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ظ
 
ب
 
 األمحش نهشجال بني انُٓي ٔاإلباحت ن

 يف ضٕء انغُت انُبٕيت
 أحمد فتحي هشاـ خضر.: االسـ
، جامعة األزهر، كمية أصوؿ الديف والدعوة بأسيوط، الحديث وعمومه: قسـ

 مصر.، أسيوط
 Dr.AhmedFathy.team@azhar.edu.eg: البريد اإللكتروني

 :يهخص
فػػػي حكػػػـ لػػػبس األحمػػػر  يتنػػػاوؿ هػػػذا البحػػػث دراسػػػة األحاديػػػث الػػػواردة

والمعصفر لمرجاؿ، وبياف درجتها صحة وضعفا، وبياف أقواؿ العممػاء فػي حكػـ 
هػػذا المسػػألة، ومسػػالكهـ فػػي التعامػػؿ مػػع التعػػارض الظػػاهري الحاصػػؿ بػػيف 

 األحاديث.
 وقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة.

مبػاس والزينػة، وحكمػة أما المقدمة: فتشتمؿ عمى بياف اهتماـ اإلسالـ بال
 ذلؾ، وسبب اختياري لهذا الموضوع، وأهميته، ومنهجي فيه.

وأمػػا المبحػػث األوؿ: وعنوانػػه: "األحاديػػث الػػواردة فػػي حكػػـ لػػبس األحمػػر 
 لمرجاؿ" .

وأمػػا المبحػػث الثػػاني: وعنوانػػه: "اخػػتالؼ العممػػاء فػػي حكػػـ لػػبس األحمػػر 
 لمرجاؿ" .

مسػػالؾ العممػػاء فػػي التعامػػؿ مػػع وأمػػا المبحػػث الثالػػث: فعنوانػػه: "إجمػػاؿ 
 اختالؼ هذا األحاديث، مع بياف الراجح منها" .
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 وأما الخاتمة : فتشتمؿ عمى أهـ نتائج هذا البحث .
وأخيػػػػرا: ذيمػػػػت البحػػػػث بجريػػػػدة المراجػػػػع التػػػػي رجعػػػػت إليهػػػػا، وفهػػػػرس 

 لمحتوياته .
وبعػػد الدراسػػة والبحػػث والنظػػر فػػي أقػػواؿ العممػػاء انتهػػى الباحػػث إلػػى أف 

وؿ الراجح في المسػألة هػو القػوؿ بحباحػة لػبس الثيػاب الحمػراء والمعصػفرة الق
لمرجاؿ، إال إذا كاف هناؾ سبب آخر لممنع، فيمنع ألجمها، وبهذا القػوؿ ينتفػي 

 التعارض، ويحصؿ االتفاؽ بيف األحاديث

 -السنة  -الثياب الحمراء  -المعصفر  -لبس األحمر  الكلمات المفتاحية:
 .قاروف –الزينة  -س المبا -التعارض 
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Men's red clothing between the prohibition and 

permissibility in the light of the Prophetic 

Sunnah (traditions) 

Ahmed Fathy Hisham Khader. 

Department: Hadith and its Sciences، Faculty of 

Fundamentals of Religion and Call، Assiut، Al-Azhar 

University، Assiut، Egypt. 

Email: Dr.AhmedFathy.team@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research deals with studying the hadiths (traditions) 

mentioned in the provision on wearing red clothing and 

safflower for men, stating their degree of validity and 

weakness, stating the sayings of scholars regarding the 

provision on this issue, and their paths in dealing with the 

apparent contradiction between the hadiths (traditions). 

The research included an introduction, three sections, and 

a conclusion. 

As for the introduction, it includes a statement of Islam’s 

interest in dress and adornment, the wisdom of that, the 

reason for my choice of this topic, its importance, and my 

methodology in it. 

As for the first topic: its title: “Ahadith on the ruling on 

wearing red for men.” 

As for the second topic: its title: “Difference of scholars 

regarding the ruling on wearing red for men.” 

As for the third topic: its title: “Overall the paths of 

scholars in dealing with the difference of these hadiths, with 

an explanation of the most correct of them.” 
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As for the conclusion: it includes the most important 

results of this research. 

Finally: the research was appended to the references 

newspaper, which I referred to, and an index of its contents. 

  After studying, researching and examining the sayings 

of the scholars, the researcher concluded that the most 

correct opinion on the issue is the statement that it is 

permissible to wear red and mauve clothes for men, unless 

there is another reason for the prohibition, then it is 

forbidden for it, and with this saying the contradiction is 

eliminated, and agreement is reached among the hadiths 

(traditions). 

keywords: Wearing red, Mauve, Red clothes, Sunnah 

(traditions), Contradiction, Clothing, Adornment, Qur'an 
  



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

لبس األحمر للرجال بين النهي 
 واإلباحة

 في ضوء السنة النبوية

ٔٚٙ٘ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 يمذيت
وأشهد أف ال إلػه ، ممؾ يـو الديف، الرحمف الرحيـ، الحمد هلل رب العالميف

صػمى اهلل وسػمـ ، وأشهد أف محمدا عبػدا ورسػوله، وحدا ال شريؾ له، إال اهلل
 : أما بعد  وبارؾ عميه وعمى آله وصحبه أجمعيف.

لكػؿ  شػاماًل  كونه ديًنػا، وشريعته السمحة، مف محاسف ديننا الحنيؼ فحف
فػػي ديػػنهـ ، لكػػؿ مػػا يحتاجػػه النػػاس عمػػى اإِلطػػالؽ امسػػتوعبً ، منػػاحي الحيػػاة

فال يخمػو شػيء منهػا عػف حكػـ ، في عباداتهـ وعاداتهـ ومعامالتهـ، ودنياهـ
والمعػػػاني التػػػي تضػػػمنتها ، الشػػريعة فػػػي جميػػػع األعصػػػار واألقطػػار واألحػػػواؿ

وهػو مػا ، لقيامةتعـ جميع الحوادث وتسعها إلى يـو ا الغراء نصوص الشريعة
 يعرؼ بشمولية اإلسالـ.

ف ممػػا أوالا اإلسػػالـ وشػػريعته السػػمحة عنايػػة بالغػػة واهتمامػػا كبيػػرا : وا 
 : تجمَّى ذلؾ في أموٍر كثيرة؛ منهايو ، التي يتزيف بها المسمـ المباس والزينة

ػػا امػػَتفَّ اهلُل بػػه عمػػى اإلنسػػاِف وميَّػػَزا -ٔ  عػػف البهػػائـ؛ قػػاؿ بػػه أفَّ المّْبػػاَس ِممَّ
ـْ َوِريًشػا : -تعالى- ـْ ِلَباًسػا ُيػَواِري َسػْوآِتُك ـَ َقػْد َأْنَزْلَنػا َعَمػْيُك   َيا َبِنػي آَد

 [.ٕٙ: ]األعراؼ
ـَ : -تعػالى-وَتسميُة ذلػؾ ِفتنػًة؛ قػاؿ ، النَّهُي عف َنزِع المّْباسِ  -ٕ َيػا َبِنػي آَد

ػػفَ  ـُ الشَّػػْيَطاُف َكَمػػا َأْخػػَرَج َأَبػػَوْيُكـ مّْ اْلَجنَّػػِة َينػػِزُع عنُهَمػػا ِلَباَسػػُهَما  اَل َيْفِتَنػػنَُّك
 [.ٕٚ: ]األعراؼ ِلُيِرَيُهَما َسْوَءاِتِهَما

، لمرجػاؿ والنسػاء، الكثيرة المتعمقة بالمباس والزينػة أمػرا ونهيػا التشريعاتُ  -ٖ
كبيػػاف مػػا يحػػؿ ، وأصػػوال وقواعػػد تضػػبطها، فقػد جعػػؿ لهػػا أحكامػػا تنظمهػػا
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ومػا يحػؿ فػي حػاؿ ، ومػا ال يكػراومػا يكػرا ، وما ال يحػؿ، لكؿ جنٍس لبسه
كتحػريـ لػبس الػذهب والحريػر عمػى الرجػاؿ ، وما ال يحؿ بحاؿ، دوف حاؿ

، وتحسػػيف الثػػوب والنعػػؿ، واسػػتحباب لػػبس األبػػيض لمرجػػاؿ، دوف النسػاء
والنهػػي عػػف لبػػاس الشػػهرة ، ونهػػي النسػػاء عػػف إبػػداء زينػػتهف ل جانػػب

وبأهػػػػؿ الفسػػػػؽ ، وعػػػػف التشػػػػبه بالكفػػػػار والكػػػػافرات، والكبػػػػر واالختيػػػػاؿ
وعػػف ، النسػػاء بالرجػػاؿتشػػبه و ، وعػػف تشػػبه الرجػػاؿ بالنسػػاء، والخالعػػة

مػػف  خصوصػػةونهػػي المحػػـر عػػف أنػػواع م، اإلسػػراؼ فػػي المبػػاس و يػػرا
و يػر ذلػؾ مػف التشػريعات التػي أفػردت لهػا كتػب الحػديث والفقػه ، الثياب

ممػا يػدؿ داللػة واضػحة عمػى اهتمػاـ اإلسػالـ بالمبػاس ، أبوابا مخصوصة
 اهتماما كبيرا.

 : اهتماـ اإلسالـ بتجميؿ المباس وحسف المظهر -ٗ
وال سيما في أماكف ، فقد اهتـ اإلسالـ بحسف منظر اإلنساف وجماؿ ثيابه

ـْ  : -تعػالى-وفػػي المجػػامع والمحافػػؿ. قػػاؿ ، العبػادة ـَ ُخػػُذوا ِزيَنػػَتُك َيػػا َبِنػػي آَد
 [.ٖٔ: ]األعراؼ  ِعْنَد ُكؿّْ َمْسِجدٍ 

، دلػػت اةيػػة عمػػى لبػػاس الرفيػػع مػػف الثيػػاب: فػػي "تفسػػيرا"قػػاؿ القرطبػػي 
وعند لقاء النػاس ومػزاورة اإلخػواف. قػاؿ أبػو ، والتجمؿ بها في الجمع واألعياد

. وفي "صحيح مسمـ" مف حػديث (ٔ)كاف المسمموف إذا تزاوروا تجمموا : العالية
                                                           

(، قػاؿ: َحػدَّثََنا ٖٛٗؽ  ٕٚٔ( أثر أبي العالية: أخرجه البخاري في "األدب المفػرد" )ص 1)
، َعػْف َأِبػي َخْمػَدَة َقػاَؿ: َجػاَء َعْبػُد  َعِميُّ ْبُف ُحْجرٍ  َقاَؿ: َحػدَّثََنا َصػاِلُح ْبػُف ُعَمػَر اْلَواِسػِطيُّ

َياُب اْلَكِريـِ َأُبو ُأَميََّة ِإَلى َأِبي اْلَعاِلَيِة، َوَعَمْيِه ِثَياُب ُصوٍؼ، َفَقاَؿ َأُبو اْلَعاِلَيِة: ِإنََّما َهِذِا ثِ 
مُػػػػػوا. االرُّْهَبػػػػػاِف، ِإْف َكػػػػػاَف اْلُمْسػػػػػ  )قمػػػػػت(: وهػػػػػذا إسػػػػػناد  ه. ِمُموَف ِإَذا تَػػػػػَزاَوُروا َتَجمَّ
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: فقػاؿ، تباع عند باب المسػجد (ٔ)أنه رأى ُحمًَّة ِسَيرَاءَ  -- عمر بف الخطاب
لو اشتريتها ليـو الجمعة ولموفود إذا قدموا عميػؾ  فقػاؿ رسػوؿ ، يا رسوؿ اهلل

فمػا أنكػر عميػه ، (ٕ)«إنما يمبس هذا مػف ال خػالؽ لػه فػي اةخػرة»: --اهلل 
نمػا أنكػر عميػه كونهػا ِسػ، ذكر التجمؿ  -- وقػد اشػترى تمػيـ الػداري، اءرَ يَ وا 

                                                           

 (، وصػػػالحٓٓٚٗؽ  ٜٜٖ  صػػػحيح، فعمػػػي بػػػف ُحْجػػػر ثقػػػة حػػػافظ )التقريػػػب: ص 
(، وأبػو خمػدة خالػد بػف دينػار ٕٔٛٛؽ  ٖٕٚابف عمر الواسطي ثقػة )التقريػب: ص 

 (.ٖ٘ٔٔ/ٖٖٙ/ٔوثقوا )الكاشؼ لمذهبي: 
ِبَكْسِر السّْيِف -مادة: سير(: "السَّْيَراُء"  ٖٖٗ/َٕء": قاؿ في "النهاية" )قوله: "ُحمًَّة ِسَيَرا (ٔ)

: َنػػْوع ِمػػَف الُبػػُروِد ُيخاِلطػػه َحريػػر َكالسُّػػُيوِر...، َهَكػػَذا ُيػػْروى َعَمػػى -َوَفػػْتِح اْلَيػػاِء َواْلَمػػدّْ 
ِريَف: ِإنََّمػػا ُهػػَو "ُحمَّػػَة ِسػػَيَراَء" عَ  َضػػاَفِة، واْحػػَتجَّ ِبػػَأفَّ الِصػػفة. َوَقػػاَؿ بعػػُض اْلُمتَػػَأخّْ َمػػى اإلِْ

ػػاِفي،  ـْ يػػأِت ِفَعػػالُء ِصػػَفًة، َوَلِكػػِف اْسػػما، وَشػػَرَح "السّْػػَيَراَء" ِبػػاْلَحِريِر الصَّ ِسػػيَبويه َقػػاَؿ: َلػػ
 ه.َوَمْعَناُا: ُحمََّة َحِريٍر. ا

ُحمَّػػًة  ، َرَأى--َأفَّ ُعَمػػَر ْبػَف اْلَخطَّػػاِب  -ـ-جػاء هػػذا الحػديث مػػف روايػػة ابػف عمػػر  (ٕ)
ِسَيَراَء ِعْنَد َباِب اْلَمْسِجِد، َفَقػاَؿ: َيػا َرُسػوَؿ اهلِل، َلػِو اْشػَتَرْيَت َهػِذِا َفَمِبْسػَتَها ِلمنَّػاِس َيػْوـَ 

ِإنََّما َيْمَبُس َهِذِا َمْف اَل َخاَلَؽ : »--اْلُجُمَعِة َوِلْمَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَمْيَؾ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل 
الحػػديث. أخرجػػه البخػػاري )كتػػاب الجمعػػة، َبػػاُب َيْمػػَبُس َأْحَسػػَف َمػػا «... اْةِخػػَرةِ  َلػػُه ِفػػي
ػِؿ ِفيػِه، ٙٛٛ/ٗ/َٕيِجُد،  ، ٜٛٗ/ٙٔ/ٕ، و: أبواب العيديف، َبػاٌب: ِفػي الِعيػَدْيِف َوالتََّجمُّ

يَّػِة ، و: َبػاُب الَهدِ ٕٕٔٙ/ٖٙٔ/ٖوكتاب الهبػة وفضػمها، َبػاُب َهِديَّػِة َمػا ُيْكػَرُا ُلْبُسػَها، 
ػػػػػِؿ ِلْمُوفُػػػػػوِد، ٜٕٔٙ/ٗٙٔ/ِٖلْمُمْشػػػػػِرِكيَف،  ، و: كتػػػػػاب الجهػػػػػاد والسػػػػػير، َبػػػػػاُب التََّجمُّ

، و: كتػػاب ٔٗٛ٘/ٔ٘ٔ/ٚ، و: كتػػاب المبػػاس، َبػػاُب الَحِريػػِر ِلمنَّْسػػاِء، ٖٗ٘ٓ/ٓٚ/ٗ
ػػػػػَؿ ِلْمُوفُػػػػػوِد، ٜٔٛ٘/٘/ٛاألدب، َبػػػػػاُب ِصػػػػػَمِة اأَلِخ الُمْشػػػػػِرِؾ،  ، و: َبػػػػػاُب َمػػػػػْف َتَجمَّ

(، ومسػػمـ )كتػػاب المبػػاس والزينػػة، َبػػاُب َتْحػػِريـِ اْسػػِتْعَماِؿ ِإَنػػاِء الػػذََّهِب ٔٛٓٙ/ٕٕ/ٛ
ِة َعَمى الرَّْجاِؿ َوالنَّْساِء...،   (.ٕٛٙٓ/ٓٗٙٔ-ٖٛٙٔ/َٖواْلِفضَّ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

لبس األحمر للرجال بين النهي 
 واإلباحة

 في ضوء السنة النبوية

ٔٚٙٛ 

يمػبس الثيػاب  (ٕ)بػف ]أنػس[اوكػاف مالػؾ ، (ٔ)حمة بألؼ درهـ كاف يصمي فيهػا 
أيف هػذا ممػف ، وكاف ثوب أحمد بف حنبؿ يشترى بنحو الدينار، العدنية الجياد

: ير ػػب عنػػه ويػػؤثر لبػػاس الخشػػف مػػف الكتػػاف والصػػوؼ مػػف الثيػػاب ويقػػوؿ
ال واهلل! ، التقوى"ولباس التقوى ذلؾ خير" هيهات! أترى مف ذكرنا تركوا لباس 

وقمػوبهـ خاليػة ، و يرهـ أهؿ دعػوى، بؿ هـ أهؿ التقوى وأولو المعرفة والنهى

                                                           

: أخرجػػه ابػػف سػػعد فػػي "طبقاتػػه" )الجػػزء المػػتمـ لطبقػػات ابػػف --أثػػر تمػػيـ الػػداري  1))
 ٕٕٚممف أسمـ عند فتح مكة ومػا بعػد ذلػؾ"، ص  سعد "الطبقة الرابعة مف الصحابة

(، ٛٓٔٔؽ  ٖٙٔ(، وأحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ فػػػػػي "الزهػػػػػد" )ص ٖٖٖ-ٕٖٖ-ٖٖٔؽ 
(. كمهػـ مػف طػرؽ عػف محمػد بػف سػيريف َأفَّ ٕٛٗٔ/ٜٗ/ٕ) -والمفظ له-والطبراني 

نقطػع، فمحمػد اْشَتَرى ِرَداًء ِبَأْلٍؼ َفَكاَف ُيَصمّْي ِفيِه. )قمت(: وهو م --َتِميًما الدَّاِريَّ 
، فقػػد تػػػوفي تمػػيـ سػػػنة أربعػػيف )تهػػػذيب --بػػف سػػػيريف لػػـ يػػػدرؾ تميمػػا الػػػداري 

(، وولد محمد بف سيريف ِلَسػَنَتْيِف َبِقَيتَػا ِمػْف ِخالَفػِة ُعْثَمػاَف، يعنػي: ٔٔ٘/ٔالتهذيب: 
(، وكػاف تمػيـ بالشػاـ ومحمػد ٖٚٚٓ/ٖٗٔ/ٚسنة ثالث وثالثيف )طبقات ابػف سػعد: 

 بالبصرة.
 الػػػوارد فػػػػي "تفسػػػير القرطبػػػي": "وكػػػػاف مالػػػؾ بػػػف دينػػػػار": وصػػػوابه: "مالػػػػؾالػػػنص  2))

، فقد ذكر ذلػؾ القاضػي عيػاض فػي ترجمتػه فػي "ترتيػب المػدارؾ" -اإلماـ-ابف أنس" 
(: وقاؿ: قاؿ الزبيػري: كػاف مالػؾ يمػبس الثيػاب العدنيػة الجيػاد، والخراسػانية ٖٕٔ/ٔ)

قوؿ: ما أحب ألحد أنعـ اهلل عميػه والمصرية المرتفعة البيض، ويتطيب بطيب جيد، وي
إال ويرى أثػر نعمتػه عميػه، وخاصػة أهػؿ العمػـ، وكػاف يقػوؿ: أحػب لمقػارىء أف يكػوف 

، ولعؿ هػذا الػوهـ فػي "تفسػير القرطبػي" مػف الناسػف، فػحف فػي آخػر هأبيض الثياب. ا
الفقرة التي تميها في "تفسير القرطبي" قوله: "وكاف ثوب أحمد بف حنبػؿ يشػترى بنحػو 

 لدينار"، فانتقمت عيف الناسف إلى السطر الذي يميه، فصارت: "مالؾ ابف دينار".ا
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ٜٔٚٙ 

 .ها (ٔ)مف التقوى
إف القرآف الكريـ يػأمر بكػؿ مػا : وقاؿ وهبة الزحيمي في "التفسير الوسيط"

فيػػه فضػػيمة ومدنيػػة وتحّضػػر ونظافػػة ومػػروءة مػػف الّطيػػب والّسػػواؾ والثيػػاب 
ف في الشريعة ال يقصد به الخيالء. واألمر بالّسػتر عنػد وكؿ مستحس، الساترة

وهػذا يشػمؿ جميػع الصػموات التػي ، معنػاا عنػد كػؿ موضػع سػجود: كؿ مسػجد
 مواطف الخير كمها.: ويدخؿ مع الصالة، يجب فيها ستر العورة

وتختمػػؼ الزينػػة بػػاختالؼ الزمػػاف والمكػػاف والشػػخص والعمػػؿ. وكػػاف هػػذا 
ا الرتقاء العرب وانتقالهـ مػف مظػاهر القبميػة والّتزيف سببً األمر بارتداء الثياب 

 .ها (ٕ)المتوحشة إلى أرقى مظاهر المدنية والحضارة 
 " مػػػف حػػػديث َعْبػػػِد اهلِل ْبػػػِف َمْسػػػُعودٍ ه"صػػػحيح أخػػػرج اإلمػػػاـ مسػػػمـ فػػػيو 

-- ، َّْعِف النَِّبي--  َِمْثَقػاُؿ َذرٍَّة اَل َيػْدُخُؿ اْلَجنَّػَة َمػْف َكػاَف ِفػي َقْمِبػِه »: َقػاؿ
: َقػاؿَ ، ِإفَّ الرَُّجَؿ ُيِحبُّ َأْف َيُكوَف َثْوُبُه َحَسًنا َوَنْعمُػُه َحَسػَنةً : َقاَؿ َرُجؿٌ «. ِمْف ِكْبرٍ 

 .(ٖ)« َوَ ْمُط النَّاسِ ، اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحؽّْ ، ِإفَّ اهلَل َجِميٌؿ ُيِحبُّ اْلَجَماؿَ »
تػػدؿ كمهػػا ، فػػي هػػذا المعنػػى كثيػػرةواألحاديػػث : قػػاؿ أبػػو عبػػد اهلل القرطبػػي
 .ها (ٗ)عمى النظافة وحسف الهيئة 

                                                           

 .ٜٙٔ/ٚتفسير القرطبي:  1))
 .ٓ٘ٙ/ٔوهبة الزحيمي:  التفسير الوسيط لمدكتور/ 2))
(، والترمػذي )أبػواب ٜٔ/ٖٜ/ٔ( أخرجه مسمـ )كتاب اإليماف، َباُب َتْحِريـِ اْلِكْبِر َوَبَياِنػِه: 3)

 (.ٜٖٛٚ/ٖٖٛ/ٙ(، وأحمد )ٜٜٜٔ/ٖٔٙ/ٗباب ما جاء في الكبر:  البر والصمة،
 .ٜٛٔ/ٚتفسير القرطبي:  4))
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األصػػػؿ فػػػي المبػػػاس والزينػػػة مػػػف المقػػػرر فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية أف و 
به عمى عبادا مف إباحة جميػع  --ا امتف اهلل مَ لِ ، الحؿ واإلباحة: والتجمؿ

ـْ َمػا ُهَو الَِّذي - :-قاؿ ف، ما خمؽ لهـ مف الزينة والمباس و يرها َخَمَؽ َلُك
ـَ ِزيَنػَة المَّػِه الَِّتػي - :-وقاؿ ، [ٜٕ: ]البقرة ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ُقْؿ َمْف َحرَّ

ْزؽِ  فالشريعة السػمحة تعطػي ، [ٕٖ: ]األعراؼ َأْخَرَج ِلِعَباِدِا َوالطَّيَّْباِت ِمَف الرّْ
زينػة الحيػاة  مػف -تعػالى-لممسمـ المجاؿ الواسع في االستمتاع بما أبػاح اهلل 

وتحسػػػيف الهيئػػػة ، بػػػؿ وتػػػأمرا بػػػالتزيف والتجمػػػؿ، بػػػال حػػػرج أو ضػػػيؽ، الػػػدنيا
أمػػػا المحرمػػػات فهػػػي أشػػػياء محػػػدودة معػػػدودة ترجػػػع إلػػػى أصػػػوؿ  .والمبػػػاس

وعمى هذا فمف ادعى تحػريـ شػيء مػف المبػاس أو ، وضوابط تحصرها وتحدها
عمػى هػذا  --المصػطفى  أو سػنة اهلل الزينة فهو مطالب بالدليؿ مػف كتػاب

 التحريـ.
 : منها، ولعؿ اهتماـ اإلسالـ بالمباس يرجع إلى حكـ كثيرة

، وحفػٌظ ل عػراضِ ، وفػي ذلػؾ سػتر لمػا ال ينبغػي إظهػارا، أنَّه َستٌر لمَعورةِ  -ٔ
ـْ ِلَباًسػا ُيػَواِري - :-وصيانٌة لمُمجَتَمع. قاؿ  ـَ َقػْد َأْنَزْلَنػا َعَمػْيُك َيػاَبِني آَد

ـْ َوِريًشا  [.ٕٙ: ]األعراؼ َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَؾ َخْيرٌ  َسْوآِتُك
: --وقد قاؿ النبػي ، وتحسيف لمهيئة، أنه إظهار لمجميؿ وستر لمقبيح -ٕ

: -- وِمػػػف الَجمػػػاِؿ الػػػذي ُيِحبُّػػػه اهلل، «ِإفَّ اهلَل َجِميػػػٌؿ ُيِحػػػبُّ اْلَجَمػػػاؿَ »
ػػػُؿ  --َجمػػػاُؿ الثّْيػػػاِب؛ لػػػذا أنػػػزؿ اهلُل  عمػػػى عبػػػاِدا ِلباًسػػػا وِزينػػػًة ُتَجمّْ

 ْقوى ُتَجمُّْؿ بواِطَنهـ.تَّ كما أف ال، َظواِهَرهـ
ويػدفع عنػه ، ويحفػظ صػحته وقوتػه، أف المّْباس يقي اإلنساَف الَحرَّ والَبردَ  -ٖ

ـْ ِمػػَف - :-األذى. قػػاؿ  ػػا َخَمػػَؽ ِظػػاَلاًل َوَجَعػػَؿ َلُكػػ ـْ ِممَّ َوالمَّػػُه َجَعػػَؿ َلُكػػ



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

لبس األحمر للرجال بين النهي 
 واإلباحة

 في ضوء السنة النبوية

ٔٚٚٔ 

ـْ َكػَذِلَؾ اْلِجَباِؿ  ـْ َبْأَسػُك ـُ اْلَحػرَّ َوَسػرَاِبيَؿ َتِقػيُك ـْ َسػرَاِبيَؿ َتِقػيُك َأْكَناًنا َوَجَعػَؿ َلُكػ
ـْ ُتْسِمُموفَ  ـْ َلَعمَُّك ُـّ ِنْعَمَتُه َعَمْيُك  [.ٔٛ: ]النحؿ ُيِت

واهلل يحػػب أف يػػرى أثػػر نعمتػػه عمػػى ، فيػػه إظهػػاُر ِنعمػػِة اهلل وُشػػكرِا عميهػػا -ٗ
 الثيػػاب رثَّ  -- َأنَّػػُه َأتَػػى النبػػيَّ : --ضػػمة عبػػدا؛ فعػػف مالػػؾ بػػف ن

: َقػاؿَ « أََلػَؾ َمػاٌؿ »: --َفَقاَؿ َلػُه النَِّبػيُّ ، -ِفي َثْوٍب ُدوفٍ : وفي رواية-
ِبػػؿِ : َقػػاؿَ « ِمػػْف َأيّْ اْلَمػػاِؿ »: َقػػاؿَ ، ِمػػْف ُكػػؿّْ اْلَمػػاؿِ  ، َقػػْد آتَػػاِني اهلُل ِمػػَف اإلِْ

َفػِحَذا آتَػاَؾ اهلُل َمػااًل َفْمُيػَر َعَمْيػَؾ َأثَػُر ِنْعَمػِة »: َقػاؿَ ، َوالرَِّقيػؽِ َواْلَخْيػِؿ ، َواْلَغَنـِ 
 .(ٔ)« اهلِل َوَكرَاَمُتهُ 

                                                           

جػػاء هػػذا الحػػديث مػػف روايػػة أبػػي األحػػوص عػػوؼ بػػف مالػػؾ بػػف نضػػمة األشػػجعي  (1)
 . ورواا --عػػػػف النبػػػػي  --الجشػػػػمي الكػػػػوفي عػػػػف )أبيػػػػه( مالػػػػؾ بػػػػف نضػػػػمة 

 أبي األحوص: 
أبػػو داود )كتػػاب المبػػاس، َبػػاٌب ِفػػي َ ْسػػِؿ الثَّػػْوِب  أبػػو إسػػحاؽ السػػبيعي: أخػػرج حديثػػه: -ٔ

(، والترمػػذي، وقػػاؿ: حػػديث حسػػف صػػحيح )أبػػواب البػػر ٖٙٓٗ/ٔ٘/َٗوِفػػي اْلُخْمَقػػاِف، 
(، والنسػػػائي )كتػػػاب ٕٙٓٓ/ٖٗٙ/ٗوالصػػػمة، بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي اإلحسػػػاف والعفػػػو، 

، و: بػػاب ذكػػر مػػا يسػػتحب مػػف ٕٕٗ٘ -ٖٕٕ٘/ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٛالزينػػة، الجالجػػؿ، 
، و: ٚٛٛ٘ٔ/ٕٕٕ/ٕ٘(، وأحمػػػد )ٜٕٗ٘/ٜٙٔ/ٛالثيػػػاب ومػػػا يكػػػرا منهػػػا،  لػػػبس
 -ٜٔٛ٘ٔ/ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٕ٘، و: ٜٛٛ٘ٔ/ٕٕ٘/ٕ٘، و: ٛٛٛ٘ٔ/ٖٕٕ/ٕ٘

 (،ٖٕٔٚٔ -ٖٕٓٚٔ -ٜٕٕٚٔ -ٕٕٛٚٔ/ٙٙٗ-ٗٙٗ/ٕٛ، و: ٕٜٛ٘ٔ
(، وقػاؿ: ٖٗٙٚ/ٕٔٓ/ٗ، و: ٘ٙ/ٙٚ/ٔ(، والحػاكـ )ٙٔٗ٘/ٖٕٗ/ٕٔوابف حباف )

يخرجاا، ألف مالؾ بف نضمة الجشمي ليس لػه راو  هذا حديث صحيح اإلسناد...، ولـ
 يػر ابنػػه أبػي األحػػوص، وقػػد خػرج مسػػمـ عػػف أبػي الممػػيح بػػف أسػامة، عػػف )أبيػػه(، 
 ولػػػػيس لػػػػه راو  يػػػػر ابنػػػػه، وكػػػػذلؾ: عػػػػف أبػػػػي مالػػػػؾ األشػػػػجعي، عػػػػف )أبيػػػػه(،  
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بس مسػألة لُػ: ومف المسائؿ التي تناولتها السػنة المطهػرة فػي هػذا البػاب
وهػي مسػألة  أـ هػو منهػيّّ عنػه ، هؿ هو جػائز مبػاح: الثياب الحمراء لمرجاؿ

 : فمف ذلؾ، تكتسب أهمية دراستها مف أكثر مف وجه
، مالبسػتها كثػرت، تتعمؽ بالحياة اليومية لدى كثير مف الناسأنها مسألة  -ٔ

 --ويحتػػاج النػػاس لمعرفػػة هػػدي المصػػطفى ، السػػؤاؿ عنهػػايتكػػرر و 
 فيها.

بعضػها يػدؿ عمػى المنػع ، أنه قد وردت في هذا المسألة أحاديػث مختمفػة -ٕ
وهػػذا ، وبعضػػها يػػدؿ عمػػى إباحػػة ذلػػؾ، الثيػػاب الحمػػراء لمرجػػاؿمػػف لػػبس 

، صػحة وضػعفا، االختالؼ بيف أحاديثها يحتاج إلى تسميط الضػوء عميهػا
، وفهما وفقها؛ لدرء ما قد يظهر عند البعض مف التعػارض بػيف أحاديثهػا

                                                           

كمهػـ مػف طػرؽ كثيػرة عػف أبػي إسػحاؽ السػبيعي بػه. ه.   وهذا أولى مف ذلؾ كمػه.ا
إسػػناد صػػحيح، أبػػو إسػػحاؽ السػػبيعي: ثقػػة مكثػػر عابػػد، اخػػتمط بػػأخرة قمػػت: وهػػذا 

(، وقػػد صػػرح فػػي هػػذا الحػػديث بالتحػػديث عنػػد أحمػػد ٘ٙٓ٘ؽ  ٖٕٗ)التقريػػب: ص 
، وهػػو ممػػف لػػـ -عنػػد أحمػػد و يػػرا-و يػػرا، وأيضػػا قػػد روى عنػػه شػػعبة هػػذا الحػػديث 

بالسػماع، يسمع منه بعد اختالطه، وممف ال يروي عنه إال ما صرح فيه أبػو إسػحاؽ 
فزاؿ ما يخشى مف اختالطه وتدليسػه، وأبػو األحػوص عػوؼ بػف مالػؾ بػف نضػمة ثقػة 

(، و)أبػػػوا( مالػػػؾ بػػػف نضػػػمة أحػػػد الصػػػحابة الكػػػراـ ٕٛٔ٘ؽ  ٖٖٗ)التقريػػػب: ص 
 (.ٖ٘ٗٙؽ  ٛٔ٘)التقريب: ص 

َعْبػػػػػُد اْلَمِمػػػػػِؾ ْبػػػػػُف ُعَمْيػػػػػٍر: أخػػػػػرج حديثػػػػػه: أحمػػػػػد، قػػػػػاؿ: َحػػػػػدَّثََنا َبْهػػػػػُز ْبػػػػػُف َأَسػػػػػٍد  -ٕ
(، وابف حباف، قاؿ: أخبرنا سميماف بف الحسف بف يزيػد العطػار، ٕٜٛ٘ٔ/ٕٕٚ/ٕ٘)

(. كالهمػا )بهػز، وهدبػة( عػف ٚٔٗ٘/ٖٕ٘/ٕٔقاؿ: حدثنا هدبػة بػف خالػد القيسػي )
 حماد بف سممة عف عبد الممؾ بف عمير به.
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ظهار اتساؽ األحاديث وتوافقها ال  --وأف سنة الصادؽ المصدوؽ ، وا 
 رض في حقيقة األمر بحاؿ.تختمؼ وال تتعا

السػػنة  نصػػوص هػػذا المسػػألة فػػي ضػػوء أبحػػثف جػػؿ هػػذا أحببػػت أف 
ورد فيهػا مػػف  مػػع مػا فػي التعامػؿ العممػػاء مسػالؾ مػػع بيػاف، النبويػة المطهػرة

فشػرعت ، مػذاهبهـ فػي هػذا المسػألةتفصػيؿ و ، --أحاديث عف المصػطفى 
 : عمى النحو التالي فيهوقد سرت ، ---مستعينا باهلل -في هذا البحث 

 وخاتمة.، وثالثة مباحث، قسمت هذا البحث إلى مقدمة
وحكمػة ، فتشتمؿ عمى بياف اهتماـ اإلسالـ بالمبػاس والزينػة: أما المقدمة

 ومنهجي فيه.، وأهميته، وسبب اختياري لهذا الموضوع، ذلؾ
"األحاديػػث الػػواردة فػػي حكػػـ لػػبس األحمػػر : وعنوانػػه: وأمػػا المبحػػث األوؿ

فبػدأت باألحاديػث ، فقد سقت فيه األحاديػث الػواردة فػي هػذا المسػألة، اؿ"لمرج
وثنيػت باألحاديػث الناهيػة عػف ، بس المػوف األحمػر لمرجػاؿالدالة عمى إباحة لُػ

 : وقسمتها إلى ثالثة أقساـ، لبس الموف األحمر لمرجاؿ
ا األحمر الموف بسلُ  عف النهي فيها ورد التي األحاديث :األوؿ القسـ  .نصِّ

فػي الثيػاب ، رة عمومػاْمػاألحاديث التي ورد فيها كراهػة الحُ : القسـ الثاني
 و يرها.

 بس المعصفر.األحاديث التي ورد فيها النهي عف لُ : القسـ الثالث
ثػـ ، وقد قمػت بسػياقة كػؿ حػديث مػف أحػد كتػب السػنة فػي مػتف المبحػث

وقػػد أذكػػر بعػػض أقػػواؿ ، قمػػت بتخريجػػه فػػي الهػػامش والحكػػـ عميػػه بعػػد ذلػػؾ
أو  "وهػػذا إذا لػػـ يكػػف فػػي "الصػػحيحيف، -إف وجػػد- الحكػػـ عميػػهالعممػػاء فػػي 

 معمـ بالصحة. -أو إلى أحدهما- فحف العزو إليهما، أحدهما
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، وقػػد راعيػػُت فػػي التخػػريج والعػػزو االختصػػاَر فػػي ذكػػر أسػػماء المصػػنفيف
ذا ، -عمػػى مػػا جػػرت عميػػه عػػادة المصػػنفيف فػػي هػػذا الفػػف-وأسػػماء كتػػبهـ  وا 

و"الطبرانػػي" ففػػي "معجمػػه ، "أخرجػػه ابػػف أبػػي شػػيبة" ففػػي "المصػػنؼ": قمػػت
وما عزوته إلى كتب هؤالء المصنفيف ، و"البيهقي" ففي "سننه الكبرى"، الكبير"

: وُأَصػػدّْر كالمػػي فػػي هػػذا المبحػػث و يػػرا بقػػولي، ذكرتػػه مقيػػدا،  يػػر مػػا سػػبؽ
 تمييزا له عف كالـ العمماء.، -بيف قوسيف-)قمت( 

"اخػػتالؼ العممػػاء فػػي حكػػـ لػػبس األحمػػر : وعنوانػػه: وأمػػا المبحػػث الثػػاني
وأدلػتهـ ، فقد قمت بذكر أقواؿ العممػاء فػي حكػـ لػبس األحمػر لمرجػاؿ، لمرجاؿ"
 ومناقشتها.، في ذلؾ

إجمػػاؿ مسػػالؾ العممػػاء فػػي التعامػػؿ مػػع ": فعنوانػػه: وأمػػا المبحػػث الثالػػث
وذلػػؾ فػػي ضػػوء األصػػوؿ ، "مػػع بيػػاف الػػراجح منهػػا، اخػػتالؼ هػػذا األحاديػػث

 مع بياف وجه داللة السنة عمى القوؿ الراجح.، والقواعد التي وضعها العمماء
 فتشتمؿ عمى أهـ نتائج هذا البحث.: وأما الخاتمة

وفهػػػػرس ، ذيمػػػػت البحػػػػث بجريػػػػدة المراجػػػػع التػػػػي رجعػػػػت إليهػػػػا: وأخيػػػػرا
 لمحتوياته.
وما كاف ، لكؿ خيرفهو الموفؽ ، وما كاف مف توفيؽ فمف اهلل وحدا، هذا

وأسػتغفر اهلل العظػيـ وأتػوب إليػه مػف كػؿ ، مف خطأ فمف نفسي ومف الشيطاف
، إنػه جػواد كػريـ، واهلل أسأؿ أف يجعػؿ مػا كتبتػه زادا لػي يػـو ألقػاا، خطأ وزلؿ

 والحمد هلل رب العالميف.
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 املبحث األٔل
 
 
 بظ األمحش نهشجالاألحاديث انٕاسدة يف حكى ن

، بس األحمػر لمرجػاؿالمطهرة أحاديث مختمفة في حكـ لُػجاءت في السنة 
 ومنها أحاديث تدؿ عمى خالؼ ذلؾ.، بسهفمنها أحاديث تدؿ عمى جواز لُ 

 : فمف األحاديث الدالة عمى إباحة لبس الموف األحمر لمرجاؿ ( أ)
رََأْيػُت َرُسػوَؿ المَّػِه : َقػاؿَ  --ما أخرجه الشيخاف مف حديث َأِبي ُجَحْيَفػَة  .ٔ

--  َورََأْيُت ِباَلاًل َأَخَذ َوُضػوَء َرُسػوِؿ المَّػِه ، (2)َحْمرَاَء ِمْف َأَدـٍ  (1)ِفي ُقبٍَّة
-- ، ََفَمػػػْف َأَصػػػاَب ِمْنػػػُه َشػػػْيًئا ، َورََأْيػػػُت النَّػػػاَس َيْبتَػػػِدُروَف َذاَؾ الَوُضػػػوء

ـْ ُيِصػْب ِمْنػُه َشػْيًئا َأَخػَذ ِمػْف َبَمػِؿ َيػِد ، َتَمسََّح ِبػهِ  َـّ رََأْيػُت ، َصػاِحِبهِ َوَمػْف َلػ ثُػ
، َحْمػرَاَء ُمَشػمّْرًا (4)ِفي ُحمٍَّة  --َفَرَكَزَها َوَخَرَج النَِّبيُّ ، (3)ِباَلاًل َأَخَذ َعَنَزًة 

وَف ِمػْف َبػْيِف ، َصمَّى ِإَلى الَعَنَزِة ِبالنَّاِس َرْكَعتَػْيفِ  َورََأْيػُت النَّػاَس َوالػدََّوابَّ َيُمػرُّ

                                                           

: َبْيٌت َصِغيٌر ُمْستدير، َوُهَو ِمْف ُبُيوِت ا 1)) ْلَعػَرِب. )النهايػة البػف األثيػر: "الُقبَّة" ِمَف اْلِخَياـِ
 مادة: قبب(. ٖ/ٗ

: جمػػع "أدمػػة" أو "َأِديػػـ": اْلجمػػد المػػدبوغ. )التيسػػير بشػػرح الجػػامع -بفْتَحتَػػْيفِ -"َأَدـ"  2))
 (.ٖٕٙ/ٕالصغير لممناوي: 

الػرُّْمح، والُعكَّػػازة: "الَعَنػَزة": ِمْثػػؿ ِنْصػؼ الػػرُّْمح َأْو َأْكَبػُر َشػػْيًئا، َوِفيَهػا ِسػػَناٌف ِمْثػؿ ِسػػَناف  3))
 /مادة: عنز(.ٖٛٓ/َٖقريب ِمْنَها. )النهاية: 

(: الُحمَّػُة: ثوبػاف إزار وِرداء، وال ٜٛٗ/ٔ"الحمة": قاؿ الخطػابي فػي " ريػب الحػديث" ) 4))
، وقػاؿ ابػف األثيػر فػي "النهايػة" هتكوف ُحمًَّة إاّل وهي َجِديدة ُتَحّؿ َعْف طّيهػا فُتْمػَبُس. ا

حمؿ(: الُحمَّة: َواِحَدُة الُحَمِؿ، َوِهَي ُبُروُد اْلػَيَمِف، َواَل ُتَسػمَّى ُحمَّػة ِإالَّ َأْف مادة:  ٕٖٗ/ٔ)
 ه.َتُكوَف ثوَبيف ِمْف ِجْنٍس َواِحٍد. ا
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 .(1)َيَدِي الَعَنَزِة 
ِفػي ُقبَّػٍة َلػُه ، (ٕ) ِبَمكَّػَة َوُهػَو ِبػاأْلَْبَطحِ  --َأَتْيػُت النَِّبػيَّ : وفي لفظ لمسمـ

 .َحْمرَاَء ِمْف َأَدـٍ 
َمػػا رََأْيػػُت َأَحػػًدا : قػػاؿ --ومنهػا مػػا أخرجػػه الشػػيخاف مػػف حػديث الَبػػرَاء  .ٕ

 .--َأْحَسَف ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاَء ِمَف النَِّبيّْ 
ـْ َأَر َشْيًئا َقطُّ َأْحَسَف ِمْنُه" ، "رََأْيُتُه ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاءَ : وفي لفظ َل

(ٖ). 
                                                           

ػػػاَلِة ِفػػػي الثَّػػػْوِب اأَلْحَمػػػِر،  -والمفػػػظ لػػػه-أخرجػػػه البخػػػاري  1)) )كتػػػاب الصػػػالة، َبػػػاُب الصَّ
(، ٖٓ٘/ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٔب سػترة المصػػمي، (، ومسػمـ )كتػاب الصػالة، بػاٖٙٚ/ٗٛ/ٔ

(، ٕٓ٘/ٖٗٔ/ٔوأبػػػو داود )كتػػػاب الصػػػالة، َبػػػاٌب ِفػػػي اْلُمػػػَؤذِّْف َيْسػػػَتِديُر ِفػػػي َأَذاِنػػػِه، 
والترمذي، وقاؿ: حسف صحيح )أبػواب الصػالة، بػاب مػا جػاء فػي إدخػاؿ اإلصػبع فػي 

 (، والنسػػػائي )كتػػػاب القبمػػػة، الصػػػالة فػػػي الثيػػػابٜٚٔ/ٖ٘ٚ/ٔاألذف عنػػػد األذاف، 
 (.ٕٚٚ/ٖٚ/ٕالحمر، 

: موضػع خػارج مكػة. قػاؿ -بالفتح ثـ السكوف وفتح الطاء والحػاء مهممػة-"اأَلْبَطُح":  2))
(: وكػػّؿ مسػػيؿ فيػػه دقػػاؽ الحصػػى فهػػو ٗٚ/ٔيػػاقوت الحمػػوي فػػي "معجػػـ البمػػداف" )

أبطح. وقاؿ ابف دريد: األبطح والبطحاء الرمؿ المنبسط عمػى وجػه األرض. وقػاؿ أبػو 
لى منػى، زيد: األبطح  أثر المسيؿ ضّيقا كاف أو واسعا. و"األبطح": يضاؼ إلى مكة وا 

ألف المسافة بينػه وبينهمػا واحػدة، وربمػا كػاف إلػى منػى أقػرب، وهػو المحّصػب، وهػو 
 ه.خيؼ بني كنانة. ا

، --)كتػػػػػاب المناقػػػػػب، َبػػػػػاُب ِصػػػػػَفِة النَِّبػػػػػيّْ  -والمفظػػػػػاف لػػػػػه-أخرجػػػػػه البخػػػػػاري  3))
، و: بػػاب ٛٗٛ٘/ٖ٘ٔ/ٚبػػاس، َبػػاُب الثَّػػْوِب اأَلْحَمػػِر، ، و: كتػػاب المٖٔ٘٘/ٛٛٔ/ٗ

َوَأنَّػُه  --(، ومسمـ )كتػاب الفضػائؿ، َبػاٌب ِفػي ِصػَفِة النَِّبػيّْ ٜٔٓ٘/ٔٙٔ/ٚالجعد، 
(، وأبػػو داود )كتػػاب المبػػاس، َبػػاٌب ِفػػي ٖٖٕٚ/ٛٔٛٔ/َٗكػػاَف َأْحَسػػَف النَّػػاِس َوْجًهػػا، 

   اب الترجػػؿ، َبػػاُب َمػػا َجػػاَء ِفػػي الشَّػػَعِر،، و: كتػػٕٚٓٗ/ٗ٘/ٗالرُّْخَصػػِة ِفػػي َذِلػػَؾ، 
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 --مػف حػديث ُبَرْيػَدَة بػف الحصػيب  "السػنف"ومنها ما أخرجه أصحاب  .ٖ
َعَمْيِهَما َقِميَصاِف ، َواْلُحَسْيفُ ، َفَأْقَبَؿ اْلَحَسفُ ، --َخَطَبَنا َرُسوُؿ المَِّه : َقاؿَ 

َـّ َقػػاؿَ ، َفَصػػِعَد ِبِهَمػػا اْلِمْنَبػػرَ ، َفَنػػَزَؿ َفَأَخػػَذُهَما، َيْعثُػػرَاِف َوَيُقوَمػػافِ َأْحَمػػرَاِف  : ثُػػ
ـْ ِفْتَنػةٌ : َصَدَؽ المَّػهُ » ـْ َوَأْواَلُدُكػ رََأْيػُت َهػَذْيِف ، [٘ٔ: ]التغػابف ِإنََّمػا َأْمػَواُلُك

ـْ َأْصِبرْ  َـّ َأَخَذ ِفي اْلُخْطَبةِ ، «َفَم  بأس به[.. ]إسنادا ال (ٔ) ُث

                                                           

(، والترمػػذي، وقػػاؿ: حػػديث حسػػف صػػحيح )أبػػواب المبػػاس، بػػاب مػػا ٖٛٔٗ/ٔٛ/ٗ  
، و: أبػػواب المناقػػب، ٕٗٚٔ/ٜٕٔ/ٗجػػاء فػػي الرخصػػة فػػي الثػػوب األحمػػر لمرجػػاؿ، 

(، والنسػػائي )كتػػاب الزينػػة، ٖٖ٘ٙ/ٜٛ٘/٘، --بػػاب مػػا جػػاء فػػي صػػفة النبػػي 
-ٕٖٕ٘/ٖٛٔ/ٛ، و: اتخػػػػػػاذ الجمػػػػػػة، ٕٙٓ٘-ٓٙٓ٘/ٖٖٔ/ٛاتخػػػػػػاذ الشػػػػػػعر، 

(، وابػػف ماجػػه )كتػػاب المبػػاس، َبػػاُب لُػػْبِس ٖٗٔ٘/ٖٕٓ/ٛ، و: لػػبس الحمػػؿ، ٖٖٕ٘
 (.ٜٜٖ٘/ٜٓٔٔ/ٕاأْلَْحَمِر ِلمرَّْجاِؿ، 

جاء هذا الحديث مف رواية الحسيف بف واقد عف عبد اهلل بف بريدة عػف )أبيػه( بريػدة  1))
)كتػاب الصػالة، تفريػع  -والمفػظ لػه-أخرجه أبػو داود  .--بف الحصيب عف النبي 

َماـِ َيْقَطُع اْلُخْطَبَة ِلْ َْمػِر َيْحػُدُث،  (، والترمػذي، ٜٓٔٔ/ٜٕٓ/ٔأبواب الجمعة، َباُب اإلِْ
وقاؿ: حديث حسف  ريب، إنما نعرفػه مػف حػديث الحسػيف بػف واقػد )أبػواب المناقػب، 

الجمعػة، بػاب نػزوؿ اإلمػاـ عػف (، والنسػائي )كتػاب ٖٗٚٚ/ٛ٘ٙ/٘، -مهمػال-باب 
المنبػػػػر قبػػػػؿ فرا ػػػػه مػػػػف الخطبػػػػة وقطعػػػػه كالمػػػػه ورجوعػػػػه إليػػػػه يػػػػوـ الجمعػػػػة، 

، و: كتػػاب صػػالة العيػػديف، نػػزوؿ اإلمػػاـ عػػف المنبػػر قبػػؿ فرا ػػه مػػف ٖٔٗٔ/ٛٓٔ/ٖ
(، وابػػف ماجػػه )كتػػاب المبػػاس، َبػػاُب لُػػْبِس اأْلَْحَمػػِر ِلمرَّْجػػاِؿ، ٘ٛ٘ٔ/ٕٜٔ/ٖالخطبػػة، 

كمهـ مف طرؽ عف الحسيف بف واقد به. )قمػت(: وهػذا إسػناد ال (. ٖٓٓٙ/ٜٓٔٔ/ٕ
(، وقػد تفػرد ٖٛ٘ٔؽ  ٜٙٔبأس به، فالحسيف بف واقد ثقة له أوهاـ )التقريػب: ص 

 (.ٕٕٖٚؽ  ٜٕٚبه، وابف بريدة ثقة )التقريب: ص 
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وأما األحاديث التي تفيد النهي عف لبس الموف األحمر لمرجػاؿ فػيمكف أف  ( ب)
 : نقسمها إلى ثالثة أقساـ

، األحاديث انتي ٔسد فيٓا انُٓي عٍ نبظ انهٌٕ األمحش: انمغى األٔل
 : ومف ذلؾ

َمػرَّ َعَمػى : َقػاؿَ ، ما أخرجه أصحاب السنف مف حديث َعْبِد المَِّه ْبػِف َعْمػٍرو -ٔ
ـَ َعَمْيهِ ، َرُجٌؿ َعَمْيِه َثْوَباِف َأْحَمرَافِ  --النَِّبيّْ  ـْ َيُردَّ َعَمْيِه النَِّبيُّ ، َفَسمَّ -َفَم
- (1).]حديث منكر[ . 

                                                           

 جػػاء هػػذا الحػػديث مػػف روايػػة إسػػحاؽ بػػف منصػػور، عػػف إسػػرائيؿ بػػف يػػونس، عػػف 1))
-عف النبي  -م- مجاهد، عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص أبي يحيى القتات، عف

- ،(، والترمػذي، ٜٙٓٗ/ٖ٘/ٗ. أخرجه أبػو داود )كتػاب المبػاس، بػاب فػي الحمػرة
وقاؿ: هذا حديث حسف  ريب مف هذا الوجه )أبواب األدب، بػاب مػا جػاء فػي كراهيػة 

ناد (، والحػػاكـ، وقػػاؿ: صػػحيح اإلسػػٕٚٓٛ/ٙٔٔ/٘لػػبس المعصػػفر لمرجػػؿ والقسػػي، 
(، والبػزار، وقػاؿ: وهػذا الحػديث ال نعممػه يػروى بهػذا ٜٜٖٚ/ٕٔٔ/ٗ)كتاب المبػاس، 

المفػػظ إال عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرو، وال نعمػػـ لػػه طريقػػا إال هػػذا الطريػػؽ، وال نعمػػـ رواا 
(، والطبرانػػي فػػي "األوسػػط"، ٖٕٔٛ/ٖٙٙ/ٙعػػف إسػػرائيؿ إال إسػػحاؽ بػػف منصػػور )

ـْ َيػػػػْرِو َهػػػػَذا اْلَحػػػػِديثَ  َعػػػػْف َأِبػػػػي َيْحَيػػػػى ِإالَّ ِإْسػػػػَراِئيُؿ، َتَفػػػػرََّد ِبػػػػِه: ِإْسػػػػَحاُؽ  وقػػػػاؿ: َلػػػػ
(. كمهػػـ مػػف طػػرؽ عػػف إسػػحاؽ بػػف منصػػور بػػه. )قمػػت(: والحػػديث ٖٓ٘ٔ/ٜٔ/ٕ)

ؽ  ٗٛٙكمػا فػي "التقريػب" )ص -منكر، تفرد به أبو يحيى القتات وهو ليف الحػديث 
يح مسػػمـ" ، وقػػد خػػالؼ مػػف هػػو أولػػى منػػه، فقػػد روي الحػػديث فػػي "صػػح-(ٗٗٗٛ

 بمفظػػػػػػػػػيف آخػػػػػػػػػريف، األوؿ: مػػػػػػػػػف روايػػػػػػػػػة ُجَبْيػػػػػػػػػر ْبػػػػػػػػػف ُنَفْيػػػػػػػػػٍر، َأفَّ َعْبػػػػػػػػػَد اهللِ 
َعَمػػيَّ ثَػػْوَبْيِف ُمَعْصػػَفَرْيِف،  --ْبػػَف َعْمػػِرو ْبػػِف اْلَعػػاِص، َأْخَبػػَرُا، َقػػاَؿ: َرَأى َرُسػػوُؿ اهلِل ا

  والمفظ الثاني: َعْف َطاُوٍس، َعػْف ه. ا«. ِإفَّ َهِذِا ِمْف ِثَياِب اْلُكفَّاِر َفاَل َتْمَبْسَها»َفَقاَؿ: 
ػػؾَ »َعَمػيَّ ثَػػْوَبْيِف ُمَعْصػَفَرْيِف، َفَقػػاَؿ:  --َعْبػِد اهلِل ْبػػِف َعْمػٍرو، َقػػاَؿ: َرَأى النَِّبػػيُّ     َأُأمُّ
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ػِميِحيّْ  -ٕ َأفَّ اْمػرََأًة ِمػْف ، ومنها ما أخرجػه أبػو داود عػف ُحَرْيػِث ْبػِف اأْلََبػحّْ السَّ
ُُ  َوَنْحػفُ  -- المَّػهِ  َرُسػوؿِ  اْمػرََأةِ  َزْيَنػبَ  ِعْندَ  َيْوًما "ُكْنتُ  :َقاَلتْ  ،َأَسدٍ  َبِني َنْصػُب

َفَممَّا ، -- َفَبْيَنا َنْحُف َكَذِلَؾ ِإْذ َطَمَع َعَمْيَنا َرُسوُؿ المَّهِ ، (ٔ) ِثَياًبا َلَها ِبَمْغَرةٍ 
َقػْد َكػرَِا  --َفَممَّا رََأْت َذِلَؾ َزْيَنُب َعِمَمْت َأفَّ َرُسوَؿ المَّػِه ، رََأى اْلَمْغَرَة َرَجعَ 

َـّ ِإفَّ َرُسػوَؿ المَّػهِ ، َوَواَرْت ُكػؿَّ ُحْمػَرةٍ ، َفَأَخَذْت َفَغَسػَمْت ِثَياَبَهػا، َما َفَعَمتْ  - ثُػ
-  َـْ  َفَممَّا ،َفاطََّمعَ  َرَجع  جدا[. ضعيؼ ]إسنادا .(ٕ) َدَخَؿ" َشْيًئا َيرَ  َل

                                                           

، ولذلؾ اسػتغربه الترمػذي مػف ها«. َبْؿ َأْحِرْقُهَما»ُقْمُت: َأْ ِسُمُهَما، َقاَؿ: « َأَمَرْتَؾ ِبَهَذا 
، وقػػاؿ المنػػذري فػػي -كمػػا سػػبؽ-الوجػػه، وأشػػار إلػػى نكارتػػه البػػزار والطبرانػػي  هػػذا

(: فػػي إسػػنادا أبػو يحيػػى القتػػات...، وهػػو كػػوفي ال ٖ٘/ٖ"مختصػر سػػنف أبػػي داود" )
(: وهػو حػديث ضػعيؼ اإلسػناد ٘ٛٗ/ٔ، وقاؿ الحػافظ فػي "الفػتح" )هيحتج بحديثه. ا

ف وقع في بعض نسف الترمذي أنه قاؿ حديث حسف.   ه.اوا 
: جػػاء فػػي "القػػاموس المحػػيط" -بفػػتح المػػيـ والغػػيف، وتسػػكيف الغػػيف أيضػػاً -الَمْغػػَرُة:  1))

": الَمْصُبوُغ بهػا، و"الُمْغػَرُة" ٚٚٗ) : َلػْوٌف -بالضػـ-(: طيٌف أْحَمُر، و"الُمَمغَُّر"، كػ"ُمَعظَّـٍ
ُر الشَّػػَعِر والِجْمػػِد، والػػذي فػػي َلػػْيَس ِبناِصػػِع الُحْمػػَرِة، أو شػػْقَرٌة بُكػػْدَرٍة، و"األْمَغػػُر": اأَلْحَمػػ

 ه.وْجِهِه ُحْمَرٌة في َبياٍض صاٍؼ. ا
ػُد ْبػُف ِإْسػَماِعيَؿ ْبػِف َعيَّػاٍش، قػاؿ: َحػدَّثَِني َأِبػي، َعػْف  2)) جاء هذا الحديث مػف روايػة ُمَحمَّ

ـَ ْبِف ُزْرَعَة، َعْف ُشَرْيِح ْبػِف ُعَبْيػٍد، َعػْف َحِبيػِب ْبػِف ُعَبْيػٍد، َعػْف حُ  َرْيػِث ْبػِف اأْلََبػحّْ َضْمَض
، أف امرأة ِمْف َبِني َأَسٍد قالت... الحديث عف النبػي  ِميِحيّْ . أخرجػه أبػو داود --السَّ

(، وابػػػف أبػػػي عاصػػػـ فػػػي "اةحػػػاد ٔٚٓٗ/ٖ٘/ٗ)كتػػػاب المبػػػاس، بػػػاب فػػػي الحمػػػرة، 
 ،ٜٗٔ/ٚ٘/ٕٗ(، والطبرانػػػػػػػػػي )ٖٓٙٗ/ٕٕٚ/ٙ، و: ٜٖٙٓ/ٖٔٗ/٘والمثػػػػػػػػػاني" )

 ،ٖٛٗٚ/ٜٕٕٖ/ٙو نعػػػػػػيـ فػػػػػػي "معرفػػػػػػة الصػػػػػػحابة" )(، وأبػػػػػػٙ٘ٗ/٘ٛٔ/ٕ٘و: 
   (. كمهـ مف طرؽ عف محمد بف إسماعيؿ بف عياش به.ٓٓٔٛ/ٜٖٗ٘/ٙو: 
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يف ، األحاديث انتي ٔسد فيٓاا رشاْات ارًاشة عًٕياا: انمغى انثاَي
 : ومنها ،انثياب ٔغريْا

 ،--مػػػػػػػا أخرجػػػػػػػه البخػػػػػػػاري مػػػػػػػف حػػػػػػػديث الَبػػػػػػػرَاِء ْبػػػػػػػِف َعػػػػػػػاِزٍب  -ٔ
 الُحْمػػػػػػػػػػػػػرِ  (1)َعػػػػػػػػػػػػػِف الَمَيػػػػػػػػػػػػػاِثِر  --"َنَهاَنػػػػػػػػػػػػػا النَِّبػػػػػػػػػػػػػيُّ : َقػػػػػػػػػػػػػاؿَ 

                                                           

لـ  )قمت(: وهذا إسناد ضعيؼ جدا، فمحمد بف إسماعيؿ بف عياش: قاؿ أبو داود:  
 (، وأبػػػػػوا إسػػػػػماعيؿٖٖٓٙؽ  ٕٖٗيكػػػػػف بػػػػػذاؾ )ديػػػػػواف الضػػػػػعفاء لمػػػػػذهبي: ص 

كمػا فػي ترجمتػه -العنسي الحمصي: مختمؼ فيه اختالفػا كثيػرا، بف عياش بف سميـ ا
(: صػػػدوؽ فػػػي ٖٚٗؽ  ٜٓٔ(، وقػػػاؿ فػػػي "التقريػػػب" )ص ٕٖ٘/ٔفػػػي "التهػػػذيب" )

، وضمضػػـ بػػف زرعػػة الحمصػػي: قػػاؿ هروايتػػه عػػف أهػػؿ بمػػدا مخمػػط فػػي  يػػرهـ. ا
 (، وقػػػاؿ الحػػػافظ فػػػي "التقريػػػب"ٕٚٗٗ/ٓٔ٘/ٔالػػػذهبي: مختمػػػؼ فيػػػه )الكاشػػػؼ: 

وحريػػػث بػػػف األبػػػح السػػػميحي: مجهػػػوؿ ه. (: صػػػدوؽ يهػػػـ. إٜٜٕؽ  ٕٓٛ)ص 
ذا جهػػػؿه(. اٜٚٔٔؽ  ٙ٘ٔ)التقريػػػب: ص   ، والمػػػرأة مػػػف بنػػػي أسػػػد مجهولػػػة، وا 

الراوي عف الصحابي المجهوؿ كانػت جهالػة الصػحابي مػؤثرة أيضػا فػي اإلسػناد. قػاؿ 
(: وجهالػػة ٖٛ٘٘ٔ/ٚٙٔ/ٕٔالشػيف أحمػد محمػد شػاكر فػػي شػرحه عمػى "المسػند" )

 ه.حابي ال تضر في السند، لكف عندما يجهؿ الراوي عنه فيؤثر ذلؾ معه. االص
مػػادة: وثػػر(: "اْلِميثَػػَرُة"  ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/٘"الميػػاثر": جمػػع "ِمْيثَػػَرة"، قػػاؿ فػػي "النهايػػة" ) 1))

. وأصُمها: بالكسِر: "ِمْفَعمة" ِمَف "الَوثَارة". ُيَقاُؿ: "َوُثَر َوثَاَرًة َفُهَو َوِثيٌر": َأْي: َوِطيٌء َليّْف
. َوِهػَي ِمػْف َمراِكػػب الَعَجػـ، ُتْعمػؿ ِمػْف َحِريػػٍر َأْو  "ِمػْوَثرة"، فُقمبػت اْلػَواُو َيػاًء ِلَكْسػػَرِة اْلِمػيـِ
ػػغير وُيْحشػػَى بُقْطػػف َأْو ُصػػوٍؼ، َيْجَعمهػػا الرَّاكػػب َتْحتَػػه  ِديبػػاج...، وُيتََّخػػذ كػػالِفراش الصَّ

َمَيػػاِثِر السُّػػروج، ألفَّ النَّْهػػَي َيْشػػَمؿ كػػؿَّ ِميثَػػَرٍة  َعَمػػى الرّْحػػاؿ َفػػوَؽ الِجمػػاؿ. وَيػػدُخؿ ِفيػػهِ 
، وجػػػػػاء فػػػػػي "صػػػػػحيح مسػػػػػمـ" هَحْمػػػػػراء، َسػػػػػَواٌء كانػػػػػْت َعَمػػػػػى َرْحػػػػػٍؿ َأْو َسػػػػػْرج. ا

ػػػا اْلَمَيػػػاِثُر: َفَشػػػْيٌء َكاَنػػػْت --( تفسػػػيرها عػػػف عمػػػي ٕٛٚٓ/ٜ٘ٙٔ/ٖ) ، قػػػاؿ: َوَأمَّ
 ه.الرَّْحِؿ َكاْلَقَطاِئِؼ اأْلُْرُجَواِف. ا َتْجَعُمُه النَّْساُء ِلُبُعوَلِتِهفَّ َعَمى
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 .(2) "(1) َوالَقسّْيّْ 
َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ المَِّه : َقاؿَ ، رَاِفِع ْبِف َخِديجٍ  ومنها ما أخرجه أبو داود َعفْ  -ٕ

--  ٍَفرََأى َرُسوُؿ المَِّه ، ِفي َسَفر--  َعَمى َرَواِحِمَنا َوَعَمػى ِإِبِمَنػا َأْكِسػَيًة
َأاَل َأَرى َهػِذِا اْلُحْمػَرَة َقػْد »: --َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه ، ِفيَها ُخُيوُط ِعْهٍف ُحْمرٌ 

، َحتَّػػى َنَفػػَر َبْعػػُض ِإِبِمَنػػا --َفُقْمَنػػا ِسػػرَاًعا ِلَقػػْوِؿ َرُسػػوِؿ المَّػػِه ، «َعَمػػْتُكـْ 
 . ]إسنادا ضعيؼ[.(ٖ)َفَأَخْذَنا اأْلَْكِسَيَة َفَنَزْعَناَها َعْنَها 

 -- عػػف النبػػي بػػف أبػػي الحسػػف البصػػري ومنهػػا مػػا ُرِوَي عػػف الحسػػف -ٖ

                                                           

(. ٖٚٔ"الَقسّْي": ثياب مضمعة بحرير )هدي السػاري مقدمػة فػتح البػاري البػف حجػر:  1))
مػػادة: قسػػس(: ِهػػَي ِثَيػػاٌب ِمػػْف َكتَّػػاف َمْخمػػوط  ٜ٘/ٗوقػػاؿ ابػػف األثيػػر فػػي "النهايػػة" )

َقْريػة عمػى شػاطىء اْلَبْحػِر َقِريًبػا ِمػْف ِتنّْػيس، بَحرِير ُيؤَتى ِبَها ِمػْف ِمْصػَر، ُنِسػَبت إلػى 
" ِبَفْتِح اْلَقاِؼ، َوَبْعُض َأْهِؿ اْلَحِديِث يْكِسرها. ا  ه.ُيَقاُؿ َلَها "الَقسُّ

، ٜٗٛ٘/ٖ٘ٔ/ٚ)كتاب المبػاس، بػاب الميثػرة الحمػراء،  -والمفظ له-أخرجه البخاري  2))
، ٕٖ٘ٛٔ /ٜٚٗ/ٖٓ) (، وأحمػػػػػػػػػػػدٖٙٛ٘/٘٘ٔ/ٚوبػػػػػػػػػػػاب َخػػػػػػػػػػػَواِتيـِ الػػػػػػػػػػػذََّهِب، 

(، والنسػػػػػائي فػػػػػي "الكبػػػػػرى" )كتػػػػػاب ٜٗٙٛٔ/ٔٓٙ/ٖٓ، و: ٗٗٙٛٔ/ٜٛ٘/ٖٓو:
ْسَتْبَرِؽ،   (.ٜٖٜ٘/ٚٓٗ/ٛالزينة، النَّْهُي َعْف ُلْبِس اإلِْ

ػػد ْبػػف َعْمػػِرو ْبػػِف َعَطػػاٍء، َأفَّ َرُجػػاًل ِمػػْف َبِنػػي َحاِرثَػػَة  3)) جػػاء هػػذا الحػػديث مػػف روايػػة ُمَحمَّ
ـْ َخَرُجػػوا َمػػَع َرُسػػوِؿ المَّػػِه َحدَّثَػػُه، َأفَّ َرا ، َأنَُّهػػ ـْ ... الحػػديث. --ِفػػَع ْبػػَف َخػػِديٍج َحػػدََّثُه

(، وأحمػػػػػد ٓٚٓٗ/ٖ٘/ٗأخرجػػػػػه أبػػػػػو داود )كتػػػػػاب المبػػػػػاس، بػػػػػاب فػػػػػي الحمػػػػػرة، 
(، وفػػػػػػي "مسػػػػػػندا" ٜٖٕٕ٘/ٖٕٓ/٘(، وابػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيبة )ٚٓٛ٘ٔ/ٗٔٔ/ٕ٘)
حمػػد بػػف عمػػرو (. كمهػػـ مػػف طػػرؽ عػػف مٜٗٗٗ/ٕٛٛ/ٗ(، والطبرانػػي )ٕٚ/ٕٚ/ٔ)
 بػػف عطػػاء بػػه. قمػػت: شػػيف محمػػد بػػف عمػػرو فيػػه مػػبهـ، فاإلسػػناد ضػػعيؼ، وقػػاؿا

 ه.(: في إسنادا رجؿ ال يعرؼ. أٗٗ/ٕابف رجب في "فتح الباري" )
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فَّ الشَّْيَطاَف ُيِحبُّ اْلُحْمػَرةَ ، الشَّْيَطافِ اْلُحْمَرُة ِمْف ِزيَنِة »: قاؿ . ]مرسػؿ (ٔ)«َواِ 
 ضعيؼ[.

 : األحاديث انتي ٔسد فيٓا انُٓي عٍ نبظ املعصفش: انمغى انثانث
ُيصبُ ، نبات يخرج منه صبُ أحمر، هو المصبوغ بػ"الُعْصُفر": والُمَعْصَفر

 .(ٕ)"فَتَعْصَفَر" ، ِبهِ َصَبَغه : "َعْصَفَر َثْوَبُه": يقاؿ، به الحرير ونحوا
 : ومف هذا األحاديث

، -م-ما أخرجه مسمـ في "صحيحه" عػف َعْبػِد اهلِل ْبػِف َعْمػِرو ْبػِف اْلَعػاصِ  -ٔ
ِإفَّ َهػِذِا ِمػْف »: َفَقػاؿَ ، َعَمػيَّ ثَػْوَبْيِف ُمَعْصػَفَرْيفِ  --رََأى َرُسػوُؿ اهلِل : َقاؿَ 

 .(3)« ِثَياِب اْلُكفَّاِر َفاَل َتْمَبْسَها
                                                           

مرسػال.  --جاء هذا الحديث مف رواية المبارؾ بف فضالة عف الحسػف عػف النبػي   1))
 /ٜٚ/ٔٔي "جامعػػه" )(، ومعمػػر فػػٕٕٖٓ-ٕٖٓٓؽ  ٗٙٗأخرجػػه ابػػف الجعػػد )ص 

 (، لكف قاؿ: "عف رجؿ" بدؿ "المبارؾ". ٜٜ٘ٚٔ
)قمت(: وهذا إسناد ضعيؼ إلى الحسف، فالمبارؾ بػف فضػالة صػدوؽ يػدلس ويسػوي، 

 ، والتقريػػػب:ٖٜؽ  ٖٗوهػػػو كثيػػػر التػػػدليس عػػػف الحسػػػف )طبقػػػات المدلسػػػيف: ص 
 /ٚٚ/ٔٔوأخرجػػػػه معمػػػػر فػػػػي "جامعػػػػه" ) (، والحػػػػديث مرسػػػػؿ.ٗٙٗٙؽ  ٜٔ٘ص 

 مرسال. --( عف يحيى بف أبي كثير عف النبي ٜٜ٘ٙٔ
(، قػػاؿ: َحػػدَّثََنا ِبْشػػٌر َقػػاَؿ: ثََنػػا ٕٜ٘/ٕٓوأخرجػػه الطبػػري فػػي "تفسػػيرا" مػػف مرسػػؿ قتػػادة )

َأفَّ َيِزيُد َقاَؿ: ثََنا َسِعيٌد، َعػْف َقتَػاَدَة... َقػاَؿ: َقػْد َوالمَّػِه َكاَنػْت ُتْكػَرُا ِثَيػاُب الشُّػْهَرِة، َوُذِكػَر َلَنػا 
يَنِة ِإَلى الشَّْيَطافِ »َكاَف َيُقوُؿ:  --َنِبيَّ المَِّه  ـْ َواْلُحْمَرَة َفِحنََّها ِمْف َأَحبّْ الزّْ  ه. ا«. ِإيَّاُك

 )قمت(: وقد روي متف هذا الحديث مف أوجه أخرى مرسمة ال يصح شيء منها.
 .ٗٚ/ٖٔ، وتاج العروس: ٔٛ٘/ٗلساف العرب:  2))
 ب المبػاس والزينػة، َبػاُب النَّْهػِي َعػْف لُػْبِس الرَُّجػِؿ الثَّػْوَب اْلُمَعْصػَفَر،أخرجه مسػمـ )كتػا 3))

   (، والنسػػائي )كتػػاب الزينػػة، ذكػػر النهػػي عػػف لػػبس المعصػػػفر،ٕٚٚٓ/ٚٗٙٔ/ٖ
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رََأى : َقػػاؿَ ، -م-عػػف َعْبػػِد اهلِل ْبػػِف َعْمػػٍروأيضػػا ومنهػػا مػػا أخرجػػه مسػػمـ  -ٕ
ػػَؾ َأَمَرْتػػَؾ ِبَهػػَذا »: َفَقػػاؿَ ، َعَمػػيَّ ثَػػْوَبْيِف ُمَعْصػػَفَرْيفِ  --النَِّبػػيُّ  : ُقْمػػتُ « أَُأمُّ

 .(ٔ)«َبْؿ َأْحِرْقُهَما»: َقاؿَ ، َأْ ِسُمُهَما
 --َأفَّ َرُسػػوَؿ اهلِل ، َأِبػػي َطاِلػػبٍ ومنهػػا مػػا أخرجػػه مسػػمـ َعػػْف َعِمػػيّْ ْبػػِف  -ٖ

َوَعػْف ِقػرَاَءِة اْلقُػْرآِف ، َوَعْف َتَختُّـِ الذََّهبِ ، َواْلُمَعْصَفرِ ، َنَهى َعْف ُلْبِس اْلَقسّْيّْ 
 .(ٕ)ِفي الرُُّكوِع 

" : --وفي لفظ عند مسمـ مف قوؿ عمي  ـْ "َواَل َأُقوُؿ َنَهاُك
(ٔ). 

                                                           

 /ٕٓٗ/ٔٔ، و: ٖٙ٘ٙ/ٕٜ/ٔٔ، و: ٖٔ٘ٙ/ٕٙ/ٔٔ(، وأحمػػػػد)ٖٙٔ٘/ٖٕٓ/ٛ  
ؿ: حػػػػػػديث (، والحػػػػػػاكـ، وقػػػػػػإٜٚٙ/ٙ٘٘/ٔٔ، و: ٖٜٔٙ/ٕٗ٘/ٔٔ، و: ٕٔٛٙ
 (.ٜٖٛٚ /ٕٔٔ/ٗ المباس، )كتاب -قاؿ كذا- يخرجاا ولـ الشيخيف شرط عمى صحيح

أخرجه مسػمـ )كتػاب المبػاس والزينػة، َبػاُب النَّْهػِي َعػْف لُػْبِس الرَُّجػِؿ الثَّػْوَب اْلُمَعْصػَفَر،  1))
(، والنسػػػائي )كتػػػاب الزينػػػة، ذكػػػر النهػػػي عػػػف لػػػبس المعصػػػػفر، ٕٚٚٓ/ٚٗٙٔ/ٖ
ٛ/ٕٖٓ/ٖ٘ٔٚ.) 

أخرجه مسػمـ )كتػاب المبػاس والزينػة، َبػاُب النَّْهػِي َعػْف لُػْبِس الرَُّجػِؿ الثَّػْوَب اْلُمَعْصػَفَر،  2))
(، ٗٗٓٗ/ٚٗ/ٗ(، وأبػػػو داود )كتػػػاب المبػػػاس، بػػػاب مػػػف كرهػػػه، ٕٛٚٓ/ٛٗٙٔ/ٖ

والترمػػذي، وقػػاؿ حػػديث حسػػف صػػحيح )أبػػواب الصػػالة، بػػاب مػػا جػػاء فػػي النهػػي عػػف 
، و: أبواب المباس، باب ما جاء في كراهية ٕٗٙ/ٜٗ/ٕالقراءة في الركوع والسجود، 

، و: بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي كراهيػػػة خػػػاتـ الػػػذهب، ٕ٘ٚٔ/ٜٕٔ/ٗالمعصػػػفر لمرجػػػاؿ، 
(، والنسػػػػائي )كتػػػػاب التطبيػػػػؽ، النهػػػػي عػػػػف القػػػػراءة فػػػػي الركػػػػوع، ٖٚٚٔ/ٕٕٙ/ٗ
، و: باب النهي عف القراءة فػي السػجود، ٗٗٓٔ-ٖٗٓٔ-ٕٗٓٔ-ٔٗٓٔ/ٛٛٔ/ٕ
إلػػى رقػػـ  ٕٚٔ٘/مػػف رقػػـ ٚٙٔ/ٛالزينػػة، خػػاتـ الػػذهب، ، وكتػػاب ٛٔٔٔ/ٕٚٔ/ٕ

-ٕٛٙ٘ -ٕٚٙ٘-ٕٙٙ٘/ٜٔٔ/ٛ، و: النهػػػي عػػػف لػػػبس خػػػاتـ الػػػذهب، ٕٛٔ٘
(، ٖٛٔ٘/ٕٗٓ/ٛ، و: ذكػػػر النهػػػي عػػػف لػػػبس المعصػػػفر، ٕٕٚ٘-ٕٔٚ٘-ٕٓٚ٘

 (.ٕٖٓٙ/ٜٔٔٔ/ٕوابف ماجه )كتاب المباس، َباُب َكَراِهَيِة اْلُمَعْصَفِر ِلمرَّْجاِؿ، 
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 . (ٕ)"المعصفر الُمَفدََّمة" : -وال يصح- وفي لفظ عند النسائي
 وهي رواية بالمعنى. (ٖ)"ُنِهْيُت عف الثوب األحمر" : وفي لفظ له أيضا

عػف ، ومنها ما أخرجه أبو داود وابف ماجه مػف طريػؽ عمػرو بػف شػعيب -ٗ
َهَبْطَنػا َمػَع َرُسػوِؿ : َقػاؿَ ، اهلل بف عمػرو بػف العػاص  عف جدا عبد، أبيه
، ِباْلُعْصػُفرِ  (٘)ُمَضػرََّجٌة  (ٗ) َفاْلَتَفَت ِإَلػيَّ َوَعَمػيَّ َرْيَطػةٌ ، ِمْف َثِنيَّةٍ  --المَِّه 
ْيَطُة َعَمْيَؾ »: َفَقاؿَ  ـْ َيْسُجُروَف ، َفَعَرْفُت َما َكرِاَ « َما َهِذِا الرَّ َفَأَتْيُت َأْهِمي َوُه

َـّ َأَتْيُتُه ِمَف اْلَغػدِ ، َفَقَذْفُتَها ِفيهِ ، َتنُّورًا َلُهـْ  َمػا َفَعَمػِت ، َيػا َعْبَدالمَّػهِ » :َفَقػاؿَ ، ُث
ْيَطػػُة  َفِحنَّػػُه اَل َبػػْأَس ِبػػِه ، َأاَل َكَسػػْوَتَها َبْعػػَض َأْهِمػػؾَ »: َفَقػػاؿَ ، َفَأْخَبْرتُػػهُ « الرَّ

                                                           

ُكػػوِع َوالسُّػػُجوِد، صػػحيح  1)) مسػػمـ: كتػػاب الصػػالة، َبػػاُب النَّْهػػِي َعػػْف ِقػػَراَءِة اْلقُػػْرآِف ِفػػي الرُّ
ٔ/ٖٜٗ/ٗٛٓ. 

، ٛٔٔٔ/ٕٚٔ/ٕسنف النسائي: كتاب التطبيؽ، باب النهي عف القراءة في السجود،  2))
البػػر فػػي  وهػػي معمولػػة، والحػػديث فػػي "صػػحيح مسػػمـ" بػػدونها، وقػػد ضػػعفها ابػػف عبػػد

، وهػػػػو الُمَشػػػػبَّع -بالفػػػػاء وتشػػػػديد الػػػػداؿ-، و"المَفػػػػدَّـ" ٕ٘ٔ-ٖٕٔ/ٙٔ"التمهيػػػػد": 
 (.ٖ٘ٓ/ٓٔبالعصفر )فتح الباري البف حجر: 

 .ٕٙٙ٘/ٜٔٔ/ٛسنف النسائي: كتاب الزينة: النهي عف لبس خاتـ الذهب،  3))
ْيَطػػُة: مػػالءة ليسػػت بمفقتػػيف، إنمػػا هػػي نسػػج واحػػد. ا 4)) يطػػة": قػػاؿ الخطػػابي: الرَّ ه. "الرَّ

(، ٛٗٗ/ٚ(، وهػػو نػػص كػػالـ الخميػػؿ فػػي "العػػيف" )ٖٜٔ/ٗالـ السػػنف لمخطػػابي: )معػػ
(: ٕٕٜوقولػػه: "بمفقتػػيف": قػػاؿ فػػي "القػػاموس المحػػيط" )ه. وقػػاؿ: وَجمُعهػػا: ِريػػاط. ا

 ه.َلَفَؽ الثَّوَب َيْمِفُقه: َضَـّ ُشقًَّة إلى ُأْخَرى، َفَخاَطُهما. ا
ادة: ضرج(: َضرَّْجُت الثػوب َتْضػريجًا، م ٕٖٙ/ٔقوله: "مضرجة": قاؿ في "الصحاح" ) 5))

 ه.إذا صبغته بالُحمرة، وهو دوف الُمْشَبِع وفوؽ الُمَورَِّد. ا
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 . ]إسنادا حسف[.(ٔ) «ِلمنَّْساءِ 
، ُسػَهْيؿٍ  ْبػفِ  اْلَحَسػفِ  َعفِ  ،ِزَيادٍ  َأِبي ْبفِ  َيِزيدَ  َعف ماجه ابف أخرجه ما ومنها -٘

". َعػفِ  -- المَّػهِ  َرُسػوؿُ  "َنَهػى :َقاؿَ  -م- ُعَمرَ  اْبفِ  عف : َيِزيػدُ  َقػاؿَ  اْلُمْفػَدـِ
ـُ  َقاؿَ : ُقْمُت ِلْمَحَسفِ   .. ]إسنادا ضعيؼ[(ٕ) "اْلُمْشَبُع ِباْلُعْصُفِر": َما اْلُمْفَد

  

                                                           

عػف النبػي  --جاء هذا الحديث مف رواية عمرو بف شعيب، عػف أبيػه، عػف جػدا  1))
-- ،(،ٙٙٓٗ/ٕ٘/ٗ. أخرجػػػػػه أبػػػػػو داود )كتػػػػػاب المبػػػػػاس، بػػػػػاب فػػػػػي الحمػػػػػرة 

(، وأحمػد ٖٖٓٙ/ٜٔٔٔ/َٕباُب َكَراِهَيِة اْلُمَعْصَفِر ِلمرَّْجػاِؿ، وابف ماجه )كتاب المباس، 
(، والحاكـ، وقاؿ: هػذا حػديث صػحيح اإلسػناد ولػـ يخرجػاا )كتػاب ٕ٘ٛٙ/ٖٛٗ/ٔٔ)

(، والبػػػػػػػػزار ٖٖٕٚٗ/ٜ٘ٔ/٘(، وابػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي شػػػػػػػػيبة )ٜٖٚٚ/ٕٓٔ/ٗالمبػػػػػػػػاس، 
ي (، والبيهقػػػٓٗ٘ٔ/ٖٓٛ/ٕ(، والطبرانػػػي فػػػي "مسػػػند الشػػػامييف" )ٜٕٗٗ/ٖ٘ٗ/ٙ)
(، كمهػػـ مػػف طػػرؽ عػػف عمػػرو بػػف شػػعيب بػػه. ٕٜٓٔ/ٜٙ/٘، و: ٕٜٚ٘/ٖٛٗ/ٖ)

 )قمت(: وهذا إسناد حسف.
جاء هذا الحديث مف رواية َأبي َبْكِر ْبُف َأِبي َشْيَبَة َقػاَؿ: َحػدَّثََنا َعِمػيُّ ْبػُف ُمْسػِهٍر، َعػْف  2))

َقاَؿ: "َنَهػى َرُسػوُؿ المَّػِه  -م-ِف ُعَمَر َيِزيَد ْبِف َأِبي ِزَياٍد، َعِف اْلَحَسِف ْبِف ُسَهْيٍؿ، َعِف ابْ 
--  ."ـُ  َقػػاَؿ: "اْلُمْشػػَبُع ِباْلُعْصػػُفِر ". َقػػاَؿ َيِزيػػُد: ُقْمػػُت ِلْمَحَسػػِف: َمػػا اْلُمْفػػَد َعػػِف اْلُمْفػػَدـِ

(، وعنػػه ابػػف ماجػػه )كتػػاب المبػػاس، َبػػاُب ٖٕٗٚٗ/ٜ٘ٔ/٘أخرجػػه ابػػف أبػػي شػػيبة )
(. )قمػػػت(: وهػػػذا إسػػػناد ضػػػعيؼ، فيػػػه ٖٔٓٙ/ٜٔٔٔ/ٕاِؿ، َكَراِهَيػػػِة اْلُمَعْصػػػَفِر ِلمرَّْجػػػ

، ه(: مقبػوؿ. إٙٗٔؽ  ٔٙٔالحسف بف سهيؿ، قاؿ عنه الحافظ فػي "التقريػب")ص
(، وقاؿ: مػا عممػت روى عنػه  يػر يزيػد ٜ٘ٛٔ/ٜٗٗ/ٔوذكرا الذهبي في "الميزاف" )

"المسػاف"  ، وذكرا الحافظ فيهبف أبي زياد الكوفي، ولكف ذكرا ابف حباف في الثقات. ا
( فػػي تجريػػد األسػػماء التػػي حػػذفها مػػف الميػػزاف اكتفػػاء بػػذكرها فػػي "تهػػذيب ٕٔٛ/ٜ)

الكماؿ"، ولـ يرمز أمامه بشيء وهي أمارة الضعؼ عندا، وقػاؿ البخػاري فػي "التػاريف 
 ه.(: ال أدرى سمع مف ابف عمر أـ ال. إٛٔ٘/ٜٕٗ/ٕالكبير" )
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 املبحث انثاَي
 اختالف انعهًاء يف حكى نبظ األمحش نهشجال

إال ما روي عػف ، العمماء عمى جواز لبس األحمر والمعصفر لمنساءاتفؽ 
ولـ يكرهه لهف ، أنه كرهه لمنساء أيضا كراهية شديدة بف حنبؿ  اإلماـ أحمد

 : ثـ اختمفوا في حكـ لبس األحمر والمعصفر لمرجاؿ إلى أقواؿ، (ٔ)لمزينة
 : جيٕص نبظ األمحش ٔاملعصفش يطهما: انمٕل األٔل

وممف كاف يمبس المعصفر وال يرى به : البر في "االستذكار"قاؿ ابف عبد 
 ،وطمحػػػػة بػػػػف عبيػػػػد اهلل، والبػػػػراء بػػػػف عػػػػازب، عبػػػػد اهلل بػػػػف عمػػػػر: بأسػػػػا

بػراهيـ النخعػي، وأبو جعفر محمد بػف عمػي وأبػو وائػؿ ، ومحمػد بػف سػيريف، وا 
 ونػػػافع بػػػف جبيػػػر، وعمػػػي بػػػف حسػػػيف، وزر بػػػف حبػػػيش، شػػػقيؽ بػػػف سػػػممة

 كتاب أبي بكر بف أبي شيبة باألسانيد عنه. وذلؾ كمه في، بف مطعـا
حدثني يزيد بف هاروف عػف هشػاـ عػف : وذكر أبو بكر بف أبي شيبة قاؿ

وال أعمػـ شػيئا هدمػه فػي ، كػاف المعصػفر لبػاس العػرب: محمد بف سيريف قاؿ
 . (ٕ)اإلسالـ وكاف ال يرى به بأسا 

                                                           

 .٘ٔ٘/ٖاةداب الشرعية البف مفمح:  1))
 (: قػػػػاؿ: حػػػػدثنا يزيػػػػدٕٕ٘ٚٗ/ٛ٘ٔ/٘أخرجػػػػه ابػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة فػػػػي "المصػػػػنؼ" ) 2))

بف هاروف، عف هشاـ، عف محمد، قاؿ: "كاف المعصفر لباس العرب، وال أعمـ شػيئا ا
)قمت(: وهذا إسناد صػحيح إلػى محمػد ه. هدمه في اإلسالـ"، وكاف ال يرى به بأسا. ا

(، ٜٛٚٚؽ  ٙٓٙيػػب: ص بػػف سػػيريف، فيزيػػد بػػف هػػاروف: ثقػػة مػػتقف عابػػد )التقر 
 وهشػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػف حسػػػػػػػػاف األزدي القردوسػػػػػػػػي: ثقػػػػػػػػة، مػػػػػػػػف أثبػػػػػػػػت النػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي

 (.ٜٕٛٚؽ  ٕٚ٘ابف سيريف )التقريب: ص 
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ٔٚٛٚ 

كاف ال أنه : وحدثني أبو أسامة عف ابف عوف عف محمد بف سيريف: قاؿ
 .(ٔ)يرى بأسا بمباس الرجؿ الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفراف 

وأصحابهـ في لباس  (ٗ) وأبي حنيفة (ٖ) والشافعي (ٕ) وهذا كمه قوؿ مالؾ
 البر. كالـ ابف عبد ها (٘)المعصفر 

 وعبػػػػد اهلل، وطمحػػػػة، جػػػػاء عػػػػف عمػػػػي: الجػػػػواز مطمقػػػػا: وقػػػػاؿ الحػػػػافظ
، وعػػػف سػػعيد بػػػف المسػػػيب، الصػػحابةو يػػػر واحػػد مػػػف ، والبػػراء، بػػف جعفػػػرا

 .ها (ٙ) وطائفة مف التابعيف، وأبي وائؿ، وأبي قالبة، والشعبي، والنخعي

                                                           

(: قػاؿ: حػدثنا أبػو أسػامة، ٕٕٔٚٗ/ٛ٘ٔ/٘أخرجه ابػف أبػي شػيبة فػي "المصػنؼ" ) 1))
عف ابف عوف، عف محمد: كاف ال يػرى بأسػا بمػبس الرجػؿ الثػوب المصػبوغ بالعصػفر 

)قمت(: وهذا إسناد صحيح إلػى محمػد بػف سػيريف، فػأبو أسػامة حمػاد ه. اف. اوالزعفر 
 (، وعبػػػد اهللٕٕٔٔ/ٖٛٗ/ٔبػػػف أسػػػامة: الحػػػافظ، حجػػػة عػػػالـ أخبػػػاري )الكاشػػػؼ: ا
بف عوف بف أرطباف المزني: ثقة ثبت فاضؿ مف أقراف أيوب في العمـ والعمػؿ والسػف ا

 (.ٜٖٔ٘ؽ  ٖٚٔ)التقريب: ص 
، ولوامع الدرر في هتؾ أستار المختصػر ٖٕ٘/ٔؿ لمخرقي: ينظر: شرح مختصر خمي 2))

 .ٜٕ/ٕلمحمد بف سالـ المجمسي: 
، وشػرح النػووي عمػى صػحيح مسػمـ: ٔ٘ٗ/ٕينظر: معرفػة السػنف واةثػار لمبيهقػي:  3))

ٔٗ/ٖٖ. 
، وحاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف: ٕٖٔ/ٔينظػػػػر: حاشػػػػية الشػػػػرنباللي عمػػػػى درر الحكػػػػاـ:  4))

ٙ/ٖ٘ٛ. 
. )قمػػػت(: وثػػػـ أقػػػواؿ أخػػػر لمحنفيػػػة والمالكيػػػة ٖٓٓ/ٛبػػػد البػػػر: االسػػػتذكار البػػػف ع 5))

 والشافعية سيأتي تفصيمها.
 .ٖ٘ٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  6))
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ٔٚٛٛ 

 وعبػػد اهلل، (ٕ)ووحشػػي بػػف حػػرب ، (ٔ)وجػػاء أيضػػا عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ 
 ُعَبْيػػِد المَّػػِه ْبػػِف َعْبػػِد المَّػػهِ و ، (ٗ)والقاسػػـ بػػف محمػػد ، (ٖ) بػػف عػػامر بػػف كريػػز ا
وأيػػػػػوب ، (ٚ)وعػػػػػروة بػػػػػف الزبيػػػػػر ، (ٙ)وخارجػػػػػة بػػػػػف زيػػػػػد ، (٘) ْبػػػػػِف ُعَمػػػػػرَ ا

بػػػػػراهيـ التيمػػػػػي ، (ٜ)وداود بػػػػػف أبػػػػػي هنػػػػػد ، (ٛ) السػػػػػختياني  وحمػػػػػاد، (ٓٔ)وا 
في جماعة  يػرهـ مػف ، (ٕٔ)وموسى بف أنس بف مالؾ ، (ٔٔ)بف أبي سميماف ا

 الصحابة والتابعيف.
 : منها، وهؤالء استدلوا عمى جواز لبسه بأدلة

، إال مػا دؿ الػدليؿ عمػى منعػه، المبػاس والزينػة الحػؿأف األصػؿ فػي  :أوال
ـَ - :-قػاؿ ف، وقد امتف اهلل عمى المؤمنيف بحباحػة الزينػة لهػـ ُقػْؿ َمػْف َحػرَّ

ْزِؽ ُقػػْؿ ِهػػَي ِلمَّػػِذيَف آَمُنػػوا ِفػػي  ِزيَنػػَة المَّػػِه الَِّتػػي َأْخػػَرَج ِلِعَبػػاِدِا َوالطَّيَّْبػػاِت ِمػػَف الػػرّْ
                                                           

 .ٚٔ/ٚطبقات ابف سعد:  1))
الجزء المتمـ لطبقات ابف سعد "الطبقة الرابعة مف الصحابة ممف أسمـ عند فػتح مكػة  2))

 .ٜٚٗوما بعد ذلؾ": 
 .ٖ٘/٘طبقات ابف سعد:  3))
 .ٚٗٔ/٘المصدر نفسه:  4))
 .ٙ٘ٔ/٘المصدر نفسه:  5))
 .ٕٕٓ/٘المصدر نفسه:  6))
 .ٖٚٔ/٘المصدر نفسه:  7))
 .ٙٛٔ/ٚالمصدر نفسه:  8))
 .ٜٓٔ/ٚالمصدر نفسه:  9))
 .ٜٕٔ/ٙالمصدر نفسه:  10))
 .ٕٖٗ/ٙالمصدر نفسه:  11))
 .ٕٗٔ/ٚالمصدر نفسه:  12))
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ُؿ اْةَياِت ِلَقْوـٍ َيْعَمُموفَ اْلَحَياِة الدُّْنَيا  : ]األعراؼ َخاِلَصًة َيْوـَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَؾ ُنَفصّْ
 واألحمر مف أجمؿ الزينة.، [ٕٖ

 َوَخػػَرَج النَِّبػػيُّ : --قػػاؿ المهمػػب فػػي شػػرحه عمػػى حػػديث أبػػي جحيفػػة 
--  َكػرا والرد عمى مف ، فيه إباحة لباس الحمرة في الثياب: ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاء
والحمػرة ، وأنه يجوز لباس الثياب الممونة لمسيد الكبير والزاهد في الػدنيا، ذلؾ

فخػرج : -تعػالى-وقػد قيػؿ فػي قولػه ، أشهر الممونات وأجؿ الزينة في الػدنيا
ويؤيػد هػذا ، رأنه خػرج فػي ثيػاب ُحْمػ، [ٜٚ: ]القصص عمى قومه في زينته

 .ها (ٔ)فدخؿ فيه كؿ زينة مباحة ، قؿ مف حـر زينة اهلل: -تعالى-قوله 
 هوألبس، وخرج متزينا بحمة حمراء، قد لبس األحمر --أف النبي  :ثانيا

 .الحسف والحسيف 
أف جمهػػػور السػػػمؼ مػػػف الصػػػحابة والتػػػابعيف قػػػد لبسػػػوا األحمػػػر  :ثالثاااا
 .ولـ يروا به بأسا، والمعصفر
قػد لػبس األحمػر أحاديػث  --أف األحاديث التػي فيهػا أف النبػي  :رابعا

ػا واألحاديث التي ورد فيها النهي عػف األحمػر، صحيحة متفؽ عميها فيهػا  نصِّ
فالواجب البقاء عمى البراءة : وما ثبت منها قابؿ لمتأويؿ. قاؿ الشوكاني، مقاؿ

ال سػػيما مػػع ثبػػوت ، الثابتػػة فػػي "الصػػحيح" --األصػػمية المعتضػػدة بأفعالػػه 
 .(ٕ)ها ولـ يمبث بعدها إال أياما يسيرة ،لبسه لذلؾ بعد حجة الوداع

: قيػػاس األحمػػر عمػػى  يػػر األحمػػر مػػف األلػػواف. قػػاؿ ابػػف قدامػػة :خامسااا

                                                           

 .ٓٗ/ٕشرح صحيح البخاري البف بطاؿ:  1))
 .ٖٔٔ/ٕوينظر: نيؿ األوطار لمشوكاني:  2))
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 .ها (ٔ) فهي كسائر األلواف، وألف الحمرة لوف
 : وهؤالء لهـ مسالؾ في التعامؿ مع أحاديث النهي عف لبس األحمر

صػحيح فمنهـ مف ذهب إلى أف النهي عف لبس األحمر ليس فيه حػديث  (ٔ)
فكػػؿ أحاديثػػه فيهػػا مقػػاؿ أو محمولػػة عمػػى  يػػر لػػوف ، تقػػـو بػػه الحجػػة

 أو أنه خالؼ األولى.، المباس
وأمػػا األحاديػػث الػػواردة فػػي المنػػع مػػف الثيػػاب الحمػػر : قػػاؿ ابػػف العطػػار

لكانػػت ، ولػػو ثبتػػت، ففػػي أسػػانيدها مقػػاؿ، لمرجػػاؿ فػػي "سػػنف أبػػي داود" و يػػرا
 .(ٕ)واهلل أعمـ ، محمولة عمى خالؼ األولى

فػػي "صػػحيح  - وهػػو أحمػػر - لكػػف صػػح النهػػي عػػف المعصػػفر: )قمػػت(
 .سمـ" و يرام
وذهب الشافعي إلى أف النهي عف المعصفر لػيس فيػه حػديث صػحيح إال  (ٕ)

"نهػاني رسػوؿ : وفيػه، في النهي عػف لػبس المعصػفر --حديث عمي 
 .--فالنهي خاص بعمي ، وال أقوؿ نهاكـ"، --اهلل 

إنما أرخصت : وأما المعصفر فقد قاؿ الشافعي: في "المعرفة" قاؿ البيهقي
إال ، النهي عف لبس المعصػفر --ألني لـ أجد أحدا يحكي عف النبي ، فيه

 .ها (ٖ)وال أقوؿ نهاكـ" ، "نهاني: ما قاؿ عمي بف أبي طالب
وقػػد رد البيهقػػي عمػػى الشػػافعي باألحاديػػث الناهيػػة عػػف المعصػػفر عمػػى 

وفػػي كػػؿ ذلػػؾ داللػػة عمػػى أف نهػػي الرجػػاؿ عػػف لبسػػه عمػػى : وقػػاؿ، العمػػـو
                                                           

 .ٕٓٗ/ٔالمغني البف قدامة:  1))
 .ٚ٘ٙٔ/ٖالعدة في شرح العمدة البف العطار:  2))
 .ٔ٘ٗ/ٕمعرفة السنف واةثار لمبيهقي:  3))
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 .ها (ٔ)ولو بمُ الشافعي لقاؿ به إف شاء اهلل ، العمـو
وأمػػػا لبػػػاس المعصػػػفر المفػػػدـ و يػػػرا مػػػف صػػػباغ : وقػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر

وال ، أجػازا قػوـ مػف أهػؿ العمػـ وكرهػه آخػروف، المعصفر لمرجاؿ فمختمػؼ فيػه
: لقولػػػه، --حجػػة مػػػع مػػػف أباحػػه إال أف يػػػدعي أف ذلػػػؾ خصػػوص لعمػػػي 

وهػػذا ، "وال أقػػوؿ نهػػاكـ": وبعضػػهـ يقػػوؿ فيػػه، "نهػػاني وال أقػػوؿ نهػػى النػػاس"
ولػيس دعػوى الخصػوص ، هذا مف وجوا --المفظ محفوظ في حديث عمي 

، فيػػه بشػػيء؛ ألف الحػػديث فػػي النهػػي عنػػه صػػحيح مػػف حػػديث عمػػي و يػػرا
 .ها (ٕ)ال فيما خالفها  --نة رسوؿ اهلل والحجة في س

ومنهـ مف حمؿ النهي عف األحمر أو المعصفر فػي األحاديػث عمػى عمػة  (ٖ)
فمػف ، إذا انتفت هذا العمة انتفػت الكراهػة، أخرى  ير لوف الثوب وصبغه
 : هذا العمؿ التي يكرا ألجمها

 فػػحذا لػػـ يكػػف فػػي صػػبغه دـ أو نجػػس، إذا كػػاف فػػي صػػبغه دـ أو نجػػس -ٔ
 يكرا.لـ 

قد قيدت الكراهة بما إذا كاف في صػبغه دـ. قػاؿ : قاؿ الشرنباللي الحنفي
، يكرا لمرجاؿ لبس المعصفر والمزعفر والمورس والُمحمَّر: في الحاوي الزاهدي

ف لػػـ يكػػف فػػي صػػبغه دـٌ ، أو  يػػرا إذا كػػاف فػػي صػػبغه دـ، األحمػػر: أي ال  وا 
لػبس األحمػر مكػػروا : الفتػاوى"ونقمػه عػف عػدة كتػب. وقػاؿ فػي "مجمػع ، يكػرا

لػػبس األحمػػر مكػػروا إذا صػػػبُ : وقيػػؿ، وعنػػد الػػبعض ال يكػػػرا، عنػػد الػػبعض
وفػي "الواقعػات" ، نجس الكمػب و يػرا: أي، باألحمر القاني؛ ألنه خمط بالنجس

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٕمعرفة السنف واةثار لمبيهقي:  1))
 .ٕٔٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  2))
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ولػػو صػػبُ بقشػػر الجػػوز عسػػميا ال ، ال يكػػرا (ٔ)ولػػو صػػبُ بالشػػجر الػػَبقَّـِ ، مثمػه
 .(ٕ) ها يكرا لبسه إجماعا. انتهى

بػػػؿ هػػػو بعيػػػد نػػػادر؛ فػػػحف الصػػػبُ ، وهػػػذا الحمػػػؿ ال دليػػػؿ عميػػػه: )قمػػػت(
 بالعصػػفر ونحػػوا كػػاف هػػو الغالػػب فػػي صػػبُ الثيػػاب الحمػػراء فػػي زمػػاف النبػػي

-- ، حتػػى إف تصػػرؼ كثيػػر مػػف العممػػاء فػػي فهمهػػـ ألحاديػػث لػػبس المػػوف
كانػت  --األحمر يدؿ عمى أنهـ يروف أف الحمة الحمراء التي لبسها النبػي 

، العصفر في الغالببيصبُ عند العرب  كاف معصفرة؛ وذلؾ ألف الثوب األحمر
وال أعمػـ شػيئا هدمػه ، كػاف المعصػفر لبػاس العػرب: قاؿ محمد بف سيريف كما

 .هفي اإلسالـ وكاف ال يرى به بأسا ا
 . إذا كاف فيه تشبه بالنساء -ٕ

َعَمػػيَّ  --رََأى النَِّبػػيُّ : َقػػاؿَ ، -م- َعْبػػِد اهلِل ْبػػِف َعْمػػٍروورد فػػي حػػديث 
ػػَؾ َأَمَرْتػػَؾ ِبَهػػَذا »: َفَقػػاؿَ ، ثَػػْوَبْيِف ُمَعْصػػَفَرْيفِ  َبػػْؿ »: َقػػاؿَ ، َأْ ِسػػُمُهَما: ُقْمػػتُ « أَُأمُّ

 وفيه إشارة إلى أف عمة النهي هي كونه مختصا بالنساء.، «َأْحِرْقُهَما
وقػػػد تنتفػػػي المعارضػػػة بحمػػػؿ الكراهػػػة عمػػػى : وقػػػاؿ الشػػػرنباللي الحنفػػػي

 .ها (ٖ)التشبه بالنسا 
ف كاف مف أجؿ أنه زي النساء فهو راجع إلػى : وقاؿ الحافظ في "الفتح" وا 

 .ها (ٗ)الزجر عف التشبه بالنساء فيكوف النهي عنه ال لذاته 
                                                           

 (.ٗٙٔ/ٜ)تهذيب المغة ل زهري:  .لشجرة يخرج منها صبُ أحمر يصبُ بهالَبقَّـ: اسـ  1))
 .ٗ ص تحفة األكمؿ لمشرنباللي 2))
 .المصدر السابؽ، نفسه 3))
 .ٖٙٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  4) )
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 .إذا كاف فيه تشبه بالكفار أو أهؿ الفسؽ أو السفمة مف الناس -ٖ
َعَمػيَّ  --رََأى َرُسػوُؿ اهلِل : َقػاؿَ ، -م-َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمٍروورد في حديث 

فيػه تعميػؿ و ، «ِإفَّ َهِذِا ِمػْف ِثَيػاِب اْلُكفَّػاِر َفػاَل َتْمَبْسػَها»: َفَقاؿَ ، َثْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيفِ 
 .مف ثياب الكفارالنهي بكونه 

لكػف ، مطمًقػاوقػد أخطػأ مػف كػرا لباسػه : قاؿ أبو العباس القرطبي و يػراو 
ومػػف ، إذا اخػػتص بمباسػػه أهػػؿ الفسػػؽ والػػدعارة كػػرا لباسػػه؛ ألنػػه تشػػبه بهػػـ

بؿ هو جػار فػي كػؿ ، لكف ليس هذا مخصوًصا بالحمرة، تشبه بقـو فهو منهـ
 .ها (ٔ)األلواف واألحواؿ 

 إذا كاف لباس شهرة أو لمتكبر واالختياؿ. -ٗ
فالذي ينبغي لمرجػؿ أف يتزيػى فػي كػؿ زمػاف بػزي أهمػه مػالـ : قاؿ الطبري

 .ها (ٕ)يكف إثًما؛ ألف مخالفة الناس في زيهـ ضرب مف الشهرة 
الػػذي أراا جػػواز لػػبس الثيػػاب المصػػبغة بكػػؿ لػػوف إال أنػػي ال أحػػب : وقػػاؿ

لكونػه  ؛لبس ما كاف مشبعا بالحمرة وال لبس األحمر مطمقا ظاهرا فوؽ الثيػاب
فػحف مراعػاة زي الزمػاف مػف المػروءة ، ليس مف لباس أهؿ المروءة فػي زماننػا

 .ها (ٖ)وفي مخالفة الزي ضرب مف الشهرة ، ما لـ يكف إثما
 َمػرَّ َعَمػى النَِّبػيّْ : َقػاؿَ ، وقاؿ ابػف العربػي عػف حػديث َعْبػِد المَّػِه ْبػِف َعْمػٍرو

--  ِـَ َعَمْيهِ ، َرُجٌؿ َعَمْيِه َثْوَباِف َأْحَمرَاف ـْ َيُردَّ َعَمْيػِه النَِّبػيُّ ، َفَسمَّ قػاؿ : --َفَم
                                                           

، وشػػػرح سػػػنف أبػػػي داود البػػػف رسػػػالف: ٕٚٔ/ٙالمفهػػػـ ألبػػػي العبػػػاس القرطبػػػي:   1))
ٔٙ/ٕ٘ٚ. 

 .ٖٕٔ/ٜالبف بطاؿ: شرح صحيح البخاري  2))
 .ٖ٘ٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  3))
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 .ها (ٔ)إنما لـ يسمـ عمى ذلؾ الرجؿ ألنه رآا مزهوا بمبسه : العمماء
فحف اقترف به االختياؿ والبطر والتَّفاخر حـر بهػذا : وقاؿ نجـ الديف الغزي

د ثبػػت فػػي وقػػ، فػػحف تجػػرد لبػػاس األحمػػر عػػف ذلػػؾ فػػال يحػػـر وال يكػػرا، القيػػد
ػػػػحيحيف" و يرهمػػػػا مػػػػف حػػػػديث البػػػػراء  أفَّ النَّبػػػػي: -م-وأبػػػػي جحيفػػػػة، "الصَّ

--  ها (ٕ)لبس األحمر. 
 فأمػػا إذا لػػـ يكػػف مػػف حريػػر، أف محػػؿ النهػػي إذا كػػاف األحمػػر مػػف حريػػر -٘

 .(ٖ)فال يكرا 
ألجػػؿ أف ال ُيَظػػفَّ بالبسػػها أنػػه ، أف النهػػي محمػػه إذا كانػػت تشػػبه الحريػػر -ٙ

 يمبس حريرا.
وقػػد ثبتػػت األحاديػػث ، ... فػػاف الثػػوب األحمػػر ال كراهػػة فيػػه: النػػوويقػػاؿ 

وحكػػػى القاضػػػي عػػػف بعػػػض ، لػػػبس حمػػػة حمػػػراء --الصػػػحيحة أف النبػػػي 
 .ها (ٗ)العمماء كراهتها لئال يظنها الرائي مف بعيد حريرا 

وذكر الشافعي أف كراهة لبس المصبوغ إنما هي في اإلحراـ حتى ال يظنه  -ٚ
ومػف ال ، وذلػؾ لمػف ُيقتػَدى بػه، زعفػراف أو ورس: الرائي مصػبو ا بطيػب

 أمػػػا الػػػذي يقتػػػدى بػػػه فممػػػا قػػػاؿ عمػػػر بػػػف الخطػػػاب: قػػػاؿ، ُيْقتَػػػَدى بػػػه
-- :فيمػػػبس المصػػػبوغ ، يػػػراا الجاهػػػؿ فيػػػذهب إلػػػى أف الصػػػبُ واحػػػد

                                                           

 .ٕٓٔٔالقبس البف العربي ص   1))
 .ٜٕ/ٛحسف التنبه لما ورد في التشبه لنجـ الديف الغزي الدمشقي الشافعي:   2))
، والبياف في مذهب الشافعي، ألبػي الحسػيف ٕ٘٘/ٗٔينظر: التمهيد البف عبد البر:   3))

 .ٖٗ٘/ٕسالـ العمراني: يحيى بف أبي الخير بف 
 .ٖٖ/ٗٔشرح النووي عمى مسمـ:   4))
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: حتػى يقػاؿ، فأخاؼ أف يسػاء الظػف بػه، وأما الذي ال يقتدى به، بالطيب
 .(ٔ)مستخؼ بححرامه 

 الشػػافعي بمػػا أخرجػػه مالػػؾ فػػي "الموطػػأ" أف عمػػر بػػف الخطػػابواسػػتدؿ 
--  رأى عمػى طمحػة بػػف عبيػد اهلل--  فقػػاؿ . ثوبػا مصػػبو ا وهػو محػـر

"يا أميػر : --"ما هذا الثوب المصبوغ يا طمحة " فقاؿ طمحة : --عمر 
"إنكـ أيها الرهط أئمة يقتدي بكػـ : --فقاؿ عمر ، إنما هو مدر"، المؤمنيف
 إف طمحػػػػػػػة: لقػػػػػػػاؿ، فمػػػػػػػو أف رجػػػػػػػال جػػػػػػػاهال رأى هػػػػػػػذا الثػػػػػػػوب، النػػػػػػػاس

فػال تمبسػوا أيهػا الػرهط ، بف عبيد اهلل كاف يمبس الثيػاب المصػبغة فػي اإلحػراـا
 .(ٕ)شيئا مف هذا الثياب المصبغة" 

                                                           

 .ٙٚٔ/ٚمعرفة السنف واةثار لمبيهقي:   1))
( قػاؿ: عػف نػافع، أنػه ٓٔؽ  ٕٖٙأخرجػه مالػؾ فػي "الموطػأ" )ص  --أثػر عمػر  2))

سمع أسمـ مػولى عمػر بػف الخطػاب يحػدث عبػد اهلل بػف عمػر، أف عمػر بػف الخطػاب 
... األثػػر، ومػػف طريػػؽ مالػػؾ  رأى عمػػى طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل ثوبػػا مصػػبو ا وهػػو محػػـر

إلحػػراـ أخرجػػه البيهقػػي )كتػػاب الحػػج، بػػاب مػػف كػػرا لػػبس المصػػبوغ بغيػػر طيػػب فػػي ا
مخافػػػة أف يػػػراا الجاهػػػؿ فيػػػذهب إلػػػى أف الصػػػبُ واحػػػد فيمػػػبس المصػػػبوغ بالطيػػػب، 

(، وتػػابع مالكػػا جماعػػٌة عػػف نػػافع: مػػنهـ: َصػػْخُر ْبػػُف ُجَوْيِرَيػػَة، َوُأَسػػاَمُة ٜٚٔٔ/ٜ٘/٘
(، وأيػوب ٙٙٗٔ/٘ٔ٘/ْٔبُف َزْيٍد، أخرج حديثهما ابف المبػارؾ فػي "الزهػد والرقػائؽ" )ا

كمػػػػا فػػػػي "المطالػػػػب العاليػػػػة" -اني، أخػػػػرج حديثػػػػه مسػػػػدد بػػػػف أبػػػػى تميمػػػػة السػػػػختي
، وشعيب بف أبى حمزة دينار القرشي، أخرج حديثػه البيهقػي فػي -(ٚٛٔٔ/ٖٖٚ/ٙ)

(. )قمت(: وهذا إسناد صحيح، فنػافع ٙٗ٘ؽ  ٖٖٙ"المدخؿ إلى السنف الكبرى" )ص 
(، وأسػػمـ مػػولى عمػػر ثقػػػة ٙٛٓٚؽ  ٜ٘٘ثقػػة ثبػػت فقيػػه مشػػهور )التقريػػب: ص 

 (.ٙٓٗؽ  ٗٓٔ)التقريب: ص مخضـر 
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كمػػا نهػػي المحػػـر أف يمػػبس شػػيئا مػػف ، أف النهػػي مخػػتص بػػالمحـر فقػػط -ٛ
 الثياب مسه زعفراف أو ورس. 

بعػػض العممػػاء النهػػي هنػػا عمػػى المحػػـر بػػالحج أو وحمػػؿ : قػػاؿ النػػووي
ا أف يمبس ثوبً  المحرـَ  -- ى"نه: -م-العمرة ليكوف موافقا لحديث ابف عمر

 .ها (ٕ)" (ٔ) أو زعفراف ٌس رْ ه وَ سَّ مَ 
وممػػف كػػاف يكػػرا لػػبس المصػػبغات بالعصػػفر فػػي : قػػاؿ ابػػف عبػػد البػػرو 
وقد كاف مالػؾ فيمػا ذكػر ، وأبو ثور...، وأبو حنيفة وأصحابه، الثوري: اإلحراـ

عنػػػه وهػػػب وابػػػف القاسػػػـ يسػػػتحب إيجػػػاب الفديػػػة عمػػػى مػػػف لػػػبس المعصػػػفر 
 .ها (ٖ)وهو قوؿ أبي حنيفة ، المصبُ في اإلحراـ

  :حيشو نبظ األمحش نهشجال يطهما: انمٕل انثاَي
، وهػو أحػد أقػواؿ الحنفيػة الثالثػة فػي المسػألة، (ٗ)قاؿ به بعػض العممػاء 

 .تغميبا لمحاظر عمى المبيح، الناهية عف ذلؾواستدلوا باألحاديث 
َولػػبس الثَّػػْوب اأْلَْحَمػػر والمعصػػفر : قػػاؿ البػػدر العينػػي فػػي "منحػػة السػػموؾ"

فمػـ  --أف رجاًل مر وعميه ثوباف أحمراف فسمـ عمى النبػي : حرَاـ؛ لما روي

                                                           

ِبػَوْرٍس  َأْف َيْمَبَس الُمْحػِرـُ َثْوًبػا َمْصػُبوً ا --قاؿ: "َنَهى النَِّبيُّ  -م- حديث ابف عمر 1))
، ٚٗٛ٘/ٖ٘ٔ/َٚأْو ِبَزْعَفَراٍف": أخرجه البخػاري )كتػاب المبػاس، َبػاُب الثَّػْوِب الُمَزْعَفػِر، 

(، ومسمـ )كتاب الحج، َباُب َما ُيَبػاُح ٕ٘ٛ٘/ٗ٘ٔ/ٚو: َباُب النَّْعاِؿ السّْْبِتيَِّة َوَ ْيرَِها، 
 (.ٚٚٔٔ/ٖ٘ٛ/َٕياِف َتْحِريـِ الطّْيِب َعَمْيِه، ِلْمُمْحِرـِ ِبَحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة، َوَما اَل ُيَباُح َوبَ 

 .ٗ٘/ٗٔشرح النووي عمى مسمـ:  2))
 .ٚٔ، ٙٔ/ٓٔالتمهيد البف عبد البر:  3))
 .ٖ ص تحفة األكمؿ لمشرنباللي 4))
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عف لبس القسػي  --"نهى رسوؿ اهلل : وقاؿ عمي، يرد عميه. رواا الترمذي
 .ها (ٔ)والمعصفر". أخرجه الترمذي وأبو داود 

لمحمػػة  --وهػػؤالء لهػػـ مسػػالؾ فػػي التعامػػؿ مػػع أحاديػػث لػػبس النبػػي 
 : ومف ذلؾ، الحمراء

، ألنهػػػا حػػػاظرة، تػػػرجيح األحاديػػػث الناهيػػػة عػػػف لبػػػاس األحمػػػر لمرجػػػاؿ -ٔ
 والحاظر مقدـ عمى المبيح.

الجمػػػػع والتوفيػػػػؽ بػػػػيف  وال يصػػػػار إلػػػػى الجمػػػػع إال عنػػػػد تعػػػػذر: )قمػػػػت(
 وهو ممكف بعدة طرؽ.، األحاديث

يحتمؿ أف ذلؾ كاف قبؿ النهػي عػف لػبس : فمنهـ مف قاؿ: احتماؿ النسف -ٕ
ومػػا روي عػػف : فػػي "شػػرح السػػير الكبيػػر": . وقػػاؿ الشػػرنباللي(ٕ)األحمػػر 

ػػ"مػػا رأيػػت ذا لِ : أنػػه قػػاؿ -- البػػراء بػػف عػػازب ة مَّػػسػػوداء فػػي حُ  (ٖ) ةٍ مَّ
فحنه كاف في االبتػداء ثػـ كرهػه بعػد : "--حمراء أحسف مف رسوؿ اهلل 

نهػػى  --"أف رسػػوؿ اهلل : -م- فقػػد جػػاء فػػي حػػديث ابػػف عمػػرو، ذلػػؾ
 .ها (ٗ) .عف لبس المعصفر"

 : وهذا مردود لسببيف: )قمت(
                                                           

 .ٓٛٗ، ٜٚٗ ص منحة السموؾ في شرح تحفة المموؾ لمعيني  1))
 .ٕٙٔ/ٔالشفا له: ، وشرح ٘ٔٔ/ٔجمع الوسائؿ لممال عمى القاري:   2))
ػة ِمػْف َشػعر الػرَّْأِس:  ٖٕٚ/ٗ"الممة": قاؿ ابػف األثيػر فػي "النهايػة" )  3)) مػادة: لمػـ(: المّْمَّ

َيْت ِبػػَذِلَؾ، أِلَنََّهػػا َألَّمػػت بػػالَمْنِكَبيف،  ػػِة، ُسػػمّْ ػػةُدوَف اْلُجمَّ ، وفػػي ها َفػػِحَذا َزاَدْت َفِهػػَي الُجمَّ
ُة( ِباْلَكْسِر الشَّْعُر الَِّذي ُيَجاِوُز َشػْحَمَة  مادة: ؿ ـ ـ(: وَ  ٕ٘ٛ"مختار الصحاح" ) )المّْمَّ

ٌة وَ  َُ اْلَمْنِكَبْيِف َفِهَي َجمَّ (اأْلُُذِف. َفِحَذا َبَم ـٌ( َو )ِلَماـٌ  ه.ا اْلَجْمُع )ِلَم
 .ٓٔ ص تحفة األكمؿ لمشرنباللي  4))
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وال يثبػػت النسػػف ، أف دعػػوى النسػػف ال بػػد فيهػػا مػػف دليػػؿ صػػحيح :األول
 .أنه محكـ  ير منسوخ لدليؿفي ااألصؿ ألف ، باالحتماؿ

أنػػه لػػو ادُِّعػػَي أف أحاديػػث اإلباحػػة هػػي الناسػػخة ألحاديػػث النهػػي  :الثاااني
قػػد لػػبس  --لكػػاف دعػػوى أقػػرب إلػػى الصػػحة مػػف هػػذا الػػدعوى؛ ألف النبػػي 

 سوى أياـ يسيرة. --التي لـ يمبث بعدها ، األحمر بعد حجة الوداع
 .(ٔ) --أنه محموؿ عمى الخصوصية له  -ٖ

قد تقػرر فػي األصػوؿ : -عمف يقوؿ بتحريـ لبس األحمر-قاؿ الشوكاني 
إذا فعؿ فعال لـ يصاحبه دليؿ خاص يدؿ عمى التأسي به فيه  --أف النبي 

فيكػوف عمػى ، كاف مخصصا له عػف عمػـو القػوؿ الشػامؿ لػه بطريػؽ الظهػور
 .ها (ٕ)هذا لبس األحمر مختصا به 

وأنهػػػا ال تثبػػػت إال بػػػدليؿ؛ ، ويػػػردا أف األصػػػؿ عػػػدـ الخصوصػػػية: )قمػػػت(
 وليس ذلؾ هنا.

ومعمـو أنه يجوز في الغػزو مػا ال يجػوز ، أف النبي لبسها في الغزو فقط -ٗ
 في  يرا.

، الحمة كاف ألجػؿ الغػزو --زعـ بعضهـ أف لبس النبي: قاؿ ابف التيف
 .ها (ٖ)ألنه كاف عقيب حجة الوداع ولـ يكف له إذ ذاؾ  زو ؛وفيه نظر

-أف قوؿ البػراء و ، لـ يمبس الحمة الحمراء! --زعـ بعضهـ أف النبي  -٘
- :" َّْما رََأْيُت َأَحًدا َأْحَسػَف ِفػي ُحمَّػٍة َحْمػرَاَء ِمػَف النَِّبػي --" : إنمػا هػو

                                                           

 .٘ٔٔ/ٔجمع الوسائؿ لممال عمى القاري:   1))
 .ٖٔٔ/ٕلمشوكاني: نيؿ األوطار   2))
 .٘ٔٔ/ٕالمصدر نفسه:   3))
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سػف البػس الحمػة الحمػراء؛ ألف فوؽ حُ  --عمى تقدير أف حسف النبي 
 سف.األحمر هو  اية الصفاء والحُ 

"َما رََأْيُت َأَحًدا َأْحَسػَف : قاؿ --قاؿ المال عمى القاري عف حديث الَبرَاء 
 --مع أف الحديث ليس فيه تصريح أنه : "--ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاَء ِمَف النَِّبيّْ 

بػػؿ يػػدؿ عمػػى أنػػه مػػا رؤي مػػف كػػاف صػػاحب لمػػة والبػػس حمػػة ، لػػبس األحمػػر
فنفػى أف يكػوف ،  اية مف الصفاءمع أف الُحْسف في تمؾ الحالة عمى ، حمراء

 .ها (ٔ)أو عمى تقدير البسه ، عمى أي لبس كاف --أحسف مف رسوؿ اهلل 
فػػػي  تصػػػريح الصػػػحابة ويدفعػػػه ، وهػػػذا محمػػػؿ بعيػػػد متكمَّػػػؼ: )قمػػػت(

 البػػراءحػػديث فػػي و بػػؿ ، البًسػػا حمػػة حمػػراء --األحاديػػث أنهػػـ رأوا النبػػي 
-- َما رََأْيُت َشْيًئا َأْحَسَف ِمْنهُ ، ُحمٍَّة َحْمرَاءَ َوَقْد رََأْيُتُه ِفي ": ففيه، نفسه." 

يكشِ نبظ األمحش يطهما؛ نآلثاس انٕاسدة فيّ؛ مجعا بني : انمٕل انثانث
  :األدنت

 .(ٕ)الشافعيةوقاؿ به بعض ، الحنابمةالحنفية و  عند مذهبمعتمد الوهو 
: الحمػة الحمػراء --قاؿ العيني عف حديث أبي جحيفة في لبس النبػي 

نما قالوا عػف لػبس  --وهػو نهيػه ، مكروا لحديث آخػر: الحنفية[: ]يعني وا 
فػاحتجوا ، والعمؿ بمػا روي مػف الحػديثيف أولػى مػف العمػؿ بأحػدهما، المعصفر

 .ها (ٖ) وبالثاني عمى الكراهة، باألوؿ عمى الجواز

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔشرح الشفا لممال عمي القاري:   1))
 .ٕٙٔكفاية األخيار لَتِقّي الدّْيف الِحْصني:   2))
 .ٓٓٔ/ٗعمدة القاري:   3))
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وِذيُّ : وقػػاؿ ابػػف مفمػػح الحنبمػػي  المَّػػِه ]أحمػػد َأَبػػا َعْبػػدِ َسػػأَْلت : َوَقػػاَؿ اْلَمػػرُّ
َأمَّػا : َوَقػاؿَ ، بف حنبؿ[ َعْف اْلَمْرَأِة َتْمَبُس اْلَمْصُبوَغ اأْلَْحَمَر َفَكرَِهُه َكرَاِهَيًة َشِديَدةً ا

يَنَة َفػاَل  َؿ َمػْف َلػِبَس الثَّْيػاَب اْلُحْمػَر آُؿ َقػاُروَف َأْو آُؿ : َوُيَقػاؿُ ، َأْف ُتِريُد الزّْ إفَّ َأوَّ
َـّ َقػػرَأَ ، ِفْرَعػػْوفَ  ِفػػي : َقػػاؿَ ، [ٜٚ: ]القصػػص َفَخػػَرَج َعَمػػى َقْوِمػػِه ِفػػي ِزيَنِتػػهِ : ثُػػ

ـَ َصػػَنْعتَها : َفَقػػاؿَ ، َورََأى َأُبػػو َعْبػػِد المَّػػِه ِبَطاَنػػَة ُجبَِّتػػي َحْمػػرَاءَ ، ... ِثَيػػاٍب ُحْمػػرٍ  ِلػػ
َقاِع الَِّتي ِفيَها. َقاؿَ : َحْمرَاَء  ُقْمت يِش تُ : ِلمرّْ : َباِلي َأْف َتُكػوَف ِفيَهػا ِرَقػاٌع  ُقْمػتَواِ 

. َوَأَمَرِني َأْف َأْشَتِرَي َلُه ُمدِّا ـْ َـّ َقػاؿَ ، اَل َيُكوُف ِفيػِه ُحْمػَرةٌ : َقاؿَ ، َتْكَرُهُه  َقاَؿ َنَع : ثُػ
نََّما َكرِْهته ِمْف َأْجِؿ َهَذا، ُهَو َشْيٌء َلْيَس ُيْنَتَفُع ِبِه إنََّما ُهَو َطاِهرٌ  ْمػت أِلَِبػي قُ ، َواِ 

تَػَرى َأْف َأْجِذَبػُه  َقػاَؿ : الثَّْوُب اأْلَْحَمُر ُتَغطَّى ِبِه اْلِجَنػاَزُة  َفَكرَِهػُه. ُقْمػت: َعْبِد المَّهِ 
ـْ  َنَع
 .ها (ٔ)

: --وقػاؿ شػيف اإلسػالـ ابػػف تيميػة عػف اسػػتدالؿ اإلمػاـ أحمػد بقولػػه 
 َِفَخػػَرَج َعَمػػى َقْوِمػػِه ِفػػي ِزيَنِتػػه ، َومعمػػـو أف اهلل": قػػاؿ، ِثَيػػاٍب ُحْمػػرٍ ِفػػي : َقػػاؿ 
-- فعمػـ أف ، ذكر هذا في سياؽ الذـ لػه والعيػب لمػا خػرج فيػه مػف الزينػة

ثػػػـ ، ها "الثيػػاب الحمػػػر معيبػػػة عنػػد اهلل مذمومػػػة وال معنػػػى لكراهتهػػا إال ذلػػػؾ
واألحاديػث التػي ، استشهد شيف اإلسػالـ باألحاديػث الناهيػة عػف لػبس األحمػر

 .(ٕ)فيها ذـ الحمرة 
وبػيف ، النهػي عػف لػبس األحمػرو ، أحاديػث ذـ الُحمػرة وهؤالء جمعػوا بػيف

عمػى وحممػه بعضػهـ ، ل حمػر عمػى أنػه فعمػه بيانػا لمجػواز --لبس النبػي 
                                                           

 .٘ٔ٘/ٖاةداب الشرعية البف مفمح:  1))
المشػػي إلػػى  شػػرح العمػػدة البػػف تيميػػة "مػػف أوؿ كتػػاب الصػػالة إلػػى آخػػر بػػاب آداب 2))

 .ٖ٘ٚالصالة": 
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 .(ٔ)أو أنه كاف قبؿ النهي ، الخصوصية
أمػػا دعػػوى الخصوصػػية أو احتمػػاؿ النسػػف فقػػد سػػبؽ بيػػاف مػػا : )قمػػت(

وكػذلؾ ، -- معيبػة مذمومػة عنػد اهللوأما دعػوى أف الثيػاب الحمػر ، فيهما
وحمػؿ ، طريقتهـ في الجمع بيف األحاديػث بحمػؿ أحاديػث النهػي عمػى الكراهػة

، وعدـ التحريـ، األحمر عمى أنه لبسه لبياف الجواز --أحاديث لبس النبي 
 : نبينه فيما يمي، ففي كؿ منهما نظر

 : -- معيبة مذمومة عند هللادعوى أن الثياب الحمر : أوال

 : واستدلوا عميها بأمريف
إف الثيػػاب الحمػػر هػػي الزينػػة التػػي خػػرج فيهػػا قػػاروف عمػػى : قػػالوا :األول

ذكر هذا في سياؽ الذـ له والعيب لما خػرج فيػه  --ومعمـو أف اهلل ، قومه
فعمـ أف الثياب الحمر معيبػة عنػد اهلل مذمومػة وال معنػى لكراهتهػا ، مف الزينة
 .إال ذلؾ

 في الثياب و يرها.، األحاديث التي فيها ذـ الُحمرة عموما :والثاني
إف هػذيف الػدليميف ال ينتهضػاف حجػة عمػى مػا : ولإلجابة عمػى هػذا أقػوؿ

 : لما يمي، ذكروا
إف الثيػػاب الحمػػراء هػػي الزينػػة التػػي خػػرج فيهػػا قػػاروف : أمػػا قػػولهـ :أوال
فػي سػياؽ الػذـ  خروجه عمى قومه في زينتػه --اهلل وقد ذكر ، عمى قومه

فػػدؿ عمػػى أف الثيػػاب الحمػػراء مذمومػػة ، لػػه والعيػػب لمػػا خػػرج فيػػه مػػف الزينػػة
 : فال ينتهض لمداللة عمى ذلؾ مف وجوا، -تعالى-معيبة عند اهلل 

ال يتوجػه  َفَخَرَج َعَمى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتهِ - :-أف الذـ في قوله  :األول
                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ، وشرح الشفا له: ٘ٔٔ/ٔجمع الوسائؿ لممال عمى القاري:  1))
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قومه في زينته متكبرا ومفتخرا بها بؿ هو متوجه لخروجه عمى ، لمزينة نفسها
وبطػرا ، فالػذـ متوجػه لتكبػرا بتمػؾ الزينػة،  ير مباؿ بموعظة قومه له، عميهـ

 ال لمجرد كونه متزينا بها.، بها عمى قومه
َعَمػػى َأفَّ ُخُروَجػػُه َبػػْيَف َقْوِمػػِه ِفػػي  "اْلَفػاءُ "َفػػَدلَِّت : قػاؿ الطػػاهر ابػػف عاشػػور

ػْر َعػْف َشػْيٍء ِمػْف ِسػيَرِتهِ  ِه َكػاَف ِمػْف َأْجػؿِ ِزيَنِتػِه َبْعػَد َذِلػَؾ ُكمّْػ ـْ ُيَقصّْ ـْ ، َأنَّػػُه َلػ َوَلػػ
َبػْؿ َأْعَقَبَهػا ِبُخُروِجػِه َهػِذِا اْلِخْرَجػَة اْلَمِميَئػَة ، َيتَِّعْظ ِبِتْمَؾ اْلَمَواِعِظ َواَل َزَمًنا َقِصػيرًا

َرَفػَض : َأيْ ، "يُتُه َعَمى ِعْمـٍ ِعْنػِدي َفَخػَرجَ َقاَؿ ِإنََّما ُأوتِ ": َصَمًفا َواْزِدَهاًء. َفالتَّْقِديرُ 
، ِلَتْضػِميِنِه َمْعَنػى النُّػُزوؿِ  "َعمػى"ِبَحػْرِؼ  "َخػَرجَ "اْلَمْوِعَظَة ِبَقْوِلػِه َوِفْعِمػِه. َوَتْعِدَيػُة 

 .ها (ٔ) ُمَتَعاٍؿ ُمَتَرفّْعٌ  ِإَشاَرًة ِإَلى َأنَُّه ُخُروجٌ 
ليس المقصود منػه هػو ذـ ، زينتهأف ذكر خروجه عمى قومه في  :الثاني

وبيػاف ، بؿ المقصود منه هو بيػاف انبهػار النػاس بتمػؾ الزينػة، نوع تمؾ الزينة
والمػػراد أنػػه خػػرج فػػي زينػػة : مواقػػؼ النػػاس منهػػا حػػيف رأوهػػا. قػػاؿ الشػػوكاني

كما حكػى ، ولهذا تمنى الناظروف إليه أف يكوف لهـ مثمها، انبهر لها مف رآها
اَؿ الَّػػِذيَف ُيِريػػُدوَف اْلَحَيػػاَة الػػدُّْنَيا َياَلْيػػَت َلَنػػا ِمْثػػَؿ َمػػا ُأوِتػػَي َقػػ: اهلل عػػنهـ بقولػػه

 .ها (ٕ) نصيب وافر مف الدنيا: أي َقاُروُف ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيـٍ 
فخػرج عمػى قومػه : -تعػالى-أف المفهـو مف "الزينػة" فػي قولػه  :الثالث
وما فيهػا مػف ذهػب ، ورقيقه ومراكبهأنه خرج في أتباعه وحشمه : في زينته

ولػيس مجػرد ، ويتمنونهػا، وفضة و يرها مف النفائس التي ير ػب النػاس فيهػا

                                                           

 .ٖٛٔ، ٕٛٔ/ٕٓالتحرير والتنوير لمطاهر بف عاشور:  1))
 .ٕٙٔ/ٗفتح القدير لمشوكاني:  2))
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خروجػػه فػػي ثػػوب أحمػػر أو معصػػفر؛ إذ ال يعقػػؿ أف يكػػوف النػػاس قػػد انبهػػروا 
 لمجرد كونه خرج عميهـ في ثياب حمر أو معصفرة أو حتى في ثياب الحرير. 

ِإنَُّه َخَرَج َذاَت َيْوـٍ َعَمػى : ُمْخِبرًا َعْف َقاُروفَ  -َتَعاَلى-َيُقوُؿ : قاؿ ابف كثير
ِمْف َمرَاِكػَب َوَماَلِبػَس َعَمْيػِه َوَعَمػى َخَدِمػِه ، َوَتَجمٍُّؿ َباِهرٍ ، َقْوِمِه ِفي ِزيَنٍة َعِظيَمةٍ 

َتَمنَّػْوا َأْف ، رفهػا َوِزيَنِتَهػاَفَممَّا َرآُا َمْف ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوَيِميُؿ ِإَلى ُزخ، َوَحَشِمهِ 
ـْ ِمْثُؿ الَِّذي ُأْعِطيَ   .ها (ٔ) َلْو َكاَف َلُه

 َعَمػػى َقْومػػه ِفػػي ِزيَنتػػهَقػػاُروَف  َفَخػػَرجَ : وقػػاؿ فػػي "تفسػػير الجاللػػيف"
ِبَأْتَباِعػػِه اْلَكِثيػػِريَف ُرْكَباًنػػا ُمَتَحمّْػػيَف ِبَماَلِبػػس الػػذََّهب َواْلَحِريػػر َعَمػػى خيػػوؿ وبغػػاؿ 

 .ها (ٕ) متحمية
يَنػةُ "وَ : وقاؿ الطػاهر ابػف عاشػور َمػا ِبػِه َجَمػاُؿ الشَّػْيِء َوالتََّبػاِهي ِبػِه : "الزّْ

نََّمػػا ُفِصػػَمْت ُجْمَمػػةُ ، ...َواْلَخػػَدـِ  ِمػػَف الثَّْيػػاِب َوالطّْيػػِب َواْلَمرَاِكػػِب َوالسّْػػاَلحِ  قػػاَؿ : َواِ 
ـْ ُتْعَطؼْ  الَِّذيَف ُيِريُدوَف اْلَحياَة الدُّْنيا ُؿ َمْنِزَلَة َبػَدِؿ ااِلْشػِتَماِؿ ِلَمػا  ؛َوَل أِلَنََّها َتَتَنزَّ

يَنػةُ  ػا َيَتَمنَّػاُا الرَّاِ ُبػوَف ِفػ، اْشَتَمَمْت َعَمْيػِه الزّْ َوَذِلػَؾ َجػاِمٌع ، ي الػدُّْنَياِمػْف َأنََّهػا ِممَّ
ـْ َأْمَيػاٌؿ  ؛أِلَْحَواِؿ الرََّفاِهَيِة َوَعَمى َأْخَصِر َوْجهٍ  أِلَفَّ الَِّذيَف ُيِريُدوَف اْلَحَياَة الدُّْنَيا َلُهػ

ػا َتَمػبََّس ِبػِه َقػاُروُف ِمػفَ ، ُمْخَتِمَفٌة َوَرَ َباٌت ُمَتَفاِوَتةٌ  يَنػةِ  َفُكؿّّ َيَتَمنَّػى ُأْمِنَيػًة ِممَّ  الزّْ
 .ها (ٖ)

، قيػؿ فػي زينتػهفي كتب التفسير أقواؿ كثيرة لممفسريف مف السمؼ ممػا و 
، والخػدـ، بػؿ كػاف فيهػا أيضػا األتبػاع، فمـ تكف تمؾ الزينة مجرد الثياب الُحمر

                                                           

 .ٕ٘٘/ٙتفسير ابف كثير:  1))
 .ٜٔ٘ ص تفسير الجالليف 2))
 .ٕٛٔ/ٕٓعاشور: التحرير والتنوير لمطاهر ابف  3))
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و يػر ذلػؾ ، والسػالح، والطيػب، والػذهب، والمراكػب، والبغاؿ الشهب، والجواري
عمػى أنهػا مذمومػة عنػد اهلل أيضػا  وهػؿ لػو فهػؿ يسػتدؿ بػذلؾ ، مما قيؿ فيها

وقػد قيػؿ -، كاف قاروف قد خرج في ثياب ُصفر أو ُزْرٍؽ أو  يرها مف األلػواف
هػؿ سػيكوف ذلػؾ المػوف مكروهػا مػذموما ، (ٔ)-أيًضا إنه خرج في ثوب أخضػر

 عند اهلل لذلؾ!.
أف مػػػا روي مػػػف اةثػػػار فػػػي زينػػػة قػػػاروف عامتػػػه ممػػػا تمقػػػاا  :الرابااا 
وال في ، --وليس فيه شيء مرفوع إلى النبي ، عف أهؿ الكتابالمفسروف 

فكيؼ يسػتدؿ عمػى ذـ الثيػاب الُحمػر بأخبػار أهػؿ ، شرعنا ما يصدقه أو يكذبه
 الكتاب وقد ُأمرنا أف ال نصدقهـ وال نكذبهـ في مثؿ هذا .

أنه لو فرض ذـ الزينة بالثياب الحمػر فػي حػؽ قػاروف فػال يػدؿ  :الخامس
قػاؿ المهمػب فػي شػرحه قػد أباحػه لنػا.  --حقنػا؛ ألف اهلل عمى كراهته فػي 

فيػػه : ِفػػي ُحمَّػػٍة َحْمػػرَاءَ  --َوَخػػَرَج النَِّبػػيُّ : --عمػػى حػػديث أبػػي جحيفػػة 
وأنػػه يجػػوز لبػػاس ، والػػرد عمػػى مػػف كػػرا ذلػػؾ، إباحػػة لبػػاس الحمػػرة فػػي الثيػػاب

الممونػات وأجػؿ والحمػرة أشػهر ، الثياب الممونة لمسيد الكبير والزاهد فػي الػدنيا
، فخرج عمى قومه في زينتػه: -تعالى-وقد قيؿ في قوله ، الزينة في الدنيا

 قػؿ مػف حػـر زينػة اهلل: -تعػالى-ويؤيد هذا قوله ، رأنه خرج في ثياب ُحمْ 
 .ها (ٕ)فدخؿ فيه كؿ زينة مباحة ، [ٕٖ: ]األعراؼ
مرة عمومػا ذـ الحُ  عمى التي استدؿ بها شيف اإلسالـاألحاديث  وأما :ثانيا

وقػػد سػػبؽ بيػػاف ، وفػػي متونهػػا نكػارة، بػػؿ هػػي ضػعيفة، ال يصػػح شػػيء منهػافػ
                                                           

 .ٖٚٔ/ٖٔتفسير القرطبي:  1))
 .ٓٗ/ٕشرح صحيح البخاري البف بطاؿ:  2))
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"ُكْنػُت َيْوًمػا ِعْنػَد َزْيَنػَب : َقاَلػتْ ، كحػديث المػرأة مػف بنػي أسػد، ضعؼ أسػانيدها
ُُ ِثَياًبا َلَها ِبَمْغَرةٍ  --اْمرََأِة َرُسوِؿ المَِّه  َفَبْيَنا َنْحػُف َكػَذِلَؾ ِإْذ َطَمػَع ، َوَنْحُف َنْصُب
َفَممَّا رََأْت َذِلػَؾ َزْيَنػُب َعِمَمػْت َأفَّ ، َفَممَّا رََأى اْلَمْغَرَة َرَجعَ ، --َعَمْيَنا َرُسوُؿ المَِّه 

 ،َوَواَرْت ُكػؿَّ ُحْمػَرةٍ ، َفَأَخػَذْت َفَغَسػَمْت ِثَياَبَهػا، َقْد َكرَِا َمػا َفَعَمػتْ  --َرُسوَؿ المَِّه 
َـّ ِإفَّ َرُسوَؿ المَِّه  ـْ َيَر َشْيًئا َدَخػَؿ". ، َرَجَع َفاطََّمعَ  --ُث سػنادا ضػعيؼ و َفَممَّا َل ا 

 .جدا
َفرََأى ، ِفي َسَفرٍ  --َخَرْجَنا َمَع َرُسوِؿ المَِّه : َقاؿَ ، رَاِفِع ْبِف َخِديجٍ وحديث 
، ِسػػَيًة ِفيَهػػا ُخُيػػوُط ِعْهػػٍف ُحْمػػرٌ َعَمػػى َرَواِحِمَنػػا َوَعَمػػى ِإِبِمَنػػا َأكْ  --َرُسػػوُؿ المَّػػِه 

َفُقْمَنػا ِسػرَاًعا ِلَقػْوِؿ ، «َأاَل َأَرى َهِذِا اْلُحْمػَرَة َقػْد َعَمػْتُكـْ »: --َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه 
وفيػه َفَأَخْذَنا اأْلَْكِسَيَة َفَنَزْعَناَها َعْنَهػا. ، َحتَّى َنَفَر َبْعُض ِإِبِمَنا --َرُسوِؿ المَِّه 

 مجهوؿ.رجؿ 
فَّ ، اْلُحْمػَرُة ِمػْف ِزيَنػِة الشَّػْيَطافِ »: قػاؿ --عػف النبػي  الحسفوحديث  َواِ 

 .مرسؿ ضعيؼوهو «. الشَّْيَطاَف ُيِحبُّ اْلُحْمَرةَ 
-وال يصػح مػػف األحاديػػث التػػي اسػػتدؿ بهػا عمػػى كراهػػة الحمػػرة عنػػد اهلل 

-  أو في الشريعة عمومػا إال حػديث النهػي عػف الميػاثر الحمػر. قػاؿ شػيف
وذلػؾ يقتضػي أف تكػوف الحمػرة ، عف المياثر الحمػر --فقد نهى ": اإلسالـ

سػواء كانػت حريػرا أو لػـ ، والحػديث عػاـ فػي الميػاثر الحمػر، مؤثرة في النهػي
أف األحمػر بها دليؿ عمى  "الحمر"ولو كاف المراد بها الحرير فتخصيصه ، تكف

وذلػػؾ يقتضػػي أف يكػػوف لمحمػػرة تػػأثير فػػي ، مػػف الحريػػر أشػػد كراهػػة مػػف  يػػرا
 .ها (ٔ)" الكراهة

                                                           

شػػرح العمػػدة البػػف تيميػػة "مػػف أوؿ كتػػاب الصػػالة إلػػى آخػػر بػػاب آداب المشػػي إلػػى  1))
 .ٖٛٚالصالة": 
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فػي عنهػا نهػي مال المياثر الحمػر وال متعمَّؽ له بهذا الحديث؛ ألف: )قمت(
. ، بػؿ لكونهػا مػف الحريػر، ألجؿ كونها حمراء لـ ُيْنه عنها الحديث وهػو محػـر

فحنهػػا كانػػت مػػف ، الحمػػر التػػي جػػاء فيهػػا النهػػيوأمػػا الميػػاثر : قػػاؿ أبػػو عبيػػد
إف العمػة هػي كونهػا مػف : وقد قيػؿ، ها (ٔ) مراكب األعاجـ مف ديباج أو حرير

وأمػػا ، وقيػػؿ  يػػر ذلػػؾ ممػػا لػػيس لمُحمػػرة المجػػردة فيػػه مػػدخؿ، لبػػاس الكفػػار
 : ومما يشهد لذلؾ ما يمي، بما تعرؼ به وصفها بالحمرة فهو وصٌؼ لها

وأكثػػػر روايػػػات ، --أف الحػػػديث فػػػي "الصػػػحيحيف" مػػػف حػػػديث البػػػراء  -ٔ
، دوف تقييػدها بوصػؼ "الُحْمػر"، الحديث قد ورد فيها النهي عف "المياثر"

: فقػد خرجػه فػي "صػحيحه" بمفػظ، - بؿ لـ تػذكر هػذا المفظػة عنػد مسػمـ
ـَ " ةِ َوَعْف ، ِبالذََّهبِ  -َأْو َعْف َتَختُّـٍ  -َوَنَهاَنا َعْف َخَواِتي َوَعػِف ، ُشْرٍب ِباْلِفضَّ

ْسػَتْبَرِؽ َوالػدّْيَباجِ ، َوَعِف اْلَقسّْيّْ ، اْلَمَياِثرِ  وسػاؽ ، (2)"َوَعْف ُلْبِس اْلَحِريػِر َواإلِْ
ولـ يشر ، وفصؿ اختالؼ ألفاظ رواته فيه، مسمـ طرقا كثيرة لهذا الحديث
 (4)والنسػائي (3)ولػـ تػذكر كػذلؾ عنػد الترمػذي، إلى وصؼ المياثر بػالُحمر

وأكثػر الروايػات فػي البخػاري ، فخرجاا في "سننهما" بدوف وصؼ "الحمػر"
، فقػػد أخرجػػه فػػي "صػػحيحه" فػػي ثمانيػػة مواضػػع، تخمػػو مػػف هػػذا الوصػػؼ

 .(5) خمت خمسة منها عف هذا الوصؼ

                                                           

 .ٕ٘ٛ/ٔ ريب الحديث ألبي عبيد:  1))
 (.ٕٙٙٓ/ٖ٘ٙٔ/ٖصحيح مسمـ ) 2))
 (.ٓٙٚٔ/ٖٕٙ/ٗ)سنف الترمذي  3))
 (.ٜٖٓ٘/ٕٔٓ/ٛ(، و)ٜٖٜٔ/ٗ٘/ٗسنف النسائي ) 4))
   سػػبؽ تخػػريج المواضػػع الثالثػػة التػػي خػػرج اإلمػػاـ البخػػاري فيهػػا الحػػديث مػػع قيػػد 5))
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وهػػذا يػػدؿ عمػػى أف وصػػؼ الميػػاثر المنهػػي عنهػػا بأنهػػا "حمػػر" هػػو مجػػرد 
ال كاف ذلؾ اختصارا ، عمة لذلؾ النهيوليس ، وصؼ لها بما كانت تعرؼ به وا 

وفي ، وفي "مسمـ والترمذي والنسائي"، مخال بالمعنى في أكثر روايات الحديث
 ذلؾ مف البعد ما فيه. 

أف كؿ ما اقترف به النهي عف المياثر في الحديث هو مف المحرمات مف  -ٕ
ة والشرب بآنيػ، فقد ُنهي فيه عف التختـ بالذهب، الذهب والفضة والحرير

فدؿ ذلؾ عمى أف عمة النهي هو كونها ، وعف أنواع ثياب الحرير، الفضة
وأنػػه ذكرهػػا مقترنػػة بػػأنواع الحريػػر ألنهػػا مػػف األنػػواع التػػي ينهػػى ، حريػػرا

 فكمها مف باب واحد.، عنها منه
أنػػه قػػد ثبػػت فػػي "صػػحيح مسػػمـ" عػػف بعػػض الصػػحابة اسػػتعماؿ الميػػاثر  -ٖ

فقد أخرج ، مف  ير الحرير، (ٔ)ة وهو صبُ أحمر شديدة الحمر ، اأُلْرُجَواف
، َعْف َعْبِد اهلِل َمْوَلى َأْسَماَء ِبْنػِت َأِبػي َبْكػرٍ مسمـ في "صحيحه" مف طريؽ 

ـُ : َفَقاَلػتْ ،  َأْرَسَمْتِني َأْسػَماُء ِإَلػى َعْبػِد اهلِل ْبػِف ُعَمػرَ : َقاؿَ  َبَمَغِنػي َأنَّػَؾ ُتَحػرّْ
ـَ ِفي : َأْشَياَء َثاَلَثةً  َفَقػاَؿ ، َوَصػْوـَ َرَجػٍب ُكمّْػهِ ، َوِميثَػَرَة اأْلُْرُجػَوافِ ، الثَّْوبِ اْلَعَم
َفَهِذِا ، َوَأمَّا ِميَثَرُة اأْلُْرُجَوافِ ": وفيه، -فساؽ الحديث-: -- ِلي َعْبُد اهللِ 

                                                           

 /ٙٔٔ/ٚ(، و)ٖ٘ٙ٘/ٖٔٔ/ٚ(، و)٘ٚٔ٘/ٕٗ/ٚ"الحمػػػر"، وأمػػػا بدونػػػه ففػػػي: )  
 (.ٖٕ٘ٙ/ٕ٘/ٛ(، و)ٕٕٕٙ/ٜٗ/ٛ(، و)ٓ٘ٙ٘

(: قػػاؿ ٖٗ/ٗٔ: قػػاؿ النػػووي فػػي "شػػرح مسػػمـ" )-الهمػػزة والجػػيـبضػػـ -"األرجػػواف":  1))
أهؿ المغة و يرهـ: هو صبُ أحمر شديد الحمرة هكذا قاله أبو عبيد والجمهػور، وقػاؿ 
الفراء: هو الحمرة، وقاؿ ابف فارس: هو كؿ لوف أحمػر، وقيػؿ: هػو الصػوؼ األحمػر، 

 ه.وقاؿ الجوهري: هو شجر له نور أحمر أحسف ما يكوف. ا
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... الحػديث َفَرَجْعُت ِإَلى َأْسَماَء َفَخبَّْرُتَهػا، "َفِحَذا ِهَي ُأْرُجَوافٌ ، اهللِ  ِميَثَرُة َعْبدِ 
(ٔ). 

بػؿ  ،حريػر مػف وليسػت حمػراء أنهػا والمػراد :الحػديث هػذا عػف النووي قاؿ
، صػوؼ مػف تكػوف وقػد حريػر مف تكوف قد أنها سبؽ وقد ، يرا أو صوؼ مف
 .ها (ٕ)الحرير مف هي بالتي مخصوصة عنها النهي في الواردة األحاديث وأف

ينهػى عػف ميػاثر األرجػواف  فهذا أسماء لما بمغها أف ابف عمػر : )قمت(
ولمػا وصػمه الرسػوؿ أخػرج ، أرسمت إليه مستنكرة ذلؾ، المنسوجة مف الصوؼ

فهذا يدؿ عمػى أنهمػا ، ميثرته الحمراء متبرئا مف هذا القوؿ -م- له ابف عمر
والميػػاثر ليسػػت ممػػا يسػػتتر ، مػا عممػػا أحػػدا منػػع الميػػاثر لمجػػرد كونهػا حمػػراء

فمػو صػح ، لرحػاؿ والسػروج وتظهػر لمنػاسبؿ توضع عمػى ا، ويخفى استعماله
أو عمػػى  يرهمػػا عنػػد ، النهػػي عنهػػا لمجػػرد كونهػػا ُحْمػػرا أُلنكػػر عميهمػػا ذلػػؾ

 ولشاع ذلؾ بيف الناس.، ظهورا
وخػرج بهػا متزينػا فػي ، مػرات عديػدة لػبس األحمػر --أف النبػي  :ثالثا

 وأقػػػاـ هػػػو، لبسػػػها الحسػػػف والحسػػػيفأو ، أكبػػػر المجػػػامعحجػػػة الػػػوداع وهػػػي 
-- ولو كانت الحمرة مذمومػة معيبػة عنػد اهلل ، في قبة حمراء--  لنفػر

ولكػاف أبعػد ، ولما تمبس بهػا أعمػـ الخمػؽ بػاهلل وأتقػاهـ لػه، منها --النبي 
 .--الناس عما هو معيب مذمـو عند اهلل 

                                                           

ػِة َعَمػى  1)) صحيح مسمـ: كتاب المباس والزينة، َبػاُب َتْحػِريـِ اْسػِتْعَماِؿ ِإَنػاِء الػذََّهِب َواْلِفضَّ
َباَحػػِة اْلَعَمػػـِ  َباَحِتػػِه ِلمنَّْسػػاِء، َواِ  الرَّْجػػاِؿ َوالنَّْسػػاِء، َوَخػػاَتـِ الػػذََّهِب َواْلَحِريػػِر َعَمػػى الرَُّجػػِؿ، َواِ 

ـْ يَ   .(ٜٕٙٓ/ٔٗٙٔ/ٖ) ِزْد َعَمى َأْرَبِع َأَصاِبعَ َوَنْحِوِا ِلمرَُّجِؿ َما َل
 .ٖٗ/ٗٔشرح النووي عمى مسمـ:  2))
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، عف الثػوب األحمػر لما نهى عبد اهلل بف عمرو  --أف النبي  :رابعا
بؿ عمؿ ذلؾ مرة بكونها مف ، -تعالى-مذمومة عند اهلل لـ يبيف له أف الحمرة 

وليسػت هاتػاف العمتػاف ، ومرة أشػار إلػى أنهػا مػف لبػاس النسػاء، لباس الكفار
 .--لمنهي بأعظـ مف تعميمه بأف األحمر معيب مذمـو عند اهلل 

وقد ، وهي محبوبة مر وبة لمناس، أف الحمرة أجؿ الزينة وأعالها :خامسا
وزادا إيضاحا وبيانػا باإلنكػار ، عميهـ بحباحة الزينة كمها لهـ --امتف اهلل 

ـَ ِزيَنػػَة المَّػػِه الَِّتػػي َأْخػػَرَج ِلِعَبػػاِدِا - :-فقػػاؿ ، عمػػى مػػف حرمهػػا ُقػػْؿ َمػػْف َحػػرَّ
ْزِؽ ُقْؿ ِهَي ِلمَِّذيَف آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصػًة َيػْوـَ اْلقِ  َياَمػِة َوالطَّيَّْباِت ِمَف الرّْ

ػػُؿ اْةَيػػاِت ِلَقػػْوـٍ َيْعَمُمػػوفَ  ولػػو كانػػت الحمػػرة التػػي ، [ٕٖ: ]األعػػراؼ َكػػَذِلَؾ ُنَفصّْ
ثـ لـ يبيف لهـ  -تعالى-هي أعمى هذا الزينة وأجمها مذمومة معيبة عند اهلل 

لكػاف ذلػؾ ، فػي حػديث صػحيح --وال أخبػرهـ عنػه رسػوله ، ذلؾ فػي كتابػه
  وهو  ير جائز أصال.، تمبيسا شديدا وتعمية عميهـ

والحمػرة لػوف ، أنه لـ يأت في الشريعة ذـ لموف مف األلواف لذاتػه :سادسا
 فال يتوجه لها ذـ لمجرد كونها حمرة.، شأنه شأنها، منها

 -عمومػػامػػرة الحُ أو -الثيػػاب الُحْمػػر عمػػى ذـ  أدلػػتهـف فتبػػيف بهػػذا كمػػه أ
 أعمـ.واهلل ، ال تنتهض حجًة لمداللة عمى ذلؾ --عند اهلل 

وحمال ، طريقتهم في الجم  بين األحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة: ثانًيا
 : وعدم التحريم، األحمر على أنه لبسه لبيان الجواز --أحاديث لبس النبي 

 : وهذا جمع ضعيؼ؛ ألف فيه إشكاال مف جهتيف
 مَّظ في شأف لباس األحمر في بعض األحاديػث  --أف النبي  :األولى

لمػػا  -م- أمػػر عبػػد اهلل بػػف عمػػرو --حتػػى إنػػه ، الصػػحيحة تغميظػػا شػػديدا
فمػـ يكػف ليكػرا األحمػر هػذا الكراهػة ، أف يحرقهمػا معصػفريفرأى عميه ثػوبيف 
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 يبيح لبسه.ثـ  الشديدة
قػػد تػػزيف بهػػا فػػي مكػػة فػػي حجػػة الػػوداع وفػػي  --أف النبػػي  :الثانيااة

ولػػػو أراد بمبسػػػها بيػػػاف أف النهػػػي لػػػيس ، وألبسػػػها الحسػػػف والحسػػػيف،  يرهػػػا
أو أقػػر ، -فػي ذلػؾ --كمػا هػي عادتػػه -لمتحػريـ القتصػر عمػى فعمهػػا مػرة 

فأمػا أف ، فػي ذلػؾ --أو نحو ذلؾ مما هو معمػـو مػف سػيرته ، أحدا عميها
ويمبسػها الحسػف ، بها متزينا في أكبر المجػامع يتزيى بها مرات عديدة ويخرج

 بؿ أمارة الجواز دوف كراهة.، فهذا ليست أمارة الكراهة، والحسيف
 وحمػػؿ لبسػػه، فاتضػػح بهػػذا أف حمػػؿ النهػػي فػػي األحاديػػث عمػػى الكراهػػة

-- وال يصػػمح ، ال يحػػؿ اإلشػػكاؿ، ل حمػػر عمػػى بيػػاف الجػػواز وعػػدـ التحػػريـ
 لمجمع بيف األحاديث.

 :ارًشة خفيف راٌ يا دٌٔ ،ارًشة انشذيذ األمحش نبظ رشاْت :انشابع انمٕل
وكػػرا الشػػديد ، ومػػنهـ مػػف رخػػص فيمػػا حمرتػػه خفيفػػة: قػػاؿ ابػػف رجػػب

وفي "صحيح ، ورجحه كثير مف أصحابنا، وروي ذلؾ عف مالؾ وأحمد، الحمرة
وخرجػػه ، نهػػى عػف لػػبس المعصػفر --أف النبػي ، -- مسػمـ" عػف عمػػي

 .ها (ٔ)المشبع بالعصفر : "المفدـ". و"المفدـ": فيهوزاد ، النسائي
بهجتػه  ذهبػت فقػد ونحػوا المػورد مثؿ الحمرة الخفيؼ فأما :تيمية ابف وقاؿ
الرخصػة  فػي جػاءت التػي واألحاديػث ،يكػرا فػال صفراأل مف قريبا وصار ،وتوقدا

 .ها (ٕ) "خفيفة حمرته كانت فا  و  حمرأ يسمى فحنه ؛هذا عمى محمولة األحمر في

                                                           

 .ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕفتح الباري البف رجب:  1))
شػػرح العمػػدة لشػػيف اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة "مػػف أوؿ كتػػاب الصػػالة إلػػى آخػػر بػػاب آداب  2))

 .ٖٓٛالمشي إلى الصالة": 
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يكرا لبس الثوب المشػبع بػالحمرة : القوؿ الثالث: وقاؿ الحافظ في "الفتح"
وكػػأف ، دوف مػػا كػػاف صػػبغه خفيفػػا. جػػاء ذلػػؾ عػػف عطػػاء وطػػاوس ومجاهػػد

 .ها (ٔ)المذكور قريبا في المفدـ  -م- الحجة فيه حديث ابف عمر
فػػي ذلػػؾ حػػديث ضػػعيؼ ال تقػػـو بػػه  -م- لكػػف حػػديث ابػػف عمػػر: )قمػػت(

، معمولػة --والزيادة الػواردة فػي "سػنف النسػائي" مػف حػديث عمػي ، الحجة
ولػػيس فػػي ، ولعمهػػا مػػف تفسػػير الػػراوي، فالحػػديث فػػي "صػػحيح مسػػمـ" بػػدونها

 السنة الصحيحة التفريؽ بيف الحمرة الخفيفة والحمرة الشديدة في الثياب.
حتشيى نبظ األمحش اخلانص انزي نيظ فيّ نإٌ خخاش : انمٕل اخلايظ

  :ٔإباحتّ إرا راٌ فيّ نٌٕ خخش يع األمحش، عٕاد أٔ غريًْا ربياض أٔ
اليمانيػة  الحمػؿ فػحف الحمػراء الحمػة فػي الػواردة األحاديػث تحمؿ ذلؾ وعمى

 .(ٕ)وهو قوؿ بعض الحنفية والحنابمة،  البا تكوف ذات خطوط حمر و يرها
ـْ َأفَّ اْلُحمَّػػَة : َوِفػػي "َفػػْتِح اْلَقػػِديِر": قػػاؿ ابػػف نجػػيـ فػػي "البحػػر الرائػػؽ" َواْعَمػػ

اَل َأنََّهػا َأْحَمػُر ، اْلَحْمرَاَء ِعَباَرٌة َعْف َثْوَبْيِف ِمْف اْلَيَمِف ِفيِهَما ُخُطوٌط ُحْمػٌر َوُخْضػرٌ 
َعػْف لُػْبِس اأْلَْحَمػِر َكَمػا َرَواُا  . ِبػَدِليِؿ َنْهِيػهِ ها َبْحٌت َفْمَيُكْف َمْحَمُؿ اْلُبْرَدِة َأَحَدُهَما

ـٌ َعَمػػى اْلِفْعػػؿِ ، اُودَأُبػػو دَ  ـٌ َعَمػػى اْلُمِبػػيِح َلػػْو َتَعاَرَضػػا ، َواْلَقػػْوُؿ ُمَقػػدَّ َواْلَحػػاِظُر ُمَقػػدَّ
ـْ َيَتَعاَرَضا ِباْلَحْمِؿ اْلَمْذُكورِ   .ها (ٖ) َفَكْيَؼ إَذا َل

، ورداء إزار والحمػة ،حمػراء حمػة -- ولػبس :"الهػدي" فػي القػيـ ابػف قاؿو 
                                                           

 .ٖٙٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  1))
، وفػػػتح البػػػاري البػػػف حجػػػر: ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٙالموسػػػوعة الفقهيػػػة الكويتيػػػة:  وينظػػػر: 2))

ٔٓ/ٖٓ٘. 
 .ٔٚٔ/ٕالبحر الرائؽ البف نجيـ الحنفي:  3))
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 و مط مف ظف أنها كانت حمراء بحتػا ال، لمثوبيف معا وال تكوف الحمة إال اسما

نما ، يرا يخالطها حمػر مػع  بخطػوط منسػوجاف يمانياف برداف :الحمراء الحمة وا 
 وهي معروفة بهذا االسـ باعتبػار مػا فيهػا مػف، كسائر البرود اليمنية، األسود

ال ،الحمر الخطوط لبس جواز  وفي ،... النهي أشد عنه منهي البحت فاألحمر وا 
فكيػؼ ، وأمػا كراهتػه فشػديدة جػدا، و يرهػا نظػر (ٔ) األحمر مف الثياب والجػوخ

نمػػا ، لقػد أعػػاذا اهلل منػه، كػال، أنػػه لػبس األحمػر القػػاني --يظػف بػالنبي  وا 
 .ها (ٕ)واهلل أعمـ ، وقعت الشبهة مف لفظ الحمة الحمراء

مػػف  يػػر معػػارض النهػػي عػػف لػػبس  --وقػػد صػػح عنػػه : وقػػاؿ أيضػػا
أحمريف أف  ثوبيف عميه رأى لما -م- عمرو بف اهلل عبد وأمر ،واألحمر المعصفر
والػذي يقػـو ، فمـ يكف ليكرا األحمػر هػذا الكراهػة الشػديدة ثػـ يمبسػه، يحرقهما

 .ها (ٖ)عميه الدليؿ تحريـ لباس األحمر أو كراهيته كراهية شديدة 
إنمػا كانػت بػردا  --فالحمة الحمراء التي لبسها النبػي : وقاؿ ابف رجب

 .ها (ٗ)ولـ يكف كمه أحمر ، مخططا فيه خطط حمر
لػػـ تكػػف  --لكػػف دعػػوى أف الحمػػة الحمػػراء التػػي لبسػػها النبػػي : )قمػػت(

 أنهػػػا مخالفػػػة لظػػػاهر لفػػػظو ال سػػػيما ، حمػػػراء خالصػػػة تحتػػػاج لػػػدليؿ صػػػحيح
قػػد وصػػفها بأنهػػا  -وهػػو مػػف أهػػؿ المغػػة والمسػػاف-الحػػديث؛ فػػحف الصػػحابي 

، فينبغي حممها عمى األحمػر الخػالص؛ ألنػه هػو المعنػى الحقيقػي لهػا، حمراء
                                                           

 (.٘ٗٔ/ٔ"الجوخ": )الجوخ( َنِسيج صفيؽ مف الصُّوؼ. )المعجـ الوسيط:  1))
 .ٖٗٔ-ٕٖٔ/ٔزاد المعاد البف القيـ:  2))
 .ٕٙٗ/ٔ: المصدر السابؽ 3))
 .ٖٚٗ/ٕالباري البف رجب: فتح  4))
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وال يصػػار إلػػى التأويػػؿ ، هػػو األصػػؿقومػػه وحمػػؿ مقالػػة الصػػحابي عمػػى لغػػة 
إال بدليؿ صارؼ عمى ما هػو مقػرر ، إلى معنى آخر، وصرؼ المفظ عف ظاهرا

ال صار تحكما بال دليؿ.، في األصوؿ  وا 
يمػػػبس بػػردا اأْلَْحَمػػر ِفػػػي  --َف َكػػا: منػػاوي فػػي "فػػػيض القػػدير"قػػاؿ ال

َفِفيػِه رد عمػى مػف كػرا ، ليبيف حؿ لػبس مثػؿ َذِلػؾ ِفيَهػا: َأي، اْلِعيَدْيِف َواْلُجُمَعة
ـُ َأف الُمػرَاد بػاألحمر ُهَنػا َمػا ُهػَو ُذو خطػوط تحكػـ اَل ، لبس اأْلَْحَمر القاني َوزْع

، اأْلَْحَمػر َفُهػَو متعمػؽ َجاِهػؿ َومػف أنكػر ِلَبػاس: َدِليؿ َعَمْيِه. َقاَؿ ِفي "المطامح"
ْسػَنادا لَماِلػػؾ َباِطػػؿ َأنػػه أفتػى بقتػػؿ رجػػؿ َعػػاَب : َومػػف مجازفػات اْبػػف اْلَعَرِبػػيّ ، َواِ 

َكَمػا ذكػرا ، َوقتؿ بفتيػاا --لبس اأْلَْحَمر؛ أِلَنَُّه َعاَب لبسة لبسَها َرُسوؿ اهلل 
قدامه عمى سفؾ ، َوَهَذا تهور َ ِريب، ِفي "المطامح" ، ِدَماء اْلُمسمميف َعِجيبوا 

 .ها (ٔ)ويبوء بالخزي مف اْعتدى ، وسيخاصمه َهَذا اْلَقِتيؿ َ دا
يخفػاؾ  وال :القػوؿ بهػذا قػاؿ مػف بعض عمى ردا معرض في الشوكاني وقاؿ

والواجػب الحمػؿ ، أف الصحابي قد وصػفها بأنهػا حمػراء وهػو مػف أهػؿ المسػاف
أعنػي كػوف -والمصير إلى المجاز ، عمى المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت

 ال يحمؿ ذلؾ الوصؼ عميه إال لموجب. -بعضها أحمر دوف بعض
فميس في كتب المغة ما يشػهد : فحف أراد أف ذلؾ معنى الحمة الحمراء لغةً 

ف أراد أف ذلؾ حقيقة شرعية فيها، لذلؾ فالحقائؽ الشػرعية ال تثبػت بمجػرد : وا 
ألنهػػا لسػػانه ، بي عمػػى لغػػة العػػربوالواجػػب حمػػؿ مقالػػة ذلػػؾ الصػػحا، الػػدعوى

فمع كوف : إنما فسرها بذلؾ التفسير لمجمع بيف األدلة: فحف قاؿ، ولساف قومه
ال ممجػأ ، إنهػا الحمػراء البحػت: كالمه آبيا عف ذلؾ لتصريحه بتغمػيط مػف قػاؿ

                                                           

 .ٕٙٗ/٘فيض القدير لممناوي:  1))
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مع أف حممه الحمة الحمراء عمػى مػا ذكػر ، إليه إلمكاف الجمع بدونه كما ذكرنا
عمػػى القػػـو الػػذيف رأى  --ينػػافي مػػا احػػتج بػػه فػػي أثنػػاء كالمػػه مػػف إنكػػارا 

وفيػػه دليػػؿ عمػػى كراهيػػة مػػا فيػػه ، عمػػى رواحمهػػـ أكسػػية فيهػػا خطػػوط حمػػر
 .ها (ٔ) وتمؾ الحمة كذلؾ بتأويمه، الخطوط

َوتَْأِويُمَها ِبَذاِت اْلُخُطوِط : وقاؿ الشرنباللي في "حاشيته" عمى "درر الحكاـ"
ـْ ِعْنػػَد ُكػػؿّْ َوِلمػػدَِّليِؿ اْلَقْطِعػػيّْ اْلُمْثِبػػِت ِحمَّػػُه ِبَقْوِلػػِه َتَعػػاَلى ، َمػػْرُدودٌ  ُخػػُذوا ِزيَنػػَتُك
ْـّ إْجػرَاُؤُا َعَمػى ، [ ؛ أِلَفَّ اْلَمػْأُموَر ِبَأْخػِذِا َعػاّـّ ٖٔ: ]األعراؼ َمْسِجدٍ  ـُ اْلَعػا َوُحْكػ
رٌ  ُعُموِمهِ   .ها (ٕ) .َكَما ُهَو ُمَقرَّ

أف حممػػه : وجػػه الغمػػط الحاصػػؿ مػػف ابػػف القػػيـ: وقػػاؿ فػػي "تحفػػة األكمػػؿ"
فػحف زعػـ أنػه عػرؼ ذلػؾ الػزمف ، الحمة عمى ما ذكرا ال يشهد له لغة وال شػرع

 .ها (ٖ)أيف دليمؾ عمى ذلؾ  : قمنا له
جإاص نبغاّ يف انبيإث ٔأفُيات اناذٔس ٔرشاْتاّ يف  :انمٕل انغادط

  احملافم ٔاألعٕاق ٔحنْٕا.
وهػو قػوؿ ، ها (ٗ) -م- جاء ذلؾ عف ابف عبػاس: قاؿ الحافظ في "الفتح"

 مالؾ في "الموطأ".
وسػػػمعت مالكػػػا يقػػػوؿ فػػػي المالحػػػؼ : قػػػاؿ يحيػػػى: فػػػي "الموطػػػأ"جػػػاء 

، ال أعمػـ مػف ذلػؾ شػيئا حرامػا: قاؿ، المعصفرة في البيوت لمرجاؿ وفي األفنية
                                                           

 .ٗٔٔ/ٕنيؿ األوطار:  1))
 .ٕٖٔ/ٔحاشية الشرنباللي عمى درر الحكاـ شرح  رر األحكاـ لمال خسرو:  2))
 .ٜ ص تحفة األكمؿ 3))
 .ٖٙٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  4))
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 .ها (ٔ)و ير ذلؾ مف المباس أحب إلي 
كاف  إف األحمر لبس عف النهي أف المقاـ هذا في والتحقيؽ :الحافظ وقاؿ

ف ،...الحمراء الميثرة في كالقوؿ فيه فالقوؿ الكفار لبس أنه أجؿ مف كاف  وا 
النهي  فيكوف بالنساء التشبه عف الزجر إلى راجع فهو النساء زي أنه أجؿ مف
ف ،لذاته ال عنه ، ذلؾ يقع حيث فيمنع المروءة خـر أو الشهرة أجؿ مف كاف وا 

ال فيقوى ما ذهب إليه مالؾ مف التفرقة بيف المحافؿ والبيوت   .ها (ٕ)وا 
الحمػػة الحمػػراء فػػي مكػػة فػػي حجػػة  --لكػػف قػػد لػػبس النبػػي : )قمػػت(

 وخرج بها عمى الناس في أكبر المجامع والمحافؿ.، الوداع
، يُغج أٌ لبم صبغ ٔيا ،َغج بعذيا صبغ يا بني انتفشيك :انغابع انمٕل

 ، ٔميُع يا صبغ بعذ انُغج، فيجٕص نبظ يا راٌ صبغ غضنّ ثى َغج
ليه ذهب الخطابي  وأبو موسى المديني.، والبيهقي، وا 

"ورأيته في حمة حمراء : --قاؿ الخطابي في شرحه عمى حديث البراء 
الرجػػػاؿ عػػػف لػػػػبس  --قػػػد نهػػػى رسػػػوؿ اهلل : لػػػـ أر شػػػيئًا أحسػػػف منػػػه"

فكػاف ذلػؾ منصػرفًا إلػى مػا صػبُ مػف ، وكرا لهـ الحمرة في المباس، المعصفر
 فأما ما صبُ  زله ثـ نسج فغير داخؿ في النهي.، الثياب بعد النسج

والحمؿ إنما هي برود اليمف حمر وصفر وخضر وما بيف ذلؾ مف األلواف 
وهػػي ، الحمػػؿ وهػػي ال تصػػبُ بعػػد النسػػج ولكػػف يصػػبُ الغػػزؿ ثػػـ يتخػػذ منػػه

 .(ٖ) ها ثـ يصبُ، بصَ عْ ألف  زله يُ : ابً صَ وسمي عُ  بُ صَ العُ 
                                                           

 .ٜٔٔ/ٕالموطأ:  1))
 .ٖٙٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  2) )
 .ٖٜٔ/ٗمعالـ السنف لمخطابي:  3))
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، وروينا سوى ذلؾ أحاديث في كراهية الُحْمرة: وقاؿ البيهقي في "المعرفة"
 .ها (ٔ)فيشبه أف يكوف الذي كرا ما يصبُ زينة بعدما ينسج 

َحػِديَثْيِف آَخػَرْيِف ِفػي َكرَاِهَيػِة َوَرَوى َأُبو َداُوَد ِفي ِكتَاِبػِه : وقاؿ في "الشعب"
َُ ِبَهػا الثَّػْوُب َبْعػَد َمػا ُيْنَسػجُ ، اْلُحْمَرةِ  ػا َمػا ، َفُيْحَتَمػُؿ َأنَّػُه ِإنََّمػا َكرَِهَهػا ِإَذا ُصػِب َفَأمَّ

َـّ ُنِسَج َفَغْيُر َداِخٍؿ ِفي اْلَكرَاِهَيةِ  َُ َ ْزُلُه ُث  .ها (ٕ) ُصِب
وُكرِا لهػـ ، ُنِهى الرّْجاُؿ عف ُلبس الُمعصَفروقد : وقاؿ أبو موسى المديني

َُ بعػػد النَّْسػج، الُحمػرُة فػػي المّْبػػاس ػػا مػػا ُصػػِبُ ، وذلػؾ ُمنصػػِرٌؼ إلػػى مػا ُصػػِب فأمَّ
ثػـ ، ُبروُد الػَيَمف َذُوو ألػواٍف ُيَصػبُ الَغػْزؿ: والُحَمؿُ ، فَغير داخٍؿ في النَّهى زله 

 .ها (ٖ) وهي الُعَصب، ُتتَّخذ منه الُحَمؿ
   وقد رد بعض أو نسج أواًل ال أدري ما الفرؽ بيف كونه صبُ أواًل : )قمت(

 .ها (ٗ)َبْيَنُهَما َفْرؽَ  اَل  َأنَّهُ  َوالظَّاِهرُ  :القاري عمي المال فقاؿ هذا العمـ أهؿ
 :--نبظ األمحش يطهما؛ التذاء بانُبي  اعتحباب: انمٕل انثايٍ

وقد ، قد لبسها --وهو قوؿ لمشرنباللي في "تحفة األكمؿ"؛ ألف النبي 
 أمرنا أف نقتدي به.
ووجػدنا النهػي عػف ، لـ نجد نصػا قطعيػًا إلثبػات الحرمػة: قاؿ الشرنباللي

وبانتفػاء ، لبسه لعمة قامت بالفاعؿ مػف تشػبه بالنسػاء أو باألعػاجـ أو التكبػر
وعػػروض ، -تعػػالى-إلظهػػار نعمػػة اهلل العمػػة تػػزوؿ الكراهػػة بػػحخالص النيػػة 

                                                           

 .ٗ٘ٗ/ٕمعرفة السنف واةثار لمبيهقي:  1))
 .ٜٖٖ/ٛشعب اإليماف لمبيهقي:  2))
 .ٕ٘/ٔالمجموع المغيث في  ريبي القرآف والحديث ألبي موسى المديني:  3))
 .٘ٔٔ/ٔجمع الوسائؿ لممال عمي القاري:  4))
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ووجدنا نص اإلماـ األعظـ عمى الجػواز ، الكراهة لمصبُ بالنجس تزوؿ بغسمه
ووجػػػدنا فػػػي ، وهػػػو إطػػػالؽ األمػػػر بأخػػػذ الزينػػػة، دلػػػيال قطعيػػػا عمػػػى اإلباحػػػة

بؿ يثبػت االسػتحباب اقتػداء ، وبه تنتفي الحرمة والكراهة، "الصحيحيف" موجبه
 .ها --بالنبي 

: ينظػر فيهػا -- أفعػاؿ النبػي"أف : المشػهور فػي أصػوؿ الفقػه: )قمت(
كاألكؿ والشرب والمبػاس والقيػاـ والقعػود ونحػو ، فحف لـ يكف عمى سبيؿ القربة

اْلَمْشػُهوُر ِفػي ُكتُػِب : . وقػاؿ الزركشػي(ٔ)" فحنػه يػدؿ عمػى أنػه فعػؿ مبػاح، هذا
َباَحةِ   .ها (ٕ) اأْلُُصوِؿ َأنَُّه َيُدؿُّ َعَمى اإلِْ

ومف خالؿ األقواؿ السػابقة نػرى أف أصػحابها قػد ذهبػوا إلػى عػدـ : )قمت(
وقػػد ذهػػب آخػػروف إلػػى ، التفريػػؽ بػػيف المعصػػفر واألحمػػر فػػي الحكػػـ عنػػدهـ

 : كما يمي، اختصاص المعصفر بالنهي دوف ما صبُ بغير العصفر
  :حتشيى يا صبغ بانعصفش خاصت دٌٔ يا صبغ بغريِ: انمٕل انتاعع

ليه البر  عبد وابف ،(ٖ)الرفعة وابف كالحميمي الشافعية مف جماعة ذهب وا 
ومف صمى مف : فقاؿ في "المحمى"، وهو مذهب ابف حـز، (ٗ)مف المالكية

ال فال  الرجاؿ وهو البس معصفرا بطمت صالته إذا كاف ذكرا عالما بالنهي وا 
 .ها (٘) ها ...؛ والصالة فيه جائزة لمنساء

                                                           

 .ٖٗٚ/ٖالعدة في أصوؿ الفقه لمقاضي أبي يعمى:  1))
 .ٖٕ/ٙالبحر المحيط لمزركشي:  2))
 ، وتحريػػػر الفتػػػاوىٖ٘٘/ٕالػػػنجـ الوهػػػاج فػػػي شػػػرح المنهػػػاج لمػػػدميري الشػػػافعي:  3))

 .ٙٗٗ/ٔالبف العراقي: 
 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  4))
((5  :  .ٜٖٓ-ٜٖٛ/ٕالمحمى البف حـز
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وهػػو المصػػبوغ ، عػػف الثػػوب المعصػػفرإنمػػا ورد النهػػي : وقػػاؿ الشػػوكاني
فػال ، وصبُ العصفر يكوف أحمر عمى نوع خاص مػف أنػواع الحمػرة، المعصفر

لمحمػة الحمػراء؛ إلمكػاف الجمػع بػأف تمػؾ  --يعارض هذا ما ثبت مف لبسػه 
 .ها (ٔ)الحمة الحمراء كانت مصبو ة بغير العصفر 

خػػاص مػػف  ألف النهػػي فػػي هػػذا األحاديػػث يتوجػػه إلػػى نػػوع: أيًضػػا وقػػاؿ
 .ها (ٕ)وهي الحمرة الحاصمة عف صباغ العصفر ، الحمرة

وما الفارؽ بػيف الحمػرة الحاصػمة مػف العصػفر والحمػرة الحاصػمة : )قمت(
 واهلل أعمـ.، مف  يرا إذا كاف الموف واحدا  الظاهر أف ال فرؽ بينهما

اختصػػاص النهػػي بمػػا : القػػوؿ السػػادس: فقػػاؿ: هػػذا القػػوؿ الحػػافظُ  َردَّ و 
، منػع مػا صػبُ بغيػرا مػف األصػباغوال يُ ، المعصػفر لػورود النهػي عنػهيصبُ ب

 .ها (ٖ)رة المتقدـ غْ ويعكر عميه حديث المَ 
رة ضػػػعيؼ ال يقػػػاـو أحاديػػػث النهػػػي عػػػف المعصػػػفر ْغػػػحػػػديث المَ : )قمػػػت(

وقػد حكػى ابػف عبػد البػر اإلجمػاع ، -ك- ثـ هو وارد فػي ثيػاب زينػب، لمرجاؿ
فػػي  يػػر -لمنسػػاء  و يرهػػا والمصػػبوغ بػػالمغرةعمػػى جػػواز األحمػػر والمعصػػفر 

وأمػا ، ولكف الكراهة فيها صػحيحة لمرجػاؿ خاصػة: . قاؿ ابف عبد البر-اإلحراـ
النسػاء فػحف العممػاء ال يختمفػوف فػي جػواز لباسػهف المعصػفر المفػدـ والمػورد 

و"المػػورد" ، المشػػبع حمػػرة: "الُمَفػػدَّـ" عنػػد أهػػؿ المغػػة: وقػػاؿ، ها (ٗ) ؽشَّػػمَ والمُ 
                                                           

 .ٖٛٚ ص السيؿ الجرار لمشوكاني 1))
 .ٓٔٔ/ٕنيؿ األوطار:  2))
 .ٖ٘ٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  3))
 .ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  4))
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: وأمػا "الُمَمشَّػؽ"، مػأخوذ مػف لػوف الػورد -واهلل أعمػـ-كأنه ، دونه في الحمرة
: يقػػاؿ لمثػػوب المصػػبوغ بػػه، هػػو المغػػرة أو شػػبهها، فطػػيف أحمػػر يصػػبُ بػػه

 .ها (ٔ)ُمَمشَّؽ 
  :رشاْت املعصفش فمط دٌٔ يا صبغ بغريِ: انمٕل انعاشش

ليه مػاؿ ابػف ، وهو قوؿ بعض الحنابمة، عزاا الترمذي لبعض أهؿ العمـ وا 
 .(ٕ)قدامة في "المغني" 

"مػر : قػاؿ، -م- عقب حػديث عبػداهلل بػف عمػرو "سننه"قاؿ الترمذي في 
: عميػه" -- النبػي يػرد فمػـ -- النبػي عمػى فسػمـ أحمػراف ثوباف وعميه رجؿ

ورأوا أف مػػا ، ومعنػػى هػػذا الحػػديث عنػػد أهػػؿ العمػػـ أنهػػـ كرهػػوا لػػبس المعصػػفر
 .(ٖ) ها إذا لـ يكف معصفراً ،  ير ذلؾ فال بأس بهصبُ بالحمرة بالمدر أو 
 : انمٕل ارادي عشش

 
 رشاْت املعصفش امل
 
 ف
 
ا ، و فمطذ

 
د
 
س
 
إ
 
-دٌٔ يا رااٌ ي

ا أٔ ،-ارًشة خفيف
 
م
 
ش
 
ً
 
  :يكشِ فال -انعصفش بغري أمحش صبغا بٕغايص- ي

  .(ٗ)أيضا المدنييف لبعض عبدالبر ابف وعزاا ،"المدونة" في مالؾ قوؿ وهو
َهػػْؿ َكػػاَف َماِلػػٌؾ َيْكػػَرُا الثَّػػْوَب اْلَمْصػػُبوَغ : ُقْمػػُت اِلْبػػِف اْلَقاِسػػـِ : قػػاؿ سػػحنوف

ـَ : َقػاَؿ َماِلػؾٌ : ِباْلُعْصُفِر ِلمرَّْجاِؿ َوالنَّْساِء َأْف ُيْحِرُمػوا ِفيػِه  َقػاؿَ  َأْكػَرُا الثَّػْوَب اْلُمَفػدَّ
َوَكرَِهػػُه : . َقػػاؿَ (٘)ُمػػوا ِفػػي َذِلػػَؾ أِلَنَّػػُه َيْنػػَتِفُض ِباْلُعْصػػُفِر ِلمرَّْجػػاِؿ َوالنَّْسػػاِء َأْف ُيْحرِ 
                                                           

 .ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  1))
 .ٕٓٗ/ٔالمغني البف قدامة:  2))
 .ٙٔٔ/٘سنف الترمذي:  3))
 .ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  4))
  ، وذكػر تفسػيرا آخػر، ٘ينتفض: أي: يتناثر. ذكرا الشػرنباللي فػي "تحفػة األكمػؿ":  5))
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ٕٔٛٓ 

. ْحرَاـِ  َأْيًضا ِلمرَّْجاِؿ ِفي َ ْيِر اإلِْ
ُِ َكاَف َيْكَرُهُه َماِلٌؾ : ُقْمُت اِلْبِف اْلَقاِسـِ  ْب  َأيُّ الصَّ

ـُ الَّػػِذي َيْنػػَتِفُض : َقػػاؿَ  ـْ َيُكػػْف َيػػَرى ، اْلػػَوْرُس َوالزَّْعَفػػرَاُف َواْلُعْصػػُفُر اْلُمَفػػدَّ َوَلػػ
 .ها (ٔ)ِباْلُمَمشَِّؽ َواْلُمَورَِّد َبْأًسا 

وبػيف ، المعصفر المفػدـ التفريؽ في المباس بيفولـ يرتض ابف عبد البر 
 وذهػػػب إلػػػػى المنػػػػع مػػػف كػػػػؿ معصػػػػفر؛ ألف النبػػػػي، المعصػػػفر  يػػػػر المفػػػػدـ

-- بػؿ جػاء نهيػه ، لـ يخص نوعا مف المصبوغ بالعصفر--  عامػا فػي
 كؿ معصفر.

                                                           

، ولعمه إذا اشتد صبُ الثوب بالعصفر ظهػرت -عمى اعتبار كونه طيبا-أي: يفوح   
فيه رائحة العصفر، فمنعه بعض العمماء لممحـر ألنه منهي عف الطيب. وقػاؿ العينػي 

نٖٙٔ/ٜفػػي "العمػػدة":  مػػا يكػػرا لػػبس المشػػبعات ألنهػػا تػػنفض، وذهػػب : قػػاؿ مالػػؾ: وا 
الشافعي إلى أنه إف كاف بحيث لو أصابه الماء فاحت الرائحة منه لـ يجز استعماله، 
وحكػػى إمػػاـ الحػػرميف فيمػػا إذا بقػػي المػػوف فقػػط وجهػػيف مبنيػػيف عمػػى الخػػالؼ فػػي أف 

مػا  سػؿ مجرد الموف هؿ يعتبر  قاؿ الرافعي: والصحيح أنه ال يعتبر، وقاؿ أصحابنا: 
مف ذلؾ حتى صار ال ينفض فال بأس بمبسه في اإلحراـ، وهو المنقوؿ عف سعيد بػف 
جبيػػػر وعطػػػاء بػػػف أبػػػي ربػػػاح والحسػػػف وطػػػاووس وقتػػػادة والنخعػػػي والثػػػوري وأحمػػػد 
سحاؽ وأبي ثور، ومعنى: ال ينفض، ال يتنػاثر صػبغه. وقيػؿ: ال يفػوح ريحػه، وهمػا  وا 

ى زواؿ الرائحػة، حتػى لػو كػاف ال يتنػاثر منقوالف عف محمد بػف الحسػف، والتعويػؿ عمػ
صبغه، ولكنه يفوح ريحه يمنع مف ذلؾ، ألف ذلؾ دليؿ بقاء الطيػب، إذ الطيػب مػا لػه 

، وينظػػر: التعميػػؽ الممجػػد عمػػى موطػػأ محمػػد لمحمػػد بػػف عبػػد الحػػي هرائحػػة طيبػػة. ا
 .ٖٙٓ/ٕالمكنوي: 

 .ٜٖ٘/ٔالمدونة:  ٔ))
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ٕٔٛٔ 

"نهاني رسوؿ : أنه قاؿ --عف عمي بف أبي طالب : قاؿ ابف عبد البر
وعف لبس ، يّْ سّْ وعف لبس القَ ، عف تختـ الذهب -وال أقوؿ نهاكـ- --اهلل 

لػـ يػذكر "المفػدـ"  يػر : وعػف القػراءة راكعػا". قػاؿ أبػو عمػر، المفدـ المعصػفر
اهلل بػف  يقتضػيه حػديث عمػي وعبػدوالػذي ، الضحاؾ بػف عثمػاف ولػيس بحجػة

ص فيه نوع مػف خَ النهي عف لباس كؿ ثوب معصفر لمرجاؿ؛ ألنه لـ يُ : عمرو
فمػػو كػػاف منػػه نػػوع ، والنبػػي إنمػػا بعػث مبينػػا معممػػا، صػباغ المعصػػفر مػػف نػػوع
ولػػـ يشػػممه ويشػػكؿ بػػه؛ ألنػػه كػػاف قػػد أوتػػي جوامػػع ، تقتضػػيه اإلباحػػة لبينػػه

 .ها (ٔ) --مهـ مما عممه وبمغهـ وعم، ونصح ألمته، الكالـ
 : ما يمي فيتضح لنا مف بعد سرد هذا األقواؿ، وبعد

 : في فهـ األحاديث الناهية عف لباس المعصفر طريقافأف العمماء لهـ  (ٔ)
فمػػنهـ مػػف ذهػػب إلػػى أف النهػػي عػػف المعصػػفر هػػو ألجػػؿ كونػػه مصػػبو ًا  - أ

 العمة عندهـ تعبدية.ف: عمى هذاو ، بالعصفر
هو ألجؿ لوف الحمرة  المعصفر إلى أف النهي عف جمهور العمماء وذهب - ب

هػػؿ الحمػػرة المجػػردة هػػي عمػػة : . واختمػػؼ أصػػحاب هػػذا القػػوؿالتػػي فيػػه
، النهػػي  أـ أف العمػػة هػػي مػػا اقتػػرف بػػالحمرة مػػف أمػػور تسػػتوجب النهػػي

أو  ير ذلؾ  طريقاف أيضا لهؤالء ، أو لباس الكفار، ككونه لباس النساء
 : العمماء أيضا

 ى أف الثياب الحمراء مكروهة أو محرمة عمى الرجاؿ.فمنهـ مف رأ -ٔ
محرمة ، ومنهـ مف رأي أنها مباحة ما لـ تقترف بأمر يجعمها منهيا عنها -ٕ

واألئمػة ، وهو ما ذهب إليه الجمهور مف الصحابة والتابعيف، أو مكروهة
                                                           

 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  ٔ))
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 المتبوعيف.
ولػيس كػؿ مػف أجػاز ، أف كؿ مف أجاز لبس المعصفر أجاز لػبس األحمػر (ٕ)

ألجػؿ التنصػيص عميػه فػي األحاديػث ، األحمر أجػاز لػبس المعصػفرلبس 
 الصحيحة.

 ورد ألجػؿأف كؿ مف أجاز لبس المعصفر اعتبر أف النهي عف المعصػفر  (ٖ)
قد جاء مػا فمما وجد أنه ، ال لمجرد كونه مصبو ا بالعصفر، لونه األحمر

 أجاز لبس المعصفر.، األحمر يدؿ عمى جواز لبس
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 املبحث انثانث
 ، إمجال يغانك انعهًاء يف انتعايم يع اختالف ْزِ األحاديث

 يع بياٌ انشاجح يُٓا
 : إمجال يغانك انعهًاء يف انتعايم يع ْزِ األحاديث املختهفت: أٔال

مف المقرر عند المحدثيف أف التعامؿ مع األحاديػث المختمفػة يكػوف عمػى 
 : الترتيب التالي

 واالكتفاء بالصحيح.، رد الضعيؼ (ٔ)
 الصريح. النسف (ٕ)
 الجمع والتوفيؽ. (ٖ)
 النسف  ير الصريح. (ٗ)
 الترجيح. (٘)
 التوقؼ. (ٙ)

مػػف خػػالؿ سػػرد أقػػواؿ العممػػاء المختمفػػة فػػي حكػػـ لػػبس األحمػػر لمرجػػاؿ و 
 : يمي كما األحاديث هذا اختالؼ مع التعامؿ في مسالكهـ أهـ نجمؿ أف يمكننا

، لمرجػاؿتضعيؼ األحاديث الناهية عف لبس األحمر والمعصفر  :المسلك األول
وهػػذا مسػػمؾ ضػػعيؼ؛ لصػػحة ، بػػال معػػارض الصػػحيحة فبقيػت أحاديػػث اإلباحػػة

 أحاديث النهي عف لبس المعصفر.
 : ولهـ في ذلؾ طرؽ، الجمع بيف األحاديث :المسلك الثاني

حمػؿ النهػي عػف لػبس األحمػر فػي األحاديػث عمػى أمػر  :الطريقاة األولاى
أو التشػبه ، كػاف مػف زيهػـكالتشبه بالكفػار إذا ، آخر  ير لوف الثوب وصبغه

أو كونػه لبػاس شػهرة يخػالؼ العػرؼ ، بالنساء إذا كاف مختصا بهـ في العرؼ
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 . و ير ذلؾ، والعادة
حمػػؿ أحاديػث النهػػي عػف لػبس األحمػػر والمعصػفر عمػػى  :الطريقاة الثانياة

  وأف أحاديث الجواز قد صرفت النهي فيها عف التحريـ.، الكراهة فقط
اديث جواز لبس األحمر عمػى مػا لػـ يكػف خالصػا حمؿ أح :الطريقة الثالثة

 وحمؿ أحاديث النهي عمى ما كاف أحمر خالصا.، آخر فبؿ كاف فيه لو
حمػؿ أحاديػث جػواز لػبس األحمػر عمػى مػا كػاف خفيػؼ  :الطريقاة الرابعاة

 وحمؿ أحاديث النهي عمى ما كاف شديد الحمرة.، الحمرة
، ف في البيػوت واألفنيػةحمؿ أحاديث الجواز عمى ما كا :الطريقة الخامسة

 وحمؿ أحاديث النهي عمى ما كاف في المجامع والمحافؿ.
، حمؿ أحاديث الجواز عمى ما كاف صبغه بغير العصفر :الطريقة السادسة

أو بالعصفر المفدـ ، وحمؿ أحاديث النهي عمى ما كاف مصبو ا بالعصفر فقط
 .-قوالف-

حمػػؿ أحاديػػث النهػػي عػػف المعصػػفر عمػػى الخصوصػػية  :بعةالطريقااة السااا
وهو مسمؾ ضعيؼ؛ إذ الحجة في نهػي ، وهو مسمؾ الشافعي ، --لعمي 
عنػه  --ثـ قػد ورد نهػي النبػي ، --وليس في قوؿ عمي ، --النبي 

 . كعبد اهلل بف عمرو بف العاص --عف  ير عمي 
 : ولهـ في ذلؾ طريقتاف، النسف احتماؿ :المسلك الثالث

نسف لمرجاؿ بعض المحرميف لمبس الموف األحمر  احتمؿ :الطريقة األولى
لػػبس األحمػػر فػػي بدايػػة  --وأف النبػػي ، أحاديػػث اإلباحػػة بأحاديػػث النهػػي

 ثـ كرهه ونهى عنه.، األمر
بعض المبيحيف لمبس األحمر نسف أحاديث النهي  احتمؿ :الطريقة الثانية
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ثػـ ، نهى عف لبس األحمر في بداية األمر --وأف النبي ، بأحاديث اإلباحة
 لبسه في آخر حياته.أباحه و 
 فالنسف ال يثبت باالحتماؿ. ، ضعيؼ المسمؾ وهذا

 : افتولهـ في ذلؾ طريق، الترجيح :المسلك الراب 
تػػرجيح األحاديػػث التػػي ورد فيهػػا إباحػػة لػػبس األحمػػر؛  :الطريقااة األولااى

 السمؼ. وعمؿ جمهور، العتضادها بالبراءة األصمية
ترجيح األحاديث التي ورد فيها النهي عف لػبس األحمػر؛  :الطريقة الثانية

، وأحاديػث النهػي قػوؿ، وألف أحاديػث الجػواز فعػؿ، تغميبا لمحاظر عمػى المبػيح
ألف الفعػؿ يمكػف أف يكػوف مخصوصػا ، والقوؿ مقدـ عمى الفعؿ عند التعػارض

 بخالؼ القوؿ فهو شرع عاـ.، --بالنبي 
 إلى الترجيح إال عند تعذر ما قبمه مف المسالؾ.وال يصار 

، ٔبياٌ ٔجاّ دالنات انغاُت عهياّ، انمٕل انشاجح يف ْزِ املغأنت: ثاَيا
 : املختهفتحاديث األٔبياٌ يغهك أصحابّ يف انتعايم يع 

بعد و ، ما سبؽ مف سياقة األحاديث المختمفة في لبس األحمر لمرجاؿ بعد
يمكننػػا أف نػػرى ، ومناقشػػتها هػػذا المسػػألة دراسػػة أقػػواؿ العممػػاء وأدلػػتهـ فػػي

رجحػػاف القػػوؿ األوؿ القائػػؿ بػػالجواز المطمػػؽ إذا لػػـ يكػػف هنػػاؾ سػػبب  بوضػػوح
ككونػه مػف لبػاس الكفػار أو ، آخر لمكراهة أو التحريـ  ير صػبُ الثػوب ولونػه

ػػػا بالنسػػػاء وهػػػو مػػػذهب جمهػػػور السػػػمؼ مػػػف الصػػػحابة ، ونحػػػو ذلػػػؾ، مختصِّ
لقػوة  وذلػؾ والشػافعي، ومالػؾ، مػذهب أبػي حنيفػةوهو الراجح فػي  والتابعيف
وصحة مسمكهـ فػي التعامػؿ مػع األحاديػث النبويػة المختمفػة فػي هػذا ، أدلتهـ

ثػػـ الجمػػع بػػيف ، فقػػد سػػمكوا مسػػمؾ تنحيػػة األحاديػػث الضػػعيفة أواًل ، المسػػألة
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وأزيػػد فػػي هػػذا ، األحاديػػث الصػػحيحة والتوفيػػؽ بينهػػا عمػػى وجػػه  يػػر متكمػػؼ
هذا المسمؾ يبيف وجػه داللػة السػنة عمػى إباحػة لػبس المػوف المبحث تفصيال ل

 فػػػػػػػػػػأقوؿ، وائػػػػػػػػػػتالؼ أحاديثهػػػػػػػػػػا المتعمقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػذلؾ، األحمػػػػػػػػػػر لمرجػػػػػػػػػػاؿ
 : -وباهلل التوفيؽ-

تبػيف أف النبػي ، -في "الصحيحيف" و يرهمػا-جاءت األحاديث الصحيحة 
-- هػػػذا ومػػػف ، -م- وألبسػػػها الحسػػػف والحسػػػيف، لػػػبس الثيػػػاب الحمػػػراء

 : األحاديث
رََأْيػُت َرُسػوَؿ المَّػِه : َقػاؿَ  --ما أخرجه الشيخاف مف حديث َأِبي ُجَحْيَفػَة  -ٔ

-- ... ِفػي  --َوَخػَرَج النَِّبػيُّ : وفيػه، الحػديث ِفي ُقبٍَّة َحْمرَاَء ِمْف َأَدـٍ
 ُحمٍَّة َحْمرَاَء ُمَشمّْرًا.

َمػػا رََأْيػػُت َأَحػػًدا : قػػاؿ --ومنهػا مػػا أخرجػػه الشػػيخاف مػػف حػديث الَبػػرَاء  -ٕ
 .--َأْحَسَف ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاَء ِمَف النَِّبيّْ 

ـْ َأَر َشْيًئا َقطُّ َأْحَسَف ِمْنُه".، "رََأْيُتُه ِفي ُحمٍَّة َحْمرَاءَ : وفي لفظ  َل
 --ومنها ما أخرجه أصحاب "السػنف" مػف حػديث ُبَرْيػَدَة بػف الحصػيب  -ٖ

َعَمْيِهَمػػػا ، َواْلُحَسػػػْيُف ، َفَأْقَبػػػَؿ اْلَحَسػػػفُ ، --َخَطَبَنػػػا َرُسػػػوُؿ المَّػػػِه : َقػػػاؿَ 
َـّ ، َفَصِعَد ِبِهَما اْلِمْنَبػرَ ، َفَنَزَؿ َفَأَخَذُهَما، َقِميَصاِف َأْحَمرَاِف َيْعُثرَاِف َوَيُقوَمافِ  ثُػ

ـْ ِفْتَنػػةٌ : َصػػَدَؽ المَّػػهُ »: َقػػاؿَ  ـْ َوَأْواَلُدُكػػ رََأْيػػُت ، [٘ٔ: ]التغػػابف ِإنََّمػػا َأْمػػَواُلُك
ـْ َأْصِبرْ  َـّ َأَخَذ ِفي اْلُخْطَبِة.، «َهَذْيِف َفَم  ُث

 : فأفادتنا هذا األحاديث فوائد تختص بمسألة لبس األحمر لمرجاؿ
  .إباحة لبس الموف األحمر لمرجاؿ :الفائدة األولى

 : قسماف فهي ،األحمر لبس عف النهي يفيد ما فيها ورد التي األحاديث وأما
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األحاديث التي تنص عمى الموف األحمػر فػي المبػاس وتنهػى  :القسم األول
 : ومنها، أحاديث منكرة ال يصمح االستئناس بها هناوهي ، عنه
َمرَّ َعَمى : َقاؿَ ، ما أخرجه أصحاب السنف مف حديث َعْبِد المَِّه ْبِف َعْمٍرو  (ٔ)

ـَ ، َرُجٌؿ َعَمْيِه َثْوَباِف َأْحَمرَافِ  --النَِّبيّْ  ـْ َيُردَّ َعَمْيِه النَِّبيُّ ، َعَمْيهِ َفَسمَّ -َفَم
-. 

وقػػد ، وهػػو لػػيف الحػػديث، وهػػو حػػديث منكػػر؛ تفػػرد بػػه أبػػو يحيػػى القتػػات
 : آخريف بمفظيف مسمـ" "صحيح في الحديث جاء فقد ،منه أولى هو مف خالؼ

، اْلَعػػاصِ َأفَّ َعْبػػَد اهلِل ْبػػَف َعْمػػِرو ْبػػِف ، مػػف روايػػة ُجَبْيػػر ْبػػف ُنَفْيػػرٍ  :األول
ِإفَّ َهِذِا ِمػْف »: َفَقاؿَ ، َعَميَّ َثْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيفِ  --رََأى َرُسوُؿ اهلِل : َقاؿَ ، َأْخَبَراُ 

 . ها «ِثَياِب اْلُكفَّاِر َفاَل َتْمَبْسَها
 رََأى النَِّبػػيُّ : َقػػاؿَ ، َعػػْف َعْبػػِد اهلِل ْبػػِف َعْمػػٍرو، َعػػْف َطػػاُوسٍ  :واللفااا الثاااني

--  ِػػَؾ َأَمَرْتػػَؾ ِبَهػػَذا »: َفَقػػاؿَ ، َعَمػػيَّ ثَػػْوَبْيِف ُمَعْصػػَفَرْيف ، َأْ ِسػػُمُهَما: ُقْمػػتُ « أَُأمُّ
 .ها «َبْؿ َأْحِرْقُهَما»: َقاؿَ 

ولػػذلؾ اسػػتغربه ، وقصػػته، فخػػالؼ أبػػو يحيػػى القتػػات فػػي سػػياقة الحػػديث
 و يرهمػػػا، وأشػػػار إلػػػى نكارتػػػه البػػػزار والطبرانػػػي، الترمػػػذي مػػػف هػػػذا الوجػػػه

 .-كما سبؽ-
لتتفػػؽ ، "ثوبػػاف أحمػػراف" محمػػوؿ عمػػى أنهمػػا معصػػفراف: عمػػى أف قولػػه

 الروايات.
ػِميِحيّْ  (ٕ) َأفَّ اْمػرََأًة ِمػْف ، ومنها ما أخرجػه أبػو داود عػف ُحَرْيػِث ْبػِف اأْلََبػحّْ السَّ

َوَنْحػػُف  --"ُكْنػػُت َيْوًمػػا ِعْنػػَد َزْيَنػػَب اْمػػرََأِة َرُسػػوِؿ المَّػػِه : َقاَلػػتْ ، َبِنػػي َأَسػػدٍ 
ُُ ِثَياًبا َلَها ِبَمْغَرةٍ  ، --َفَبْيَنا َنْحُف َكَذِلَؾ ِإْذ َطَمػَع َعَمْيَنػا َرُسػوُؿ المَّػِه ، َنْصُب
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َقْد  --َفَممَّا رََأْت َذِلَؾ َزْيَنُب َعِمَمْت َأفَّ َرُسوَؿ المَِّه ، َفَممَّا رََأى اْلَمْغَرَة َرَجعَ 
َـّ ِإفَّ َرُسػوَؿ المَّػِه ، َوَواَرْت ُكؿَّ ُحْمَرةٍ ، َغَسَمْت ِثَياَبَهاَفَأَخَذْت فَ ، َكرَِا َما َفَعَمتْ  ثُػ

--  َـْ َيَر َشْيًئا َدَخَؿ". ، َرَجَع َفاطََّمع  َفَممَّا َل
كراهة  عمى يدؿ فحنه نكارة؛ متنه وفي ،جدا ضعيؼ إسنادا الحديث وهذا
، المؤمنيف أمهات سائر عف الواردة اةثار خالؼ وهذا ،لمنساء الحمراء الثياب

 : ومنها، وعف السمؼ في إباحة لبس الثياب الحمراء والمعصفرة لمنساء
 عػػف، عػػف سػػعيد، حػػدثنا عبػػاد بػػف العػػواـ: قػػاؿ، مػػا رواا ابػػف أبػػي شػػيبة

واألسود عمى أزواج النبي ، أنه كاف يدخؿ مع عمقمة، عف إبراهيـ، أبي معشر
-- :ال يػػػرى بالمعصػػػفر وكػػػاف إبػػػراهيـ : قػػػاؿ، فيػػػراهف فػػػي المحػػػؼ الحمػػػر

 .ها (ٔ) بأسا
، عػف ابػف أبػي مميكػة، عف أيػوب، حدثنا عبدالوهاب: وقاؿ ابف أبي شيبة

 ها (ٕ)وممحفة مصبغتيف بالعصفر ، رأيت عمى أـ سممة درعا: قاؿ
                                                           

. )قمػػت(: ورجالػػه ثقػػات، إال أف سػػعيدا ٜٖٕٚٗ/ٜ٘ٔ/٘المصػػنؼ البػػف أبػػي شػػيبة:  ٔ))
(، ٖٖٛٔؽ  ٜٕٓاخػػتمط، فعبػػاد بػػف العػػواـ بػػف عمػػر الواسػػطي: ثقػػة )التقريػػب: ص 

وسعيد بف أبى عروبة: ثقة حافظ له تصانيؼ كثيػر التػدليس واخػتمط وكػاف مػف أثبػت 
را الحػػػػافظ فػػػػي طبقػػػػات (، وذكػػػػٖٕ٘ٙؽ  ٜٖٕالنػػػػاس فػػػػي قتػػػػادة )التقريػػػػب: ص 

 المدلسػػػيف فػػػي "المرتبػػػة الثانيػػػة" ممػػػف احتمػػػؿ األئمػػػة تدليسػػػهـ )طبقػػػات المدلسػػػيف:
(، وأبػػػػػػػو معشػػػػػػػر زيػػػػػػػاد بػػػػػػػف كميػػػػػػػب: حػػػػػػػافظ مػػػػػػػتقف )الكاشػػػػػػػؼ: ٓ٘ؽ  ٖٔص 
براهيـ النخعي: ثقة )التقريب: ص ٘ٓٚٔ/ٕٔٗ/ٔ  (.ٕٓٚؽ  ٜ٘(، وا 

سػنادإٔٗٚٗ/ٜ٘ٔ/٘المصنؼ البف أبي شيبة:  ٕ)) صػحيح، فعبػد الوهػاب  . )قمت(: وا 
 بػػف عبػػد المجيػػد بػػف الصػػمت الثقفػػى: ثقػػة تغيػػر قبػػؿ موتػػه بػػثالث سػػنيف )التقريػػب:ا

   ٛٚ(، ولػػـ يػػرو شػػيئا حػػاؿ تغيػػرا )المختمطػػيف لمعالئػػي: ص ٕٔٙٗؽ  ٖٛٙص 
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وسػػػائر الصػػػحابيات ، لػػػبس أمهػػػات المػػػؤمنيفو ، واةثػػػار فػػػي ذلػػػؾ كثيػػػرة
الصػػحابة أو التػػابعيف أجػػد أحػػدا مػػف لػػـ و ، ل حمػػر والمعصػػفر مشػػهور متػػواتر

وقػد بػوب ابػف أبػي شػيبة ، المعصػفر لمنسػاء وأاألحمر لبس في إباحة  خالؼ
 : في "مصنفه" ثالثة أبواب

 "في لبس المعصفر لمرجاؿ ومف رخص فيه".: باب -ٔ
 "مف كرا المعصفر لمرجاؿ".: وباب -ٕ
السػمؼ  عػف كثيػرة آثػارا ذكػر الباب هذا وفي لمنساء". المعصفر "في :وباب -ٖ

ولـ يذكر خالفا ألحد في جواز ، إباحة لبس األحمر والمعصفر لمنساءفي 
 .(ٕٛٗٚٗ( إلى رقـ )ٜٖٕٚٗوذلؾ مف األثر رقـ )، ذلؾ لمنساء

 فتبيف بهذا أف حديث المرأة مف بني أسد حديث منكر.
 : لمرجاؿ المعصفر لبس عف النهي فيها ورد التي األحاديث :الثاني القسم

فػي األحاديػث الػواردة فػي النهػي عػف  -اهلل رحمهػـ-وقد اختمػؼ العممػاء 
هؿ النهي ألجؿ كونه مصبو ًا بالعصفر فقط  أـ لموف ، لبس المعصفر لمرجاؿ

 : الحمرة التي فيه  طريقاف لمعمماء في هذا
مػػنهـ مػػف ذهػػب إلػػى أف النهػػي عػػف المعصػػفر هػػو ألجػػؿ كونػػه مصػػبو ا ف -ٔ

مػا صػبُ وعمػى هػذا فهػـ يػروف أف ، -بغض النظػر عػف لونػه- بالعصفر
مف الثياب صبغا أحمر بغير العصػفر فمػيس بػداخؿ فػي النهػي عػف لػبس 

كانػت مصػبو ة  --وأف الثيػاب الحمػراء التػي لبسػها النبػي ، المعصفر
                                                           

(، وأيوب بف أبي تميمة السختياني: ثقة ثبت حجة مف كبػار الفقهػاء العبػاد ٕٖؽ   
د اهلل بػػػف عبيػػػد اهلل بػػػف أبػػػى مميكػػػة ثقػػػة فقيػػػه (، وعبػػػ٘ٓٙؽ  ٚٔٔ)التقريػػػب: ص 
 (.ٖٗ٘ٗؽ  ٕٖٔ)التقريب: ص 
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 فال تعارض أصال حينئذ بيف األحاديث الصحيحة. ، بغير العصفر
، ومنهـ مف ذهب إلى أف النهي الوارد عف لبس المعصفر ورد ألجؿ لونه -ٕ

وهػػو قػػوؿ ، فكػػؿ ثػػوب أحمػػر لػػه حكػػـ الثػػوب المعصػػفر عنػػدهـوعمػى هػػذا 
؛ ألف الشػريعة -فػي نظػري-وهػو األرجػح ، -كما سػبؽ-جمهور العمماء 

ومػا الفػرؽ بػيف المصػبوغ بالعصػفر والمصػػبوغ ، ال تفػرؽ بػيف المتمػاثميف
وهػو -فمنهػا "الُمػَورَّد" ، لػه درجػات بغيرا إذا كاف الموف واحدا  والمعصفر

وهػػو : "الُمَضػرَّجومنهػػا "، -كأنمػػا أخػذ اسػػمه مػف لػػوف الػورد ،أقمهػا ُحْمػَرةً 
" بػػػالتخفيؼ أو المَفػػػدَّـ" الُمْفػػػَدـومنهػػػا "، (ٔ)الُمػػػَورَّد فػػػوؽوَ ، ُدوَف الُمْفػػػَدـ
ُيقػػدر عمػػى الزيػػادة عميػػه  المشػػبع حمػػرة كأنػػه الػػذي ال": هػػوو ، بالتشػػديد
"لسػػاف قػػاؿ فػػي ، (ٕ) فهػػو كػػالممتنع مػػف قبػػوؿ الصػػبُ، هِ ِتػػرَ مْ لتنػػاهي حُ 

ـِ : "الَفْدـ"و: العرب" ِإَذا : "َثْوٌب َفْدـ"وَ ، مْأخوذ ِمْنهُ  "الُمَفدَّـ"و، الثقيُؿ ِمَف الدَّ
ِإَذا َكاَف َمْصُبوً ا ِبُحْمػَرٍة ُمْشػَبًعا. ، َساِكَنُة الدَّاؿِ : "َوَثْوٌب َفْدـ"، ُأشبع َصْبُغه

 .ها (ٖ) خاِثر ُمْشَبع: َأيْ : "ِصْبُ ُمْفَدـ"و
ثوب مصبو ا بعصفر وآخر مصبو ا بغير العصفر وكاف لونهما فحذا كاف 

فما هي العمة في جواز لبس أحدهما وتحػريـ لػبس اةخػر مػع التشػديد ، واحدا
  لمػػاذا هػػذا التفريػؽ بينهمػػا مػػع أنػػه ال -كمػػا سػػيأتي فػي األحاديػػث-فػي ذلػػؾ 

 يظهر أف هناؾ فرقا مؤثرا في الحكـ بينهما  
 الػوارد عػف لػبس المعصػفر ورد ألجػؿ لونػه النهػيأف  إذا تبين أن الاراج 

                                                           

 .ٓٙ/ٕٔلساف العرب:  1))
 .ٓ٘ٗ/ٕٔالمصدر نفسه:  2))
 .ٓ٘ٗ/ٕٔالمصدر نفسه:  3))
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، فحينئذ يظهر اختالؼ بيف األحاديث التػي تبػيح لػبس الثػوب األحمػر، األحمر
لكف بتأمؿ هذا األحاديػث نجػد أنهػا ، واألحاديث التي تنهى عف لبس المعصفر

 : فمف هذا األحاديث، وردت معممة بعمة أخرى  ير صبُ الثوب أو لونه
: َقػاؿَ ، يحه" عف َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمػِرو ْبػِف اْلَعػاصِ ما أخرجه مسمـ في "صح (ٔ)

ِإفَّ َهػِذِا ِمػْف ِثَيػاِب »: َفَقػاؿَ ، َعَميَّ ثَػْوَبْيِف ُمَعْصػَفَرْيفِ  --رََأى َرُسوُؿ اهلِل 
 «.اْلُكفَّاِر َفاَل َتْمَبْسَها

مف  آنذاؾ كونها هي ،لعمة الحديث هذا في المعصفر لبس عف النهي فورد
  يرا. في وتنتفي عرؼ أو مكاف أو زماف في توجد قد عمة وهي ،الكفار لباس

ف :-الحمراء الميثرة عف- الحافظ قاؿ التشػبه  أجػؿ مػف عنهػا النهػي :قمنػا وا 
ثػـ لمػا ، لكف كاف ذلؾ شعارهـ حينئذ وهػـ كفػار، باألعاجـ فهو لمصمحة دينية

 .ها (ٔ)أعمـ واهلل الكراهة فتزوؿ المعنى ذلؾ زاؿ بشعارهـ يختص اةف يصر لـ
 --رََأى النَِّبػيُّ : َقػاؿَ ، ومنها مػا أخرجػه مسػمـ عػف َعْبػِد اهلِل ْبػِف َعْمػٍرو (ٕ)

: َقػاؿَ ، َأْ ِسػُمُهَما: ُقْمتُ « أَُأمَُّؾ َأَمَرْتَؾ ِبَهَذا »: َفَقاؿَ ، َعَميَّ َثْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيفِ 
 «.َبْؿ َأْحِرْقُهَما»

إْعػاَلـٌ ِبَأنَّػُه ِمػْف ِلَبػاِس النَّْسػاِء : «ُأمُّؾ َأَمَرْتػؾ»: َوِفي َقْوِلهِ : قاؿ الصنعاني
 .ها (ٕ)َوَأْخاَلِقِهفَّ ، َوِزيَنِتِهفَّ 

عف ، ومنها ما أخرجه أبو داود وابف ماجه مف طريؽ عمرو بف شعيب (ٖ)
َهَبْطَنا َمَع : َقاؿَ ، -م- اهلل بف عمرو بف العاص عف جدا عبد، أبيه

، َفاْلَتَفَت ِإَليَّ َوَعَميَّ َرْيَطٌة ُمَضرََّجٌة ِباْلُعْصُفرِ ، ِمْف َثِنيَّةٍ  --َرُسوِؿ المَِّه 
                                                           

 .ٖٚٓ/ٓٔفتح الباري البف حجر:  1))
 .ٔٙٗ/ٔسبؿ السالـ لمصنعاني:  2))
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ْيَطةُ  َهِذاِ  َما» :َفَقاؿَ  َيْسُجُروَف  َوُهـْ  َأْهِمي َفَأَتْيتُ  ،َكرِاَ  َما َفَعَرْفتُ  «َعَمْيَؾ  الرَّ
َـّ َأَتْيُتُه ِمَف اْلَغدِ ، َفَقَذْفُتَها ِفيهِ ، َتنُّورًا َلُهـْ  َما َفَعَمِت ، َيا َعْبَد المَّهِ »: َفَقاؿَ ، ُث
ْيَطُة   «.ِلمنَّْساءِ  ِبهِ  َبْأَس  اَل  َفِحنَّهُ  ،َأْهِمؾَ  َبْعَض  َكَسْوَتَها َأاَل » :َفَقاؿَ  ،َفَأْخَبْرُتهُ  «الرَّ

وهػي أنػه ، في هذيف الحديثيف بياف العمة مف النهي عف لبس المعصػفرف
قػد ، كعمػة التشػبه بالكفػار التػي سػبقتوهػي عمػة ، مف لباس النساء وزينػتهف

 توجد في زماف أو مكاف أو عرؼ وتنتفي في  يرا.
 --َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل ، ومنها ما أخرجه مسمـ َعْف َعِميّْ ْبِف َأِبي َطاِلبٍ  (ٗ)

اْلُقْرآِف  ِقرَاَءةِ  َوَعفْ  ،الذََّهبِ  َتَختُّـِ  َوَعفْ  ،َواْلُمَعْصَفرِ  ،اْلَقسّْيّْ  ُلْبسِ  َعفْ  َنَهى
".: --مف قوؿ عمي  اوفي لفظ عند ِفي الرُُّكوِع. ـْ  "َواَل َأُقوُؿ َنَهاُك

 -- عمػي خصوصػية الشػافعي منػه فهػـ وقد ،سبؽ ما عمى محموؿ وهذا
بػؿ ، مرجػوحوهػو مسػمؾ ، "وال أقػوؿ نهػاكـ": --لقػوؿ عمػي ، بهذا الحديث

وهػو ، فػي ضػوئهاوفهمػه ، الراجح حمؿ هذا الحديث عمػى  يػرا مػف األحاديػث
وممػػا يشػػهد ، فنهػػي عنػػه لػػذلؾ، أنػػه كػػاف إذ ذاؾ مختصػػا بالنسػػاء أو بالكفػػار

كنػت : حػدثتنا عجػوز لنػا قالػت: قػاؿ، عػف تمػيـ الخزاعػيمػا روي : لذلؾ أيضا
ذروا هػػذا »: وقػػاؿ، إذا رأى عمػػى رجػػؿ ثوبػػا معصػػفرا ضػػربه -- أرى عمػػر

وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف العمػػػة فػػػي النهػػػي عػػػف المصػػػبوغ ، (ٔ)«البراقػػػات لمنسػػػاء
 بالعصفر أو بغيرا مما يكوف براقا هي كونه مختصا بالنساء في ذلؾ الوقت. 

                                                           

(، قػػاؿ: حػػدثنا ابػػف عميػػة، عػػف أيػػوب، عػػف ٖٕ٘ٚٗ/ٜ٘ٔ/٘أخرجػػه ابػػف أبػػي شػػيبة ) 1))
تميـ الخزاعي، قاؿ: حدثتنا عجوز، لنا قالػت: كنػت أرى عمػر إذا رأى عمػى رجػؿ ثوبػا 

)قمػػت(: والمػػرأة الراويػػة عػػف ه. معصػػفرا ضػػربه، وقػػاؿ: "ذروا هػػذا البراقػػات لمنسػػاء". ا
 مة.مبهمة، وباقي اإلسناد ثقات أئ --عمر 
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فمتى وجدت هذا العمة أو  يرها مف العمؿ التي ذكرهػا العممػاء  وعلى هذا
وسػػواء كػػاف أحمػػر أو ، فػػي أي لبػػاس سػػواء كػػاف معصػػفرا أو  يػػر معصػػفر

وقد ذكر العمماء مف ، فحنه يكوف له حكـ المعصفر، اأو  ير ، أخضر أو أصفر
 :  هذا العمؿ

 التشبه بالنساء. .ٔ
 التشبه بالكفار. .ٕ
 والسفمة مف الناس.، التشبه بالفساؽ .ٖ
 أف يكوف لباس شهرة. .ٗ
 أف يتكبر به اإلنساف أو يختاؿ بمبسه. .٘
 أف يكوف فيه إسراؼ. .ٙ
 أف يكوف في نسجه محـر ال يزوؿ بالغسؿ. .ٚ
 هيئة بحيث ُيَظفُّ بصاحبها سوٌء.أف يكوف الثوب عمى  .ٛ

 و ير ذلؾ مف العمؿ.
وعمػػى هػػذا فػػال تعػػارض بػػيف أحاديػػث النهػػي عػػف المعصػػفر أو : )قمػػت(

لمحمػة  --ألف لػبس النبػي ، لمحمػة الحمػراء --األحمر وبيف لبس النبي 
الحمراء كاف عمػى وجػه سػالـ مػف التشػبه بالنسػاء أو بالكفػار و يػر ذلػؾ ممػا 

فقد كاف في ، بخالؼ ما َنَهى عنه مف المعصفر، ُينهى عف لبس الثوب ألجمه
 عمػػى وجػػٍه فيػػه تشػػبه بالنسػػاء أو بالكفػػار، أو فػػي العػػرؼ آنػػذاؾ، ذلػػؾ الوقػػت

التشػبه سػببه درجػة لػوف وسواء في ذلػؾ كػوف ، -كما ُعمَّْؿ به في األحاديث-
أو طريقػػة لبسػػه أو  يػػر ، أو طريقػػة نسػػجه، ذلػػؾ المعصػػفر الػػذي نهػػى عنػػه

 ولػو سػػمـ مػف هػذا التشػبه لمػا نهػى عنػػه، ألجػؿ ذلػؾ --فنهػى عنػه ، ذلػؾ
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-- ، ولعؿ هذا المعنى هو الذي حمؿ بعػض العممػاء عمػى تخصػيص بعػض
ومػف كػرا ، خفيفػةكمف كرا الحمػرة الشػديدة دوف ال، األحمر بالنهي دوف بعض

ومػف كػرا مػا كػاف أحمػر خالصػا ، المفدـ بالعصفر أو الػذي ينػتفض دوف  يػرا
وكمػػف منعػػه فػػي المجػػامع والمحافػػؿ ، ونحػػو ذلػػؾ، دوف مػػا خالطػػه لػػوف آخػػر
ألف بعضػهـ رأى أف هػذا الحالػة  -واهلل أعمـ-فهذا ، وأجازا في الدور واألفنية

، ي عػرؼ أهػؿ زمانػه أو بمػدافيها مف المعاني المذمومة شرعا فػي وقتػه أو فػ
ككونػػػه لبػػػاس الكفػػػار أو الفسػػػاؽ أو  يػػػر ذوي المػػػروءة أو مختصػػػا بالنسػػػاء 

مػع أف ، وأطمػؽ القػوؿ فيهػا بػالنهي، فحمػؿ عميهػا أحاديػث النهػي، ونحو ذلػؾ
، وهو أف النهي ليس لمجرد الموف، َمَردَّا في الحقيقة إلى هذا المعنى المذكور

 المذمومة شرعا.بؿ لما قاـ به مف المعاني 
إف : وممػػا يشػػهد لهػػذا المعنػػى ويؤيػػدا مػػا سػػبؽ مػػف قػػوؿ ابػػف سػػيريف

ـُ شػيء فػي اإلسػالـ هدمػه، المعصفر كاف لباس العػرب وزينػتهـ ولػو ، وال ُيْعَمػ
عنه نهيا عاما لكػؿ معصػفر عمػى أي وجػه كػاف لظهػر  --كاف نهُي النبي 

ولمػا ، رهه أكثر السمؼولك، ال عمما خاصا، ولُعمـ ذلؾ عمما عاما، هذا وانتشر
ولكػاف جمهػورهـ عمػى منعػه والنهػي عنػه؛ ، لبسه جمهور الصحابة والتػابعيف

فممػا لػـ ، وليس مما يستتر ويخفػى، ألف أمر المباس والزينة أمر ظاهر لمناس
وهػػػي التػػػي ذكػػػرت فػػػي ، عمػػػـ أف النهػػػي كػػػاف لعمػػػة أخػػػرى، يكػػػف األمػػػر كػػػذلؾ

 وما يكوف مثمها في المنع شرعا.، األحاديث
أنػه ال بػأس بػالحمرة فػي  يػر و ، أف الُحْمَرة ليسػت مذمومػة :الفائدة الثانية

فػي قبػة  --النبػي  أقػاـكالدور والستور والخيػاـ ونحوهػا؛ فقػد  أيضا الثياب
-ولػـ يمبػث النبػي ، وكػاف هػذا فػي حجػة الػوداع، حمػراء أيضػا -خيمة: أي-
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- األحاديػث التػي  يػوهفوهػو مػا ، فمػـ ينسػخه شػيء، بعدها إال أياما يسيرة
، ويزيدها ضعفا عمػى ضػعفها، فيها ذـ الحمرة أو النهي عنها في  ير المباس

 : ومنها
 َخَرْجَنػػا َمػػَع َرُسػػوِؿ المَّػػهِ : َقػػاؿَ ، مػػا أخرجػػه أبػػو داود َعػػْف رَاِفػػِع ْبػػِف َخػػِديجٍ  (ٔ)

--  ٍَفرََأى َرُسوُؿ المَِّه ، ِفي َسَفر--  َعَمى َرَواِحِمَنػا َوَعَمػى ِإِبِمَنػا َأْكِسػَيًة
َأاَل َأَرى َهػِذِا اْلُحْمػَرَة َقػْد »: --َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّه ، ِفيَها ُخُيوُط ِعْهٍف ُحْمرٌ 

، َحتَّػػى َنَفػػَر َبْعػػُض ِإِبِمَنػػا --َفُقْمَنػػا ِسػػرَاًعا ِلَقػػْوِؿ َرُسػػوِؿ المَّػػِه ، «َعَمػػْتُكـْ 
 ِسَيَة َفَنَزْعَناَها َعْنَها. َفَأَخْذَنا اأْلَكْ 

 لمخالفتػػه لمػػا ثبػػت عنػػه، وفػػي متنػػه نكػػارة أيضػػا، وهػػذا حػػديث ضػػعيؼ
--  في قبة حمراءأنه كاف "الصحيحيف" في. 
اْلُحْمػػَرُة ِمػػْف ِزيَنػػِة »: قػػاؿ --ومنهػػا مػػا ُرِوَي عػػف الحسػػف عػػف النبػػي  (ٕ)

فَّ الشَّػػْيَطاَف ُيِحػػبُّ اْلُحْمػػَرةَ ، الشَّػػْيَطافِ  ومراسػػيؿ ، وهػػذا مرسػػؿ ضػػعيؼ «.َواِ 
األحمػر  --ومتنه منكر؛ إذ قد لبس النبي ، الحسف عندهـ شبه الريح

 ونزؿ في قبة حمراء مف أدـ.، وألبسه الحسف والحسيف، وتزيف به
وهػذا إف صػح كػاف أنػص أدلػتهـ عمػى : قاؿ الشػوكاني فػي "نيػؿ األوطػار"

-ويبعد منه ، لمحمة الحمراء في  ير مرة --ولكنؾ قد عرفت لبسه ، المنع
- وال ، أف يمبس ما حذرنا مف لبسػه معمػال ذلػؾ بػأف الشػيطاف يحػب الحمػرة

كمػػا صػػرح بػػذلؾ ، "فعمػػه ال يعػػارض القػػوؿ الخػػاص بنػػا": يصػػح أف يقػػاؿ ههنػػا
ألف تمؾ العمة مشعرة بعدـ اختصاص الخطاب بنا؛ إذ تجنب مػا  ؛أئمة األصوؿ

 .ها (ٔ)أحؽ الناس به  --يالبسه الشيطاف هو 
                                                           

 .ٖٔٔ/ٕنيؿ األوطار لمشوكاني:  1))
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"َنَهاَنػا : َقػاؿَ ، --ما أخرجه البخػاري مػف حػديث الَبػرَاِء ْبػِف َعػاِزٍب  وأما (ٖ)
بػػؿ ، فمػػيس النهػػي عنهػػا لكونهػػا ُحْمػػرًا، َعػػِف الَمَيػػاِثِر الُحْمػػِر" --النَِّبػػيُّ 

 ألمر آخر.
أو  الرحؿ عمى توضع ،الحرير مف تتخذ مراكب :"ِمْيَثرة" جمع :الُحْمر والمياثر

، "الِميثرة" كانت مف مراكب العجـ: وقاؿ أبو عبيد: السرج. قاؿ ابف الجوزي
: الميثرة: وقاؿ  يرا، فجاء النهي عنها لذلؾ، أحسبها مف حرير أو ديباج

 .ها (ٔ) ها جمود السباع. فعمى هذا يكوف النهي لنجاسة الجمود
ذلػؾ بػؿ ، ميس النهػي عنهػا فػي الحػديث ألجػؿ كونهػا حمػراءف :وعلى هذا

، وليس هذا الوصؼ هو عمة النهػي، فوصفها بما تعرؼ به، وصؼ لها آنذاؾ
أو ، أو لمتشػػبه بالكفػػار، -وهػػو أرجحهػػا- بػػؿ عمػػة النهػػي كونهػػا مػػف حريػػر

 وقد سبؽ تفصيؿ القوؿ فيها.،  ير ذلؾأو ، لنجاستها
إباحة لبس األحمر لمرجاؿ في المحافؿ ومجػامع النػاس؛ إذ  :الفائدة الثالثة

 وفيه رد عمى مف كرهه، وخرج به إلى الناس، وتزيف به --النبي قد لبسه 

 ونحوها. والدور واألفنية البيوت في وأباحه ،الناس ومجامع المحافؿ في
سػواء كانػت حمرتهػا شػديدة أو ، أف الثياب الحمراء مباحة :الفائدة الرابعة

أو كانت صػبغت قبػؿ النسػج ، أو كانت خالصة الحمرة أو  ير خالصة، خفيفة
، ولـ يخص الػراوي حمػرة مػف حمػرة، األحمر --أو بعدا؛ إذ قد لبس النبي 

أو ، أو بيف مفػدـ و يػر مفػدـ، وال فرقت األحاديث الصحيحة بيف أحمر وأحمر
ولػػو كػػاف هنػػاؾ فػػرؽ بػػيف ُحْمػػرة و يرهػػا فػػي ، بػػيف مػػا ينػػتفض ومػػا ال ينػػتفض

 ْبس. الحكـ الشرعي لبينه الشارع دفعا ِلمَّ 
                                                           

 .ٖٕٔ/ٔكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف البف الجوزي:  1))
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فمو كاف منه نوع ، إنما بعث مبينا معمما -- والنبي: قاؿ ابف عبد البر
ولػػـ يشػػممه ويشػػكؿ بػػه؛ ألنػػه كػػاف قػػد أوتػػي جوامػػع ، تقتضػػيه اإلباحػػة لبينػػه

 .ها (ٔ) --وبمغهـ وعممهـ مما عممه ، ونصح ألمته، الكالـ
فهػػػذا وجػػػه داللػػػة السػػػنة المطهػػػرة عمػػػى إباحػػػة المػػػبس األحمػػػر  ،وبعاااد

والمعصفر لمرجاؿ ما لـ يكف فيه عمة أخرى  ير لوف الثػوب أو صػبغه فيحػـر 
ويعمػػؿ بهػػا ، وبهػػذا القػػوؿ تػػأتمؼ األحاديػػث وال تتنػػافر، أو يكػػرا لبسػػه ألجمهػػا
فالقػائموف بهػػذا القػػوؿ سػمكوا المسػػمؾ األصػح فػػي التعامػػؿ ، جميعػا دوف تكمػػؼ

 : وذلؾ كالتالي، مع األحاديث المختمفة
ثبات األحاديث الصحيحة.، حاديث الضعيفةتنحية األ :أوال  وا 
سػالـ ممػػا ،  يػر متكمػؼ، الجمػع بػيف األحاديػث عمػى وجػه صػحيح :ثانياا

بخالؼ أوجه الجمع األخرى فقد بينا ما فيهػا ، ورد عمى  يرا مف أنواع الجمع
فػال يصػار إليهمػا إال عنػد تعػذر ، وبخالؼ مسمكي النسػف والتػرجيح، مف مقاؿ
 الجمع.

 : منها، ف الجمع يعتضد بأمور كثيرة أيضاوهذا الوجه م
 "صحيحيهما". في تخريجها عمى الشيخاف اتفؽ فقد ،أصح الجواز أحاديث أف -ٔ
 المهدييف. واألئمة والتابعيف الصحابة مف السمؼ جمهور لعمؿ موافقة هاأن -ٕ
وال بد مف دليؿ ناقؿ صحيح سػالـ مػف معارضػة  يػرا ، أف األصؿ اإلباحة -ٖ

ألف األصؿ براءة الذمة مف التكميؼ حتى يأتي دليؿ صحيح سالـ مف  ؛له
 .وهذا  ير موجود هنا، تنشغؿ الذمة به، معارضة  يرا له

                                                           

 .ٕ٘ٔ-ٖٕٔ/ٙٔالتمهيد البف عبد البر:  ٔ))
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موافػػؽ لمقاصػػد الشػػريعة الغػػراء التػػي أباحػػت لممسػػمـ التمتػػع أنػػه وجػػه  -ٗ
 .منها يمنع شرعي مانع هناؾ يكف لـ ما الجميؿ والمباس المباحة بالزينة

التػػي مػػات بعػػدها بأيػػاـ ، حجػػة الػػوداعبعػػد لػػبس األحمػػر  --أف النبػػي  -٘
 فيبعد جدا احتماؿ نسخها.، يسيرة
وما كػاف ، فهو الموفؽ لكؿ خير، وما كاف مف توفيؽ فمف اهلل وحدا ،هذا

وأستغفر اهلل مػف كػؿ خطػح أو زلػؿ وأتػوب ، مف خطح فمف نفسي ومف الشيطاف
، وعمػى آلػه وصػحبه أجمعػيف، وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمػى نبينػا محمػد، إليه

 والحمد هلل رب العالميف.
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 اخلامتت
 أْى َتائج ْزا انبحث

ال بأس بمباس األحمر لمرجاؿ ما لـ تكف هناؾ عمة أخػرى  يػر لونػه  أنه :أوال
 يكرا أو يحـر ألجمها.

 وتػزيف بهػا، قػد لػبس األحمػر مػرات متعػددة --أنه قد ثبت أف النبػي  :ثانيا
 حمراء. قبة في -- هو وأقاـ ،-م-والحسيف الحسف وألبسها ،المجامع في
 أنه ال يصح حديث ينص عمى النهي عف لبس الثوب األحمر لمرجاؿ. :ثالثا
  يرا. في أو المباس في شرعا األحمر الموف ذـ في حديث يصح ال أنه :رابعا

 --أنػػه لػػـ يعػػارض األحاديػػث الصػػحيحة الثابتػػة فػػي لػػبس النبػػي  :خامسااا
سػػوى ، بػػؿ كػػؿ مػػا عارضػػها ضػػعيؼ منكػػر، األحمػػر وتزينػػه بػػه حػػديث صػػحيح

وهػو ، وهو ما صػبُ بالعصػفر، األحاديث التي فيها النهي عف لباس المعصفر
وقػد ، قامػت بػه بؿ لعمة أخرى، وليس النهي عنه لصبغه أو لونه، صبُ أحمر

 : أحاديث النهي عف لبس المعصفر معممة بعمتيف جاءت
 وال يجوز لمرجاؿ التشبه بهف.، مختصا بالنساءكونه  :األولى
 .بهـ التشبه لممسمـ يجوز وال ،بهـ مختصا الكفار لباس مف كونه :الثانية

وألحػػؽ العممػػاء بهػػاتيف العمتػػيف كػػؿ مػػا قػػاـ بالثيػػاب مػػف المعػػاني المنهػػي 
 عنها شرعا.

لكونهػا بػؿ ، رتهػامْ أف العمػة فػي النهػي عػف "الميثػرة الحمػراء" لػيس لحُ  :سادسا
ثػػـ إف الميثػػرة ليسػػت مػػف ، أو لنجاسػػتها، أو مػػف مراكػػب الكفػػار، مػػف حريػػر

 فال تعارض أحاديث جواز لبس األحمر.، المباس
التشػػبه : نهػػى ألجمهػػا عػػف لػػبس نػػوع مػػف المبػػاسمػػف العمػػؿ التػػي يُ أف  :سااابعا



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط مجمة كمية أصوؿ الديف والدعوة 

  

    

     

لبس األحمر للرجال بين النهي 
 واإلباحة

 في ضوء السنة النبوية

ٔٛٗٓ 

، أو تشػػػبه الرجػػػاؿ بالنسػػػاء، أو بالسػػػفمة مػػػف النػػػاس، أو بالفسػػػاؽ، بالكفػػػار
أو كاف سببا فػي إسػاءة ، أو كوف المباس لباس شهرة، النساء بالرجاؿوتشبه 

وهػػػذا ال ، أو اختػػػاؿ بػػه صػػػاحبه وتكبػػر، أو كػػاف فيػػػه إسػػراؼ، الظػػف بالبسػػػه
بؿ ينسحب عمى كؿ لباس وجد فيػه عمػة التحػريـ أو ، يختص بالمباس األحمر

 الكراهة.
وأف أحاديثهػا مؤتمفػة ، السنة الصػحيحة ال تتعػارض وال تتنػافر بحػاؿأف  :مناثا

 .حقيقة األمر ير مختمفة في 
 والحمد هلل رب العالمين
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 انتي سجعج إنيٓا يف ْزا انبحث جشيذة املشاجع
 : التفديركتب : أوال
تفسػير  مػف الجديػد العقػؿ وتنوير السديد المعنى تحرير   والتنوير التحرير 

محمد الطػاهر بػف محمػد بػف محمػد الطػاهر بػف عاشػور ل، الكتاب المجيد
سػنة ، تػونس -الدار التونسية لمنشػر : الناشر، (هٖٜٖٔ )ت:التونسي 

 .هٜٗٛٔ: النشر
وجػالؿ ، جالؿ الديف محمد بف أحمػد المحمػي: لإلماميف، تفسير الجالليف 

، القػػػاهرة - دار الحػػػديث، الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر السػػػيوطي
 .األولى

الفداء إسماعيؿ بف عمػر  يبأل، تفسير ابف كثير   تفسير القرآف العظيـ 
سػػامي بػػف محمػػد : المحقػػؽ، بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػري ثػػـ الدمشػػقيا

 .ـٜٜٜٔ هٕٓٗٔالثانية  ط: ،دار طيبة لمنشر والتوزيع، سالمة
دار ، د وهبػػة بػػف مصػػطفى الزحيمػػي: المؤلػػؼ، التفسػػير الوسػػيط لمزحيمػػي 

 .هٕٕٗٔاألولى ، دمشؽ -الفكر 
، البػػف جريػػر الطبػػري، تفسػػير الطبػػري   جػػامع البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآف 

 هٕٓٗٔ األولػػػػى، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػاكر: المحقػػػػؽ
 .ـٕٓٓٓ

عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد  بػيأل، فسير القرطبيت   الجامع ألحكاـ القرآف 
: تحقيؽ، القرطبيبف أبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف ا

براهيـ أطفػيش  الثانيػة، القػاهرة -دار الكتػب المصػرية ، أحمد البردوني وا 
 .ـٜٗٙٔ هٖٗٛٔ
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، محمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف عبػد اهلل الشػوكاني اليمنػيل، فتح القػدير 
األولػػى ، بيػػروت -دار الكمػػـ الطيػػب ، دمشػػؽ - دار ابػػف كثيػػر: الناشػػر
 .هٗٔٗٔ

 : ودواوين الدنةكتب الحديث الذريف : ثانًيا
باسػػـ فيصػػؿ / د: المحقػػؽ، بػػف أبػػي عاصػػـابكػػر  يبػػأل، اةحػػاد والمثػػاني 

 ـ.ٜٜٔٔ هٔٔٗٔ األولى، الرياض -دار الراية ، الجوابرة
، لعػػالء الػػديف عمػػي بػػف بمبػػاف، اإلحسػػاف فػػي تقريػػب صػػحيح ابػػف حبػػاف 

 هٗٔٗٔ الثانيػة، بيػروت - مؤسسػة الرسػالة، شػعيب األرنػؤوط: تحقيؽ
 ـ.ٖٜٜٔ

دار البشػػائر ، محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي: المحقػػؽ، لمبخػػاري، األدب المفػػرد 
 ـ.ٜٜٛٔ هٜٓٗٔ الثالثة، بيروت -اإلسالمية 

منشور كممحػؽ بمصػنؼ عبػد "، معمر بف راشد األزدي البصريل، الجامع 
المجمػػس العممػػي : الناشػػر، حبيػػب الػػرحمف األعظمػػي: المحقػػؽ، "الػػرزاؽ

عػػدد ، هٖٓٗٔ الثانيػػة، اإلسػػالمي ببيػػروتوتوزيػػع المكتػػب ، بباكسػػتاف
 .مف المصنؼ( ٔٔ، ٓٔ)األجزاء  ٕ: األجزاء

ػػاٍد ِفػػي ُنْسػػَخِتِه : الزهػػد والرقػػائؽ البػػف المبػػارؾ "يميػػه  ـُ ْبػػُف َحمَّ َمػػا َرَواُا ُنَعػػْي
: المحقػؽ، زَاِئًدا َعَمى َما َرَواُا اْلَمْرَوِزيُّ َعِف اْبػِف اْلُمَبػاَرِؾ ِفػي ِكتَػاِب الزُّْهػِد"

 .بيروت -دار الكتب العممية ، حبيب الرحمف األعظمي
دار إحيػػاء الكتػػب ، البػػاقي محمػػد فػػؤاد عبػػد: تحقيػػؽ، سػػنف ابػػف ماجػػه 

 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي -العربية 
المكتبػػػة ، محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد: المحقػػػؽ، سػػػنف أبػػػي داود 
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 .بيروت -صيدا ، العصرية
ومحمػػػػد فػػػػؤاد ، أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػاكر: وتعميػػػػؽتحقيػػػػؽ ، سػػػػنف الترمػػػػذي 

بػراهيـ عطػوة، البػاقي عبػد  -مكتبػة ومطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي ، وا 
 .ـٜ٘ٚٔ هٜٖ٘ٔ الثانية، مصر

دار الكتػػب ، القػػادر عطػػا محمػػد عبػػد: المحقػػؽ، لمبيهقػػي، السػػنف الكبػػرى 
 .ـٖٕٓٓ هٕٗٗٔ الثالثة، بيروت، العممية

، حسػف عبػدالمنعـ شػمبي: وخػرج أحاديثػهحققه ، منسائيل، السنف الكبرى 
عبػػػداهلل بػػػف عبػػػد المحسػػػف : قػػػدـ لػػػه، شػػػعيب األرنػػػاؤوط: أشػػػرؼ عميػػػه

 .ـٕٔٓٓ هٕٔٗٔ، األولى، بيروت -مؤسسة الرسالة ، التركي
، الفتػػاح أبػػو  ػػدة عبػػد: تحقيػػؽ، المجتبػػى مػػف السػػنف   سػػنف النسػػائي 

 ـ.ٜٙٛٔ هٙٓٗٔ الثانية، حمب -مكتب المطبوعات اإلسالمية: الناشر
 /د: حققػػػه وراجػػػع نصوصػػػه وخػػػرج أحاديثػػػه، مبيهقػػػيل، شػػػعب اإليمػػػاف 

: أشػػرؼ عمػػى تحقيقػػه وتخػػريج أحاديثػػهو ، عبػػدالعمي عبػػد الحميػػد حامػػد
: الناشػر، الهنػد -صػاحب الػدار السػمفية ببومبػاي ، مختار أحمػد النػدوي

بالتعػػػاوف مػػػع الػػػدار السػػػمفية ، مكتبػػػة الرشػػػد لمنشػػػر والتوزيػػػع بالريػػػاض
 .ـٖٕٓٓ هٖٕٗٔ األولى، ببومباي بالهند

دار طػػوؽ ، محمػػد زهيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر: المحقػػؽ، صػػحيح البخػػاري 
 .هٕٕٗٔ األولى، النجاة

دار إحياء التراث العربػي ، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقؽ، صحيح مسمـ 
 .بيروت -

: المحقؽ، بكر بف أبي شيبة يبأل، الكتاب المصنؼ في األحاديث واةثار 
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 .هٜٓٗٔ األولى، الرياض -مكتبة الرشد، كماؿ يوسؼ الحوت
محمػد ضػياء الػرحمف  /د: المحقػؽ، لمبيهقػي، المدخؿ إلى السػنف الكبػرى 

 .الكويت -دار الخمفاء لمكتاب اإلسالمي ، األعظمي
مصػػطفى : تحقيػػؽ، عبػػد اهلل الحػػاكـ بػػيأل، المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف 

 ـ.ٜٜٓٔ هٔٔٗٔ األولى، بيروت -العمميةدار الكتب ، عبدالقادر عطا
 عػػػادؿ بػػػف يوسػػػؼ العػػػزازي وأحمػػػد: المحقػػػؽ، مسػػػند ابػػػف أبػػػي شػػػيبة 

 .ـٜٜٚٔ األولى ط: ،الرياض -دار الوطف: الناشر، بف فريد المزيديا
: تحقيػؽ، عمي بػف الَجْعػد بػف عبيػد الَجػْوَهري البغػداديل، مسند ابف الجعد 

 هٓٔٗٔ األولػػى، بيػػروت -نػػادر مؤسسػػة : الناشػػر، عػػامر أحمػػد حيػػدر
 ـ.ٜٜٓٔ

، عػادؿ مرشػدو ، شػعيب األرنػؤوط: المحقػؽ، مسند اإلماـ أحمػد بػف حنبػؿ 
 ـ.ٕٔٓٓ هٕٔٗٔ األولى، مؤسسة الرسالة، وآخروف

بكر أحمد بػف عمػرو بػف عبػد الخػالؽ  يبأل، البحر الزخار  مسند البزار  
 ٔحقؽ األجزاء مف "، محفوظ الرحمف زيف اهلل حقيؽ:ت، المعروؼ بالبزار

وصػػػبري ، "ٚٔإلػػػى  ٓٔحقػػػؽ األجػػػزاء مػػػف "وعػػػادؿ بػػػف سػػػعد ، "ٜإلػػػى 
المدينػة  -مكتبػة العمػـو والحكػـ ، "ٛٔحقػؽ الجػزء "عبدالخالؽ الشػافعي 

 ".ـٜٕٓٓوانتهت ، ـٜٛٛٔبدأت "، األولى، المنورة
، ألبػػي القاسػػـ سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػوب الطبرانػػي، مسػػند الشػػامييف 

، بيػػػروت -مؤسسػػػة الرسػػػالة ، ف عبدالمجيػػػد السػػػمفيحمػػػدي بػػػ: تحقيػػػؽ
 ـ.ٜٗٛٔ ه٘ٓٗٔ األولى

، طػػارؽ بػػف عػػوض اهلل ابػػف محمػػد حقيػػؽ:ت، مطبرانػػيل، المعجػػـ األوسػػط 
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ٔٛٗ٘ 

 القاهرة. -دار الحرميف ، وعبد المحسف بف إبراهيـ الحسيني
دار ، حمػدي بػف عبػد المجيػد السػمفي: المحقػؽ، مطبرانيل، المعجـ الكبير 

 .الثانية ط: ،القاهرة -مكتبة ابف تيمية : النشر
، عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي: حقيػػؽت، لمبيهقػػي، معرفػػة السػػنف واةثػػار 

ودار ، باكسػػػتاف -كراتشػػػي  -جامعػػػة الدراسػػػات اإلسػػػالمية : الناشػػػروف
ودار ، ودمشػػػؽ -حمػػػب  -ودار الػػػوعي ، وبيػػػروت -دمشػػػؽ  -قتيبػػػة 
 ـ.ٜٜٔٔ هٕٔٗٔ األولى، والقاهرة -المنصورة  -الوفاء 

محمد فؤاد : صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعمؽ عميه، موطأ اإلماـ مالؾ 
 هٙٓٗٔ لبنػػػػاف - بيػػػػروت، دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي، عبػػػػد البػػػػاقي

 .ـٜ٘ٛٔ
 : كتب الدير والتاريخ والرجال: ثالًثا

، الػدكف -حيػدر آبػاد ، دائػرة المعػارؼ العثمانيػة، لمبخاري، التاريف الكبير 
 .المعيد خاف محمد عبد: مراقبةطبع تحت 

، طبقػات المدلسػيف  تعريؼ اهؿ التقديس بمراتػب الموصػوفيف بالتػدليس 
: الناشػر، عاصـ بف عبداهلل القريوتي /د: المحقؽ، بف حجر العسقالنيال

 ـ.ٖٜٛٔ هٖٓٗٔ األولى ط: ،عماف -مكتبة المنار 
دار ، محمػػد عوامػػة: المحقػػؽ، البػػف حجػػر العسػػقالني، تقريػػب التهػػذيب 

 ـ.ٜٙٛٔ هٙٓٗٔ األولى، سوريا -الرشيد 
، مطبعة دائرة المعػارؼ النظاميػة، البف حجر العسقالني، تهذيب التهذيب 

 .هٕٖٙٔ األولى، الهند
الجزء المتمـ لطبقات ابف سػعد "الطبقػة الرابعػة مػف الصػحابة ممػف أسػمـ  
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ٔٛٗٙ 

عبػد العزيػز  /د: تحقيػؽ ودراسػة، البف سػعد، عند فتح مكة وما بعد ذلؾ"
 .هٙٔٗٔ السعودية، الطائؼ -مكتبة الصديؽ ، عبد اهلل السمومي

، ديػػواف الضػػعفاء والمتػػروكيف وخمػػؽ مػػف المجهػػوليف وثقػػات فػػيهـ لػػيف 
 -مكتبػة النهضػة الحديثػة ، حماد بف محمد األنصػاري: المحقؽ، لمذهبي
 .ـٜٚٙٔ هٖٚٛٔ الثانية، مكة

، مؤسسػػة الرسػػالة، قػػيـ الجوزيػػةالبػػف ، زاد المعػػاد فػػي هػػدي خيػػر العبػػاد 
 السػػػابعة والعشػػػروف ط: ،الكويػػػت، مكتبػػػة المنػػػار اإلسػػػالمية -بيػػػروت 
 .ـٜٜٗٔ ه٘ٔٗٔ

 األولػػى، بيػػروت - دار الكتػػب العمميػػة، لممػػال عمػػي القػػاري، شػػرح الشػػفا 
 .هٕٔٗٔ

، عبػػد اهلل محمػػػد بػػف سػػعد بػػف منيػػع الهاشػػػمي يبػػأل، الطبقػػات الكبػػرى 
 األولػػى، بيػػروت -دار الكتػػب العمميػػة ، عطػػا محمػػد عبػػد القػػادر: تحقيػػؽ
 .ـٜٜٓٔ هٓٔٗٔ

محمػد : ت، لمػذهبي، الكاشؼ في معرفػة مػف لػه روايػة فػي الكتػب السػتة 
، جػػدة -ومؤسسػػة عمػػـو القػػرآف ، دار القبمػػة لمثقافػػة اإلسػػالمية، عوامػػة
 ـ.ٕٜٜٔ هٖٔٗٔ األولى

دار ،  دة عبد الفتاح أبو: المحقؽ، بف حجر العسقالنيال، لساف الميزاف 
 .ـٕٕٓٓ األولى، البشائر اإلسالمية

سػػػعيد خميػػػؿ بػػػف كيكمػػػدي بػػػف عبػػػداهلل  يصػػػالح الػػػديف أبػػػل، المختمطػػػيف 
عمػػػي  /د، رفعػػػت فػػػوزي عبػػػد المطمػػػب /د: المحقػػػؽ، الدمشػػػقي العالئػػػي
 .ـٜٜٙٔ هٚٔٗٔ األولى، القاهرة - مكتبة الخانجي، عبدالباسط مزيد
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، بيػروت، دار صادر، الرومي الحمويياقوت بف عبد اهلل ل، معجـ البمداف 
 .ـٜٜ٘ٔ الثانية

نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ  يبػػأل، معرفػػة الصػػحابة 
، دار الػػػوطف لمنشػػػر، عػػػادؿ بػػػف يوسػػػؼ العػػػزازي: تحقيػػػؽ، األصػػػبهاني

 .ـٜٜٛٔ هٜٔٗٔاألولى ، الرياض
، عمػي محمػد البجػاوي: تحقيػؽ، لمػذهبي، ميزاف االعتداؿ فػي نقػد الرجػاؿ 

 .ـٖٜٙٔ هٕٖٛٔ األولى، بيروت، دار المعرفة
 : كتب التخريج والذروح: رابًعا

أبػو عمػػر يوسػؼ بػف عبػد اهلل بػػف محمػد بػف عبػد البػػر ألبػي ، االسػتذكار 
دار ، محمػػد عمػػي معػػوض، سػػالـ محمػػد عطػػا: تحقيػػؽ، النمػػري القرطبػػي
 ـ.ٕٓٓٓ هٕٔٗٔ األولى، بيروت -الكتب العممية 

 -دار الحػػديث ، مسػػند أحمػػد بػػف حنبػػؿتعميػػؽ أحمػػد محمػػد شػػاكر عمػػى  
 .ـٜٜ٘ٔ هٙٔٗٔ األولى، القاهرة

محمد عبد الحي بف محمد عبدالحميـ ل، التعميؽ الممجد عمى موطأ محمد 
: الناشػر، تقػي الػديف النػدوي: تعميؽ وتحقيػؽ، األنصاري المكنوي الهندي

 .ـٕ٘ٓٓ هٕٙٗٔ الرابعة، دمشؽ، دار القمـ
: حقيػؽت، عبػد البػر البػف، التمهيد لما في الموطػأ مػف المعػاني واألسػانيد 

وزارة عمػػػـو ، محمػػػد عبػػػد الكبيػػػر البكػػػريو ، مصػػػطفى بػػػف أحمػػػد العمػػػوي
 ه.ٖٚٛٔ المغرب -األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية 

زيف الديف محمػد المػدعو بعبػد الػرؤوؼ ل، التيسير بشرح الجامع الصغير 
بػػػف تػػػاج العػػػارفيف بػػػف عمػػػي بػػػف زيػػػف العابػػػديف الحػػػدادي ثػػػـ المنػػػاوي ا
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ٔٛٗٛ 

 .ـٜٛٛٔ هٛٓٗٔ الثالثة، الرياض -مكتبة اإلماـ الشافعي ، القاهري
 -المطبعػة الشػرفية ، لممال عمي القاري، جمع الوسائؿ في شرح الشمائؿ 

خوته، مصر  .طبع عمى نفقة مصطفى البابي الحمبي وا 
محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف صػػالح األميػػر ل، المػػراـسػػبؿ السػػالـ شػػرح بمػػوغ  

 .دار الحديث، الصنعاني
 العبػػػاس أحمػػػد بػػػف حسػػػيف يشػػػهاب الػػػديف أبػػػل، شػػػرح سػػػنف أبػػػي داود 

: تحقيػػؽ، (هٗٗٛ )ت:بػف عمػػي بػػف رسػػالف المقدسػي الرممػػي الشػػافعي ا
دار الفػالح : الناشػر، عدد مف الباحثيف بدار الفػالح بحشػراؼ خالػد الربػاط

 ط: ،جمهوريػػة مصػػر العربيػػة -الفيػػـو ، وتحقيػػؽ التػػراثلمبحػػث العممػػي 
 .ـٕٙٔٓ هٖٚٗٔ األولى

 الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف خمػػػػؼأبػػػػي : البػػػػف بطػػػػاؿ، يشػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػار  
 -مكتبػػة الرشػػد ، أبػػو تمػػيـ ياسػػر بػػف إبػػراهيـ: تحقيػػؽ، بػػف عبػػدالممؾا

 .ـٖٕٓٓ هٖٕٗٔ الثانية، الرياض
بف إبػراهيـ بػف داود بػف عمي ل، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ 

نظػػاـ : وقػػؼ عمػػى طبعػػه والعنايػػة بػػه، سػػمماف بػػف سػػميماف ابػػف العطػػار
، دار البشائر اإلسػالمية لمطباعػة والنشػر والتوزيػع، محمد صالح يعقوبي

 .ـٕٙٓٓ هٕٚٗٔ األولى، لبناف -بيروت 
موسػى  بػف أحمػد بػف محمػود محمػد يبأل ،البخاري شرح في القاري عمدة 

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي ، العينيبدر الديف  الحنفي
محمػود : تحقيػؽ، البػف رجػب الحنبمػي، فتح الباري شرح صػحيح البخػاري 

مكتبػة : الناشػر، ومجموعػة مػف المحققػيف، بف شػعباف ابػف عبدالمقصػود
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ٜٔٛٗ 

الحقػوؽ محفوظػة لمكتػب تحقيػؽ دار ، المدينة النبويػة -الغرباء األثرية 
 ـ.ٜٜٙٔ هٚٔٗٔ األولى، القاهرة -الحرميف 

، حمد بػف عمػي بػف حجػر العسػقالنيأل، فتح الباري شرح صحيح البخاري 
محمػد فػؤاد : رقـ كتبػه وأبوابػه وأحاديثػه، هٜٖٚٔ بيروت -دار المعرفة 
محػػب الػػديف : قػػاـ بحخراجػػه وصػػححه وأشػػرؼ عمػػى طبعػػه، عبػػد البػػاقي

 .الخطيب
المكتبػػػة ، المنػػػاويلعبػػػد الػػػرؤوؼ ، فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير 

 .هٖٙ٘ٔ األولى، مصر -التجارية الكبرى 
د/ : حقيػؽت، البػف العربػي المػالكي، القبس في شرح موطأ مالؾ بف أنػس 

 األولى، لبناف -بيروت  -دار الغرب اإلسالمي ، محمد عبد اهلل ولد كريـ
 ـ.ٕٜٜٔ

: المحقػؽ، ألبي الفرج ابف الجوزي، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف 
 .الرياض -دار الوطف ، عمي حسيف البواب

، محػػافظ عبػػد العظػػيـ بػػف عبػػد القػػوي المنػػذريل، مختصػػر سػػنف أبػػي داود 
مكتبػة المعػارؼ لمنشػر : الناشر، محمد صبحي بف حسف حالؽ: المحقؽ
 .ـٕٓٔٓ هٖٔٗٔ األولى، الرياض، والتوزيع

، العسػػػقالنيالبػػػف حجػػػر ، المطالػػػب العاليػػػة بزوائػػػد المسػػػانيد الثمانيػػػة 
، رسػػػالة عمميػػػة قػػػدمت لجامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعود ٚٔ: تحقيػػػؽال

دار و ، دار العاصػمة، سعد بف ناصر بػف عبػد العزيػز الشػثري /د: تنسيؽ
 .هٜٔٗٔ األولى، السعودية -الغيث 

 .ـٕٖٜٔ هٖٔ٘ٔ األولى ،حمب - العممية المطبعة ،لمخطابي ،السنف معالـ 
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ٔٛ٘ٓ 

العبػاس أحمػد بػف عمػر  يبػأل، كتاب مسمـالمفهـ لما أشكؿ مف تمخيص  
محيػػي الػػديف ديػػب : حققػػه وعمػػؽ عميػػه وقػػدـ لػػه، بػػف إبػػراهيـ القرطبػػيا

محمػػود إبػػراهيـ  -يوسػػؼ عمػػي بػػديوي  -أحمػػد محمػػد السػػيد  -ميسػػتو 
 -دمشػػؽ ، دار الكمػػـ الطيػػبو ، بيػػروت -دمشػػؽ ، دار ابػػف كثيػػر، بػػزاؿ

 .ـٜٜٙٔ هٚٔٗٔ األولى، بيروت
شػػرح النػػووي عمػػى صػػحيح    مسػػمـ بػػف الحجػػاج المنهػػاج شػػرح صػػحيح 

دار إحياء التراث ، زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النوويألبي ، مسمـ
 .هٕٜٖٔ الثانية، بيروت -العربي 

محمد بف عمي بف محمد بػف عبػد اهلل ل، شرح منتقى األخبار نيؿ األوطار 
، مصػر، دار الحديث، عصاـ الديف الصبابطي: تحقيؽ، الشوكاني اليمني

 .ـٖٜٜٔ هٖٔٗٔ األولى
 : الفقه واألصولكتب : خامدا

محمػػد بػػف مفمػػح بػػف محمػػد بػػف مفػػرج ل، اةداب الشػػرعية والمػػنح المرعيػػة 
 .عالـ الكتب، الحنبمي

، زيف الػػديف بػػف إبػػراهيـ بػػف محمػػدلػػ، البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ 
لمحمػد بػف تكممة البحر الرائػؽ : وفي آخرا، المعروؼ بابف نجيـ المصري

منحة الخػالؽ البػف : وبالحاشية، حسيف بف عمي الطوري الحنفي القادري
 .الثانية ط: ،دار الكتاب اإلسالمي: الناشر، عابديف

عبداهلل بدر الديف محمد بف عبداهلل  يبأل، البحر المحيط في أصوؿ الفقه 
 .ـٜٜٗٔ هٗٔٗٔ األولى، دار الكتبي: الناشر، بف بهادر الزركشيا

 الحسػػيف يحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر يبػػأل، البيػػاف فػػي مػػذهب اإلمػػاـ الشػػافعي 
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ٔٛ٘ٔ 

دار ، قاسػـ محمػد النػوري: المحقػؽ، بف سالـ العمرانػي اليمنػي الشػافعيا
 .ـٕٓٓٓ هٕٔٗٔ األولى، جدة -المنهاج 

النكػػت "المسػػمى  "الحػػاوي"و  "المنهػػاج"و  "التنبيػػه"تحريػػر الفتػػاوى عمػػى  
زرعة ولي الديف أحمد بف عبد الرحيـ بف  يبأل، "عمى المختصرات الثالث

، الحسػػيف بػػف عبػػد الػػرحمف العراقػػي الُكػػردي الِمْهرانػػي القػػاهري الشػػافعي
دار المنهػػػػاج لمنشػػػػر ، عبػػػػد الػػػػرحمف فهمػػػػي محمػػػػد الػػػػزواوي: المحقػػػػؽ
 .ـٕٔٔٓ هٕٖٗٔ األولى، السعودية -جدة ، والتوزيع

حسػف : المؤلػؼ ،تحفة األكمؿ والهماـ المصدر لبياف جػواز لػبس األحمػر 
، )مخطػػػوط( ،ـ(ٜ٘ٙٔ هٜٙٓٔ :بػػػف عمػػػار بػػػف عمػػػي الشػػػرنباللي )تا

: عػدد األوراؽ، هٜٕٛٔ: تػاريف النسػف، عبدا محمػد أمػيف: اسـ الناسف
العػاـ ، (ٖٜٔٔالرقـ الخػاص )، المكتبة األزهرية: مصدر المخطوط، ٖٔ
 تـ تحميمها مف موقع األلوكة.، (ٕٕ٘ٚٙ)

محمػػد بػػف محمػػد : نجـ الػػديف الغػػزيلػػ، التشػػبهحسػػف التنبػػه لمػػا ورد فػػي  
لجنة مختصة : تحقيؽ ودراسة، العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي
 األولػػى، سػػوريا، دار النػػوادر، مػػف المحققػػيف بحشػػراؼ نػػور الػػديف طالػػب

 .ـٕٔٔٓ هٕٖٗٔ
محمد بف فرامرز بف عمػي الشػهير بمػال ل، درر الحكاـ شرح  رر األحكاـ 

حاشية الشػرنباللي : ومعه، (ه٘ٛٛ )ت:خسرو  -أو منال أو المولى  -
 .دار إحياء الكتب العربية، عمى درر الحكاـ

محمػد : البف عابػديف، رد المحتار عمى الدر المختار حاشية ابف عابديف 
-الفكػػردار ، أمػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز عابػػديف الدمشػػقي الحنفػػي
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 ـ.ٕٜٜٔ هٕٔٗٔ الثانية، بيروت
، دار ابػػف حػػـز، لمشػػوكاني، السػػيؿ الجػػرار المتػػدفؽ عمػػى حػػدائؽ األزهػػار 

 .األولى
"مػػف أوؿ كتػػاب الصػػالة إلػػى آخػػر بػػاب آداب المشػػي إلػػى  شػػرح العمػػدة 

خالػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد : المحقػػؽ، لشػػيف اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة، الصػػالة"
 .ـٜٜٚٔ هٛٔٗٔ األولى، الرياض، دار العاصمة، المشيقح

دار ، محمد بف عبػد اهلل الخرشػي المػالكي: لمخرشي، شرح مختصر خميؿ 
 بيروت. -الفكر لمطباعة 

محمد بػف الحسػيف بػف محمػد ، يعمى يمقاضي أبل، العدة في أصوؿ الفقه 
أحمػد بػف عمػي  /د: حققه وعمؽ عميػه وخػرج نصػه، بف خمؼ ابف الفراءا
 .ـٜٜٓٔ هٓٔٗٔ الثانية ط: ،بدوف ناشر: الناشر، بف سير المباركيا

عبػدالمؤمف  بػف محمػد بػف بكر بيأل ،اإلختصار  اية حؿ في األخيار كفاية 
عبدالحميػد  عمي :المحقؽ ،الشافعي الحصني الحسيني معمى بف حريز بفا

 ـ.ٜٜٗٔ األولى، دمشؽ -دار الخير ، ومحمد وهبي سميماف، بمطجي
بف المحمد ، "شرح مختصر خميؿ"، المختصرلوامع الدرر في هتؾ أستار  

راجػع ، دار الرضػواف: تصػحيح وتحقيػؽ، محمد سالـ المجمسي الشنقيطي
، دار الرضػػػواف، اليػػػدالي بػػػف الحػػػاج أحمػػػد: تصػػػحيح الحػػػديث وتخريجػػػه

 ـ.ٕ٘ٔٓ هٖٙٗٔ األولى، موريتانيا -نواكشوط
 لبناف. -بيروت  -دار الفكر ، البف حـز األندلسي، المحمى 
دار ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصػبحي المػدنيلإلماـ ، المدونة 

 .ـٜٜٗٔ ه٘ٔٗٔ األولى، الكتب العممية
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ٖٔٛ٘ 

 .ـٜٛٙٔ هٖٛٛٔ القاهرة مكتبة :الناشر ،المقدسي قدامة البف ،المغني 
 /د: المحقػؽ، العينػيبػدر الػديف ل، منحة السػموؾ فػي شػرح تحفػة الممػوؾ 

 -وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية : الناشر، أحمد عبد الرزاؽ الكبيسي
 .ـٕٚٓٓ هٕٛٗٔ األولى، قطر

وزارة األوقػػػػاؼ والشػػػػئوف : صػػػػادر عػػػػف، الموسػػػػوعة الفقهيػػػػة الكويتيػػػػة 
 -دارالسالسػػؿ ، الثانيػػة ط:: ٖٕ - ٔاألجػػزاء  ط: ،الكويػػت -اإلسػػالمية 

، مصػػر -مطػػابع دار الصػػفوة ، األولػػى ط:: ٖٛ - ٕٗاألجػػزاء ، الكويػػت
 ٗٓٗٔمػف : تػاريف النشػر، طبع الوزارة، الثانية ط:: ٘ٗ - ٜٖاألجزاء 
 .هٕٚٗٔإلى 

 كمػػػاؿ الػػػػديف محمػػػد بػػػف موسػػػػىل، الػػػنجـ الوهػػػاج فػػػي شػػػػرح المنهػػػاج 
: المحقػػؽ، جػدة -دار المنهػاج ، بػف عيسػى بػػف عمػي الػدَِّميري الشػػافعيا

 .ـٕٗٓٓ هٕ٘ٗٔ األولى، لجنة عممية
 : اللغة والغريبكتب : داددا

 محّمػػػد بػػػف محّمػػػدألبػػػي الفػػػيض ، تػػػاج العػػػروس مػػػف جػػػواهر القػػػاموس 
مجموعػة : المحقػؽ، الممّقب بمرتضػى الزَّبيػدي، بف عبد الرزّاؽ الحسينيا

 .دار الهداية: الناشر، مف المحققيف
، منصػػػور محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف األزهػػػري الهػػػرويألبػػػي ، تهػػػذيب المغػػػة 

، بيػػػروت -العربػػػي دار إحيػػػاء التػػػراث ، محمػػػد عػػػوض مرعػػػب: المحقػػػؽ
 .ـٕٔٓٓ األولى

نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد  يبػػأل، الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة 
دار العمػـ لمماليػيف ، أحمػد عبػد الغفػور عطػار: تحقيؽ، الجوهري الفارابي
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ٔٛ٘ٗ 

 .ـٜٚٛٔ  هٚٓٗٔالرابعة ، بيروت -
: المحقػؽ، ُعبيد القاسـ بف سػاّلـ الهػروي البغػداديألبي ،  ريب الحديث 

الهيئػػة ، السػػالـ هػػاروف عبػػد: مراجعػػة، حسػػيف محمػػد محمػػد شػػرؼ /د
 .ـٜٗٛٔ هٗٓٗٔ األولى، القاهرة، العامة لشئوف المطابع األميرية

خػرج ، عبػد الكػريـ إبػراهيـ الغربػاوي: المحقػؽ، لمخطػابي،  ريب الحػديث 
 هٕٓٗٔ دمشػػػؽ -دار الفكػػػر ، عبػػػد القيػػػـو عبػػػد رب النبػػػي: أحاديثػػػه
 .ـٕٜٛٔ

، طاهر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى يمجد الديف أبل، المحيطالقاموس  
محمػد نعػيـ : بحشػراؼ، مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسػالة: تحقيؽ

 -بيػػػروت ، مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع، العرقُسوسػػػي
 .ـٕ٘ٓٓ هٕٙٗٔ الثامنة، لبناف

 /د: المحقػؽ، الفراهيديمخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ ل، كتاب العيف 
 .دار ومكتبة الهالؿ، إبراهيـ السامرائي /د، مهدي المخزومي

 محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػىلجمػػػاؿ الػػػديف أبػػػي الفضػػػؿ ، لسػػػاف العػػػرب 
 ،بيػروت -دار صػادر : الناشر، ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى

 .هٗٔٗٔالثالثة  ط:
محمػد بػف عمػر : المؤلػؼ، المجموع المغيػث فػي  ريبػي القػرآف والحػديث 

عبػػػد الكػػػريـ : المحقػػػؽ، أبػػػو موسػػػى المػػػديني، بػػػف أحمػػػد األصػػػبهانيا
حيػاء التػراث ، جامعػة أـ القػرى: الناشر، العزباوي مركػز البحػث العممػي وا 
ودار ، مكػػة المكرمػػة -كميػػة الشػػريعة والدراسػػات اإلسػػالمية ، اإلسػػالمي

: ٔجػػ  األولػى ط: ،السػعودية -جػدة ، المدني لمطباعػة والنشػر والتوزيػع
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 ـ(.ٜٛٛٔ هٛٓٗٔ): ٖ، ٕ جػ، (ـٜٙٛٔ هٙٓٗٔ)
، بيػروت، دار صػادر، ياقوت بف عبد اهلل الرومي الحمويل، معجـ البمداف 

 .ـٜٜ٘ٔ الثانية
أحمػػد ، إبػػراهيـ مصػػطفى" مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاهرة، المعجػػـ الوسػػيط 

 .الدعوةدار : الناشر، "محمد النجار، حامد عبد القادر، الزيات
لمجد الديف أبي السعادات المبػارؾ بػف ، النهاية في  ريب الحديث واألثر 

 هٜٜٖٔ، بيروت -المكتبة العممية ، محمد بف محمد الجزري ابف األثير
 ومحمود محمد الطناحي.، طاهر أحمد الزاوي: حقيؽت، ـٜٜٚٔ

 

 


