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 ألني من سن العشرین حتى اآلن أحلق ،ة یستحق أن یصدر عنھ كتابـحیلم أكن أتصور أن موضوًعا كالل

 ، ولم أدع ھذه العادة أبًدا حتى في المعتقل ووسط اإلخوان المسلمین الذین كانوا جمیًعا یعفون لحاھم،ذقني كل صباح
اء في الفقھ  بھیئات إسالمیة وطلب مني أن أكتب بحثًا عن اللحیة وما جاتولكن حدث أن جاءني باحث لھ عالق

 وتنبھت إلى إني قلما ،ة باألھمیة التي یعلقھا الجمھور اإلسالمي على اللحیةــ وأوحت إليَّ ھذه الواقع،اإلسالمي عنھا
 حتى ،وجدت داعیة إسالمیة أو مشتغًال بالموضوعات أو القضایا اإلسالمیة إال وھو حریص على االحتفاظ باللحیة

بدل ما "أحد الناقدین على اإلنترنت عني  بل كتب ،تطلبات الدعوة اإلسالمیةولو كانت خفیفة كأن ذلك من كمال م
  ."تتكلم عن اإلصالح اإلسالمي ربّي دقنك

وقد كنت في ھذا البحث أمینًا على عرض اآلراء الفقھیة السلفیة التي ُعنیت باألمر وركزت لھ الصفحات 
 وأن ھذا الموضوع ــ ،قبت علیھم برأیي الخاص ثم ع،الطوال على نقیض المحدثین الذي تناولوا األمر بخفة

  .كموضوع المرأة ــ ال یمكن أن یعالج إال على أساس فقھ جدید ال یلتزم بما ألزم السلف أنفسھم بھ

 ، كما في معظم الموضوعات األخرى أن االعتماد األعظم ھو على األحادیث،ووجدت في ھذا الموضوع
 وحتى الحدیث الصحیح ، فاألغلبیة الساحقة ضعیف أو موضوع أو فیھ كالم،وفاتھم أن قضیة األحادیث كلھا ملتبسة

 وبالتالي فال یسوغ أن نصدر أحكاًما جازمة ،نھ صحیح قطًعا ال أل،"ـھ صحیحن أنـة الظــلغلب"روف أنھ صحیح ـفمع
حل اهللا في الل ما أالح ":يء في القرآن ــ وقد قال صاحب األحادیث نفسھـاء على أحادیث ــ دون أن یرد عنھا شــبن

ث ــ وقد تكرر ــ ال یكتفي بأن  فھذا الحدی،"لوا من اهللا عافیتھ فاقب، وبینھما عفو، اهللا في كتابھكتابھ والحرام ما حرم
 ،"للعفو"ة ـ بل نص أن القرآن نفسھ لم یذكر كل شيء وأنھ ترك منطق،یقطع بأن الحالل والحرام إنما یكون من القرآن

 بل یضیفون صیغة ،فیقتلون األلوف ثم ال یكتفون بھذا" من بدل دینھ فاقتلوه" یعملون حدیثًا مثل فأین ھذا من الذین
  . فجعلوا أنفسھم مشرعین في استباحة الدماء،"من جحد معلوًما من الدین بالضرورة ُیعـد مرتًدا ویستتاب وإال یقتـل"

  .لت متفقة مع التطورآن وتظل قائمة ما ظھا تأبید القروبعد ھذا كلھ فھناك وجھة نظر أن األحادیث لیس ل

ولیس في القرآن شيء عن اللحیة ــ على أنھ حتى لو جاء ــ فإن ما یأتي بھ القرآن من أحكام دنیویة فإنما أرید 
 ولكن في كثیر من الحاالت یجعل التطور النص ال ، وكان الحكم یحققھا عندما نزل،"العدل"بھا حكمة معینة ھي 

 أو ُیعد منتھًیا  وعندئذ یعدل الحكم بما یحقق العدل،د یأتي على السبب الذي من أجلھ صدر الحكم بل ق،یحقق ھدفھ
 وبناء على ھذا التكیف الجدید ألدلة األحكام ،وھذا ھو ما فعلھ عمر بن الخطاب في اجتھاداتھ المعروفة ،النتھاء العلة

لیس في اإلسالم ما یوجبھا أو حتى یجعلھا  و،یمكن إصدار حكم بأن اللحیة أمر شخصي یخضع إلرادة صاحبھا
   .مندوبة

  

  

  ھـ١٤٣٠  رجــب
  م٢٠٠٩  مایـــو القاھرة في
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 وھو محمد الزمزمي بن محمد بن ،)١(ذھب مؤلف رسالة تنبیھ أھل البصائر إلى أن حلق اللحیة من الكبائر
الغماري الحسیني إلى أن األمر بإعفاء اللحى ورد بھ حدیثان صحیحان من طریق أبن عمر وأبي الصدیق 

خالفوا "  قال رسول اهللا  أما حدیث ابن عمر فمتفق على صحتھ أخرجھ البخاري ومسلم عنھ ،ھریرة
 وأما حدیث أبي ،"احفوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي روایة لمسلم ،"المشركین وفروا اللحى واحفوا الشوارب

رى ــ ووردت أحادیث أخ،"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس"ھریرة فأخرجھ أحمد ومسلم ولفظھ 
  .ا لالختصارفي غیر الصحیحین تركناھا إیثاًر

األمر في ھذین الحدیثین حملھ الجمھور ومنھم األئمة الثالثة مالك وأبو حنیفة وأحمد على الوجوب فقالوا 
 وسنبین وجھ ، فقالوا بكراھة حلقھا كراھة تنزیھیة فأخطأ، وحملھ الشــافعیة على الندب،لق اللحىبتحریم ح

  :خطأھم  فیما یأتي إن شاء اهللا تعالي

رح المختصر في ـــوالنفراوي في ش من اتباعھ الخطاب في شرح المختصرأما مالك فممن نص على ذلك 
 وأما أبو حنیفة فنص على ذلك من اتباعھ صاحب ،أبي الحسنالة والصعیدي في حاشیتھ على شرح ـــشرح الرس

 وأما أحمد فمن اتباعھ الذین نصوا على ذلك صاحب كتاب دلیل الطالب وصاحب ،الدر المختار في كتاب الصیام
  .كتاب الروض المربع

 الصحیح  تنزیھیة وھذا ھوة أن حلق اللحى یكره كراھ: أحدھما،أما الشافعیة فلھم في ھذه المسألة قوالن
 لكن إذا نظرت في ھذه المسألة من جھة ، إال أن الصحیح ھو األول، أنھ یحرم وھو قوى عندھم: ثانیھما،عندھما

الدلیل وجدت الصحیح ھو الثاني والفاسد ھو األول ووجدت العاكس قد أتي بما ال یستطیع أن یقیم علیھ دلیال حتى 
ا فھي باطلة فھذه الدعوى من الشافعیة باطلة إذ ال دلیل لھم  وكل دعوى ال دلیل علیھ،یلج الجمل في سم الخیاط

على أن األمر بإعفاء اللحى للندب وال یمكنھم أن یقیموه كیف وقد ورد ما یصرح بأن األمر بإعفاء اللحى 
للوجوب كما سیأتي بیانھ إن شاء اهللا تعالي ومن العجیب أنھم حملوا أوامر على الوجوب مع أنھا ال تبلغ مبلغ 

في الصالة قالوا أنھ للوجوب مع أن  مر بإعفاء اللحى في التصریح بالوجوب منھا األمر بالصالة على النبي األ
ھذا األمر لو قال قائل بأنھ لیس للوجوب كما ھو مذھب مالك لكان غیر بعید من الصواب ألنھ لم یرد عن النبي 

  القاعدة المتداولة بینھم تقتضي أنھ لیس للوجوب  بل ،اللحىما یصرح بأنھ للوجوب كما ورد في األمر بإعفاء
وأمر بھ الرجل الذي أساء صالتھ فھو من فروض الصالة وما لم یأمره بھ  وتلك القاعدة أن كل ما علمھ النبي 

فھو من سننھا والنبي علیھ الصالة والسالم لم یأمر الرجل الذي أساء صالتھ بالصالة علیھ وھم یقولون إن 
األذكار في الركوع والسجود وقول سمع اهللا لمن حمده وربنا لك الحمد والتكبیرات غیر تكبیرة التسبیح وسائر 

 فلیت شعري ما الحامل لھم ،لم یأمر بھ الرجل الذي أساء صالتھ اإلحرام كل ذلك ُسـنھ لیس بفرض ألن النبي 
 صالتھ ء لھ في حدیث المسيفي الصالة الوجوب مع أنھ ال ذكر على القول بأن األمر بالصالة على النبي 

والمقصود أنھم حملوا ما ھو صریح في الوجوب على الندب وما ھو صریح في الندب على ما تقتضیھ قاعدتھم 

                                                
  .، بدون تاریخ ٩، حارة الروم رقم نطبع المطبعة اإلسالمیة، شارع العقادی) ١(
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تلك على الوجوب ومنھا األمر بإكمال عدة شعبان إذا كان غیم فأنھم یقولون إنھ للوجوب مع أنھ ال یبلغ مبلغ 
بأنھ للوجوب كما ورد في األمر بإعفاء اللحى وإنما نقول إنھ للوجوب األمر بإعفاء اللحى إذ لم یرد ما یصرح 

وأما على ما قرره غیرھم تبعا لما قرره الجمھور من أن صیغھ أفعل حقیقة في الوجوب وأما على قرره غیرھم 
ل أنھا فلیس األمر بإكمال العدة للوجوب وذلك على ما قرره الباقالني والغزالي واآلمدي من أن صیغھ أفعل یحتم

حقیقة في الوجوب ویحتمل أنھا حقیقة في الندب فال یحكمون إال بقرینة وأما بدون قرینة فالصیغة عندھم من 
المجمل وعلى ما قرره غیر ھؤالء من أنھا حقیقة في الندب والمقصود أنھم أتوا إلى ھذا األمر الذي فیھ الخالف 

جوب باتفاق جمیع األصولیین لورود ما یدل على ذلك ھل ھو للوجوب أو للندب وحملوه على الندب مع أنھ للو
ولو ذكرنا األوامر التي حملوا على الوجوب مع أنھا ال تبلغ مبلغ إن األمر بإعفاء اللحى لطال الكتاب والمقصود 

ب أن الشافعیة لو كانوا عكسوا فقالوا إن األمر في ھاتین المسألتین اللتین ذكرناھما للندب وفي إعفاء اللحى للوجو
لكان ذلك أولى مما فعلوا ألن كون األمر في ھاتین المسألتین للوجوب لیس بمتفق علیھ بخالف األمر بإعفاء 

إنما أمر بإعفاء اللحى مخالفة  اللحى فإنھ جدیر باالتفاق من جمیع العلماء على أنھ للوجوب ألمرین األول أنھ 
 ومخالفة المشركین من أكبر مقاصد ،خالفوا المشركینللمشركین ومجانبة النشفة بھم ولذلك قال في أول الحدیث 

" البعثة وأعظم األسباب لظھور الدین دل على ذلك الكتاب والُسـنة أما الكتاب فقد قال اهللا جل ذكره لنبیھ الكریم 
َوال َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن "وقال جل ثناؤه  ،"ْعَلُموَنُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِریَعٍة ِمْن اَألْمِر َفاتَِّبْعَھا َوال َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن ال َی

 َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوال " وقال عز وجل ،"َكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا َوالَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َوُھْم ِبَربِِّھْم َیْعِدُلوَن
َوَلِئْن اتََّبْعَت "وقال جل ثناؤه  ،"َوَأْن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأنَزَل اللَُّھ َوال َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم"انھ  وقال سبح،"َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم

اء  ألن أھو،وأھواء الكفار ھي ما یحبونھ ویمیلون إلیھ "َأْھَواَءُھْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذًا َلِمْن الظَّاِلِمیَن
 ومیلھا إلیھ جل وعال یخبر نبیھ علیھ الصالة والسالم أنھ إن اتبع ءجمع ھوى والھوى في اللغة حب النفس الشي

الكفار فیما یحبونھ ویمیلون إلیھ فھو مخالف ألمره تارك لطاعتھ ألنھ بعثھ لیظھر دینھ على الدین كلھ وموافقة 
نتشارھا وإذا وافق الكفار في األمور التي یحبونھا ضاعت الكفار تمنع من ذلك ألن الدین یظھر بظھور شعائره وا

ال  والمراد بھ أمتھ ألنھ  شعائر الدین واندثرت وذلك یؤدي إلى تلف الدین وعدم ظھوره وھذا خطاب للنبي 
 وقیل ھو خطاب لھ خاصة قلت ولو كان خطاًبا لھ خاصة فنحن داخلون تحتھ وفاًقا إلمام ،یتبع أھواءھم أبًدا

 بل ،ال تدخل األمة تحتھ غیر صحیح ن وما قالھ صاحب جمع الجوامع من أن الخطاب المختص بھ الحرمی
فأمتھ داخلون تحتھ وال یخرجون من تحتھ إال بدلیل خارجي ألن اهللا جل وعال نھى  الصحیح أن كل ما أمر بھ 
 ،"َنا َفَأْعِرْض َعْنُھْم َحتَّى َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْیِرِهِإَذا َرَأْیَت الَِّذیَن َیُخوُضوَن ِفي آَیاِت"نبیھ عن القعود مع الكفار 

ونرجع إلى ما كنا فیھ   اآلیةثم خاطب المؤمنین فقال وقد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات اهللا یكفر بھا
 بعد ما أورد ھذه اآلیة  قال ابن تیمیة،" ِفي َشْيٍءِإنَّ الَِّذیَن َفرَُّقوا ِدیَنُھْم َوَكاُنوا ِشَیعًا َلْسَت ِمْنُھْم"فنقول وقال تعالى 

في اقتضاء الصراط المستقیم وذلك یقتضي تبرؤه منھم في جمیع األشیاء ومن تابع غیره في بعض أموره فھو 
 أي أنا من نوعھ وھو من نوعي ألن الشخصین ال ،منھ في ذلك األمر ألن قول القائل أنا من ھذا وھذا مني

 أنت مني وأنا  لعلي  وقولھ علیھ الصالة والسالم،"َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض"ع كما في قولھ تعالى یتحدان إال بالنو
 ، بل أنا متبريء من جمیع أموره انتھى، أي لست مشارًكا لھ في شيء،منك فقول القائل لست من ھذا في شيء

بالمیل إلیھم وفسره فار فسره أبن عباس وقال جل ذكره وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار والركون إلى الك
بھا إلى الكفار بمحبة أعمالھم والرضا أبو العالیة بالرضا بأقوالھم وأعمالھم فمعنى اآلیة على قولیھما وال تمیلوا 

ومن المعلوم أن حلق اللحى من أعمال الكفار وإذا كان كذلك فمن حلق لحیتھ فقد مال إلى الكفار بفعلھ ذلك ألنھ ما 
وابن  فقد أخرج أبو داود وابن ماجھ  وأما الُسـنة،ذلك الفعل ورضي بھ واهللا أعلمحیتھ إال لكونھ أحب حلق ل

 ال یزال الدین ظاھًرا ما عجل وابن حبان في صحیحھما عن أبي ھریرة رضي عنھ قال قال رسول اهللا خزیمة 
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ن ظھور الدین الحاصل بتعجیل الفطر الناس الفطر ألن الیھود والنصارى یؤخرون قال ابن تیمیة فھذا نص في أ
وإذا كانت مخالفتھم سبًبا لظھور الدین فإنما المقصود بإرسال الرسل أن یظھر  الیھود والنصارى  مخالفةألجل

 وقال الطیبي في ھذا التعلیل دلیل على ،دین اهللا على الدین كلھ فتكون نفس مخالفتھم من أكبر مقاصد البعثة انتھى
 قلت وفیھ أكبر دلیل ،تلفًا للدین انتھىنفي على مخالفة األعداء من أھل الكتاب وإن في وافقتھم أن قوام الدین الح

فھو من الكبائر وال شك ألن اهللا جل على أن التشبھ بالكفار من الكبائر ألنھ أفاد أن التشبھ بھم سبب إلخفاء الدین 
ا قال تعالى ھو الذي أرسل رسولھ بالھدى  إال لیظھر دینھ على الدین كلھ كموعال ما أرسل رسول محمًدا 

ودین الحق لیظھره على الدین طلھ ولو كره المشركون ومن تشبھ بالكفار فھو ساع في إخفاء الدین الذي ھو ضد 
َأَلْم " قال تعالى ، الشدید الدال على أن مخالفة اهللا ورسولھ من الكبائرومخالف لمراد اهللا ورسولھ وقد ورد الوعید

َوَمْن َیْعِص اللََّھ " وقال تعالى ،"م َأنَُّھ َمْن ُیَحاِدْد اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَأنَّ َلُھ َناَر َجَھنََّم َخاِلدًا ِفیَھا َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظیَیْعَلُموا
َفْلَیْحَذْر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن " وقال تعالى ،"َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َنارًا َخاِلدًا ِفیَھا َوَلُھ َعَذاٌب ُمِھیٌن

َوَمْن ُیَشاِقْق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھ اْلُھَدى َوَیتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل " وقال تعالى ،"ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب َأِلیم
دلیل واضح على أن مخالفة اهللا ورسولھ من الكبائر وإذا كان كذلك فالتشبھ  ففي ھذه اآلیات ،اآلیة" اْلُمْؤِمِنیَن

بالمفار من الكبائر وال شك إذ ھو السبب كما أفاده الحدیث في إخفاء الدین الذي ھو ضد مراد اهللا ورسولھ فإن 
ب الكعبة والدلیل على  قلنا بلى ور،قال قائل ال یلزم من كونھ سبًبا لمخالفة اهللا ورسولھ أن یكون في نفسھ كبیرة

ال یشیر أحدكم إلى أخیھ بالسالح فإنھ ال  ( قال قال رسول ذلك ما اخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة 
من أشار إلى أخیھ بحدیدة فإن ( وفي روایة لمسلم ،)یدري لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من نار

 ففي ھذا الحدیث دلیل على أن اإلشارة إلى المسلم بالسالح ،)ھ وأمھالمالئكة تلعنھ حتى ینتھى وإن كان أخاه ألبی
من الكبائر ألنھا ربما كانت للقتل الذي ھو من الكبائر فكذلك التشبھ بالكفار ألنھ سبب إلخفاء الدین الذي ھو ضد 

قوم في شيء إال وھو ورسولھ وإنما كان التشبھ بالكفار سبًبا لتلف الدین وإخفائھ ألن الرجل ال یتشبھ بمراد اهللا 
 ومرتكب ذلك الضد فینشأ مستحسن لذلك الشيء الذي وافقھم فیھ واستحسان ذلك الشيء ینشأ عنھ استقباح ضده

إلى مرتكب ذلك الشيء المستحسن والركون إلیھ ألن عن ذلك مجانبة مرتكب ذلك الضد والنفور منھ والمیل 
 والمواددة كما توجبھ الطبیعة وتدل علیھ العادة أال ترى الموافقة في الظاھر داعیة إلى نوع ما من المواصلة

ھؤالء الذین یحلقون لحاھم فإنھم یستقبحون كل لحیة وصاحبھا ویعبرون عنھا بالوساخة ویضحكون من صاحبھا 
 فمن ، بل یحترمونھ ألنھ على شاكلتھم،مثلھم بھ كل االستھزاء وال یفعلون ذلك بمن یحلق لحیتھ  ویستھزؤون

كفار في شيء دعاه ذلك إلى المیل إلیھم واالستئناس بھم ألنھم على حالة یستحسنھا ویحبھا وإلى النفور تشبھ بال
من إخوانھ المسلمین ألنھم كذلك فالنشبھ بالكفار سبب الفتراق المسلمین والعداوة بینھم وافتراق المسلمین 

الجماعة من أعظم األسباب لظھور الدین  كما أن االئتالف و،واختالفھم من أعظم األسباب لتلف الدین وضیاعھ
وانتشاره ولذا حثنا اهللا جل وعال على االئتالف والجماعة وحذرنا من االفتراق واالختالف فقال جل ثناؤه 

ل  وقا، سبحانھ أوًال باالعتصام بدینھ ثم ثنى بالنھي عن التفرقة فأمر،"َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیعًا َوال َتَفرَُّقوا"
 فأخبرنا تبارك وتعالى أنھ وصى جمیع األنبیاء علیھم ،اآلیة" اصَّى ِبِھ ُنوًحَشَرَع َلُكْم ِمْن الدِّیِن َما َو"سبحانھ 

الصالة والسالم باالئتالف والجماعة ونھاھم عن االفتراق واالختالف وما ذلك إال لكون االفتراق سبًبا لتلف الدین 
 ،"اَوَكاُنوا ِشَیًع"إلى قولھ "  َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھاَفَأِقْم" وقال تعالى ،وعدم ظھوره

أخبر أن ف" َوال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُھْم اْلَبیَِّناُت َوُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم "وقال عز وجل 
 قد أمر  وكذلك النبي ،الذین تفرقوا واختلفوا لھم عذاب عظیم تحذیًرا وزجًرا لنا عن أن نفعل مثل فعلھم

ال تدخلوا الجنة حتى  ( قال قال رسول اهللا  فقد أخرج مسلم عن أبي ھریرة ،باالئتالف وحذر من االفتراق
 ، قال الطیبي جعل )موه تحاببتم افشوا السالم بینكمتفعلتؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شيء إذا 
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 وفي التھاجر والتقاطع تفرقة بین المسلمین وھي سبب النثالم ،المـالمحبة سبًبا لكمال اإلیمان وإعالء كلمة اإلس
ال  ( وأخرج الشیخان عنھ قال قال رسول اهللا ،الدین والوھن في اإلسالم وجعل كلمة الذین كفروا العلیا انتھى

 قال  وأخرج أحمد والبزار بإسناد جید عن الزبیر بن العوام ،)تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانًا
 ،)دب إلیكم داء األمم قبلكم الحسد والبغضاء ھي الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین (قال رسول 

أال أخبركم بأفضل من درجة  (ال قال رسول اهللا  ق وصححھ عن أبي الدرداء وأخرج أبو داود والترمذي
 ففي ھذه اآلیات ،) إصالح ذات البین وفساد ذات البین ھي الحالقة: قال، قلنا بلى،الصیام والصدقة والصالة

 للدین ومذھب واألحادیث الحث على االئتالف والجماعة والزجر عن االفتراق واإلخبار بأن االفتراق متلف
 یخالف الكفار ویأمر بمخالفتھم  ولذلك كان النبي ،كفار سبب لالفتراق واالختالف كما تقدمألثره والتشبھ بال

 في صحیحھ عن أم سلمة رضي اهللا عنھا أن رسول زیمةخ  أما مخالفتھ لھم فقد أخرج ابن،ویحذر من التشبھ بھم
ما عید للمشركین وأنا أرید أن أنھما یو( ما كان یصوم من األیام یوم السبت ویوم األحد كان یقول  أكثراهللا 

 للصالة كیف اھتم النبي ( من األنصار قال وأخرج أبو داود عن أبي عمیر بن أنس عن عمومة لھ ،)١()أخالفھم
ع یعني الشبور فلم ـھ القنـ قال فذكر ل،یجمع الناس لھا فقیل لھ انصب رایة عند حضور الصالة فلم یعجبھ ذلك

 وأما أمره بھا فأخرج ،الحدیث)  فقال ھو من أمر النصارى،لناقوس فذكر لھ ا، وقال ھو من أمر الیھود،یعجبھ
إن الیھود والنصارى ال یصبغون ( قال البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا 

ألنھ إن  بمخالفتھم وذلك یقتضي أن یكون جنس مخالفتھم أمًرا مقصوًدا للشارع  قال ابن تیمیة أمر ،)فخالفوھم
كان األمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان األمر بالمخالفة في تغییر الشعر فقط فھو ألجل ما فیھ من 
المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى التقدیرات تكون مأموًرا بھا مطلوبة عند 

ن معنى أعم من ذلك الفعل فالبد أن یكون ما منھ االشتقاق الشارع ألن الفعل المأثور بھ إذا عبر عنھ بلفظ مشتق م
أمًرا مطلوًبا فإذا قیل أن الیھود والنصارى ال یصبغون فخالفوھم كان أمًرا بعموم المخالفة داخًال  فیھ المخالفة 

ل  الترمذي وصححھ عنھ أیًضا قال قال رسو وأخرج،بصبغ اللحیة ألنھ سبب اللفظ العام انتھى كالمھ باختصار
 نھى رجًال  وأخرج الحاكم وصححھ وأقر عن ابن عمر أن النبي ،)غیروا الشیب وال تشبھوا بالیھود (اهللا 

 وأخرج أبو داود والطبراني عن شداد ،)إنھا صالة الیھود(وھو جالس معتمد على یده الیسرى في الصالة فقال 
ھذا لفظ أبي داود ولفظ ) في خفافھم وال نعالھم الیھود فإنھم ال یصلون خالفوا ( قال قال رسول اهللا بن أوس 

 ،وحدیث الطبراني صححھ الحافظ جالل الدین السیوطي) صلوا في نعالكم وال تتشبھوا بالیھود(الطبراني 
 فصلینا وراءه وھو قاعد وأبو بكر یسمع الناس  قال اشتكى رسول اهللا وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر 

إن كدتم آنفًا تفعلون فعل ( فلما سلمنا قال ،ا قیاًما فأشار إلینا فقعدنا فصلینا بصالتھ قعوًداتكبیره فالتفت إلینا قرآن
 وفي ،الحدیث)  وھم قعود فال تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائًما فصلوا قیاًمافارس والروم یقومون على ملوكھم

صلوا جلوًسا وإذا صلى اإلمام قائًما فصلوا قیاًما إذا صلى اإلمام جالًسا ف(روایة ألبي داود فلما قضي الصالة قال 
 بترك القیام الذي ھو فرض من فروض الصالة معلًال بأن قیام فأمر ) وال تفعلوا كما یفعل أھل فارس بعظمائھا

 وھذا الحدیث سواء كان محكًما أو منسوًخا فإن ،المأمومین مع قعود اإلمام یشبھ فعل فارس والروم بعظمائھم
 وإنما یقتضي أنھ قد عارضھا ما ترجح علیھا مثل ،ھ قائمة ألن نسخ القعود ال یدل على فساد تلك العلةالحجة من

كون القیام فرًضا في الصالة فال یسقط الفرض بمجرد المشابھة الصوریة ثم قال والصحیح أن ھذا الحدیث محكم 
العاملون بھ ھم أبو ھریرة وجابر بن عبد  قلت و، انتھىبعد وفاة رسول اهللا احد من الصحابة وقد عمل بھ غیر 

  وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال قال رسول اهللا ،اهللا وأسید بن الحضیر وعمل بھ الظاھریة
                                                

ن إلى الحداق والمنتدیات یشاركون الكفار وأھل مصر في ھذا العصر یقفلون دكاكینھم ویعطلون مصالحھم یوم ألحد ویذھبو  ) ١(
  .في لھوھم وسرورھم كأنھم منھم، فال حول وال قوة إال باهللا 
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 وفي روایة لمسلم عن أبي غطفان ،)صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیھ الیھود صوموا یوًما قبلھ ویوًما بعده(
 یوم عاشوراء وأمر بصیامھ قالوا یا رسول اهللا إنھ یوم ل حین صام رسول اهللا المري سمعت ابن عباس یقو
فتدبر قول الصحابة رضي ) إذا كان العام المقبل إن شاء اهللا صمنا الیوم التاسع (تعظمھ الیھود والنصارى قال 

 لك أن موافقة الیھود  حین أمرھم بصیام یوم عاشوراء أنھ یوم تعظمھ الیھود والنصارى یتضحاهللا عنھم للنبي 
 أن الیھود كانوا إذا حاضت المرأة فیھم لم یؤاكلوھا  وأخرج مسلم عن أنس ،والنصارى كانت محظورة بینھم

 "َوَیْسَأُلوَنَك َعْن اْلَمِحیِض ُقْل ُھَو َأًذى" فأنول اهللا عز وجل  ولم یجامعوھا في البیوت فسأل أصحاب رسول اهللا
فبلغ ذلك الیھود فقالوا ما یرید ھذا الرجل أن یدع من ) اصنعوا كل شيء إال النكاح(  رسول اهللا  فقال،اآلیة

 كان یخالفھم في عامة أمورھم حتى قالوا ما  ففي ھذا الحدیث دلیل على أنھ ،أمرنا شیئًا إال خالفنا فیھ الحدیث
 وي وابن ماجة عن أبي ریحانة  وأخرج أبو داود والنس،یرید ھذا الرجل أن یدع من أمرنا شیئًا إال خالفنا فیھ

 عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغیر شعار ومكامعة قال نھى رسول اهللا 
أو یجعل على منكبیھ حریًرا مثل المرأة المرأة بغیر شعار وأن یجعل الرجل بأسفل ثیابھ حریًرا مثل األعاجم 

عن جعل سنانھا وترقیقھا والمكامعة المجامعة فلنھي في ھذا الحدیث  أ الوشر تحدید المرأة،األعاجم الحدیث
لعم الثوب كلھ ولم الحریر بأسفل الثیاب وعلى المنكبین لما في ذلك من التشبھ بالكفار ال لكون الحریر حراًما 

  في الحدیث مثل األعاجم واألصل في الصفة أن تكون لتقیید الموصوف ال ولذا قال،یخص ھذین الموضعین
لتوضیحھ فیكون المنھي عنھ نوًعا كان شعاًرا لألعاجم ویصح أن یكون النھي عن جعل الحریر بأسفل الثیاب 
لكونھ حراًما ولما في ذلك من التشبھ بالكفار فیكون للنھي علتان إحداھما قد تزول في بعض األحیان كما إذا جعل 

  .بأسفل ثیابھ من الحریر مقدار أربع أصابع واألخرى ال تزول

 قال قلت یا رسول إنا القوا العدو غًدا ولیس معنا مدي وأخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خدیج 
ما أنھر الدم وذكر اسم اهللا علیھ فكل لیس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ( فقال ،أفنذبح بالقصب

 وأخرج ،ن التشبھ بالكفار وھذا شعار لھم قال النووي معناه أنھم كفار وقد نھیتم ع،)وأما الظفر فمدي الحبشة
 : فقال، على ثوبین معصفرینمسلم عن عبد الھ بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما قال رأى رسول اهللا 

   فأمره ،)إن ھذا من لباس الكفار فال تلبسھما( وفي روایة فقال ،) قال بل أحرقھاأمك أمرتك بھذا قلت أغسلھما
 وفي ، عقوبة وتغلیظ لزجره غیره عن مثل ھذا الفعل الذي فیھ التشبھ بالكفاراق الثوبینعبد اهللا بن عمرو بإحر

 إنما رخص في المعصفر ألنھ لم یبلغھ ھذا الحدیث ھذا الحدیث دلیل على الشافعیة واضح ألم إمامھم الشافعي 
 النھي عنھ إال ما قال لنبي كما حكي البیھقي عنھ أنھ قال إنما رخصت في المعفر ألني لم أجد أحًدا یحكي عن ا

 نھاني وال أقول نھاكم فعلى ھذا یكون مذھب الشافعي تحریم المعصفر ألن حدیث عبد علي علیھ الصالة والسالم
 ولذا رجح البیھقي ،اهللا بن عمرو یدل على أن النھي عام للعلة التي ذكرت فیھ وھي أن المعصفر من لباس الكفار

 تحریم المعصفر واقره النووي وھو عیة في كتابھ معرفة السنن أن مذھب الشافعيوھو إمام عظیم من أئمة الشاف
 وأما ، وقال في شرح مسلم بعد ما ذكر الخالف في المعصفر،عمدة الشافعیة في الترجیح في شرح المھذب

 قال ، فأتقن المسألة فقال في كتابھ معرفة السنن نھي الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفرالبیھقي 
 النھي عنھ إال ما قال علي نھاني وال وإنما رخصت في المعصفر ألني لم أجد أحًدا یحكي عن النبي الشافعي 

 قال البیھقي وقد جاءت أحادیث تدل على النھي على العموم ثم ذكر حدیث عبد اهللا بن عمرو بن ،أقول نھاكم
م ذكر  ھذه األحادیث الشافعي لقال بھا إن شاء الھ ث ھذا الذي ذكره مسلم ثم أحادیث أخر ثم قال ولو بلغتالعاص

 وفي ،وا قوليــ خالف قولي فاعملوا بالحدیث ودعنھ قال إذا كان حدیث النبي إبإسناده ما صح عن الشافعي 
 قال البیھقي قال الشافعي وأنھى الرجل الحالل بكل حال أن یتزعفر قال وآمره إذا تزعفر أن ،روایة فھو مذھبي

  .ال البیھقي فتبع الُسـنة في المزعفر فمتابعتھا في المعصفر أولى انتھى ق،یغسلھ
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 رجح أن مذھب الشافعي تحریم المعصفر لحدیث عبد اهللا بن عمرو فالشافعیة ملزمون قلت كان البیھقي
ذا  وھ،وال شك بالقول بتحریم حلق اللحى إذ العلة في النھي عن المعصفر ھي نفس العلة في األمر بإعفاء اللحى

 وقد قال اإلمام أبو شامة ،في ھذه المسألةالترجیح من البیھقي ترجیح صحیح ولذلك أقره النووي ووصفھ باإلتقان 
 ال نص للشافعي على خالفھ  على حكم" ودلالمؤمل وكل ما صح عن رسول اهللا "وھو شیخ النووي في كتابھ 

 أحدھما ما لم یكن بلغھ فیھ نص على خالفھ فقسمانفھو مذھبھ ال شك فیھ أخذًا من قولھ ومما أمر بھ أما ما لھ 
 قلت ولباس المعصفر ،الحدیث فھذا كالقسم األول یترك نصھ ویصار إلى الحدیث وھو مذھبھ انتھى المراد منھ

من ھذا القسم ألن الشافعي صرح بأنھ إنما رخص فیھ ألنھ لم یبلغھ ما یدل على أن النھي عنھ عام ومفھومھ أنھ 
  وأما تحذیره ،دل على ذلك لما رخص فیھ بھذا صحة ما رجحھ البیھقي رحمھ اهللا تعالى واهللا أعلملو بلغھ ما ی

من تشبھ بقوم "  قال قال رسول اهللا  في األوسط بإسناد حسن عن حذیفة ي فأخرج الطبرانمن التشبھ بھم
من تشبھ بقوم "باألعاجم وقال أنھ أنھى عن التشبھ  وخرجھ أبو یعلى من حدیث ابن عمر عن النبي " فھو منھم
ال تزال أمتي بخیر أو على الفطرة ما لم  ":قال  أن رسول اهللا  وأخرج أبو داود عن أبي أیوب ،"فھو منھم

 والعلة في ھذا أن تأخیر المغرب إلى اشتباك النجوم فیھ التشبھ بالكفار، ،" تشتبك النجوم أنیؤخروا المغرب إلى
 قال رسول اهللا الذي رواه سعید بن منصور في سننھ عن عبد الرحمن الصنابحي كما جاء مفسًرا في الحدیث 

:" ق احا بالفجر مال تزال أمتي على مسكة ما لم ینتظرون بالمغرب اشتباك النجوم مضاھاة للیھود ولم ینتظرو
 ول اهللا مسلم عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت لما نزل برسو وأخرج البخاري ،"النجوم مضاھاة للنصرانیة

لعنة اهللا على الیھود والنصارى اتخذوا  ": فإذا اغتم بھا كشفھا عن وجھ فقالھطفق یطرح خمیصة لھ على وجھ
 ورواه مسلم أیًضا من حدیث جندب بن عبد اهللا البجلي ولفظھ أن من كان ،"قبور أنبیائھم مساجد یحذر ما صنعوا

 القبور مساجد أني أنھاكم عن ذلك فقد تبین لك وا أال فال تتخذقبلكم كانوا یتخذون قبور أنبیائھم وصالحیھم مساجد
على مخالفة الكفار ومجانبة التشبھ بھم وأن أصل دروس دین اهللا وشرائعھ وظھور الكفر والمعاصي  حرصھ 

ھم ك في أن األمر بإعفاء اللحیة للوجوب وأن حلفھا من كبائر إذ في إعفائــار فھل یبقي مع ھذا شـبھ بالكفــالتش
 األمر الثاني أن في خلق اللحى التشبھ بالنساء وھو من الكبائر كما ،ھا التشبھ بھم واهللا أعلملقمخالفة الكفار وفي ح

المتشبھین من الرجال  أخرجھ البخاري ومسلم واألربعة عن بن عباس رضي اهللا عنھما قال لعن رسول اهللا 
  .لعن المتشبھ بالنساء من حدیث أبي ھریرة وأبي أمامة وكذلك ورد ،بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال

مخنثي الرجال الذین یتشبھون  (أما حدیث أبي ھریرة فأخرجھ أحمد بإسناد حسن ولفظھ لعن رسول اهللا 
 وأما حدیث أبي أمامة فأخرجھ الطبراني بسند مختلف فیھ ،)بالنساء والمترجالت من النساء المتشبھات بالرجال

نوا في الدنیا واآلخرة وأمنت المالئكة رجل جعلھ اهللا ذكًرا فأنث نفسھ وتشبھ بالنساء وامرأة جعلھا ولفظھ أربعة لع
اهللا أنثى فتذكرت وتشبھت بالرجال والذي یضل األعمى ورجل حصور ولم یجعل اهللا حصوًرا إال یحیى بن 

 وقد ،كاح زھًدا وذلك مخالف للُسـنة والمراد بھ ھنا الذي یمنع نفسھ من الن،زكریا الحصور ھو المنوع من النساء
 المتشبھ بالنساء دلیل على أن نھ فلع) من رغب عن سنتي فلیس مني( للذي عزم على ترك النكاح قال 

التشبھ بھم من الكبائر ألنك إذا تتبعت نصوص الكتاب والُسـنة وجدت كل ذنب لعن مرتكبھ من الكبائر أال ترى 
 بأن لعنھم في كتابع وصرح النبي والكاذب وقاطع الرحم فإن اهللا جل وعال الكافر والقاتل وقاذف المحصنات 

  قال سئل رسول اهللا  صحیح مسلم عن أنس  ففي،)الكفر والقتل والقذف والكذب وقطع الرحم من الكبائر(
ن أبیھ  وفي صحیح ابن حیان عن أبي بكر بن محمد بن حزم ع،عن الكبائر فقال الشرك باهللا وقتل النفس الحدیث

 قال في كتابھ الذي كتبھ إلى أھل الیمن وأن أكبر الكبائر عند اهللا یوم القیامة اإلشراك عن جده أن رسول اهللا 
باهللا وقتل النفس المؤمنة بغیر الحق والفرار في سبیل اهللا یوم الزحف وعقوق الوالدین ورمي المحصن وتعلم 
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آیة المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا  ( قال رسول اهللا  قال وفي الصحیحین عن أبي ھریرة ،السحر الحدیث
 وفي روایة لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنھ مسلم ورویاه أیًضا من حدیث عبد اهللا ،) وإذا عاھد غدروعد أخلف

 ومن كانت فیھ خصلة منھن كان فیھ ،بن عمرو رضي اهللا عنھما ولفظھ أربع من كن فیھ كان منافقًا خالًصا
ِإنََّما َیْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذیَن " وفي قولھ تعالى ،فاق حتى یدعھا إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب الحدیثخصلة من الن

 أنھ سمع  دلیل واضح على أن الكذب من الكبائر وفي الصحیحین عن جبیر بن مطعم "ال ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاِت اللَِّھ
 آكل الربا كما في  وأما الُسـنة فقد لعن ،ن یعني قاطع الرحمقال سفیا) ال یدخل الجنة قاطع( یقول رسول اهللا 

 آكل الربا وموكلھ وشارب الخمر كما في سنن أبي داود  قال لعن رسول اهللا صحیح مسلم عن ابن مسعود 
 ورواه الحدیث) لعن اهللا الخمر وشاربھا (وابن ماجھ عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال قال رسول اهللا 

 في الخمر عشرة عاصرھا ومعتصرھا وشاربھا إسناد رواتھ ثقات عن أنس قال لعن رسول اهللا الترمذي ب
 لعن اهللا السارق یسرق البیضة  قال قال رسول اهللا  عن أبي ھریرة الحدیث والسارق كما في الصحیحین

لھ الصحیح عن عبد اهللا فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده وھذه األشیاء من الكبائر فقد أخرج أحمد بإسناد رجا
 ،)درھم ربى یأكلھ الرجل وھو یعلم أشد من ست وثالثین زنیة( بن حنظلة رضي اهللا عنھما قال قال رسول 

وأخرج الشیخان عن أبي ھریرة قال قال رسول اهللا وال یشرب الخمر حین یشربھا وھو مؤمن وأخرج الحاكم 
 من لخمر نزع اهللا منھ اإلیمان كما یخلع اإلنسان القمیصمن زنى أو شرب ا (عنھ أیًضا قال قال رسول اهللا 

من شرب الخمر لم  ( وأخرج أیًضا وصححھ وأقر عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال قال رسول اهللا ،)رأسھ
وال یسرق السارق  ( قال قال رسول اهللا  واخرج الشیخان عن أبي ھریرة ،)تقبل لھ صالة أربعین صباًحا

من فتبین بما أوردناه أن اللعن على ارتكاب ذنب دلیل على أن ذلك الذنب من الكبائر وھذا حین یسرق وھو مؤ
قول ابن عباس كما رواه ابن جریر عن علي بن أبي طلحة عنھ قال الكبائر كل ذنب ختمھ اهللا بنار أو غضب أو 

ویھ الكبیرة كل ذنب عظم لعنة أو عذاب وقد جعل ابن الصالح ما ذكره ابن عباس أمارات للكبیرة فقال في فتا
معھ أن یطلق علیھ اسم الكبیرة ویوصف بكونھ عظیًما على اإلطالق ولھا أمارات منھا إیجاب الحد عظًما یصح 

ومنھا أال یعاد علیھ بالعذاب بالنار ونحوھا في الكتب والُسـنة ومنھا وصف فاعلھا بالفسق ومنھا اللعن واختار ھذا 
 شیخ اإلسالم البارزي التحقیق أن الكبیرة كل ذنب قرن بھ وعید أو لعن بنص التعریف الجالل البلقیني وقال

كتاب أو ُسـنة انتھى المراد منھ فقد تبین بما ذكر أن التشبھ بالنساء من الكبائر وإذا كان كذلك فحلق اللحى كبیرة 
 للوجوب ومن الغرب أن وال شك فھل یجوز لمسلم فضًال عن عالم مع ھذا أن یقولوا أن األمر بإعفاء اللحى لیس
 إن حلق اللحى مكروه مع الشافعیة یقولون إن التشبھ بالنساء حرام وعده من ألف منھم في الكبائر كبیرة ثم یقولون

 اللھم إن ھذا منھم تناقض نسأل اهللا أن یلھمنا رشدنا ،أن كون التشبھ بالنساء حراًما قاعدة عامة داخل حلق اللحى
  . التوفیقویھدینا سواء السبیل وباهللا

 

یجب األخذ من الشارب كما یجب إعفاء اللحى ألن إعفاءه من سنن الكفار ولما أخرجھ أحمد والنسائي 
 وقد ،"من لم یأخذ من شاربھ فلیس منا ": قال رسول اهللا والترمذي وقال حسن صحیح عن زید بن أرقم 

راد باإلخفاء في الحدیث السابق أول الكتاب المبالغة في أختلف العلماء فیما یؤخذ من الشارب فمذھب مالك أن الم
أخذ الشارب حتى یبدو حرف الشفتین ولیس ھو االستئصال وأما مذھب الشافعي فقال النووي المختار في قص 

 وأما روایة إحفوا فمعناھا أزیلوا ما طال على ،الشارب أن یقصھ حتى یبدو طرف الشفة وال یحفھ من أصلھ
 وقال ،مذھب أحمد فقال األثرم كان أحمد یحفى شاربھ إحفاء شدیًدا ونص على أنھ أولى من القص وأما ،الشفتین
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القرطبي قص الشارب أن یؤخذ م طال عن الشفة بحیث ال یؤذي اآلكل وال یجتمع فیھ الوسخ والجز واإلحفاء ھو 
 قال ،ماء إلى التخییر في ذلكالقص المذكور ولیس عند مالك قال وذھب الكوفیون إلى أنھ االستئصال وبعض العل

في الفتح ھو الطبري فإنھ حكي قول مالك وقول الكوفیون ونقل عن أھل اللغة أن اإلحفاء االستئصال ثم قال دلت 
الُســنة على األمرین وال تعارض فإن القص یدل على أخذ البعض واإلحفاء یدل على أخذ الكل وكالھما ثابت 

 قال في غایة الحسن ھذا آخر ما أردت جمعھ والحمد اهللا أوًال وأخًرا وصلى اهللا  قلت وما،فیتخیر فیما شاء انتھى
  .على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا

* * *  

ویذھب أیًضا من الكتاب المعاصرین الشیخ محمد بن أحمد بن إسماعیل من فقھاء اإلسكندریة ھذا 
 وإن لم یذھب إلى ما ذھب إلیھ سابقھ من وصول ذلك إلى مرتبة ،"أدلة تحریم حلق اللحیة"المذھب في كتابھ 

  .الكبائر

  :فھو یقول

 وابن عمر روي البخاري ومسلم وغیرھم عن عدة من الصحابة رضوان اهللا علیھم منھم أبو ھریرة 
  . بإعفاء اللحىرضي اهللا عنھما أمر رسول اهللا 

  ".مرنا بإعفاء اللحیةأ" وقد روي مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قولھ 

، "أوفوا "،"اعفوا ":وورد ھذا األمر بألفاظ مختلفة عدھا النووي رحمھ اهللا فبلغت خمسة، وھي قولھ 
 ولیست ،د وجوب المأمور بھ بحیث یثاب فاعلیھ ویعاقب تاركھــ واألمر بھذا یفی،"وفروا "،"ارجوا "،"أرخوا"

  . حلق اللحیة مخالفة صریحة ألمر رسول اهللا  ومنھ یعلم أن،ة تصرفھ إلي الندبـــھناك قرین

  .)١(واعلم أن شبھة القائلین بكراھة حلق اللحیة اعتقادھم أن األمر لغیر الوجوب وقد علمت ما فیھ

 ،ویمكن االستدالل علي الوجوب أیضا بالنھي الوارد بصیغة األمر، فإن النھي ھو طلب الكف عن الفعل
 اتركوھا وافیة ال تقصوھا كما قال اإلمام النووي رحمھ :معناه" اعفوا ":ھ وقد ورد النھي بصیغة األمر، فقول

 فاإلعفاء طلب ،)٣("حقیقة اإلعفاء الترك ": ونقل ابن حجر عن ابن دقیق العید قولھ،"اعفوا" في تفسیر )٢(اهللا
  .)٤("َما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا ": والنھي یلزم اجتنابھ قال تعالي،للترك فھو نھي

  .)٥("ما نھیتكم عنھ فاجتنبوه ": وقال

ین إذا افعیة والمحدثین إلي أن الشيء المعـــل األصول ومن الحنفیة والشـور من أھـــوقد ذھب الجمھ
ذا أمره باإلیمان فإنھ  ــ كما إا سواء كان الضد واحًد)٦(ھـ عن الشيء المعین المضاد لـاأمر بھ كان ذلك األمر نھًی

إذا أمره بالقیام  كما اعن السكون ــ أو كان الضد متعدًد اإذا أمره بالحركة فإنھ یكون نھًیلكفر، و عن اایكون نھًی
                                                

  ) .٢/٢٦٤/٢٧٥(للدكتور محمد أدیب صالح " تفسیر النصوص"انظر تحقیق ھذه المسألة في  )١(
  ) .٣/١٥١(شرح النووي لصحیح مسلم  )٢(
، وأخرجھ أحمد وأبو والترمذي وابن ماجة عن أبي ھریرة أخرجھ البخاري ومسلم ومالك في موطئھ وأحمد في مسنده  )٣(

  . داود والنسائي عن زید بن خالد الجھني 
   ٧: الحشر )٤(
  . متفق علیھ وھذا اللفظ لمسلم  )٥(
  )١٠٥ -١٠١(إرشاد الفحول )    ٦(
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 إذ ال ، ال ینفكا فالكف عن الضد الزم لألمر لزوًم عن القعود واالضطجاع والسجود وغیر ذلك،افإنھ یكون نھًی
  . عن ضده  الستحالة اجتماع الضدینیصلح األمر بحال إال مع الكف عن ضده، فاألمر مستلزم ضرورة النھي

والحاصل أن األمر بإعفاء اللحیة یفھم منھ النھي عن حلقھا واستئصالھا أو تقصیرھا بحیث تكون قریبة 
  . والعلم عند اهللا تعالى،إلي الحلق

  :وختم الفقرة

 نھي   وإن رسول اهللا ،"إن حلق اللحیة مثلة ": أنھ قالوروي ابن عساكر عن عمر بن عبد العزیز 
  .ھـ.أ" المثلة"عن 

  :تحریم تشبھ المسلمین بالكفار

تقرر في الشرع أنھ ال یجوز للمسلمین رجاًال ونساء بالتشبھ بالكفار سواء في عبادتھم أو أعیادھم أو 
 ف ــ كثیر منـالمیة خرج عنھا الیوم ــ مع األسـریعة اإلسـ وھذه قاعدة عظیمة في الش،أزیائھم الخاصة بھم

 أو انحرافًا مع عادات العصر الحاضر وتقالید أوروبا الكافرة حتى كان ، ألھوائھما أو تبًع،جھال بدینھمالمسلمین 
ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى : "وسیطرة األجانب علیھم واستعمارھمذلك من أسباب ذل المسلمین وضعفھم 

  .)١("ُیَغیُِّروا َما ِبَأنُفِسِھْم

 :أن یعلم أن أدلة ھذه القاعدة المھمة كثیرة في الكتاب والسنة ومن أدلة الكتاب قولھ تعاليومما ینبغي 
  .)٢("َوال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َنُسوا اللََّھ َفَأْنَساُھْم َأْنُفَسُھْم ُأْوَلِئَك ُھْم اْلَفاِسُقوَن"

  .)٣(" َفاتَِّبْعَھا َوال َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن ال َیْعَلُموَنُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِریَعٍة ِمْن اَألْمِر ":ومنھا قولھ تعالي

 ونھاه عن اتباع ،ره باتباعھاــ وأم، علي شریعة من األمر شرعھا لھیخبر تعالي أنھ جعل رسولھ 
  وما،ما یھوونھ" أھواؤھم" و،كل من خالف شریعتھ" الذین ال یعلمون" وقد دخل في ،أھواء الذین ال یعلمون

 وموافقتھم فیھ ،علیھ المشتركون من ھدیھم الظاھر الذي ھو من موجبات دینھم الباطل وتوابع ذلك فھم یھوونھ
 ویودون أن لو ، ویسرون بذلك،اتباع لما یھوونھ ولذا یفرح الكافرون بموافقة المسلمین لھم في بعض أمورھم

  .بذلوا ماال عظیًما لیحصل ذلك

لَِّذیَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُھْم ِلِذْكِر اللَِّھ َوَما َنَزَل ِمْن اْلَحقِّ َوال َیُكوُنوا َكالَِّذیَن ُأوُتوا َأَلْم َیْأِن ِل ":وقال تعالي
  .)٤("اْلِكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْیِھْم اَألَمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَكِثیٌر ِمْنُھْم َفاِسُقوَن

 وھو ،نھي مطلق عن مشابھتھم" وال یكونوا"فقولھ  (:)٥(ىیة رحمھ اهللا تعالم أحمد بن تیمقال شیخ اإلسال
  .ھـ.أ)  وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي،خاص أیضًا في النھي عن مشابھتھم في قسوة قلوبھم

                                                
   .١١: الرعد) ١(
   .١٩: الحشر) ٢(
   .١٨: الجاثیة) ٣(
   .١٦: الحدید) ٤(
ؤمن      ٤٣ص ) یم مخالفة أصحاب الجحیماقتضاء الصراط المستق  ) ( ٥( ل م ذي یجدر بك ، وھذا الكتاب من نفائس شیخ اإلسالم ال

  .قراءتھ في مثل ھذا الزمان
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ولھذا نھي اهللا المؤمنین أن یتشبھوا بھم في شئ  ":)١(قال الحافظ ابن كثیر رحمھ اهللا عند تفسیر ھذه اآلیة
   .ھـ.أ" األمور األصلیة والفرعیةمن 

  .وفي الباب آیات أخر كثیرة وفیما ذكرنا كفایة

فتیین من ھذه اآلیات أن ترك ھدي الكفار والتشبھ بھم في أعمالھم وأقوالھم وأھوائھم من المقاصد 
كثیرة من  وحققھ في أمور ، ببیان ذلك وتفصیلھ لألمة وقد قام ،والغایات التي أسسھا، وجاء القرآن الكریم

  حتى عرف ذلك الیھود الذین كانوا في مدینة النبي )٢("لیس منا من عمل بسنة غیرنا ": فروع الشریعة قال
ما یرید ھذا الرجل أن یدع من  ":وشعروا أنھ علیة وسلم یتحرى أن یخالفھم في كل شئونھم الخاصة بھم فقالوا

داھا ـاب واحد من أبواب الشریعة المطھرة كالصالة مثًال، بل تع وھذا ال ینحصر في ب،)٣(أمرنا شیئًا إال خالفنا فیھ
 أھمیة ى وھذا بعضھا مسوق بین یدیك لتكون علي بصیرة وتقف عل،إلي غیرھا من العبادات واآلداب والعادات

  .ھذا األمر

  :)من الصالة) (أ ( 

؟ فقیل جمع الناس لھا  للصالة كیف یاھتم النبي  ":عن أبي عمیر بن أنس عن عمومة من األنصار قال
 فذكر لھ القنع یعني : قال،ھ ذلكـ فلم یعجب،الصالة فإذا رأوھا آذن بعضھم بعًض انصب رایة عند حضور ا:لھ

 ، فذكر لھ الناقوس: قال،"ھو من أمر الیھود ": وقال، ــ فلم یعجبھ ذلك)٤( شبور الیھود:الشبور ــ وفي روایة
 فأري األذان د اهللا بن یزید ابن عبد ربھ وھو مھتم لھم رسول اهللا  فانصرف عب،"ھو من أمر النصارى ":فقال

  .)٥(الحدیث" في منامھ

  :)ومن الجنائز) (ب(

  .)٦("اللحد لنا، والشق ألھل الكتاب ":قال رسول اهللا  ،ما رواه جریر بن عبد اهللا 

  :)ومن الصوم) (ـح(

ل الكتاب أكلة ـــ وصیام أھ،ا بین صیامنافصل م ": قال ول اهللا ـ أن رس ما رواه عمرو بن  العاص 
  .)٧("السحر

 ألن الیھود ، ما عجل الناس الفطراال یزال الدین ظاھًر ": قال رسول اهللا وما رواه أبو ھریرة 
  .)٨("والنصارى یؤخرون

                                                
  ) .٤/٣١٠(تفسیر القرآن العظیم ) ١(
  .وحسنھ األلباني " مسند الفردوس" رواء الدیلمي في ) ٢(
   . ح، وأخرجھ غیرھم من حدیث أنس بن مالك حسن صحی: "لم وأبو عوانة في صحیحھما وقال الترمذيــأخرجھ مس) ٣(
  .ھو البوق ) ٤(
  ) .١/٢٠٩" (تلخیص الحبیر"أخرجھ أبو داود وانظر) ٥(
  .وأحمد وغیرھما " مشكل اآلثار"أخرجھ الطحاوي في ) ٦(
  .أخرجھ مسلم وأصحاب السنن وأحمد ) ٧(
  .  األلبانيرواه الترمذي واإلمام أحمد، وأبو داود والحاكم وابن ماجھ وحسنھ) ٨(
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 ، یصوم یوم السبت ویوم األحد أكثر مما یصوم من األیامكان رسول اهللا  ": قالتوعن أم سلمة 
  .)١(" فأنا أحب أن أخالفھم، إنھما عید المشتركین:ویقول

  :)ومن األطعمة) (د(

 ال تدع :قال ، یا رسول اهللا، إني أسألك عم طعام ال أدعھ إال تحرجًا:قلت " :ما رواه عدن بن حاتم قال
نصارى  فإنھ من دأب ال، ال تتحرج فإنك أن فعلت ذلك، شابھت فیھ النصرانیة:ى والمعن،)٢("شیئًا فیھ نصرانیة

  .وترھبھم

  ): ومن اللباس والزینة) (ھـ(

 عليَّ ثوبین معصفرین  رأي رسول اهللا : قال،ما رواه عبد اهللا  بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھما
  .)٣("ثیاب الكفار فال تلبسھاإن ھذه من  ":فقال

 یا :فقال علي مشیخة من األنصار بیض لحاھم خرج علینا رسول اهللا   ": قالوعن أبي أمامة 
 قال فقلنا یا رسول اهللا إن أھل الكتاب یتسرولون وال ، وخالفوا أھل الكتاب،معشر األنصار حمروا أو صفروا

 فقلنا یا رسول اهللا إن أھل الكتاب : قال،"تسرولوا وائتزروا وخالفوا أھل الكتاب ": فقال رسول اهللا ،یأتزرون
 فقلنا یا رسول اهللا إن :، قال"ففوا وانتعلوا وخالفوا أھل الكتابفتخ ": فقال النبي : قال،یتخففون وال ینتعلون

 قصوا سبالكم ووفروا عثانینكم وخالفوا أھل : فقال ،)٥( ویوفرون سبالھم،)٤(أھل الكتاب یقصون عثانینھم
  .)٦("الكتاب

 وأوفوا ،احفوا الشوارب: خالفوا المشركین "وعن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال رسول اهللا 
  .)٧("لحىال

إن  ": وعنھ ،)٨(" خالفوا المجوس، وارخوا اللحى،جزوا ":  قال رسول اهللا  وعن أبي ھریرة 
غیروا الشیب وال تشبھوا بالیھود وال  ": وعنھ قال رسول اهللا ،)٩("الیھود والنصارى ال یصبغون فخالفوھم

  .)١٠("بالنصارى

  

                                                
  .ووافقھ الذھني، وصححة ابن خزیمة " صحیح"أخرجھ اإلمام والحاكم والبیھقي، وقال الحاكم) ١(
  .أخرجھ اإلمام أحمد والبیھقي والترمذي ) ٢(
  .أخرجھ مسلم والنسائي والحاكم وأحمد ) ٣(
  .جمع عثنون وھي اللحیة : العثانین) ٤(
  .ارب بالتحریك وھي الش" سبلة"جمع : السبال) ٥(
ي     ) ٦( أخرجھ اإلمام أحمد، وحسنھ الحافظ في الفتح، وقد ذكر الھیثمي لھ شاھدًا من روایة جابر بن عبد اهللا عند الطبراني قال ف

  " .وخالفوا أولیاء الشیطان بكل ما استطعتم"آخره 
  .أخرجھ البخاري مسلم و أبو عوانة والبیھقي ) ٧(
  .دأخرجھ مسلم وأبو عوانة والبیھقي وأحم) ٨(
  .أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد ) ٩(
  .أخرجھ اإلمام أحمد وابن حبان والترمذي ) ١٠(
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  :)ومن اآلداب والعادات) ( و(

  .)١("سلیمھم بالرؤوس واألكف واإلشارة فإن ت،ال تسلموا تسلیم الیھود ":ا مرفوًععبد اهللاعن جابر بن 

 وقد وضعت یدي الیسرى خلف ،وأنا جالس ھكذا مر بي رسول اهللا  ": قالوعن الشرید بن سوید 
  .)٢(" فقال أتقعد قعدة المغضوب علیھم؟ ،ظھري واتكأت علي ألیة یدي

  .یعني في الدنیا واآلخرة" قوم إال لحق بھمقلما تشبھ رجل ب ":وعن الحسن قال

المیة العلیا التي بني ـ وترك التشبھ بھم من مقاصد الشریعة اإلس،فثبت من كل ما تقدم إن مخالفة الكفار
  . فالواجب على كل المسلمین رجاًال ونساًء أن یراعوا ذلك في كافة شئونھم،على أساسھا ھذا الدین

  ا أن مخالفة الكفار مستحبة ال واجبةوفند شبھة أن بعض الناس توھمو

 أو ما ،كتاب والُسـنةوكان المؤلف من الفطنة بحیث الحظ أن المذموم من التشبھ بالكفار وھو یخالف ال
 أما ما لم یكن كذلك كاألنظمة اإلداریة والمشاریع التي ، في اندثار الدین ودروس شرائعھ وفساد أھلھایكون سبًب

ن والمنجزات العلمیة التي تقوي شوكة المسلمین أو تیسر المعایش فلیس بمذموم، بل قد تعود بالخیر على المسلمی
َوَأِعدُّوا  ":یستحب أو یجب حسب المقاصد التي تؤدي إلیھا ھذه الوسائل فإن الذرائع لھا أحكام الغایات وقال تعالي

حصن من األحزاب في الخندق حینما أخبره سلمان ت ": وأن النبي )٤( وقد ورد،)٣("َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة
 ، لھ  أنھ أمر زید بن ثابت أن یتعلم لغة الیھود لیكون ترجمانًا)٥( وورد، أن الفرس یتحصنون بھالفارسي 
وھي وطء (، ألن العرب كانوا یظنون أن الغیلة ن على أوالدھًایمنع وطء النساء المراضع خوف بأن وقد ھم 

 ــ فارس والروم بأنھم یفعلون ذلك وال یضر أوالدھم، فأخذ  فــََأخــْبَرتــُْھ ــ ،دھا وتضرهتضعف ول) المرضع 
 منھم تلك الخطة الطیبة،  ولم یمنعھ من ذلك أن أصلھا من الكفار، وقد انتفع  بداللة ابن األریقط الدؤلي لھ 

 أن یكتب إلى كسرى وقیصر هللا أراد رسول ا ": وعن أنس ،رـفي سفر الھجرة على الطریق مع أنھ كاف
  .)٦(" خاتًما من فضة نقش علیھ محمد رسول اهللا فصاغ ،إنھم ال یقبلون كتاًبا إال بخاتم ":والنجاشي فقیل

 فقال ،فرد فصًال بعنوان حلق اللحیة تشبھ بالكفارأتدخل في ھذه فإنھ ال وحتى ال یظن أحد أن اللحیة قد 
  .)٧() وأوفوا اللحي، احفوا الشوارب: المشركینخالفوا" :والدلیل على ذلك قولھ 

                                                
ي    " األوسط "رواه أبویعلي والطبراني في ( وقال الھیثمي ،)أخرجھ النسائي جید" (الفتح" قال الحافظ في    ) ١( ي یعل ال أب ورج

  ) .رجال الصحیح
  .ووافقھ الذھبي " صحیح اإلستاد: "  وقال الحاكم–لحاكم وأحمد أخرجھ أبو داود وا) ٢(
   ٦٠:األنفال) ٣(
  )٧/٣٩٣" (فتح الباري ) "ذكره أصحاب المغازي مھم أبو مشعر: ( قال الحافظ ابن حجر رحمھ اهللا) ٤(
  ) .١٤٣ ـ ٣/١٤٢" (حیاة الصحابة"أخرجھ أبو یعلى وابن عساكر وانظر ) ٥(
  ) .١٤٣ ـ ٣/١٤٢" (حیاة الصحابة" عساكر وانظر أخرجھ أبو یعلى وابن) ٦(
اري ومس  ) ٧( ھ البخ ال     ــأخرج ة ق ا عوان ر، إَال أن أب ن عم ن اب افع ع ق ن ن طری ي م ة والبیھق و عوان وس: "لم وأب دل " المج ب

ال       ھد لھ ــویش" المشركون" ر ق ن عم د اهللا ب ران عن عب ول اهللا   : ما أخرجھ البیھقي من طریق میمون بن مھ ر لرس  ذك
الفوھم          : "مجوس فقال ال اھم فخ ون لح بالھم ویحلق وفرون س ھ          " إنھم ی ده وفی ي بع رة األت ي ھری ضا حدیث أب ھ أی ویشھد ل
وھو المراد في حدیث ابن عمر فإنھم كانوا یقصون لحاھم، ومنھم من ": (الفتح"ولھذا قال الحافظ في " خالفوا المجوس"

نص      یدل على أنھم كانو  " یقصون"وظاھر قولـھ   ) كان یحلقھا  ر ال ي أخ ـھ ف دلیل قول ان    "ا ال یحلقونھا كلھم ب نھم من ك وم
ذي ال        " یحلقھا فالعطف ھنا یقتضي المغایرة فیفھم من ذلك أن تقصیر اللحیة بحیث تكون قریبة من الحلق ھو من ھدیھم ال

  .  أعلم یتحقق مخالفھم فیھ إَال بالتوفیر واإلعفاء كما أمر رسول اهللا 
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شوارب   ": قال رسول اهللا  ومن األدلة الواردة في ذلك أیضــًا ما رواه أبو ھریرة         وأرخوا  ،جزوا ال
  .)١(" خالفوا المجوس،اللحى

ھ  الم رحم یخ اإلس ال ش ة     (:)٢( اهللاق ى أن مخالف ل عل ك دلی ب وذل شتق المناس ف الم ر بالوص ب األم فعق
شارع المجو  ر مقصود لل ة    ،س أم ض عل رى أو بع ة أخ م أو عل ذا الحك ي ھ ة ف و العل د  ، وھ ر عن ان األظھ  وإن ك

  .)اإلطالق أنھ علة تامة

اب    ...  (:مشیخة األنصار رضي اهللا عنھم قول بعض وفي حدیث أبي أمامة      یا رسول اهللا إن أھل الكت
  .)٣() وخالفوا أھل الكتاب،وا عثانینكم ووفر،قصوا سبالكم (: فقال ،یقصون عثانینھم ویوفرون سبالھم

رة  ي ھری دیث أب ي ح ول اهللا وف ال رس واربھم (: ق ون ش اب یعف ل الكت اھم ،إن أھ ون لح  ویحف
شوارب   ، فاعفوا اللحي  ،فخالفوھم ذي ذھل          )٤() وأحفوا ال ذا األصل العظیم ال ة مرتبط بھ ق اللحی  والحاصل أن حل

ن    ،عنھ المسلمون وأضاعوه   ذر اإلسالم م د ح دیھم        فق الھم وھ م وأعم ي زیھ ار ف ة ھؤالء الكف رى   ، موافق ن ن  ونح
  . فقد أولعوا بمحاكاتھم وأشربوا في قلوبھم االفتتان بسبیلھم،المسلمین الیوم یلھثون وراء أعدائھم

اس  (وقال محدث الشام الشیخ ناصر الدین األلباني حفظھ اهللا في بعض محاضراتھ      یخطئ الذین یفتون الن
ق      ،)٥( وبصورة خاصة فیما نحن فیھ ھذا  ،شبھ بالكفار بصورة عامة   الیوم بإباحة الت   اط وثی ھ ارتب ار ل شبھ بالكف  والت

ھ           ھ نبی ان علی ا ك  جًدا بقاعدة ارتباط الظاھر بالباطن فمن تشبھ بالكفار معناه أنھ استحسن ما ھم علیھ واستقبح م
ا  وال یكاد یحسن بصدى قول الرسول علیھ السالم الذ     ،من الھدى والنور   دى    ":ي نفتتح بھ خطبنا وأحادیثن ر الھ خی

یھم          ومحمد  ،)٦("محمد   د ف م یوج ة ل ذلك األئم سلف وك ذلك ال  كان لھ لحیة جلیلة عظیمة وكذلك الصحابة وك
انوا إذا      ،من حلق لحیتھ في حیاتھ مرة واحدة وھذا مستحیل    دین ك ي ال ین ف وا متفقھ  بل بعض األمراء ممن لم یكون

ًرا       رأوا أن یؤدبوا فرًدا    اس تعیی  من أفراد الرعیة لخطأ ارتكبھ یحلقون لحیتھ ویركبونھ على دابة ویجولونھ بین الن
  .أھــ"  وبخالف الفطرة خالف الرجولة، وھو تعییر أي تعییر، كان ھذا تعبیًرا في الزمن األول،لھ

ة للمجوس والمشرك         : قال بعضھم،وفند شبھة  ا مخالف ة أمر بإعفائھ ي اللحی وارد ف ر ال ة  ،ین األم  والمخالف
ى ـع ة المعن ول    ،لة معقول زول المعل ة فی زول العل ن أن ت ن الممك ون  ، وم رى یقول ارة أخ ن   (: وبعب ًرا م إن كثی

 .)المشركین الیوم یعفون لحاھم فینبغي كي أن نحلقھا ما دام المطلوب ھو المخالفة

  :والجواب من وجوه

ر معل        :األول ة   ورد األمر بإعفاء اللحیة في بعض األحادیث غی ة المخالف سلم   ،ل بعل ي صحیح م أمر   (: فف
  .ولم یذكر لھ علة) بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى

                                                
  .انة والبیھقي واإلمام أحمد أخرجھ مسلم وأبو عو) ١(
  .اقتضاء الصراط المستقیم ) ٢(
  ) .وأخرج الطبراني نحوه من حدیث أنس( وقال ،قطعة من حدیث أخرجھ اإلمام أحمد وقد حسنھ الحافظ في الفتح) ٣(
  .سند حسن بار زرواه الب) ٤(
  .یقصد الكالم على حكم حلق اللحیة ) ٥(
  .  ن جابر من حدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ ع) ٦(
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ض    ، ال نسلم أن العلة الوحیدة في األمر بإعفاء اللحى ھي مخالفة المجوس والمشركین  :الثاني ك بع ل ذل  ب
ھ   وتش، ومن العلل أیضــًا أن حلقھا تغییر لخلق اهللا كما ذھب إلیھ بعض العلماء        ،العلة بھ بالنساء وكالھما منھي عن

  .متوعد فاعلھ باللعن

دیث        :الثالث ھ الح ص علی اء وسنتھم    ، أن إعفاء اللحیة من خصال الفطرة كما ن ة األنبی ذه  ، وھي طریق  وھ
 .الفطرة ال تتبدل بتبدل األزمان وانحراف البعض عنھا

سنة القدیم      (:)١(قال السیوطي رحمھ اهللا  ا ال ي الفطرة أنھ ت     وأحسن ما قیل ف اء واتفق ا األنبی ي اختارھ ة الت
  .ھــ.أ) علیھا الشرائع فكأنھا أمر جبلي فطروا علیھا

ا شرائع                    وا فیھ ن سنن الفطرة ووافق ة م ذه الجزئی ي ھ د سلمت فطرتھم ف فإن أعفى المشركون لحاھم فق
ما یأتي إن شاء اهللا األنبیاء علیھم وعلى نبینا الصالة والسالم وحینئذ تأتي المخالفة في وصف الفعل ال في أصلھ ك      

ي         ا ف الفین لن ض المخ وعلى أي حال فإنھ ال یسوغ لنا رفض ما شرعھ اهللا لنا وفطرنا علیھ لمجرد أن یتلبس بھ بع
  .)٢(ینالد

ي          شافعي ف ن حجر الھیثمي ال ھ اب وأورد في الفصل الذي خصصھ عن تحریم تشبھ الرجال بالنساء ما قال
ن   ال) ١/١٥٥(الزواجر عن اقتراف الكبائر      ا م كبیرة السابقة بعد المائة تشبھ الرجال بالنساء یختصن بھ عرفًا غالًب

ُعـد ھذا من الكبائر واضح لما عرف من األحادیث الصحیحة  " وعلق ،اس أو كالم أو حركة أو نحوھا وعكسھ     ـلب
  : والذي رأیتھ ألئمتنا أن ذلك التشبھ من قوالن،وما فیھا من الوعید الشدید

  .وصححھ النووي بل صوبھ ، أنھ حرام:أحدھما

ة ، أنھ مكروه وصححھ الرافعي في موضع    :ثانیھما ل  ، والصحیح بل الصواب ما قالھ النووي من الحرم  ب
.ھــ.أ)  ثم رأیت بعض المتكلمین عن الكبائر عده منھا وھو ظاھر،ما قدمتھ من أن ذلك كبیرة

ة        :قال الطبري  اس والزین ي اللب س     ال یجوز للرجال التشبھ بالنساء ف ساء وال العك ي تختص بالن ال  ،الت  وق
ي كل شئ      :الشیخ أبو محمد بن أبي جمرة      شبھ ف ن الت ة األخرى أن      ، ظاھر اللفظ الزجر ع ن األدل ن عرف م  ولك

ن  : قال، ال التشبھ في أمور الخیر،المراد التشبھ في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوھا          والحكمة في لعن م
ھ    ،لتي وضعھا علیھ أحكم الحكماء إخراجھ الشيء عن الصفة ا  ،تشبھ ن الواصالت یقول ي لع  : وقد أشار إلى ذلك ف

  .ھــ. أ)٣("المغیرات خلق اهللا"

دوة أمر ألتباعھ               ر الق ا أن أم ا منھ اء علیھ ة واإلبق  ألن ،تضمن الكتاب فصوًال تعزز النھي عن حق اللحی
ؤمر   أي أن ما یؤمر بھ النبي ،لمؤمنین ثم یأتي بعد ذلك بما یفھم أن ھذا یسري على ا القرآن یأمر الرسول  ی

سلمون  ھ الم ي    ،ب ـنة النب ن ُس ًا ع ًدا أو عزوف د زھ ة ُیع ق اللحی ذلك حل دین  وك اء الراش ـنة الخلف ت أن ، وُس  وأثب
رة         ھ              ،الخلفاء األربعة كانوا أصحاب لحى واف ان علی ا ك ا یحمل م ى كل م ُسـنة عل ون ال سلف یطلق ان ال ال وك  وق

ك ألن الرسول           وخلفاؤ رسول اهللا    ى ذل وا إل ا ذھب وال وإنم ال واألق ال ه الراشدون من االعتقادات واألعم  : ق

                                                
  ) .٢/٢١٩(تنویر الحوالك شرح موطأ اإلمام مالك ) ١(
  ) .١٧٧(ص " اقتصاد الصراط المستقیم"انظر ) ٢(
ا           ) ٣( ن مسعود مرفوًع ا عن اب اري ومسلم وغیرھ صات      : (أخرجھ البخ صات والمتنم مات والمستوشمات والنام ن اهللا الواش لع

  ) .والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اهللا
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إن       ،علیكم بُسـنتي وُسـنة الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي  " ور ف دثات األم اكم ومح النواجز وإی ا ب  عضوا علیھ
  ."كل محدثة بدعة

د         دین المھ اء الراش ن الخلف ن وضع       ،یینونحن نشك في صحة الجزء الذي جاء ع ده م ا بع ھ وم رى أن  ون
  .بعض الوضاعین الصالحین

 واالختالف ، ومد األحكام إلى ما لم تمد إلیھ بالضرورة المخالفة،نقول إن المؤلف ذھب مذھب المتشددین   
ان الرسول   ،وأعطى ھذه النقطة أھمیة لیست لھا  ي           فإذا ك ك ف ان ذل ا ك ود والنصارى فإنم ان یخالف الیھ د ك  ق

ین    ، تـُعد أیاًما أولى ألن الشریعة لم تكمل إال بوفاتھ وكل أیام الرسول ،ل للدعوة األیام األو  ا ب  وكانت الحرب م
ة      ،المسلمین والمشركین سجاالً   ة مؤت م     ، ثم بدت بوادر الحرب مع الروم في معرك ود والنصارى لھ ان الیھ  وإذا ك

ى اآلن  أي موجو ، أنھا عادات دائمةًامعینة أیام الرسول فلیس شرط عادات   ون      ،دة إل ون یطلق ان كل األوربی د ك  ق
  . ولحیة داروین ولحیة إنجلز تماثل وقد تفوق لحى المسلمین األول،لحاھم

 جمھور صرح : فقال، حكم َحلق اللَحیةفي  علماء المذاھب األربَعة رحمھم اهللاأقوالوأورد المؤلف 
 ألن المتقدمین یعبرون بالكراھة المحظور  وھي حكم قد یطلق على،الفقھاء بالتحریم ونص البعض على الكراھة

  . اإلمام مالك وغیرهعن"  بیان العلم وفضلھجامع"عن التحریم كما نقل ابن عبد البر ذلك في 

 ، الفقھاء بالتحریمجمھور فیكون ھذا قوًال ضعیفــًا كما یدل علیھ تصریح ھ إن أرید بھ كراھة التنزیأما
 أما القول ، الصحیح الراجح في المذھبالقول وأقوال المذاھب ھو والمعتبر من األقوال في حكایة الخالف

 ولھذا لما تعرض العلماء الذین ، یحكى إال مقرونــًا ببیان ضعفھأن وال یصح ،الضعیف فال یعتبر في الخالف
ى ما سواه  إلیلتفتوا ولم ، لم یحكوا عن المذاھب إال تحریمھ، األربعة لمسألة حلق اللحیةالمذاھبكتبوا الفقھ على 

  .لعدم صحة نسبتھ إلى المذاھب

 وأما القول الشاذ ،المذاھبوالفتوى إنما تكون بالقول المشھور أو الراجح من  (: في حاشیة الدردیروقال
  .ھــأ)  وال یجوز العمل بھما،فال یفتى بھما

بأن الخالف في  احتجاًجا شك أن اعتماد األقوال الضعیفة في المذاھب رغم مخالفتھا للدلیل الصحیح وال
  : على المسلمین یتعسر إغالقھوفتنة ال شك أن ھذا یفتح باب شر ،الفروع یتسامح فیھ مطلقــًا

   إًال خالف لھ حظ من النظر       كل خالف جاء معتبًرا ولیس

  : المذھب الحنفي:أوًال

ما زاد عن  النھایة بوجوب قطع في وصرح ، على الرجل قطع لحیتھویحرم ":" المختارالدر" في قال
 وأخذ كلھا فعل ، المغاربة ومخنثة الرجال فلم یبحھ أحدبعض وأما األخذ منھا وھي دون ذلك كما یفعلھ ،القبضة

  .ھــ.أ" األعاجمیھود الھند ومجوس 

  . الزیلعي على الكنزوشرح"  القدیركفتح"  ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفیة ،منھ"  الصیامكتاب "من

  : المذھب المالكي:ثانًیا

  .ھــ.أ" الرجال وال یفعلھ إال المخنثون من ، حلق اللحیةویحرم ": في التمھیدقال

 ویؤدب ،بھر أو شالحیتھ على الرجل حلق یحرم ": في حاشیتھ على شرح خلیلي العالمة الدسوقوقال
  .ھــ.أ" فاعل ذلك
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 وحلق ":لمختصر في شرح االخطاب وقال"  یجوز حلق اللحیة وال نتفھا وال قصھاال ": القرطبيوقال
  . والصعیدي في حاشیتھ على شرح أبي الحسن، الرسالةشرح قال أبو الحسن في وكذا" اللحیة ال یجوز

 اللحى مخالفة وإعفاءوفي قص الشارب  (:د ما نصھــ رسالة ابن أبي زیلىراوي في شرحھ عـ النفوقال
 أیضــًا كانت تحلق لحاھم وتبقى  كسرىوآل ، ویعفون الشوارب، كانوا یحلقون لحاھمملفعل األعاجم فإنھ

 الخدم بحلق لحاھم ال شك في حرمتھ عند جمیع األئمة لمخالفتھ لسنة أمر فما علیھ الجند في زماننا من ،الشوارب
 والعوائد ال یجوز العمل بھا إًال عند عدم نص للشرع مخالف ،والمجوس ولموافقتھ لفعل األعاجم ،المصطفى  

 أحد بجواز العمل یقل أال ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم ،رم العمل بھا فاسدة یحكانت وإال ،لھا
) منھا لشئ إزالة غیر من تبقى أو ،شعرھا یوفر أي ،)اللحیة تعفى أن (:"الموطأ " في كما  وقد أمر النبي ،بھا

  .ھـ.أ

 حرمة مذھبھم (:المسألة في لكیةالما لمذھب نقلھ عند" اإلبداع " في اهللا رحمھ محفوظ علي الشیخ وقال
 فھو  مثلھ بھ یحصل ال القص وكان ،ًالـقلی طالت إذا وأما ،مثلھ بھ یحصل كان إذا قصھا وكذا ،اللحیة حلق

  .ھــ.أ) اهللا رحمھا العدوى للعالمة وحاشیتھ الحسن ألبي الرسالة شرح عن یؤخذ كما ،مكروه أو األولى الفــخ

 ،اتركوھا أي) اللحى وفروا (:)ھـ١٣٦٣ ت (المالكي أحمد بن اهللا عبد نب اهللا حبیب محمد الشیخ وقال
 معتاًدا طوًال تطول أن إلى تركھا بتوفیرھا المراد ،تفسرھا ھنا المتن وروایة ،)اللحى واعفوا (:روایة وفي

 من جًدا اتطویلھ ألن القبضة على تزاد ال كونھا واألنسب ،بالقبضتین وبعضھم ،بالقبضة بعضھم حده وقد ،شرًعا
 لھا نبتت إذا المرأة على ـ الحلق أي ـ ویجب ،كالتداوي لعذر إال للرجل یجوز ال إذ ،حلقھا منھ وأقبح ،المغاالة

 ،شھادتھ بھ وترد یؤدب حلقھا تعمد من أن ":خلیل على المیسر وفي ،اللحیة حكم والعنفقة الشارب وحكم ،لحیة
  :بقولي خلیل لمختصر قراءاتي من زمن في ذلك نظمت وقد

  ھــعنفقت مع دــاُعتم الذي على       ھــــــــــــلحیت حلُق للرجل ُیمنــَع
  ینتخب فیما رأةـــالم على ذاك        ووجب ،كتداٍو ذرــــــــــــلع إال

  رـفادَِّك جمیًعا المعنى ذا ِذكــُْر        ُذكر ما حكُم الشارب في والحكم
  ورد ِدـــــالَعْم ذوي وتأدیُب بھ        َرّدتــُ ھادةـــــــــالش المیسر وفي

 في حجر ابن نسبھ وقد ،الشافعیة من وللمتأخرین ،المالكیة لبعض التنزیھیة بالكراھیة قول المنع ومقابل
  .ھــ.أ )١()تعالى اهللا رحمھ عیاض للقاضي الباري فتح

  :الشافعي المذھب :ثالثــًا

 المنھاج بشرح المحتاج تحفھ على حاشیتھ من العقیقة فصل آخر في العبادي قاسم بن أحمد الشیخ قال
  .الشافعیة للسادة

 وكذلك ـ اللحیة حلق تحریم على" األم "في نص قد الشافعي اإلمام إن :الكافیة حاشیة في رفعة ابن قال
 حلق تحریم على" الشریعة محاسن "في الشاشي القفال وأستاذه" اإلیمان شعب "في والحلیمي الزركشي نص

  .ھـ.أ" بھا علة لغیر جملة حلقھا تحریم الصواب ":األذرعي وقال ،للحیةا

  .المذكور الكتاب على الشرواني حاشیة في ونحوه
                                                

  ) .١٧٩ ـ ١/١٧٨( لببانھ من زاد المسلم احتیجلمنعم ببیان ما  افتح) ١(
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  :"العباب شرح "في وقال

  :دةــفائ

 ،التحریم على" األم "في نص  الشافعي بأن الرفعة ابن واعترضھ ،اللحیة حلق یكره )١(الشیخان قال
  .ھــ" علة لغیر جملة حلقھا ریمتح الصواب ":األذرعي وقال

 في ونتفھا ":قالوا أنھم وغیرھما اهللا رحمھما والنووي الغزالي عن األنصاري إسماعیل الشیخ نقل وقد
  .ھــ.أ )٢("الكبار المنكرات ومن ،ردــبالم بھــتش نباتھا أول

 من المجوس عن نقل امم دـأش وھو ،لحاھم یحلقون ومـق حدث وقد ":اهللا رحمھ امةــش أبو العالمة وقال
  .)٣( "یقصونھا كانوا أنھم

  :الحنبلِي المذھب :رابًعا

 قال كما حلقھا حرمة المعتمد بأن صرح من ومنھم ،اللحیة حلق تحریم على الحنبلي المذھب فقھاء نص
  .ھــ.أ )٤()اللحیة حلق حرمة المذھب في المعتمد (:"األباب غذاء "في السفاریني

  .اإلنصاف كصاحب خالفــًا یحك مول بالحرمة صرح من ومنھم

 ویحرم (:واسعة رحمة تعالى اهللا رحمھ تعالى اهللا رحمھ تیمیة بن أحمد العباس أبو المـاإلس شیخ وقال
  .ھــ.أ )٥()لحیتھ حلق

  .ھــ.أ) أحد یبحھ ولم ،الصحیحة لألحادیث اللحیة حلق یحرم (:أیضــًا وقال

 عند الصیغة ھذه ( :الحدیث. ) .المشركین خالفوا (:عمر ابن حدیث ذكر أن بعد" الفروع "في وقال
  .ھــ.أ) اللحیة حلق یحرم (:المنتھى شرح صاحب وقال ،)التحریم تقتضي أصحابنا

 وصاحب" المربع لروضا "وصاحب" الطالب دلیل "صاحب:أیضــًا حلقھا تحریم على نص وممن
  ."القناع كشاف"

  :الظاھري المذھب

 ال ةثلُم ةــــــــــــاللحی جمیع حلق أن واتفقوا( :)٦("اإلجماع مراتب "في اهللا رحمھ حزم ابن اإلمام قال
  .ھــ.أ) تجوز

  ثناقال ثنا یوسف بن اهللا عبد فإن اللحیة وإعفاء الشارب قص فرض وأما :)٧("المحلى "في أیضــًا وقال
 عثمان بن سھل ثنا الحجاج نب مسلم ثنا علي بن أحمد ثنا محمد بن أحمد ثنا عیسى الوھاب عبد ثنا فتح بن أحمد

 احفوا :المشركین خالفوا (: رسول قال :قال عمر ابن عن نافع ثنا محمد بن عمر عن زریع بن یزید ثنا
  .ھــ.أ) اللحى واعفوا ،الشوارب

                                                
  . اهللا رحمھماالنووي والرافعي : أي) ١(
   .٧ ص  تحریم حلق اللحي،رسالة) ٢(
  ) .١٠/٣٥١ (الباري فتح) ٣(
  ) .١/٣٧٦ (األلباب غذاء) ٤(
  ) .٦ص ( العلمیة االختیارات) ٥(
  ) .١٥٧ (اإلجماع مراتب) ٦(
  ) .٢/٢٢٠ (المحلى) ٧(
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  :المعاصرین العلماء بعض فتاوى

 عند حرام اللحیة حلق (:"المسلمین بین الخالف فیھ یجوز ال ما "كتابھ في عیسى الجلیل عبد الشیخ قال )١(
  .ھــ.أ) غیرھم عند مكروه ،الجمھور

 على األربعة المذاھب اتفقت ":"االبتداع مضار في اإلبداع "في اهللا رحمة محفوظ علي الشیخ وقال )٢(
 األربعة المذاھب نصوص نقل أن بعد وقال ،ھــ.أ" منھ القریب واألخذ حلقھا وحرمة اللحیة توفیر وجوب

 العمل سواه لخلقھ یشرع لم الذي وشرعھ اهللا دین ھي اللحیة حلق حرمة أن علمت تقدم ومما (:التحریم على
  .ھــ.أ  محمد سیدنا ھدى عن فلةغ أو ،وجھالة فسق أو ،وضاللة سفھ ذلك غیر على

 صالھائواست اللحیة حلق إن":)١("الثمین الجوھر عقد في "الخجندي المعصومي سلطان محمد الشیخ وقال )٣(
 مذھب وذلك ":أدلتھ سوق بعد وقال" اإلسالم إلى ینتسب ممن والمتفرنجة اإلفرنج لھیفع كما تحریًما یكره

  .ھــ.أ" األربعة األئمة

 الرباني الفتح ":كتابھ على تعلیقھ في اهللا رحمھ بالساعاتي )٢(الشھیر البنا الرحمن عبد بن أحمد الشیخ وقال )٤(
 الظاھریة ذھبت ذلك وإلى ،حرام فھو قلبالح إزالتھا وأما (:"الشیباني حنبل بن أحمد مسند لترتیب

  .ھــ.أ) والجمھور والحنابلة

 :اللحیة حلق تحریم أدلة ساق أن بعد" الزفاف آداب "في األلباني الدین ناصر الشیخ الشام محدث وقال )٥(
 إلثبات كاف الذكر السالفة األدلة من كال أن طویتھ وحسنت ،فطرتھ سلمت من عند فیھ ریب ال مما(

  .اھــ) مجتمعة بھا فكیف ،حلقھا وحرمة ةــللحیا إعفاء وجوب

 جزوا " لقولھ وترویھ وجھھ تمأل حتى فیوفرھا اللحیة وأما (:)٣(الجزائري بكر أبو الشیخ وقال )٦(
 وفروھا بمعنى" اللحى واعفوا الشوارب أحفوا المشركین خالفوا "وقولھ ،"اللحى وأرخوا ،الشوارب
  .ھــ.أ) حلقھا بھذا فیحرم ،وكثروھا

  :للصالة الحلیق إمامة في وىفت

 والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إدارات رئاسة عن ھــ٧/٨/١٣٩٧ وتاریخ ١٦٤٠ برقم صادرة
  :الفتوى نص یلي وفیما السعودیة العربیة بالمملكة واإلرشاد

  :وبعد وصحبھ اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد

 العام الرئیس سماحة إلى...... .من المقدم السؤال على واإلفتاء ةالعلمی للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد
  .ھــ٢٤/٦/١٣٩٧ وتاریخ ٢٥٧/٢ برقم العامة األمانة من إلیھا والمحال

 أجابت وقد) تؤجروا بینوا ؟ وراءه نصلي أن ترون ھل ،الجامع في خطیب لحیتھ حالق رجل( :ونصھ
  :یلي بما اللجنة

                                                
  ) .١٦٧ص ( الجوھر الثمین عقد) ١(
  . اهللا رحمھ والد الشیخ حسن البنا وھو) ٢(
  ) .١٢٩ص ( المسلم منھاج) ٣(
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 :قال أنھ  النبي عن عنھما اهللا رضي عمر ابن عن ومسلم والبخاري مدأح رواه لما حرام اللحیة حلق"
  ."الشوارب واحفوا ،اللحى وفروا ،المشركین خالفوا"

 ،اللحى وأرخوا ،الشوارب جزوا ":قال انھ  النبي عن  ھریرة أبي عن ومسلم أحمد رواه ولما
  ."المجوس خالفوا

 مركز في كان إذا ذلك ویتأكد ،علیھ واإلنكار ،القھاح نصح فیجب )١(الكبائر من حلقھا على واإلصرار
 الإو ،فتنة تحدث ولم ،ذلك تیسر إن )٣(عزلھ وجب ینتصح ولم لمسجد إماًما كان إذا ھذا وعلى ،)٢(دیني قیادي
   الحـــالص أھل من غیره وراء الصالة وجبت

 غیره وراء الصالة یسرتی لم وإن ،ةفتن ذلك على یترتب ما إن ،علیھ وإنكاًرا لھ زجًرا ذلك ھـل تیسر من على
  .)٤(الجماعة لمصلحة تحقیقــًا وراءه الصالة شرعت

 ــ الضررین ألخف وارتكاًبا للفتنة درًءا وراءه صلى ــ فتنة حدوث غیره وراء الصالة من خیف وإن
  .وسلم وصحبھ وآلھ محمد نبینا على اهللا وصلى

                                                
: قال   اهللا رسول أن  لھ والنسائي وابن ماجة من طرق عن أبي ھریرة  واللفظ وجھھ ما رواه ابن جریر والترمذي لعل) ١(

ھ  صقل  منھا تاب فإن،  قلبھ في سوداء نكتة كانت ذنًبا أذنب إذا العبد إن" ى  أي ـ  قلب ذلك  زادت زاد وإن ـ  جل ھ  ف الى  قول : تع
 الذنب على الذنب ھو: البصري الحس وقال" صحیح حسن: "الترمذي وقال ،"یكسبون كانوا ما قلوبھم على ران بل كال"

   .وغیرھم زید وابن وقتادة جبر بن مجاھد قال وكذا فیموت القلب یعمى حتى
یا أیھا الذین : ( قولھ تعالىخالف من األمانة، ومرتكب معصیة حلق اللحیة المجاھر بھا المصر علیھا یدخل فیمن ةمااإلم ألن) ٢(

ون  لرسولآمنوا ال تخونوا اهللا وا    تم تعلم د )  وتخونوا أماناتكم وأن ھ عن         وق اء صفة الفسق لخروج ھ بعض العلم ق علی  أطل
أدب  ال ومن،  ویستحسنھا یستصوبھا بل،  المعصیة بھذه یبالي ال كان إذا سیما ال،  طاعة اهللا ورسولھ     آداب  یت شریعة  ب  ال

 وتقدیمھ، التعظیم أھل من ھو ولیس لھ تعظیم مامةلإل تقدیمھ وفي؟ الدین شعائر أعظم على یؤتمن كیف دینھ ألمر یھتم وال
 الخیار ـ نةـالُس في علیھا المنصوص روطــــالش مع ـ باإلمامة األولى أن والمقصود بالمعصیة تھانةــاالس على الناس یحمل

 كیال الشریعة بحدود أقوم ھو لمن یتنحى أن بھ أحرى المعصیة ھذه على المصر واإلمام، ظاھًرا الشرعیة بالھیئة المتصفون
ة  : ( ھـقول  تحت یقع اوز  ال ثالث م  صالتھم  تج ر ) آذانھ نھم  وذك ام  "م وم  وإم م  ق ھ  وھ ارھون  ل  الترمذي  رواه الحدیث ) ك

   .باإلمام قام شرعي مذموم عن الناشئة الدینیة بالكراھیة واالعتبار ،األلباني نھـــوحس
ول اهللا  أن: " وسكت عنھ ھو والمنذري عن السائب بن خالدداود دلیلھ ما رواه أبو  ولعل) ٣( صق      رس ا فب ًال أم قوًم رأى رج

، وهـفمنع  بھم یصلي أن ذلك بعد فأراد " كمب يیصل ال: "فرغ حین  اهللا رسول فقال، إلیھ ینظر في القبلة ورسول اهللا   
، )١٥٠ ـ ٢/١٤٩" (المعبود عون انظر"، ورسولھ اهللا آذیت إنك نعم: فقال  اهللا ولــلرس ذلك فذكر ،  بقولھ وأخبروه
  ) .٧٤٧ (رقم) ١/٢٣٢ (لأللباني) المصابیح مشكاة (وتحقیق

 بمن ھذا حالھ ئتمامة المساجد وتخریب بیوت اهللا أشد من ضرر اال صالة الجماعة من أعظم شعائر اإلسالم، وضرر ھجرألن) ٤(
ان     تركلیس لھم  : (یخ اإلسالم ــقال ش  ام وإن ك ف اإلم ك خل ـًا  الجمعة، ونحوھا ألجل فسق اإلمام، بل علیھم فعل ذل  أو فاسقـ

ة، وأن   واألصل ع :  العلماءقال ھــ،.أ) مبتدًعا، وإن عطلوھا ألجل فسق اإلمام كانوا من أھل البدع     تراط العدال ل دم اش  من  ك
د  عن التاریخ في اريــالبخ أخرج فقد  ل الصحابةـتھ لغیره، وقد تأید ذلك بفعمصحت صالتھ لنفسھ صحت إما ریم  عب  الك

 إذن وفیھ مسلم حدیث أیضــًا ذلك على یدل ومما" الجور أئمة خلف یصلون  محمد أصحاب من عشرة أدركت: "قال: أنھ
 لو أنھم هوظاھر وقتھا عن یؤخرونھا ألنھم فریقھم لوقتھا یصلیھا أن بعد نافلة الصالة یؤخرون من خلف بالصالة  النبي

 النزاع محل أن واعلم: (تعالى اهللا رحمھ الشوكاني وقال ،أعلم واهللا فریضة خلفھم بصالتھم مأموًرا لكان وقتھا في ھاوصل
ي  الحاكم أخرج وقد،  البحر في كما ذلك في خالف فال مكروھة ھاان وأما) لھ عدالة ال من خلف الجماعة صحة في ھو إنما  ف

 نیل من ھــ.أ" ربكم وبین بینكم فیما وفدكم فإنھم، خیاركم فلیؤمكم مكصالت تقبل أن سركم إن: " عنھ الغنوي مرئد ترجمة
 كتاب في المستدرك في كمالحا رواه: "قائًال" الرایة نصب في الزیلعي علیھ علق الحدیث وھذا ،)١٨٧ ـ ٣/١٨٦ (األوطار
اركم  فلیؤمكم: "قال أنھ إًالومتنًا،   سنًدا بھ یعلى بن یحیي عن) ٣/٢٢٢ (الفضائل ھ  كتـوس " خی دارقطنى  وروى،  عن م  ال  ث
ا  اهللا رضي  عمر ابن إلى بسندھما سننھما في البیھقي ال  عنھ ول  ق وا : " اهللا رس تكم  اجعل اركم  أئم إنھ  خی دكم  مف ا  وف  فیم

  ) .٢/٢٦ (ھــ.أ) ضعیف إسناده: (البیھقي قال ،ھــ.أ "ربكم وبین بینكم
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  .واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة
  عضو                                                         عضو

  غدیان بن اهللا عبد                                             قعود بن اهللا عبد
  الرئیس                                          اللجنة رئیس نائب
  باز بن اهللا عبد بن العزیز عبد                                         عفیفي الرزاق عبد

   ؟لحُیة لقـیْح من شھادة ترد لَھ
 شھادة المدینة قاضي یعلى أبي وابن ، الخطاب بن عمر ورد (:"اإلحیاء في "الغزالي حامد أبو قال

  .)١()لحیتھ ینتف كان من
 الشیخ نظمھ وقد) تھشھاد بھ وترد ،یؤدب حلقھا تعمد من أن (:المالكي الفقھ في" خلیل على المیسر "وفي

  :)٢(فقال الشنقیطي اهللا حبیب محمد
  ورد العمد ذوي وتأدیب بھ      ترد الشھادة المیسر وفي

 ولیس ،فتواه تقبل لم غیره أفتى فإن الفاسق فتیا وأما( :اهللا رحمھ الجوزیة قیم ابن المحقق اإلمام وقال
 الحال مستور استفتاء جواز وفي ،غیره یفتي أن لیھع یجب وال ،نفسھ بفتوى یعمل أن ولھ ،یستفتیھ أن للمستفتي

  .وإفتائھ استفتائھ جواز والصواب ،وجھان

 وھذا وشھادتھ إمامتھ حكم استفتائھ فحكم ،بدعتھ إلى داعیــًا بفسقھ معلنــًا یكون أن إال الفاسق كذلك :قلت
 الواقع بین یطبق من والفقیھ ،ئش والواقع ،شيء فالواجب ،والعجز والقدرة واألزمنة األمكنة باختالف یختلف

 والناس ،حكم زمان فلكل ،والواجب الواقع بین العداوة یلقى من ال ،استطاعتھ بحسب الواجب وینفذ ،والواجب
 وشھاداتھم الفساق إمامة منعت فلو األرض أھل على وغلب الفسوق عم وإذا ،بآبائھم منھم أشبھ بزمانھم

 ھذا ومع ،الحقوق أكثر وبطلت ،الخلق نظام وفسد ،األحكام لعطلت مووالیاتھ وفتاویھم وأحكامھم وأحكامھم
 إال فلیس بالباطل والغلبة الضرورة عند وأما ،واالختیار القدرة عند وھذا ،فاألصلح األصلح اعتبار فالواجب

  .ھــ.أ )٣()اإلنكار مراتب بأضعف والقیام ،االصطبار

  اللحى حلق مھنة حكم في فتوى

  .ھــ٥/٦/١٤٠٠ وتاریخ ٣٠٢١ رقم فتوى بالسعودیة واإلفتاء العلمیة للبحوث ئمةالدا اللجنة عن صادر

  :وبعد وصحبھ وآلھ رسولھ على والسالم والصالة هللا الحمد

 العام الرئیس سماحة إلى........ .من المقدم السؤال على واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد
  .ھــ٣/٤/١٠٠ في ٤٤٦ برقم إلیھا والمحال

 ،صغري منذ مھنتي وھذه ،للرجال حالقة صالون أملك لحیتي مطلق ملتزم مسلم........ .يسما :ونصھ
 أرتكب أنا فھل للزبائن اللحیة أحلق المھنة ھذه في إنني ثم ،منھا أعیش أن أستطیع ىأخر مھنة أي لي ولیس
 الدین حكم فما الزبائن بعض شعر أفرد لكي باالستشوار أعمل المھنة ھذه وفي ؟ ذلك في الدین حكم وما ،وزًرا

  ؟ ذلك في

                                                
  ) .٢/٢٥٧ (اإلحیاء) ١(
  ) .١/١٧٨ (المنعم المسلم بحاشیة فتح زاد) ٢(
  ) .٤/٢٨٠ (العالمین الموقعین عن رب إعالم) ٣(



٢٤        ــ ــ

  :یلي بما وأجابت

 لھ یحلقھا أن غیره على ویحرم ،حلقھا تحریم على الصحیحة لألدلة لحیتھ یحلق أن المسلم على یحرم :أوًال
 صدرت دوق" والعدوان اإلثم على تعاونوا وال ":بقولھ ذلك عن اهللا نھى وقد ،اإلثم على التعاون من ذلك في لما

  .الفائدة في زیادة صورتھا لك فنرسل ،)١(اللحیة حلق تحریم في الدائمة اللجنة من فتوى

 غیر للنساء بالنسبة ذلك لك یجوز وال ،وتعطره وتدھنھ وتبسطھ الرجل شعر تمشط أن لك یجوز :ثانًیا
  .وسلم وصحبھ وآلھ محمد نبینا على اهللا وصلي ،محارمك

  واإلرشاد یةالعلم للبحوث الدائمة اللجنة
  عضو                                 عضو

  غدیان بن اهللا عبد                     قعود بن اهللا عبد
  الرئیس                  اللجنة رئیس نائب
  باز بن اهللا عبد العزیز عبد                 عفیفي الرزاق عبد

  بقللسا مماثل سؤال في الجزائري بكر أبي للشیخ فتویان

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  ھــ١٣/٥/١٤٠٠ في المنورة المدینة

 غیر ،أجًرا وأعطاه  اهللا لرسول طلحة أبو حلق وقد ،بھا بأس ال فالمھنة الحالقة مھنة عن أما (:األولى
 كرسي على ویجلس لذلك یأتیك من الحلق بحرمة تذكر أن أمكن فإن ،منكر المسلمین الرجال لحى حلق أن

 واستبدالھ العمل تغییر في اآلن من تسعى أن ینبغي أنھ كما ،القذف عن وبعیًدا لطف في ولكن ،فعلفا الحالقة
  .)شبھة فیھ ما ترك الورع فإن ،تتردد وال فافعل لك اهللا یسر فإن ،فیھ شبھة ال بآخر

 ورحمة معلیك سالم المحترم الصالح االبن إلى الجزائري بكر أبي من) الرحیم الرحمن اهللا بسم (:ثانًیا
  .وبركاتھ اهللا

 یباشر ذلك یباشر والذي ،حرام اللحیة حلق ألن شك بال حرام المسلمین الرجال لحي حلق أن اعلم وبعد
 ذلك على وھو خیًرا یعوضك واهللا ،ورسولھ هللا استجابة فسارع العمل ھذا تترك أن أمكنك فإن وعلیھ ،محرًما

 أعلم أعلم واهللا أعلم فیما بالممنوع ولیس منھ محذور ال أمر لكفذ كذا بآلھ الشعر تسریح من ذكرت ما أما ،قدیر
 إني :لھ وقال  اهللا رسول إلى رجل جاء فاصبر ستبتلي أنك فاعلم أحببت وقد ،یكلف ورسولھ اهللا حب أن یابني
  ."غلیظــًا ثوًبا یعني ـ )٢(تجفافــًا للفقر فأعد إذا ":لھ وقال أحبك

  .عافیة والخیر آمینھذا وأسأل اهللا لك التوفیق وال

   ھـ١١/٤/١٤٠٠في 

  

                                                
  . الفتوى المتقدمة وھي) ١(
 واهللا: "فقال، تقول ما انظر: "قال" أحبك إني ":الـفق ، يـالنب إلى رجل جاء قال  لـ الحدیث عن عبد اهللا بن مغفوأصل) ٢(

ي  من  إلى أسرع للفقر،  تجفافــًا للفقر فأعد صادقــًا كنت إن: "فقال،  مرات ثالث" ألحبك إني سیل  من  یحبن ى  ال اه  إل " منتھ
م  (المشكاة  تحقیق في األلباني وقال ،غریب حسن حدیث ھذا: وقال الترمذي رواه ناده ) (٣/١٤٥) (٥٢٥٢ رق  یفضع  وإس

سیل  من یحبني من إلى أسرع البالیا إن (بلفظ حبان ابن روایة) الصغیر الجامع صحیح (في حسن ثم،   )منكر والمتن ى  ال  إل
  ) .٢/٥٦) (١٥٥٨ (رقم" منتھاه



٢٥        ــ ــ

  التنبیھ على البدع المتعلقة باللحیة

دعھا      ( في   ) ١( ائز وب ن الب      ) أحكام الجن اه أن م ا معن اني م ض الرجال لحاھم    :دعـلأللب اء بع ا قلی ، إعف ـ  أیاًم لة ــ
 . فإذا مضت عادوا إلى حلقھا،حزًنا على میتھم ال طاعة هللا سبحانھ ورسولھ 

ایعن رسول اهللا        ،لةوھذا بدعة وضال  ن ب رأة مم دیث ام ي ح وارد ف   بجانب أنھ في معني نشر الشعر ال
ھ     كان فیما أخذ علینا رسول اهللا      (:قالت ا أن ال نعصیھ فی ذ علین ا   (:في المعروف الذي أخ ش وجًھ  ،وأن ال نخم

  .)١()ا وأن ال ننشر شعًر، وال نشق جیًبا،و ویًالــوال ندع

سال   و ) ٢( د ال د عب شیخ محم ال ال شقق ي  یم ال ھ اهللا ف دعات "ري رحم سنن والمبت حة   " (ال ة الفاض ن الجھال وم
ا                ا أحمر أو باذنجاًن ا أو بلًح ن یحمل لحًم ھ أو م  أو ،اعتقادھن أن النفساء إذا دخل علیھا حالق رأسھ أو لحیت

دھا   ) تشاھر بذلك( فإنھا ،من الجبانةمن أتي    ا لول زل لبنھ د الحمل    ،أي ال ین ن مواعی أخر ع ى  ،) وتت  آخر  إل
 .٢٦كالمھ ص 

رد شھادتھم                ) ٣( ى ال ت ذقن حت ض شعر ال ى بع ط عل اء فق وا ،حلق بعضھم شعر العارضین واإلبق ذه  ، زعم  وھ
 .نة سیئة منتشرة في بعض البالد اإلسالمیةـُس

   .ا لھاباتھا استعجاًال لنموھا واكتمالھا وتغزیًرنحلق بعضھم لحیتھ أول  ) ٤(

  .فیًعا قریًبا من الحلقتقصیصھا وتقصیرھا  جًدا بحیث تكون شریًطا ر ) ٥(

 .تزین بعضھم بحلقھا في الجمیع واألعیاد والمناسبات ) ٦(

ز رجل    ، وھما جانبا العنفقة،ونتف الفنیكین بدعة (:"األحیاء"قال الغزالي في    ) ٧( د العزی  شھد عند عمر بن عب
 .ھـ.أ )٢()كان ینتف فنیكیھ فرد شھادتھ

  :االرتباط بین الظاھر والباطن

  .)٣()َھا الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّةَیا َأیُّ (:قال تعالى

ع          ( :)٤(قال ابن كثیر رحمھ اهللا     ذوا بجمی ـ أن یأخ ھ المصدقین برسولھ ـ ؤمنین ب یقول تعالى آمًرا عباده الم
  .ھـ.أ) ك جمیع زاجره ما استطاعوا من ذلك وتر، والعمل بجمیع أوامره،عري اإلسالم وشرائعھ

الوا    ثم نقل عن ابن    م ق ره أنھ سِّْلمِ   (عباس وغی ي ال وا ِف ي ) اْدُخُل ةً  (، اإلسالم :یعن ي ) َكافَّ ا :یعن ال  ، جمیًع  وق
د ر  :مجاھ وه الب ال ووج ع األعم وا بجمی ھ اهللا . أي اعمل ي رحم ال األلوس ى( :)٥( وق الم  :والمعن ي اإلس وا ف  أدخل
  .ھـ.أ) حیث ال یبقي مكان لغیره وال تدعوا شیًئا من ظاھركم وباطنكم إال واإلسالم یستوعبھ ب،بكلیتكم

ةً ( و ،شعب اإلسالم ) السِّْلِم( والمراد من    ، الخطاب للمسلمین الخلص   :وقیل ( :وقال أیًضا  ھ  ) َكافَّ  ،حال من
ا     ) اْدُخُلوا(والمعني   ان كلھ ي شعب اإلیم شيء   ،أیھا المسلمون المؤمنون بمحمد صلي اهللا علیھ وسلم ف وا ب  وال تخل

  .ھـ.أ) من أحكامھ

                                                
  .أخرجھ أبو داود و من طریقة البیھقي، وصححھ األلباني ) ١(
   .٢/٢٥٧اإلحیاء ) ٢(
   . ٢٠٨: البقرة) ٣(
   .١/٣٦١م، تفسیر القرآن العظی) ٤(
   .٢/٩٧روح المعاني، ) ٥(



٢٦        ــ ــ

اطن     قد ت  أثیرً  ،قرر عند العلماء المحققین أن ھناك ارتباًطا وثیًقا بین الظاھر والب ألول ت ي اآلخر  ا وأن ل  ، ف
  . ولكن قد یراه في غیره،وإن كان ذلك مما قد ال یشعر بھ اإلنسان في نفسھ ،ا فشر وإن شًر،ا فخیرإن خیًر

ة   ( :قال شیخ اإلسالم رحمھ اهللا وجزاه عن اإلسالم وأھلھ خیر الجزاء     س والتجرب ھ الح  ،وھذا أمر یشھد ب
ر                   تالف أم واالة واالئ ودة والم ن الم ا م ان بینھم ة ك ي دار غرب ا ف م اجتمع حتى إن الرجلین إذا كانا من بلد واحد ث

ارفین  ،عظیم اجرین  ، وإن كانا في مصرھما لم یكونا متع ا متھ وع وصف       ، أو كان د ن ي البل ك ألن االشتراك ف  وذل
و اج    ،ةربــاختصا بھ عن بلد الغ     ل ل ب       ب د غری ي سفر أو بل ة أو       ،تمع رجالن ف ي العمام شابھة ف ا م ت بینھم وكان

ك  و ذل وب ونح شعر أو المرك اب أو ال تال،الثی ن االئ ا م ان بینھم اف ك ین غیرھم ا ب ر مم اب ، أكث د أرب ذلك تج  ك
ى   ،لمحاربة حتى إن ذلك یكون مع المعاداة وا،الصناعات الدنیویة یألف بعضھم بعًضا ما ال یألفون غیرھم       ا عل  إم

دین    ى ال ا عل ك وإم بة        ،المل نھم مناس ـ بی الكھم ـ ارھم ومم دت دی ـ  وإن تباع ن الرؤساء ـ وك ونحوھم م د المل  وتج
واالة   ، وھذا كلھ بموجب الطباع ومقتضاھا،تورث مشابھة ورعایة من بعضھم لبعض   ن الم ع م ف  ، إال أن یمی  فكی

  بالمشابھة في أمور دینیة ؟

ان  ،ع من المواالة أكثر وأشد فإن إفضاءھا إلى نو    افي اإلیم الى  . والمحبة والمواالة لھم تن ال تع ُد   (: ق ال َتِج
ِشیَرتَ    ُھْم َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اآلِخِر ُیَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو َكاُنوا آَباَءُھْم َأْو َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َع

  .)١()ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِھْم اِإلیَماَن َوَأیََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُھ

ی           ار فل ن واد الكف افًرا، فم ود ك د مؤمن ی الى أن ال یوج شابھة الظاھرة   ، بمؤمن سفأخبر سبحانھ وتع  فالم
  .ھـ.أ) مظنة المودة فتكون محرمة

ي        ، محًضا وھذا كلھ یؤید أن مخالفة الكفار لیست أمًرا تعبدیا  ة الت ي واضح الحكم ول المعن ل ھو معق  ب
ا       (: رحمھ اهللا ــ وقال الشیخ اإلسالم في موضع آخر     وضحھا شیخ اإلسالم   ة والظاھرة بینھم ور الباطن ذه األم وھ
ن سائر    ، یوجب أمورا ظاھرةل فإن ما یقوم بالقلب من الشعور والحا ،وال بد ارتباط ومناسبة     وما یقوم بالظاھر م

ال یو واًالاألعم ب وأح ب للقل ًدا ،ج ث اهللا محم د بع ذي    وق اج ال شرع والمنھ ي ال ـنتھ وھ ي ُس ي ھ ة الت بالحكم
ضالین          ،شرعھ لـھ  یھم وال این سبیل المغضوب عل ا یب وال م ال واألق  ، فكان من ھذه الحكمة أن شرع لھ من األعم

  . ألمور وإن لم یظھر لكثیر من الخلق في ذلك مفسده،وأمر بمخالفتھم في الھدى الظاھر

         ًي األخالق       ا وتشاكًالمنھا أن المشاركة في الھدى الظاھر تورث تناسب ة ف ى الموافق ود إل شابھین یق  بین المت
س  ، فإن الالبس ثیاب أھل العلم مثًال یجد من نفسھ نوع انضمام إلیھم   ، وھذا أمر محسوس   ،واألعمال  والالب

ن   ،خالقھملثیاب الجند المقاتلة مثًال ــ یجد من نفسھ نوع تخلق بأ    ھ م  ویصیر طبعھ مقتضًیا لذلك إال أن یمنع
  .ذلك مانع

      ات الغضب وأسباب ومنھا أن المخالفة في الھدى الظاھر توجب مباینة ومفارقة توجب االنقطاع عن موجب
ضالل وان،ال دى والرض ل الھ ى أھ اف إل ین  ، واالنعط ده المفلح ین جن واالة ب ن الم ع اهللا م ا قط ق م  وتحقی

ھ الخاسرین   ست أعن             ،وأعدائ ـ ل ذي ھو اإلسالم ـ اة وأعرف باإلسالم ال م حی ب أت ان القل ا ك رد ي وكلم  مج
ود       ة الیھ ساسھ بمفارق ان إح ـ ك ة ـ ث الجمل ن حی ة م ادات التقلیدی رد االعتق ا بمج اھًرا أو باطًن ھ ظ م ب التوس

  . وبعده عن أخالقھم الموجودة في بعض المسلمین أشد، باطًنا أو ظاھًرا أتموالنصارى
                                                

   .٢٢: المجادلة) ١(



٢٧        ــ ــ

 دین                   :ومنھا ین المھ ز ظاھًرا ب ع التمی ى یرتف دى الظاھر توجب االختالط الظاھر حت ي الھ  أن مشاركتھم ف
ة  ، وبین المغضوب علیھم والضالین    ،المرضیین   ك     ، إلى غیر ذلك من األسباب الحكمی ن ذل م یك ذا إذا ل  وھ

ـ الھ شابھتھم  ـ ن م رد ع و تج ا محًضا ل اھر إال مباًح ن  ،دى الظ ان م ا إن ك ر  فأم ات كف ون موجب ھ یك ھم فإن
تفطن    ، فموافقتھم فیھ موافقة في نوع من أنواع معاصیھم،عبھ من شعب الكفر   ــش  فھذا أصل ینبغي أن ی
  .ھـ.أ) لھ

  :تقسیم الدین إلى قشر ولب بدعة عصریة

ھ        ،نبغ في ھذا العصر أقوام تلقوا ھدى اإلسالم من واقع حیاتھم أوالً         أثرون ب ي جو علمي یت وا ف م یحی  ول
ھ   ،ى األمور في حكمھم عل   ر    ، فراحوا یحتجون ببعض النصوص إلثبات عكس ما وضعت ل سمون األشیاء بغی  وی

  .اسمھا

دنون  ) اقشوًر(أو ) تشكلیا(ا فیمن ال یھتمون ببعض الشرائع الظاھرة التي یسمونھا     ویتضح ھذا جلیً   ویدن
 .)باللباب(فقط حول التمسك 

ب   (وتقسیم الدین إلى     شر ول ساغ   ) ق ر مست سیم غی ل ھ  ،تق اب        ب م الصحیح للكت ى الفھ ل عل دث ودخی و مح
إن ھي إال أسماء سمیتموھا    ( ولم یعرفھ سلفنا الصالح الذین كل الخیر والنجاة في اتباعھم واقتفاء آثارھم    ،والُسـنة

ن سلطان       ا م ب      ،)١()أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا بھ شر ول ى ق سمة إل ذه الق ال      ،وھ اداة بإھم ا المن اطن یتبعھ  وظاھر ب
اھر ا ي رواجً   الظ اطن تلق صالح الب ا ب دوعین  حتجاج ستھترین والمخ د الم سمون   ،ا عن اءھم ی رون علم ا ی  حینم

ادة        ن سنن الع ة م اء اللحی ـ إن إعف د بعضھم    ،المعاصي بغیر اسمھا فیقولون لھم ــ مثًال ـ د ع ھ  ( وق ا اهللا عن ـ  ) عف ـ
ل    ،ان الشرعــرسالة وبیإعفاء اللحیة وقص الشارب من األمور العادیة التي ال صلة لھا بتبلیغ ال    ن قبی ك م  وعد ذل

دین      (: بل قال،مؤكدة وغیر المؤكدةنن الـ بل في ثالث مراتبھ بعد الس     ،المندوب ن ال ھ جزء م ى أن  ،ومن أخذ بھ عل
  .ھــ. أ)٢() فإنھ یبتدع في الدین ما لیس منھأو على أنھ أمر مطلوب على وجھ الجزم

سابقة وھؤالء یكتفون بمثل ھذه الدعاوى دون أن یط    ي        ،رقوا األدلة ال ان ف ھ إذا ك م أن ن عادة أھل العل  وم
الفتھم ،المسألة خالف بین العلماء فإنھم یقیمون األدلة الصحیحة على فتواھم       ة   ، ویجیبون عن أدلة مخ  وھؤالء أئم
ة         اء اللحی ذكو      ،المذاھب األربعة وأتباعھم القدامى متفقون على وجوب إعف ھ م ذي یطیح بلحیت ستھتر ال ذا الم ر  وھ

ھ         ب الفق ل شھادتھ       حتى الیوم في كت ق ال تقب ھ فاس ى المأل        ،وموصوف بأن ن عل ذي یعل ق ھو ال ك أن الفاس  وذل
  .ارتكابھ ألمر حرام

ھ    دوممن أفتي برد شھادتھ العالمة محم  ي كتاب ص ف نعم  ( حبیب اهللا رحمھ اهللا ون تح الم ق    ) ف ع حل ى من عل
ا  ( : ثم لم یلبث أن قال عقیب ذلك مباشرة      ،اللحیة ن          ولم ر م ى إن كثی بالد المشرقیة حت ي ال ا ف وى بحلقھ عمت البل

                                                
   .٢٣: النجم) ١(
اس     ) ٤٠ــ٣٩(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة ص  ) ٢( راف الن ا أع رى بھ والقول بأن إعفاء اللحیة من العادات التي قد تج

وب وال      : باطل، ألن ما تجرى بھ العادة قسمان   ھ بوج رض ل م یتع شارع ول ھ ال ى      قسم سكت عن وم عل اح ال ل ذا مب ریم فھ  تح
ا     . ما أوجبھ الشارع و أمر بھ أو حرمھ ونھي عنھ  : فاعلھ، والثاني  شارع باإلیج ھ ال رض ل ا تع ریم  بفھذا القسم لم  أو التح

ا                 ي حرمھ اھي الت ي حدود المن ت ف م دخل ة، ث ل البعث ادات قب رى الع ري مج صار من الدین، وما أكثر األعمال التي كانت تج
  . اجتنابھا من الدین كالوشم والتنمیص ووصل الشعر والنیاحة والمیسر وغیر ذلك الشارع فأصبح
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ن     )٢( حلقھا في عرفھم،)١(أھل الدیانة قلد فیھ غیره خوفا من ضحك العامة منھ العتبارھم   ة البحث ع ت غای  ــ بحث
اق              اب المحرم باتف ن ارتك بعض األفاضل مندوحة ع ى یكون ل ا حت ى   ،أصل أخرج علیھ جواز حلقھ ھ عل  فأجریت

دب : وقیل،في قول األكثرین للوجوب ) لــأفع( صولیة وھي أن صیغة   القاعدة األ  ل ، للن ـ  للق: وقی ین   ـ در المشترك ب
ت ، فإن كانت من اهللا تعالى في القرآن فھي للوجوب  ، بالتفصل: وقیل،دب والوجوب ــالن ن   وإن كان ي   م ـ   النب ـ
وال      ،ـ فھي للندب إعفوا ـ: وروایة،وفروا :ا روایةلحدیث ھنا على الروایتین وھماا في   كم ذه األق ى ھ د أشار إل  وق

  :في صیغة أفعل صاحب مراقي السعود في علم األصول بقولھ

     وقیل للندب أو المطلوب  وافعل لدى األكثر للوجوب  

  لھ للندبـــ   وأمر من أرس  ر الرب  ـــوقیل للوجوب أم

ي حق       وھذا القول األخیر ھو الذي ینبغي حمل العامة علیھ لما عمت البلو    شنیعة وھي ف ذه البدعة ال ى بھ
  .العلماء أقبح وأقبح

  .ھـ. أ)٣( )ء نسأل اهللا تعالى التوفیق ال تباع الُسـنة والمحجة البیضا،وغیرھم أولى بالعذر

 ولعل ذلك ألنھ لم ،صحیح أنھ لم ینقل عن أحد من السلف حلق اللحیة (:)٤(وإن تعجب فعجب قول بعضھم
  .ھــ.أ) دتھمتكن بھم حاجة لحلقھا وھي عا

ق     ،وھذا تعلیل ساقط یكفي سقوطھ عن رده  دم حل ستدل بع ھ أن ی ى عدم      وكان األولى ب ة عل أحدھم اللحی
ي          ،جوازه عندھم  ھ اهللا ف ن حزم رحم ام اب اع  ( قال اإلم ب اإلجم ة مُ      (:)مرات ع اللحی ق جمی وا أن حل  ال ةثلـواتفق

  .ھــ.أ) تجوز

  .ھــ.أ)  ولم یبحھ أحد ،لحیة لألحادي الصحیحةیحرم حلق ال ( :وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

ان        ویعل ، كان السلف یعظمون اللحیة    بل د ك ا فق ون من شأنھا كما في قصة قیس بن سعد رضي اهللا عنھم
ت اللحی   ،ھ نعم السید قیس لبطولتھ وشھامتھ ولكن ال لحیة ل :فقالت األنصار)  ال لحیة لھ:أي(أبطأ   و كان واهللا ل ـ  ف ة ـ

  .الشترینا لھ لحیة لیكمل رجًالتشتري بالدراھم 

أثیر    ــوقسمة الدین إلى قش    ام الظاھرة    ،ر ولب تؤثر في قلوب العوام أسوأ ت ورثھم االستخفاف باألحك  ، وت
شوًرا     ا    ،وینتج عنھا إخالل بھذه األمور التي سمیت ق وبھم إلیھ ت قل ال تلتف و      ، ف ان أال وھ ن أضعف اإلیم وا م  فتخل

  . على كل مسلم تجاه المنكراتاإلنكار القلبي الذي ھو فرض عین

                                                
  .ألعیادھم : في األصل) ١(
ضال عن              ل مھذا عرف كاذب صاد   ) ٢( ل ف واص من األفاض ؤالء الخ شیخ أن یحث ھ ى بال ان األول ألدلة الشرعیة فال عبرة بھ وك

ارا            ر إظھ ى الجم ي        غیرھم على الصبر على الدین والقبض عل صوص الت ع الن أین تق ولھ، وإال ف ة هللا ورس شرائع، وطاع لل
طوبي للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثیر من  : ( تصف غربة اإلسالم في آخر الزمان كقولـھ صلي اهللا علیھ وسلم    

من الترغیب ، رواه اإلمام أحمد وأبن المبارك وصححھ األلباني فأین تقع ھذه النصوص موقعھا )یعصیھم أكثر ممن یطیعھم 
  .إن لم یكن االستمساك بالنصوص ھو متعین 

  . ا وغفر لھوقد رجع فضیلتھ عن ھذا المذھب فیما بعد، فجزاه اهللا خیًر) ١٧٩ــ١/١٧٨(فتح المنعم ) ٣(
  .الحالل والحرام في اإلسالم للقرضاوي ) ٤(
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ى  ،ونحن إذا تسامحنا معھم في ھذه القسمة إلى قشر ولب        فإننا نلفت أنظارھم إلى أن قیاس أمور الدین عل
ـ  ال یعني أن القشرة التي أوجدھا اهللا للثم، وظاھًرا وباطًنا،الثمار من حیث أن لكل منھما قشرا ولًبا       ا خلق  ـ  ترة إنم

  . وھي المحافظة على ما دونھا وھو اللب نفسھ،ة عظیمةـكمبل لح ، حاشا وكال،عبًثا

روع       ى أصول وف م قصدوا          ،ومن ھذا القبیل تقسیم الدین إل م أنھ ن بھ ك ال یظ وا ذل ذین فعل اء ال إن العلم  ف
روع     ،بذلك التقسیم إیجاب االتفاق على األصول      ي الف ا ف سامح مطلق م الت ان      ، ث ذا الزم ة ھ ض متفقھ ن بع ا یظ  ، كم

ولھم  ،ن كل قضیة فرعیة بدعوى أن اختالف األمة ما دام في الفروع فھو رحمھ   فتراھم یمیعو  ن   (: وھذا أصل ق م
  .)اا لقي اهللا سالًمقلد عالًم

دلیل   ـتباع الھوھذا بدوره قد أدي ببعضھم إلى إ    أن      ،وى والترخص دون تجرى ال ول ب ك الق ن ذل زم م  ویل
انوا ی  ، وھذا ما ال یقولھ مسلم     ،االتفاق سخط  ن مسعود     ،)الخالف شر  (رون أن  ولو أنھم ك ا اب ره كم ل  ، وغی  ب

اق  ،كما دلت علیھ نصوص الكتاب والسنة     ى االتف سائل المتناقضة         ، لسعوا إل ذه الم ن ھ ر م ي كثی ك ف نھم ذل  وألمك
ھ   ،التي ال یمكن التوفیق بینھا    ق ل ى    ، إال برد بعضھا المخالف للدلیل وقبول البعض اآلخر المواف سبوا إل د ن  وإال فق

  .)١()اَجُدوا ِفیِھ اْخِتالفًا َكِثیًرَوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَو (: واهللا عز وجل یقول،ضة التناقالشریع

   فكیف یصح جعلھ شریعة متبعة ورحمھ منزلة ؟،فإذا كان االختالف لیس من اهللا

ددوا وق   (:فالواجب التخلص من الخالف ما أمكن أو تضییق دائرتھ عمال بقولھ    ن   ،)اربواس ذا ممك  وھ
ن الباطل      ،في كثیر من المسائل بما نصب اهللا تعالى علیھا من األدلة التي یعرف بھا الصواب من الخطأ والحق م

  .)٢( عن التخلص من الخالف یعذر بعضھم بعضا فیما قد یختلفون فیھزل والعجـثم بعد تحري الدلی

  : لتبریر ما ذھبوا إلیھوالذین قسموا الدین إلى قشر ولب استدلوا ببعض النصوص

          منھا ما رواه أمیر المؤمنین عمر بن الخطابسمعت رسول اهللا : قال   ول ات    (:یق ال بالنی ا األعم  ،إنم
  .الحدیث أخرجھ البخاري ومسلم) وإنما لكل امرئ ما نوى

     ال ا ق ول   سمعت رسول اهللا   :ومنھا ما رواه النعمان بن بشیر رضي اهللا عنھم ین   (:یق  وإن ،إن الحالل ب
ین رام ب شتبھا ،الح ور م ا أم اس  ت وبینھم ن الن ر م ن كثی ھ   ، ال یعلمھ تبرأ لدین د اس شبھات فق ي ال ن اتق  فم

 أال وإن ، كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام،وعرضھ
ھ    ،لكل ملك حمى   ي الجسد مضغھ إذا صلحت     ، أال وإن حمى اهللا محارم ھ    أال وإن ف  وإذا ،صلح الحسد كل

  . رواه البخاري ومسلم،)فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب

   ومنھا ما رواه أبو ھریرة قال رسول اهللا :)     والكم ى صوركم وأم ى    ،إن اهللا ال ینظر إل ن ینظر إل  ولك
  .)قلوبكم وأعمالكم

  . النیة وسالمھ القلب كثیر تدل على أن العبرة بصالح الباطن وصفاءا فھذه النصوص وأمثالھ:قالوا

   :وجواب ذلك أن یقال

                                                
  .٨٢: النساء) ١(
   ) .٦٨ ـ ٦٧، ٥/٦٤(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ) ٢(
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ة   (:قال شیخ اإلسالم ابن تیمیھ رحمھ اهللا     ى باطل  إال ،أنا ألتزم أنھ ال یحتج مبطل بأیة أو حدیث صحیح عل
   .)وفي ذلك الدلیل ما یدل على نقیض قولھ

  .وھذه من حكم اهللا الباھرة وآیاتھ الظاھرة التي تبطل عمل المفسدین

ال یدل بأي وجھ من وجوه الدالالت على إھدار )  وإنما لكل آمر ما نوى  ،ا األعمال بالنیات  إنم (:فقولـھ  
ادة الصحیحة    ، وعدم اعتباره  ،العمل الظاھر  ي الظاھر وشرط      ، ولكنھ یرشدنا إلى أحد شرطي العب ا شرط ف  وھم

ي   ا فأما شرط الظاھر فأن یكون العمل مو     ،في الباطن  ُسـنة النب دع  فقا ل ا للب ـھ     ، منافًی شرط قول ذا ال ل ھ  : ودلی
و رد      ( ا فھ ھ أمرن یس علی ة  ) من عمًال ل ي روای و رد          (:وف ھ فھ یس من ا ل ذا م ا ھ ي أمرن دث ف ن أح ا شرط   ،)م  وأم

  .)إنما األعمال بالنیات (:الباطن فھو إخالص النیة هللا عز وجل المنافي للریاء ودلیلھ قولھ 

ـھ    ي قول الى ف ارك وتع ا اهللا تب د جمعھم ْن   (:وق ْشِرْك    َفَم اِلحًا َوال ُی ًال َص ْل َعَم ِھ َفْلَیْعَم اَء َربِّ وا ِلَق اَن َیْرُج َك
  .)اَأَحًدِبِعَباَدِة َربِِّھ 

الى        ھ تع ي قول الً     (:وقال الفضیل بن عیاض رحمھ اهللا ف َسُن َعَم ْم َأْح َوُكْم َأیُُّك ال أخلصھ وأصوبھ    ،)ِلَیْبُل  ،ق
ن صوابً         :وقال م یك ًصا ول ل   إن العمل إذا كان خال م یقب ون          ،ا ل ى یك ل حت م یقب ًصا ل ن خال م یك ان صواًبا ول  وإذا ك

ُسـنة   ،والخالص إذا كان هللا عز وجل  : قال ،خالًصا وصواًبا  ى ال ان عل ى خطر      والصواب إذا ك ل عل دیث دلی  فالح
أنھا ةالنی م ش اھرة     ، وعظ الم الظ عائر اإلس قاط ش ى إس ال عل دل بح ول  ، وال ی ات (والق ال بالنی دیره )  األعم تق

ات ا( ة بالنی ال الواقع ات (أو )  ألعم لة بالنی ال حاص ال االختیار،)١()األعم ن  ی أي األعم صد م ن ق ع إال ع ة ال تق
وى   (:ھـ ثم یكون قول  ،العامل ھو سبب وجودھا وعملھا     ا ن شرع    ،)وإنما لكل امرئ م م ال ن حك ارا ع و أن  ، إخب  وھ

  .)دة فعلمھ فاسد فعلیھ وزره وإن كانت فاس،حظ العامل من عملھ بنیة فإن كانت صالحة فلھ أجره

ى اهللا ورسولھ     ( بعد ذلك ھ ـ وھو قول،ابل في الحدیث ما یدل على خطورتھا أیضً  ھ إل فمن كانت ھجرت
  .)بھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھی ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یص،فھجرتھ إلى اهللا ورسولھ

ي صورتھا           ال الت ال واألعم ن األمث ل م افقون       فھذا مث ون والمن ا المؤمن شترك فیھ دة وی ي الخارج واح  ،ف
 فھل یستقیم إنسان من ھذا ذم الھجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم ،ویختلف صالحھا وفسادھا باختالف النیات 

! ؟ظم دلیل على فساد قلبھ وسوء نیتھ من باب أولى أع، أال یكون تخاذلھ عن ھذه الھجرة   ،اعتماًدا على صدق النیة   
س   (:ھ ـاًقا لقول مصد ھ  إذا ف سد الجس  ـأال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل ھ أال وھي   ـدت ف د كل
  .)القلب

م ی       وما   ة إذا ل اھي ونظ      قنبث قیمة ھذه النیة المزعوم اب المن ال األوامر واجتن ا امتث ك نصوص   ی عنھ ر ذل
الح عل             ق الف ة وتعل ین النی شریع الظاھر وب ة الت ین كاف ربط ب د اهللا        كثیرة ت ن عب ال مطرف ب ـ ق ل ـ ى صالح العم

  .) وصالح العمل بصالح النیة،صالح القلب بصالح العمل(

ـھ   ك قول ن ذل ى    (:م اس حت ل الن رت أن أقات ول اهللا یأم دا رس ھ إال اهللا محم وا ،شھدوا أن ال إل  ویقیم
اة ،الصالة  وا الزك ك ، ویؤت وا ذل إذا فعل والھم  ، ف اءھم وأم ى دم الم أال بحق اإل ، عصموا من ى اهللا  ،س  وحسابھم عل

ـھ            ) تعالى ـ فقول ا ـ ى اهللا عز وجل    ( :رواه البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھم ) وحسابھم عل

                                                
  .لشمول یراد منھا األعمال الصالحةللعھد ولیست لالستغراق وا) ال(، )إنما العمل بالنیة(وفي روایة ) ١(
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أن    ،یعني أن الشھادتین مع إقامة الصالة وإیتاء الزكاة     دنیا إال ب ي ال  وھي أعمال ظاھرة تعصم دم صاحبھا ومالھ ف
ة  ،ي اآلخرة فحسابھ على اهللا عز وجل وأما ف،یأتي ما یأتي ما یبیح دمھ  ذلك الجن  وإن ، فإن كان صادقا أدخلھ اهللا ب

َت   ثم تال ــ  (: وفي بعض روایات مسلم،كان كاذًبا فإنھ من جملة المنافقین في الدرك األسفل من النار         ا َأْن َفَذكِّْر ِإنََّم
َسْیِطٍر   *ُمَذكٌِّر   َولَّ  * َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُم ْن َت َر   ِإالَّ َم َر     *ى َوَكَف َذاَب اَألْكَب ُھ اْلَع ُھ اللَّ اَبُھْم   * َفُیَعذُِّب ا ِإَی ا   * ِإنَّ ِإَلْیَن مَّ ِإنَّ َعَلْیَن  ُث

  .)ِحَساَبُھْم

دري                 ي سعید الخ ن أب ي الصحیحین ع ا ف ي       (:ومن ذلك م د استأذن النب ن الولی د ب ل   أن خال ي قت  ف
ال رسول اهللا             و: فقال خالد،أن یكون یصلى ال لعلھ : فقال ،رجل ھ ؟ فق ي قلب یس ف ا ل سانھ م ول بل ن مصل یق م م ك
:وال أشق بطونھم،مر أن أنقب عن قلوب الناسؤ أ لم إني (.  

أخرجھ اإلمام أحمد والنسائي من ) من غزا في سبیل اهللا ولم ینو إال عقاال فلھ ما نوى (:ومن ذلك قولھ 
   .حدیث عبادة بن الصامت 

ھ        من طلب العل   (:ومنھ قولھ    اس إلی ھ وجوه الن اء أو یصرف ب ھ العلم م لیمارى بھ السفھاء أو یجاري ب
  .)أدخلھ اهللا النار

  .أخرجھ الترمذي من حدیث كعب بن مالك 

دار   وأ،واشتراطھ في األعمال الصالحة تنبھ على خطورة اإلخالص  ةفھذه كلھا وأمثالھا كثیر    ن القول بإھ
ى ضیاع             ؤدي إل ة       األعمال الظاھرة قول ساقط ی صالحة المزعوم ة ال ا بالنی ات احتجاج دین واستحالل المحرم  ،ال

ـھ          ،وكذبوا ي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد        (: لو حسنت نیاتھم لحسنت أعمالھم وكذلك قول أال وإن ف
ب   ي القل ھ أال وھ سد الجسد كل سدت ف ھ وإذا ف د  ،)كل ات العب الح حرك ى أن ص ارة إل ھ إش ھ ، فی ھ واجتناب  بجوارح

ھ           ،اتقائھ للشبھات بحسب صالح حركة قلبھ للحرمات و  ا یحب ة م ة اهللا ومحب ھ إال محب یس فی لیما ل ھ س ان قلب إن ك  ف
ا      ، وخشیة الوقوع فیما یكرھھ صلحت حركات الجوارح كلھا        ،اهللا ات كلھ اب المحرم ك اجتن ن ذل شأ ع وقي  ، ون  وت

و    ا قد استولى عل وإن كان القلب فاسًد،ا من الوقوع في المحرمات    الشبھات حذرً  ھ ول ا یحب یھ اتباع الھوى وطلب م
ب              اع ھوى القل شتبھات بحسب اتب ذا  ،كرھھ اهللا فسدت حركات الجوارح كلھا وانبعث إلى كل المعاصي والم  ولھ

وده    ، القلب ملك األعضاء   :یقال ع ھ    ، وبقیة األعضاء جن م م ود ذ وھ ذ       ها جن ھ وتنفی ي طاعت ون ف ـھ منبعث  طائعون ل
ك ــ والحاصل أنھ یمكن االستدالل على صالح القلب أو فساده بمدى ما تظھره  ال یخالفونھ في شئ من ذل      ،أوامره
شرع   حضت فال یتصور قلب صالح عامر بالعلم واإلیمان ی، من االنقیاد لشرائع اإلسالم هجنود دة ال ھ معان  إذ إن ، من

ن الجس            ثًال م ة م ـ فاللحی ساده ـ ل صالحھ أو ف رآة ال   ـالظاھر عنوان الباطن ودلی ذي ھو م ن استأصلھا    د ال ب فم قل
ھ ظاھره    محت ن ا ،جا بصالح قلبھ كذب ھ            تم وم ى امتثال دنیا عل ي ال ة ظاھرة ف ت قرین ا كان شرع بإعفائھ ل أوامر ال ث

  .ابھ على اهللا في اآلخرةــلشرع اهللا في الظاھر وحس

  .واهللا نسأل أن یجعل سرائرنا أصلح من ظواھرنا وھو وحده ولي التوفیق

  .) ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم، صوركم وأموالكمىینظر إلإن اهللا ال  (:ھ ـوأما قول

ا    ) ولكن ینظر إلى قلوبكم(لم یقل   فھو حجة علیھم ال لھم ــ ألنھ        ى عطف علیھ الكم  (حت ي  ) وأعم یعن
  . سبحانھة اهللا عز وجل مرجوا بھا وجھھ والتي ال بد أن تكون صالحة موافقة لمرضا،التي تنبثق من تلك القلوب
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ى       (:ال تعالى وقد ق  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّھ َوِجَلْت ُقُلوُبُھْم َوِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِھْم آیاُتُھ َزاَدْتُھْم ِإیَماَنًا َوَعَل
ونَ    *َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن    اُھْم ُینِفُق ا َرَزْقَن صَّالَة َوِممَّ ْم        ُأْوَلئِ  *  الَِّذیَن ُیِقیُموَن ال َد َربِِّھ اٌت ِعْن ْم َدَرَج ًا َلُھ وَن َحّق ْم اْلُمْؤِمُن َك ُھ

  .)١()َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم

دة           ة والمالح ي وجھ الزنادق اب ف وال شك أن ھذا األسلوب في فھم النصوص ھو وحده الكفیل بأن یسد الب
اُلوا   َوِإ(الذین یتحصنون وراء دعوى حسن النیة ویرتكبون المخالفات الشرعیة          ي اَألْرِض َق َذا ِقیَل َلُھْم ال ُتْفِسُدوا ِف

ي ھي شعائر     ،)٢() َأال ِإنَُّھْم ُھْم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َیْشُعُروَن*ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن      ویضربون باألحكام الظاھرة الت
ا عرض الحائط دو           ج وغیرھ یھم منكر وإال    ین أن اإلسالم وأعظم أركانھ كالصالة والزكاة والصیام والح نكر عل

ذه                در ھ م تھ دنیا ث ي دار ال اس ف ا یظھره الن ى م لزم أیضا نسبة التناقض إلى الشرع المنزه حیث تنبني أحكامھ عل
فإنھم كانوا یصلون معھ  الشرائع بحجة حسن نیة من أھدروھا ــ وھذا ما لم یفعلھ المنافقون في عھد رسول اهللا  

ھ  دون مع ھ ویجاھ ون مع یھم      و،ویحج صلون عل سلمون سی ان الم سلمین وك ع الم ون م اكحون ویتوارث انوا یتن ك
  : ثم نقول.ویدفنونھم معھم أخذا بما یظھرونھ

                 ار ا اعتب ي فیھ ذي نطق بالنصوص الت و ال ة ھ ة النی ألیس الذي نطق بالنصوص التي تدل على أھمی
ال   ) َحى ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیو*َوَما َیْنِطُق َعْن اْلَھَوى     (الظاھر   الى إذ ق دق اهللا تع اَن    (: ــ وص ْو َك َوَل

  .)٣()اَجُدوا ِفیِھ اْخِتالفًا َكِثیًرِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَو

اك جم            إن ھن اطن ف اھر والب ین الظ اط ب رة االرتب ست فك د أس سابقة ق صوص ال ت الن ن  ـوإذا كان لة م
  :خر وأثبتت تأثیر كل منھما في اآل،النصوص قد فصلت ھذه الفكرة

سوى     كان رسول اهللا :منھا ما رواه النعمان بن بشیر رضي اهللا عنھما قال  ا ی یسوى صفوفنا حتى كأنم
ھ  ،بھا القداح  ال             ، حتى رأى أنا قد عقلنا عن ن الصف فق دره م ا ص رأى رجال بادًی ر ف ن یكب ام م ا فق م خرج یوم  : ث

اد اهللا( فوفكم،عب سون ص وھكم، لت ین وج الفن اهللا ب ة،) أو لیخ ي روای وبكم (: وف ھ ) قل و عوان سلم وأب ھ م أخرج
ى             والروایة األخرى ألبي داود ــ فأشار    ا یوصل إل سویة الصف مم ي ت و ف ي الظاھرة ول ى أن االختالف ف إل

وس         الظاھر لھ تأثیر في الباطن ولذلك كان النبي  أن فدل على ،اختالف القلوب  ي جل ى ف رق حت ن التف ینھي ع
ا آفر ول اهللا ـنا رسیخرج عل (: بن سمره  فقد قال جابر  ،الجماعة م عزین   :الـ فق ،نا حلق الي أراك  رواه ،)٤() م

  .مسلم وأحمد والطبراني

شعاب واألود    (:قال وعن أبي ثعلبة الخشني      ي ال وا ف ال رسول   ،)ةی كان الناس إذا نزلوا منزًال تفرق  فق
  .)طان ذلكم من الشیاإن تفرقكم في ھذه الشعاب واألودیة إنم (:اهللا 

ال    وافلم ینزل  ى یق م      (: بعد ذلك منزًال إال انضم بعضھم إلى بعض حت وب لعمھ یھم ث سط عل و ب  أخرجھ  ،)ل
  .ھ الذھبيـ ووافق،)صحیح اإلسناد (:أبو داود وابن حبان والحاكم وغیرھم ــ وقال الحاكم

                                                
  .٤ ــ ٢: األنفال) ١(
  .١٢ ــ ١١: البقرة) ٢(
   .٨٢: النساء) ٣(
  .عزین أي متفقین، جماعة جماعة ــ ومعناه النھي عن التفرق واألمر باالجتماع ) ٤(
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شبھ         ار وتحرم الت ة الكف ن وجوب مخالف د مرت     ومما یقوى اعتبار الظاھر ما تقرر في الشریعة م م وق  بھ
ائر              ،أدلتھ ن الكب اللعن وھي م ك ب  وال ، وما تقرر أیضا من تحریم تشبھ الرجال بالنساء والعكس بل توعد فاعل ذل

افرین       شك أن المشاركة     ین المؤمنین والك اھر ب ى      ،في الظاھر توجب االختالط الظ سلف عل ا حرص ال ذا مم  وھ
انوا ی  ، التي فتحوھا وھو واضح من سلوكھم مع أھل الملل من البالد  ،تجنبھ ة أال     حتى ك د الذم شترطون في عق

  .یا المشركون بزي المسلمینتزی

 نصلح ظاھرنا باتباع السنة وباطننا بدوام مراقبة اهللا تعالى وال :وطریق الھدى أن نصلح الظاھر والباطن     
  . واهللا الموفق، وال نعملھ رئاء الناس،ندع العمل الصالح حذر الریاء

  : ال تعرضوا لھا بالرأي،يدعوا الُسـنة تمض

شرع       م ال ین حك یحلوا لبعض الناس ممن یتقنون صناعة الشبھات وضرب األمثال أن یتصدوا لكل داع یب
سأل     سائل ی ة ل اءت إجاب داء أو ج ا ابت م بھ واء تكل روع س ضایا الف ي ق ة  ،ف ة الجدلی ات العقلی رون االعتراض  فیثی

شرعیة     ثالً    ،معرضین عن األدلة ال ون م س : فیقول و    يلمون ینبغ  الم ى األم تھم إل دد    ر أن تتجھ ھم ي تھ رة الت  الخطی
شكلیات            ،كیانھم ذه ال ى ھ دعوة إل ي ال ت ف ق إال         ،وال ینبغي تضییع الوق م یب ى ل ھ حت ق اإلسالم كل م تطبی  وھل ت

ق إال          م یب ى ل ت المجتمع حت إعفاء الناس لحاھم حتى یعود مجد اإلسالم ؟ وھل زالت المنكرات الكبرى التى عم
   ؟لحیة منكرا یجب تغیرهحلق ال

ھ وورع          احب فق شبھات ال تصدر عن ص ذه ال ي       ،والحق أن ھ اقطة سقوطھا ف  وھي شبھات فارغة س
  . ولما تجشمنا الرد علیھا، تلبس على  بعض الناس أمور دینھم لما التفتنا إلیھاا ولوال أنھ،ردھا

ق    ب بال قید على كثیر حسنطق الكاسد والرأي الفاسد سوف ین  ألن ھذا الم   ي ال تواف شریعة الت من أحكام ال
شعائر ى یبق ال بحیث ،األھواء ي     ، بعد ذلك مجال للدعوة إلى اجتناب المحارم وتعظیم ال ة ف شریعة ألعوب  وتصبح ال

ذا      ، عظم أحدھم ما یحتقره اآلخر والعكس بالعكس،ید المنحرفین عن أحكامھا  ع ھ د تمی ن اإلسالم بع  فماذا یبقي م
ذا  ار ھ ذا وإن أخط ھ ؟ ھ حابھ أن   كل ث أص دودة إذ ال یلب ر مح ل غی نھج العلی ي  ی الم الف ف ى الخ ع إل وا التمیی نقل

  ؟ك مثًال أیًضا مما یفرق المسلمیننكار في مسائل التوحید والشرماذا یبقي من اإلسالم حین یصبح اإلاألصول ف

ذ        ویقولون أ  سلمون المستضعفون ی د م      یضا ھؤالء الم شرقیة تتح سة ال م والكنی ي بالدھ سة  بحون ف ع الكنی
  .ستئصالنا وأنتم تتكلمون في ھذه الفرعیات وتثیرون الفرقة والفتنةھود یخططون ال  والی،نلفتك بالمسلمیلة یالغرب

َذْن    (یدخل في  ھأن ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنیة ھو في حد ذات    : والجواب وُل اْئ ْن َیُق َوِمْنُھْم َم
دث   بب تناصح المؤمنین بالتي ھي أحسن  وال تكون الفتنة حادثة بس،)١()َنِة َسَقُطواِلي َوال َتْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفتْ      ا تح  إنم

  .من الجدل والعناد مع وضوح الحق وبیان الحجة

دائھم             آمر أع سلمین وضعفھم وت ن اضطھاد الم وه م خ ..إن ما ذكرتم نكم أ    ، ال ذا حق ولك ن   و كل ھ تم م تی
داء   إ ا فكالمكم قد یكون حق    ،خلطكم بین األمور   ذا سلمنا لكم أن التمسك بالفرعیات یتعارض مع مواجھة تآمر األع

داء  ، والحق أنھ ال یلزم التعارض بینھما     ،وجھادھم  إذ إن بیان الحق في األمور الفرعیة ال یتعارض مع جھاد األع
ل األول أخطارً         د واجھ الرعی یم وق دل العق ن الج دد اإذا كان الھدف ھو حقا بیان الحق مع البعد ع انھم  تھ م  ، كی  ول

 وأسقطوا ، ومع ذلك سادوا األمم،یحملھم ذلك على ترك الفرعیات وتقصیر الحق فیھا والتزام أنفسھم بالالزم منھا    
                                                

   .٤٩التوبة ) ١(
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سلمین ھو م       ،أقاموا صرح اإلیمان شامخا    وعروش الكفرة    ي عضد الم ذي یفت ف ا       وال د م ي الحق بع ن یجادل ف
ُسـنة  ،ھات سقیمةر الجدال بشبی ویث،صر على عدم االنقیاد لھ   وی ،تبین اب وال  ، ولیس من یدعوھم إلى التمسك بالكت

م    ،)١(وإذا كان الكفار مخاطبین بفروع الشریعة على األرجح     ي حقھ الى ف ال اهللا تع ا   (: فكیف بالمسلمین الذین ق ِإنََّم
ونَ َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأنْ     ال  ،)٢() َیُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْفِلُح  وق

ةً        (:عز وجل  سِّْلِم َكافَّ ي ال وا ِف ین ظاھ      ،)٣()َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُل روع وأصول وب ین ف ق ب اطن  ر دون تفری  وب
ة         وربنا جل وعال قد أمر المؤمنین بالقیام بما ش   ،)ولب) (قشر(وبین   ن القضایا العلمی ان م و ك ـ ول ھ ـ رعھ من دین

الى ،التي یسمونھا فروًعا ــ في أشد أوقات الكفاح وھو وقت االلتحام المسلح ومع األعداء      َت   (: في قولھ تع َوِإَذا ُكن
ِلَحَتُھْم فَ           ُذوا َأْس َك َوْلَیْأُخ ٌة       ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھْم الصَّالَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َمَع ْأِت َطاِئَف ْم َوْلَت ْن َوَراِئُك وا ِم َجُدوا َفْلَیُكوُن ِإَذا َس

  . اآلیة)٤() ُأْخَرى َلْم ُیَصلُّوا َفْلُیَصلُّوا َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا ِحْذَرُھْم َوَأْسِلَحَتُھْم

صا (وما یتوھمھ ھؤالء المخالفون ما ھو إال نتیجة لتخیلھم أن النسبة بین    یھم مواجھة األعداء واالنت ) ر عل
ة ) تعلیم المسائل الفرعیة والتمسك بھا وإن دقت(وبین   ضی  ،إنما ھي تباین المقابل این النقی  ،دم والوجود ـع ل كا:ن كتب

ات  ي واإلثب ضدین  ،والنف این ال اض  : أو تب سواد والبی سكون  ، كال ة وال ضائفین  ، والحرك این المت األبوة   (: أو تب ك
  .البصر والعمي أو العدم والملكة ك،والفوق والتحت) والبنوة

سكون                  ة وال ذلك الحرك دة ك ة واح ن جھ د م ي وقت واح د ف فإن الوجود والعدم ال یجتمعان في شيء واح
و      ، وكذلك األبوة والبنوة   ،مثال ا األب ت لھ ا     ة فكل ذات ثبت وة لھ ا البن ذات استحالت علیھ ا     ، ل ث یكون شخص آب  بحی

ي نقطة     ،وابنا لشخص واحد   اض ف سواد والبی اع ال سیطة  كاستحالة اجتم ي ج    ، ب سكون ف ة وال ذلك  ،مس أو الحك  وك
ث      كفتخیل ھؤالء أن مواجھة األعداء والتمس     ،البصر والعمي ال یجتمعان    ة بحی این مقابل ان تب الفروع متباین  ب

ذه المعا       ،یستحیل اجتماعھما  ة  و فكان من نتائج ذلك ھ س  ،ضة المتھافت ق أن الن النظر    ـــ والتحقی ین األمرین ب بة ب
  .طع النظر عن النصوص النقلة ــ إنما ھي تباین المخالفة وق،إلى العقل وحده

ن      ا یمك وضابط المتباینین تباین المخالفة أن تكون حقیقة كل منھما في حد ذاتھا تباین حقیقة اآلخر ولكنھم
  .اجتماعھما عقال في ذات أخرى

  . والسواد والحالوة، والكالم والقعود،كالبیاض والبرودة

 ولكن البیاض والبرودة یمكن اجتماعھما في ذات واحدة ،ا تباین حقیقة البرودة  فحقیقة البیاض في حد ذاتھ    
ود    ، وكذلك الكالم والقعود   ،كالثلج ة القع این حقیق ًدا       ، فإن حقیقة الكالم تب د قاع شخص الواح ان أن یكون ال ع إمك  م

عودة إلى الفروع والتمسك  ال(  وبین ،) ومواجھة تآمرھم،جھاد األعداء( وھكذا فالنسبة بین ،متكلًما في وقت واحد   

                                                
، وقولھ سبحانھ ) َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكیَن* َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن *َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر (من أدلة ھذا الترجیح قولھ تعالى و) ١(

 َوال * ِإنَُّھ َكاَن ال ُیْؤِمُن ِباللَِّھ اْلَعِظیِم *اْسُلُكوُه  ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَھا َسْبُعوَن ِذَراعًا َف* ُثمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوُه *ُخُذوُه َفُغلُّوُه (تعالى 
رَّمَ         (، ومنھا قولـھ تعالى )َیُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكینِ   ي َح نَّْفَس الَِّت وَن ال َر َوال َیْقُتُل ًا آَخ ِھ ِإَلھ َع اللَّ ْدُعوَن َم ُھ ِإالَّ   َوالَِّذیَن ال َی اللَّ

اآلیة الن اآلیة نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع ) َضاَعْف َلُھ اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِھ ُمَھانًاُیإلى قولھ ) ِباْلَحقِّ
  .بین المحظورات المذكورة 

   .٥١: النور) ٢(
   .٢٠٨: البقرة) ٣(
  .١٠٢: النساء) ٤(



٣٥        ــ ــ

ال أن ی  م فك،من ھذا القبیل) بھا وتعلیمھا للناس     اردً  ا أن الجرم األبیض یجوز عق الثلج كون ب د   ،ا ك سان القاع  واإلن
ال  ،اوداء یجوز عقال أن تكون مذاقھا حلًوــ والتمرة الس،جوز أن یكون متكلًما   ی  فكذالك المتمسك بالفروع یجوز عق

اب مناھی       في دھم إذ ال مانع أن یواجھ أعداءه ویجاھ    ى أوامر اهللا واجتن ون المحافظ عل ن ك شتغال  ھحكم العقل م  م
  .وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان  وكما عرفھ التاریخ لنبینا ،اد أعدائھ بكل ما في طاقتھ كما ال یخفيـبجھ

سنة كقول         الى  ھأما بالنظرة إلى أدلة الكتاب وال صُ    ( تع ْن َین ُھ َم ُصَرنَّ اللَّ ھ عز وجل   ،)١()ُرُهَوَلَین ِإْن  (: وقول
ُصْرُكْم َھ َین ُصُروا اللَّ ل  ،)٢()َتن ین تنزی المیة وب شعائر اإلس سك بال ین التم سبة ب إن الن صوص ف ن الن ك م ر ذل  وغی

ن النصر     ات       ،النصر م ا صرحت اآلی ھ االنتصار كم زم علی ي أن یل اس أن     ، بمعن  وھؤالء المخالفون أظھروا للن
زوم والزم ین المل ربط ب ضدین  ھال ضین وال ین النقی ذي ب افي ال سذاجتھم  ،كالتن م ل وا لھ دورھم أذعن ؤالء ب  وھ

ذا  ، وأنتج ذلك نفرة في قلوبھم ــ بمجرد سماع من تكلم في الفروع إیھاما لھ بأنھ یبطل بذلك الجھاد     ،وجھلھم  ھ
  .)وال یستقیم الظل والعود أعوج (،الشيء ال یعطیھفاقد وإن من البدیھي أن 

ة     ة لن تقوم إال على أكتاف والدولة المسلم  ذین یلتزمون بكاف شرع  أولى العزم ال ام ال ي   ،أحك ا ف  ویوافقونھ
  .)٣()ِإنَّ اللََّھ ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأنُفِسِھْم (:ظاھرھم وباطنھم لقولھ تعالى

ى    ،ھمنیوالدولة المسلمة ما ھي إال ثمرة لتمسك جنود اإلسالم بكل شرائع د   ة عل  والدعوة اإلسالمیة األمین
  . لنفسھا أمام اهللا تبارك وتعالىاعذاًر لألمانة وإتساوم على شيء من أحكامھ ولكنھا تحفظھا كلھا أداًءال اإلسالم 

ور            سر األم ن أی ـ م ا ـ ن تغییرھ انع م دان الم ع فق ـ م النفس ـ ة ب ار المنكرات المتعلق إذا ،وال شك أن إنك  ف
ا اهللا عز وج  ـــ فكیف ننكر على غی ،ارینــتساھلنا في ھذا مخت    ـ رنا ؟ وقد أخبرن ة     ـ ذه األم ة لھ ل أن مصدر الخیری

  .ھو األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

الى   ھِ               (:قال تع وَن ِباللَّ ِر َوُتْؤِمُن ْن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَھ ْأُمُروَن ِب اِس َت ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْی  ،)٤()ُكْن
الى       ال تع المعروف فق ر ب رات واألم ن المنك اھي ع رك التن ع ت باب ضعف المجتم ن أس ر أن م ِذیَن  (:وأخب َن الَّ ُلِع

َعْن  َكاُنوا ال َیَتَناَھْوَن *َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َیْعَتُدوَن    
أن یصیبنا ما أصابھم إذا فعلنا مثل فعلھم وقد عاقب   اهللا ل وتوعدنا رسو،)٥()ُمنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َیْفَعُلونَ     

ْوِم  َفَنُسوا َحّظًا ِممَّا ُذكُِّروا ِبِھ َفَأْغَرْیَنا َبْیَنُھْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ (:اهللا من ضیع حظا من شریعتھ في قولھ تعالى     َضاَء ِإَلى َی
 ،فإنھ من یعش منكم فسیرى اختالًفا كثیًرا (: بقولھ.على المخرج من فتنھ االفتراق  ودلنا رسول اهللا    ،)٦()اْلِقَیاَمِة

ذ           ا بالنواج دیین عضوا علیھ دین المھ اء الراش إن كل بدعة       ،فعلیكم بُسنتي وُسـنة الخلف ور ف دثات األم اكم ومح  وإی
  .)نارضاللة وكل ضاللة في ال

د    م مخمصة وش ت بھ سلمون إذا نزل ة عنھم     فالم باب جالء الغم ن أس إن م سنن   ة ف ن التمسك بال د م المزی
  . وتثبیط الدعاة إلى السنن،والبراءه من البدع ولیس مھادنة أھل البدع

                                                
  .٤٠: الحج) ١(
  .٧: محمد) ٢(
  .١١: الرعد) ٣(
  . ١١٠: آل عمران) ٤(
   .٧٩، ٧٨: المائدة) ٥(
   .١٤: المائدة) ٦(



٣٦        ــ ــ

  :قیاس فاسد

ولھم            وام ق ى الع ا عل سون بھ ي یلب ذه      :ومن أقیستھم العقلیة الفاسدة الت ي ھ تكلم ف ن ی ل م ا مث ات   إنم  الفرعی
ن    ،واألعداء محدقون بنا كمثل رجل قائم على الشاطئ       ا م بس خاتًم  وشخص یعالج األمواج یوشك أن یغرق وقد ل

  . فیھتف األول بالثاني منكًرا علیھ لبس خاتم الذھب غیر مبال بالخطر المحدق بھ والذي یؤدي بحیاتھ،ذھب

  :وجواب ھذا أن یقال

ة ضرورة        أنتم تقیسون فرًعا على اصل لیس بینھ       ھ حال یس علی ل واألصل المق ا أي تماث دم    ،م ال شك یق  ف
 فكذا إذا دھمنا ،دفع الضرر األكبر الذي ھو تلف النفس على المنكر األصغر الذي ھو لبس الرجل خاتًما من ذھب  

  .األعداء ننفر جمیعا لمواجھتھم دون التفات إلى خالفات فرعیة انشغاال بالمنكر األكبر

ة     ،و وضع مجتمعاتنا في ھذا الزمان  أما الفرع المقیس وھ    ـ دون حال ل ـ ى األق  فال شك أنھ في بالدنا ــ عل
ك الحرث             ان ویھل سل الضرورة التي فیھا تتلف األنفس واألدی ة     ،والن ذا الكالم ألول وھل ستنكر ھ د ی ساء  ، وق  أو ی

أقول         ،الظن بقائلھ  سھم ف ع رجل      ھل واق  : ولكني آتي بالدلیل علیھ من واقع حیاة المعترضین أنف ل واق اتكم مث ع حی
ع              ى الغرق ؟ وھل ھو واق یلقي بنفسھ في المخاضة وال یلوي على شيء لینقذ غریقا یصارع األمواج ویوشك عل

  قوم أتاھم النذیر ونؤدي فیھم بالنفیر العام ؟

ھ             ون الفواك ات والتحسینات تطعم ل الكمالی ات ب ا بالحاجی  ،لماذا إذن تحیون حیاة رتیبة ھنیئة تتمتعون فیھ
ائلین       ، وتتنزھون في المتنزھات،وتتنعمون في الفرش   ركم ق ن غی ستنكرونھ م یكم وال ت ذا ال ینكر عل إن  (: وكل ھ

وده  ي وج دد ف الم مھ ضطھدون،اإلس سلمین م ھ ، والم أكلون الفواك تم ت الفراش، وأن ون ب ي ، وتتنعم ون ف  وتتنزھ
  ) ! المتنزھات

سنة           ق ال ي طری ق ف ال   وتضربون  ،فلماذا إذن تضعون العوائ ا األمث ي استخراج     ،لھ ولكم ف ون عق  وترھق
  ! أھون علیكم من ھذه التفاھات الدنیویة ؟   أفكانت سنة رسول اهللا ،أمثال ھذه األقیسة العقلیة الفاسدة

  .) ال تعرضوا لھا بالرأي،ة تمضيدعوا الُسـن (:أفال یردعكم عن ھذا التثبیط قول أمیر المؤمنین عمر 

  .) فإنھم غرباء،بأھل الُسـنة خیًرااستوصوا  (:فیانـولقول س

  ولماذا ال تصرفون جھدكم إلى محاربة المعاندین للسنة المجادلین بغیر الحق عن البدع ؟ 

ال      لقد ضرب لنا رسول اهللا     دة حین ق دود اهللا     (:مثًال ھو أصدق من قیاساتكم الفاس ى ح ائم عل ل الق  ،مث
ذین   ، وأصاب بعضھم أسفلھا،فأصاب بعضھم أعالھم ، كمثل قوم استھموا على سفینة في البحر  ،مدھنوال ان ال  فك

ا ،في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقھم     ا   : فقال الذین في أعالھ دعكم تصعدون فتؤذونن الوا ، ال ن  : فق
ا  ، أرادوااتركوھم وم  فإن ،نا خرقا ولم نؤذ من فوقنالو أنا خرقنا في نصیب  وا جمیًع د   ، ھلك ى أی ذوا عل  ،یھم وإن أخ

سكوت            ،)نجوا ونجوا جمیًعا   ا فال شیر رضي اهللا عنھم ن ب ان ب دیث النعم  أخرجھ البخاري وأحمد والترمذي من ح
ة       ،على المنكرات سواء في فروع أو أصول      وم الفتن ة وعم ات العام زول العقوب  ظاھر أو باطن سبب من أسباب ن

  .والعذاب

  



٣٧        ــ ــ

  :أتستبدلون الذي ھو أدني بالذي ھو خیر

 ١()َلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم (:نھ وتعالىقال اهللا سبحا(.  

 ٢()ِصْبَغَة اللَِّھ َوَمْن َأْحَسُن ِمْن اللَِّھ ِصْبَغًة َوَنْحُن َلُھ َعاِبُدوَن( :وقال عز وجل(.  

 اآلیة)٣()َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم (:و قال سبحانھ .  

ْيءٍ    (صورة ھو من فالشك أن خلق اإلنسان على ھذه ال     لَّ َش َن ُك ِذي َأْتَق ن حسن     )٤()ُصْنَع اللَِّھ الَّ ـ وھو م  ـ
الى           ،صنع اهللا جل وعال    ن اهللا سبحانھ وتع ـ خطأ م ا ـ شرع بإعفائھ أمره ال  فال یمكن أن یكون خلق الرجل بلحیة ی

ذب ھذه النصوص التي ث بخلق اهللا ویستأصل لحیتھ ال ننتظر منھ أن یكبع وھذا الرجل الذي ی   ،س حاشا وكال  وتقد
ا رسول اهللا     اء اللح  أمر فیھ ع من  ،ى بإعف ضً ـ وال نتوق ول ھ أی ن اهللا تع     (:ا أن یق ذا خطأ م دس ـھ ان  ،الى وتق  وك

  . فھذا ال یقولھ إال كافر ملحد،)األحسن أن یخلق الرجل بغیر لحیة

ض ھؤال               ن بع ا استقبحھ یصدر م سان الحال   لكن الحقیقة أن استقباح ما أحسنھ الشارع واستحسان م ء بل
ذا خالف                 یح الممزق ؟ ال شك أن ھ وب القب ھ الث ذ مكان م تتخ ا ث ھ أرًض فآنت إذا كنت تتخذ ثوبا حسًنا ھل ترمي ب

  .الفطرة والعقل السلم

ھ  ) أحسن تقویم(فمن كان یستحسن بقلبھ ما وصفھ اهللا بأنھ    ھل یعمد مختاًرا إلى ھذا الوصف الحسن فیزیل
  لك بالكفار الذین استحسنوا ھذه المعصیة ؟ویطیح بھ أرضا ویتشبھ في ذ

 ولكنھ ال یستحل حلقھا ویشعر أنھ ، نعم قد یصدر ھذا من المسلم الذي یستحسن إعفاء اللحیة بقلبھ  :قالیقد  
  . المسلمینةفما ھو إال عاص من عصا ،أثم بحلقھا

ادھم باستحسا         :نقول ي اعتق شاركھم ف ذا الفعل   حقـًا یصدر من المسلم عمل الكفار ولكن ال ی سلم  ،ن ھ  فالم
ادات     زي والع سھ       ،مثال إذا تشبھ بالكفار في خصائصھم في ال ي نف ول ف ك ویق ى ذل و یتحسر عل ال حول وال   (: وھ

  .) لعل اهللا یعافینا من ھذا، اضطررت لمسایرة الناس،قوة إال باهللا

شرع وإ           ا استقبحھ ال ي   وھكذا ھذه معصیة كسائر المعاصي ألنھ لم یشاركھم في استحسان م ن شاركھم ف
ك اإلحساس     ة ولكنھ إذا واظب على ھذه العادات األجنبیة الكافر ،الظاھر ھ ذل ي قلب  فالغالب أنھ مع الزمان یموت ف

دى س  ــثم یقع في استحسان ھ     ،باإلثم ـ دى الكفار واستقباح ھ لین  ــ ون      ،ید المرس وم یتزین ن ق ك ع ي برب  وأخبرن
ل      ي المحاف دھم أن یظھر ف ستحي أح ق لحاھم وی ع واألعی بحل ـ  والجم سیًرا   ـ یئا ی ھ ش ت لحیت د طال ئ   ،اد وق م یھن ث

  .)نعیًما (:ا بھذه المعصیة قائًالبعضھم بعًض

  .)َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِھِھْم) (قذارة (ھومنھم من یصف إعفاء اللحیة بأن

ھ     ،أعوذ باهللا من ھذا العمل (:كم شخصا منھم حینما یمر الموسى على لحیتھ یقول       ى من وب عل  لعل اهللا یت
یح          ، ال شك أن ھذا الشعور قد مات مع الزمن  ،)؟ م تب ى العل سبین إل ض المنت ن بع اوى تصدر م م فت  وھل یشفع لھ

   ویقولون ھي سنن عادة ال عبادة ؟، یسمونھا بغیر اسمھا،لھم ھذه المعصیة

                                                
   .٤: التین) ١(
  .١٣٨: البقرة) ٢(
   .٧٠: اإلسراء) ٣(
    .٨٨: النمل) ٤(
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اء اللحى  ،)عشر من الفطرة   (: یقول كیف والنبي    ول ر ، ویذكر فیھا إعف الى    ویق ارك وتع ا تب َرَة   (:بن ِفْط
  .)١()اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا ال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ

ھ      ءترى ھل یحس ھؤال     د       (: بصدى قول دى محم دى ھ ر الھ د أشربت      ،)خی ذا وق ذوقون ھ ف یت  كی
ى أن   یھم عل ر إل والھم والنظ ع أح سان جمی یمھم واستح ار وتعظ دى الكف ب ھ وبھم ح ى قل ل األعل دوة والمث م الق  ،ھ

 وتدرجوا في االنسالخ من اإلسالم شیًئا فشیًئا فلم ،كل شيء حتى أصبحوا یجھلون من دینھم كل شيءفي فقلدوھم 
  . وسلبوا أعظم أسباب القوة وھي االعتزاز بكتاب ربھم وھدى نبیھم ،یبق لھم إال االسم

* * *  

تاب اإلخوان ـُـ فقد أصدر أحد ك، لم تكن بالتشدد السابق حتى وإن،وجدنا كتابات أخرى تؤید الخط السلفي     
ة   ضیة اللحی اص ق ھ خ اول بوج ر تن زي والمظھ ن ال الة ع سلمین رس ي ع،الم شبھات ف م ال ة ل باس ر الحرك م وفك

ات      ،صالح الدین سلطان . محمد عوض رمضان وقدم لھ د . اإلسالمیة المعاصرة بقلم د    ن كتاب یئًا م بس ش د اقت  وق
ا  ،ة بوجھ خاصـ دون أن یكون فیھا إشارة إلى اللحی ،ن البنا ـساإلمام الشھید ح    ولكن اإلشارة جاءت عند عرض م

  : وجاء فیھ،"وة اإلخوان المسلمینــالمدخل إلى دع"قدمھ الكاتب اإلخواني األستاذ سعید حوى في كتابھ 

  :ة كما یلي والمسأل، ویرمز إلى أمور كثیرة،الھیئة فھو موضوع دقیق وحساسوأمَّا موضوع الزي 

       ع أي وضع       ،كلما رق الحس اإلسالمي أزداد تمسك صاحبھ في السنة سان م سجم اإلن س ان ظ الح  وكلما غل
  .ولم یعد یرى أن ھذا الوضع غریب

         ع مجموع آداب إسالمیة افى ویتعارض م ش  ،إن البنطلون یمثل العقلیة األوربیة وھو یتن و ی ورة  ـِّـ فھ كل الع
ارة        ي الطھ سنة ف ام      وی  ،ویقضي على ال ق آداب الطع ھ تطبی إن      ،صعب مع سان ف ة لإلن ع العفوی ي م  وال یلتق

ھ         اس راحت سلم لب ھ وضع خاص     (یجعلھ الم اس العمل ل ال ضرورة  ) لب ق  :ب ر الئ ى أن    ، غی ل عل ك دلی  وذل
  .الحس اإلسالمي ال زال بحاجة إلى ترفیف

 وأن اللحیة التي ورد فیھا حوالي اثنین وعشرین حدیثا فیھا:  

ا   ،ھي عن حلقھا   والنا ،اآلمر بھا  ى حالقھ ا  ، والمنكر عل ذكر بھ ا     ، والم افرین فیھ ة الك ى مخالف شیر إل  ، والم
سنة                   ن ال سألة ع زل بالم م ین ا ل شافعیة مم أخري ال ن مت ا ورد ع ا إال م اء حلقھ ي    والتي حرم الفقھ یس األصل ف ول

ى    ،إن اللحیة إذا لم یر المسلم ضرورتھا بعد ھذا كلھ   ،نة أن تترك  ـالُس ل عل ذلك دلی ة حسھ اإلسالمي   ف و  ، كثاف  وھ
ر        ،یرى كثرة األحادیث فال یفعل     د كبی ى ح ة مریض الفطرة إل ك الحال ي تل  ، فكیف إذا أنكرھا ؟ أو حاربھا ؟ إنھ ف

شارب                ة وال ساء إال اللحی ین الرجال والن ر مشترك ب ة     ،إنھ ال یوجد شعر غی ة والرجول ین الطفول ارق ب ا الف  ، وھم
  فلماذا یغیر المسلم منھما ؟ 

ب   ، ونضع في حسابنا قضایا أخرى ، كلھ نضعھ في حسابنا في ھذا الموضوع  ھذا ذلك طل اد " ول " باالجتھ
   :بالحرص على الزي والھیئة

 أال یستنكر على آخ التزم بھذا:وأبسط أنواع الحرص .  

                                                
   .٣٠: الروم) ١(



٣٩        ــ ــ

 أن یحرص على تعمیم الزي والھیئة:وأبسط أنواع الحرص .  

 أو أن یظھر بھ في بعض أحوالھ، أو ینویھ، أن یلتزم ھو بذلك:وأبسط أنواع الحرص .  

 أن تستر البشرة إذا لم تكن خفیفة في األصل:وأقل ما یسقط بھ فرض إعفاء اللحیة .  

   ن رسول اهللا     : أو القمیص والعمامة فللُسـنة   ، القمیص والقلنسوة  :وأبسط األزیاء العربیة ن عمر ع   عن اب
  ."وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، المشركینخالفوا" وفي روایة ،"انھكوا الشوارب وأحفوا اللحى ":قال

ر  ن عم صحیح ع دیث ال ي الح الووف اص ق ن الع ي  (: ب صفرینرأى النب وبین مع ى ث ال، عل ك : ق  أم
ت     ال    :أمرتك بھذا ؟ قل ا رسول اهللا ؟ ق ا  : أغسلھما ی ل إحرقھم ة   )  ب ي روای سھا     (وف ال تلب ار ف اب الكف ذه ثی ي  ) ھ وف

  .) أین یا رسول اهللا ؟ قال في النار: قال،  عنكمھمارجأذھب فا (: غضب وقالأخرى أنھ 

ًدا   ة أب ست ثانوی ة لی زي والھیئ ضیة ال ة     ،إن ق ة األم ات ذاتی وع إثب ي موض ًدا ف ة ج ضیة مھم ي ق ل ھ  ب
  .ونسبتھا

وھو وإن أمكن التساھل في التطبیق في شأنھ في بعض األحوال ؟ إال أنھ ال یجوز إغفال اإلیمان والنظرة    
  .)والنیة فیھ أبًد

* * *  

د        ة التوحی ي مجل سادس  ،وھناك أیًضا ھذه الفتوى التي جاءت ف دد ال سادسة والعشرون   ، الع سنة ال  ص ، ال
  :٤٠ ــ ٣٩

  من فتاوي دار اإلفتاء المصریة
  جمع وترتیب

  صفوت الشوادفي/ فضیلة الشیخ 
  إطالق اللحى] ٣٠[

  :المبادئ

  .إطالق اللحى من سنن اإلسالم التي ینبغي المحافظة علیھا ) ١(

  .الف شعر اللحیة بحیث ال ینبت بعده جنایة توجب المساءلة بالدیة على خالف في مقدارھاإت ) ٢(

ي ذات   ،إطالق األفراد المجندین اللحى اتباع لسنة اإلسالم    ) ٣( ك ف ى ذل ـ  فال یؤاخذون عل ارھم   ،ھـ  وال ینبغي إجب
  . أو عقابھم بسبب إطالقھا،لتھاعلى إزا

  : وبھ١٩٨١ سنة ١٩٤قید برقم م الم١٦/٦/١٩٨١ المؤرخ ٦٠/٨١بالكتاب  :سئل

ب اإلفت    ،طلب بیان الرأي عن إطالق األفراد المجندین اللحى         د طل ـ  حیث إن قسم القضاء العسكري ق اء ــ
  . لوجود حاالت لدیھا،بخصوص ذلك الموضوع

ي      " صحیحھ"إن البخاري روى في   :أجاب ن النب ن عمر ع ن اب ال ع الفوا المشركین   ":  ق روا  ،خ  ووف
وا اللحى    ": قال  عن النبي ،عن عمر" صحیح مسلم" وفي   ،"الشوارب وأحفوا   ،اللحى شوارب وأعف  ،"أحفوا ال
سلم  "وفي   ي     أیضً " صحیح م ن النب شة ع ن عائ ال ا ع ن الفطرة    ":  ق شارب  ،عشرة م ص ال ة  ، ق اء اللحی  ، وإعف
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راجم  ، واستنشاق الماء وقص األظافر   ،والسواك ط  ،)١( غسل الب ف اإلب ة  ، ونت ق العان ا ، وحل اء  وانتق ال  ،"ص الم  ق
  . إال أن تكون المضمضة، ونسیت العاشرة:بعض الرواة

دیث     ي شرحھ ح شوارب   ":قال اإلمام النووي ف وا ال وا اللحى  ،أحف ي     :" وأعف س ف ات خم ھ وردت روای  إن
ق   ،ترك اللحیة   وكلھا على اختالف في ألفاظھا تدل على تركھا على حالھا وقد ذھب كثیر من العلماء إلى منع الحل

ن سنن    ، بإعفائھا من الحلق    ألمر الرسول    ،ئصالواالست  وال خالف بین فقھاء المسلمین في أن إطالق اللحى م
  ."عشرة من الفطرة ": في الحدیث السابق الذي روتھ عائشةاإلسالم فیما عبر عنھ الرسول 

 اإلمام الشافعي )٢(نھ ما أشار إلیھ فقھن اإلسالم وسومما یشیر إلى أن ترك اللحیة وإطالقھا أمر تقره أحكام  
  . وظاھر ھذا حرمة حلقھا على رأي أكثر المتأخرین،)یجوز التعزیر بحلق الرأس ال اللحیة (:من أنھ

وري    :)٣("المغني"ونقل ابن قدامة الحنبلي في       ة والث ي حنیف د وأب  ، أن الدیة تجب في شعر اللحیة عند أحم
  . فیھ حكومة عدل:وقال الشافعي ومالك

ن ا   ـلى أن الفقھاء قد اعتبروا التعدي بإتالف شعر اللحیا إوھذا یشیر أیضً  ة م ت جنای ات  ة حتى ال ینب لجنای
ما الدیة الكاملة كما قال األئمة أبو حنیفة وأحمد والثوري أو دیة یقدرھا الخبراء كما قال      إ ،التي تستوجب المساءلة  

ة یؤك    ،اإلمامان مالك والشافعي   ھ       وال شك أن ھذا االعتبار من ھؤالء األئم ا أمر مرغوب فی د أن اللحى وإطالقھ
  .اإلسالم وأنھ من سننھ التي ینبغي المحافظة علیھا

 وال ینبغي ، فال یؤاخذون على ذلك في ذاتھ، كان إطالق األفراد المجندین اللحى اتباعا لسنة،لما كان ذلك 
ا إذ  سبب إطالقھ ابھم ب ا أو عق ى إزالتھ ارھم عل ا  ":إجب صیة الخ ي مع وق ف ة لمخل سنة " لقال طاع ون ل م متبع وھ

  .عملیة جرى بھا اإلسالم

 بل إن من الصالح العام ، لم یجز أن یؤثموا أو یعاقبواولما كانوا في إطالقھم اللحى مقتدین برسول اهللا      
دین       ام ال ا فی  ،ننھـ فرائضھ وسُ  ،ترغیب األفراد المجندین وغیرھم في االلتزام بأحك تھم   ھ لم ز ھم ن حف م  ، م  ودفعھ

  .وااللتزام عن طیب نفس حیث یعملون بإیمان وإخالصلتحمل المشاق 

ھ ـ         دا ألوامر عسكریة ألن ا رافضین عم وتبعا لھذا ال یعتبر امتناع األفراد الذین أطلقوا اللحى عن إزالتھ
بافتراض وجود ھذه األوامر فإنھا فیما یبدو ال تتصل من قریب أو بعید بمھمة األفراد أو تقلل من جھدھم وإنما قد       

  . سمات وخشونة الرجال وھذا ما تتطلبھ المھام المنوطة بھمتكسبھم

وش      :وال یقال  ي الجی سلمین ف ر الم ن غی  إن مخالفة المشركین تقتضي ــ اآلن ــ حلق اللحى ألن كثیرین م
ا لمجرد التجمل    ،وفي خارجھا یطلقون اللحى ألنھ شتان بین من یطلقھا عبادة اتباعا لسنة اإلسالم    وبین من یطلقھ

ا        وإضفا اب علیھ ادة یث اد لعب الثوب      ،ء سمات الرجولة على نفسھ فاألول منق دیھا ك الى واآلخر یرت  وإن شاء اهللا تع
  . ثم یزدریھ بعد أن تنتھي مھمتھ،الذي یرتدیھ

                                                
  " .مختار الصحاح"مفاصل األصابع من ظھر الكف بتصرف : البراجم) ١(
  .في باب التعزیر ) ١٧٨ ص ٩ج (وحواشیھا " تحفة المحتاج بشرح المنھاج") ٢(
  .مطبعة اإلمام في باب التعزیر ) ٨ ج٤٣٣ص () ٣(
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ى    ":ولقد عاب اهللا الناھین عن طاعتھ وتوعدھم       دً *َأَرَأْیَت الَِّذي َیْنَھ لَّى  ا َعْب اَن عَ  * ِإَذا َص َت ِإْن َك ى   َأَرَأْی َل
  .واهللا سبحانھ وتعالى أعلم ،)١(" َأَلْم َیْعَلْم ِبَأنَّ اللََّھ َیَرى* َأَرَأْیَت ِإْن َكذََّب َوَتَولَّى * َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى *اْلُھَدى 

* * *  

 والرجل  ،رأینا أن نختم ھذه المباحث الفقھیة المستفیضة بما جاء في كتاب الشیخ محمد الحامد عن اللحیة        
درتھ دار األنصار       ،رف بالتقوى والحفاظ على الفكر السلفي التقلیدي     ع ثقة اب أص ي كت ة ف ن اللحی  وجاء كالمھ ع

مجموعة رسائل العالمة المجاھد محمد الحامد عن حكم اإلسالم في المسكرات ــ نكاح المتعة "بالقاھرة لھ بعنوان   
  : كاآلتي وجاء كالمھ،"ــ الغناء ــ اللحیة ــ مصافحة المرأة األجنبیة 

  ةــالقول في اللحی

ي     ة العرب شرتھ مجل ال ن ي مق م ف م زاع ة (زع ددھا  ) الكویتی ي ع ة  ) ٦٥(ف ر النبوی ي أن األوام تلخص ف ی
اء      ،بإعفاء اللحیة ال تعني الوجوب وال تعدو االستحباب واإلرشاد إلى ما ھو أفضل     ى الفقھ زاعم عل ذا ال  وینعي ھ

ة المجوس والمشركین    تحریمھم حلق اللحیة منكًرا علیھم تعلیل ھ        دیث  ،ذا التحریم بمخالف ع أن الح ا   م  ، صرح بھ
وھو لھذا یرى أن التشبھ بھم إنما یحرم فیما یكون من خصائصھم ال في غیرھا مما تجري بھ العادة والعرف فھذا   

الى             ا اهللا تع ة رحمھم ي حنیف ام أب د  ال بأس فیھ وال كراھة وال حرمة مستدًال بأنھ قیل ألبي یوسف صاحب اإلم  وق
ان  :لبس نعلین مخصوفین بمسامیر    شبًھا بالرھب ال ، إن فالنًا وفالنًا من الفقھاء كرھا ذلك ألن فیھ ت ان رسول   : فق  ك

ا  اهللا  عر وأنھ ا ش ي لھ ال الت بس النع ان  یل اس الرھب ن لب اس   ،م ر اللب اس أن أم ض الن ن بع ب ع ل الكات م ینق  ث
و  ،فیھ بیئتھ فإن الخروج عما ألفھ الناس شذوذینبغي أن یسایر المرء  (: ومنھ حلق اللحیة ،والھیئات  وإن المخالفة ل

 فحلق ،تعلق بھا تحریم لوجب علینا حلق اللحى ألن إعفاءھا شأن الرھبان ورجال الكھنوت المخالفین لنا في الدین     
  .ھـ.أ) اللحیة عرف عام ال یتصل بالتدین

شرع اإلسالمي    ھذا ملخص ما جاء بھ الكاتب من دلیل على أن حلق اللحیة لیس ب    ي ال  ،األمر المحظور ف
القناعة بوجوب لك إن شاء اهللا سبحانھ في تفنید ھذا الزعم مسلكًا أرجو أن یفضي بالقارئ المنصف إلى     سوأنى سأ 

ذا الموضوع العلمي    ــاإلعفاء وحظر الحلق وذلك بأن أسوق أوًال ما تیسر س     ي ھ م  ،وقھ من األحادیث الشریفة ف  ث
ول الفق ذكر النق ى ب ھةیھأثن ل  ، فی ع الزل ًا مواق ھ ومبین أ فی امن الخط ن مك فًا ع ال كاش شة المق ث بمناق م أثل  واهللا ، ث

  .المستعان

ال            ا ق الى عنھم ن عمر رضي اهللا تع د اهللا ب ن عب ا ع سلم وغیرھم ال رسول اهللا   :روي البخاري وم  : ق
ر إ   : وفي البخاري ،) وفروا اللحى وأحفوا الشوارب،المشركینخالفوا  ( ن عم ان اب ى      ك بض عل ج أو اعتمر ق ذا ح

ذه  ضل أخ ا ف ھ فم ًضا ،لحیت ا أی ى ( وروی وا اللح شوارب وأعف وا ال ة ،)أحف ي روای شوارب( وف وا ال وا أنكھ  وأعف
  . واإلعفاء ھو الترك، والتوفیر كما قال الحافظ ابن حجر ھو اإلبقاء،)اللحى

زار واألمر بمخالفة المشركین جاء في حدیث أبي ھریرة رضي اهللا تعالى عنھ رو       شرك    (:اه الب إن أھل ال
  .)یعفون شواربھم ویحفون لحاھم فخالفوھم فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب

ال          ھ ق الى عن ال رسول اهللا   :وروي مسلم عنھ رضي اهللا تع انوا یقصرون      : ق م ك الفوا المجوس ألنھ  خ
  .لحاھم ویطولون الشوارب

                                                
  . ١٤ ــ ٩: العلق) ١(
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ذ  (:كر رسول اهللا  ذ: فقال،وروي ابن حبان عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنھما      من فطرة اإلسالم أخ
  .) فإن المجوس تعفي شواربھا وتحفي لحاھا فخالفوھم حفوا شواربكم وأعفو لحاكم،الشارب وإعفاء اللحى

  .)أمرنا بإعفاء اللحیة (: قالمسلم عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنھما عن النبي وروي 

شوارب وأرخوا    (:نھ قال قال رسول اهللا وروي مسلم أیًضا عن أبي ھریرة رضي اهللا تعالى ع  جزوا ال
ي                      ،)اللحى ن النب ھ ع الى عن رة رضي اهللا تع ي ھری ن أب ام ع ة اإلم ي روای ا ف قصوا   ( ومعنى جزوا قصوا كم

ى  وا اللح شوارب وأعف وا ) ال وا أطیل ى أرخ ي      ،ومعن روي ف ر م ذا األخی اء ألن ھ ص واإلحف ین الق اة ب  وال مناف
  .لقصالصحیحین فھو المراد من ا

شفة حسن  على أن الفقھ ینص على أن الُسـنة اإلحفاء وأن القص حتى ینقص الشارب عن إطار        ل  ، ال  وقی
  . أي اتركوھا وافرة وافیة،)أوفروا اللحى( وفي روایة ،حتى یوازي الطرف من الشفة العلیا ویصیر مثل الحاجب

 من لم یحلق عانتھ ویقلم أظافره ( : قالوروي الطبراني عن واثلة رضي اهللا تعالى عنھ عن رسول اهللا     
  .)ویجز شاربھ فلیس منا

ال  والنسائي والضیاء عن زید بن أرقم رضي اهللا عنھ عن رسول اهللا   يوروي اإلمام أحمد والترمذ     : ق
  .)من لم یأخذ شاربھ فلیس منا(

د   من مثل بالشعر فلیس  (: قالوروي الطبراني عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنھما عن النبي     ھ عن ل
سواد  :، قال في النھایة  )اهللا خالق یوم القیامة    ره بال ال   ،ھـ .أ)  مثلة الشعر حلقھ من الخدود وقیل نتفھ أو تغیی ذا ق  وك

  .الزمخشري

رة           ي ھری ن أب ي      وروي اإلمام أحمد ع ى النب ا إل ال مرفوًع شوارب وال      (: ق وا اللحى وجزوا ال أعف
  .)تشبھوا بالیھود والنصارى

رة   وروي اإلمام أحم   ن رس  د عن أبي ھری ال ول اهللا ـع روا       (: ق شوارب وغی وا اللحى وجزوا ال اعف
  .)شیبكم ــ أي بغیر السواد ــ وال تشبھوا بالیھود والنصارى

ي          ى النب ا إل ا مرفوًع الى عنھم ي اهللا تع اس رض ن عب ن اب زار ع ال وروي الب اجم   (: ق شبھوا باألع ال ت
  .)اللحىأعفوا 

نھم     (: قال رسول اهللا : رضي اهللا تعالى عنھما قالوروي أبو داود عن ابن عمر   و م وم فھ شبھ بق ) من ت
  .ورواه الطبراني عن حذیفة مرفوًعا

شبھ      (:ال قوروي الترمذي عن ابن عمرو بن العاص رضي اهللا تعالى عنھما عن النبي      ن ت ا م یس من ل
  .) وتسلیم النصارى باألكف،صابع ال تشبھوا بالیھود وال بالنصارى فإن تسلیم الیھود اإلشارة بال،بغیرنا

 فقال لھ ، وكان قد حلق لحیتھ وأطال شاربھ، من المجوس جاء إلى النبي وروي ابن أبي شیبة أن رجًال
  .)لكن في دیننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحیة (: قال رسول اهللا ، ھذا دیني: ما ھذا ؟ قال:النبي 

  .)ائیل لم یفعلوا ذلك فزنت نساؤھمقصوا شاربكم فإن بني إسر (:وفي روایة
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ا     (: قال رسول اهللا :وأخرج إسحق بن بشر والخطیب وابن عساكر عن الحسن قال     عشر خصال عملھ
وا   ا أھلك وط بھ وم ل ًضا  :ق ضھم بع ال بع ان الرج الجالھق ، إتی یھم ب ذف، ورم ام ، والخ بھم بالحم رب ، ولع  وض

ة    ، وشرب الخمور  ،الدفوف ص اللحی شارب  ، وق صفر  و، وطول ال ر  ، والتصفیق ،ال اس الحری ي   ، ولب دھا أمت  وتزی
یم    ،) بعًضا نبخلة إتیان النساء بعضھ    ن الطین    ( الجالھق بضم الم دق المعمول م ة  ،البن دة جالھق ذف  ، الواح  والخ

  . كذا في المصباح المنیر،من خذفت الحصاة خذفًا من باب ضرب رمیتھا بطرفي اإلبھام والسبابة(

ھ    :عن یحیى بن كثیر قالوأخرج الحارث بن أبي أسامة    ر شاربھ وجز لحیت  ، أتى رجل من العجم وقد وف
ول اهللا  ھ رس ال ل ذا (:فق ى ھ ك عل ا حمل ال،؟) وم ذا: فق ي بھ ي أمرن ال ، إن رب ر  (: فق ي أن أوف إن اهللا أمرن

  .)لحیتي وأحفي شاربي

لم كره الن        ھ وس ن     وجاء في روایة ابن جریر عن زید بن حبیب أنھ صلى اهللا تعالى علی ین م ى رجل ظر إل
ا      : فقال،المجوس جاءوا إلیھ وقد حلقا اللحیة    ا ربن اال أمرن ذا ؟ ق ا بھ دان ( ویلكما من أمركم ال  ،) كسرى یری  : فق

  .)ولكن أمرني ربي بإعفاء لحیتي وقص شاربي(

ابر   ن ج سلم ع الوروي م ول اهللا: ق ان رس ة    ك عر اللحی ر ش ر  ،كثی ن عم ذي ع ث : والترم  ك
س  ، وفي أخرى عظیم اللحیة ،یة كثیف اللحیة  وفي روا  ،اللحیة ا       : وعن أن ن ھھن د مألت م ھ ق ت لحیت امر  ، كان

ة  وكذلك أبو بكر ،یده على عارضیھ  ان   ، كث اللحی ان عثم ا    وك ة طویلھ ق اللحی يِّ   ، رقی ان عل  وكرم   وك
  .وجھھ عریض اللحیة وقد مألت ما بین منكبیھ

س     ذي والن و داود والترم شة     أخرج أحمد ومسلم وأب ن عائ ن ماجھ ع ت ائي واب ال رسول اهللا   : قال  : ق
ار           ( ص األظف اء وق شاق الم عشر من الفطرة ــ أي من سنن األنبیاء ــ قص الشارب وإعفاء اللحیة والسواك واستن

اء     وغسل   اص الم صابع   ،)البراجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتق راجم مفاصل ال اء االستنجاء    ، والب اص الم  وانتق
  .لنقول الفقھیة فإلیك ھي وأما ا،بھ

شریف   ) اإلبداع في مدار االبتداع (قال في كتاب     ن األزھر ال  :وتدریسھ مقرر في قسم الوعظ والخطابة م
  .ة وحرمھ حلقھا واألخذ القریب منھــوقد اتفقت المذاھب األربعة على وجوب توفیر اللحی

ا       ویحرم على الرجل قطع لحیت   : قال في الدر المختار :مذھب الحنفیة  ) ١( ة بوجوب قطع م ي النھای ھ وصرح ف
م            ) بالضم(زاد على القبضة    ة الرجال فل ة ومخنث ض المغارب ھ بع ا یفعل ك كم ا وھي دون ذل ذ منھ وأما األخ

  .ھـ.أ) عن فتح القدیر(یبحھ أحد وأخذ كلھا فعل یھود الھند ومجوس األعاجم 

ھ        ن رسول اهللا    ،وقول صاحب النھایة وما وراء ذلك یجب قطع ذا ع ن       أن  ھك ة م ن اللحی ذ م ان یأخ ھ ك
ـ          .طولھا وعرضھا كما رواه اإلمام الترمذي في جامعھ أ      ة ـ ب الحنفی ر كت ي أكث ك ف ل ذل ـ ومث ار ـ ھـ من رد المحت

  .ھـ.أ

ة     :مذھب السادة المالكیة  ) ٢( ھ مثل ان یحصل ب ان     ، حرمة حلق اللحیة وكذا قصھا إذا ك یًال وك ت قل ا إذا طال  وأم
یتھ        القص ال یحصل بھ مثلة فھو خالف        ي الحسن وحاش ن شرح الرسالة ألب ذ م األولى أو مكروه كما یؤخ

. والمثلة معناھا التنكیل كما في القاموس المحیط والمراد بھا ھنا التشویھ،ھـ.للعدوي ــ رحمھما اهللا ــ أ
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ة ،قال الشیخان یكره حلق اللحیة) فائدة (: قال في شرح العباب    :مذھب السادة الشافعیة   ) ٣(   واعترضھ ابن الرفع
ة  : وقال األزرعي،على التحریم) األم( نص في كتاب بأن الشافعي    الصواب تحریم حلقھا جملة لغیر عل

.ھـ.ھـ ومثلھ في حاشیة ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور أ.بھا أ

ا      ، نص على تحریم حلق اللحیة  :ومذھب السادة الحنابلة   ) ٤( ة حلقھ د حرم أن المعتم ن صرح ب نھم  ، فمنھم م  وم
ى شرح المنتھي                    من صرح  الوقوف عل ك ب م ذل ا یعل ًا كصاحب اإلنصاف كم ھ خالف م یحك فی ة ول  بالحرم

.وشرح منظومة اآلداب وغیرھما

ى      ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحیة ھي من دین اهللا وشرعھ الذي لم یشرع لخلقھ سواه وأن العمل عل
  .)انتھى ما في كتاب اإلبداع (محمد  أو غفلة عن ھدي سیدنا ، أو فسق وجھالة،غیر ذلك سفھ وضاللة

ة    وروبعد فإن فیما     ث شـریفة نبوی ة  ،ینا من أحادی ول فقھی ة      ، ونق ا للمنصف المتحري للحقیق ًا ومقنًع  بالغ
ین      ، الملتمس للمعرفة الصحیحة  ،الدینیة د لیتب ر العلمي الناق  ویحق لنا بعد ھذا أن نضع كلمات الكاتب تحت المجھ

  .طأالمقدار الذي تحملھ من خ

یقولھ  وھذا الذي ، یكون لمجرد اإلشارة إلى ما ھو أفضلادعى أن األمر في كثیر مما ورد عن الرسول          ) ١(
دب      ،الكاتب لیس ھو األصل في صیغة األمر إذ ھي في األصل للفرض واإلیجاب       ى الن ھ إل د تخرج عن  وق

دل   واالستحباب ذلك   لقرینة ت ر الكریم بإ          ،ل ي األم ة موجودة ف ذه القرین ست ھ ھ      ولی ین كون ة فیتع اء اللحی عف
ا للوجوب      بل إن القرینة اللفظیة القاطعة    ،لإلیجاب دون مزاحم   ى األمر ھن ھ    ،قائمة شاھدة عل ل قول ن مث  م

:)   ة اء اللحی ا بإعف ي  ،)أمرن ھ للمجوس ل قول ة     (: ومث ي اللحی شوارب وأن نعف ي ال ا أن نحف ي دینن ن ف  ،)لك
ھ  ي أ  (:وقول ا    نإن اهللا أمرن ي ش ي وأحف ر لحیت ھ،)ربي أوف ص       (: وقول ي وق اء لحیت ي بإعف ي رب ن أمرن ولك
 .)ربھ فلیس منا یحلق عانتھ ویقلم أظفاره ویجز شامن لم (: وقولھ،)شاربي

اد              ض اإلرش یس لمح ا ل ر فیھ أن األم ا ب ب اقناًع أل القل ة تم ات النبوی ذه الكلم ي ھ صفة ف رة من إن نظ
. بل ھو للفرض واإلیجاب،واالستحباب

ن خصائصھم           یرى الكاتب أن مشابھ    ) ٢( شبھ م ھ الت ا یقصد ب ن    ،ة المخالفین في الدین إنما تحرم فیم م یك ا ل  وم
كذلك فھو خاضع للعرف والعادة ثم استظھر بلبس أبي یوسف نعلین مخصوفین بمسامیر وإجابتھ لمن أنكر         

اس الرھ         علیھ لبسھما لمشابھة الرھبان بأن رسول اهللا       ن لب ا م ا شعر وأنھ ي لھ ال الت بس النع ان یل ان   ك ب
ـ.أ ر    ،ھ ھ غی ث أن ن حی ا م ًرا دینًی شكل خط الح ال ی ع وص ھ نف ا فی شابھ فیم رد الت و أن مج ھ ھ ذي أقول  وال

رھم سواء    ،مقصود وال ضیر فیھ فإن من ضرورة العیش األكل والشرب واللباس والتنعل    ون وغی  والمومن
ھ ي    ،فی ق اللح ھ حل ور وأن من ذور المحظ و المح صوصیاتھم فھ ي خ م ف شبھ بھ ا الت شوارب أم ة ال  ،وإطال

.واألحادیث الشریفة صریحة في وجوب مخالفتھم فیھما ألنھما من خصائصھم وشعائرھم

ھ          دمت   ،وإذا أفصح الحدیث النبوي عن علة الحكم فلیس في وسع أحد أن یصرف النظر عنھا برأی د تق  وق
ول     ي تق شریفة الت ث ال الفوا المجوس   (:األحادی صا   ( و ،)خ الیھود وال بالن شبھوا ب و    ( و،)رىال ت وم فھ شبھ بق ن ت م

  .)منھم
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ھ  ،فالتشبھ بھم في خصائصھم ھو العلة في التحریم   ال   ومن ھذا ما ورد عن ھ ق ین      (: إن ا وب ا بینن رق م ف
اء    وكان أمیر المؤمنین عمر ،)المشركین العمائم على القالنس   وا أزی  یبعث إلى القواد وأمراء األجناد بأن یلزم

  .العرب دون أزیاء األعاجم

رھم             اإل ي غی ذوبوا ف ال ی اس ف ي الن وا ف ة كي یعرف ة فارق ا وعالم سالم یرید أن یجعل ألتباعھ كیانًا خاًص
ى       اضمحالًال وتقلیًدا فیبقوا كما ھم أمة واحدة تتعاون ظواھرھا وبواطنھا أجساًدا وأرواًحا على البر والتقوى ال عل

.اإلثم والعدوان

ًا     ،ن الخروج عما ألفھ الناس شذوذوأما ما نقلھ الكاتب آخًرا عن بعض الناس بأ         ) ٣( ان منوط و ك  وأن التحریم ل
.إلخ. . ألن إعفاءھا من شأن الرھبان ورجال الكھنوت،بالمشابھة المجردة لحرم علینا اآلن إعفاء اللحیة

ذوذًا ؟    ! الذي أقولھ إن ھذا مما یقضي منھ العجب      ة ش األوامر النبوی ستقیم   ! وكیف یكون التمسك ب وھل ی
ذوذًا  ، والمعقول أن یكون إتباع سنن غیر المسلمین استقامة واعتداًالفي المنقول   واالستمساك بالنصوص الدینیة ش

  !وإعوجاًجا ؟

ر                     األجر الكثی ة ب ساد األم د ف دین عن املین بال د الع ي تع شریفة الت ث ال ع األحادی أین تق إن كان ذلك كذلك ف
س             ن االستم م یك ب إن ل ن الترغی ا م ع موقعھ ن تق ي الحق أن       المضاعف ؟ أی ین ؟ وھل ف و المتع اك بالنصوص ھ

  .!ترفض المشروعات اإللھیة إذ تلبس بھا بعض المخالفین لنا في الدین ؟

ا  الم ــ ھل اإلس:قد یقول بعض الغافلین    متمثل في إعفاء اللحیة ؟ وھل كل شيء فیھ ؟ والجواب إن إعفاءھ
ا    ولو أمعن المرء ،من مطلوبات اإلسالم وأعمالھ التي أمر بھا   ي إعفائھ ا ف  ،النظر لرأى أن جمال الرجولة وكمالھ

اللحى ال ب ن الرج الى زی إن اهللا تع بحانھ ،ف ق اهللا س ر خل ھ بتغیی ره أتباع ي أم شیطان ف ة لل شویھ وإطاع ا ت  ، فحلقھ
ث   ،واتھام هللا تعالى في حكمتھ    ھ بالعب و واللعب        ، ورمي ل ن اللھ زه ع یم المتن یم الحك اء   ، وھو سبحانھ العل ا إحف  أم

ا        ،ب فحكمتھ واضحة الشار ة كم زري بالكرام شراب وذا ی ام وال وث بالطع  فإنھ یضایق المرء في أكلھ وشربھ فیتل
  .یقبح في النظر

  . وأن المحلوق لیس لھ منھما نصیب،ألست ترى أیھا المنصف أن الھیبة والوقار ھما وشاح الملتحي

ا    ي إعفائھ ر      ،على أن ھناك فوائد صحیة ف ھ مف شعر تجري فی ذا ال إن ھ ا       ف ین بھ ن الجسد یل ة م زات دھنی
اوده       ،الجلد ویبقى نضًرا فیھ حیویة الحیاة وطراوتھا       ذي یع ة بالعشب األخضر ال ة النابت  كاألرض المخضلة المبتل

ًسا      ،الماء بالسقي فھي بھ حیة     احًال یاب دو ق ا   ، وحلق اللحیة یفوت ھذه الوظائف اإلفرازیة على الوجھ فیب ادة عم  زی
 وجلدة الوجھ أكثر تعرًضا لھذا ،سوًرا می بحیث یكون علوق الجراثیم بھا سھًال،دة الوجھفي حلقھا من تخریش لجل  

  .العلوق من جلدة العانة التي نحن مأمورون بحلقھا إذ ھي مستورة باللباس

عمرة فإنھ مستور بعد وال یرد على ھذا التقریر األمر بحلق الرأس عند إرادة التحلل من اإلحرام بحج أو         
  .نحو عمامة على قلنسوة كحلقھ بلباس

ا       اء منھ ا وق ة فھي لھ  كشعر  ،وفي إعفاء اللحیة فائدة أخرى ھي حمایة لثة األسنان من العوارض الطبیعی
ب نطاسي حاذق        ،الرأس للرأس  ذلك طبی ي ب د أخبرن د        ، وق دكتور محم ارع ال ب الب ب الطبی ا الحبی ر   ھو أخون منی

  .األسود أدام اهللا تعالى توفیقھ والنفع بھ آمین
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ام اهللا سبحانھ             سلم الراضي بأحك ؤمن الم وصفوة القول إن الوقوف عند حد األمر والنھي ھو وصف الم
ستقیم   والتأسي برسول اهللا  ، واألمر أمره سبحانھ وھو العلیم الحكیم      ،وتعالى ذي یعمل    ، ھو الصراط الم و ال  وھ

َھ   لَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اآلَلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ال   ": قال اهللا تعالى   ،فیھ العاملون  َر اللَّ ِخَر َوَذَك
  ."اَكِثیًر

* * *  

 ،"اإلنترنت" ممن یكتسبون معرفتھم من الفضائیات لیسكبوھا على أو قل فارسةودخل الحلبة فارس آخر     
  :"ظاھرة النمص لدي الرجال" تحت عنوان ٢٠٠٨ سبتمبر ١٠فجاء في 

  إخوتي واخواتي الكرام

  : وبعد السالم علیكم ورحمة اهللا تعالى وبركاتھ

ع المصري           ي المجتم ًدا ف ًدا روی ة      ،لقد بدأت ھذه الظاھرة تنتشر روی دى بقی شر ل الى أال تنت  وأدعو اهللا تع
ة الع            ،المجتمعات العربیة واإلسالمیة   ن الطبق شباب م دى ال ا ل د الحظتھ دى الرجال لق نمص ل ة   وھي ظاھرة ال امل

ان یعتصر           ،المتوسط القلیل أو  المتوسطة ذات التعلیم   ي ك ن قلب ذیرھم ولك یھم أو تح دث إل الطبع التح م استطع ب  فل
شباب       !!!ألًما   ن ال ة م ة المثقف ا    ، ولكني بدأت أالحظھا بین الطبق ت أزداد حسرة وألًم ى أن الحظت أن   ،!!! فكن  إل

ك ـ فسألتھ عن س ، قد حفَّ من أعلى حاجبیھ    أحد المقربین من أرحامي    ي  ،بب ذل ال ل ي    إن الحالق  : فق تأذنھ ف   اس
نص      ،"نمص" فأذن لھ وھو ال یدري أن ھذا ،تنسیق بسیط لشكل الحاجبین    ھ محرم شرعا ب ضًا أن وھو ال یدري أی

ساء  ) ١١٩-١١٧( جاء في اآلیات لھ الشیطان وھو أمر یزینھ  ،)ألنھ تغییر لخلق اهللا   ( القرآن الكریم   :من سورة الن
اِم  *  َیْدُعوَن ِمن ُدوِنِھ ِإالَّ ِإَناثا، َوِإن َیْدُعوَن ِإالَّ َشْیَطانًا مَِّریدا  ِإْن" َوُألِضلَّنَُّھْم َوُألَمنَِّینَُّھْم َوآلُمَرنَُّھْم َفَلُیَبتُِّكنَّ آَذاَن اَألْنَع

  .)١١٩النساء " (ْسَرانًا مُِّبینًاًا مِّن ُدوِن الّلِھ َفَقْد َخِسَر ُخَوآلُمَرنَُّھْم َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق الّلِھ َوَمن َیتَِّخِذ الشَّْیَطاَن َوِلّی

ن ا  " :وبنص الحدیث الشریف   والمتفلجات    ، والمتنمصات ، والنامصات ،المستوشمات  و،هللا الواشمات لع
  .رواه عبد اهللا بن مسعود وورد في صحیح األلباني " المغیرات خلق اهللا ،للحسن

ھ  ـ ففاعل ا ـ ا رأین ون  لعوا ،كم ـ ملع اهللا ـ اذ ب ن  ،ی رود م ة اهللا أي مط الطبع   ،رحم ر ب ھ األم شرحت ل  ،ف
َساَن    ": وأن اهللا تعالى قال،وأوضحت لھ أھمیة شعر الحاجبین من الناحیة الصحیة والجمالیة وغیرھا   ا اْلِإن َلَقْد َخَلْقَن

  .)٤ :التین ("ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم

  !!!  یحدث ثانیًة  ن یسمح لھذا األمر أنولكنھ وعدني بأنھ ل ،فاندھش في البدایة

 ،)الخمس نجوم (حالقین المتأنقین في شكل المحل ال الالفتة العجیبة التي وضعھا أحد     وتذكرت وقتھا سر   
ل الرجال    ،وقد أثارت تعجبي وسخریتي في وقت واحد   م أ ،ھذه الالفتة تقول صالون تجمی ا    ول يَّ وقتھ دق عین  ،ص

ا   وأفنظرت مرة أخرى    ؟ أم أنھا من عالمات الساعة التي انتشرت بیننا   ؟ األیامھل صار الرجال یتجملون ھذه       ن
ي اآلن فھمت     ، فلما تأكدت تعجبت كثیًرا    ،مندھشة غ          !!!  ولكن ن مبل ر م ًا أكب دعون الرجال لیتقاضوا مبلغ م یخ إنھ

  !!! وال یھم إن كان ما سیفعلونھ حالًال أم حراًما ،الحالقة المعتاد

رة     أرجو التكرم بتح   ذه الظاھرة الخطی ن ھ د     ذیر كل من تعرفونھ من الرجال م ن جدی ي ُتعرِّضھم للع  ،الت
والمتشبھات من النساء  لعن اهللا المتشبھین من الرجال بالنساء" :التشبھ بالنساء كما قال صلى اهللا علیھ وسلم       بسبب

  .صحیح النووي" بالرجال
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نھم   ":قال صلى اهللا علیھ وسلموفي ھذا  ،ولیس النساءالعادیات ولكن النساء الكافرات     و م " من تشبَّھ بقوم فھ
  رواه عبد اهللا بن عمر وورد في صحیح ابن ِحبَّان

***  
  التكرم بنشر ھذه الرسالة  قارىء أرجومن كل

  أو یمنع بھا انتشار ھذه الظاھرة الخبیثة لعل اهللا تعالى یھدي بھا
  اكثیًر اوجزاكم اهللا تعالى خیًر 

   صید الفوائد:المصدر

  .انتھى" فتجدھا لك إن شاء اهللا لك شفیعة یوم القیامة. .فإنك ال تعلم متى وأین تموت. .انشرھا

ي         افع حقیق ي شيء ن ت ف ا كان ة یالیتھ  ،وھذه صورة مما یتملك الشباب ــ ذكوًرا وإناثًا ــ من حماسة عارم
ساتھا             یاقھا ومالب م س دم محاولتھم فھ یھم وع ة النصوص عل رو  ،وھي تبرز ھیمن ال ی ا      ف وا ركًع ى ینحن ًصا حت ن ن

اً       "كأن لم یعلموا باآلیة      ،سجًدا ّمًا َوُعْمَیان ا ُص رُّوا َعَلْیَھ ْم َیِخ ان " ( َوالَِّذیَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبآَیاِت َربِِّھْم َل د  ،)٧٣ :الفرق  وق
  .كثر عددھم وعظم عدوانھم بقدر حماستھم وحداثتھم
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تناول الفقھاء المحدثون موضوع اللحیـة بالحدیث واختلفت أحكامھم عن أحكام األسالف التي عرضھا 
اختالفًا یشبھ اختالف عصرنا الحدیث عن ماضینا القدیم " تنبیھ البصائر إلى أن حلق اللحیـة من الكبائر"كتاب 

   : الشیخ محمد أبو زھرة:د الوجوب فقالحدث عن المندوب وبھذا فإنھ استبعت فعالج الموضوع عندما

 أو ھو ما یمدح ، أو ھو ما یثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھ،المندوب ھو ما طلب الشارع فعلھ طلًبا غیر الزم
 ، وقد عرفھ بعض العلماء من فقھاء الشیعة بأنھ ھو الراجح فعلھ مع جواز تركھ،فاعلھ وال یذم في الشرع تاركھ

 بید أن ترجیح الفعل لیس على جھة اللزوم كما قد یوھم ،معنى المندوب أكثر من غیرهوإن ھذا التعریف یوضح 
  .النص

 وكلھا ألفاظ ، ویسمى اإلحسان، ویسمى المستحب، ویسمى التطوع، ویسمى السنة،والمندوب یسمى النافلة
  .تشیر إلى معناه وال تخرج عن مرماه

 وھي التي الزم النبي ،فمنھ السنن المؤكدة: وب مراتبھ أن المندــشریعة یتبین لوإن المستقرئ ألحكام ال
 ،وكصالة ركعتین ، كصالة الوتر عند من یقول بأنھ سنة،ا الزم األداء على أدائھا منبھا إلى أنھا لیست فرًض 

 وقد قالوا إنھ یالم تاركھا وال یعاقب ، وھذه كلھا سنن مؤكدة،قبل الفجر وبعد الظھر وبعد المغرب وبعد العشاء
 ومن السنن المؤكدة عند جمھور الفقھاء الزواج للقادرین ،ن تركھ یكون معاندة لسنة داوم علیھا رسول اهللا أل

  . وقراءة سورة أو آیة بعد الفاتحة،علیھ الذین یكونون في حال اعتدال

 فإنھا  وقبل العشاء،ویلي ھذه المرتبة في التأكید السنة غیر المؤكدة كصالة أربع قبل الظھر وقبل العصر
  . لم یداوم علیھا،سنن غیر مؤكدة ألن النبي 

  .ومن ذلك الصدقات غیر المفروضة للقادر علیھا إذا لم یكن من یتصدق علیھ في حال اضطرار

 في  وھو االقتداء بالنبي ،وھو دون المرتبتین السابقتین ،وھناك أمر یعــده الناس من قبیل المندوب
 كلبسھ علیھ الصالة والسالم ومأكلھ ومشربھ ،صلة بالتبلیغ عن ربھ وبیان شرعھشئونھ العادیة التي لم تكن ذات 

 وھذا بال شك من األمور المستحسنة في ذاتھا ألن األخذ بھا من قبیل . وقص شاربھ الكریم،وإرسال لحیتھ
بھ على أنھ  وال مستحقا ذما أو مالما ومن أخذ ،ولكن ترك األخذ ال یجعل الشخص مستحقا عقابا ،التكریم لھ 

  .)١("جزء من الدین أو على أنھ أمر مطلوب على وجھ الجزم فإنھ یبتدع في الدین ما لیس منھ

  :"إعفاء اللحى"وقال األستاذ الشیخ یوسف القرضاوي تحت عنوان 

  :إعفاء اللحى

                                                
  .٣٥ـ٣٤لإلمام محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، ص " أصول الفقھ" )١(
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خالفوا  ": قال،  فقد روى فیھ البخاري عن ابن عمر عن النبي ،ومما یتصل بموضوعنا إعفاء اللحى
 .)أي تركھا وإبقائھا(وتوفیرھا ھو إعفاؤھا كما في روایة أخرى "  وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى،لمشركینا

وقد بین الحدیث علة ھذا األمر وھو مخالفة المشركین والمراد بھم المجوس عباد النار فقد كانوا یقصون لحاھم 
مسلمین على استقالل الشخصیة والتمیز في  بمخالفتھم لیربي ال،ومنھم من كان یحلقھا وإنما أمر الرسول 

 فضــًال عما في حلق اللحیة من تمرد على الفطرة وتشبھ النساء إذ اللحیة ، والمخبر والمظھر،المعنى والصورة
  .من تمام الرجولة ودالئلھا الممیزة

 یتأذى بھ ،اولیس المراد بإعفائھا أال یأخذ منھا شیئــًا أصال فذلك قد یؤدي إلى طولھا طوًال فاحشــً
 قال ، كما كان یفعل بعض السلف، كما روى ذلك في حدیث عند الترمذي، بل یأخذ من طولھا وعرضھا،صاحبھا
 وأما األخذ من طولھا وعرضھا إذا ،)أي تقصیرھا وتسویتھا (، یكره حلق اللحیة وقصھا وتحذیقھا:عیاض

  .عظمت فحسن

  .)١(أشھر مما نقل عن المجوس أنھم كانوا یقصونھا وھو ،وقد حدث قوم یحلقون لحاھم ":وقال أبو شامة

 تقلیًدا ألعداء دینھم ومستعمري بالدھم ، بل أصبح الجمھور األعظم من المسلمین یحلقون لحاھم:أقول
 ، بمخالفة الكفــار، غافلین عن أمر الرسول ، كما یولع المغلوب دائمــًا بتقلید الغالب،من النصارى والیھود

  .)٢("من تشبھ بقوم فھو منھم" فإن ، بھمونھیھ عن التشبھ

 واألصل في األمر . بإعفائھا،نص كثیر من الفقھاء على تحریم حلق اللحیة مستدلین بأمر الرسول 
  . وخاصة أنھ علل بمخالفة الكفار ومخالفتھم واجبة،الوجوب

 ،تأثًرا بالواقع وبعض علماء العصر یبیحون حلقھا ،ولم ینقل أحد من السلف أنھ ترك ھذا الواجب قط
 ولیست من أمور ، إن إعفاء اللحیة من األفعال العادیة للرسول : لكنھم یقولون،وإذعانــًا لما عمت بھ البلوى

 بل بأمره الصریح المعلل بمخالفة ، وحده، والحق أن إعفاء اللحیة لم یثبت بفعل الرسول ،الشرع التي یتعبد بھا
 والمشابھة في الظاھر تورث مودة ومحبة ،مخالفتھم أمر مقصود للشارع وقد قرر ابن تیمیة بحق أن ،الكفار

 : وھذا أمر یشھد بھ الحس والتجربة قال،ومواالة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابھة في الظاھر
ان مظنة لفساد  وما ك،وقد دل الكتاب والسنة واإلجماع على األمر بمخالفة الكفار والنھي عن مشابھتھم في الجملة

خفي غیر منضبط علق الحكم بھ ودار التحریم علیھ فمشابھتھم في الظاھر سبب لمشابھھتم في األخالق واألفعال 
د ال یظھر وقد ــ ونفس الفساد الحاصل من المشابھة ق، وتأثیر ذلك ال ینضبط،المذمومة بل في نفس االعتقادات

  .ھــ.أ )٣(الفساد فالشارع یحرمھ وكل ما كان سبًبا إلى ،یتعسر أو یتعذر زوالھ

 قول بالتحریم وھو الذي ذكره ابن تیمیة وغیره وقول :وبھذا نرى أن في حلق اللحیة ثالثة أقوال
 وھو الذي ذكر في الفتح عن عیاض ولم یذكر غیره وقول باإلباحة وھو الذي یقول بھ بعض علماء ،بالكراھة

ذي یقول بالكراھة ــ فإن األمر ال یدل على الوجوب جزًما وإن العصر ولعل أوسطھا أقربھا وأعدلھا ــ وھو ال

                                                
  .باب إعفاء اللحى : فتح الباري )١(
  .حدیث رواه أبو داود عن ابن عمر ) ٢(
  " .اقتضاء الصراط المستقیم"راجع كتاب ) ٣(
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علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك ھو األمر بصبغ الشیب مخالفة للیھود والنصارى فإن بعض الصحابة 
  .لم یصبغوا فدل على أن األمر لالستحباب

 وھي ، بھم حاجة لحلقھا لعل ذلك ألنھ لم تكن،صحیح أنھ لم ینقل عن أحد من السلف حلق اللحیة
  .)١(عادتھم

  : فقال،"حلق اللحیة"وناقش فضیلة الشیخ محمود شلتوت في الفتاوى موضوع 

  ما حكم الشرع في حلق اللحى ؟

  :آراء الفقھاء

 ورأى آخرون انھ مكروه ومنھم من شدد فوصفھ ، فرأى بعضھم انھ محرم،تكلم الفقھاء على حلق اللحى
  .)سفھ وضاللة أو فسق وجھالة ( وبأنھ،)المنكرات(بأنھ من 

 وانھ كان یأخذ من أطرافھا أعالھا بما ،ن النبي ـأدم حلقھا كان شـك في أن إبقائھا وعـونحن ال نش
 عمال على كمال ، وانھ كان یعنى بتنظیفھا وتخلیلھا بالماء، ویجعلھا متناسبة مع تقاسیم وجھھ الشریف،یحسنھا
 حتى ،علیھم یتابعونھ في كل ما یختاره و ویسیر علیھ في مظھرة وھیئتھ وكان األصحاب رضوان اهللا ،النظافة
  .مشیتھ

  :من سنن الفطرة

 وتحسین الھیئة ، أحادیث ترغب في توفیرھا ضمن أمور تتصل كلھا بالنظافة،وقد وردت عنھ 
ة تعنى اآلن ـــوالكلم) خصال الفطرة أو ُسـننھا(أحادیث  وعرفت تلك األحادیث عند العلماء ب،وإظھار الوقار

حسن ما شاء اهللا من الصور وكان من ھذه الخصال الواردة مع إعفاء أان في ــیاء التي تتفق وخلق اإلنســاألش
 ، وھى عقلة األصابع ومعاطفھا: وغسل البراجم، وقص الشارب واألظافر،واكـالس(ة في تلك األحادیث ــاللحی

 وقد أخذت ھذه الخصال عند كثیر من الفقھاء الباحثین ،)انــــتعر اإلبط والعانة والخــ شةواستنشاق الماء وإزال
 وإعفاء اللحیة واحدة من ھذه الخصال ال یعدو ،عن أحكام الشریعة حكم السنیة أو االستحباب أخذت حكم الكراھة

  .حكمھ حكما وھى السنیة واالستحباب

 فھي عندھم ما یثاب المرء ،التشریععلى انھ كلمة ُســـنة في دور االجتھاد الفقھي غیر معنـاھا في زمن 
 ما ، ویري فیھا النبي ،ة التي یستحسنھا الناس وقد كان معناھا الطریقة العملی،لھ وال یعاقب على تركھععلى ف

  . فیسیر علیھا ویرغب أصحابھ فیھا،یرون فیھا

  :عادة قدیمة

 وال یزال كذلك ،دة مستحسنةوقد أرشدنا التاریخ في قدیم العرب وغیرھم إلى أن إعفاء اللحیة كان عا
 یرون فیھا ،مـ مع ما بینھم من اختالف في الدین والجنسیة واإلقلی،عند كثیر من األمم في علمائھا وفالسفتھا

  . وكمال الوقار واالحترام،ةـا لجمال الھیئمظھًر

                                                
   .٩٤ ــ ٩٢، الشیخ یوسف القرضاوي، مكتبة وھبة، القاھرة، ص "الم في اإلسـالحالل والحرام") ١(
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 توفر  التي، من دأبھ إرشاد أمتھ إلى ما یجعلھم في مقدمة أرباب العادات المستحسنة، والرسول 
 كما جاءت ، ومن ذلك جاءت أحادیث الترغیب في توفیر اللحیة، وجمال الھیئة،بحسب العرف ومظاھر الوقار

  .أحادیث الترغیب في السواك وتنظیف عقد األصابع ومعاطفھا

  :األمر بمخالفة المشتركین

 المجوس  وعللت ذلك بمخالفة،اء والتوفیرــة األمر باإلعفــنعم جاء في أحادیث خاصة باللحی
  . ومن ھنا فقط أخذ بعض العلماء أن حلق اللحیة حرام أو منكر،والمشركین

 في مثل ھذه الخصال أن األمر كما یكون للوجوب یكون ،والذي نعرفھ في كثیر مما ورد عن الرسول 
 من  وأن مشابھة المخالفین في الدین إنما تحرم فیما یقصد فیھ التشبھ،لمجرد اإلشارة إلى ما ھو األفضل

 أما مجرد المشابھة فیما تجرى بھ العادات واألعراف العامة فإنھ ال بأس بھا وال كراھة فیھا ،خصائصھم الدینیة
  .وال حرمة

 ــ وقد رئي البًسا نعلین مخصوفین بمسامیر ــ إن فالنــًا :وقد قیل ألبي یوسف صاحب اإلمام أبي حنیفة
 وإنھا ، یلبس النعال التي لھا شعر، كان رسول اهللا : بالرھبان فقالوفالنــًا من العلماء كرھا ذلك ألن فیھ تشبھا

  .من لباس الرھبان

ونحن لو تمشینا مع التحریم لمجرد المشابھة في كل ما عرف عنھم من العادات والمظاھر الزمنیة لوجب 
ولو جب الحكم بالحرمة  ، ألنھ شأن الرھبان في سائر األمم التي تخالف في الدین،علینا اآلن تحریم إعفاء اللحى

 وأخذت عند الناس مسلك األعراف ، وبذلك تعود مسألتھا جذعة بعد أن طوي الزمن صفحتھا،على لبس القبعة
  .العامة التي ال تتصل بتدین وال فسق وال بإیمان وكفر

والحق أن أمر اللباس والھیئات الشخصیة ومنھا حلق اللحیة من العادات التي ینبغي أن ینزل المرء 
 وكان ، منھا كان علیھ أن یسایر بیئتھيءفمن درجت بیئتھ على استحسان ش ،فیھا على استحسان البیئة

  .ذوذا عن البیئةـخروجھ عما ألف الناس فیھا ش

* * *  

أن إطالق اللحیة لیس ضرورة عند اإلمام الشافعي "ونقل عن مفتي مصر الشیخ علي جمعة أنھ قال 
كتبھ أبو محمد ) ٢٠٠٧ یونیو سنة ٢" ( إسالمنا"اإلنترنت من موقع وتعرض عندئذ لنقد عنیف ظھر على 

  :األزھري جاء فیھ

على حرمة حلقھا ؛ قال ابن حجر الھیتمي ــ " األم"فھو خالف ما في كتب الشـافعي نفسھ ؛ فقد نص في 
بأن " یة الكافیةحاش" واعترض ابن الرفعة في ،"قال الشیخان یكره حلق اللحیة ":"تحفة المحتاج"الشافعي ــ في 

 قال الزركشي وكذا الحلیمي في شعب اإلیمان وأستاذه القفال الشاشي في ،الشافعي نص في األم على التحریم
 وقد اعتمد بعض متأخري الشافعیة ،"الصواب تحریم حلقھا جملة لغیر علة ": وقال األذرعي،محاسن الشریعة

، وقال اإلمام النووي ــ الشافعي ــ في "المتقدمین والصحیح تحریمھ وھو مذھب ،كراھیة حلقھا في المذھب
 : بل یتركھا على حالھا كیف كانت، للحدیث الصحیح،والصحیح عدم جواز األخذ منھا مطلقًا ":"المجموع"
یحمل اإلعفاء على إعفائھا عن أن یأخذ  ":"رد المحتار" وقال ابن عابدین ــ الحنفي ــ في ،"وأعفوا اللحى"
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جزوا  ": ویؤیده ما في مسلم عن أبي ھریرة عنھ ،كما ھو فعل مجوس األعاجم من حلق لحاھم ،غالبھا أو كلھا
 وأما األخذ منھا وھي دون ذلك، ،؛ فھذه الجملة واقعــة موقع التعلیل" الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس

یحرم حلق  ":"التمھید"د البر في  وقال اإلمام ابن عب،" ومخنثة الرجال ؛ فلم یبحھ أحد،كما یفعلھ بعض المغاربة
 ،وحلق اللحیة ال یجوز ":"شرح خلیل" وقال الحطاب المالكي في ،"اللحیة، وال یفعلھ إال المخنثون من الرجال

 وھو ُمـثلة وبدعة ویؤدب من حلق لحیتھ أو شاربھ إال أن یرید اإلحرام بالحج ویخشى طول ،وكذلك الشارب
   ."شاربھ

 : قالوغیرھما عن ابن عمر، أن النبي " الصحیحین"وب إعفاء اللحیة ففي واحتجوا األئمة على وج
 قال : قال وروى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة ،"خالفوا المشركین، وفروا اللحى واحفوا الشوارب"

 واألحادیث في ھذا الباب كثیرة في الصحیحین ،"جزوا الشوارب أرخوا اللحى وخالفوا المجوس ":رسول اهللا 
   . وھي أوامر شرعیة مؤكدة،یرھماوغ

 السیما وقد ،واألمر یقتضي الوجوب في قول جماھیر األصولیین والفقھاء؛ فیجب على المسلم امتثالھ
 والتابعین لھم بإحسان، ال ، وكذلك فعل الصحابة،او ھدي النبیین جمیًع وھ، وفعلھاجتمع في ذلك قول النبي 

 :"مراتب اإلجماع"ن حزم اإلجماع على حرمة حلقھا ؛ حیث قال في یعرف لھم مخالف ولذلك حكى أبو محمد ب
 وأقره شیخ اإلسالم ابن تیمیة في ،" ال تجوز، وكذلك الخلیفة والفاضل والعالم،واتفقوا أن حلق جمیع اللحیة ُمـثلة"
 ألنھ من الُمـثلة فأما حلقھا فمثل حلق المرأة رأسھا وأشد ":"شرح العمدة" وقال ،فلم یتعقبھ" نقد مراتب اإلجماع"

  ."المنھي عنھا وھي محرمة
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 وأفسحنا المجال بوجھ خاص لالتجاه السلفي ،في ھذه القضیة" الفقھي"لقد حرصنا على عرض الرأي 
غة التي جاءت في األحادیث  وأن الصی،"الكبائر"المحافظ الذي یحرم حلق اللحیة تحریًما یصل إلى أن یكون من 

 ، ومن ثم فإن إعفاء اللحیة تـُعد إتباًعا للُسـنة من الناحیتین القولیة والعملیة،عن األمر ھي للوجوب ولیست للندب
 ،ثم أنھم أضافوا سبًبا آخر یعطي ھذا األمر شرعیة ھي أن ذلك یؤدي إلى المخالفة ما بین المؤمنین والكفار

 وما بعدھا من ھذا ٢٠ وكذلك ص ١٥انظر ص (رز المقاصد التي بنیت علیھا الشریعة وذھبوا إلى أن ھذا من أب
 وفندوا فكرة أن ھذه قضیة شكلیة ولیست جوھریة بأن ھناك عالقة وثیقة ما ،بت ُبعًدا عبادًیاــوبھذا كس ،)البحث

  .لھ كما قالھ أصحابھ عرضنا ھذا ك، وأن الشكل یؤثر تدریجًیا على نقاء وصفاء اإلیمان،بین الشكل والجوھر

 ،ثم عرضنا آلراء الفقھاء المعاصرین الذین اختلفت آراءھم باختالف عصورھم عن عصور األســالف
فذھبوا إلى أنھ للندب ــ بل ما ھو أقل من الندب ــ رغم علو باع الذین استشھدنا بھم أمثال الشیخ شلتوت والشیخ 

  .أبو زھرة والشیخ القرضاوي والشیخ علي جمعة

 كما یختلف أیًضا عن فقھ ،الفــ یختلف عن فقـھ األس،آلن نأتي لمعالجة ھذه القضیة في ضوء فقھ جدیدوا
ن اإلطار السلفي واألئمة المحدثین الذین ــ على تحررھم في بعض المجاالت من الحكم السلفي ــ فإنھم ال یجاوز

 ، حتى وإن اعترفوا بوجودھا،ة ھذه األھمیةوإنما ھم یفھمونھ في ضوء جدید یسمح لھم بأن ال یعطوا قضیة اللحی
  .وحتى أنھم جمیًعا ملتحون

 أي ال تجعل مقررات وأحكام األئمة ،أما المعالجة التي سنعرض لھا اآلن فإنھا تتجاوز السلفیة تماًما
برأ  ألن ھذا قولھم ولیس شرًطا أن ی،األعالم ملزمة حتى وإن زعموا أنھا ما تقتضیھ آیة قرآنیة أو حدیث نبوي

 ألنھ إذا وجد التأویل وجد ، للتأویلمجاًال حتملی النص الصریح من القرآن الذي ال من الخطأ أو یكون لھ قداسة
  . وإذا وجد االحتمال بطل اإلستدالل،االحتمال

 كما یعالج نقطة ،دم حلقھا ومدى مصداقیتھــاالحتفاظ باللحیة وع" ُسـنیة"وھذا الفقھ الجدید یعالج طبیعة 
 وأن الشكلیة ھنا ال عالقة لھا بالدین أو ، وأنھ من مقاصد الشریعة ویفند فكرة الجزئیة،ف عن الكفاراالختال
  . حتى یكون بھا تأثیر علیھما،العقیدة

 وھي قضیة ، وما ال ُیعد تشریًعا، أن الُسـنة فیھا ما ُیعد تشریًعا،لقد فات الذین رأوا أن إعفاء اللحیة ُسـنة
األحكام في " وكالقرافي في كتابھ ،"تأویل مختلف الحدیث"سلف كابن قتیبة في كتاب ُعني بھا بعض فقھاء ال

 ومن الفقھاء المحدثین الشیخ شلتوت وشاه أحمد ،"الفرق بین الفتوى واألحكام وتصرفات القاضي واإلمام
 ، محمد سلیم العوا كما ناقشھا بعض الُكتاب واألساتذة المعاصرین كالدكتور عبد الحمید متولي والدكتور،الدھلوي

ھو " الُسـنة تشریع الزم دائم"واستنھضت ھذه المعالجات باحثًا غیوًرا على الُسـنة ألن یصدر كتاًبا بعنوان 
استنكرت أن یفصل أحد العلماء ما بین تصرفات " وسبقھ جماعة شباب محمد التي ،الدكتور فتحي عبد الكریم
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كل ما یصدر عن رسول اهللا " فنشرت في مجلتھا مقاًال بعنوان ،ًعا تـُـعد تشریًعا والتي ال تـُعد تشریالنبي 
امتاز " وجاء في المقال أن الرسول وإن كان بشًرا إال أنھ ،)١(الخ. . سواء كان أكلھ أو شربھ أو مشیھ،"تشریًعا

 فقال ،ویفعل واهللا أمرنا بإتباعھ واإلقتداء بھ في كل ما یقول ،على جمیع الخلق بتأدیب اهللا لھ وبخلقھ وعصمتھ
 ،"َوِإْن ُتِطیُعوُه َتْھَتُدوا" وقال ،"َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن" وقال ،"َوَما آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا"

 وما من ، وكیف ننام، كیف نشربمنا الرسول وقد عل" ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكْم اللَُّھ"وقال 
  .عمل من ھذه األعمال إال وقد قرنھ باسم اهللا وحمده وشكره

  . ما لم یقم دلیل على الخصوصیة، اإلقتداءومن المسلم بھ أن األصل في أفعالھ وأقوالھ 

ال یؤمن  ":ل قا فقد ثبت أن رسول اهللا ،رط لكمال اإلیمانــ ش حب رسول اهللا :وترى الصحیفة أن
  ."أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من مالھ وولده وأھلھ ونفسھ التي بین جنبیھ

  :وقلنا" الكتاب والُسـنة. .األصالن العظیمان"وقد قمنا بالرد على ھذه االدعاءات في كتابنا 

وكیف نفسر اآلیات التي تحض على طاعة الرسول التي استشھدت بھا صحیفة صوت اإلسالم أنھا "... 
 وصدق اإلیمان ، في حین أن المقصود بھا إتباع الرسالة،الخ. . أكلھ وشربھ،ي تقلید النبي في حركاتھ وسكناتھتعن
إنما تكون في الدین ال في المأكول والمشروب ولو أن رجًال لم  یأكل " والُســنة على حد تعبیر ابن قتیبة ،بھا

 لم یقل إنھ ترك  القرع وقد كان یعجب النبي  أو لم یأكل، وقد أكلھ رسول اهللا ،البطیخ بالرطب دھره
  .)٢("الُسـنة

 فذكر ما كتبھ ،نعود إلى كتاب الدكتور فتحي عبد الكریم فقد استعرض كل ما جاء عن ھذا الموضوع
 وجاء فیھ ،"الُسـنة التشریعیة وغیر التشریعیة"الدكتور محمد سلیم العوا في مجلة المسلم المعاصر تحت عنوان 

 فإن ُسنتھ علیھ الصالة والسالم أنواع ، في قول أو فعل أو تقریر  الُسنة ھي ما أثر عن رسول اهللاوإذا كانت"
 وللعلماء في ھذه ، أو من حیث اعتبارھا مصدًرا من مصادر التشریع اإلسالمي،من حیث أثرھا التشریعي

 ما سبیلھ : إلى قسمیننن رسول اهللا في تقسیم ُساألقسام أقوال أقربھا وأخصرھا ما قالھ اإلمام ولي اهللا الدھلوي 
 وثانیھما ما لیس من باب ،"َوَما آَتاُكْم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا" وفیھ قولھ تعالى ،سبیل تبلیغ الرسالة

  ."شرإنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشيء من رأیي فإنما أنا ب ":تبلیغ الرسالة وفیھ ورد قولھ 

ھذه التقسیمات للُسنة النبویة الشریفة شغلت العلماء منذ بدایة عصر تدوین "ویضیف صاحب المقال 
 :"تأویل مختلف الحدیث" یقول في ، ھـ٢٧٦ فاإلمام أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة المتوفى سنة ،العلوم

  :والُسنن عندنا ثالث

ال تنكح المرأة على عمتھا  ":عالى كقولھ ــ أي قول رسول اهللاُسنة أتاه بھا جبریل علیھ السالم عن اهللا ت
 ،"الدیة على العاقلة"و" تانال تحرم المصة وال المص"و " یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب "،"وخالتھا

  .وأشباه ھذه األصول

                                                
 . ھـ ١٣٧٤ من رمضان سنة ١٣صوت اإلسالم، العدد السادس، ) ١(
  .٤٧تأویل مختلف الحدیث، ص ) ٢(



٥٥        ــ ــ

ن یشاء على حسب  فلھ أن یرخص فیھا لم، وأمره باستعمال رأیھ فیھا،وًسنة أباح اهللا فیھا لنبیھ أن یُسنھا
 واستثناؤه األذخر من شجر ، ومن ذلك إذنھ في لبس الحریر لعبد الرحمن بن عوف لعلة كانت بھ،العلة والعذر

  . وأمثال ھذه األمور،مكة

 فال  وإن نحن تركناه، تأدیًبا لنا فإن نحن فعلناه كانت الفضیلة في ذلك ما سنھ رسول اهللا :والُسنة الثالثة
  ."...شاء اهللااح علینا إن ــجن

 ،"الُسـنة تشریع وغیر تشریع"تحت عنوان " اإلسالم عقیدة وشریعة"وقال الشیخ محمود شلتوت في كتابھ 
  :وتقریراتھ على أقسام ودون في كتب الحدیث من أقوالھ وأفعالھ ما ورد عن النبي "

مصالحة بین شخصین  كاألكل والشرب والنوم والمشي والتزاور وال، ما سبیلھ الحاجة البشریة:أحدھا
  .بالطرق العرفیة والشفاعة والمساومة في البیع والشراء

 ما سبیلھ سبیل التجارب والعادة الشخصیة أو االجتماعیة كالذي ورد في شئون الزراعة والطب :اثانیھ
  .وطول اللباس وقصره

 ،ى المواقع الحربیة كتوزیع الجیوش عل،ذًا من الظروف الخاصةــ ما سبیلھ التدبیر اإلنساني أخ:اھثالث
 وما إلى ذلك مما یعتمد على وحي ، واختیار أماكن النزول، والكمون والفر،وتنظیم الصفوف في الموقعة الواحدة

 وإنما ،رًعا یتعلق بھ طلب الفعل والتركــ وكل ما نقل من ھذه األنواع الثالثة لیس ش،الظروف والدربة الخاصة
  ." فیھا تشریًعا وال مصدر تشریع الرسول ھو من الشئون البشریة التي لیس مسلك

  :ما یلي" الُسـنة تشریع عام وخاص"ثم یضیف تحت عنوان 

  : ما كان سبیلھ التشریع وھو على أقسام:)١ (رابعھا

 ــ ما یصدر عن الرسول على وجھ التبلیغ بصفتھ رسوًال كأن یبین مجمًال في الكتاب أو یخصص عاًما أو أوًال
ین شأنًا في العبادات أو الحالل والحرام أو العقائد واألخالق أو شأنًا متصًال بشيء مما  أو یب،یقید مطلقًا

 ال یتوقف في ، فإن كان منھًیا عنھ اجتنبھ كل إنسان بنفسھ، وھذا النوع تشریع عام إلى یوم القیامة،ذكر
  .ذلك على شيء سوى العلم بھ والوصول إلیھ

 وصرف أموال ، كبعث الجیوش للقتال:الریاسة العامة لجماعة المسلمین ــ ما یصدر عنھ بوصف اإلمامة وثانًیا
 وحكم ، وعقد المعاھدات، وقسمة الغنائم، وتولیة القضـاة والوالة،بیت المال في جھاتھا وجمعھا من محالھا

 تلقاء  ولیس ألحد أن یفعل شیئًا منھ من،ھذا أنھ لیس تشریًعا عاًما فال یجوز اإلقدام علیھ إال بإذن اإلمام
  .نفسھ بحجة أن النبي فعلھ أو طلبھ

 وحكم ھذا كسابقھ لیس تشریًعا عاًما حتى یجوز ألي إنسان أن یقدم علیھ ،ما یصدر عنھ بوصف القضاءــ ثالثًا 
 ألن ، بل یتقید المكلف فیھ بحكم الحاكم، وفصلھ فیھ بحكم معین بین من حكم بینھم،بناء على قضائھ

 فمن كان لھ حق على ، ومن ھذه الجھة ال یلزم المكلف إال بقضاء مثلھ،الرسول تصرف بوصف القضاء
 ألن ھذا ھو الذي كان شأن أخذ الحقوق ، ویجحده ولھ علیھ بینة فلیس لھ أن یأخذ حقھ إال بحكم الحاكم،آخر

  .عند التجاحد على عھد رسول اهللا

                                                
 .أي رابع أقسام الُسنة بعد األقسام الثالثة السابق اإلشارة إلیھا ) ١(



٥٦        ــ ــ

 ،یًرا ما تخفي فیما ینقل عنھ  وكث، ومن المفید معرفة الجھة التي صدر عنھا التصرف،ھذا ":ثم یضیف
 ومن ھنا نجد أن كثیًرا مما نقل عنھ صور بأنھ شرع ،وال ینظر فیھ إال من جھة أن الرسول فعلھ أو قالھ أو أقره

 وقد كثر ذلك في األفعال ، وھو لم یكن في الحقیقة صادًرا على وجھ التشریع أصًال،أو دین وُسنة أو مندوب
 ونجد أیًضا أن ما صدر على وجھ اإلمامة أو القضاء قد ، أو بصفة العادة والتجاربالصادرة عنھ بصفتھ البشریة

 وقد تكون معرفة الجھة فیما ینقل من كل ،یؤخذ على أنھ تشریع عام ومن ذلك تضطرب األحكام وتختلط الجھات
 خالف بین العلماء  فیقع، وقد یشتبھ األمر على الناظر في معرفة الجھة التي صدر عنھا الفعل،ذلك واضحة جلیة
  .)١("في صفة التشریع

ثم ضرب فضیلتھ بعض األمثلة لما عده اختالفًا بین العلماء تبًعا الختالفھم في الجھة التي صدر عنھا 
من  "،"خذي وولدك ما یكفیك بالمعروف "،"من أحیا أرًضا میتة فھي لھ ": وقد تضمنت األمثلة أحادیث،التشریع

  .انتھى"  األحادیث التي أشار إلیھا المقال األول وھي،"قتل قتیًال فلھ سلبھ

 مما ال ، عن اللحیة ھو ما یدخل في األمور الشخصیة أو العاداتمن ھنا نعلم أن كل ما قالھ الرسول 
ِھ ُأْسَوٌة َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ َلَقْد َكاَن " بل وقد ال تدخل تحت باب ، أو ھو من الُسـنة التي ال تـُعد تشریًعا،ُیعد تشریًعا

 وقد جاءت في ، وصموده، وصبره، في شجاعتھ فإن ھذه أنزلت لیكون للمسلمین أسوة بالرسول ، "َحَسَنٌة
  .سورة األحزاب ولمناسبة معركة الخندق التي كانت امتحانًا رھیًبا للمؤمنین

 وقد یجعلھا ،د یحلقھا وق، وتصبح أمًرا خاًصا بصاحبھا الذي قد یطلقھا،وبھذا تخرج اللحیة من إطار الُسـنة
 فقد كانت ، وما أمر اللحیة في ھذا إال كأمر الحجاب،تأخذ أشكاًال معینة فلن یؤثر ھذا على اإلسالم في شيء

المرأة في الجاھلیة تضع على رأسھا خماًرا ال من باب التقوى والورع ولكن لحمایة رأسھا من التراب والشمس 
 ولكن ھناك ھیئات ومجموعات تقحمھا في ، خاصة تعود إلى صاحبھا، فھذه كلھا قضایا شخصیة،إلخ. .والمطر

 وإنھ لمن نكد الدنیا وانقالب األوضاع أن تصبح اللحیة ،اإلسالم حتى تخضع لوالیتھا وتوسع من إطار ھیمنتھا
  .والحجاب ھما رمز اإلسالم للرجال والنساء

 والحقیقة العملیة المجردة أن االحتفاظ ،"الفطرة"وھناك أحادیث عدیدة تنص على أن االحتفاظ باللحیة من 
 وعندما ، وكانت الفطرة المزعومة ھي الضرورة المادیة،بھا كان ألن حلقھا یتطلب االحتفاظ بموسى حاد

 ولیس أدل على ذلك ،توصلوا إلى األمواس وأصبح كل واحد یمكن أن یحلق وجھھ بأھون سبیل انتفت الضرورة
  .شعوب جمیًعا بصرف النظر عن الدین أو الدولةأن االحتفاظ باللحیة كان شأن ال

 واعتبروا ذلك من أكبر ما یمیز ،وقد دعم الذین ُیعدون حلق اللحیة من الكبائر دعواھم بحجة مخالفة الكفار
 وعند الظھور ، وسأوفر على نفسي مناقشة سالمة ھذه الفكرة أیام الرسول ، ویثبت صدق إیمانھم،المؤمنین

 ألف ني سأوجھ األنظار إلى قیمة ھذه الفكرة في العصر الحدیث فالمسلمون یعیشون الیوم بعد ولك،األول لإلسالم
 فھل األجدى ، وھو أمر فیما یتعلق بالعالقات بین الناس یخضع لتطورات عدیدة،تھوأربعمائة عام من نزول رسال

ون القبعات لبس المسلمون  فإذا كانوا یلبس،للمسلمین أن یظھروا كمجموعة مخالفة لما علیھ عموم البشریة
 وإذا كانوا یحلقون ذقونھم تركھا المسلمون إذا كان ھذا یمیزھم عن اآلخرین فإنھ من ناحیة أخرى یبعدھم ،العمائم

 فما من دولة یمكن أن تقیم حولھا ، وھي كلھا مجاالت لم یعد منھا ُبــًد،عن مجاالت التقارب والتعاون والمشاركة
 فالعالم الیوم یسیر نحو العولمة ، ولو فعلت لسلك إلیھا اآلخرون السموات المفتوحة،المواًرا تعزلھا عن العـأس

                                                
  .٥١٢ ــ ٥٠٩ وشریعة، المرجع السابق، ص اإلسالم عقیدة: محمود شلتوت) ١(
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نن یسیر علیھا المجتمع ـبحكم التطور الغالب وما التطور إال تحقیق المشیئة اإللھیة التي وضعھا اهللا تعالى في ُس
ین الذین یستأثرون بأسباب القوة  والمسلمون الیوم في موقف ضعف بالنسبة لغیر المسلم،وال یستطیع مخالفتھا

 سواء كانت ھذه القوة عسكریة حربیة تتمثل في متطلبات الحرب من طائرات وغواصات ومدافع ،العملیة
 إن مفاتیح ھذه ، أو كانت ھذه القوة قوة الصناعة واإلنتاج وما یماثلھا من قوة اقتصادیة،الخ. .وصواریخ وقنابل

 فالبد لھم من ، فلو أن المسلمین أرادوا أن ینتصروا في حرب،ال یدین باإلسالمالقوة كلھا ھي في ید الغرب الذي 
  .الخ. .في مجال الصناعة واإلنتاج وبالمثل إذا أرادوا التقدم ،الغربأسباب ووسائل الحرب التي ھي في ید 

 ،لومـفي مجال العباق ــ فھو س،"َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت"رآن ــ ولعل في مثلھ أشار الق،العصر عصر تعاون
 وال یمكن ، وال یمكن ھذا إال بأن نتعلم ھذه الفنون، سباق في مجال القوة العسكریة،باق في مجال الصناعاتـس

 البد أن ینتظم ، وتمكنھم البوح بأسرارھا،أن نتعلمھا إال بأن نخالطھم مخالطة حقیقیة تنفي السدود وتبعد الظنون
 والبد أن یتعلموا بفكرة أنھا ،یة والعمال المسلمون في المصانع األمریكیةالطلبة المسلمون في الجامعات الغرب

 ، ألن العداوة ال یمكن أن تكون أصًال تقوم علیھ الحیاة،مصلحة المسلمین دون أن یتطلب ھذا معاداة اآلخرین
عدل والحب والحریة وإنما تقوم على المحبة والتعایش في الحیاة والتعاون على الخیر واإلیمان بقیم المساواة وال

  .والعمل

قد ال نجد شعًبا یعتز بنفسھ وتقالیده وتاریخھ مثل الشعب الیاباني وقد استطاع أن یستدرك تخلفھ القدیم 
عندما أخذ بأسباب الحضارة التي تكفل العیش والقوة ولم یتردد لحظة في أن یلبس البدلة والبنطلون ویدع زیھ 

 أما ، ولكنھ احتفظ بھ في المناسبات فحسب،حقق ھذه المسایرة لو احتفظ بھ وما كان یمكن أن ی،القومي المعرقل
  .في الحیاة الیومیة فھو كبقیة الشعوب الحدیث

 وأن یكونوا سادة العالم ، فلنقــل لھم إذا كان غرضھم أن تكون العـزة للمسلمین،إذا لم یفھم بعض الناس ھذا
 فھل سیدخلون الحرب بالنبابیت أو الرماح أو السیوف في ،وأن یعلنوا الجھــاد وتھزم جیوشھم جیوش الكفار

 كیف إذن سیكون جھادھم ؟ فھال ،عصر الصواریخ والطائرات والحرب تنزل من السماء وال تدور على األرض
 لن یغنیھم شیئًا ، واجترار أحالم الیقظة عن الماضي البعید السعید،یكفیھم ھذا دلیًال على أن االنكفاء على النفس

 وأن یتعلموا وسائلھ حتى یمكن أن یكون لھم مكان على ھذه ،ما یغنیھم أن یدخلوا معركة العصر الحدیثوإن
  .األرض

* * *  

وقد أثار السلفیون في سورة حماسھم للطبیعة الخاصة الممیزة للمسلم نقطة أن المظھر مھم كالمخبر 
إن الحرص على المظھر قد یكون  ،دوه وھذا صحیح ولكن لیس بالمعنى الذي أرا،والشكل یتجاوب مع الجوھر

 ومعظم الناس یمیلون ، خاصة وأن المظھر سھل والمخبر صعب،إلى حد ما بدیًال عن الحرص على الجوھر
 فأسھل طریقة إلعطاء االنطباع بأن شخًصا ما ، ولكنھا ترى المظھر، وأن الناس ال تعلم المخبر،للجھد األقل

 ،"زبیبة الصالة" وأن تبدو على جبھتھ ، وأن یمسك سبحة،باًبا قصیًرا وأن یلبس جل،مسلم ھو أن یعفي لحیتھ
وھذا كلھ أسھل من أن یلتزم بضوابط الجوھر من التضحیة واإلنفاق والصبر والشجاعة وتحمل األذى واإلتقان 

ل األمر إلى  بل قد یص، إن صفة واحدة من ھذه الصفات تمثل عبئًا ثقیًال والتزاًما صعًبا،في العمل والوفاء بالوعد
إلى صور العبادة نفسھا فتؤدي الصالة وال تنھي عن المنكر أو تدفع إلى معروف " الشكالنیة"أن تصل ھذه 



٥٨        ــ ــ

 وھو ، ویقال مع ھذا ھو مصلي،اب العملــ أو في نوم أو على حس،ویمارس الصیام بینما النھار یقضى في نمیمة
  . وھو ملتزم بواجبات اإلسالم،صائم

 إن  فكما قلنا، أو أنھ من الفطرة، أو أن ذلك ُسنة،ھذا المجال الدعوة باالحتفاظ باللحیةومن العبث في مثل 
 ،االحتفاظ باللحى في الشرق والغرب كان لصعوبة حلقھا قبل التوصل إلى الموس التي تیسر وال تضر الناس

من أكبر اللحى " داروین"و " انجلز" وقد كانت لحیة ،والدلیل على ذلك أن اللحى كانت فاشیة لدى األوروبیین
  .التي رأینا صورھا

* * *  

 ویجد ، ویحیا مع الصحابة والتابعین واألئمة،إن من یقرأ كتابات السلفیین یعیش في ریاض الماضي
 أن ھذا كلھ أشبھ بزیارة ألحد  وآن لنا أن نعرف، واآلیات الصادعة كما فھمھا األسالف،األحادیث المتضافرة

 وال یدفعنا اإلعجاب بھا إلى أن ننخلع من حیاتنا وأن نعود لنعیش ، الماضي السحیقالمتاحف التي تعرض آثار
 ، على العكس، وال یعني ھذا أن نستغنى عن دیننا، وغیر مطلوب، وغیر ناجح،ع غیر ممكنـــ فھذا بالطب،معھم

 ، جوھر الدین باق ألن، ولننس المظھر ونتخلى عنھ،فلنفھم الجوھر ونتمسك بھ ،أن ھذا ھو ما یقضي بھ دیننا
 وال ، وال بجلباب، وھذا ال یرتبط بلحیة، مخرج من الظلمات إلى النور، منقذ من التیھ،وھو ھاد من الضاللة

 وال إلى عزة وكرامة ،وھو ال یؤدي إلى قلب سلیم وخلق كریم للفرد ، وإنما یرتبط باإلخالص، وال حجاب،ببرقع
د ــ فبھذه العوامل انتصر اإلسالم على عھ،وةــاة والقــخذ بأسباب الحیاألوقوة وسلطان للدولة وألنھ ال یعین على 

 وما كان ملبسھم أو طریقتھم في األكل أو احتفاظھم باللحى من وحى الدین أو ،د خلفائھ الراشدینــالرسول وعھ
ر ــ بل من جیل  وإنما ھي العادة والعرف التي تتغیر ــ والبد أن تتغیر ــ من عصر إلى عص،بًبا في انتصارھمـس

  .)٦٢األحزاب  ("َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال" ألن ھذه ھي ُســنة اهللا ،إلى جیل

  

 

   


