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 فتوى علمية كريمة

 اب للرجال  يثتحريم إسبال ال في 

  الكبائر واعتباره من 

 سواء قصد الخيالء أم ل 
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 ة الشيـخ المؤلـف $ ـالموقع الرسمي لفضيلاب هو ـمصدر هذا الكت

 مع ورثة الشيخ  التواصل يسمح بنشره واالنتفاع به، وال يسمح بطباعته إال بعد 

 

www.hasona.net 
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 اب للرجال  ي ثتحريم إسبال ال فتوى علمية كريمة في

 سواء قصد الخيالء أم ل  ،الكبائرواعتباره من 

 بسم اهلل والحمد هلل وصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن واله 

 : أما بعد

هل إسبال   :- رحمه اهلل تعالى-  لعالمة محمد بن صالح العثيمينسئل فضيلة الشيخ ا

 ؟ المالبس لغير الخالء محرم أم ال

   : -درجته يف عليين رفع اهلل -  فأجاب

 . م سواء كان للخيالء أو غير الخالء إسبال المالبس للرجال محر  »

يح صح»  الثابت يفلحديث أبي ذر    ؛فإن عقوبته أشد وأعظم   ،ولكن إذا كان للخيالء

لمهم اهلل وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب  كثالثة ال ي»:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي   «مسلم

   .أليم

   ؟خابوا وخسروا  !هم يا رسول اهلل من   :قال أبو ذر

 . «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ،والمنان ،المسبل :قال

  ملسو هيلع هللا ىلص   بيعن الن - رضي اهلل عنهما-  لكنه مقيد بحديث ابن عمر  ،وهذا الحديث مطلق 

 . رواه اإلمام البخاري «من جر ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه» : أنه قال
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 . -رضي اهلل عنهما -بحديث ابن عمر  ا د  ذر مقيويكون اإلطالق يف حديث أبي 

 . إن اهلل ال ينظر إليه وال يزكيه وله عذاب أليم  : وإذا كان خيالء

ه إلى تحت الكعبين وهذه العقوبة أعظم من العقوبة التي وردت يف من نزل إزار

   .«النارما أسفل من الكعبين من اإلزار ففي »:  ملسو هيلع هللا ىلص  فإن هذا قال فيه النبي ،لغير الخيالء 

امتنع أن يحمل المطلق على المقيد؛ ألن قاعدة حمل   ،اختلفت العقوبتان   فلما

فإنه    :المطلق على المقيد من شرطها اتفاق النصين يف الحكم، وأما إذا اختلف الحكم

 . (1) أحدهما باآلخرال يقيد  

الت  آية  نقيد  لم  اهلل  يولهذا  قال  التي  چ ڇ   )  :فيهاتعالى  مم 

  : لم نقيدها بآية الوضوء التي قال تعالى فيها  ؛(6اآلية)«  المائدة»  سورة   ( ڇ ڇ

فال يكون التيمم    (6اآلية)«  المائدة»  رةسو  (پ پ ڀ ڀ ڀ  )

 . إلى المرافق 

 -   اهلل عنهرضي  -  مالك وغيره من حديث أبي سعيدويدل لذلك ما رواه   
 
  أن النبي

ومن جر    ،وما أسفل من الكعبين ففي النار  ،زرة المؤمن إلى نصف ساقهإ»:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص

   .«ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه

عل  فيف ال  ن فهما مختلفا  ،ختالف عقوبتهماالمهما  مثالين يف حك  ملسو هيلع هللا ىلص  فذكر النبي

 
»إذا اتحد الحكم والسبب، حمل    يد، تنص على أنه دة يف حمل المطلق على المققلت: القاع  (1)

المقيد  على  الفحول  ر انظ«  المطلق  الشوكاين ص)»إرشاد  للعالمة  وانظر164«  أصول (  »معالم 

 . (448« للجيزاين ص)الفقه عند أهل السنة والجماعة
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 . والعقوبةومختلفان يف الحكم 

فمن  : »ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  «ما أسفل الكعبين ففي النار»: ملسو هيلع هللا ىلص  وهبذا يتبين خطأ من قيد قوله

   «. جر ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه

 . قال إنني لم أفعله خيالء ،ثم إن بعض الناس إذا أنكر عليه اإلسبال 

   :اإلسبال نوعان  : فنقول له

موضع   يف  عليه  اإلنسان  يعذب  أن  عقوبته  فقطنوع  أسفل   ، المخالفة  ما  وهو 

 . الكعبين بدون خيالء 

المخف موضع  يف  عليه  يعاقب  فقط ا هذا  يعذ    ،لفة  فيه بأن  ما  مقابل  النار  يف  ب 

 . وال يزكيه ،وال يعاقب فاعله بأن ال ينظر إليه -وهو ما نزل عن الكعبين -  المخالفة

وله عذاب   ،وال يزكيه  ، القيامةوال ينظر إليه يوم    ،أن اهلل ال يكلمه  : عقوبتهع  نوو

 . أليم

العثيمين  «أسئلة مهمة»  «(1)ذا نقول لههك  ، ه خيالءر  وهذا فيمن ج  للشيخ محمد الصالح 

 
كان ذلك يف  ال حرام ومنكر، سواء  : »اإلسب-رحمه اهلل تعالى- بن بازاوأجاب الشيخ العالمة   (1)

»ما أسفل  :  ملسو هيلع هللا ىلص  لقول النبي  ؛وهو ما تجاوز الكعبين  ، البشت   القميص أو اإلزار أو السراويل أو 

اهلل يوم القيامة وال    م»ثالثة ال يكلمه :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  .  رواه البخاري  من الكعبين من اإلزار يف النار« 

إز المسبل  أليم:  ولهم عذاب  يزكيهم  وال  إليهم  والمنفق  ينظر  والمنان  بالحلف  اره  سلعته 

صحيحه  «الكاذب  يف  مسلم  أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  .أخرجه  واإل  :لبعض  من »إياك  فإنه  سبال 

 . رواه أبو داود والرتمذي «المخيلة 

  ؛ وهذه األحاديث تدل على أن اإلسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيالء 
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 .(30) صلعبد اهلل بن جار اهلل الجار اهلل «تذكير الشباب بما جاء يف إسبال الثياب» ( والنقل عن رسالة 29ص)

 . اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   هذا وصل  

 . والحمد هلل رب العالمين

 

 كتبه 

 اجي عفو موالهر

 أبو عبد اهلل 

 محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة 

 م 9/1/2004هـ 16/11/1424يف: 

 
 لعمومها وإطالقها. 

»من جر ثوبه خيالء    :ملسو هيلع هللا ىلص  لقول النبي  ؛ وذنبه أعظم  ، فإثمه أكرب  ، الخيالء بذلكوأما من أراد  

يوم   إليه  اهلل  ينظر  والبخاري  «القيامة لم  مسلم  بين    .رواه  بذلك جمع  اإلسبال والكرب.  وألنه 

 نسأل اهلل العافية من ذلك. 

ري يرتخي  »إن إزا  :  ملسو هيلع هللا ىلص  لم قال للرسول  -رضي اهلل تعالى عنه-   ألبي بكر  ملسو هيلع هللا ىلص  وأما قول النبي

   .رواه البخاري ومسلم «»إنك لست ممن يفعله خيالء :ملسو هيلع هللا ىلص  ، وقال له النبي«إال أن أتعاهده

على أن اإلسبال جائز لمن لم يرد به الخيالء، وإنما يدل على أن    هذا الحديث ال يدل  و

   عليه إزاره أو سرواله من غير قصد الخيالء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه ال إثم عليه.  ى من ارتخ

 «... هذا ال يجوز.ف ،ل تحت الكعبينيو اوأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السر


