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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ـال
ُ
 حاتِ ـال جواب

ُ
 (1)مخاتِ ـؤال الم عن س

ِ

ِ :ِـيلـمس

ؿ التخت   جقزُ ـوهؾ يَ  .ظؾقف؟ الزيادةُ  قزُ ٓ دَم  معؾقمٌ  هؾ لف وزنٌ  .ةؿ بالػض  التخت  

 .مـ الػضة؟ د اخلقاتؿِ تعد   جقزُ ـوهؾ يَ  .؟ديدِ حَ ـوال حاسِ عادن كالـ  ؿَ ـال بسائرِ 

  .ها؟و بغرِ أَ  ةِ بالػض   ملسو هيلع هللا ىلص ؿ الـبل  خت  ـهؾ تَ و

 .بػص   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   وهؾ كان خاتؿُ  .قاتؿ لؾرجال؟خَ ـذم ال صقُص باح الػُ وهؾ تُ 

ا يع ـؿ  ـف مِ وهؾ كان فص   .ال؟ـؿو الش  ؿغ أَ ذم القَ  ؿَ خت  ـوهؾ ت .ف؟وما كان فص  

  .و باضـف؟أَ  الؽػ   طاهرَ 

 .حاسٍ كُ  ه خاتؿُ وذم يدِ  ملسو هيلع هللا ىلصظؾقف  دخَؾ  رجلً  أن  " .وهؾ احلديث الذي وردَ 

_______________________________ 

 .هـ 8/5/1441  .ربعاء ُضحكإ والتعؾقِؼ ظؾقف يقمَ  .بدأُت بتحؼقِؼفا  (1)

  .الـحاكِؿ أو الؼايض ادقِجُب لؾُحْؽؿ :أي .بؽرس التاء مِ(حاتِِـقولهِ)ِال 

 .( وغرها11/419( وتاج العروس )1/66( وخمتار الصحاح )11/114)العرب لسان ذكره ذم 

اجلؿع خقاتقؿ، وجيؿع أيضًا ظذ خقاتؿ بل ياء ، وظذ خقاتقؿ بقاء بدل القاو،  خاتمِ(ـ)ِالِ:قوله 

 َأيضًا ، وذم اخلاتؿ ثامن لغاٍت 
ٍ
 وكرُسها. ومها واضحتان. :وبل ياء

ِ
ؿ تْ تام وخقتقم وَخ وِخ  فتُح التاء

 ( بتجقز.11/115) "الػتح"وخاتام وخايتام ، وخقتام. اكتفك قالف احلافظ ذم 

 (.1/74) طقضة. ونكام آظتامد ظذ الط بعة ادـشقرة مـ احلاويمل أجد هلذه الرشالة ُكسخًا خُم  :تنبوه
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مخذ وهؾ يُ  .؟واهـ رَ ومَ  ؟.صحقٌح . "الـار هؾِ أَ  حةَ رى ظؾقؽ رائِ ل أَ ـلفؼال: ما

 .و الؽراهة؟أَ  حريؿُ مـف التَ 

ِواب:ِـجـال

ذم احلديث:  ولؽـ وردَ  ،الػؼف تِب ذم كُ  (1)ـاصحابُ ض لف أَ فؾؿ يتعر   .ا القزنُ أم  

  ."ثؼآً ف مِ ؿ  تِ وٓ تُ "

م  كَ رْ قال الز  
قا ػَ فؿ اكتَ ولعؾ   .ؿِ اخلاتَ  ـا لؼدرِ صحابُ ض أَ : مل يتعر  "ماخلادِ "ذم  (2)

 .(3)رساٌف ظـف نِ  ا خرَج ـفؿَ  .رفبالعُ 

_______________________________ 

  .ظؾقفؿ رمحة اهلل .أي الشافعقة  (1)

   .قريباً  ذاهِب ؿَ ـوشقليت الـؼؾ ظـ باقل ال

كل إصُؾ   (1) ـِ ظبِد اهلل الس  ـُ هبادر ب ُظـل  .745الشقخ بدُر الديـ الزركم ولد شـة  .ادني .حمؿُد ب

يـ اإلشـقي .فحػظ ُكتباً  .بآصتغال مـ صغره والشقخ رساج الديـ  .وأخَذ ظـ الشقِخ مجاِل الد 

ٓ  نػ  .وُظـل بالػؼف وإُصقِل واحلديِث  .البؾؼقـل وٓزمف ُد نػ َأحٍد ن وكان ُمـؼطعًا ذم مـزلِف ٓ يسد 

  .اكتفك بتجقز .بالؼاهرة 794ذم رجب شـة مات  .ُشقق الُؽتب

  .( ٓبـ حجر1/479الدرر الؽامـة ) 

وكتاب  .لؾرافعل   "العزيز ذح القجر" وهق ذٌح لؽتاِب  .(والروضة واشؿ كتابف )خادم الرافعل   

 .رشائؾ جامعقة ةِ ذم ظد  كتاب ) الـخادم (  َؼ ؼ  ُح وقد  .لؾـقوي "روضة الطالبغ"

جُؾ  :قال احلصَؽػل   ،وظـد احلـػّقة :(11/14) "ادقشقظة الػؼفقة الؽقيتقة"جاء ذم  ( 1)  ٓ يزيد الر 

خرة، أّكف ٓ يبؾغ بف ادثؼاَل  .خامتُف ظذ مثؼال ـُ ظابديـ ققَل صاحِب الذ  ح اب واشتدل  بحديث  ،ورج 

ة نْن كان وزَن ِدْرمَهَْغ ذظق ْغ َأو أقؾ   :وقال ادالؽقّة .ُبريدة أتـل كِر ُلبُس خاتِؿ الػض   ،جيقُز لؾذ 

= 
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، لؽـ هؾ بل خلٍف  حرامٍ  فغرُ  (1)ما ظدا الذهب عادنِ ؿَ ـال ؿ بسائرِ ا التخت  م  وأَ 

 وجهان: .ؽره؟يُ 

_______________________________ 

ْغ َحُرمَ   .اكتفك .فنْن زاَد ظـ ِدرمَهَ

ما مل  ،ٓ بلَس بجعؾِف ِمثؼآً وَأكثر :(5/91) "اإلكصاف"وظـد احلـابؾة ما قالف ادرداوي  ذم  :قؾت

 .اكتفك .وإصحاب ،ا طاهُر كلِم اإلماِم أمحدهذ :"الػروع"قال ذم  .َيـخُرج ظـ العادة

أكف َكـَفك ظـ خاتِؿ " ملسو هيلع هللا ىلص( ظـ أيب هريرة ظـ الـبل  1189) ( ومسؾؿٌ 5516) خاري  ى البُ وَ لِـَؿـا رَ   (1)

هِب   ."الذ 

اِنائرِادعادنِفهوِىوعانِ ِ.أم 

ِاأل ػر ،والرصاصِ  ،احلديدِ  :ولالنوع بَ  .والص   .بغ أهؾ العؾؿ خلٌف وفقفا  .ـ حاسوال ،فوالش 

 .وٕن  إصـام ُتصـُع مـفا .لؽقهنا حؾقة أهؾ الـار .وشبُب اخللِف وروُد َأحاديث ذم الـ فِل ظـفا

   .فقف اخللَف  ققضل  الس   وقد ذكرَ  .وورَد ما يدل  ظذ جقاِزها

فؼد  .وغرها -حجٌر كريٌؿ َأزرق  -والػروز  والقاققِت  كإداسِ  ما لف ققؿٌة كبرةٌ  :النوعِالثاين 

 .غلءً  الذهَب  يػقُق 

ٓ  :"إم"افعل  ذم ـقال الش" .بس اخلاتؿذم كلمف ظـ لُ  (4/446) "ادجؿقع"قال الـقوي ذم  

ٓ  لألدب، وأك ف مـ زي  الـس َأكره اء ٓ لؾتحريؿ، وٓ َأكره ُلبس ياققٍت أو ـلؾرُجِؾ ُلبَس الؾملم ن

ٓ  مـ  ف والـُخقلءزبرجٍد ن ف .جفة الرس  واتػؼقا ظذ أكف ٓ  ،حاُب ـوكذا كَؼَؾف إص .هذا كص 

 .اكتفك .َيـحرمُ 

اريـل ذم  مة السػ  دة  ( بِؾ قر) مـ  وٓ بلَس " :(1/191) "غذاء إلباب"قال العل   ادقح 
ِ
بؽرِس الباء

دة فقفام، وهق جقهٌر  .مع فتِح اللم َكِسـ قر، وبػتِح ادقحدة مع ضؿ  اللم كتـ قر وال لم ُمشد 

كِج  ، وَأجقد َأكقاظف َأصد صلبًة وبقاضًا وصػاًء، وَأحسـُف ما ُيـجؾُب مـ جزائِر الز   .َمعروف َمعدينٌّ

= 
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مـ  وظؾقف خاتؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص نػ الـبل   جاءَ  رجلً  أن  "ريدة ،كعؿ: حلديث بُ  أحدمها:

مـ  وظؾقف خاتؿٌ  جاءَ  ثؿ   .فَح رَ فطَ  .إصـام؟ مـؽ ريَح  جدُ ل أَ ـفؼال: ما ل .فٍ بَ َص 

ـ اهلل مِ  ف، فؼال: يا رشقَل َح رَ الـار، فطَ  هؾِ أَ  رى ظؾقؽ حؾقةَ ل أَ ـفؼال: ما ل .حديدٍ 

  ي  أَ 
ٍ
خرجف أبق داود أَ . (1)"ثؼآً ف مِ ؿ  تِ وٓ تُ  .ٍق رِ ـ وَ ه مِ ذْ خِ ـ، قال: ات  ؟هذُ خِ ـت  أَ  رء

_______________________________ 

ٓ  أكف أصؾُب مـف، فُقباح التخت ؿ بف فل ُيستحب، وٓ ُيؽره :وققؾ جاج ن وٓ بلس  .البؾ قر كقٌع مـ الز 

مـ بؼقة الـَجقاهر مـ ياققٍت وزبرجٍد وُزُمرٍد وفروٍز وكحقها، فُقباح  .ف الـَؿعدنبالتخت ؿ مـ ِصبْ 

ا ما ُيروى ذم التخت ؿ ببعِضفا مـ الػضائؾ فباضٌؾ  مثؾ  .اختاذ اخلاتؿ مـ هذه ادعادِن وكحِقها وأم 

كام ذم  .ٓ يصح   رواه الديؾؿل  « ـػل الػؼرفنكف يَ  -عجؿة ؿُ ـال بالذالِ  -مرذ تـختًُّؿقا بالز  "حديث 

 :قال احلافظ ابـ حجر ."رس فقفٓ ظُ  رٌس د فنكف يُ َج رْ ؿقا بالزبَ خت  ـت"وحديث  .البدر ادـر والتسفقؾ

 أكف نذا ذهَب  ريدُ يُ  :قال بعضفؿ ."ـػل الػؼرؿقا بالقاققت فنكف يَ خت  ـت" :"الـفاية"وذم  .هق مقضقعٌ 

 وذكره احلافظُ  .فقف قةٍ خلاص   يؽقنَ  أنْ  - احلديُث  صح   ننْ  -وإصبف  :قال .فقف غـًك  ف وجدَ ف فباظَ مالُ 

ؿـع يَ  ؿ بالقاققت إصػرِ التخت   أن  ،ضعقٍػ  وذم خزٍ  .وذم ذح الشامئؾ .السققضل ذم خمتن الـفاية

 اكتفك .الطاظقن

ـُ  احلافظُ  ذكرَ  :]السػاريـل[ قؾُت  واهقة، فا كؾ   لف ضرٌق  :"ؿقا بالعؼقؼخت  ـت"حجر ظـد حديث  اب

ـَ  فؿ أن  بعُض  وزظؿَ ، آكػاً  مَ وي ذم القاققت، وتؼد  وكذا ما رُ   :قال -ريض اهلل ظـفام  -حمؿد  جعػر ب

، ، والػروزج لؾػللِ لؾعطشِ  القاققُت  :ربعةأَ  وققؾ اخلقاتؿُ  :ؿت بػروزج، قالخت  ـت كػٌّ  ما افتؼرْت 

 مـ ذلؽ ظـ حرضةِ  رءٌ  أكف مل يصح   ظؾؿَت وقد  .اكتفك .زرْ لؾحِ  قـُل ـة، واحلديد الص  لؾس   والعؼقُؼ 

 .اكتفك كلم السػاريـل .واهلل ادقفؼ .الرشالة

 "الؽزى"وذم ( 5195) "ادجتبك"ذم ( والـسائل 1785( والسمذي )4111أخرجف أبق داود )  (1)

= 
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  .والسمذي  

ف، جؾِ َٕ  "بفذ  ـؿُ ذح ال"ذم  ػف الـقوي  فقف، فضع   ؿٌ تؽؾ  مُ  ه رجٌؾ وذم شـدِ 

ـِ   ."فصحقحِ "خرجف ذم فلَ  .حفان صح  ابـ حب   ولؽ

_______________________________ 

 "صحقحف"وابـ حبان ذم ( 4411) "مسـده"والبزار ذم ( 11114) "مسـده"وأمحد ذم ( 9518)

ـُ 6181) "عب اإليامنُص "والبقفؼل ذم  ( 5488) ـُ 1/111) "أشد الغابة"إثر ذم  ( واب  ( واب

( مـ ضريؼ زيد بـ 111168) "الؽـك وإشامء"والدوٓيب ذم ( 17/114) "التؿفقد"ظبد الز ذم 

ـُ  حباب )زاد السمذي   ـِ  وضاح( ظـ ظبدِ  وأبق متقؾة حيقك ب  ظبِد اهلل بـسؾؿ أيب ضقبة ظـ مُ  اهلل ب

 .ُبريدة ظـ أبقف

 .يب ضقبة بفه ظـ أَ ؿقؾة وحدَ ـيب تُ ( مـ ضريؼ أَ 11716محد أيضًا )وقد أخرجف أَ  

  .اكتفك .هذا حديٌث غريٌب  :قال السمذي 

 ظـده. أي ضعقػقؾت:  

  .حديٌث ُمـؽرٌ  :"الػروع"واإلمام أمحد كام ذم  ."الســ الؽزى"وقال الـسائل ذم  

ـُ    .وشؽقِن التحتاكقة .وذم شـِده َأبق ضقبة بػتِح الـُؿفؿؾة :(11/111) "الػتح"حجر ذم  قال اب

دة ـُ مسؾؿ الـَؿروزي .بعدها ُمقح  ُيؽتُب حديُثف وٓ ُيـحتج  :قال أبق حاتؿ الرازي .اشؿف ظبد اهلل ب

ظذ ما كان  فنْن كان َمـحػقطًا ُحـِؿَؾ ادـعُ  .خيطئ وُيـخالػ :"الثؼات"وقال ابـ حبان ذم  .بف

فاً   .اكتفك .حديدًا ِِصْ

 ."مـ ُصػر"والسمذي  ٕمحد  ذم روايةٍ  ه(بَِ)منَِشِِ:قوله 

دة :(11/189قال ذم ظقن ادعبقد ) غ الـُؿعجؿة والـُؿقح  ػر .)ِمـ َصَبف( بػتِح الش   .رٌء ُيشبف الص 

هب لقكاً  .بركج :وبالػارشقة يؼال لف ل بف لَشبَِفف بالذ  بَف ُمـحركة الـ حاس  :وذم الؼامقس .ُشـؿ  الش 

  .اكتفك .وُيؽرس.إَصػر
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 .مالِ ظـف ذم الس  سمول ؿَ ـال ديُث حَ ـوهذا هق ال 

 "بفذ  ؿُ ـذح ال"و "الروضة"ذم  حف الـقوي  ؽره، ورج  أكف ٓ يُ  والوجهِالثاين:

 عقؼقٍب ظـ مُ  جقدٍ  بق داود بنشـادٍ ف أَ خرَج ا أَ ـؿَ ـول، ولِ إَ  احلديِث  قال: لضعِػ 

"ةض  ؾقي ظؾقف فِ مَ  مـ حديدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان خاتؿُ "قال:  ـل  حابالص  
(1). 

_______________________________ 

 "التاريخ الؽبر"والبخاري ذم ( 5115) "جتبكؿُ ـال"الـسائل ذم ( و4114أخرجف أبق داود ) (1)

( وأبق 6181) "صعب اإليامن"والبقفؼل ذم ( 11/151) "ادعجؿ الؽبر"الطزاين ذم ( 8/51)

( وأبق 4/181) "تاريخ دمشؼ"وابـ ظساكر ذم ( 5646) "معرفة الصحابة"كعقؿ إصبفاين ذم 

ثـا َأبق مؽغ  :اد أيب ظتاب قالـؿ  ـبـ ح شفؾِ  ظـ رٍق ( مـ ضُ 155) "ملسو هيلع هللا ىلصأخلق الـبل  "الشقخ ذم 

ـُ َربقعة قال ـُ  :كقُح ب ثـل نياس ب ـِ  احلارِث  حد  ـِ ؿُ ـال ب ه ُمعقؼقب ب  .أيب فاضؿة  عقؼقب ظـ جد 

ـِ  .ورجال نشـاده ٓ بلس هبؿ   .ربقعة شقى نياس ب

ؼف البزار والعجع   .نهلِبنِمحاد    .وث 

ـُ ِ  ."الثؼات"حبان ذم  وذكره اب

 .صالح احلديث صقخ :وقال أبق زرظة وأبق حاتؿ 

 .ٓ بلس بف :وقال أمحد 

ِ.وأبوِمكنيِىوحِبنِربوع ِ

ؼف   ـُ  أمحدُ وث  ـُ مَ  واب  .الؼطان شعقدٍ  عغ وأبق داود وحيقك ب

ـُ    .خُيطئ :وقال ."الثؼات"حبان ذم  وذكره اب

ـُ أيب ُشؾقؿ مـؽُر احلديِث  :خاريوقال البُ     .كقٌح ظـ َأيب َمـجؾز وظـف لقث ب

ٓ  بف .ٓ ُيتاَبُع ظذ حديثِف :وقال الُعؼقع   .وٓ ُيعرُف ن

= 
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ح بف الدارمل  فن   .دا التعد  وأم  
 يؾبَس  أنْ  ؽره لؾرجؾِ فؼال: يُ  .ـاصحابِ ـ أَ مِ  (1)

 .اه اإلشـقيَض تَ غ بل كراهة، وارْ ؿَ ـاتَ خَ ـال ؼتضاه جقازُ  فضة، فؿُ ْغ ؿَ ـخاتَ  فقَق 

_______________________________ 

 .(11/484وهتذيب التفذيب ) .(8/181)اجلرح والتعديؾ  

ووِهَؿ َمـ  .كقح ابـ أبان :فؼال .وِهَؿ وكقٌع ذم اشؿ أبقف .صدوٌق  :"التؼريب"وقال ابـ حجر ذم  

 .اكتفك .جعؾف اثـغ

ِ.أَماِإياسِبنِربوع ِ

ـُ    .وٓ تعديلً  حاً ومل يذكرا جرْ  .خاريأيب حاتؿ والبُ  فذكره اب

ـٌ    .حبان ذم الثؼات وذكره اب

ٓ  كقُح َٓ أَ  :(4/15) "إحؽام"وقال ظبد احلؼ ذم  ـُ  ظؾؿ روى َظـُف نِ  .اكتفك .ربقَعة ب

د .ومع كقن نياس بـ ربقعة صبف جمفقل  .رمحف اهللنشـاده الـقوي  فؼد جق 

ـُ حجر ذم  ـف أيضًا اب ولف صاهٌد مـ ُمرشِؾ  :( ثؿ  قال1/114) "إَربعغ ادتبايـة السامع"وحس 

ـِ شعد، وآخُر مـ ُمرشؾِ  مؽحقلٍ  ـِ  علنبراهقؿ الـخَ  ذم ضبؼات اب ظـده، وثالٌث ِمـ رواية شعقِد ب

ي بعُضفا بعضاً  ـِ العاص وهذه ضرٌق ُيؼق  ـِ شعقد ب  .اكتفك .َظؿرو ب

حقحغ ظـ شفؾِ أَ بجقاِز خاتِؿ الـَحديد قا واشتدل   :قؾت  ـِ شعٍد  يضًا بام ذم الص  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأكف  ،ب

  ."التؿْس ولق خامتًا مـ حديد" :لؾرُجؾ

ؼفاء الػُ  هق أحدُ  :هـ قال اخلطقب 158ولد  .البغدادي   حمؿد بـ ظبد القاحد أبق الػرج الدارمل   (1)

ـِ الػؼف .مقصقٌف بالذكاء  هـ 419ل ـوتقف   .لف كتاب آشتذكار ذم الػؼف .وُحس

 .( ٓبـ قايض صفبة1/17ضبؼات الشافعقة ) 

 .اكتفك .وهق مـ كبار َأئؿتِـا العراققغ :(1/81) "ادجؿقع"قال الـقوي ذم  

امل الديـ.  ولد ـالشافعل أبق حمؿد ج بؽرِس اهلؿِز. وهق ظبد الرمحـ بـ احلسـ بـ ظع   واإلننوي: 

= 
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 .(1)صبعبقـفام ذم نِ  جؿعَ ـبلن ٓ يَ  "الؽاذم"ذم  قارزمل  خَ ـه الدَ وقق  

  .و بغرها؟أَ  ةِ بالػض   ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   ؿَ خت  ـا هؾ توأم  

ف كان أك  " عقؼقٍب مُ  م حديُث ، وتؼد  "ٍق رِ ـ وَ ؿف مِ ـف كان خاتأك  " ل حديٌث ـتفسقلَ 

  ."ف مـ حديدٍ ؿُ ـخات

كام ذم  .فَح وضرَ  .ك ظـففَ ـكَ  ثؿ   ،فؼد كان قبؾ ذلؽ هِب ؿف بالذ  خت  ـا تَ م  وأَ 

_______________________________ 

 هـ 772تقذم ذم الؼاهرة شـة وبنشـا ذم من. صقخ الشافعقة ومػتقفؿ. 

يـ. ُتقف ـل ذم  : هق حمؿقد بـ حمؿد بـ العباس بـواخلوارزمي  أرشلن. أبق حمؿد العب اد ُمظفر الد 

 هـ 568صفر رمضان شـة 

د خقاتؿِ  ؽؿِ الُػؼفاء ذم ُح  اختؾَػ  :(11/15) "ادقشقظة الؽقيتقة"قال ذم   (1)  :ؾِ ُج الر   تعد 

 حدودِ  ولق كان ذم .اخلاتؿ حُرمَ  دَ فنْن تعد   ،فـص  ادالؽق ُة ظذ أّكف ٓ ُيباح لؾّرُجِؾ أكثر مـ خاتٍؿ واحد 

 .الـُؿباح ذظاً  القزنِ 

ِد اخلاتؿواختؾػ ُفؼفاء الش    جاكبًا مـ هذا اخللف  "اجُمغـل الـُؿحت"وكؼؾ صاحُب  ،افعّقة ذم تعد 

ولق اخّتذ الّرجُؾ خقاتقؿ كثرًة لقؾبس القاحَد مـفا بعَد القاحِد جاز،  :وذم الّروضة وَأصؾِفا :ذم ققلف

والذي َيـبغل اظتامُده فقف أّكف جائز ما لـؿ  ،وفقف خلٌف مشفقر ،فظاهُره اجلقاز ذم آخّتاذ دون الؾ بس

 .يمد  نػ رسٍف 

جُؾ لـػِس ـلق ات   :وقال احلـابؾة  ة خقاتقؿخذ الر  ُزه نن لـؿ َيـخرج ظـ العادة، فإطفُر جقا ،ف ظد 

جِؾ خاَتـؿغ فلكثر مجقعًا نن مل َيـخُرج ظـ العادة  .اكتفك .وإطفر جقاز ُلبس الر 

ا ات ـخاذ ظدة خقاتؿ ُمتـقظة .هذا ذم الؾبس :قؾت    .كام شقليت قريباً  .ملسو هيلع هللا ىلصف فعؾِ  ففذا طاهرُ  .أم 
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 .(1)حقِح الص  

  هؿ.وغرِ  باح لؾرجالِ فؿُ  ا الػص  وأم  

 جعُؾ ـ، ويَ ص  وبل فَ  اتؿ بػص  خَ ـال : جيقزُ (2)"بفذ  ؿُ ـذح ال"ذم  قال الـقوي  

ـِ  الػص   . فقف حقحةِ الص   حاديِث لألَ  فضُؾ فا أَ ها، وباضـُ و طاهرِ ف أَ ػ  كَ  مـ باض

  اكتفك.

، وذم (3)"ف كان مـففص   أن  "خاري البُ  فػل صحقِح  .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   خاتؿِ  ا فص  م  وأَ 

ف ، وكان فص  ٍق رِ ـ وَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل   كان خاتؿُ "قال:  كسٍ ظـ أَ  سؾؿٍ مُ  حقِح َص 

"اً ق  ِش بَ َح 
(4).  

 .(5)دِ عد  ظذ الت   ؿؾِ حَ ـديثغ بالحَ ـبغ ال فجؿعَ 

_______________________________ 

ات ـخَذ خامتًا  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رشقَل اهلل "،( ظـ ظبد اهلل بـ ُظؿر 1191( ومسؾؿ )5517خرجف البخاري )أ( 1)

ف مم ا يع  فباضـ مـ ذهٍب وجعَؾ فص  واتـخَذ  ."ٓ َألبُسف َأبداً  :وقال .فات ـخذه الـاُس فَرَمك بف .كػ 

ة  ."خاَتـاًم مـ َوِرٍق َأو فض 

  .(4/461ادجؿقع )  (1)

 .( مـ حديث ُحـؿقٍد الطقيؾ ظـ َأكٍس 5511أخرجف البخاري ) (1)

 . هري ظـ أكسٍ ( مـ حديث الز  1194أخرجف مسؾؿ ) (4)

امن أحدمها ـوذم هذا احلديِث دٓلٌة ظذ أك ف كان لف خاتَ  (:11/159) "عب اإليامنُص "بقفؼل ذم قال ال (5)

ف حبشقاً  ف مـف ،فص  أكف كان لف خاتٌؿ مـ حديٍد مؾقي ظؾقف "وذم حديِث ُمعقؼقب،  .وأخُر فص 

ة  مـ إحاديث أكف طاهرَ  ،"فض 
ٍ
 خطايب  ـوكان أبق شؾقامن ال .بقـفام فرب ام كان ذم يده، ولقس ذم رء

= 
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بشة، حَ ـال مـ بلدِ  ف حجرٌ أك   ."بشقاً ف َح وكان فص  "ققلف:  ِح ذم ْذ  (1)وذكرَ 

  مـ بلد احلبشة.ـك بف متَ ـذلؽ قد يُ  : ٕن  (2)و ظؼقٌؼ أَ  عٌ جزْ  :وققؾ

ـِ  "ب  ػردات ذم الط  ؿُ ـال"ذم  يُت ورأَ   .(3)دَج رْ بَ مـ الز   ٌػ ـْ ف ِص أك   ،البقطار ٓب

 كؾ   مـفام، صح   ذم كؾ  ؿ خت  ـفؼد تَ  .و القسار؟ؿغ أَ ذم القَ  ملسو هيلع هللا ىلصؿ خت  ـا هؾ توأم  

 ف.ـ فعؾِ ذلؽ مِ 

_______________________________ 

ـٌ ذم َحـؿقِد  وزظؿَ  .وُلبس خاَتـؿغ ذم يٍد واحدةٍ  ،رمحف اهلل يؽره ُلبَس اخلقاتقؿ ذم القََدْيـ أكف ُمستفج

ٓ   ،ولقس مـ لِباِس الِعؾقِة مـ الـاس .وريض الشامئؾ .العادات تؿ الرجُؾ ن ومل َيستحسـ أْن يتخ 

 .اكتفك .ف ٓ لِـُحسـف وهَبجِة ُلقكِفقؾبس لؾحاجة نػ كؼِش ف ،بخاتٍؿ واحد َمـؼقشٍ 

 .(14/99) "ذح مسؾؿ"وكلمف ذم  .أي الـقوي (1)

 ذاُت  كريؿةٌ  حجارٌ أَ ) اجلْزع ( بػتح اجلقِؿ وشؽقن الزاي. اخلََرُز الَقامين واحُده جْزظة. و ) العؼقؼ (  (1)

 ألقان كثرة. ُيمتك هبا مـ ِقَبِؾ القؿـ والـَحبشة.

 وما ورَد ذم فضؾ التخت ؿ بالعؼقؼ. فل يصح  مـفا رٌء. كام الُعؼقع وغره.  

ـُ اجلقزي    ."ادقضقظات"والسققضل وغرمها ذم وقد َأوردها اب

 لف ضرق كؾفا واهقة. :"ادؼاصد"ذم  وقال السخاوي  

 ( لؾعجؾقين.1/111كشػ اخلػاء ) 

 .ُيشبف القاققت. غايل الثؿـولقكِف ما بغ الزيتقين وإصػر.  درجاُت  ُج وتتؿق  . أخرض .اٌف صػ   حجرٌ  (1)

 املف. ـجِ ـة لَ جَ ـال صػةِ  ذكُره ذم أحاديِث  وقد وردَ 

ا ما ورد   ؼال احلافظ ابـ حجر: هق مقضقٌع. ف. "تـخت ؿقا بالزَبْرَجد فنكف ُيرٌس ٓ ُظرس فقف"أم 

م    اريـل ظـف.ػ  الس   كلمُ وتؼد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 12 ؿخـاتِ ـاتِؿ ظـ ُشمال الحـجقاب الـال

 و القسار كلمها صح  أَ ؿ ذم القؿغ : التخت  (1)"بفذ  ؿُ ـذح ال"ذم  قوي  قال الـ  

 ك.ـولَ فا أَ ـب والقؿغُ  .ف زيـةٌ : ٕك  ضُؾ فف ذم القؿغ أَ لؽـ ،  ملسو هيلع هللا ىلص ف ظـ الـبل  فعؾُ 

ـُ  ـِ  مـ حديِث  ذم القؿغِ  ملسو هيلع هللا ىلصؿف خت  ـتَ  : وردَ (2)حجر وقال احلافظ اب ؿر ظـد ظُ  اب

ـِ  ،سؾؿظـد مُ  كسٍ وأَ  ،خاريالبُ  ـِ  ظباس وظبدِ  واب  ،ظـد السمذي   جعػرٍ  اهلل ب

، اروظائشة ظـد البز   ،يب داود والـسائل  ظـد أَ  ، وظع  "الشامئؾ"ظـده ذم  وجابرٍ 

، ففمٓء "مالٍؽ  غرائِب "ذم  يب هريرة ظـد الدارقطـل  ، وأَ مامة ظـد الطزاين  يب أُ وأَ 

 حابة.مـ الص   سعةٌ تِ 

ِـ ظـد مُ  كسٍ أَ  مـ حديِث  ف بالقسارِ ؿُ خت  ـتَ  دَ رَ ووَ  يب داود، ؿر ظـد أَ ظُ  سؾؿ، واب

ـِ  وأيب شعقدٍ   ثؿ   .غـؿذم القَ  وًٓ ؿ أَ خت  ـأكف تَ " ،ضعقػةٌ  روايةٌ  ، ووردْت شعدٍ  ظـد اب

ـُ خرَج ، أَ "ف نػ القسارلَ حق   ِـ  مـ حديِث  ظدي   فا اب ظؾقفا  واظتؿدَ  .(3)ؿرظُ  اب

_______________________________ 

 ."والقؿغ َأذف"( وظبارتف 4/461ادجؿقع ) ( 1)

  .( باب اختاذ اخلاتؿ11/116فتح الباري )  (1)

 .فالػاطِ أَ  كثرَ أَ  وذكرَ  .هذه إحاديث احلافظ وقد بسطَ  

ـُ   (1) ( واحلسغ 118) "ملسو هيلع هللا ىلص خلق الـبل  أَ "( وأبق الشقخ ذم 1/161) "الؽامؾ"ظدي ذم  أخرجف اب

 ظبدِ شؾقامن أيب حمؿد الؼافلين ظـ ( مـ ضريؼ 811) "ادختار إكقار ذم صامئؾ الـبل  "ذم  البغقي

ـِ  ـِ  ظـ كافعٍ ) زاد البغقي ظـ أبقف ( ظطاء  اهلل ب يتَخت ُؿ ذم يؿقـف، ثؿ  نكف كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن  الـبل  "ؿر ظُ  ظـ اب

لف ذم َيساره  ."حق 

ِ.أبوِحممدِالقافالينِ

= 
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ذم  وًٓ ؿ أَ خت  ـف تختؾػة بلك  ؿُ ـال بغ إحاديِث  فجؿعَ  ."ـةذح الس  "ذم  البغقي  

ُـ  مريـ.ه، وكان ذلؽ آخر إَ ؿ ذم يسارِ خت  ـت ثؿ   .فيؿقـِ   لُت أيب حاتؿ: شلَ  وقال اب

، (1). ]وٓ هذا[ت هذافؼال: ٓ يثبُ  .ذم ذلؽ حاديِث إَ  رظة ظـ اختلِف با زُ أَ 

 كثر.ف أَ ؿقـِ ولؽـ ذم يَ 

ـَ ـؿ  ـف مِ ا هؾ كان فص  م  وأَ   .؟و طاهرهأَ  الؽػ   ا يع باض

ـ  ملسو هيلع هللا ىلصف ا مـ فعؾِ ـؿَ ـكله يضاً أَ  فؼد وردَ  ِـ  حاديَث أَ  ، ولؽ  .كثرُ وأَ  صح  أَ  الباض

 واهلل أظؾؿ. .(2)فضَؾ فؾذلؽ كان أَ 

_______________________________ 

ـُ الـَؿديـل.  ـُ معغ واب ػف اب  ضع 

 : لقس بثؼٍة. وٓ ُيؽتُب حديُثف. وقال الـسائل  

 (.1/166تعجقؾ ادـػعة ) 

عًا لؾـزاع، ولؽـ ـلق صح  هذا لؽان قاض: (11/117) "البـاري فتح"ذم ابـ حجر  قال احلافظ 

 . اكتفك.شـده ضعقٌػ 

مـف  الباري الذي كؼَؾ  ف مـ فتِح . واشتدركتُ (1/75حاوي )ـال مطبقعِ مـ  عؼقفغ شؼطَ ؿَ ـمابغ ال (1)

 . ققضلالس  

َأصح  َأم ذم خَتت ِؿف. َأذم يؿقـِف  ملسو هيلع هللا ىلصأبا ُزرظة. ظـ حديِث الـبل   : شللُت (1/149) "العؾؾ"ف ذم وظبارتُ  

 يساره؟ قال: ذم يؿقـِف احلديُث أكثُر. ومل يصح  هذا وٓ هذا. اكتفك.

ـِ ُظؿر 1191( ومسؾؿ )5517أخرج البخاري )  (1) ات ـخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رشقَل اهلل "،( ظـ ظبد اهلل ب

ف. فات ـخذه الـاُس فَرمَ  ـَ كػ  ف مم ا يع باض . "َألبُسف َأبداً ك بف. وقال: ٓ ـخامتًا مـ ذهٍب وجعَؾ فص 

ة  ."واتـخَذ خاَتـاًم مـ َوِرٍق َأو فض 

= 
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(1)متت الرشالة

_______________________________ 

م كؼُؾ الشارِح لؽلِم الـ قوي  ذم   ب"وتؼد   ."ذح الـُؿفذ 

ف ( :ققلف( 14/96) "ذح مسؾؿ"ذم  وقال الـقوي    ف مم ا يع باضـ كػ  ؾامء: َلـؿ قال العُ  ) وجعَؾ فص 

ف ذم ملسو هيلع هللا ىلصيْلمر  . فقجقز جعُؾ فص 
ٍ
ـِ ذم ذلؽ بمء ف وذم طاهرِ   باض بالقجفغ.  ها. وقد ظؿَؾ السؾُػ كػ 

ـُ ظباسٍ  ـ ات ـخذه ذم طاهرها اب ـَ َأفضُؾ. اقتداًء بف  ومـؿ  ـ  الباض  صقنُ ، وٕكف أَ ملسو هيلع هللا ىلص. قالقا: ولؽ

هق واإلظجاب. اكتفك ف. وَأشؾُؿ لف، وَأبعُد مـ الز    كلمف. لػص 

هـ  11/5/1441اكتفقُت مـ التعؾقِؼ ظذ الرشالة. وختريِج َأحاديثِفا ذم يقم اجلؿعة   (1)

الؾفؿ  ظؾ ؿـا ماَيـػُعـا. واكَػْعـا بؿـا ظؾ ؿتـا. نكؽ أكَت السؿقُع العؾقُؿ.
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