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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 لبس حكم فما ، يجوز أنو وعرفنا ، الفضة بخاتم والتختم ، يجوز ال أنو وعرفنا ، الذىب اتمبخ التختم حكم لنا تقدم
 :  أقوال فيو ؟ ذلك وغير ونحاس وشبة ورصاص وِصفر حديد من الخاتم

 الشافعية وبعض والمالكية الحنفية إليو وذىب ، مكروه والصفر والنحاس الحديد بخاتم التختم أن:  األول القول
 .  مةوالحناب
 :  األدلة

"  لو فقال ، شبو من خاتم وعميو سمم و عميو اهلل صمى النبي إلى جاء رجال أن السابق بريدة حديث :األول الدليل
 [ النار أىل حمية عميك أرى لي ما]  فقال حديد من خاتم وعميو جاء ثم فطرحو"  ؟ األصنام ريح منك أجد لي ما

 قال كما منكر والحديث ، [ مثقاال تتمو وال ورق من اتخذه]  قال ؟ أتخذه شىء أي من اهلل يارسول فقال فطرحو
 .   أحمد اإلمام

 من خاتم يده وفي سمم و عميو اهلل صمى النبي أتى رجال أن " العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث :الثاني الدليل
 من خاتما وأخذ،  الخاتم فألقى ذىب راىيتوك الرجل رأى فمما،  عنو سمم و عميو اهلل صمى النبي فأعرض،  ذىب
 من خاتما ولبس فطرحو فرجع [النار أىل حمية ىذا شر ىذا] :قال سمم و عميو اهلل صمى النبي وأتى فمبسو حديد
 .  ثقات رجالو:  البوصيري وقال ، األلباني حسنو الحديث ىذا"  سمم و عميو اهلل صمى النبي عنو فسكت ورق

 .  ىيئتيم في النار بأىل يتشبو أن فيكره ، النار أىل حمية الحديد خاتم أن :الثالث الدليل

 رأي وىو ، اهلل رحميم الشافعية إليو ذىب ، الخ ،، والنحاس والصفر الحديد بخاتم التختم يجوز أنو:  الثاني القول
 .  اىةكر  بال الجواز إلى ذىبوا ، جميعا عمييم اهلل رحمة رجب ابن اختيار وىو ، الحنابمة بعض

 :  األدلة

 هلل نفسيا وىبت قد إنيا :فقالت امرأة سمم و عميو اهلل صمى النبي أتت ": قال سعد بن سيل عن :األول الدليل
 ( ثوبا أعطييا)  قال زوجنييا رجل فقال.  ( حاجة من النساء في لي ما)  فقال سمم و عميو اهلل صمى ولرسولو

 أمره لما ، لبسو مكروىا الحديد خاتم كان ولو ،عميو متفق"  ... ( حديد من خاتما ولو أعطيا)  قال أجد ال قال. 
 .  آخر شيء إلى وأرشده ، بالتماسو

 .دليل يوجد ال لكن ، محرم أنو أحمد اإلمام عن رواية ىناك ألن ، والكراىة التحريم عمى الدليل عدم :الثاني الدليل

 وقد ، مقال من تخمو ال األحاديث فإن ، التحريم دمع والصحيح" يقول اهلل رحمو رجب ابن يقول كان وليذا
 ، الصحيحين في فيو ، أقوى وىو ، الساعدي سعد بن سيل حديث عارضيا والذي" منيا أقوى ىو ما عارضيا

 .  إسنادىا في مختمف أحاديث وىي
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 :  الراجح

 في واألصل ، الكراىة عمى الو  التحريم عمى دليل وال ، لبسيا يجوز والنحاس والصفر الحديد خاتم لبس يجوز أنو
 الذىب لكن ، والفضة الذىب في ىذا يقال أن ويمكن ، بالتحريم الدليل جاء إذا إال ، واإلباحة الحل األشياء ىذه

 واضحا فييا النص جاء والفضة ، بالتحريم واضحا فيو النص جاء الذىب ، واضحا فييما النص جاء قد والفضة
 والصفر الحديد في يقال أن أما ، يقبل أن يمكن ، حرام:  والفضة الذىب باسل في يقال أن ويمكن ، باإلباحة
 يفيم نصوص لدييم والفضة الذىب في بالتحريم القائمين ألن ؛ بدليل إال قبولو يمكن ال فيذا ، حرام:  والنحاس

 .  المنع عمى دليل فال ،، والرصاص الحديد أما ، والتحريم المنع منيا

 :  قولين عمى العمماء بين خالف فييا ؟( الكريمة األحجار) زبرجد أو عقيق من خواتم اتخاذ حكم ما

 أحمد اإلمام كالم ظاىر وىو ، والشافعية ، قول في الحنفية إليو وذىب ، بالعقيق التختم يكره أنو:  األول القول
 أي -القوم ميخوات إن:  فقال أحمد اإلمام وعمل ، الخواتم أحكام في رجب ابن الحافظ ذكر كما ، اهلل رحمو

  .  سواىا ما فيكره الفضة من كانت - الصحابة

 ال ، يمبسوه لم عنيم اهلل رضي الصحابة كون ألن ؛ الكراىة عمى يدل ال:  وقالوا ، األئمة من طائفة ناقشو وىذا
 . زمانيم عادة وأن أو والمتوفر، المتيسر ىو أو ، األجمل ىو زمانيم في يكون أن يمكن ألنو ؛ مكروه أنو عمى يدل

 .  الحنابمة وبعض ، قول في الحنفية إليو ذىب ، العقيق بخاتم التختم يجوز أنو:  الثاني القول

 الضعفاء في العقيمي أخرجو [مبارك فإنو بالعقيق تختموا] قال أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن روي :دليميم
 التختم أحاديث وكل ، باطل حديث ىو : قالو ،  ديع ابن ذكره ، (بالعقيق تختموا) آخر حديث في وجاء ،

 .  تثبت فال ، الضعيفة أو الموضوعة األحاديث في العمماء يذكرىا ، باطمة أحاديث بالعقيق

 :  الراجح

 عمى يدل دليل ثمة ليس ألنو ؛ كراىة غير من ، الكريمة واألحجار واأللماس والزبرجد العقيق خاتم لبس يجوز أنو
 في جاءت التي واألحاديث ، ثابتة غير الكراىة في المروية واألحاديث ، اإلباحة فييا واألصل ، مكروه لبسيا أن

 .  الِحل وىو األصل إلى فيصار ، ثابتة غير بيا األمر

 :  والفضة لمذىب الصبي لباس

 تقدم ما ، يموالتحر  المنع لمرجل الذىب لباس في األصل أن تقدم ؟ الذىب الصبي إلباس يجوز ىل : الذىب:  أوال
 عمى خالف فييا وقع المسألة ؟ الرجل عن بحكم الصبي ينفرد ىل لكن ، لمصبي يجوز فإنو لمرجل جائز أنو فيو

 :  أقوال

 وىو ، وجو في والشافعية ، قول في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الذىب الصبي إلباس يحرم أنو:  األول القول
 .  اهلل رحميم الحنابمة عند المذىب

 :  األدلة
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 عمى حرام]  : والحرير الذىب في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المتقدم موسى أبي حديث :األول الدليل
 ألن ؛ والكبير الصغير يشمل ، عام حديث وىذا ، حزم ابن صححو بإسناد ، وغيره داود أبو أخرجو [أمتي ذكور
   . لمصبي وليس لمرجل إنو لقيل ، أمتي رجال:  قال لو ، روالكبي الصغير يشمل والذكر ، بالذكور جاء التعبير

 الصدقة تمر من تمرة عنيما اهلل رضي عمي بن الحسن أخذ:  قال عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 الصدقة نأكل ال أنا شعرت أما)  قال ثم ليطرحيا ، ( كخ كخ)  سمم و عميو اهلل صمى النبي فقال فيو في فجعميا

 فما ، فيو وكبيرىم صغيرىم فاستوى ، البيت آل عمى حرام ألنو ؛ الصدقة تمر أكل عن فنياه ، البخاري أخرجو (
 الذكر عمى يحرم فإنو ، الكبير الذكر عمى حراما كان إذا ، الصغير عمى يحرم فإنو ، الكبير عمى حراما كان

 .  الصغير

 نار من طوقا حبيبو يطوق أن أحب من]:  قال سمم و عميو اهلل صمى النبي أن ىريرة أبي حديث :الثالث الدليل
 أن أحب ومن،  ذىب من بسوار فميسوره نار من سوارا حبيبو يسور أن أحب ومن،  ذىب من طوقا فميطوقو

 ىذا فيحمل ، صحيح الحديث وىذا ، أحمد اإلمام أخرجو [... ذىب من حمقة فميحمقو نار من حمقة حبيبو يحمق
 يمبسون وكانوا ، تغسمو أو السخاب الحسن ابنيا تمبس فاطمة أن ظن ىريرة أبا أن لحديث ، رالصغي عمى الحديث
 .  الصغير الصبي عمى الحديث ىذا فيحمل ، السخاب الصبيان

شرابو إلباسو عمى يحرم ، كالحرير ولبسو كالخمر شربو حرم ما أن :الرابع الدليل  .  غيَره وا 

 يتركو أن المستقبل في عميو يصعب لو عادة ويصبح ، ويألفو يعتاده ، الذىب اتخذ إذا الصبي أن :الخامس الدليل
 ابتعادىم صعب ألفوىا إذا ألنيم ؛ المحرمة األشياء عمى أوالده يعود ال اإلنسان أن ، جدا ميم تربوي أمر وىذا ،

 صعبا أصبح كبر فإذا ، أشبو وما البناطيل يمّبسون الصغار األطفال بعض فمثال ، التربية في واضح وىذا ، عنيا
 .  الصغيرة الجارية وكذلك ، وجمالو شخصيتو تمام من أنو أحيانا يرى بل ، تركو عميو

 في والحنابمة ، عندىم المذىب ىو ، قول في المالكية إليو وذىب ، بالذىب الصبي تحمية تكره أنو:  الثاني القول
 .  رواية

 .  إلباُسو ُكره تممكو حل وما ، تممكو يحل الذىب ألن :دليميم

لباسو لباسو يجوز وال تممكو يحل فالحرير ؛ المبس جواز يفيد ال التممك حل بأن:  ونوقش  اإلنسان يممك فقد ، وا 
 .  لو ممك أنو مع ، يمبسو أن عميو يحرم شيئا

 .  رواية في والحنابمة ، األصح في الشافعية إليو ذىب ، بالذىب الصبي تحمية إباحة:  الثالث القول
 :دلتيمأ

 .  المكمف معنى في وال مكمفا ليس الصبي ألن :األول الدليل

 .  المكمف لوليو يتوجو الخطاب ألن ؛ ممسمّ  غير إلباسو لكن ، المكمف معنى في وال مكمفا ليس أنو ليم ويسمم

 .  الذىب إلباسو فجاز لمزينة محل الصبي أن :الثاني الدليل
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نما الذىب يمبس ال كنل ، حقا لمزينة محل الصبي بأن:  ونوقش  رضي فاطمة ألبست كما ، الذىب غير يمبس وا 
 النصوص ألن ؛ فال ذىبا أما،  غيرىا أو فضة فيمبس ، خرزات فيو تنظم سمك وىو ، السخاب الحسن عنيا اهلل

 .  باإلطالق والتحريم المنع في واضحة

 :  الراجح

 في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبتت تيال النصوص لعموم ؛ مطمقا الذىب الصبي إلباس يجوز ال أنو
 .  الذكر عمى الذىب لبس تحريم

 :  الفضة الصبي إلباس: ثانيا

 :  السابقة المسألة من قريبة المسألة ىذه

 في والحنابمة األصح الوجو في والشافعية المالكية إليو وذىب ، بالفضة الصبي تحمية يجوز أنو:  األول القول
 .  رواية

 :  األدلة

 .  الذىب إلباس بجواز قال من أدلة -

 .  رواية في معيم والحنابمة ، قول في المالكية إليو وذىب ، الفضة الصبي إلباس يكره أنو:  الثاني القول

 :  األدلة

 .  بالكراىة قال من أدلة -

 .  المذىب يى رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، الفضة الصبي إلباس يحرم أنو:  الثالث القول

 :  األدلة

 .  بالتحريم القول أدلة -

 .  المذاىب أصحاب يختمف لكن ، نفسيا فاألقوال

 :  الراجح

 يجوز ال الذىب لكن ، مثمو فالصبي ، مطمقا لمرجل لبسيا بجواز قيل كما ، مطمقا الفضة الصبي إلباس يجوز أنو
 .  مثمو والصبي ، والحاجة الضرورة حال في المباس أو ، لغيره اليسير التابع وىو ، استثني ما إال ، لبسو لمرجل

 :  والفضة لمذىب المرأة لباس

 يُنَشَّأُ أَوَمَن} قال ، بو المرأة عمى وتعالى تبارك اهلل امتن وليذا ؛ الجواز والفضة لمذىب المرأة لباس في األصل

 أبي عن خالف نقل ، والفضة الذىب تمبس أن ليا وزيج فالمرأة ، {مُبنِيٍ غَيْرُ الْخِصَامِ فِي وَهُوَ الْحِلْيَةِ فِي
 .  الجواز عمى ذلك بعد اإلجماع انعقد ثم ، المنع في والحسن ىريرة

 أم الموضع أم الكمية في كان سواء ، بمبسو بمدىا نساء عادة جرت ما كل تمبس أن:  والفضة لمذىب المرأة ولباس
 أو ، أو يدييا أو صدرىا أو رقبتيا عمى أو  ، أنفيا أو ، ذنيياأ أو ، رأسيا عمى تمبس كأن:  الموضع في ، الشكل
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 وخواتم والكبيرة الصغيرة واألطقم ، واليامة ، والتاج ، والخاتم والِخمخال كالُقرط ، الرجمين أصابع أو القدمين
 فإنيا مبسوب النساء عادة جرت ما كل:  الميم ، األسنان عمى يوضع ما النساء عند ظير واآلن ، الرجمين أصابع
 ستمبس فإنيا ، أغنياء أىمو بمده في كانت فإذا ، والفقر الغنى حسب ويختمف ، وكمية وشكال موضعا ، مثمو تمبس
ذا ، أكثر ومواضع ، أكثر وأشكاال أكبر كمية  عميو ىذا ، الحال يناسب ما تمبس فإنيا فقراء أىمو بمد في كانت وا 
 .  العمم أىل عامة

 بعض لكن ، الرجمين أصابع في خواتم النساء تمبس ال ، عندنا كما ، البمد في يكون ال لباسا المرأة لبست لو
 بعض في عندنا موجود( األنف في) والزِّمام ، خواتم أرجمين أصابع في يمبسن ، اليند من يأتين المسممات
 النساء عادة جرت ما فكل ، اآلن ينتشر بدأ األسنان عمى الذىب ، اليند في ويوجد ، قميل اآلن ولكنو األماكن
 .  يجوز بمبسو

 أغنياء فيو بمد في كانت لو حتى ، يجوز ال حرام فإنو السرف حد إلى خرج إذا ، أخرى مسألة إلى ننظر لكن
 كان ، الغنية لباس الفقيرة لبست فمو ، الغنيات تمبس ما تمبس والغنية ، الفقيرات تمبس ما تمبس الفقيرة فإن ، وفقراء
 يمبس ما غير بمد يمبس أن:  العموم ، والخصوص العموم باعتبار يختمف فالسرف ، يجوز ال ، ليا بالنسبة إسرافا
 ألن ؛ ليذا يجوز ال قد ليذا يجوز فما ، آخر إلى شخص من سيختمف الناس آحاد إلى وبالنظر ، فقراء أىمو بمد
 ، النفقة مثل ؟ التفريق كيف:  قائل يقول قد ، الفقراء لباس يمبس فقير وذاك ، األغنياء لباس فيمبس غني ىذا
 .  ؟ الفقراء نفقة ينفق والفقير األغنياء نفقة ينفق الغني أليس

 :  قولين عمى خالف فييا ؟ عميو زاد ما تمبس أن يجوز ال محددة كمية لو لمذىب المرأة لباس ىل

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، بمبسو النساء عادة جرت ما تمبس بل ، محدد غير أنو:  األول القول

 .  تقييد يأت ولم ، بإطالق والفضة الذىب أباح وجل عز اهلل ألن :أدلتيم

 05 أو 05 عندىا يكون أن بأس ال ، الذىب من كيموىات تشتري أن فميا ماليين ذات المرأة كانت إذا ىذا معنى
 .  يامثيالت لبس تمبس كانت إذا ىذا ، الجميور رأي عمى ىذا ، كيمو

 لكن ، رواية في والحنابمة ، رواية في الشافعية إليو وذىب ، السرف حد إلى يصل لم ما يجوز أنو:  الثاني القول
 سرف أنو روايتان عندىم ، دينار مائتي الذىب يبمغ أن السرف حد أن شافعيةال فذىب ، السرف حد في اختمفوا
 آالف عشرة بمغ إذا وكذلك ، سرفا يعتبر فإنو ، مثقال األلف تجاوز إذا أنو إلى الحنابمة وذىب ، بسرف ليس وأنو
 يعتبر فإنو الحد ىذا إلى وصمت فإذا ، وزيادة كيمو أربعة ، جم 4505=  0555×4,50:  مثقال األلف ، درىم
 .  الحد ىذا تعدي ليا يجوز وال ، سرفا

 :  األدلة

  "كثيرل ذلك إن:  قال ؟ دينار ألف: لو يلفق ، ال:  قال ؟ زكاة وفي ىل الحمي عن سئل جابرا أن " جابر عن أثر -
 عن نقل لكن ، كثير فيو مثقال ألف بمغ إذا:  فيقول ، وغيره األلباني صححو ، مسنده في الشافعي اإلمام أخرجو
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نو :  قال ؟ دينار ألف فيو يكون الحمي إن:  ليق ، ال:  قال ؟ زكاة الحمي في ىل:  سئل لما أنو"  أيضا جابر  ا 
  .  محددا ليس أنو عمى يدل مما ، موقوفا األلباني صححو بإسناد ، شيبة أبي ابن أخرجو"  ويمبس يعار ، فيو نكا

 ، والعادة بالعرف يقيد الجواز لكن ، بإطالق الجواز رأوا فإنيم ، الصحابة من غيره عارضو قد ىذا جابر وكالم
 فمو ، مثقال ألف من أقل الممبوس الكمية تكون قد أنو اىذ ومعنى ، لبسو في الحق ليا ليس العادة بو تجر لم وما

 ، مثقال ألف من أكثر الناس عادة تكون وقد ، عميو الزيادة تجوز فال مثقال خمسمائة يكون أن العادة جرت
 .  اآلحاد وغنى العام الغنى إلى يرجع وىذا ، فيجوز

 .  التشبو باب من فيحرم بالكافرات تشبو فيو كان إذا:  تنبيو

 وكتب المحدثين بين خالفات فييا صار المسألة وىذه ، المحّمق الذىب تحريم إلى اهلل رحمو األلباني الشيخ ذىب
 أدلتو وحشد ، التحريم إلى ذىب اهلل رحمو األلباني الشيخ ، كالخواتم ، حمقة شكل عمى يكون الذي المحمق ، مؤلفة

 من بحمقة فميحمقو نار من بحمقة حبيبو يحمق أن بأح من) ىريرة أبي حديث:  ومنيا ، التحريم في ونصوصو
 كالشيخ ، عاصروه الذين الكبار العمماء العصر ىذا في خالفو وقد ، لبسيا يجوز ال المحمقة األشياء فقال ،( ذىب
 ما وأما ، العمماء وعامة ، جبرين بن اهلل عبد والشيخ ، عثيمين ابن والشيخ ، عمييم اهلل رحمة باز بن العزيز عبد

 كان حينما ، اإلسالم أول في حال دون حال عمى يحمل فإنو منو صح فما ، اهلل رحمو األلباني الشيخ بو استدل
 مؤلفة رسائل وىناك ، الجواز جاء ذلك وبعد ، الفترة تمك في الذىب لبس من النساء منعت وفقر حاجة في الناس
 تمبس أن لممرأة يجوز أنو ، أعمم واهلل الراجح وىو ، أدلتو تخالف أدلة وفيو ، اهلل رحمو الشيخ رأي عمى الرد في

 عمى يحمل أو ، مؤول أنو أو ، وصحتو حسنو رأى وىو ضعيف أنو إما الشيخ إليو ذىب وما ، المحمق الذىب
 .  أعمم واهلل ، حال دون حال

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


