنري" 539 :2 .مادة
(ك ل ل)؛ ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين مع تكملتها".430/9 .
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واجللوس حتتها وحنو ذلك على قولني:
القول األول :جواز ذلك وهو قول احلنفية( )1واملالكية( )2وبعض احلنابلة(.)3
(.)4
ألن ذلك ليس بلبس
القول الثاين :عدم جواز ذلك للرجال .وهو قول الشافعية( )5وأكثر احلنابلة وعليه
املذهب عند احلنابلة( )6ألن ذلك يعد يف العرف استعماالً للحرير فيحرم(.)7
والراجح :هو القول بتحرميها على الرجال؛ ألنه يعد استعمالً للحرير من غري ضرورة
فيحرم .وهللا أعلم.
املطلب اخلامس :حكم اختاذ سلك السبحة من احلرير
ذهب احلنفية واملالكية والشافعية وبعض احلنابلة إىل جواز اختاذ اخليط الذي تنظم فيه
السبحة( )8من احلرير؛ ألنه يسري وال يعد لبساً(.)9
وذهب أكثر احلنابلة إىل عدم جواز ذلك للرجال( )10هذا غاية ما وقفت عليه يف هذه
املسألة والذي أراه رجحان ما ذهب إليه اجلمهور ملا ذكروا من التعليل وهللا أعلم.
) (1انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين مع تكملتها".430/9 .
) (2انظر :الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري".354 :1 .
) (3انظر :ابن مفلح" .الفروع".69 :2 .
) (4انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين".430 :9 .
) (5انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج" 509 :1؛ الشرباملسي ،نور الدين علي بن علي القاهري (ت:
1087ه )" .حاشية أيب الضياء على هناية احملتاج" 374 :2؛ القليويب" .حاشية قليويب".302 :1 .
) (6انظر :ابن مفلح" .الفروع"69 :2 .؛ البهويت" .شرح منتهى اإلرادات".319 :1 .
) (7انظر :اهليتمي" .حتفة احملتاج".509 :1 .
السْبحة :خرزات منظومة يف خيط يضبط هبا عدد التسبيحات خلف الصالة .انظر :الفيومي.
)ُّ (8
"املصباح املنري" 263 :1 .مادة (س ب ح)؛ قلعه جي" .معجم لغة الفقهاء" .ص.213
) (9انظر :ابن عابدين" .حاشية ابن عابدين"431 :9 .؛ الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري"354 :1 .؛ الشربيين" .مغين احملتاج"308 :1 .؛ القليويب" .حاشية قليويب".302 :1 .
) (10انظر :البهويت" .شرح منتهى اإلرادات"319 :1 .؛ البهويت" .كشاف القناع".166 :2 .
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اخلامتة
احلمد هلل يف البدء واخلتام ،والصالة والسالم على خري األانم ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه الكرام ،أما بعد:
فقد توصلت من خالل هذا البحث إىل إبراز النتائج التالية:
 -1جواز لبس احلرير للنساء مطلقاً وحترمي لبس احلرير الطبيعي على الرجال إال حلاجة
أو مصلحة راجحة كدفع مرض ،أو شدة برد إذا مل جيد غريه ،أو عدم وجود سرتة
من غريه وحنو ذلك.
 -2عدم جواز إلباس الصبيان الذكور احلرير الطبيعي اخلالص.
 -3أن ملخص ما قيل يف علة حترمي استعمال احلرير على الرجال دون النساء من
متلمسي العلة ما يلي:
أ -أن الشريعة إمنا حرمته على الذكور؛ ألنه إمنا خلق يف األصل للنساء كاحللية
ابلذهب فحرم على الرجال ملا فيه من مفسدة تشبه الرجال ابلنساء.
ب -أن ه إمنا حرم على الرجال؛ ملا يورثه مبالمسته للبدن من األنوثة والتخنث ،وسلب
للشهامة والرجولة فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات اإلانث فهو من لباس
الرفاهية فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال.
ج -أنه إمنا منع منه الرجال؛ لتصرب النفوس عنه بغريه ،وترتكه هلل فتثاب على ذلك.
د -أنه إمنا حرم على الرجال؛ ملا يورثه من الفخر واخليالء وكسر قلوب الفقراء والتشبه
أبخالق املشركني وزيهم.
ه  -أن الشارع احلكيم علم قلة صرب النساء عن التزين فلطف هبن إبابحة استعمال
احلرير هلن ،وأن تزينهن غالباً إمنا هو لألزواج فهو من حسن تبعلهن ألزواجهن
وذلك مرغب فيه أما الذكور فال يصلح هلم أن يبالغوا يف استعمال امللذوذات لكون
ذلك من صفات النساء.
وما هذه التعليالت إال استنباطات واجتهادات من الفقهاء قد توافق مراد الشارع
احلكيم وقد تكون علة احلكم خفية تعبدية وهللا أعلم.
 -4أن املنسوج من حرير وغريه إمنا حيرم استعماله على الرجال إذا كان أكثره احلرير،
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خبالف ما أكثره غري احلرير فإنه حالل االستعمال ،أما ما تساوى فيه احلرير وغريه
فمحل خالف جرى تفصيله يف صلب البحث مبا يغين عن إعادة ذكره.
 -5أن املذاهب الفقهية األربعة اتفقت على جواز إعالم الثوب غري احلرير وتطريزه
ابليسري من احلرير الذي ال يتجاوز عرضه عرض إصبع اإلنسان املتوسط ،كما
اتفقت على عدم جواز إعالمه أو رقعه مبا يزيد عرضه عن أربع أصابع.
 -6أن ما خياط على أكمام املالبس ،أو جيعل طوقاً على جيوهبا من احلرير للزينة فيه
خالف بني الفقهاء على ثالثة أقوال؛ أسعدها ابلدليل جواز ذلك حىت للرجال إذا
كان بعرض أربع أصابع مضمومة فما دون من أصابع اإلنسان املتوسط وهو مذهب
اجلمهور.
 -7أن الصواب عدم جواز لبس املبطن ابحلرير من الثياب واجلباب وحنوها للرجال؛ ألن
معىن التنعم حاصل بذلك للتزين ابحلرير ولطفه.
 -8أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز لبس اجلباب احملشوة ابحلرير وحنوها حىت
مستور ابلظهارة
للرجال وهو مذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة؛ ألنه
ٌ
فال حيصل به معىن التزين والتنعم املفضي إىل الفخر والعجب واخليالء؛ وألن احلشو
تبع ال حكم له.
ليس ثوابً ،بل ٌ
 -9أن املذاهب الفقهية األربعة اتفقت على جواز خياطة الثوب املنسوج من غري احلرير
خبيوط احلرير وعلى جواز لبسه حىت للرجال .كما اتفقت كذلك على جواز اختاذ
أزرار من احلرير للثوب املنسوج من غري احلرير وجواز لبسه حىت للرجال؛ ألن ذلك
من اليسري التابع لغريه.
 -10اتفاق الفقهاء على جواز صالة املرأة بثوب احلرير وحترمي ذلك على الرجال.
 -11أن الراجح هو صحة صالة الرجل بثوب احلرير وإن أمث بلبسه؛ النفكاك اجلهة.
 -12أن الراجح من أقوال أهل العلم أن افرتاش احلرير وتوسده والنوم عليه واالستناد
عليه مبنزلة لبسه فيحرم على الرجال دون النساء.
 -13أن الراجح م ن أقوال أهل العلم عدم جواز اختاذ الستائر من احلرير على اجلدران
واألبواب والنوافذ واألسقف خبالف اختاذه كسوة للكعبة املشرفة فإنه جيوز ابتفاق
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املذاهب الفقهية األربعة؛ تعظيماً هلا.
 -14أن املذاهب الفقهية األربعة اتفقت على جواز اختاذ كيس املصحف من احلرير؛
تعظيماً له؛ وألنه من اليسري.
 -15أن الراجح من قويل أهل العلم عدم جواز اختاذ انموسية من احلرير وعدم جواز
استعماهلا ابلنوم واجللوس حتتها يف حق الرجال؛ ألنه يعد استعماالً للحرير من غري
ضرورة فيحرم.
 -16أن الراجح من قويل أهل العلم جواز اختاذ سلك السبحة من احلرير؛ ألنه من
اليسري املعفو عنه.
وختاماً فهذا جهد املقل الذي هو من مجلة عمل البشر الذي ال خيلو من القصور
واخللل فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ،وما كان فيه من خطأ وخلل فمن نفسي
ومن الشيطان وهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
إب راهيم مص طفى ،وأمح د ال زايت ،وحام د عب دالقادر ،وحمم د النج ار" .املعج م الوس يط".
حتقيق :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة.
اب ن أيب س يبة ،أب و بك ر عب دهللا ب ن حمم د العبس ي الك ويف (ت235 :ه )" .مص نف اب ن أيب
شيبة" .حتقيق :حممد عوامة( ،طبعة الدار السلفية اهلندية).
اب ن اجل وزي ،أب و الف رج عب دالرمحن (ت598 :ه )" .ص فة الص فوة"( .ط ،1ب ريوت :دار
الكتب العلمية1409 ،ه 1989 -م).
اب ن الع ريب ،أب و بك ر حمم د ب ن عب دهللا (ت543 :ه )" .أحك ام الق رآن" .حتقي ق :عل ي حمم د
البجاوي( .ط ،3دار اجليل1392 ،ه 1972 -م).
اب ن اهلم ام ،كم ال ال دين حمم د ب ن عبدالواح د" .ف تح الق دير"( .ب ريوت – لبن ان :دار احي اء
الرتاث العريب1406 ،ه 1986 -م).
اب ن رج ب ،زي ن ال دين عب د ال رمحن ب ن أمح د (ت795 :ه )" .ال ذيل عل ى طبق ات احلنابل ة".
(بريوت لبنان :دار املعرفة).
اب ن رش د ،أب و الولي د حمم د ب ن أمح د الق رطيب (ت450 :ه )" .البي ان والتحص يل والش رح
والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة" .حتقيق :د/حممد حجي وآخ رين( .ط ،2ب ريوت –
لبنان :دار الغرب اإلسالمي1408 ،ه 1988 -م).
ابن رشد ،القاضي أبو الوليد حممد ب ن أمح د ب ن حمم د الق رطيب (ت595 :ه )" .بداي ة اجملته د
وهناي ة املقتص د" .حتقي ق :عل ي حمم د مع وض وع ادل عب داملوجود( ،ط ،1ب ريوت لبن ان:
دار الكتب العلمية1416 ،ه 1996 -م).
ابن عبدالرب ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا (ت463 :ه )" .االس تيعاب يف معرف ة األص حاب".
حتقيق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجلليل1412 ،ه ).
اب ن عثيم ني ،حمم د ب ن ص احل" .جمم وع فت اوى ورس ائل اب ن عثيم ني" .مج ع وترتي ب :فه د ب ن
انصر بن إبراهيم السليمان( .ط ،2الرايض :دار الثراي1414 ،ه ).
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اب ن قاض ي ش هبة الدمش قي ،أب و بك ر ب ن أمح د ،تق ي ال دين( ،ت851 :ه )" .طبق ات
الشافعية" .اعتىن بتصحيحه والتعليق عليه الدكتور احلافظ عب دالعليم خ ان( .ب ريوت :دار
الندوة اجلديدة).
اب ن قدام ة ،موف ق ال دين أيب حمم د عب دهللا ب ن أمح د املقدس ي" .املقن ع"( .ط ،1دار هج ر
للطباعة والنشر1414 ،ه 1993 -م).
اب ن قدام ة ،موف ق ال دين أيب حمم د عب دهللا ب ن أمح د ب ن حمم د املقدس ي" .املغ ين" .حتقي ق:
د/عب دهللا ب ن عبداحملس ن الرتك ي و د/عب دالفتاح حمم د احلل و( .ط ،3ال رايض :دار ع امل
الكتب1417 ،ه 1997 -م).
اب ن كث ري ،أب و الف داء إمساعي ل ب ن عم ر الدمش قي (ت774 :ه )" .البداي ة والنهاي ة" .حتقي ق:
الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( .ط ،1دار هجر1417 ،ه 1997 -م).
ابن مفلح ،بره ان ال دين إب راهيم ب ن حمم د (ت884 :ه )" .املقص د األرش د يف ذك ر أص حاب
اإلم ام أمح د" .حتقي ق وتعلي ق :عب دالرمحن ب ن س ليمان العثيم ني( .ط ،2ال رايض :مكتب ة
الرشد –1410ه ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري" .لسان العرب"( .ط ،1بريوت :دار صادر).
اب ن جن يم ،زي ن ال دين ب ن إب راهيم ب ن حمم د احلنف ي (ت970 :ه )" .البح ر الرائ ق ش رح كن ز
الدقائق"( .ط ،1بريوت لبنان :دار الكتب العلمية1418 ،ه 1997 -م).
اإلس نوي ،عب دالرحيم مج ال ال دين (ت772 :ه )" .طبق ات الش افعية"( .ط ،1ب ريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية1407 ،ه 1987 -م).
األص بهاين ،أب و نع يم أمح د ب ن عب دهللا (ت430 :ه )" .حلي ة األولي اء وطبق ات األص فياء".
(ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب1387 ،ه 1967 -م).
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" .إرواء الغلي ل يف خت ريج أحادي ث من ار الس بيل" .إش راف :حمم د
زهري شاويش( .ط ،1املكتب اإلسالمي1405 ،ه 1985 -م).
األلب اين ،حمم د انص ر ال دين" .ص حيح وض عيف س نن الرتم ذي"( .إنت اج :مرك ز ن ور اإلس الم
ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية).
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األنص اري ،زك راي ب ن حمم د (ت926 :ه )" .حتف ة الط الب بش رح م نت حتري ر تنق يح اللب اب".
تعلي ق :ص الح حمم د عويض ة( .ط ،1ب ريوت لبن ان :دار الكت ب العلمي ة1418 ،ه -
1997م).
البخ اري ،أب و عب دهللا حمم د ب ن إمساعي ل (ت256 :ه )" .الت اريخ الكب ري"( .ب ريوت :دار
الكتب العلمية).
البخاري ،أبو عبدهللا حممد بن إمساعي ل (ت256 :ه )" .ص حيح البخ اري" (ط ،1ب ريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية1410 ،ه 1989 -م).
البصري ،حممد بن سعد (ت230 :ه)" .الطبقات الك ربى" .حتقي ق :إحس ان عب اس( .ط،1
بريوت :دار صادر1968 ،م).
البه ويت ،منص ور ب ن ي ونس احلنبل ي (ت1051 :ه )" .كش اف القن اع ع ن م نت االقن اع".
حتقي ق :اللجن ة املتخصص ة يف وزارة الع دل( ،ط ،1وزارة الع دل يف اململك ة العربي ة
السعودية1422 ،ه 2001 -م).
البه ويت ،منص ور ب ن ي ونس ب ن إدري س" .ش رح منته ى االرادات ( دق ائق أويل النه ى لش رح
املنته ى )" .حتقي ق :ال دكتور عب دهللا ب ن عبداحملس ن الرتك ي( .ط ،1مؤسس ة الرس الة،
1421ه 2000 -م).
البيهق ي ،أمح د ب ن احلس ني ب ن عل ي (ت458 :ه )" .ش عب اإلمي ان" .حتقي ق :د/عب دالعلي
عبداجمليد حامد وأشرف على حتقيق ه خمت ار أمح د الن دوي ،ص احب ال دار الس لفية ابهلن د.
(ط1423 ،1ه 2003 -م).
اجلاحظ ،أبو عثمان عمر بن حب ر(ت255 :ه )" .احلي وان" .حتقي ق :عبدالس الم ه ارون( .دار
اجليل1416 ،ه 1996 -م).
اجل زري ،جم د ال دين املب ارك ب ن حمم د (ت606 :ه)" .النهاي ة يف غري ب احل ديث واألث ر".
حتقي ق :ط اهر أمح د ال زاوي وحمم ود حمم د الطن احي( .ط ،2لبن ان  -ب ريوت :دار الفك ر،
1399ه 1979 -م).
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اب ن األث ري ،أب و احلس ن عل ي ب ن حمم د (ت630 :ه)" .أس د الغاب ة يف معرف ة الص حابة".
حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد مع وض( .ط ،1ب ريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ه 1994 -م).
اجلوزي ،أبو الفرج" .املوضوعات"( .دار الكتب العلمية).
اجلوهري ،أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب (ت :حدود سنة 400ه )" .الص حاح" .حتقي ق:
شهاب الدين أيب عمرو( ،ط ،1دار الفكر1418 ،ه 1998 -م).
احل اكم النيس ابوري ،أب و عب دهللا حمم د ب ن عب دهللا" .املس تدرك عل ى الص حيحني" .حتقي ق:
مصطفى عبدالقادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه 1990 -م).
احلجاوي ،ش رف ال دين موس ى ب ن أمح د أيب النج ا املقدس ي (ت968 :ه )" .االقن اع لطال ب
االنتفاع" .حتقيق د /عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( .ط ،1دار هجر للنشر1418 ،ه -
1997م).
احلس ني ،ولي د ب ن أمح د" .اجل امع حلي اة العالم ة حمم د ب ن ص احل العثيم ني رمح ه هللا العلمي ة
والعملية وما قيل فيه من املراثي"( .ط ،1من إصدارات جملة احلكمة1422 ،ه ).
احلط اب ،مش س ال دين أب و عب دهللا حمم د ب ن حمم د (ت954 :ه)" .مواه ب اجللي ل لش رح
خمتصر اخلليل" .حتقيق :زكراي عمريات( .دار عامل الكتب 1423ه 2003 -م).
احلنف ي ،أب و حمم د عب دالقادر ب ن حمم د (ت775 :ه )" .اجل واهر املض ية يف طبق ات احلنفي ة".
حتقيق :الدكتور عبدالفتاح حممد احللو( .ط ،2دار هجر1413 ،ه 1993 -م).
اخلطي ب البغ دادي ،أب و بك ر أمح د ب ن عل ي (ت463 :ه )" .اتري خ بغ داد"( .ب ريوت :دار
الكتب العلمية).
ال دردير ،أب و الربك ات س يدي أمح د ب ن حمم د الع دوي (ت1201 :ه )" .الش رح الكب ري".
(ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1417 ،ه 1996 -م).
الدس وقي ،حمم د ب ن أمح د ب ن عرف ة امل الكي (ت1230 :ه )" .حاش ية الدس وقي عل ى الش رح
الكبري"( .ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1417 ،ه 1996 -م).
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الدمشقي ،حمم د أم ني ب ن عم ر ب ن عب دالعزيز (ت1252 :ه )" .رد احملت ار عل ى ال در املخت ار
املعروف "حباشية ابن عابدين"( .ط ،1بريوت لبنان :دار احياء الرتاث العريب1419 ،ه
 1998م).ال ركيب ،حمم د ب ن أمح د ب ن حمم د ب ن بط ال اليم ين (ت633 :ه )" .ال نظم املس تعذب يف ش رح
غري ب امله ذب" .ض بطه وص ححه ووض ع حواش يه الش يخ زك راي عم ريات( .ط ،1ب ريوت
– لبنان :دار الكتب العلمية1416 ،ه 1995 -م).
الزبي دي ،حمم د ب ن حمم د ب ن عب دالرزاق احلس يين" .اتج الع روس م ن ج واهر الق اموس"( .دار
اهلداية).
الزيلعي ،فخ ر ال دين عثم ان ب ن عل ي احلنف ي" .تبي ني احلق ائق يف ش رح كن ز ال دقائق"( .ب ريوت
لبنان :دار الكتب العلمية1420 ،ه 2000-م).
الزيلع ي ،مج ال ال دين عب دهللا ب ن يوس ف ب ن حمم د (ت762 :ه )" .نص ب الراي ة ألحادي ث
اهلداي ة"( .ط ،1ب ريوت – لبن ان :مؤسس ة ال راين للطباع ة والنش ر1418 ،ه -
1997م).
الس بكي ،اتج ال دين أب و نص ر عب دالوهاب ب ن عل ي ب ن عب دالكايف (ت771 :ه )" .طبق ات
الش افعية الك ربى" .حتقي ق :عب دالفتاح حمم د احلل و ،وحمم ود حمم د الطن احي( .دار إحي اء
الكتب العلمية).
السخاوي ،عبدالرمحن" .املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحادي ث املش تهرة عل ى األلس نة".
(دار الكتاب العريب).
السرخسي ،مشس الدين" .املبسوط"( .بريوت  -لبنان :دار املعرفة1414 ،ه 1993 -م).
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي (ت458 :ه ) " .الس نن الك ربى"( .ط ،1اهلن د
– حيدر أابد :جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة1344 ،ه ).
الشاش ي القف ال ،س يف ال دين أيب بك ر حمم د ب ن أمح د (ت507 :ه )" .حلي ة العلم اء يف
معرف ة م ذاهب الفقه اء" .حتقي ق :د /ايس ني أمح د اب راهيم درادك ه( .ط ،1عم ان :مكتب ة
الرسالة احلديثة1988 ،م).
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الش افعي ،أب و عب دهللا حمم د ب ن إدري س (ت204 :ه )" .األم"( .ط ،1ب ريوت لبن ان :دار
الكتب العلمية1413 ،ه 1993 -م).
الشرباملس ي ،ن ور ال دين عل ي ب ن عل ي الق اهري (ت1087 :ه )" .حاش ية أيب الض ياء عل ى
هناي ة احملت اج"( .ط ،1ب ريوت – لبن ان :دار إحي اء ال رتاث الع ريب1412 ،ه -
1992م).
الش وكاين ،حمم د ب ن عل ي (ت1255 :ه )" .الب در الط الع مبحاس ن م ن بع د الق رن الس ابع".
حتقيق :فاحل حسني( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1987 ،م ).
الش يباين ،اإلم ام أيب عب دهللا ،أمح د ب ن حنب ل (ت241 :ه )" .املس ند"( .مؤسس ة قرطب ة
للطباعة والنشر).
الشريازي ،أبو إسحاق (ت476 :ه)" .طبقات الفقهاء"( .بريوت :دار القلم).
الصفدي ،صالح الدين خليل بن ايبك" .الوايف ابلوفيات"( .دار فرانز شتايز بقيسبادن).
الص نعاين ،أب و بك ر عب دالرزاق ب ن مه ام (ت211 :ه )" .مص نف" .حتقي ق :حبي ب ال رمحن
األعظمي( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،ه) .
الطرباين ،سليمان بن أمحد (ت360 :ه )" .املعجم الكبري".
الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد ب ن س المة (ت321 :ه )" .خمتص ر الطح اوي" .حتقي ق:
أيب الوفاء األفغاين( .ط ،1بريوت :دار احياء العلوم1406 ،ه 1986 -م).
العثيم ني ،حمم د ب ن ص احل" .الش رح املمت ع عل ى زاد املس تقنع"( .ط ،1ال دمام :دار اب ن
اجلوزي1435 ،ه ).
العدوي ،علي بن أمح د ب ن مك رم هللا الص عيدي" .حاش ية الع دوي عل ى كفاي ة الطال ب ال رابين
لرسالة ابن أيب زيد الق ريواين"( .ط ،1ب ريوت  -لبن ان :دار الكت ب العلمي ة1417 ،ه -
1997م).
العس قالين ،أمح د ب ن عل ي ب ن حج ر (ت852 :ه )" .اإلص ابة يف متيي ز الص حابة" .حتقي ق:
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد معوض( .ط ،1ب ريوت :دار الكت ب
العلمية1415 ،ه 1995 -م).
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العس قالين ،أمح د ب ن عل ي ب ن حج ر (ت852 :ه )" .هت ذيب الته ذيب"( .ط ، ،2ب ريوت:
مؤسسة التاريخ العريب ودار إحياء الرتاث العريب1413 ،ه ).
العس قالين ،أمح د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن حج ر (ت852 :ه)" .الدراي ة يف خت ريج أحادي ث
اهلداية" .حتقيق :السيد عبدهللا هاشم اليماين( .بريوت :دار املعرفة).
العس قالين ،احل افظ أمح د ب ن عل ي ب ن حج ر" .ف تح الب اري ش رح ص حيح البخ اري"( .ط،1
بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1410 ،ه 1989 -م).
العم راين ،أب و احلس ني حي ىي ب ن أيب اخل ري اليم ين (ت558 :ه )" .البي ان يف م ذهب اإلم ام
الشافعي" .اعتىن به قاسم حممد النوري( .ط ،1دار املنهاج للطباعة والنشر1421 ،ه ).
الش ريازي ،أب و إس حاق اب راهيم ب ن عل ي ب ن يوس ف (ت476 :ه )" .التنبي ه يف الفق ه
الشافعي"( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1403 ،ه 1983 -م).
الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف" .املهذب"( .ب ريوت  -لبن ان :دار الكت ب
العلمية1416 ،ه 1995 -م).
الف ريوز اابدي ،جم د ال دين حمم د ب ن يعق وب" .الق اموس احمل يط"( .ب ريوت – لبن ان :دار
الفكر1415 ،ه 1995 -م).
الفي ومى ،أمح د ب ن حمم د ب ن عل ي املق رى (ت770 :ه )" .املص باح املن ري يف غري ب الش رح
الكبري للرافعي"( .ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1414 ،ه 1994 -م).
الق رايف ،ش هاب ال دين أمح د ب ن إدري س" .ال ذخرية" .حتقي ق :حمم د حج ي( .ب ريوت :دار
الغرب1994 ،م).
القلي ويب ،ش هاب ال دين" .حاش ية قلي ويب عل ى ش رح العالم ة ج الل ال دين احملل ي عل ى منه اج
الطالبني"( .القاهرة :مطبعة فيصل عيسى البايب احلليب).
الكاس اين ،ع الء ال دين أب و بك ر ب ن س عود احلنف ي" .ب دائع الص نائع يف ترتي ب الش رائع".
حتقي ق :حمم د ع دانن ب ن ايس ني دروي ش( .ب ريوت لبن ان :دار إحي اء ال رتاث الع ريب،
1417ه 1997 -م).
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امل اوردي ،أب و احلس ن عل ي ب ن حمم د ب ن حبي ب البص ري" .احل اوي الكب ري" .حتقي ق :الش يخ
عل ي حمم د مع وض ،والش يخ ع ادل أمح د عب داملوجود( .ب ريوت لبن ان :دار الكت ب
العلمية1414 ،ه 1994 -م).
امل رداوي ،ع الء ال دين أيب احلس ن عل ي ب ن س ليمان" .اإلنص اف يف معرف ة ال راجح م ن
اخلالف"( .ط ،1دار هجر للطباعة والنشر1414 ،ه 1993 -م).
املرغين اين ،بره ان ال دين عل ي ب ن عب داجلليل الرش داين (ت593 :ه)" .اهلداي ة ش رح بداي ة
املبتدي"( .بريوت – لبنان :دار إحياء الرتاث العريب).
املقدس ي ،مش س ال دين أب و الف رج عب دالرمحن ب ن حمم د ب ن أمح د ب ن قدام ة" .الش رح الكب ري".
(ط ،1دار هجر للطباعة والنشر1414 ،ه 1993 -م).
املقدسي ،مشس الدين حمم د ب ن مفل ح (ت763 :ه)" .الف روع" .حتقي ق :ال دكتور عب دهللا ب ن
عبداحملسن الرتكي( .ط ،1مؤسسة الرسالة1424 ،ه 2003-م).
املوص لي ،عب دهللا حمم ود م ودود احلنف ي" .االختي ار لتعلي ل املخت ار"( .دمش ق ب ريوت :دار
اخلري1419 ،ه 1998 -م).
الن ووي ،أب و زك راي حم ي ال دين ب ن ش رف (ت676 :ه )" .هت ذيب األمس اء واللغ ات"( .ب ريوت
لبنان :دار الكتب العلمية).
الن ووي ،حي ىي ب ن ش رف (ت677 :ه )" .املنه اج ش رح ص حيح مس لم"( .ط ،1ب ريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية1415 ،ه 1995 -م).
الن ووي ،حي ىي ب ن ش رف" .روض ة الط البني وعم دة املفت ني" (ت676 :ه )( .ط ،2املكت ب
االسالمي1412 ،ه 1991 -م).
النيسابوري ،أبو احلسني مسلم ب ن احلج اج القش ريي" .ص حيح مس لم"( .ط ،1ب ريوت لبن ان:
دار الكتب العلمية1415 ،ه 1995 -م).
اهلروي ،أبو عبيد القاسم بن سالم" .غريب احلديث"( .بريوت – لبنان :دار الكتب العلمي ة،
1406ه 1986 -م).
اهليتم ي ،ش هاب ال دين أب و العب اس أمح د ب ن حمم د ب ن عل ي ب ن حج ر" .حتف ة احملت اج بش رح
املنهاج" .تعليق :د /حممد حممد اتمر( .مكتبة الثقافة الدينية).
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ابن قيم اجلوزية ،مشس الدين حمم د اب ن أيب بك ر الزرع ي الدمش قي (ت751 :ه )" .زاد املع اد
يف ه دي خ ري العب اد" .حق ق نصوص ه وخ رج أحاديث ه وعل ق علي ه :ش عيب األرن ؤوط،
وعب دالقادر األرن ؤوط( ،ط ،25مؤسس ة الرس الة ،مكتب ة املن ار االس المية1412 ،ه -
1991م).
األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحادي ث الض عيفة واملوض وعة وأثره ا الس يئ يف األم ة".
(ط ،1الرايض :دار املعارف1412 ،ه 1992 -م).
الرتم ذي ،حمم د ب ن عيس ى ب ن س ورة (ت279 :ه )" .س نن الرتم ذي" .حتقي ق :أمح د حمم د
شاكر( ،القاهرة :دار احلديث).
الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمح د ب ن عثم ان (ت748 :ه )" .س ري أع الم الن بالء" .حتقي ق:
شعيب األرنؤوط( .ط ،2مؤسسة الرسالة1402 ،ه 1982 -م).
العك ري ،عب داحلي ب ن أمح د ب ن حمم د احلنبل ي" .ش ذرات ال ذهب يف أخب ار م ن ذه ب".
حتقيق :عبدالقادر األرنؤوط وحممود األرنؤوط( .دمشق :دار ابن كثري1406 ،ه ).
الرزق اين ،حمم د عب دالباقي ب ن يوس ف (ت1122 :ه )" .ش رح الزرق اين عل ى موط أ اإلم ام
مالك"( .بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه ).
قلع ه ج ي ،األس تاذ ال دكتور حمم د رواس" .معج م لغ ة الفقه اء"( .ط ،1ب ريوت – لبن ان :دار
النفائس1416 ،ه 1996 -م).
حممود عبدالرمحن عب داملنعم ،ال دكتور" .معج م املص طلحات واأللف اظ الفقهي ة"( .الق اهرة :دار
الفضيلة).
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