
 ١

 

  

ى عباده عن التقرب  احلمد هلل الذي مّن على أوليائه بالتأييد واإلسعاد ، وقضى على أعدائه باخلذالن واإلبعاد ، و
إليهم باملواالة والوداد ، وشدد يف ذلك وأبدى فيه وأعاد ، أمحده تعاىل على نعمه اليت ال حيصى هلا تعداد ، وأشكره وكلما شكر 

هللا وحده ال شريك له شهادة أَّدخرها ليوم التناد ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صفوة العباد ، أرسله  زاد ، وأشهد أن ال إله إال
هللا رمحة للعاملني وحجة على أهل الشقاق والعناد ، فبلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وبالغ يف البيان واإلرشاد ، اللهم صل 

ه الربرة األجماد ، الذين جاهدوا يف هللا حـق اجلهاد ، وصارموا أعداء هللا وجالدوهم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وأصحاب
ا رباها والوهاد ، وعلى من تبعهم بإحسان من حاضر وباد ، وسلم  غاية اجلالد ، حىت مأل اإلسالم مشارق األرض ومغار

  اما بعد تسليما كثريا:

ع عن امر ملم من امور الدين وخاصه ان كثري من املسلمني من العامه احلمد هلل قد وفقين هللا اىل هذا البحث املتواض
وبعض الدعاه الذين يغررون بالناس واتباع كل ناعق الذين الميزان هلم والعلم فيقولون الداعيه الفالين وهللا املستعان واهدي هذا 

  العمل املتواضع اىل والدي ووادليت غفر هللا هلا 

  لمات واملؤمنني واملؤمنات االحياء منهم واالمواتاللهم اغفر للمسلمني واملس

  بقلم عبدالقادر صاحل ضيف هللا مطهر

  ابو بشار االثري

  هـ٦/١١/١٤٢٩
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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده هللا فـال مضـل 
  ال إلـــــه إال هللا وحـــــده ال شـــــريك لـــــه، وأشـــــهد أن حممـــــًدا عبـــــده ورســـــوله. لـــــه، ومـــــن يضـــــلل فـــــال هـــــادي لـــــه، وأشـــــهد أن

  
  ﴿ياأيّهـــــــــــــــــــــا الّـــــــــــــــــــــذين ءامنـــــــــــــــــــــوا اّتقـــــــــــــــــــــوا هللا حـــــــــــــــــــــّق تقاتـــــــــــــــــــــه وال متـــــــــــــــــــــوتّن إالّ وأنـــــــــــــــــــــتم مســـــــــــــــــــــلمون﴾.

  
الّـذي ﴿ياأيّها الّناس اتّقوا رّبكم اّلذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـّث منهمـا رجـاًال كثـريًا ونسـاًء واتّقـوا هللا 

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءلون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واألرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إّن هللا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم رقيًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا﴾.
  

﴿ياأيّها اّلذين ءامنوا اتّقوا هللا وقولوا قـوًال سـديًدا يصـلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن يطـع هللا ورسـوله فقـد فـاز 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزًا عظيًمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا﴾.

  
ا كونوا قّوامني بالقسط شهداء هلل ولو علـى أنفسـكم أو أما بعد: فإن هللا عز وجل يقول يف كتابه الكرمي: ﴿ياأيّها اّلذين ءامنو 

مــا فــال تّتبعــوا اهلــوى أن تعــدلوا وإن تلــووا أو تعرضــوا فــإّن هللا كــان مبــا  الوالــدين واألقــربني إن يكــن غنيًّــا أو فقــريًا فــاهلل أوىل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريًا[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون خب   ]﴾.١تعمل

  
 شهداء بالقسط وال جيرمّنكم شـنآن قـوم علـى أال تعـدلوا اعـدلوا ويقول سبحانه وتعاىل: ﴿ياأيّها اّلذين ءامنوا كونوا قّوامني هلل

  ]﴾.٢هــــــــــــــــــــــــــــــــــو أقــــــــــــــــــــــــــــــــــرب للّتقــــــــــــــــــــــــــــــــــوى واّتقــــــــــــــــــــــــــــــــــوا هللا إّن هللا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــري مبــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعملــــــــــــــــــــــــــــــــــون[
  

ويقول سبحانه وتعـاىل: ﴿وال جيـرمّنكم شـنآن قـوم أن صـّدوكم عـن املسـجد احلـرام أن تعتـدوا وتعـاونوا علـى الـّرب والّتقـوى وال 
  ]﴾.٣ان واّتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا هللا إّن هللا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــديد العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب[تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاونوا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإلمث والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو 

  
وقال سبحانه وتعاىل: ﴿إّن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشـاء واملنكـر والبغـي يعظكـم لعّلكـم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّكرون[   ]﴾.٤ت
  

ــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــان ذا قــــــــــــــــــــــــــرىب[   ]﴾.٥وقــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــاىل: ﴿وإذا قلــــــــــــــــــــــــــتم فاعــــــــــــــــــــــــــدلوا ول
  

ؤال   .ء اآليات وما أشبههنأهل السنة أسعد الناس 

 َكثِـرياً" (األحـزاب : " َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكـاَن يـَْرُجـو اهللََّ َواْليَــْوَم اْآلِخـَر َوذََكـَر اهللََّ رب العزه يقول
 :  

   فقـــــــــــــد قـــــــــــــال تعـــــــــــــاىل فـــــــــــــان أســـــــــــــوتنا و قـــــــــــــدوتنا رســـــــــــــول هللا صـــــــــــــلى هللا عليـــــــــــــه و ســـــــــــــلم و ان طاعتـــــــــــــه مـــــــــــــن طاعـــــــــــــة هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْ اهللَّ َوالرَُّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَل َلَعلَُّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم تـُْرَمحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن " (آل عمـ   )١٣٢" َوَأِطيُع

﷽ 



 ٣

  
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبَالغُ    )٩٢ اْلُمِبُني (املائدة : َ◌وَأِطيُعوْا اهللَّ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َواْحَذُروْا َفِإن تـََولَّْيُتْم َفاْعَلُمواْ أَمنَّ

لدين، كما نعلم، ملصلحة العباد يف الدنيا واآلخرة، ومل يرتك رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم أمـراً يصـلح حـال املسـلمني يف جاء ا
الــدنيا، ويــرمحهم يف اآلخــرة، إالّ ودّهلــم عليــه صــغر هــذا األمــر أم كــرب. وكلنــا يعلــم أن اللحيــة ســنة مؤكــدة يعفيهــا املســلم تأســياً حببيبــه 

  ه و سلم،حممد صلى هللا علي

ان اللحية هي الفطـرة الـيت فطـر هللا عليهـا الرجـال عـن عائشـة رضـى هللا عنهـا قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم "  .١
ســواك واالستنشــاق ونتــف اإلبــط وحلــق العانــة ر وغســل الــرباجم وإعفــاء اللحيــة واعشــرة مــن الفطــرة قــص الشــارب وقــص األظفــا
  "املضمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وانتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم رواه
ان هللا سبحانه و تعاىل انبت شعراَ يف وجه الرجال و امرهم اال يزيلوها و ايضا انبت شعرا متفرقا يف منـاطق اخـرى يف الرجـل  اي

 و املرأة اال و هي العانة و حتت االبط و امرهم ان يزيلوها

سـاء فعـن عبـد هللا بـن عبـاس اللحية متيز الرجل عن املرأة بل هي من ابـرز مظـاهر الرجولـة و اخلشـونة و حالقهـا تشـبه بالن .٢
رضــي هللا عنهمــا قــال " لعــن رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم املتشــبهني مــن الرجــال بالنســاء و املتشــبهات مــن النســاء 

 بالرجال" رواه البخاري

 ولكن تأنيث الرجال عجيبُ          وما عجٌب أن النساء ترّجلت

سلم للرسول صلى هللا عليـه و سـلم و اقتـداءه بـه و قـال رسـول هللا و اللحية شعار املسلم و وسام السنة و دليل حب امل .٣
منهم عن بن عمر رضى هللا عنهما قـال رسـول هللا صـلى هللا  كما سيايت معنا  صلى هللا عليه و سلم يف أكثر من حديث

  عليه و سلم " خالفوا املشركني احفوا الشوارب و اعفوا اللحى "

ا  ء اللحى  على املومنني  وهو إعفاهللاحق يف  التمادي  هذا املوضوع ما رايته من البعضان الذي دفعين اىل الكتابه يف      ومبا ا
ا الزالت يف غربه   بني الناس وسنستعرض ماورد يف النهي عن حلق اللحيه واقوال اهل العلم يف ذلك قد وردت االحاديث اال ا

  . وهذه اقوال رسولنا الكرمي 
صحيح )  ) : جزوا الشوارب و أرخوا اللحى خالفوا اجملوس( م ). قال الشيخ األلباين( قال   عن أيب هريرة .١

  يف صحيح اجلامع ٣٠٩٢انظر حديث رقم : 
 . ) ال يأخذ أحدكم من طول حليته ، ولكن من الصدغني( .٢

و نعيم ) ، وأب٢/ ٢٦٠:$ضعيف جدًا$رواه ابن عدي ( ٧٨٢/ ١١الضعيفة واملوضوعة "  قال األلباين يف " السلسلة
أيب سعيد  ) عن عفري بن معدان عن عطاء عن١٨٧/ ٥) ، واخلطيب يف "تارخيه" (٣٢٤-٣٢٣/ ٣احللية" (" يف

  . "حمفوظة اخلدري مرفوعاً . وقال ابن عدي :"عفري بن معدان ؛ عامة رواياته غري
يب علقمـة قـال مسعـت بـن عبـد الـرمحن قـال حـدثنا سـفيان قـال حـدثنا عبـد الـرمحن بـن أ أخربنا عمرو بن علي قـال حـدثنا .٣

سـنن  األلبـاين : صـحيح يقـول قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم : أعفـوا اللحـى وأحفـوا الشـوارب قـال الشـيخ عمـر
  النَّسائي



 ٤

 حدثنا حيىي عن عبيد هللا قال أخربين نافع عن بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أخربنا عبيد هللا بن سعيد قال .٤
  سنن النَّسائي رب وأعفوا اللحى قال الشيخ األلباين : صحيحقال : أحفوا الشوا

عليـه وسـلم قـال لـيس منـا مـن وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده رضـي هللا عـنهم أن رسـول هللا صـلى هللا .٥
اه الرتمـذياليهـود اإلشـارة باألصـابع وإن تسـليم النصـارى بـاألكفرو  فإن تسـليم تشبه بغرينا ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى

القمــص إال تقصــوا النواصــي وأحفــوا الشــارب واعفــوا اللحــى وال متشــوا يف املســاجد واألســواق وعلــيكم والطــرباين وزاد وال
  (حسنه االلباين) صحيح الرتغيب والرتهيب. وحتتها األزر

الشــيخ ريـرة . قـالالشـوارب و غـريوا شـيبكم و ال تشــبهوا بـاليهود و النصـارى( حـم ) عـن أيب ه أعفـوا اللحـى و جـزوا .٦
  يف صحيح اجلامع ١٠٦٧األلباين : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 

الشيخ األلباين : (  أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى ( و ال تشبهوا باليهود )( الطحاوي ) عن أنس . قال .٧
  عند األلباين يف ضعيف اجلامع وما بني قوسني ضعيف ٢١٧ضعيف ) انظر حديث رقم : 

 )االلباين صححه( إرواء الغليل مرفوعا خالفوا املشركني أحفوا الشوارب وأوفو اللحى متفق عليه حديث ابن عمر .٨

حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن علقمة عـن بـن عمـر عـن النـيب أخربنا حممد بن بشار قال .٩
 سنن النَّسائي اين : صحيحهللا عليه وسلم قال : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى قال الشيخ األلب صلى

هريرة . قال الشيخ  وفروا اللحى و خذوا من الشوارب ( و انتفوا اإلبط و قصوا األظافري )( طس ) عن أيب .١٠
بني قوسني ضعيف عند األلباين  يف صحيح اجلامع وما ٧١١٣األلباين : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 

  ٦١٢٤انظر ضعيف اجلامع رقم : 
 $: ( 456 / 1 ) قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة “ من عرضها و طوهلاكان يأخذ من حليته  .١١

)  ٢/  ٢٤٣و ابـن عـدي (  ( ٢٨٨ص “ ( الضـعفاء “ ) و العقيلـي يف  ١١/  ٣موضـوع .أخرجـه الرتمـذي ( 
ة من طريق عمـر ابـن هـارون البلخـي عـن أسـام ( ٣٠٦“ ( أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم “ و أبو الشيخ يف 

  مرفوعا # بن زيد عن # عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
األلبـاين يف " السلسـلة الضـعيفة  قال) وفروا اللحى ، وخذوا من الشوارب ، وانتفوا اآلرباط ، واحذروا الفلقتني ( .١٢

) عـــن بشـــر بـــن الوليـــد : أخربنـــا ٤٠٤األوســـط" (" :$ضـــعيف جدًا$أخرجـــه الطـــرباين يف ٢٩٥/ ١٠واملوضـــوعة " 
كثـري عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة مرفوعـاً . وقـال :"مل يـروه عـن حيـىي إال  داود اليمـامي عـن حيـىي بـن أيب سـليمان بـن

  وهو مرتوك .وبشر بن الوليد صدوق ؛ لكنه كان قد خرف ؛ : سليمان" .قلت
“ ( ملوضوعة السلسلة الضعيفة و ا “ قال األلباين يف. “ أحفوا الشوارب و أعفوا اللحى ، و انتفوا الذي يف اآلناف .١٣

بـن واقـد الريبـوعي : حـدثنا إمساعيـل بـن مسـلم  ) عـن حفـص ١٠٢/١) :$ ضـعيف $ .رواه ابـن عـدي (  ٣/١٨٢
قال بعد أن ساق حلفـص هـذا أحاديـث أخـرى :و هـذه األحاديـث  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا و

قـد عنـه .قلـت : فاآلفـة مـن إمساعيـل بـن و هـذا احلـديث قـد رواه غـري حفـص بـن وا , أنكر مـا رأيـت حلفـص بـن واقـد
    الظاهر أنه املكي البصري الذي يكثر من الرواية عن احلسن البصري و هو ضعيف لسوء حفظه مسلم ، و

ضـعيف جـدا  $: ( ٥/٣٧٥“ ( السلسلة الضعيفة و املوضـوعة “ قال األلباين يف . “ خذ من حليتك و رأسك .١٤
مالــك النخعــي عــن حممــد بــن  ط ) مــن طريــق أيب - ٦٤٤٠ و ٢/٢٦٣/١“ ( الشــعب “ $أخرجــه البيهقــي يف 



 ٥

عليـه وسـلم رجـال جمفـل الـرأس و اللحيـة ، فقـال :  رأى النـيب صـلى هللا:“ املنكدر عن # جابر بـن عبـد هللا # قـال 
و أشـار رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم إىل حليتـه و رأسـه يقـول : ...  : ما شوه أحدكم أمـس ( كـذا األصـل ) قـال

ابـن  أبو مالك عبد امللك بن احلسني النخعي غري قوي ، و قد روينا عن حسان بن عطية عـن “: ه ، و قالفذكر “ 
مل يـذكر األخـذ مـن اللحيـة و  , املنكـدر عـن جـابر بـن عبـد هللا عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف الشـعث و الوسـخ

  مرتوك“ :“ التقريب “  و قال يف , .قلت : أبو مالك النخعي ضعيف جدا“ الرأس . وهللا أعلم 
 .) ال يأخــــــــــــــذ أحــــــــــــــدكم مــــــــــــــن طــــــــــــــول حليتــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــن مــــــــــــــن الصــــــــــــــدغني ( .١٥

) ، وأبــو ٢/ ٢٦٠:$ضــعيف جــدًا$رواه ابــن عــدي ( ٧٨٢/ ١١الضــعيفة واملوضــوعة "  قــال األلبــاين يف " السلســلة
أيب  ) عـن عفـري بـن معـدان عـن عطـاء عـن١٨٧/ ٥) ، واخلطيـب يف "تارخيـه" (٣٢٤-٣٢٣/ ٣احلليـة" (" نعـيم يف

حمفوظـة" . ويف "التقريـب" :"ضـعيف"  سعيد اخلدري مرفوعاً . وقال ابن عدي :"عفري بـن معـدان ؛ عامـة رواياتـه غـري
  ..قلت : ولبعضه شاهد موقوف

  -اليك بعض فتاوى اهل العلم:
  اجابه السائل عن اهم املسائل خمتصرا لالمام احملدث ايب عبدالرمحن مقبل بن هادي الوادعي

يقول (أحفو الشوارب وأعفـو اللحـى) (اللحـى) بضـم  يعترب واجبا وحلقها حمرم وحالق اللحيه يعترب فاسقا الن النيب  اعفاء اللحيه
مـا تعرفـو أن     متـال صـدره وقيـل لـبعض اصـحاب رسـول هللا  الالم وكسرها ويقول ايضا (أرخو اللحى) وكانت حليـه رسـول هللا 

  يقرا ؟ قالو باضطراب حليته . النيب 
واملسلم يكاد أن يذوب يف هذا اجملتمع فينبغي ان حيافض على السنن فهي تعطي الرجل هيبة بإذن هللا تعاىل إذا كـان يكـرم حليتـه   

     أي يتجنب ما يدنسها مث بعد ذلك ينبغي ان يتعاهدها باملشط ويتعاهدها بشيء من الطيب وبشيء من الدهن
شبها بالكفار والظـاهر أن أول مـن سـن هـذه السـنه السـيئه للمسـلمني هـم الصـوفيه كمـا يعترب تشبها بالنساء ويعترب ت وحلق اللحيه 

  يف (تلبيس ابليس) ابتلى هللا اإلسالم بالصوفيه .
) وقد ورد ذكر اللحيه يف القران وهارون يقول   واالخذ من طوهلا وعرضها مل يثبت اترك حليتك واعفها كما امرك به رسول هللا 

  االيه. )٩٤قَـْوِيل (مَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوَال ِبَرْأِسي ِإّينِ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فَـرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسرَائِيَل وَملَْ تـَْرُقْب َقاَل يَا اْبَن أُ 
م يطعنون يف أحاديث اللحيه ويقولون هي آحاد ويستدلو باحاديث  اليت التثبـت      وبعـض ومن عجيب أمر اصحاب اهلوى  أ
هل اللحى رمبا يعفو حليته خادع غشاش هذا ليس الذنب ذنب اللحيه والـذنب ذنـب ذلـك اجملـرم وإال فقـد كـان املشـركون مشـركني ا

ويعفــو حلــاهم فــرب شــخص حيلــق حليتــه واميانــه وحمبتــه للــدين اكثــر مــن بعــض الــذين يعفــون حلــاهم لكــن هــو فاســق ومرتكــب ملنكــر 
  دين.ولسنا خنرجه من ال وخمالف المر الرسول 

أو ثوابـه   الرسـول  نوأذا اعتقد أن اللحيه من القاذورات مثل العانه واإلبط  فهو يعتـرب كـافرا مرتـدا .فمـن اسـتهزى بشـيء مـن ديـ 
   )  ِإميَاِنُكْم  ) َال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُمتْ بـَْعدَ ٦٥ُقْل أَبِاهللَِّ َوَآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستَـْهزِئُوَن (أو عقابه كفر والدليل( 

  ؟ أو حلق بعضها ؟ س: ما حكم من حلق حليته 
حلق حليته بل  باعفا اللحيه وماورد عن النيب  الذي حيلق حليته يعترب فاسقا لالدله السابقه الذكر فالوامر متكاثره عن النيب    

وأقره بل حلق اللحى يعترب تشبها باعدا االسالم كانت حليته متال صدره وما ورد أيضا ان النيب ر راى رجال مسلما قد حلق حليته 
  ويعترب ايضا تشبها بالنساء .

اللحيــه تعتــرب زينــه  فالواجــب علــى املســلم ان حيــافض علــى اهليئــه االســالميه أينمــا كــان حــىت المييــع كمــا مــاع غــريه وهللا املســتعان   
ولو رايت من امللوك واالمراء فلـيس حبجـه احلجـه كتـاب هللا (والدعاه) من حيلق حليته فليس حبجه  ءمن فسقه العلما راىالرجل ولو 
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م متاثري باعـدا االسـالم سـواء كـانو  وسنه رسوله  أذا نضرت إىل اولئك العلماء الذين حيلقون حلاهم أو اىل امللوك والرؤسا لوجد
ـذا متتلمذين العدا االسالم أم كانو متتلمذين ملن تتلمذ ألعدا االسالم أم متـاثرين مبـن تـاث ر بأعـدا االسـالم فـال ينبغـي ان يقتـدي 

يقول (أعفــــوا)  والرسول السنه احق باالتباع وكذلك الذي ياخذ بعضها ويرتك بعضها هذا ايضا الجيوز له ان يفعل هذا او بذاك 
ر يأخـذ مـازاد علـى القبضـة ومعىن اعفـــو : اتركوها كما خلقها هللا وفرو أرخو وما جاء عن عبدهللا بن عمر أنه كان اذا حج او اعتم

  .فهذا ليس حبجه ألن احلجه كتاب هللا وسنه رسوله 
((امنـا الطاعـه يف املعـروف)) اللهـم إال  فان قلت انـين رمبـا أمـر إذا كنـت جنـديا اجلـواب الجيـوز لـك ان تطيـع يف هـذا الن النـيب    
  )انتهى.او تتعرض للقتل ، ختشى أن حيل بك من االذى ماال تتحمله نأ
  بن تيميه يف كتاب اقتضا السراط املستقيما

حـــدثين عـــن مالـــك عـــن أيب بكـــر بـــن نـــافع عـــن أبيـــه نـــافع عـــن عبـــد هللا بـــن عمـــر أن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم أمـــر بإحفـــاء 
  الشوارب وإعفاء اللحى

ـــــن عمـــــر، ـــــافع، عـــــن اب ـــــد، عـــــن ن ـــــن زي ـــــن حممـــــد ب ـــــع: حـــــدثنا عمـــــر ب ـــــن زري ـــــد ب ـــــن منهـــــال: حـــــدثنا يزي   حـــــدثنا حممـــــد ب
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: (خالفوا املشركني: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب). وكان ابن عمر: إذا حـج أو اعتمـر 

  قبض على حليته، فما فضل أخذه.
حدثنا حممد بن املثىن. حدثنا حيىي (يعين ابن سعيد). ح وحدثنا ابن منري. حدثنا أيب. مجيعا عن عبيدهللا، عن نافع، عن ابن 

  "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى مر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ قال:ع
قوله عمر بـن حممـد بـن زيـد أي بـن عبـد هللا بـن عمـر قولـه خـالفوا املشـركني يف حـديث أيب هريـرة عنـد مسـلم خـالفوا اجملـوس 

م كانوا يقصون حلاهم ومنهم من كان حيلقها قوله أحفوا ا مزة قطـع مـن االحفـاء وهو املراد يف حديث بن عمر فإ لشوارب 
لألكثر وحكى بن دريد حفى شاربه حفوا إذا استأصـل أخـذ شـعره فعلـى هـذا فهـي مهـزة وصـل قولـه ووفـروا اللحـى أمـا قولـه 
وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفري وهو اإلبقاء أي اتركوها وافرة ويف رواية عبيد هللا بن عمر عـن نـافع يف البـاب الـذي يليـه 

سيأيت حتريره ويف حديث أيب هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت باجليم واهلمزة أي أخروها وباخلاء املعجمة بال مهـز أي اعفوا و 
أطيلوها وله يف رواية أخرى أوفوا أي اتركوها وافية قال النووي وكل هذه الروايات مبعـىن واحـد واللحـى بكسـر الـالم وحكـى 

وهي اسم ملا نبت علـى اخلـدين والـذقن قولـه وكـان بـن عمـر إذا حـج أو اعتمـر ضمها وبالقصر واملد مجع حلية بالكسر فقط 
قبض على حليته فما فضل أخذه هو موصول بالسـند املـذكور إىل نـافع وقـد أخرجـه مالـك يف املوطـأ عـن نـافع بلفـظ كـان بـن 

ه فضل بفـتح الفـاء والضـاد عمر إذا حلق رأسه يف حج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه ويف حديث الباب مقدار املأخوذ وقول
املعجمة وجيوز كسر الضاد كعلم واألشهر الفتح قاله بن التني وقال الكرماين لعل بن عمر أراد اجلمع بني احللق والتقصري يف 
النسك فحلق رأسه كله وقصر من حليته ليدخل يف عموم قوله تعاىل حملقني رءوسكم ومقصرين وخـص ذلـك مـن عمـوم قولـه 

له على حالة غري حالـة النسـك قلـت الـذي يظهـر أن بـن عمـر كـان ال خيـص هـذا التخصـيص بالنسـك بـل  وفروا اللحى فحم
كــان حيمــل األمــر باالعفــاء علــى غــري احلالــة الــيت تتشــوه فيهــا الصــورة بــافراط طــول شــعر اللحيــة أو عرضــه فقــد قــال الطــربي 

رضـها وقـال قـوم إذا زاد علـى القبضـة يؤخـذ ذهب قوم إىل ظـاهر احلـديث فكرهـوا تنـاول شـيء مـن اللحيـة مـن طوهلـا ومـن ع
الزائد مث ساق بسنده إىل بـن عمـر أنـه فعـل ذلـك وإىل عمـر أنـه فعـل ذلـك برجـل ومـن طريـق أيب هريـرة أنـه فعلـه وأخـرج أبـو 
داود من حديث جابر بسند حسن قال كنا نعفي السبال إال يف حج أو عمرة وقوله نعفي بضم أوله وتشـديد الفـاء أي نرتكـه 

ا وهذا يؤيد ما نقل عن بن عمر فإن السبال بكسر املهملة وختفيف املوحدة مجع سبلة بفتحتـني وهـي مـا طـال مـن شـعر وافر 
م يقصرون منها يف النسك مث حكى الطربي اختالفا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم ال فأسـند  اللحية فأشار جابر إىل أ
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لـى قــدر الكـف وعـن احلســن البصـري أنــه يؤخـذ مـن طوهلــا وعرضـها مــا مل عـن مجاعـة االقتصــار علـى أخــذ الـذي يزيـد منهــا ع
يفحـش وعـن عطـاء حنـوه قـال ومحـل هـؤالء النهـي علـى منـع مـا كانـت األعـاجم تفعلـه مـن قصـها وختفيفهـا قـال وكـره آخــرون 

رض هلــا حــىت التعــرض هلــا إال يف حــج أو عمــرة وأســنده عــن مجاعــة واختــار قــول عطــاء وقــال إن الرجــل لــو تــرك حليتــه ال يتعــ
أفحش طوهلا وعرضـها لعـرض نفسـه ملـن يسـخر بـه واسـتدل حبـديث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النـيب صـلى هللا 
عليه وسلم كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا وهذا أخرجه الرتمذي ونقل عن البخاري أنه قال يف رواية عمر بـن هـارون 

ضعف عمر بن هارون مطلقا مجاعة وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وحتذيفها  ال أعلم له حديثا منكرا اال هذا اه وقد
وأمــا األخــذ مــن طوهلــا وعرضــها إذا عظمــت فحســن بــل تكــره الشــهرة يف تعظيمهــا كمــا يكــره يف تقصــريها كــذا قــال وتعقبــه 

تعــرض هلــا بتقصــري وال غــريه وكــأن النــووي بأنــه خــالف ظــاهر اخلــرب يف األمــر بتوفريهــا قــال واملختــار تركهــا علــى حاهلــا وأن ال ي
مراده بذلك يف غري النسك ألن الشـافعي نـص علـى اسـتحبابه فيـه وذكـر النـووي عـن الغـزايل وهـو يف ذلـك تـابع أليب طالـب 
املكــي يف القــوت قــال يكــره يف اللحيــة عشــر خصــال خضــبها بالســواد لغــري اجلهــاد وبغــري الســواد أيهامــا للصــالح ال لقصــد 

ستعجاال للشيخوخة لقصد التعاظم على األقـران ونتفهـا إبقـاء للمـرودة وكـذا حتـذيفها ونتـف الشـيب ورجـح األتباع وتبيضها ا
النووي حترميه لثبوت الزجر عنه كما سيأيت قريبا وتصفيفها طاقة طاقة تصـنعا وخميلـة وكـذا ترجيلهـا والتعـرض هلـا طـوال وعرضـا 

ظـر إليهـا إعجابـا وزاد النـووي وعقـدها حلـديث رويفـع رفعـه مـن عقـد على ما فيه من اختالف وتركهـا شـعثة إيهامـا للزهـد والن
حليته فإن حممدا منـه بـريء احلـديث أخرجـه أبـو داود قـال اخلطـايب قيـل املـراد عقـدها يف احلـرب وهـو مـن زى األعـاجم وقيـل 

عمـر فقـال لـيس املـراد أنـه  املراد معاجلة الشعر لينعقد وذلك من فعل أهل التأنيث تنبيه أنكر بن التني ظاهر ما نقـل عـن بـن 
كان يقتصر على قدر القبضة مـن حليتـه بـل كـان ميسـك عليهـا فيزيـل مـا شـذ منهـا فيمسـك مـن أسـفل ذقنـه بأصـابعه األربعـة 
ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول حليته قال أبـو شـامة وقـد حـدث قـوم حيلقـون حلـاهم وهـو أشـد ممـا نقـل عـن 

ا  ـم كـانوا يقصـو وقـال النـووي يسـتثىن مـن األمـر باعفـاء اللحـى مـا لـو نبتـت للمـرأة حليـة فإنـه يسـتحب هلـا حلقهـا اجملوس أ
ـــــــــــــــــاب املتنمصـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــه يف ب ـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــيأيت البحـــــــــــــــــث في ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــارب أو عنفق ـــــــــــــــــت هل ـــــــــــــــــو نب   وكـــــــــــــــــذا ل

لـه تعـاىل قوله باب اعفاء اللحى كذا استعمله من الرباعي وهو مبعىن الرتك مث قال عفـوا كثـروا وكثـرت أمـواهلم وأراد تفسـري قو 
يف األعراف حىت عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فقد تقدم هناك بيان من فسر قولـه عفـوا بكثـروا فأمـا أن يكـون 
مــزة قطــع وعلــى  أشــار بــذلك إىل أصــل املــادة أو إىل أن لفــظ احلــديث وهــو اعفــوا اللحــى جــاء بــاملعنيني فعلــى األول يكــون 

مـزة وصــل وقـد حكــى ذلـك  مـزة قطــع أكثـر وقــال بـن دقيــق العيـد تفســري الثـاين  مجاعــة مـن الشــراح مـنهم بــن التـني قــال و
االعفاء بالتكثري من إقامة السبب مقام املسـبب ألن حقيقـة االعفـاء الـرتك وتـرك التعـرض للحيـة يسـتلزم تكثريهـا وأغـرب بـن 

  ( أه)السيد فقال محل بعضهم
يعـاً َعـْن ُعبَـْيـُد اهللِّ، َعـْن نَـاِفٍع، َحّدثـََنا ُحمَّمُد ْبُن اْلُمثـَّىن. َحّدثـََنا َعـِن  َحيَْىيَ (يـَْعِين اْبَن َسِعيٍد). ح َوَحّدثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ. َحـّدثـََنا َأِيب. مجَِ

  اْبِن ُعَمَر، عِن الّنِيبّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: "َأْحُفوا الّشَواِرَب َوَأْعُفوا الّلَحىَ 
يد بن زجنويه حدثنا بن أيب أويس حدثنا أخي عن سـليمان بـن بـالل عـن حممـد بـن عبـد هللا أخربنا احلسن بن سفيان حدثنا مح

بن أيب مرمي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن فطرة اإلسالم الغسل يـوم 
ا وحتفـي حلاهــا فخـالفوهم حــدوا شـواربكم واعفــوا اجلمعـة واالســتنان وأخـذ الشــارب وإعفـاء اللحــى فـإن اجملــوس تعفـي شــوار

  حلاكم
حدثنا احلسن بـن علـي اخلـالل، أخربنـا عبـد هللا بـن منـري عـن عبيـد هللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال: قـال رسـول هللا 

  "احفوا الشوارب واعفوا اللحى". هذا حديث صحيح - صلى هللا عليه وسلم:



 ٨

قري ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بـن يعقـوب القاضـي ثنـا حممـد بـن أيب بكـر أخربنا أبو احلسن علي بن حممد امل
ثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد هللا بـن عمـر عـن نـافع عـن بـن عمـر عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال اعفـوا اللحـى وأحفـوا 

ري مـن طريـق آخـر عـن عبيـد هللا وزاد الشوارب رواه مسلم يف الصحيح عن حممـد بـن املثـىن عـن حيـىي بـن سـعيد ورواه البخـا
  فيه عمر بن حممد بن زيد عن نافع خالفوا املشركني

حـدثنا زهـري حــدثنا عبـد الـرمحن بــن مهـدي عـن ســفيان قـال مسعـت عبــد الـرمحن بـن علقمــة يقـول مسعـت بــن عمـر يقـول قــال 
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعفوا اللحى واحفوا الشوارب

دثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب هريـرة وعـن نـافع عـن بـن عمـر قـال أمرنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه حدثنا حممد بن بكار ح
  وسلم أن نأخذ من الشوارب ونعفي اللحى

  األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بإعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اللحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وإحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارب خمالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركني واجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

" خــالفوا املشــركني: أحفــوا عليــه وســلم:  ففــي الصــحيحني عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنــه، قــال: قــال رســول هللا صــلى هللا -وأيضــاً 

الشـــوارب وأوفـــوا اللحـــى " رواه البخـــاري و مســـلم وهـــذا لفظـــه، فـــأمر مبخالفـــة املشـــركني مطلقـــاً، مث قـــال: " أحفـــوا الشـــوارب وأوفـــوا 

وُموَنُكْم ُســوَء {َيُســاإلبــدال يقــع يف اجلمــل، كمــا يقــع يف املفــردات، كقولــه تعــاىل:  فــإن األوىل مــن بــدل الثانيــة اجلملــة وهــذه"اللحــى

َنـــاءَُكْم َوَيْســـَتْحُيوَن ِنَســـاءَُكْم}. ُوَن أَبـْ فهـــذا الـــذبح واإلســـتحياء: هـــو ســـوء العـــذاب، كـــذلك هنـــا: هـــذا هـــو املخالفـــة  اْلَعـــَذاِب يُـــَذحبِّ

ا أوًال بلفظ خمالفـة املشـركني دليـل علـى أن جـنس املخالفـة أمـر مقصـود للشـا ا هنا، لكن األمر  رع، وإن عينـت للمشركني املأمور 

هنا يف هذا الفعل، فإن تقدمي املخالفة علة تقدمي العام على اخلاص، كما يقـال: أكـرم ضـيفك أطعمـه وحادثـه، فـأمرك بـاإلكرام أوًال 

دليل على أن إكرام الضيف مقصود، مث عينت الفعل الذي يكون إكراماً يف ذلـك الوقـت، والتقريـر مـن هـذا احلـديث شـبيه بـالتقرير 

ال يصبغون فخالفوهم " وقد روى مسلم يف صحيحه عـن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه  من قوله: "

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم: " جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارب وأرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفوا اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ". 

صـود للشـارع، فعقـب األمـر بالوصـف املشـتق املناسـب، وذلـك دليـل علـى أن خمالفـة اجملـوس أمـر مق للشـارع أمرمقصود خمالفةاجملوس

أو بعـض علـة، وإن كـان األظهـر عنـد اإلطـالق: أنـه عامـة تامـة، هلـذا ملـا فهـم السـلف كراهـة وهو العلة يف هذا احلكـم، أوعلـةأخرى،

  كرهــــوا أشــــياء غــــري منصوصــــة بعينهــــا عــــن النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم مــــن هــــدي اجملــــوس.   -التشــــبه بــــاجملوس، يف هــــذا وغــــريه 

 عن حلق القفا، فقال: هـو مـن -يعين أمحد بن حنبل  -وقال املروذي: "سألت أبا عبد هللا  للمجوس خمالفة القفا حلق عن النهي

قيل لــ أيب عبـد هللا: يكـره للرجـل أن حيلـق قفـاه أو جهـه؟ فقـال: "أمـا أنـا فـال  -أيضاً  -فهومنهم".وقال  بقوم اجملوس،ومنتشبه فعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي".  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق قفــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ   أحل

ـــــــــــ -أيضـــــــــــاً  -وذكـــــــــــر     ـــــــــــال: "حـــــــــــف القفـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــكل اجملـــــــــــوس". بإســـــــــــناده، عـــــــــــن اهلي ـــــــــــد، ق ـــــــــــن محي   ثم ب



 ٩

  وعــن املعتمــر بــن ســليمان التيمــي قــال: "كــان أيب إذا جــز شــعره مل حيلــق قفــاه"، قيــل لــه مل؟ قــال: "كــان يكــره أن يتشــبه بــالعجم". 

 -سـنة، مـع أن الصـادق والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه باألعـاجم، وكـال العلتـني منصوصـة يف ال

ــــــــــــــــــــه.  ة هلــــــــــــــــــــؤالء وهــــــــــــــــــــؤالء، كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدمنا بيان   صــــــــــــــــــــلى هللا عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم، قــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــرب بوقــــــــــــــــــــوع املشــــــــــــــــــــا

  النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة بالنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال خمالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  " خـــــــــــــــــالفوا وعـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــن أوس رضـــــــــــــــــي هللا عنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال: قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول هللا صـــــــــــــــــلى هللا عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم:

م ال يصلون يف نعاهلم، وال خ    فافهم " رواه أبو داود، وهذا مع أن نزع اليهود نعاهلم مأخوذ عـن موسـى عليـه السـالم، اليهود فإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك}.  ملـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْخَلْع نـَْعَلْي   {َف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألهــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحور، خمالفــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالســـــــــــــــــــــــ   األمــــــــــــــــــــ

أكلـة  " فصـل مـا بـني صـيامنا وصـيام أهـل الكتـاب: عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه: قال قال رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم يف صــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر " رواه مســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الســــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكتــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألهـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور خمالفـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفطــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بتعجيـــ   األمـــ

أبـو داود، عـن أيب هريـرة رضـي هللا  -فيمـا رواه  -وهذا يدل على أن الفصل بني العبادتني: أمر مقصود للشارع، وقـد صـرح بـذلك 

  عنه 

  : قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجيري رمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هللا 
صـلى هللا عليـه وسـلم خمالفـا هلـدي املشـركني، كمـا يف [مسـتدرك احلـاكم ] مـن حـديث ابـن جـريج فصل: وقد كان هدي رسول هللا 

عن حممد بن قيس بن خمرمة عن املسور بن خمرمة رضي هللا عنهما، أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال: هـدينا خمـالف هلـديهم 
ه. ووافقه احلافظ الذهيب يف [تلخيصه]. وقـد رواه الشـافعي يف يعين: املشركني. قال احلاكم : صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجا

ـــــــــــــــــــــــن خمرمـــــــــــــــــــــــة مرســـــــــــــــــــــــال، ـــــــــــــــــــــــيس ب   [مســـــــــــــــــــــــنده] مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــريج عـــــــــــــــــــــــن حممـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: ٧(اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٦٦، الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـة ولفظه: هدينا خمالف هلدي أهل األوثان والشرك ، وقـد ثبـت عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم مـن عـدة أوجـه أنـه كـان يـأمر مبخال
م. فمن ذلك ما يف الصحيحني، و[مسـند اإلمـام أمحـد] و[جـامع الرتمـذي] و[سـنن النسـائي]  أعداء هللا تعاىل وينهى عن التشبه 

)،صـــحيح مســـلم ٥٥٥٣عـــن ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا قـــال: قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم: صـــحيح البخـــاري اللبـــاس (
)،مســند أمحــد بــن ٤١٩٩)،ســنن أبــو داود الرتجــل (١٢،ســنن النســائي الطهــارة ()٢٧٦٤)،ســنن الرتمــذي األدب (٢٥٩الطهــارة (

  .). خالفوا املشركني، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب٢/١١٨حنبل (

  االستهزاء باحليه



 ١٠

  الشيخ الدكتور صاحل ابن فوزان الفوزان
ــُتْم َتْســتَـْهزِئُوَن ال تـَْعَتــِذُروا ( ؛ ألن هــذا ال يدخلــه املــزاح واللعــب، وإمنــا الواجــب أن ١َقــْد َكَفــْرُمتْ بـَْعــَد ِإميَــاِنُكْم}أَبِــاهللَِّ َوآيَاتِــِه َوَرُســولِِه ُكْن

  حتـــــرتم هـــــذه األشـــــياء وتعظـــــم، وليخشـــــع عنـــــد آيـــــات هللا إميانـــــا بـــــاهلل ورســـــوله وتعظيمـــــا آلياتـــــه، واخلـــــائض الالعـــــب متـــــنقص هلـــــا.
ه، وأمــا الفعــل الصــريح؛ فمثــل مــد  : "القــول الصــريح يف-يرمحــه هللا  -قــال الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب  االســتهزاء هــذا ومــا شــا

  الشـــــــفة وإخـــــــراج اللســـــــان ورمـــــــز ومـــــــا يفعلـــــــه كثـــــــري مـــــــن النـــــــاس عنـــــــد األمـــــــر بالصـــــــالة والزكـــــــاة؛ فكيـــــــف بالتوحيـــــــد؟!" انتهـــــــى.
رب، أو ومثـــل هـــذا االســـتهزاء بالســـنة الثابتـــة عـــن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم ؛ كالـــذي يســـتهزئ بإعفـــاء اللحـــى وقـــص الشـــوا

  يستهزئ بالسواك... أو غري ذلك، وكاالستهزاء باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
  ، بــل قــد حكــى ابــن حــزم اإلمجــاع علــى أن قــص الشــارب وإعفــاء اللحيــة فــرض  ، إن القــول بتحــرمي حلــق اللحيــة لــيس قــوًال ألفــراد
    .  ) فــــــــــــــــــــــــوا اللحــــــــــــــــــــــــىخــــــــــــــــــــــــالفوا املشــــــــــــــــــــــــركني؛ أحفــــــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــــــوارب، وأع (   : واســــــــــــــــــــــــتدل حبــــــــــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ) ١٥٧ص  ( أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع   " مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     " مراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  ) ١٠ص (   " االختيـــــــــــــــارات   "   : انظـــــــــــــــر  " حيـــــــــــــــرم حلـــــــــــــــق اللحيـــــــــــــــة   "   : وقـــــــــــــــال شـــــــــــــــيخ اإلســـــــــــــــالم ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة رمحـــــــــــــــه هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطيب     .  " الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز حلقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وال نتفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   "   : وق

وهــذه الصــيغة عنــد أصــحابنا تقتضــي   "   : ملــا ذكــر بعــض األحاديــث الــواردة يف ذلــك؛ قــال  ) ١/٦١ (   " الفــروع   " ح يف وقــال ابــن مفلــ
   .  " التحرمي 

قــال: قــال يل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: "يــا رويفــع، لعــل احليــاة تطــول بــك  -رضــي هللا عنــه–وروى اإلمــام أمحــد عــن ُرويِفــع 

  ".١عقـــــــــد حليتـــــــــه أو تقلَّـــــــــد وتـــــــــراً أو اســـــــــتنجى برجيـــــــــِع دابـــــــــٍة أو عظـــــــــٍم فـــــــــإن حممـــــــــداً بـــــــــريء منـــــــــه"" فـــــــــأخرب النـــــــــاس أن مـــــــــن

هو: رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن احلارث من بين مالك بن النجار األنصاري َوِيلَ برقة وطرابلس فـافتتح إفريقيـة  ُرَويِفع:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ٤٧ســـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف بربقـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٥٦وتـــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــ

اً. وقيــل: معنــاه معاجلــة الشــعر؛ ليتعقَّــد ويتجعَّــد علــى وجــه  : قيــل: معنــاه مــاعقــد حليتــه يفعلونــه يف احلــروب مــن فتِلهــا وعقــدها تكــربُّ

  التأنُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم. وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدها يف الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة أو كفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

  : جعلـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــالدة يف عنقـــــــــــــــــــــه أو عنـــــــــــــــــــــق دابتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل الوقايـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــني.تقلـــــــــــــــــــــد وتـــــــــــــــــــــراً 

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج. -رةوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ–: أي أزال النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنجىا

ـــــــــــــــي رجيعـــــــــــــــاً ألنـــــــــــــــه رجـــــــــــــــع عـــــــــــــــن حالتـــــــــــــــه األوىل بعـــــــــــــــد أن كـــــــــــــــان عَلفـــــــــــــــاً.برجيـــــــــــــــع دابـــــــــــــــة   : الرجيـــــــــــــــع: الـــــــــــــــروث. مسُِّ

  : هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد يف حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريٌء منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

صـلى –أن هـذا الصـحايب سـيطول عمـرُه حـىت يـدرك أناسـاً خيـالفون هديـه  -صلى هللا عليـه وسـلم–: خيرب املعىن اإلمجايل للحديث

  )١٦٤٠الفتوى رقم ( (امللخص الفقهي الفوزان) يف اللحى الذي هو توفريُها - عليه وسلمهللا



 ١١

  فتاوى اللجنه الدائمه لالفتاء

ــــــــــــــــؤجروا. ــــــــــــــــوا ت ــــــــــــــــرون أن نصــــــــــــــــلي وراءه؟ أبين ــــــــــــــــب يف اجلــــــــــــــــامع هــــــــــــــــل ت ــــــــــــــــه خطي   س: رجــــــــــــــــل حــــــــــــــــالق حليت

خـالفوا املشـركني «أنـه قـال:  ن النـيب ج: حلق اللحية حرام؛ ملا رواه أمحد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنـه عـ

جــزوا الشــوارب وأرخــوا «أنــه قــال  ) وملــا رواه أمحــد ومســلم عــن أىب هريــرة ؟عــن النــيب ٤»(وفــروا اللحــى وأحفــوا الشــوارب

) واإلصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها واإلنكار عليه، ويتأكد ذلـك إذا كـان يف ٥»(اللحى خالفوا اجملوس

وإال وجـب الصـالة   يادي ديين وعلى هذا إن كان إماما ملسجد ومل ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلـك ومل حتـدث فتنـةمركز ق

وراء غــريه مــن أهــل الصــالح علــى مــن تيســر لــه ذلــك، زجــراً لــه وإنكــاراً عليــه، إن مل يرتتــب علــى ذلــك فتنــة، وإن مل تتيســر 

اجلماعة، وإن خيف من الصالة وراء غريه حدوث فتنـة صـلي وراءه؛  الصالة وراء غريه شرعت الصالة وراءه؛ حتقيقا ملصلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررين .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وارتكاب   درءا للفتن

ـــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــحبه وســـــــــــــــــــــــــلم . ـــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــد وآل ـــــــــــــــــــــــــق وصـــــــــــــــــــــــــلى هللا علـــــــــــــــــــــــــى نبين ـــــــــــــــــــــــــاهلل التوفي   وب

  اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واإلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ـــــدالعزيز  ـــــي، عب ـــــدالرزاق عفيف ـــــن غـــــديان، عب ـــــدهللا ب ـــــود، عب ـــــن قع ـــــدهللا ب ـــــم (عب ـــــازالفتوى رق ـــــن ب ـــــدهللا ب ـــــن عب   ) ١٦٤٠ب

ذي احلجة وهو مل يعلم، وذهب بعـد ذلـك يف اليـوم اخلـامس. فهـل جيـوز عليـه فـدي  ٢: رجل يريد احلج وحلق حليته يف ٣س

: إذا كــان حلقــه للحيتــه قبــل اإلحــرام فهــو عــاص حبلــق حليتــه، وعليــه أن يســتغفر هللا ويتــوب إليــه، وال فديــة عليــه، ٣أم ال؟ج

ــه وعــدم العــودة إىل حلقهــا أو قصــها؛ ألن النــيب ولكــن جيــ ــه إعفــاء حليت أمــر بإعفــاء اللحــى وإرخائهــا، وأمــر بقــص  ب علي

الشـوارب. وإن كـان بعــد اإلحـرام فقــد عصـى حبلقهــا وارتكـب حمظـوراً مــن حمظـورات اإلحــرام، وجيـب عليــه بارتكابـه أن يــذبح 

قرائهــا وال يأكــل منهــا، أو يطعــم ســتة مســاكني: كــل مســكني شــاة جتــزئ يف األضــحية يف مكــة يف أي وقــت، ويوزعهــا علــى ف

نصــف صــاع ممــا يطعــم منــه عــادة، أو يصــوم ثالثــة أيــام، إال أن يكــون ناســياً أنــه حمــرم حــني حلقهــا أو جــاهًال حتــرمي احللــق يف 

  اإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.

ـــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــحبه وســـــــــــــــــــــــــلم . ـــــــــــــــــــــــــا حممـــــــــــــــــــــــــد وآل ـــــــــــــــــــــــــق وصـــــــــــــــــــــــــلى هللا علـــــــــــــــــــــــــى نبين ـــــــــــــــــــــــــاهلل التوفي   وب

  العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واإلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  عبدهللا بن قعود، عبدهللا بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز



 ١٢

 ما حكم من يساوي حليته جيعلها متساوية مع بعضها البعض ؟ 

" قصـواأنه قال :  ج : الواجب إعفاء اللحية وتوفريها وإرخائها وعدم التعرض هلا بشيء ، ملا ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم
" متفــق علــى صــحته عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ، وروى البخــاري يف صــحيحهالشــوارب وأعفــوا اللحــى خــالفوا املشــركني 

" قصــوا الشــوارب ووفــروا اللحــى خــالفوارمحــة هللا عليــه عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم قــال : 
" جــزواوروى مســلم يف صــحيحه عــن أيب هريــرة رضــي هللا تعــاىل عنــه عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم أنــه قــال :  املشــركني 

  " . الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس 

وهذه األحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفريها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب ، هذا هو املشـروع وهـذا
  هو الواجب الذي أرشد إليه النيب عليه الصالة والسالم وأمر به . 

ةويف ذلــك تــأس بــه صــلى هللا عليــه وســلم وبأصــحابه رضــي هللا عــنهم  تهم وعــن مشــا وخمالفــة للمشــركني وابتعــادا عــن مشــا
فهـو خـربأنـه كـان يأخـذ مـن حليتـه مـن طوهلـا وعرضـها النساء ، وأما ما رواه الرتمذي رمحه هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

باطــل عنــد أهــل العلــم ال يصــح عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ، وقــد تشــبث بــه بعــض النــاس ، وهــو خــرب ال يصــح؛ ألن يف
  إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب . 

ذا احلديث الباطل وال أن يرتخص مبا يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمـة علـى اجلميـع وهللافال جيوز للمؤمن أن يتعلق 
ـَلُقْل َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإْن تـََولـَّويقول سبحانه : ِع الرَُّسوَل فَـَقْد َأطَاَع اهللََّ َمْن يُطِ يقول جل وعال :  َـا َعَلْيـِه َمـا محُِّ ْوا َفِإمنَّ

ــُني  ــَبالُغ اْلُمِب ــا َعَلــى الرَُّســوِل ِإال اْل ــُدوا َوَم ــُتْم َوِإْن ُتِطيُعــوُه تـَْهَت ْل ــا محُِّ ــْيُكْم َم ــوا اهللََّويقــول ســبحانه : َوَعَل ــوا َأِطيُع يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُن
ـٌرُكْنـُتْم تـُْؤِمنُـوَن بِـاهللَِّ وَ   َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تـَنَـاَزْعُتْم ِيف َشـْيٍء فَــُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َوالرَُّسـوِل ِإنْ  اْليَــْوِم اْآلِخـِر َذلِـَك َخيـْ

   وهللا ويل التوفيقَوَأْحَسُن تَْأِويًال 
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 حكم إعفاء اللحية 

  فقد سألين بعض اإلخوان عن األسئلة التالية : 

  هل تربية اللحية واجبة أو جائزة .  -١

  هل حلقها ذنب أو إخالل بالدين .  -٢

  هل حلقها جائز مع تربية الشنب .  -٣

عــن هــذه األســئلة : أن نقــول : صــح عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم مــا أخرجــه البخــاري ومســلم يف الصــحيحني مــن واجلــواب
" أحفـــوا الشـــوارب ووفـــروا اللحـــى خـــالفواحـــديث ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا قـــال : قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم : 

" جـزوا الشـوارب وأرخـوا" ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم : املشركني 
  " . وس اللحى خالفوا اجمل

" من ملوخرج النسائي يف سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
واحلافظ الشهري أبو حممد ابن حزم . ( اتفق العلماء على أن قص الشارب " قال العالمة الكبرييأخذ من شاربه فليس منا 

  وإعفاء اللحية فرض . ا . هـ . ) 

كثـري ال يتيسـر  -فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفري اللحـى وإكرامهـا وإرخائهـا  -واألحاديث يف هذا الباب وكالم أهل العلم 
من األحاديث وما نقله ابـن حـزم مـن اإلمجـاع يعلـم اجلـواب عـن األسـئلة الثالثـةاستقصاء الكثري منه يف هذه الكلمة ومما تقدم 

. وخالصــته أن تربيــة اللحيــة وتوفريهــا وإرخاءهــا فــرض ال جيــوز تركــه؛ ألن الرســول صــلى هللا عليــه وســلم أمــر بــذلك وأمــره علــى
  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا الوجوب ، كما قال هللا عز وجل : 

الف قول النيب صلى هللا عليهوهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفريه أو اختاذ الشنبات فذلك ال جيوز؛ ألنه خي
" وهذه األلفاظ األربعة " من مل يأخذ من شاربه فليس منا " الشوارب  " جزوا"" أحفوا الشوارب " قصوا الشوارب وسلم : 

وذلك كلها جاءت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويف اللفظ األخري وعيد شديد وحتذير أكيد ،
ى هللا عنه ورسوله واملبادرة إىل امتثال ما أمر هللا به ورسوله . ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء يوجب للمسلم احلذر مما 
الشارب واختاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من املعاصي ، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من مجلة الذنوب واملعاصي

  منها حلول غضب هللا ونقمته . اليت تنقص اإلميان وتضعفه وخيشى 

ة اجملـوس واملشـركني . وقـد علـم ويف األحاديث املذكورة آنفا الداللة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحـى وتقصـريها مـن مشـا
م منكر ال جيوز فعلـه؛ لقـول النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم :  " وأرجـو أن يكـون يف هـذا" مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم أن التشبه 

 اجلواب كفاية ومقنع . وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه . 

 األشياء اليت جيب توافرها يف املسلم؟ س : سائل من اململكة املغربية ، أرسل سؤاال واحدا يقول فيه : هل يعد إعفاء اللحية من 
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ج : جيــب علــى املســلم تــوفري حليتــه وإعفاؤهــا وإرخاؤهــا امتثــاال ألمــر ســيد األولــني واآلخــرين ورســول رب العــاملني حممــد بــن عبــد هللا 
املشــركني " وأعفــوا اللحــى ، خــالفوا " قصــوا الشــوارب عليــه مــن ربــه أفضــل الصــالة والتســليم ، حيــث قــال صــلى هللا عليــه وســلم : 

ا الشــوارب وأرخــوا اللحــى ، خــالفوا جــزو متفــق علــى صــحته مــن حــديث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا . وقــال صــلى هللا عليــه وســلم 
  خرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي هللا  اجملوس . 

 حكم حلق اللحية يف حق العسكري 

  من عبد العزيز بن عبد هللا بن باز إىل حضرة األخ . . . املكرم وفقه هللا ، آمني . 

  سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، بعده : 

ا  ١٣٩٥/  ٨/  ٤كتابكم املؤرخ  داه وما تضمنه من األسئلة كان معلوما ، وهذا نصها وجوا   هـ وصل وصلكم هللا 

  األول : ما حكم حلق اللحية يف حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم من قال يف حق احمللوق أنه خمنث . 

" قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني  واجلواب : حلق اللحية ال جيوز وهكذا قصها؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم :
" والواجب على املسلم طاعة الرسول صلى هللا عليه " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس " وقوله عليه الصالة والسالم : 

  اآلية . يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم وسلم يف كل شيء؛ لقول هللا سبحانه 

وأويل األمر هم : األمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم فيما يـأمرون بـه مـا مل خيـالف الشـرع فـإذا خـالف الشـرع مـا أمـروا بـه مل جتـب 
" ال طاعـة " وقولـه عليـه الصـالة والسـالم : " إمنـا الطاعـة يف املعـروف الشيء؛ لقول النيب صـلى هللا عليـه وسـلم : طاعتهم يف ذلك 

" وحكومتنــا حبمــد هللا ال تــأمر اجلنــدي وال غــريه حبلــق اللحيــة ، وإمنــا يقــع ذلــك مــن بعــض املســئولني ملخلــوق يف معصــية اخلــالق 
ذلـك ، والواجـب أن خيـاطبوا بـاليت مـي أحسـن وأن يوضـح هلـم أن طاعـة هللا ورسـوله مقدمـة علـى وغريهم ، فال جيـوز أن يطـاعوا يف 

طاعــة غريمهــا . أمــا قــول بعــض الوعــاظ : أن حــالق حليتــه خمنــث ، فهــذا كــالم قالــه بعــض العلمــاء املتقــدمني ومعنــاه املتشــبه بالنســاء؛ 
يظنـه بعـض العامـة اليـوم ، والـذي ينبغـي للـواعظ وغـريه أن يتجنـب ألن التخنث هو : التشبه بالنساء ، وليس معناه أنـه لـوطي كمـا 

ا مومهة فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حىت يتضح للسامعني مراده ، وحـىت ال يقـع بينـه وبـيهم مـا ال حتمـد عقبـاه هذه ا لعبارة أل
  ، وألن املقصود من الوعظ والتذكر هو إرشاد املستمعني وتوجيههم إىل اخلري وليس املقصود تنفريهم من احلق وإثارة غضبهم .

ا األعمال جواب مهم يتعلق حبكم حلق الل  حى واملعاصي وهل حتبط 

  من عبد العزيز بن عبد هللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم رئيس حترير جريدة عرب نيوز وفقه هللا . 

  سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، أما بعد : 

الصــفحة املخصصــة  يف ٧م صــفحة  ١٩٨٤/  ٢/  ٢٤فقــد اطلعــت علــى ترمجــة مــا جــاء يف جريــدتكم عــدد يــوم اجلمعــة املوافــق 
جـدة وهـذا نـص السـؤال : ( مـا حكـم اإلسـالم  ٧١٢٥للديانة جواب السؤال التـايل الـذي وردكـم مـن س . ر . خـان ص . ب . 
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عــن اللحيــة والشــارب؟ هــل يوجــد عقــاب معــني بعــد الوفــاة للــذي حيلــق اللحيــة؟ هــل حــالق اللحيــة يفقــد ثــواب عبادتــه واألعمــال 
ا يف حيات   ه؟ . الصاحلة اليت يأيت 

فرأيت اجلواب الذي نشرته اجلريدة قاصرا وليس وافيـا بـاملطلوب واجلـواب الصـحيح أن يقـال : إن إعفـاء اللحيـة وقـص الشـارب أمـر 
" متفـق " قصـوا الشـوارب واعفـوا اللحـى خـالفوا املشـركني مفرتض من الشارع صلى هللا عليه وسلم حيـث قـال فيمـا صـح عنـه : 

" جـــزوا علـــى صـــحته . وروى مســـلم يف صـــحيحه عـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا عنـــه قـــال : قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم : 
  " . الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس 

 أخذ األجرة على حلق اللحى حرام

  ون حلى بعض الناس فما حكم املال الذي يأخذونه بسبب عملهم ؟ س : بعض أصحاب صالونات احلالقة حيلق

ج : حلق اللحى وقصـها حمـرم ومنكـر ظـاهر ، ال جيـوز للمسـلم فعلـه وال اإلعانـة عليـه ، وأخـذ األجـرة علـى ذلـك حـرام وسـحت ، 
كان يعلم حكم هللا سبحانه يف   جيب على من فعل ذلك التوبة إىل هللا منه وعدم العودة إليه ، والصدقة مبا دخل عليه من ذلك إذا

حتـرمي حلــق اللحـى ، فــإن كــان جـاهال فــال حـرج عليــه فيمــا سـلف ، وعليــه احلـذر مــن ذلــك مسـتقبال ؛ لقــول هللا عـز وجــل يف أكلــة 
ويف ُب النَّــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخالِــُدوَن َفَمــْن َجــاَءُه َمْوِعظَــٌة ِمــْن َربِّــِه فَــانـْتَـَهى فَـلَــُه َمــا َســَلَف َوأَْمــرُُه ِإَىل اهللَِّ َوَمــْن َعــاَد َفُأولَئِــَك َأْصــَحاالربــا : 

قصــوا الشــوارب وأعفــوا اللحــى خــالفوا  عليــه وســلم أنــه قــال : الصــحيحني ، عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ، عــن النــيب صــلى هللا
  بن بازالمام اا                                                                              املشركني 

  العالمه حممد ابن العثيمني الشيخ

ــــــــــــــــــــــــئل الشــــــــــــــــــــــــيخ  ــــــــــــــــــــــــه وكرمــــــــــــــــــــــــه :  -ُس ــــــــــــــــــــــــق اللحــــــــــــــــــــــــي ؟  -رعــــــــــــــــــــــــاه هللا مبن   عــــــــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــــــــم حل

فأجاب بقوله : حلق اللحية حمرم ، ألنه معصية لرسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ، فـإن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال : " 

ـــــــــه خـــــــــروج عـــــــــن هـــــــــدي املرســـــــــلني إ ـــــــــوا الشـــــــــوارب " . وألن   ىل هـــــــــدي اجملـــــــــوس واملشـــــــــركني . أعفـــــــــوا اللحـــــــــى وُحف

هــي شــعر الوجــه واللحيــني واخلــدين ، مبعــىن أن كــل مــا علــى اخلــدين وعلــى اللحيــني  -كمــا ذكــره أهــل اللغــة   -وحــّد اللحيــة 

والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منهـا داخـل يف املعصـية أيضـاً ، ألن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال : " أعفـوا اللحـى 

ــه ال جيــوز أخــذ شــيء منهــا ، لكــن .. " وأرخــوا ا للحــى .." " ووفــروا اللحــى ..." . وأوفــوا اللحــى .. " وهــذا يــدل علــى أن

املعاصي تتفاوت فاحللق أعظم من أخـذ شـيء منهـا، ألنـه أعظـم وأبـني خمالفـة مـن أخـذ شـيء منهـا ، وهـذا هـو احلـق ، واحلـق 

عمل به إرضاًء هلل وطلباً لثوابه ؟ فال تقدم رضـا نفسـك وهـواك أحق أن يـُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما املانع من قبول احلق وال

  اه َي اْلَمْأَوى)والرفاق على رضا هللا ، قال تعاىل : (َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى فَِإنَّ اْجلَنََّة هِ 



 ١٦

 حكم حلق العارضني والذقن 

  لذقن؟ س : ما حكم حلق العارضني وترك ا

جـ : اللحية عند أئمة اللغة هي مـا نبـت علـى اخلـدين والـذقن . فـال جيـوز للمسـلم أن يأخـذ شـعر اخلـدين بـل جيـب تـوفر ذلـك
متفـق عليـه ، وقولـه عليـه الصـالةوارب وأعفـوا اللحـى خـالفوا املشـركني قصـوا الشـمع الـذقن لقـول النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم : 

عنـه إن الرسـول رواه البخاري يف الصحيح . وقـال ابـن عمـر رضـي هللاقصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املشركني والسالم : 
متفق على صـحته ، وروى مسـلم يف الصـحيح عـن أيب هريـرة رضـيأمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى عليه الصالة والسالم 

  جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اجملوس قال : هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

فيجب على املؤمنني توفري اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا حممد عليه الصالة والسالم ، ويف ذلك خري 
ة عظيم وإح ة املشركني والبعد عن مشا ياء للسنة مع التأسي بالنيب صلى هللا عليه وسلم وامتثال أمره ، ويف ذلك ترك مشا

م قد خالفوا الشرع املطهر وخالفوا أمر الرسول  م لكو النساء والواجب على املؤمن أن ال يغرت بكثرة احلالقني وأال يتأسى 
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه هاديا ومبشرا ونذيرا الذي قال فيه جل وعال : صلى هللا عليه وسلم الذي بعثه هللا 

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهمْ وقال فيه سبحانه :  َفانـْتَـُهوا وقال فيه عز وجل : َعَذاٌب أَلِيٌم  فَـْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبـَُهْم ِفتـْ
ا اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمْن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ َوَمْن يُِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتهَ 

يف آيات كثريات حيث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى هللا ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني 
 عليه وسلم وحيذر فيها من معصية هللا سبحانه ومعصية رسوله . وهللا املوفق . 

فهرس فتاوى ومقاالت بن باز
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 هل جيوز حلق اللحية ملن خيشى الفتنة؟ 

  كان الرجل يف بلد ال يستطيع أن يرخي حليته فتكون حليته مصدر شبهة هل له ؟حلقها س : إذا  

ـا مـن أجلهـا ج : ليس له ذلك ، بل عليه أن يتقي هللا وجيتنب األشياء اليت تسبب أذاه ، فإن الذين حياربون اللحى ال حياربو
ــا مــن أجــل بعــض مــا يقــع مــن أهلهــا مــن غلــو وإيــذاء وعــدوان ، فــ إذا اســتقام علــى الطريــق ، ودعــا إىل هللا باللســان ،، حياربو

ووجه الناس إىل اخلري ، أو أقبل على شأنه ، وحافظ على الصالة ، ومل يتعرض للناس ما تعرضوا له ، هذا الـذي يقـع يف مصـر
هلـــم وغريهـــا إمنـــا هـــو يف حـــق أنـــاس يتعرضـــون لـــبعض املســـئولني مـــن ضـــرب وقتـــل أو غـــري ذلـــك مـــن اإليـــذاء ؛ فلهـــذا يتعـــرض

املســـئولون . فالواجـــب علـــى املـــؤمن أال يعـــرض نفســـه للـــبالء ، وأن يتقـــي هللا ويرخـــي حليتـــه ، وحيـــافظ علـــى الصـــالة ، وينصـــح
م وال بشـتمهم ولعـنهم ، ولكـن بـالكالم الطيـب اإلخوان ولكن بالرفق ، بالكالم الطيب ، ال بالتعدي على الناس ، وال بضر

وال سـيما يف هـذا العصـر ، هـذاإن الرفق ال يكون يف شـيء إال زانـه وال ينـزع مـن شـيء إال شـأنه    قال واألسلوب احلسن ،
للدنيا ، فال بـد مـن الصـرب العصر عصر الرفق والصرب واحلكمة ، وليس عصر الشدة . الناس أكثرهم يف جهل ، يف غفلة إيثار

، وال بـــد مـــن الرفـــق حـــىت تصـــل الـــدعوة ، وحـــىت يبلـــغ النـــاس وحـــىت يعلمـــوا .ونســـأل هللا للجميـــع اهلدايـــة . نشـــرت يف جريـــدة
 هـ . ١٤١٥/  ١١/  ١٥) ليوم اجلمعة املوافق  ٥٣٢املسلمون يف العدد ( 

  ؟حكم طاعتك لوالدك يف حلق اللحية . ما

ول : أفيدك : بأنه ال جيوز لك طاعة والدك يف حلق اللحية ، بل جيب توفريها وإعفاؤها ، لقول النيب صلى فجوابا عن السؤال األ
وإعفاء  إمنا الطاعة يف املعروف لقوله صلى هللا عليه وسلم :  أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني هللا عليه وسلم : 

طالح الفقهي . ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمر بذلك ، واألصل يف األمر الوجوب اللحية واجب وليس بسنة حسب االص
  . ، وليس هناك صارف عنه

  قال االمام حممد ابن عبدالوهاب يف مسائل اجلاهليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اجلاهليــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أهــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خمالفــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث: حكــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثالــ   املبحــ

م أو يف أعيـادهم، لقد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة على وجوب خمالفة أهل اجلاهلية، وحت م، سواء يف عبادا رمي التشبه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــــــــــ   .١وأمجــــــــــــــــــــــــــ

ــا، مــع االســتدالل لكــل داللــة بــنص أو أكثــر، فكانــت علــى النحــو  ولكثــرة النصــوص الــواردة يف هــذا، اجتهــدت يف حصــر دالال

  اآليت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريح باملخالفــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أوال: األمــــــــــــــــــــــــ

م صــرحية يف األمــر مبخالفــة أهــل اجلاهليــة، ممــا يعــين وجــوب خمــالفتهم، ألن األمــر جــاءت أحاديــث عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســل



 ١٨

  ، وال صــــــــــــــــارف هنــــــــــــــــا، ومـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه األحاديــــــــــــــــث مــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأيت:٢يقتضــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــوب مــــــــــــــــا مل يصـــــــــــــــــرفه صــــــــــــــــارف

  .٣عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال: "خــالفوا املشــركني: أحفــوا الشــوارب، وأوفــوا اللحــى"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيم ( ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط املســـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اقتضـــــــــــــــــــــــــــــ   )٣٢٠و١/٨٢انظــــــــــــــــــــــــــــ

ــــوذاين (١/٢٢٤انظــــر: "العــــدة يف أصــــول الفقــــه" أليب يعلــــى ( ٢ ــــد" أليب اخلطــــاب الكل )، "احملصــــول يف علــــم ١/١٤٥)، "التمهي

  ، وغريهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــب االصــــــــــــــــــول١٩٣)، روضــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــاظر ال بــــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــــة ص٢/٦٦األصــــــــــــــــــول" للــــــــــــــــــرازي (

) ١/١٢٢( -كتاب الطهارة-) ومسلم يف صحيحه٧/٥٦(-باب تقليم األظافر -باسكتاب الل–أخرجه البخاري يف صحيحه  ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.٢٥٩ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ، واللفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعــن أيب أمامــة رضــي هللا تعــاىل عنــه قــال: "خــرج رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم علــى مشــيخة األنصــار، بــيض حلــاهم، فقــال: يــا  

رسول هللا إن أهل الكتـاب يتسـرولون وال يـأتزرو، فقـال صـلى هللا معشر األنصار محروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال فقلنا: يا 

عليه وسلم تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتـاب، قـال فقلنـا يـا رسـول هللا إن أهـل الكتـاب يتخففـون وال ينتعلـون، قـال: فقـال النـيب 

ويـوفرون  ١ إن أهل الكتاب يقّصـون عثـانينهمصلى هللا عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا يا رسول هللا

.أخرجـــه أمحـــد يف مســـنده ٣، فقـــال النـــيب صـــلى هللا عليـــه وســـلم قصـــوا ســـبالكم ووفـــروا عثـــانينكم، وخـــالفوا أهـــل الكتـــاب"٢ســـباهلم

ال ): "رجـــال أمحـــد رجـــال الصـــحيح، خـــ ١٣١/ ٥)، قـــال اهليثمـــي يف جممـــه الزوائـــد (٢٨٢/  ٨) والطـــرباين يف الكبـــري ( ٥/٢٦٤(

)، واأللبــــاين يف السلســــلة ١٠/٣٦٧(  ّســــن إســــناد أمحــــد ابــــن حجــــر يف فــــتح البــــاريحالقاســــم، وهــــو ثقــــة وفيــــه كــــالم ال يضــــر" و 

  ).٣/٢٤٩(   الصحيحة

بـُُّه {َوِإِذ ابـْتَـلَـى ِإبـْـرَاِهيَم رَ  تعـاىل   : احلـاكم والبيهقـي مـن حـديث ابـن عبـاس موقوفًـا يف تفسـري قولـه ىوروا     لنيل االوطار اجلـزء االو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ِبَكِلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت }     . مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس ومخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس يف اجلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكره  : ق

    . وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم الكـــــــــــــــالم علـــــــــــــــى قـــــــــــــــص الشـــــــــــــــارب والســـــــــــــــواك وقـــــــــــــــص األظفـــــــــــــــار ونتـــــــــــــــف اإلبـــــــــــــــط وحلـــــــــــــــق العانـــــــــــــــة

أوفــوا  " أخــرى ملســلم ويف روايــة   " وفــروا اللحــى " ويف روايــة للبخــاري   . إعفــاء اللحيــة توفريهــا كمــا يف القــاموس  " وإعفــاء اللحيــة "   : قولــه

يكــره حلــق   : وهــو مبعنــاه وكــان مــن عــادة الفــرس قــص اللحيــة فنهــى الشــارع عــن ذلــك وأمــر بإعفائهــا قــال القاضــي عيــاض  " اللحــى

وأمــا األخــذ مــن طوهلــا وعرضــها فحســن وتكــره الشــهرة يف   .  ] هكــذا باحلــاء والــراء ولعلــه حمــرف عــن حتليقهــا [ اللحيــة وقصــها وحتريفهــا 

   ا كما تكره يف قصها وجزهاتعظيمه



 ١٩

  الشيخ صاحل ال الشيخ

  / هـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــرك الســـــــــــــــــــــــنة يُـــــــــــــــــــــــذم علـــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــل حلـــــــــــــــــــــــق اللحيـــــــــــــــــــــــة وقيـــــــــــــــــــــــام الليـــــــــــــــــــــــل؟٤س

ـا السـنة الـيت هـي قسـيمة الواجـب واحملـرم واملكـروه وجنـو ذلـك، ال إمنـا نعـين بالسـنة هـي  ج/ السنة يف كالمنـا الـذي قـدمناه ال نعـين 

ْيِه َوَسلََّم يف حياته كلها يف أبواب التوحيد يعين يف باب االعتقاد ويف باب الفقه ويف باب العمل مبجموعها طريقة النيب َصلَّى هللاُ َعلَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تركهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا االعتبار اآلخر اليت هي السنة عند الفقهاء مبعىن املندوب هذا ال يذم علـى تركهـا، لكـن السـنة إذا كانـت منقولـة عـن  أما السنة 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقد تكون واجبة مثل إعفـاء اللحـى فقـد جـاءت فيهـا أحاديـث كثـرية تـأمر بإعفـاء اللحيـة فإعفـاء اللحيـة النيب َصلَّى 

واجب وحلف اللحية حرام ال جيوز، وهلذا إن قلنا إن إعفاء اللحية ومـن السـنة ال نعـين بـذلك السـنة ال يـذم مـن مل يفعلهـا يعـين أن 

ــِه مــن مل يفعلهــا فــال حــرج ع ليــه، ال، نقــول الســنة هنــا مبعــىن الطريقــة وإال فتــوفري اللحــى وإعفاءهــا واجــب؛ ألن النــيب َصــلَّى هللاُ َعَلْي

ويف روايــة » أرخـوا اللحــى«ويف روايــة » أعفــوا اللحـى وقصــوا الشــوارب خـالفوا املشــركني«َوَسـلََّم ثبــت عنـه يف أحاديــث كثــرية أنـه قــال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا اللحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.» وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م حلــق اللحيــة أو تقصــريها، ولــذا جــاء النــيب َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم وجــاء يف هــذه  فاملشــركون واجملــوس كــان مــن ســيماهم ومــن ديــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اللحيـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتهم بإعفــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمر مبخــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة ب   الشــــــــــــــــــــ

، فــإن املســلم وإعفــاء اللحيــة مــثال ملــا ســأل الســائل عنــه ال يظــن أنــه أمــر خفيــف ال تبــع لــه، ال، لكنــه أمــر يــدل علــى بــاطن صــاحبه

يف أي أمــر، فمــن  الـذي أســلم نفســه هلل واتبــع رســول هللا َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ال يســعه أن خيــالف رســول هللا َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ 

ا هلا عنده أخوات، كما قال السلف الصاحل رضوان هللا عليهم: إذا رأيت العبد يعمـل ا ـا خالفه يف مسألة فاعلم أ ملعصـية فـاعلم أ

ــــــــــــــــــــــــــده أخــــــــــــــــــــــــــوات. ــــــــــــــــــــــــــاعلم أن هلــــــــــــــــــــــــــا عن ــــــــــــــــــــــــــد يعمــــــــــــــــــــــــــل باحلســــــــــــــــــــــــــنة ف ــــــــــــــــــــــــــت العب ــــــــــــــــــــــــــده أخــــــــــــــــــــــــــوات وإذا رأي   عن

ـــــــــــــــــــــــــل املعصـــــــــــــــــــــــــية جتـــــــــــــــــــــــــر إىل املعصـــــــــــــــــــــــــية. ـــــــــــــــــــــــــال يظـــــــــــــــــــــــــن أن املعصـــــــــــــــــــــــــية تكـــــــــــــــــــــــــون معصـــــــــــــــــــــــــية مبفردهـــــــــــــــــــــــــا، ال ب   ف

  ومن ترك الواجب يُذم على ذلك.

حكم هذا العمل ومـا حـدود اللحيـة، وهـل يصـلى  / ُلوحظ يف اآلونة األخرية على الشباب امللتزم األخذ من اللحية ختفيفا، فما١٩

  وراء اإلمــــــــــــام الرمســــــــــــي، آمــــــــــــل التكــــــــــــّرم بتفصــــــــــــيل مســــــــــــألة بدعيــــــــــــة األســــــــــــابيع املتكــــــــــــررة املســــــــــــاجد الشــــــــــــجرة إىل آخــــــــــــره؟

ج/ أمــا حكــم األخــذ مــن اللحيــة، فحلــق اللحيــة حــرام باإلمجــاع نــص ابــن حــزم علــى حتــرمي حلــق اللحيــة باإلمجــاع، وكــذلك غــريه، 



 ٢٠

  ب األربعــــــــــــــــــــــة خيتلفــــــــــــــــــــــون يف هــــــــــــــــــــــذه املســــــــــــــــــــــألة مــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــث حتــــــــــــــــــــــرمي احللــــــــــــــــــــــق أْصــــــــــــــــــــــال.وعلمــــــــــــــــــــــاء املــــــــــــــــــــــذاه

خــالفوا اجملــوس «فالــذي دلــت عليــه األدلــة الواضــحة يف الســنة بألفــاظ خمتلفــة أّن إعفــاء اللحيــة مــأمور بــه قــال عليــه الصــالة والســالم 

، »أكرمـوا اللحـى«، وقـال »وّفروا اللحـى«ل ، ويف رواية ثالثة قا»أرخوا اللحى«ويف رواية أخرى قال » أعفوا اللحى وحفوا الشوارب

ا، وأن حلق اللحية حرام، وقد روى ابن السعد وغريه أن رجال جـاء إىل النـيب ( مـن اجملـوس  وهذا يدل على أن هذه األمور مأمور 

» أن تفعـل هـذا؟ من أمـرك«وكان حالق اللحية وكان موّفر الشارب جدا فانصرف عنه عليه الصالة والسالم فلما أقبل عليه قال له 

  يعين اللحية.» وأعفي هذه«يعين شاربه » ولكن هللا أمرين أن آخذ من هذا«فأجابه الرجل، فقال عليه الصالة والسالم 

 اجلزء الرابع - أضواء البيان 

  ِبَرْأِسي}ذكر جّل وعال يف هذه اآلية الكرمية: أن هارون قاله ألخيه موسى {يَا اْبَن أُمَّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوال 

  هذه اآلية الكرمية بضميمة آية "األنعام" إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآين على إعفاء اللحية وعدم حلقها.

  حافظ بن أمحد حكميمعارج القبول 

ذكر مــا تيســر منهــا وردت عـدة أحاديــث يف صــفة خـامت النبــوة بــني كتفيـه آيــة بــاهرة وداللــة ظـاهرة علــى أنــه النـيب بعــده ال بــأس أن نـ
فروى البخاري ومسلم عن السائب عبد هللا بن يزيد رضي هللا عنه قال ذهبت يب خاليت اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت 
يا رسول هللا إن ابن أخيت وقع فمسح رأسي ودعا يل بالربكة وتوضأ فشربت من وضوئه مث قمت خلف ظهره فنظرت اىل خـامت بـني  

احلجلة وملسلم عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مشط مقدم رأسـه وحليتـه  كتفيه مثل زر
وكــان إذا ادهــن مل يتبــني وإذا شــعث رأســه تبــني وكــان كثــري شــعر اللحيــة فقــال رجــل وجهــه مثــل الســيف قــال بــل كــان مثــل الشــمس 

  والقمر

  اخلضاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقب  : ق

شريك له، وأشهد أّن حممًدا عبـده  العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال مد هلل رباحل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغـش، وال أنقـل إال مـا كـان  نقلتها ليتضح خطأ من خيضـب بالسـواد ملـا فيـه مـن اخلضاب وبعد: فهذه بعض األحاديث الواردة يف
ــــــــاب هللا أو ســــــــنةمــــــــن حــــــــديث رســــــــول هللا ــــــــه وســــــــلم ، إذ ال حجــــــــة إال يف كت ــــــــه وعلــــــــى آل  .رســــــــول هللا صــــــــلى هللا علي

 ) مع "الفتح": حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أيب٤٧٦ص ١٢صحيحه" (ج" قال االمام البخاري رمحه هللا يف

آلـه وسـلم: ((إّن اليهـود والّنصـارى ال   عليـه وعلـىسـلمة وسـليمان بـن يسـار عـن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه قـال: قـال النـيب صـلى هللا
ــــــــــــــــــه ) مــــــــــــــــــن٤٤ص ٢رراه مســــــــــــــــــلم (ج))يصــــــــــــــــــبغون فخــــــــــــــــــالفوهم ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــن عيين  .طريــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــفيان ب



 ٢١

) قــال رمحــه هللا: حــدثين أبوالطــاهر ٤٤ص ٢اإلمــام مســلم رمحــه هللا (ج هــذا احلــديث مطلــق يتنــاول أي صــباغ، لكنــه قّيــد مبــا رواه
مّكة ورأسه وحليته كالثّغامـة  ج عن أيب الزبري عن جابر بن عبدهللا قال: أيت بأيب قحافة يوم فتحوهب عن ابن جري أخربنا عبدهللا بن

 .))غــــــــــّريوا هــــــــــذا بشــــــــــيء، واجتنبــــــــــوا الّســــــــــواد)) :بياًضــــــــــا فقــــــــــال رســــــــــول هللا صــــــــــلى هللا عليــــــــــه وعلــــــــــى آلــــــــــه وســــــــــلم

 .الّســـــــــــــــــــــــــــــواد)). مدرجـــــــــــــــــــــــــــــة ومل يصـــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــــــــــــــم أن قولـــــــــــــــــــــــــــــه: ((واجتنبـــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم اإلدرا 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذ األصـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ج،ـ

ــذا احلـديث قـال: قلـت أليب الـزبري ــ وأمـا مـا رواه اإلمـام أمحــد مـن2 قــال:((جّنبوه  :أن زهـري بـن معاويـة ســأل أبـا الـزبري ملـا حدثـه 
نسي حديثه بعد ما حـدث بـه، وهـذا رسـول هللا صـلى هللا  الّسواد))؟ قال: ال. فمبّين على أن أبا الزبري قد نسي وكم من حمدث قد

الصـحيح أنـه  هللا فالنًا لقد ذّكرين آية كـذا كنـت أنسـيتها))، وقـد صـرح احلـافظ يف "النخبـة" أنّ  م يقول: ((رحمعليه وعلى آله وسل
 ـــــــــــــــــــذا، ال يـــــــــــــــــــرد احلـــــــــــــــــــديث لنســـــــــــــــــــيان الشـــــــــــــــــــيخ، إال أن يقـــــــــــــــــــول: كـــــــــــــــــــذب علـــــــــــــــــــّي، مل أحدثـــــــــــــــــــه

ــ مث إنــه قــد تــابع ابــن جــريج ليــث كمــا عنــد ابــن ماجــة واإلمــام أمحــد، وهــو ليــث3 لكنــه يصــلح يف الشــواهد  بــن أيب ســليم خمــتلط، ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .واملتابعــــــــــــــــــــــــــــ

 ): ثنـا حممـد بـن سـلمة احلـراين عـن هشـام عـن حممـد بـن١٦٠ص ٣اإلمـام أمحـد رمحـه هللا (ج ــ وللحـديث شـاهد صـحيح، قـال4

إّن رسول هللا صـلى هللا عليـه وعلـى  :سريين قال: سئل أنس ابن مالك عن خضاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فقال
وعمر بعده خضبا باحلّناء والكتم، قال: وجاء أبوبكر بأبيه أيب قحافـة إىل رسـول  لم مل يكن شاب إالّ يسريًا، ولكّن أبا بكرآله وس

هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم فقـال  صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم يـوم فـتح مّكـة حيملـه، حـّىت وضـعه بـني يـدي رسـول هللا صـلى هللا
 لــو أقــررت الّشــيخ يف بيتــه ألتينــاه)) تكرمــًة أليب بكــر، فأســلم وحليتــه ورأســه:ى آلــه وســلم أليب بكــررســول هللا صــلى هللا عليــه وعلــ

ـــــــــــه وســـــــــــلم: ((غّريومهـــــــــــا، ـــــــــــى آل ـــــــــــه وعل ـــــــــــوه الّســـــــــــواد كالثّغامـــــــــــة بياًضـــــــــــا، فقـــــــــــال رســـــــــــول هللا صـــــــــــلى هللا علي  وجّنب

البـزار باختصـار، ويف الصـحيح طـرف منـه، رواه أمحد وأبويعلى، و  :(١٦٠ص ٥قال اهليثمي يف "اجملمع" بعد ذكره هذا احلديث (ج
 .الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح ورجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

حممد احملـاريب عـن حممـد بـن إسـحاق قـال  ): أخربنا عبدالرمحن بن٣٣٤-٣٣٣ص ٥وآخر حسن: [قال ابن سعد يف "طبقاته" (ج
عليــه وعلــى آلــه وســلم مّكــة أبيــه عــن أمســاء قالــت: ملـّـا دخــل رســول هللا صــلى هللا  حــدثين حيــىي بــن عبــاد بــن عبــدهللا بــن الــزبري عــن

وسلم قال: ((يـا أبـا بكـر أال تركـت  وجلس يف املسجد أتاه أبوبكر بأيب قحافة فلّما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله واطمّأنّ 
 رســول هللا هــو أحــّق أن ميشــي إليــك، مــن أن متشــي إليــه. فأجلســه رســول هللا الّشــيخ حــّىت أكــون أنــا الّــذي أمشــي إليــه؟)) قــال: يــا

شـهادة احلـّق، قـال: وأدخـل  وعلـى آلـه وسـلم بـني يديـه، مثّ قـال: ((يـا أبـا قحافـة أسـلم تسـلم)) قـال: فأسـلم وشـهد صـلى هللا عليـه
مـا ثغامـة، فقـال رسـول هللا صـلى هللا ّ أخرجـه )) عليـه وعلـى آلـه وسـلم: ((غـّريوا هـذا الّشـيب وجّنبـوه الّسـواد عليـه رأسـه وحليتـه كأ

ـــــان (٣٤٩ص ٦(جأمحـــــد  أيًضـــــا اإلمـــــام  .رازحـــــي ).]اهــــــ٤٦ص ٣) "مـــــوارد"، واحلـــــاكم (ج١٧٠٠) مطـــــوًال، وابـــــن حب

مسـنده" عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا عـن النـيب " ــ هـذا وقـد جـاء الوعيـد الشـديد ملـن خيضـب بالسـواد، روى اإلمـام أمحـد يف5
 .((اجلنّـة د كحواصـل احلمـام ال يرحيـون رائحـةيكـون قـوم يف آخـر الّزمـان خيضـبون بالّسـوا)) :صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم قـال

سـنده صـحيح، ومـن الغريـب أن ابـن اجلـوزي أورده  :(٣١٩ص ١٧قال صاحب "الفتح الرباين" يف تعليقه على "ترتيب املسند" (ج
قـال ذّب عنهـا احلـافظ ابـن حجـر يف كتابـه "القـول املسـدد يف الـذب عـن مسـند أمحـد".  يف "املوضوعات" وهـو مـن األحاديـث الـيت

البغوي عن هاشم بن احلارث عن عبيـدهللا  هللا بعد ذكر سنده ومتنه: أورده ابن اجلوزي يف "املوضوعات" من طريق أيب القاسم رمحه
صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم. املـّتهم بـه عبـدالكرمي بـن أيب املخـارق أبوأميـة  بـن عمـرو بـه. وقـال: حـديث اليصـح عـن رسـول هللا

اجلـزري الثقـة املخـرّج لـه يف  ه عـن مجاعـة، قـال احلـافظ: وأخطـأ يف ذلـك، فـإن احلـديث مـن روايـة عبـدالكرميمث نقـل جترحيـ البصـري،
 .والنســــــــائي وابــــــــن حبــــــــان يف "صــــــــحيحه" وغــــــــريهم "الصــــــــحيح"، وقــــــــد أخــــــــرج احلــــــــديث مــــــــن هــــــــذا الوجــــــــه أبــــــــوداود



 ٢٢

 سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال: قـال رسـولأبوتوبة حدثنا عبيدهللا عن عبدالكرمي عن  قال أبوداود يف كتاب (الرتجل): حدثنا

 .((كحواصــل احلمــام ال يرحيــون رائحــة اجلّنــة هللا صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم: ((يكــون قــوم خيضــبون يف آخــر الّزمــان بالّســواد

 زهـري حـدثنا واحلـاكم يف "صـحيحيهما" مـن هـذا الوجـه، وقـال أبـويعلى يف "مسـنده": حـدثنا وأخرجه النسائي يف الزينة وابـن حبـان

لــيس يف الصــحيحني" مــن هــذا الوجــه  عبيــدهللا بــن جعفــر، هــو الرقــي بــه، وأخرجــه احلــافظ ضــياء الــدين املقدســي يف "املختــارة ممــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .أيًضا.اهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــذا تعــــــــــــرف أن احلــــــــــــديث صــــــــــــحيح ال مطعــــــــــــن فيه.اهـــــــــــــ قــــــــــــال املعلــــــــــــق علــــــــــــى "ترتيــــــــــــب  املســــــــــــند": قلــــــــــــت: و

احلديث يف "سـنن أيب داود"  يف سند هذا احلديث عبدالكرمي اجلزري وليس بابن أيب املخارق أن وضوًحا أّن الذي قلت: ومما يزيدنا
ذيب التهذيب" و"امليزان" وغريمهـا مـن كتـب الرجـال، نعـم روى لـه " وعبدالكرمي ابن أيب املخارق ليس من رجال أيب داود كما يف

ـــــــذيب الكمـــــــال" فإنـــــــه رمـــــــز "مل" أبـــــــوداود خـــــــارج  .فـــــــال "ســـــــائل أمحـــــــد" وأمـــــــا يف "الســـــــننالســـــــنن" كمـــــــا يف "

 
): ٣١٩ص ١٧أمحـد رمحـه هللا تعـاىل "ترتيـب املسـند" (ج هذا وإنين ذاكـر مـا وجدتـه مـن الشـواهد لألحاديـث املتقدمـة، قـال االمـام

 خالد بن أيب عمران عن سعد بن إسـحاق بـن كعـب بـن عجـرة عـن أنـس قـال: قـال رسـول هللا صـلى حدثنا قتيبة أنا ابن هليعة عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادهللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم: ((غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّريوا الّشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب وال تقرّب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعل  .(( علي

 .ضــــــــــــــــــــــــــــعف، وال مينــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــن االستشــــــــــــــــــــــــــــهاد حبديثــــــــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــــــــن هليعــــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــــه

): أخربنا أبواحلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي أنا أمحد بـن حممـد ٣١١ص ٧ج) "وقال البيهقي رمحه هللا يف "السنن الكربى
حممد بن زياد عن أيب هريرة رضـي هللا عنـه  ارون ثنا مكي بن إبراهيم نا عبدالعزيز بن أيب رواد عناحلسن احلافظ نا احلسن بن ه بن

 قـــــال: ((غـــــّريوا الّشـــــيب، والتشـــــّبهوا بـــــاليهود، واجتنبـــــوا الّســـــواد)) اهــــــ ذكـــــر رســـــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه وعلـــــى آلـــــه وســـــلم

 ."امليــــــزان حــــــامت: ال أعرفــــــه. كمــــــا يف "لســــــانبــــــن أيب رّواد فيــــــه كــــــالم، واحلســــــن بــــــن هــــــارون: قــــــال أبو  وعبــــــدالعزيز

رســول هللا صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم علــى  ): وعــن أيب أمامــة رضــي هللا عنــه قــال: خــرج١٦٠ص ٥ويف "جممــع الزوائــد" (ج
 .معشـــر األنصـــار محّـــروا أو صـــّفروا، وخـــالفوا أهـــل الكتـــاب)) فـــذكر احلـــديث مشـــيخة مـــن األنصـــار بـــيض حلـــاهم فقـــال: ((يـــا

ثقـة وفيـه كـالم ال  ورجالـه رجـال الصـحيح، ويف "الصـحيح" طـرف منـه، ورجـال أمحـد رجـال الصـحيح، خـال القاسـم وهـو محدرواه أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمـوي، خمتلـف فيـه وهـو إىل الضـعف أقـرب، وال مينـع مـن االستشـهاد  قال أبوعبدالرمحن: القاسم هـو ابـن عبـدالرمحن أبوعبـدالرمحن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .حبديثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وإّن أحسـن مـا غـّريمت بـه الّشـيب: احلنّـاء  ّن النـّيب صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم قـال: ((غـّريوا الّشـيبقال اهليثمي: وعن أنـس أ مث

وعلى آلـه  بشري وهو ثقة وفيه ضعف، وعن أنس بن مالك قال: كّنا يوًما عند الّنّيب صلى هللا عليه رواه البزار وفيه سعيد بن)والكتم
ـم يكرهـون، فقـال النّـّيب صـلى هللا عليـه  لحـى، فقـال: ((مـا لكـم ال تغـّريون))؟وسـلم فـدخلت عليـه اليهـود فـرآهم بـيض الّ  ّ فقيـل: إ

ثقـات وهـو حـديث  رواه الطـرباين يف "األوسـط" وفيـه: ابـن هليعـة، وبقيـة رجالـه)(وإيّـاي والّسـواد وعلـى آلـه وسـلم: ((لكـّنكم غـّريوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكـــون يف آخـــر الّزمـــان قـــوم يســـّودون أشـــعارهم، ال ينظـــر هللا )) :الوعـــن ابـــن عبـــاس أّن النّـــّيب صـــلى هللا عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلمق
 .((أبــــــــــــــــــــــــــوداود، خــــــــــــــــــــــــــال قولــــــــــــــــــــــــــه: ((ال ينظــــــــــــــــــــــــــر هللا إلــــــــــــــــــــــــــيهم قلــــــــــــــــــــــــــت: رواه))((إلــــــــــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــد رواه الطــــــــــــــــــــــرباين يف "األوســــــــــــــــــــــط" وإســــــــــــــــــــــناده  ."جيد.اهـــــــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــــن "جممــــــــــــــــــــــع الزوائ

" طبعة هندية: حدثنا سويد بـن نصـر ثنـا ابـن املبـارك ) مع "حتفة األحوذي٥٥ص ٣ج) "وقال اإلمام الرتمذي رمحه هللا يف "جامعه



 ٢٣

هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم قـال: ((إّن  األجلـح عـن عبـدهللا بـن بريـدة عـن أيب األسـود عـن أيب ذر رضـي هللا عنـه عـن النّـّيب صـلى عن
ـــــــــــــــــاء  .هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث حســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــحيح))((والكـــــــــــــــــتم أحســـــــــــــــــن مـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــّري بـــــــــــــــــه الّشـــــــــــــــــيب احلّن

 ))أصـــــــــــــــــــحاب "الســـــــــــــــــــنن" وأمحـــــــــــــــــــد للخمســـــــــــــــــــة يعـــــــــــــــــــيناحلـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــزاه اجملـــــــــــــــــــد يف "املنتقـــــــــــــــــــى" 

حـدثنا حيـىي بـن يعلـى حـدثنا بـه أيب عـن غـيالن عـن أيب إسـحاق  ): حـدثنا حممـد بـن مسـلم١٣٩ص ٨وقـال النسـائي رمحـه هللا (ج
 .((والكــتم عــن النــيب صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم قــال: ((أفضــل مــا غــّريمت بــه الّشــمط: احلّنــاء عــن ابــن أيب ليلــى عــن أيب ذر

قــال احلــافظ فيــه: ثقــة حــافظ. وأبوإســحاق هــو  لــت: رجالــه رجــال مســلم غــري حممــد بــن مســلم بــن عثمــان أبوعبــدهللا بــن واره،ق
 .يف الشــــــــــــــــــــــــواهد الســــــــــــــــــــــــبيعي، ثقــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــدلس وقــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــنعن، فهــــــــــــــــــــــــو البــــــــــــــــــــــــأس بــــــــــــــــــــــــه

نا بشـر ، قـال أبـويعلى رمحـه هللا: حـدث(258 ص ١١)، والطرباين (ج٢٧ص ٣وله شاهد من حديث ابن عباس عند أيب يعلى (ج
أيب عروبـة عـن قتـادة عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس عـن النـيب صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه  بن سيحان حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بـن

ــــــــــــــــــــــــْرمت بــــــــــــــــــــــــه الّشــــــــــــــــــــــــيب، احلّنــــــــــــــــــــــــاء والكــــــــــــــــــــــــتم وســــــــــــــــــــــــلم  .((قــــــــــــــــــــــــال: ((أحســــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــا غيّـ

أبوزرعـة: شـيخ بصـري  عبـاد. وقـالالشيخني، خال بشـر بـن سـيحان، قـال فيـه أبوحـامت: مـا بـه بـأس كـان مـن ال احلديث رجاله رجال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل" (ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اجلـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل. اهــــــــــــــــــــــــــــــ  .(٣٥٨ص  ٢صـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــا، لكــــــــــــــــــــــــي تنقطــــــــــــــــــــــــع حجــــــــــــــــــــــــتهم: منهــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا وهلــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــبه ال بــــــــــــــــــــــــأس  :ببيا

حـدثنا أبـوهريرة الصـرييف حممـد بـن فـراس حـدثنا عمـر بـن اخلطـاب بـن زكريـا  :(١١٩٧ص ٢ـ حديث ابن ماجة، قال رمحه هللا (ج1
رسـول هللا صـلى هللا  السدوسي عن عبداحلميد بن صيفي عن أبيه عن جـده صـهيب اخلـري قـال: قـال دفّاع بن دغفل الراسيب حدثنا

 .((أرغــب لنســائكم فــيكم وأهيــب لكــم يف صــدور عــدوّكم عليــه وعلــى آلــه وســلم: (( إّن أحســن مــا اختضــبتم بــه هلــذا الّســواد

 "ث الصـحيح الـذي رواه أمحـد يف "مسـندهالصـحيح الـذي رواه مسـلم يف "صـحيحه"، واحلـدي إين ألعجـب ممـن يعـارض احلـديث

احلـديث الـذي اجتمـع فيـه النكـارة  واحلـديث الصـحيح الـذي رواه الرتمـذي يف "جامعـه"، وقـال: حـديث حسـن صـحيح؛ مبثـل هـذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف واإلنقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ أمــــــا نكارتــــــه فظــــــاهرة، وهــــــو@ يــــــه عــــــن الســــــواد، ـ  خمالفتــــــه ملــــــا اشــــــتهر عنــــــه صــــــلى هللا عليــــــه وعلــــــى آلــــــه وســــــلم مــــــن 

لـه يف  ووثقـه ابـن حبان.اهــ، ولـيس ضـعفه فقـد قـال اإلمـام الـذهيب يف "امليـزان" يف ترمجـة دفّـاع بـن دغفـل: ضـعفه أبوحـامت وأمـا ــ@
املـزي رمحـه هللا: أن الغالـب فيمـا تفـرد بـه ابـن ماجـة الضـعف. ذكـره املنـاوي يف  األمهات إال هذا احلـديث رواه ابـن ماجـة، وقـد قـال

 .) طبعـــــــــــة هنديـــــــــــة٦٦كـــــــــــره صـــــــــــاحب "حتفـــــــــــة األحـــــــــــوذي" يف املقدمـــــــــــة ص() وذ ٢٥ص ١القـــــــــــدير" (ج "فـــــــــــيض

األلبـاين يف تعليقـه علـى "التنكيـل"  توثيـق ابـن حبـان لـه فهـو معـروف بالتسـاهل، وقـد كثـر توثيقـه للمجهـولني، كمـا بينـه الشـيخ وأمـا
اب "الضـعفاء" كمـا ذكـره وقـد يـذكر الرجـل يف كتـاب "الثقـات" ويف كتـ .") وذكـره احلـافظ يف "مقدمـة لسـان امليـزان٤٣٨ص ١(ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل٤٣٦ص ١ج) املعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هللا  .") مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن "التنكي

ــ وأمــا انقطــاع احلــديث فقــد قــال الــذهيب رمحــه هللا يف@ امليــزان": عبداحلميــد ابــن زيــاد بــن صــيفي بــن صــهيب قــال البخــاري: ال " ـ
 بعض.اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
ذيب التهذيب": قال أبوحامت: شيخ روى حـديثًا واحـًدا. مث قـال احلـافظ: قلـت: وذكـره ابـن حبـان  له ابـن ماجـة وقال احلافظ يف "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف "الثقات".اهــــــ

 .انفــــــــرد تقــــــــدم الكــــــــالم علــــــــى مــــــــا انفــــــــرد بــــــــه ابــــــــن ماجــــــــة، وأنــــــــه ال يعبــــــــأ بتوثيــــــــق ابــــــــن حبــــــــان إذا هــــــــذا وقــــــــد

م املـرأة وهـو خيضـب حديث: ((إذا خطب أحـدك ـ وهلم حديث آخر ميكن أن ميوهوا به على من ال معرفة له بعلم احلديث، وهو2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد فليعلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .((بالّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٢٤

وقـال املنـاوي يف "فـيض القـدير":  السيوطي يف "اجلامع الصغري": رواه الديلمي يف "مسند الفردوس" عن عائشة، ورمز لضـعفه، قال
قــي: ضــعيف، وقــال الــذهيب: وال يغّرهــا))، وفيــه عيســى بــن ميمــون قــال البيه رواه عنهــا أيًضــا البيهقــي وزاد بعــد قولــه: ((فليعلمهــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مرتوك.اهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـؤمن بـاهلل وبقولـه تعـاىل: {ال  هـذا وهلـم شـبهة أخـرى، وهـو فعـل بعـض السـلف رمحهـم هللا، ومـا كنـت أظـن أن يتجاسـر مـؤمن ــ3
 .{ تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدموا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي هللا ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله

 .الّـــــــــــــــذين خيــــــــــــــالفون عـــــــــــــــن أمــــــــــــــره أن تصـــــــــــــــيبهم فتنــــــــــــــة أو يصـــــــــــــــيبهم عــــــــــــــذاب ألـــــــــــــــيم وقولــــــــــــــه: {فليحــــــــــــــذر

بقـول فـالن وفعـل  يتجاسـر مـن يعـرف هـاتني اآليتـني أن يعـارض قـول رسـول هللا صـلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم ن أنمـا كنـت أظـ
 :انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــىفـــــــــــــــــــــــــــــــــالن، فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــا هلل وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه راجعـــــــــــــــــــــــــــــــــون، وحســـــــــــــــــــــــــــــــــبنا هللا ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــل، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ  :ي

  شبهات وردود :هي أن األمر النبوي هو يف التخفيف وليس اإلطالة حلجج
ا إذا ا) منقوله{أن (أعفو - ( .١  خلـت املشرتك اللفظي، تعين اإلطالق وتعين التخفيف! (من عفـت الـديار مـن سـكا

 جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:أوال : أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أن عفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 ٧٢ص:  15 :جــــــــــــــــــــــــــــــاء يف لســــــــــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــــــــــرب ج

، وهــو فَـُعــوٌل مــن الَعْفــِو،..) ــ عفــا : فـــي َأمســاء هللا تعالـــى: الَعُفــوُّ ْرُك الِعقــاب علـــيه، وَأصــُله وهــو التَّـــجاُوُز عــن الــذنب وتـَ
َعفــا يـَْعُفــو ِإذا ..( 15/72 )وهــو مــن أَبِْنـــية الـــُمباَلغِة. يقــال: َعفــا يـَْعُفــو َعْفــواً، فهــو عــاٍف و َعُفــوٌّ  الـَمـــْحُو والطَّْمــس،

القـوُم: َكثـُـُروا. وفــي  عن نـََفَقِته. و َعفـا َأْعَفـى ِإذا أَنـَْفَق الَعْفَو من ماله، وهو الفاِضلُ  َأْعطى، و َعَفا يـَْعُفو ِإذا تـََرَك َحّقاً، و
ـَعُر وغـريُه يـَْعُفـو فهـو عـاٍف: كثـُـَر وطـاَل. وفــي الــحديث: أَنـه ، أََمـرَ  التنزيـل: حتــى َعَفـْوا ؛ َأي َكثـُـُروا. و َعفـا النَّبـتُ   والشَّ

واِرِب، من َعفا الشـيُء ِإذا َكثـُـَر وزاد. يقـال: َأْعَفــْيُته كالشَّ  )َّ ١٥/٧٥بِإْعفاِء اللِّـَحى؛ هو َأن يُوفَّر َشَعُرها وُيَكثَّر وال يـَُقص(
ـــْيُته ـــْيُته أَنــا و َأْعَفـــْيُته لغتــان و َعفَّ ْلــَت بــه ذلــك؛ ومنــه حــديث ِإذا فعَ  لُغتــان ِإذا فَعَلــت بــه كــذلك. وفـــي الصــحاح: و َعفَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص:    (١٥/٧٦..(القصـــــــــــــــ

مــا عــدا وَعفَّتــه الــريح أيضــاَعَفــا املنــزل درس و َعَفْتــُه الــ وقــال يف خمتــار الصــحاح ُشــدد للُمبالغــة و  ريح يتعــدى ويلــزم وبا
وبابه عدا و الَعُفوُّ على فُعول الكثري العفو و َعَفـا الشـعر والنبـت  تـََعفَّى املنزل مثل عفا و َعَفا عن ذنبه أي تركه ومل يُعاقبه

  (1/186).. الشــــوارب وتُعفــــى اللحــــىكثُــــر.......و أْعَفــــاُه إذا كثَّــــره ويف احلــــديث أمــــر أن ُحتفــــى  وغريمهــــا

  ويف الغريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

البعـري ، إذا  ).. والعـايف : الطويـل الَشـعر يقـال : َعفـا َوبَـر١/٥٦٩والَعَفـاُء مـوُت األَثَـر.( وقولُـه يعُفـو هلـا األَثـر أي يـُدُرس
ى اهلّل َعَلْيِه وسلَّم ، أَمر " َأْن تـُْعَفى اللََّحـى رسول هللا َصلَّ  طالَ  ، وَعَفِت اَألرض إذا َغطَّاها النبات ، ومنه احلديث ، إنَّ 

ــــــــــــــــواِرب "( وْحتَفــــــــــــــــى  . (٢/١٩٤)... عفــــــــــــــــاَ الــــــــــــــــَوبر ، أي طــــــــــــــــرَّ وكثُــــــــــــــــر(٢/٤٨الشَّ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الب  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم والغري

عفـا الشـعر وغـريه إذا كثـر يعفـو فهـو عـاٍف،  قال الكسائي: قوله: تعفى يعىن تُوّفر وتكثّـر. قـال أبـو عبيـد: يقـال منـه: قـد
قـال هللا تبـارك و تعـاىل َحـىتَّ َعَفـْوا يعـين كثـروا، ويقـال يف غـري هـذا؛ قـد عفـا  ,عفوته وأعفيته لغتان إذا فعلت ذلك بـهوقد 

 (١/١٤٨إذا درس وامنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء

واحملــو ( ولــيس هــذا وهللا أعلــم مــن االشــرتاك وأن اللفــظ مــن  وأنــت تــرى أن املعــىن يــدور بــني اإلطالــة والتكثــري أو الــدرس
 الـرتك ـ ولـيس هـذا حبثنـا ) وإذا كـان ذلـك كـذلك فـأين مـن لغـة العـرب أن عفـا مبعـىن خـف أو ولكن كله أصـلهاألضداد 



 ٢٥

ا إذا خلـت) إمنـا يـدل علـى مـا ذكرنـاه وعليـه فيلزمـك ـ إن  خفـف حـىت مـا جئـت بـه مـن مثـال (عفـت الـديار مـن سـكا
مرنــا باستئصــال مجيــع اللحيــة ولــيس التقصــري أ قلــت أن (أعفــوا) مــن بــاب الــدرس واحملــو أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم

األحاديــث أو األلفــاظ األخــرى والــيت تقطــع الطريــق علــى أي حمــاول  والتخفيــف املزعــوم ( هــذا بغــض النظــر عــن ســياق
 .املتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه لتمييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنص وجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الم وحـث علـى طـوًال فاحشـاً فجـاء اإلسـ أن القرينة يف ذلك أن اليهود والنصـارى (احلاخامـات) يطيلـون اللحيـة)2
 . النظافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

حلـاهم  انقش .)! أنت مل تستطع إثبات هل النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم وصـحابته الكـرام يرتكـون أقول: ( ثبت العرش مث
ا يف مجيع أحواهلم مث ترتقي مرتقا صعبا بأن م كانوا يقصرو م كانوا يطيلون  دون تقصري أو أ تنسب لليهود والنصارى أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم طـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ؟حلـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين هــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــ  !!!!ال فاحشـــــــــــ

 !! تثبتـــــــــــــــــــــــــــــــه ، فعمـــــــــــــــــــــــــــــــا تتحـــــــــــــــــــــــــــــــدث فـــــــــــــــــــــــــــــــإن مل

مـن إتيـان املـرأة حابه أنك تريد أن تفعـل مـا كـان يريـده أحـد الصـ وإن أثبته ، فأين األمر باملخالفة يف هذا األمر ؟!! أم
النـيب صـلى هللا  بـني يـدي حيضتها خمالفة لليهود فامحر وجه النيب صلى هللا عليه وسـلم غضـبا لـذلك فكـأين بـك واقفـا يف

والتــوفري واإلرخــاء فغضــب مــن قولتــك كمــا غضــب يف ذاك  عليــه وســلم تســتأذنه يف ذلــك خمالفــا ألمــر الشــرع باإلعفــاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــه ومل تثبـــــــــــــت   األمـــــــــــــر باملخالفـــــــــــــة ، فهـــــــــــــو حجـــــــــــــة عليـــــــــــــك ال حجـــــــــــــة لـــــــــــــك وإن أثبت

 . رة مخـــــس ، وغـــــريهـــــا ومل حيرفوهـــــا كمـــــا جـــــاء يف احلـــــديث الفطـــــ ألن هـــــذا مـــــن ســـــنن الفطـــــرة الـــــيت متســـــكوا

ـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى كمـــــــــــــــا أن األمـــــــــــــــر جـــــــــــــــاء ـــــــــــــــارة واجملـــــــــــــــوس ت   مبخالفـــــــــــــــة املشـــــــــــــــركني ت

م كــانوا يقصــون حلــاهم ومــنهم مــن كــان  ١٠حيلقهــا قولــه أحفــوا( كمــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر يف فــتح البــاري ج:  فــإ
 .٣٤٩ص:

الشـعر القصـرية  هي الكثـرية صلى هللا عليه وسلم كانت حليته كثة وليست طويلة ( وكلمة كثة يف اللغة أن النيب 3)
ـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــى ذل   )خبـــــــــــــــــــــــالف كثيفـــــــــــــــــــــــة أو طويلـــــــــــــــــــــــة واللفـــــــــــــــــــــــظ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إىل  :عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول العب

وســلم بأنــه كــان كــث اللحيــة ( يفيــدنا يف  أوال : مــا مــدى صــحة األحاديــث الــىت جــاء فيهــا وصــف النــيب صــلى هللا عليــه
احلـديث ارتقـى مبجموعـه إىل احلسـن ففـي الرتمـذي مـن  وعلـى فـرض أن ( ذلـك إخواننـا احملـدثون ، جـزاهم هللا عنـا خـريا

ـا مـن حديث عائشة : ( كان مـأل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كث اللحية متأل صدره ) فأين القبضة فضـال عمـا دو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  !!!!الصـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إن ـا ( جييبنـا  ثانيا : هذه الصفة اخللقية غري االختيارية ما حكم التأسي  أهـل األصـول جـزاهم مل يوجـد نـص بـاألمر 
  (!!فليجيبونــــــا األمــــــر مبــــــا يعمهــــــا وغريهــــــا أو خبالفهــــــا ؟؟( أيــــــن علماؤنا؟ هللا عنــــــا خــــــريا ) وكيــــــف إذا جــــــاء

عليـك إال أن ترتكهـا  سيجد أن األحاديث قد جاءت باألمر باإلطالق أو اإلعفاء أو التـوفري أو ....إخل فـال فكل متأمل
ا طالت قصرت ليست قضيتك ومل يكلفك  يفعل من مل تنبت له أصال أو نبتت ولكنها  الشرع مبا ال تطيق فكيفوشأ
طـول عـادي ( ال كمـا حيـب الـبعض أن ميثـل مبـا لـو طالـت حـىت قدميـه  خفيفة وليست كثة فكذلك مـن طالـت حليتـه أي

 . (ويقولــــــــــــــون أن ذلــــــــــــــك حــــــــــــــدث ألحــــــــــــــد األقــــــــــــــزام وتعيقــــــــــــــه مــــــــــــــن املشــــــــــــــي وخالفــــــــــــــه

 
يكـن يشـكو مـن أنـاس حيلقـون حلـاهم ليـأمرهم بإطالتهـا إمنـا يشـكو مـن  أن النـيب صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم مل 4)



 ٢٦

  .طـــوًال فاحشـــاً، مـــن األعـــراب وغـــريهم الـــذين يـــأتون يف حالـــة رثـــة وشـــعور طويلـــة وجـــود مـــن يطيـــل اللحيـــة

ــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــو٢وهــــــــــــــــــــذه أخــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــابقتها يف الفقــــــــــــــــــــرة رقــــــــــــــــــــم(: أقــــــــــــــــــــول  ) وجوا

ة اجملوس واملش فإنه صلى هللا عليه وسلم ينهى  ركني أي أنه كان يشكو من وجود من حيلق حليته كما يف رسويلعن مشا

ة هـؤالء العلـوج . فـأين هـذا ممـا يزعمـه أخونـا غفـر هللا لـه ،وأيـن هـو  كسرى وخيشى أن يقـع أحـد مـن املسـلمني يف مشـا
ة املشـركني ها، ولـيس واجملـوس فيمـا يفعلونـه مـن حلـق حلـاهم أو تقصـري  يرمحه هللا من هـذه النصـوص الـيت تنهـى عـن مشـا

 !!يف إطالـــــــــــــــة حلـــــــــــــــاهم كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــزعم عفـــــــــــــــا هللا عنـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يـــــــــــــــأمر مبخالفـــــــــــــــة األعـــــــــــــــراب

احلديث كان يأخذ ما زاد عن القبضـة (وهـذا فهـم السـلف الصـاحل لإلعفـاء أنـه  أن ابن عمر وهو من رواة هذا5- 
 (اإلطالـــــــــــة ومـــــــــــن العلمـــــــــــاء مـــــــــــن يعـــــــــــد فعـــــــــــل الصـــــــــــحايب تفســـــــــــرياً حلديثـــــــــــه التقصـــــــــــري ولـــــــــــيس

تــــــــــــان عظــــــــــــيم أن نــــــــــــتكلم مــــــــــــا يكــــــــــــون لنـــــــــــــا"   " ــــــــــــذا ســــــــــــبحانك هـــــــــــــذا 

ابن حجر عن أحد العلمـاء ووصـفه بأنـه أغـرب ، وحـىت خـرج علينـا  فهذا مامل يقل به أحد من السلف أمجعني حىت نقله
السـلف  السلف الصاحل كما يقول أخونا وغريه ـ ،أقول : أن هذا مل يكن عـن الطـاحل فضـال عـن من يقول أن هذا تفسري

عقـب و يريـد منـا أن ننظـر إليهـا  هللا عـنهم وأرضـاهم ولكنـه تفسـري مـن يريـد أن يقلـب النصـوص رأس علـىالصاحل رضـي 
 . احلـــــق بإذنـــــه إنـــــه ويل ذلـــــك والقـــــادر عليـــــه وحنـــــن وقـــــوف علـــــى رؤوســـــنا؛ غفـــــر هللا لنـــــا وهلـــــم وهـــــداهم إىل

يقصـرها ويقـول جبـواز ذلـك  دون األخذ مـن طوهلـا أو عرضـها أو مـن كـان والسلف أمجعني من كان يقول بإطالق اللحية
هــذا  إعفــاء اللحيــة هــو تــرك اللحيــة دون أن يأخــذ مــن طوهلــا وال عرضــا وإمنــا اختلفــوا يف خمالفــة كلهــم متفقــون علــى أن

ابـن عمـر فيمـا صـح عنـه أنـه (   اإلعفاء إذا طالت اللحية كثريا واحتج من أجاز ذلك بفعل بعض الصحابة لذلك خاصـة
ــذا حيتجـون ال بــأن كـان يعفــي حليتـه إال يف حــج أو األمـر باإلعفــاء ال يفيـد ذلــك أو أن فعـل بعــض الصــحابة  عمـرة ) 

  تعـــــــــــــــــــــــين التقصـــــــــــــــــــــــري للتقصـــــــــــــــــــــــري أفـــــــــــــــــــــــاد أن لفظـــــــــــــــــــــــة اإلعفـــــــــــــــــــــــاء

ـا عـن الصـحابة مـا صـح منهـا ومـا ضـعف  وهذا ال حيتاج إىل تدليل ولكن أقول مما يدل على ذلـك نفـس اآلثـار الـيت يرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي احلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   :وحيتجــ

ـــــــــــه إال يف حـــــــــــج أو عمـــــــــــرة ( أ ـــــــــــن عمـــــــــــر يعفـــــــــــي حليت ـــــــــــافع قال:(كـــــــــــان اب   (مـــــــــــا روي عـــــــــــن ن

  ( أنــــــــــــه مل يكــــــــــــن يأخـــــــــــذ مــــــــــــن حليتــــــــــــه إال حلــــــــــــل ) )وعنـــــــــــه أيضــــــــــــا ب

  ( أو عمـــــــــــــرة ) حـــــــــــــديث جـــــــــــــابر ( كنـــــــــــــا نعفـــــــــــــي الســـــــــــــبال إال يف حـــــــــــــج ج

  ( د) وعنــــــــــــــــــــه ( ال نأخــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــن طوهلــــــــــــــــــــا إال يف حــــــــــــــــــــج أو عمــــــــــــــــــــرة

  اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وغريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

خصوصــيتها بــاحلج أو العمــرة ( فهــي  أقــول غريهــا ) إىل هــذه األحاديــث بغــض النظــر عــن فــأقول لينظــر أي أحــد ( ال
وال غريمها) فأقول :أي ناظر يف تلك األحاديث سـيجد أن  ليست حجة عندنا على األخذ من اللحية ال يف حج وعمرة

إال..)،و(مل .. م (كنـا نعفـياسـتخدموا اإلعفـاء يف مقابـل األخـذ مـن اللحيـة وتقصـريها يف قـوهل الصحابة ومن بعدهم إمنـا
ــم فهمــوا مــن اإلعفــاء الــرتك وعــدم  يكــن يأخــذ...إال..)،و(كان يعفــي ...إال ..) وهكــذا فهــل هــذا ال يــدل عنــدكم أ

  !!! !!! ســـــــــــــــــــــبحان اللـــــــــــــــــــــه األخـــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــن طوهلـــــــــــــــــــــا أو عرضـــــــــــــــــــــها؟

ه إال أن غـريهم كـان أحـد غـري  واإلعفـاء كـان سـنة الصـحابة رضـوان هللا علـيهم إال مـا ثبـت عـن ابـن عمـر ورمبـا يصـح عـن
سـعيد اخلـدري وجـابر بـن عبـد هللا وعبـد هللا بـن عمـر وسـلمة بـن  سنته اإلعفاء ملا جاء عـن أيب رافـع املـدين ( أنـه رأى أبـا

 ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي هللا عنهم يأخـذون مـن الشـوارب كأخـذ احللـق ويعفـون األكوع وأبا أسيد البدري



 ٢٧

كمــا جــاءت اآلثــار مصــرحة  بــن عمــر يؤيــد أن كــان ال يفعــل ذلــك إال يف احلــج والعمــرة اللحــى وينتفــون اآلبــاط) وذكــر
خبالف احلج والعمـرة ، فهـذا حـال ابـن عمـر وذاك حـال غـريه  بذلك ومارآه رافع املدين إمنا هو وصف له يف سائر أحواله

اللحيـة االحتجـاج بفعلهـم (  فعل ذلك من السلف الصـاحل!، فـإن أراد اجمليـز لألخـذ مـن من الصحابة ( ملن يبحث عمن
عليـه وسـلم وهلـدي السـلف  نـوافقهم ) فلـيكن ذلـك يف احلـج والعمـرة ال غـري وإال لكـان خمالفـا لسـنة النـيب صـلى هللا وال

 . الصــــــــــــــــــــــــــــاحل علــــــــــــــــــــــــــــى اإلطــــــــــــــــــــــــــــالق. وهللا اهلــــــــــــــــــــــــــــادي إىل ســــــــــــــــــــــــــــواء الســـــــــــــــــــــــــــــبيل

ـــــــــــــــــــــــــذه املســـــــــــــــــــــــــألة وممـــــــــــــــــــــــــا   : يتعلـــــــــــــــــــــــــق 

جاء يف الكتاب:قال اخلطيب يف الفقيه واملتفقه : باب القول  غريه أو) إذا خالف الصحايب ما رواه هو فضال عما رواه  أ
وتـرك  رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم مث يعمـل خبالفـه ( ..... فإنـه ينبغـي األخـذ بروايتـه ، يف الصحايب يروي حديثا عن

عليـه وسـلم ال قبـول رأيـه ....) صـلى هللا  ما روي عنه من فعله أو فتياه ؛ ألن الواجب علينا قبول نقلـه وروايتـه عـن النـيب
  تأويــــــــــــل أو غــــــــــــري ذلــــــــــــك وهللا أعلــــــــــــم فقــــــــــــد يعــــــــــــرض للصــــــــــــحايب نســــــــــــيان أو خطــــــــــــأ أو  ه.أ

عليكم حجارة من السماء أقول قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  ويكفينا قول عبد هللا بن عباس : يوشك أن تنزل)
  (...وعمــــــــــــــــــــــــــــــــر وتقولــــــــــــــــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــــــــــــر

وفعلـه مبـا خيـالف هـذا العمـوم أو  ( أو مطلـق يـدل عليـه نـص شـرعي ( هـذه مسـألة ) فعـل السـلف بأحـد أفـراد عمـوم ب
  العلمــاء هــل فتيــا أو فعلــه خيــص بــه العمــوم أم ال ؟؟ حبــث أصــــويل اإلطــالق مســألة أخــرى : الثانيــة خمتلــف فيهــا بــني

العمــوم يعــد  بأحــد أفــراد نســمع أن أحــد مــن العــاملني قــال أن فعــل ولــو حــىت النــيب صــلى هللا عليــه وســلم أمــا األوىل فلــم
معمول بـه وال يلـزم أن ينقـل لنـا العمـل بكـل  ختصيصا هلذا العموم بل على العكس فإنه يقوي هذا العموم ويدل على أنه

الصـحايب أو غـريه أنـه عمـل بـبعض مـا وجـب عليـه وبـاقي أفـراد العمـوم باقيـة  أفراده ليكون حجة وغايته أنه نقل إلينـا عـن
بإمجـاع  ينقـل لنـا العمـل بـأي مـن أفـراد لبقـي علـى حجتـه حـىت يتـنب لنـا أن العمـل علـى خالفـه لـو مل علـى حكمهـا ، بـل

  صـــــــــــــــــــــــــــــحيح أو ســـــــــــــــــــــــــــــنة صـــــــــــــــــــــــــــــحيحة أخـــــــــــــــــــــــــــــرى وهكـــــــــــــــــــــــــــــذا . وهللا أعلـــــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــول مساحــــــــــــة الشــــــــــــيخ ــــــــــــل هــــــــــــذا ق ــــــــــــاين نفســــــــــــه ـ رمحــــــــــــه هللا ـ ب   األلب

ـا ، وجوا حيث قال يف آداب الزفاف : حتت عنوان ( ترك بـه ) قـال : ( .....فوجـب األحاديث لعـدم العلـم مبـن عمـل 
   علمنا من قال به أو مل نعلم ، ما دام مل يثبت نسخه...) أ.ه العمل بالنص سواء

مث انضر خطبه احلجاج وقد ذكره عبدالرمحن اجلوزي يف املنتضم وهذا نصه قال أبو بكر: قال أيب: والشعر لسحيم بن وثيل 
ألرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإين لصاحبها، وهللا لكأين أنظر إىل  الرياحي، متثل به احلجاج، وهللا يا أهل العراق إين

  الدماء بني العمائم واللحى) 
كان صـوابا فاحلمـد هلل وهـو حمـض فضـل مـن هللا ومنّـة ومـا كـان غـري ذلـك  وبعد فإن هذا ما بدا يل وهللا أعلم وهو بني أيديكم فما

             وجــزاكم هللا خــريا ي مــن إخــواين أن يقومــوه ويرشــدونا إىل الصــواب بــإذن هللاوهللا ورســوله مــن بــراء ورجــائ فمــين ومــن الشــيطان
  بقلم /عبدالقادر صاحل ضيف هللا مطهر


