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َاحلمد هللا الذي خلـق ا َ ْإلنسـان مـنَ ِ  طـني , َ
ِوجعل م َ َ , ا ـّ وميـز بينهمـن نسله الذكر واألنثىَ

ِّفزين الرجال باللحى  َ  ..َوالنساء بالذوائب , ّ
, ٍ والسالم عىل سيدنا وموالنا حممد والصالة

َالذي فاق نوره الشمس يف ضحاها  ُ.. 
ِوعىل آله وأصحابه أول ّقى واالتباع , ـُّي التـُ

َومن تبعهم بإحسان  ِْ َ  ..إىل يوم الدين َ
 ..أما بعد 
َفإن ح  شنيع , ٌ فظيع , وذنبٌق اللحية منكرْلَّ

َّرصُا هو مـكم  يف األحاديث الصحيحة وكتب ٌحَ
م أزل منـذ نعومـة ـي لــوإنـ. املذاهب األربعة 

S 



T 

,  هاَصـريْقَوال ت  اللحيـةَقْلَ حُّبِحُي ال أفارْظَأ
ّاء الربـانيني ـي يف أحضـان العلمــوكانت نشأت

 َنِ م َثريـ حيايت الكبداية يف أر ُفني , فكنتالعار
ُّال يصل ّالعوام َ  اللحية , ولو كانوا حالقون خلف ُ

 .لقون حلاهم َبأنفسهم حي
م ـَ الغـرب والعالـَ وتقاليدِ عاداتَّا أنـوبم

ّ يف بالدنا وامتدت , فرأينـا ْتَشَقد فمسلم ـالغري 
روا بعـادات ّرين قـد تـأثـثيـًناسـا كُ أبعد ذلـك

 يف نواحي َجُنْرَفـَّألنفسهم التُّبوا َحَ, فأ نـيِّربيالغ
,  والنصاركفرة اليهود  الَّيِ زواختاروا, حياهتم
لوك , ـ والسهيئةـوال , مطاعمـوال مالبسـيف ال

هم َوْذَذون حْحـَوي, هم َرـْيَرون سـوأخذوا يسي
 . وهم ال يشعرون 



 ٍّبَ ضـَرْحـُتى لـو دخلـوا جـح(  :  الـق
ل

U 

  .Q )موهُتْلَخَدَ
َّفإذا رس م الذي ـَه يف هذا العالَرـَظَ نُالرجل َحَ
ْرأ مجيع طبقات الناس , من , نعيش فيه  شيخ َِ

ْوشاب , من ْ رجل وامرأة , حتى األطفال , منِ ِ 
َيعة , يتِكل فرقة وش ِزيون بزـَ ْ َّ  أعداء اإلسالم , ِّيَ

ْنِ منيــثأست وال

                             

ِمخلصني ـ الـنـمؤمنيـال ّإال ذلك  ْ ُ ,
 .ٌقليل ما هم و

 
Q(ويف لفظ  : )موهُـتْكـَلَسَل ضب رْحـُج سلكوا لو حتى(  . 

  عن أيب سعيد اخلـدريالبخاريحديث صحيح رواه 
 , أمحد , وأبو داود , وابن حبان , واحلاكم واإلمام 

 . وغريهم .... 
    ن حـديث ِى مـمد وأبو يعلـأحاإلمام ورواه كذلك 

  .   أيب هريرة



ا قـال عمـر بـن ـة فيمْربِأليس لنا ع: فأقول 
مة أيب عبيدة بن اجلراح ريض ُاخلطاب ألمني األ

ا ّنـُا كــّإنـ ( :ا عند وصوله إىل الشـام ـاهللا عنهم
ا نطلـب ـّعزنا اهللا باإلسـالم , فمهمـَ قوم فأّذلَأ

 ? Q)ّنا اهللا أذلنا اهللا ّالعزة بغري ما أعز
 قوله ; ألن املسلمني  يفعمر َقَدَلقد صو

ل

V 

ة ّزِعـَكانوا أ, ة اإلسالم ّزِين بعِّزـَتْعُم ا كانواـّمـَ
هم ُمِرْكـُه , وكانوا ملـوك األمـم , يـِّلُ كَيف العامل
ْخـَالناس وت

                             

كنـوا إىل َا رـفلمـ. ضع هلم اجلبابرة 
 

Q( عـن   املستدركَنِان مـيف كتاب اإليم أخرجه احلاكم
 .  الشيخني رشطصحيح عىل :  وقال  شهاب بنطارق
ة يف مصـنفه , ـي شيبـابن أبًالـحاكم أيضا , ورواه و

ّإنـا قـوم أعز(  : بلفـظوابن عساكر يف تارخيه  نـا اهللا ّ
 . )ة بغريه ّزِفلن نبتغي الع, باإلسالم 



حَ وأاألعداء

W 

وا وهانوا ُّلَذ, هم َوا عاداهتم وتقاليدُّبَ
 .ر ِكـْنُه مُرِكـْنُ وال يَ اليومٌدَشاهُ هو مـاكم عليهم
َي ألـّوإن ِتعجب مـَ ر املسـلمني الـذين ْمـَ أْنّ

ون صـورته ّبِحـُ وال ي النبي حممد ينتسبون إىل
نون َّنَسَتَقون بأخالقه , وال يـَّلَخَتَته , وال يـوهيئ
وال يقتـدون بنبـيهم يف  اهمقون حلِلْحَته , فيّنُبس

@!  أقواله وأفعاله

 {  | m@ :ىـارك وتعالـتبـال اهللا ـق
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تى ـ , حَّمَ الوباء عَّ األسف الشديد أنَنـِوم

 الناس َعاةُواة احلديث , ودُلة القرآن ورَمـَ حَّإن
 املساجد , نراهم َإىل الدين اإلسالمي , وخطباء

ِاليوم حي بـُ

X 

ون ُّمَسـُهم , ويـج يف أحوالُنْرَفـَّون التّ
 َّن أنْوَرَر , ويـُّوـَنــَّم والتّقدّ والتّذلك بالتحرض

ون ِربَتْعَعة يف ذاك الطريق املظلم , ويْفِّالعزة والر
 كـونكيـف ي , شـعريويا ليت  ًما ,ّقدـتك ـذل
َما وقد أّتقد ْبـاع ديـنهم وهـدي ّهم عـن اتَجَرْخً َ

 !!?  نبيهم
ها األخ ـي املسـلم , بـاهللا عليـك أيــفيا أخ

?  ة اهللاـًزا بمعصيـ عزيلـالرج ونـيكل , ه املؤمن



Y 

 بـأخالق أعـداء قُّلَخَّة بـالتـ الكرامُلُصْحـَأو ت
ـال اهللا ـة الكعِّبَ ورّ? ـك  °   ¯ m , ـب

± ² ³ ́ µ ¶ l    ` . 
ً وأفعاال , ًأقواال ها باالقتداء بالنبيُّلُ كةّزِفالع
 .ر يف طريقه ـْيَّق بأخالقه , والسُّلَخَّوالت

م يف ْلِب العّالُنا طَ إخوانَمِهْلُ يْواهللاَ أسأل أن
َاء , ـَ, واملشايخ والعلموغريها املدارس الرشعية 

حديث وباقي ـ والرـَوأصحاب دراسات التفسي
َ , أن يالعلوم اإلسالمية  ,  قوا بأخالق النبـيَّلَخَتْ

  برسول اهللاًحى اقتداءِّوا اللـفْعَ وقد أنراهموأن 
 وأصحابه   . 

 .موفق للصواب ـواهللا ال
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 للشعر النابـت ٌ اللحية اسمَّالف يف أنِال خ
 مـا َّا ال خـالف أنـ كم.الرجل  يف وجه ٍّيف حمل

ن

QP 

يـا هـو ْلُفة العّ الشعر بني األنف والشـَنِ مَتَبـَ
ب , ْدُالشارب , وما نبت عىل أجفـان العـني هـ

,   العينني احلاجبانفوق اجلبني أسفل عىل نبتوما 
ْوليس من   اللحيـة , ىّمَسـُبمصل ّيء يتـ هذا شِ

ا ينبـت يف وجـه ـّمـِا بقي ما سو ذلك مـوإنم
ه ْيَضِما ينبت عىل ذقنه , وعار:  الشعر َنِ ملالرج
َقَفْنَه , وعْيَّدَأو خ

                             

  .Qته
 

Q (فوق الذقن فة السفىلّهي ما حتت الش: قة َفْنَالع . 
         ا , راجـعـأسفلهمـن ِن مــْيـَيْحَّجمتمع الل: ن ـوالذق

  ااا



َّفال خيتلف أن   النابت عىل الذقن حلية , الشعرُ
ر اللحية بعـض الفقهـاء ـي تفسيـه صار فـوإلي

َالشافعية وقرصوا معناها عليه , ولـ ِم يـدرجوا ـَ ْ ُ
ا  أو العنفقة , فقـالوْنيَضِنبت عىل العارَفيها ما ي

 . ة ّالشعر النابت عىل الذقن خاص: فيها 
ْحَّا ما نبت عىل اللّ أهنتفسريها منه يف ّوأدق

                                            

   ي ,
  ت

 
 . مادة ذقن  القاموس املحيط

يـان حائطـا ْحَّوالل :  )لسان العـرب(  صاحبال ـق
 ْنِ مـاألسـنانا ـذان فيهمـّان اللــالفم , ومها العظم

نِداخل الفم م

QQ 

نبـت َ الذي يُيْحَّوالل.  ٍيْحـَ كل ذي لْ
نبـت عـىل َالعارض , واألصل يف العارض ما يعليه 

َّعرض الل  َيْحَّ اللَّفهذا يدل عىل أن. ي فوق الذقن ْحُ
 , والصدغ الصدغ أعىل إىل ْنِالذي ينتهي م هو العظم
ّ الرأس إىل مركَنِما انحدر م َ  .ي ْحَّب اللُ



ي ْحـَّن اللْوَكـِت اللحيـة بـذلك لَيـِّمـُيث سـح
ّسمها من اسم حملاُتفيد ْتها , فاسَبـْنـَم  .  نباهتا ِ

ّويسم َ  عـىل مـا دون الشـعر َنِنبت مـَى ما يـُ
ً الوجـه أيضـا جانب ىـا يكون علـّمـِالصدغ م

َالعذار , وهو أول ما ي . نبت لألفراد يف الغالـب ِ
 , فيكـون العـارضى ـِ العذار علـَقِلْطُا أـوربم
ِا لـسماان ـفظّالل ى ـ الشـعر علـَنِا ينبـت مــمـً
حَّالل

QR 

 .ن مها جانبا الوجه ْيَذَّ ال ,ْنيـَيْ
 اللحيـة ليسـت َّى أنـ هذا يدل علوحاصل
ىل الشعر النابت عـىل  عاهلمـاستعممقصورة يف 

ى ـ النابـت علـالشعرا يدل فيها ـن , وإنمـالذق
 . ًالعظمني يف جانبي الوجه أيضا 

: قال الفريوز آبـادي يف القـاموس املحـيط 
 ضـمها , وبـالقرص َيِكـُحى بكرس الالم وحِّالل



 ـامـِل  سما , وهي  فقط بالكرسحيةـِل , مجع ّواملد
   . الشعرَنِنبت عىل اخلدين والذقن م

 ْ أنالسـالفةًوالتعبري األدق بناء عىل املقدمـة 
ن ـْيـَيْحَّى اللـجمع مـا علــَسم يااللحية : يقال 

 اخلـدين يف عموم الشعر , أما إدخال َنِوالذقن م
َع مل أُّسَوَمنبت اللحية فت ً له شاهدا يف كالمهم , َرٌ
ِفإن غري العار ً اخلدين ليس منبتا للشعر َنِ مْنيَضَّ

 .يف األصل 
واختيار احلنفية واملالكية يف تفسـري اللحيـة 

ِت عند أهل الفقـه أظهـر مـْنَّيَعىل هذا الذي ب ن ُ
َدوا الشعرَحيث ع اختيار غريهم ,  النابت عـىل ُّ

 , ًجانبي الوجه عىل ما بني الذقن والصدغ حليـة
ه غريهم كالشافعية واحلنابلة بأحكامهـا َقَحـْلَوأ

ًبعا ـَيف الوضوء ت َ. 

QS 



عـن )  الرائـق البحـر( ي ـَجيم فُال ابن نـق
 باللحية َ املرادَّظاهر كالمهم أن:  احلنفية أصحابه
ِ عذار وعـارْنِ النابت عىل اخلدين مُالشعر ,  ٍضِ
  .ِوالذقن

QT 

)  خليل خترصـم(  رشح  يفُّيِيرِدْرَّوقال الد
 . نيَيْحَّ النابت عىل اللالشعرهي : املالكية  يف فقه

  ? اللحية َنِفقة موهل الشعر النابت عىل العن
ا ـني أهنا ليست حلية , كمّغويُّفظاهر كالم الل

فة ّرات بني الشــْيَعُش:  املحيط القاموسقال يف 
 .السفىل والذقن 

َّوعىل ما تقدم يف تفسري اللحية , فإن ما نبت  ّ
 . بلحية فليسن ـْيَيْحَّ واللالذقن غري عىل الشعر َنِم

  يف ُووجدت يف رواية ألنـس بـن مالـك
  النبـيَّأن( َاقها باللحية , فعنه ْحلِإ صفة النبي 



م َّدَقـُا كـان البيـاض يف مـمّضب قط , إنَ مل خي
ٌيف العنفقة قليال , ويف الرأس نبـذ يسـري : حليته  ٌ ْ َ ً 

ُال يكاد ير َ( Q .  
ِلكن هذا غري مسلم ; ل: قيل  ّ َ مجيء اللفظ ـُ

 كـان البيـاض يف (  : ـةصحيحـيف رواية أخـر
العنفقـة , ويف الـرأس , ويف  حيته , ويف ـم لَّدَقُم

ُالصدغني شيئا ال يكـاد يـر ً(  R . َر بـني ـَفغايـ
 .    العنفقة واللحية 

, َفإذا فهمت ما جـاء بكتـب اللغـة العربيـة 
َّعرفت حينئذ أن مجيع  ا ينبـت ـّمــِ الوجه مشعرَ
 ومـا عـىل اخلـدين  ,نيَيـْحَّعىل الذقن وحتت الل

ُي,  ْنيَضِوالعار
                             

 .الشارب  حلية , ما عدا : قال له 
 

Q ( رواه اإلمام أمحد , وابن سعد يف الطبقات. 
R (يق قتادة عن أنس طرْنِرواه اإلمام أمحد م . 

QU 



 اللحية ما ينبت عىل العنفقـة , َنِوأنه ليس م
 . ْنيَضـِن الشعر عىل اخلد غـري العارِنبت مَوما ي
 عـن ٌالشعر الذي ينبت عىل الرقبـة خـارجَّأن و

حَّحد عظمي الل

QV 

 .ن والذقن ـْيَيْ
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 \  ] m X Y Z: ى ـقال اهللا تعال
] ̂ _  `     a l r.@
ِحية تعد مّفالل ّ  شعائر اإلسـالم الظـاهرة , ْنَُ

 . ّالتي نتقرب إىل اهللا تعاىل بإعفائها وتعظيمها 

QW 

ْوالدليل عىل رش  .عقيل , ونقيل : تها َّيِعَ
َ فطرة فطـّ هي إالاـفم : الدليل العقيلأما  َر ـَ

َاهللا الناس عليها منذ خلـق اهللا اخللـق , ف َْ ََ سـيدنا َ
صـلوات اهللا ًيا , وكذلك األنبيـاء ِحَتْلُآدم كان م

 .وسالمه عليهم 
     m e f  g h i: ى لــال تعاـق

j      k l      p  :٩٤@. 
     الواردةواآلثار فاألحاديث : الدليل النقيل وأما

  ا



 . إعفاء اللحية وجوب والصحابة يف  النبيعن
 :  ذلك ْنِوم
ا ـ ريض اهللا عنهمرابن عمرو عن نافع عن ُي

نأ

QX 

ُفْعَ, وأ Qوا الشواربُفْحَأ(  : قال   النبيَّ

                             

وا 
 .@R )حىِّالل

 
Q( قوله :  قال ابن حجر : )َنِمـ  هبمزة قطـع ,)فوا ْحَأ 

فـى شـاربه َح: وحكى ابـن دريـد . اإلحفاء لألكثر 
  . وصل, فعىل هذا فهي مهزة شعره استأصل  إذا: ًوا ْفَح

 .من الكتاب  ١٤٧انظر ص 
R(ومسـلم,  مدـ حديث حسن صحيح أخرجـه أحـ , 

 , والبيهقـيأبـو داود ,  , ويـوالنسائـرمذي , ـوالت
 ,  , وأبـو يعـىلوأبـو عوانـة  ر ,ـوالطرباين يف الصغي

  .الرب يف التمهيد  وابن عبد
         يفخطيبـوالـامل ـًورواه أيضا ابـن عـدي يف الكـ

  ااا



 

QY 

                                            
ي هريرة , والطحاوي عن أنـس بـن ـأب  عنخهـتاري

  .)هوا باليهود َّبَشَوال ت( : مالك وزاد يف آخره 
وسـبب ورود احلـديث : مي يف الفردوس قال الديل

ما أخرجه ابن النجار يف تارخيه عن ابن عباس ريض 
 َنِ مـٌدْفـَ و  عىل رسـول اهللاَمِدَق( : ا قال ـاهللا عنهم

وتركوا شـوارهبم , فقـال  حاهمـِقوا لَلَالعجم قد ح
الشـوارب  واّخـالفوا علـيهم , فحفـ :  رسول اهللا

   . )حىِّفوا اللْعَوأ
اهللا عبيد عن مصنفه سعد وابن أيب شيبة يف  ابنوأخرج

 املجوس إىل رسول َنِ مرجل اءج( : قال   بن عتبةا
 فى حليته , فقال لـه النبـيْحَ وأشاربه فىْعَ قد أ اهللا
 :  ْأن يف ديننـا: هذا يف ديننا , قـال : ما هذا ? قال 
  . ) الشارب وأن نعفي اللحيةَّزُجَن

 أماليه عـن أيب هريـرةوأخرج أبو القاسم بن برش يف 
  خل عىل رسول اهللاد(  : قال قَلَ جمويس قد ح     

  ا
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  ,وحيـك :  فقال رسول اهللا فى شاربه , ْعَحليته وأ

ْمن لكـن : كرس , قـال  ين بهَرَمَأ: ك هبذا ? قال َرَمَ أَ
  . ) أحفي شاريبْ أعفي حليتي وأنْأن  ين ريبَرَمَأ

مون بن مهـران ورو ابن حبان يف صحيحه عن مي
َكـر لرسـول ُذ( : ا قال ـعن ابن عمر ريض اهللا عنهم ِ

لقون َباهلم وحيُرون سِّفَوُإهنم ي: املجوس فقال   اهللا
باله ُ سـّجزـَيـ فكان ابن عمر. فخالفوهم , حاهم ـِل

  . ) الشاة والبعريُّزَجـُا تـكم
اإلعفـاء هـو الـرتك , : قال صاحب حتفة األحوذي 

   : ع األحاديث مخس روايات جموـ مْنِوقد حصل م
ِّوا , ووفـروا ُجـْرَأخوا , وْرَفوا , وأْوَفوا , وأْعَأ(  َ ( ,

 َنِهذا هو الظاهر مـ. ومعناها كلها تركها عىل حاهلا 
  يه ألفاظـه , وهـو الـذي قالـهِضـَتـْقَي تاحلديث الذ

 .اء ـ العلمَنِن أصحابنا وغريهم مِمجاعة م
ْأعفوا  ( −١ َ(:  
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ًعفا اليشء يعفو عفـوا : ية إكثارها , يقال إعفاء اللح ُ

ن األضداد ِوهو لغة م. ه ُتْيَفْعَته وأْوَفَإذا كثر , وقد ع
 . املحتملة لليشء وضده 

فقد ذكر حمققو أهـل العربيـة يف رشحهـا يف اللسـان 
َّكالما مستوفيا , حاصله أن ً يـدل ) عفو (  هذا اجلذر ً

ين طلـب يء , والثـاـ الشـتركأحدمها : عىل أصلني 
ْفمن. اليشء  و اهللا تعاىل عن خلقـه ْفَع:  صور األول ِ
البعـري  ُعفا ظهـر: فال يعاقبهم , وقوهلم اهم ّبرتكه إي

ُوذلك إذا ترك ال يركب , وتسـمية املـ ِ كان الـذي مل ـُ
لته ْضـَ املال وهو فعفو , ومنه مرتوك ألنه العفوأ ـَوطُي

َ ال يمَكِرُتإذا  ْوله يف الشع وق احلاجة إليه ,لعدم ُّسُ : ر َّ
كثر ـَ حتـى يـَكِرُ فهو عايف وذلك إذا تهُتْيَفَه وعُتْوَفَع

@L ٩٥  :m Ó Òl   c @:ى ـويطول , وقوله تعال
تسـمية طالـب :  املعنى الثاين َنِوم. أي نموا وكثروا 

      : ة , ومنهـا قولـهـر وغريها عافيـ الطيَنِالرزق م
        اااا
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ر , ومـا اختلفـا ـفلـه فيهـا أجـً أحيا أرضا ميتة ْنَم( 

 أمحـد  اإلمـام أخرجـه– )العافية منها فهو له صدقة 
   ًى مرسـالـبان وأبو يعلـوالنسائي والبيهقي وابن ح

 .   رب حديث جاْنِم
 هـو )حـى ِّفوا اللْعَأ(  :  والذي يندرج حتت قوله

     َ اليشءُتْيـَفْعَأ: معنى األول وهو الـرتك , يقـال ـال
 . فهو ينمو ويكثر  ,ه ُأي تركت

 ْنِتفسري اإلعفـاء بـالتكثري مـ: وقال ابن دقيق العيد 
ب ; ألن حقيقـة اإلعفـاء ّبَسُمـإقامة السبب مقام الـ

 . ّللحية يستلزم تكثريها  الرتك , وترك التعرض 
أي  )حـى ِّفـوا اللْعَأ( :  املعنى حاصلوعليه فيكون 

ق ْلـَح هلا بقص أو ّتعرض ْنَاتركوها تنمو وتكثر , فم
ِا ومل يعفها ركهـيتفلم   فيـه لفـخيتـوهذا املعنى ال . ْ

أهل اللسان , وهو الذي جر عليه أهـل العلـم يف 
 .تفسري هذا احلديث 
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: اعة ـمـش وجـفـ أبو عبيد واألخةـ اللغوقال أهل

 . لقه َ الشعر ال حيترك واإلعفاءاالستئصال ,  اإلحفاء 
اء ـ علمْنِائفة موإىل هذا ذهبت ط: قال ابن عبد الرب 

 أيب حنيفة والشافعي أصحابن ِاملسلمني وفقهائهم م
 .وغريهم 

إعفـاء اللحيـة هـو : وقال اخلطـايب وكـذا البغـوي 
ْرها , مـنـها وتوفيـإرسال    ُت إذا ْبـَّفـا النـَع:  قولـك ِ

  .   َرـُثـَكُوعفا اليشء بمعنى طال , 
 .ل منها ا طاـمـِ لَعْطَيريد الق: وقال الربيع يف مسنده 

فـوا ْعَأ(  :  قوله: )  الباريفتح ( ن حجر يف وقال اب
    منهـا َّذَا بإصـالح مـا شــذ منهـْخَ عىل األ)ى ـحِّالل

ًطوال وعرضا , وذهب األكثر ِّ إىل أنه بمعنى وفـروا  ً َ
ِّأو كثروا وهو الصواب  َ . 

ِال أعلم أحدا فهم مـ: قال ابن دقيق العيد و َ ِ َ   األمـرَنً
    اـيز معاجلتها بمـِوْجـَ ت)حى ِّفوا اللْعَأ(   : يف قوله

   ت
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َيغ ّوكـأن :  , قـال عـض النـاسه بـا يفعلــِّزرها كمـُ

ياق يف قولـه يف بقيـة الصارف عن ذلـك قرينـة السـ
  . )فوا الشوارب ْحَأو ( :اخلرب 

تأخـذوا منهـا أي اتركوها بحاهلـا ال : وقال املناوي 
ًاال للوجـه وزينـة ألن يف ذلك مج ;وتغزرًشيئا لتكثر  ً 

 . املجوس ّيِزـِ لًخالفةـلرجل , ومل
 بقيـة طـرق ألفـاظ احلـديث ْنِؤخـذ مـُويمكن أن ي

 .واهللا أعلم , رك ـَّجرد التـم الة عىلالد
 :  باجليم واهلمزة , ويف لفـظ ْتَطِبُض )ئوا ِجْرَأ(  −٢

  :ت اهلمزة باحلذفَلِّهُفس )جوا ْرَأ (
ِّأي أخروها واتركوها   اإلرجـاء وهـو التـأخري َنِم, َ
  m Ã Ä Æ     Å l: والتأجيل , قال تعاىل 

e :١٠٦ . 
 يف تـأخري ا الوجـهـفمـفحيث إنه بمعنـى التـأخري , 

 حى ?ِّالل
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اتركوا فيها : معنى ـ الَّوكأن: اض ـي عيـقال القاض

َفعل ْ َّ , فإن سياق احلديث الذي جـاءت بالشواربكم ـِ
, ) حى ِّجوا اللْرَ وأواربالشوا ّزُج(  :فيه هذه اللفظة 

ِّوا الشوارب وأخروا اللّزُجـ: فكأنه يقول  ِّ حـى عـن َ
 .  , فال تفعلوه هبا ِّزَجـذلك ال
 َنِجعل هلـذا اللفـظ مــُ ال يْ جيد , لكناملعنىوهذا 

 ْتَقـَفــَّ , حيث ات األخرلأللفاظ األربعة الداللة ما
َعىل األمر برتك اللحية تكثـر وتنمـو ال يت ض هلـا َّرَعـُ

ض يف اجلملـة ِعارَتُ فهو غري مٍ تقديرِّ , وعىل أيٍعْطَبق
 . كان يف الداللة دوهنا ْ عليه وإنْتَّلَمع ما د

  :باخلاء املعجمة بال مهز  )خوا ْرَأ ( −٣
 . ضوا هلا بتغيري َّرَعَتَأي أطيلوها واتركوها وال ت

ني , ِّ اإلرخاء , وأصله الداللة عىل اهلشاشة واللـَنِم
ٌرخو: لليشء  لفيقا ْ خـاء ضـد َّوالر. ًا ّشـَ إذا كـان هِ

     راخي التباطؤ والتـأخر , واالسـرتخاءـَّالشدة , والت
   ااا
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. ني ِّاللـ يرجع إىل صل بهّ يتوما , ومجيع ذلك االنبساط

َخى احلبل إذا مـْرَأ: ومنه جاء   ألنـه ;ل فيـه َّوَه وطـَّدَ
. ه َتْلَسـْرَ فقد أ احلبلَتْنَ , وإذا ألوسعةني ـِيقع باملد ل

ويف معنى اإلرسال .  طرفهاأرسل امة إذا ـمِله العْثِوم
 والتطويل , وهو اإلطـالق , َّدَمـني والِّما يناسب الل

 .يد ِيْقَّس والتْبَحـ والَعْطَقابل القُا فيه ما يـكم
 إليه أصل داللة هذا اللفظ يف كالمهـم , رجعَيهذا ما 

 , )حـى ِّخوا اللْرَ أ( :  فيكون الوجه يف معنى قوله
يـد , ِيْقَع أو تْطـَضوا هلا بقَّرَعَتَ توالقوها ِلْطَ وألوهاِسْرَأ

َعـا وتْطَى قّمَسُ يْوالذي يمكن أن  هـو اـإنمـًيدا ِيـْقــً
ها , فعادت داللة هـذا ّصَق أو نحوه أو قْلَإزالتها بح

 . عليه األلفاظ األخر ْتَّلَاللفظ إىل موافقة ما د
  : )وا ُفْوَأ ( −٤

ْأي اتركوها وافية كاملة ال تن  .صوها ِقُ
     : , قال تعـاىل النقصانوهو اإلمتام , مقابله   اإليفاءَنِم

 @@ا
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َذكر لرسـول اهللا( : ويف رواية ابن عمر املتقدمة قال  ِ ُ 
 َوفـون سـباهلم ويـُإهنم ي:  املجوس فقال حلقون ـُ

 لإليفاء , ًق مقابالْلَحـفجعل ال .)  فخالفوهمحلاهم , 
َفمن حلـ َ ْ َا , ومـن قهـفاْوَا أمــَق حليتـه فـَ ْ َرصَ  حليتـه َّ

 . فاها ْوَا أـها فمِّصَقِب
: ٌوهذا ظاهر ال حيتاج إىل مزيـد اسـتدالل , فـاملعنى 

ِأت ْصوها , وإمتامها برتِقْنُ توالُّموا اللحية ـَ  إنقاصـها ِكَ
  .ٍقْلَ أو حٍّصَبق
ِّوفروا ( −٥    :بتشديد الفاء   )َ

 , امـمـوتة تدل عىل كثرة ـوفر كلم: قال ابن فارس 
ِثروا وأتـَك: يف معنى احلديث  ه يقولـفكأن َ   .ّموا ـِّ

 مامة البـاهيلُاء يف لفظ حديث أيب أًويزيده بيانا ما ج
  اب ـتــ أهل الكَّيا رسول اهللا , إن: قلنا ـف(  :قال
   يـفقال النب. اهلم ـُون سبرِّفَوـُهم ويـثانينَون عّصُقـَي

   ت
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 :أهـل  كم , وخالفوا ـثانينَع رواِّفَوو كمـبالُسوا ّصُ ق

 .  ٣٦ انظر ختريج احلديث ص – )الكتاب 
ل ِقابـُ ي  اهللاولسـان رسـولم فكان التوفري بلساهن

ّر أن من قـص فإنـه لــه , وهو ظاهـنافيُالقص وي ْ َ     م ـٌَّ
َّيوفر , والوجه فيه أن ِّ َ إمتام وتكثري , والقـص  لتوفري اُ

 .إنقاص وتقليل 
مـع َوهلذا املعنى صار احلافظ ابن حجـر إىل لفـظ جي

) روا ِّفـَو( : اإلمتام والتكثري , فقـال :  ْنيَهذين املعني
 . التوفري وهو اإلبقاء , أي اتركوها وافرة َنِم

روا ِّثـَ , أي كـ)روا ِّفـَو (  : فحاصل املعنى يف قوله
   عـوذلك ال يقـ. صوا ِقـْنُال تفـوا ُّمـِتَوا , وأّلِقـُال تـف

م يف ّفق مع ما تقـدـّتـَيِعرض هلا , فعاد لّرك التـ بتّإال
 رشح األلفاظ األخر . 

ًبمعنـى   واأللفاظالروايات هذه ُّوكل: قال النووي 
 . واحد 



فـوا ْحَن , أـمرشكيـخالفوا ال( : ويف رواية 
ْوَالشوارب وأ

                             

  .Q )حىِّفوا الل
ْأمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء ( : ويف رواية  ِ ُ

 .@R )اللحية
 

Q(هـصحيحـأخرجه مسـلم يف , فق عليه ـ حديث مت , 
خالفوا املرشكني , ( : ه  طريق آخر ولفظْنِ موالبخاري

 وكان ابـن عمـر .فوا الشوارب ْحَحى وأِّروا اللِّفَوو
بَ أو اعتمر قّحجإذا 

RY 

 , )ه َذَخَ أَلَضَ فـافم  عىل حليتهَضَ
 .  ورواه البيهقي يف سننه 

R( ويف لفظ  : )أنه بإحفـاء الشـوارب وإعفـاء َرَمـَ أ 
  .)حى ِّالل

رتمذي ,  رواه اإلمام مسلم , والحسن صحيححديث 
والنسائي , وأبـو داود , والبيهقـي , وابـن حبـان يف 
صحيحه , وأبو عوانة يف مسنده , ومالك يف املوطأ , 

يف امليـزان ,  ن عبـد الـرب يف التمهيـد , والـذهبيواب
 .واخلطيب يف تارخيه 



َهنا( : ًويف رواية أيضا  ا فوْعَوا الشوارب وأُكْ
  .Q )حىِّالل

قـال :  اهللا عنهـا قالـت ريضن عائشـة ـوع
ع(  : اهللارسول

SP 

ٌرشَ ُّصَق: Rالفطرة َنِ مْ
                             

 , رب الشا
 

Q (ه , ـي مصنفــي شـيبة فــاري , وابن أبــرواه البخ 
 .والبيهقي يف شعبه 

صوا ْقـَتـْأي اس ) الشواربكوا ـَهـْنا( : مناوي ـقال ال
  .١٤٩ انظر ص –واإلهناك االستقصاء  ها ,َّصَق

R( قال املناوي :  ) هنا للتبعـيض , وأحسـن منـه  )ِمن
   الفطـرة , َنِ كـائن مـْرشَع: كوهنا لالبتداء , بمعنـى 

 . أي السنة 
يف رشح سنن أيب داود )  بذل املجهود  (قال صاحب

أي عرش : ) ن الفطـرة ِ مـْرشَ ع( :  يف تفسري قولـه
ْألنبياء الذين أمرنا أن نقتـدين اَنُ سْنِخصال م ِ هبـم  ُ

 ¾ ¿ m Ã ÂÁ À  :ى ـيف قوله تعال
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َوكذا قد نقل عن أكثر العلم ِ  .اء ـُ
 .نة اإلبراهيمية ُّاملراد بالفطرة هنا الس: وقال بعضهم 

ْالفطرة هنا ما فطرت عليها ا: وقيل  َ ِ لطبـاع السـليمة ُ
ْر يل مـنَهـْظَ األخالق احلميـدة , وهـذا القـول أَنِم ِ 

 .غريه 
ا قـال ـمراد بالفطرة هنا الدين كمـال: وقال بعضهم 

, ٣٠: m©ª  «® ¬   ̄l   z @:تعاىل 
.  الـبرش َنِطـور مـْفَول مِأي دين اهللا الذي اختاره أل

الدين , وعىل هذا يكـون   توابعْنِ هذه األفعال مَّوإن
ٌرشَع: عنى امل     . توابع الدين ْنِ مْ
 ارحـوشـة شـيخ اإلمـام النـووي ـال أبـو شامــوق

 هـذه األشـياء إذا َّاملـراد بـالفطرة هنـا أن: الشاطبية 
َّفعلت ات َ ِ  َ العبـاد اهللاَُرَطـَالتي ف  فاعلها بالفطرةَفَصـُ

    ليكونـوا عـىل; ها هلم َّبَحَتْهم عليها واسَّثَعليها , وح
   ااا



اء , ـمـوإعفاء اللحية , والسواك , واستنشاق ال
ف اإلبط , ْتَم , ونِاجَل الربْسَ , وغاألظافر ُّصَوق
ْلَوح

                                            

  .Q (Rقاص املاءِتْق العانة , وان
 

 .  الصفات وأرشفها أكمل
الفطـرة يف هـذا احلـديث : وقال القايض البيضاوي 

هـي : وقال . ة ـنُّة , والدين والسـّلُبُجـاالخرتاع وال
 األنبياء عليهم الصـالة اختارهاة التي ـنة القديمُّالس

ُ جبٌرْمَفقت عليها الرشائع , كأهنا أّوالسالم وات  ّيـِّلــُ
ْقد فطروا عليها , فاف هُِ

SR 

 . م َنْغَم تَ
Q( قال وكيع :  ) يعني االستنجاء  )انتقاص املاء. 
R (مصـعبقـال : حديث ـقال زكريـا أحـد رواة الـ : 

   . تكون املضمضةْ أنّ إال رةـ العاشُيتِسَون
 البخـاري , والبيهقـي , ّ إالاعةـواجلمـ أمحد أخرجه

وابن أيب شيبة يف مصنفه , وابن خزيمة يف صحيحه , 
  .... )نة ُّ السَنِعرش م( :  بلفظ وأبو عوانة يف مسنده

 



 

SS 

                                            
هم عن مصعب بن شيبة عن طلـق بـن ُّلُك. وغريهم 

حبيب عن عبداهللا بـن الـزبري عـن عائشـة ريض اهللا 
هذا حديث حسن , ويف الباب : عنها , قال الرتمذي 

 .   ار بن يارس وابن عمر وأيب هريرةـّعن عم
 حـديث ابـن عبـاس ْنِي مــ والبيهقحاكمـ الورواه

ومخـس يف اجلسـد , مخس يف الـرأس (  :ًموقوفا قال 
  .) فذكره ....... 

  مد ـ , فألحـٍرادُرة ليس بمـ يف رواية الفطُرـْصَحـوال
       :ر زيـادةـار بـن ياســّوأيب داود وابن ماجة عن عم

ل ْسُغ(  : اسـعب أيب حاتم عن ابن والبن , )ضاح ـاالنت( 
, ) االسـتنثار ( : , وأليب عوانـة زيـادة ) يوم اجلمعة 

ولعبد الرزاق والطربي بسند صحيح عن ابن عباس 
 ) . مفرق الرأس  (  :رْكِذ

  ا الشـيخ تقـي الـدين يفـمـهَرَكَان ذـتَّلِوللحديث ع
 : وعزامها البن منده , اإلمام 
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:  يف مصعب بن شيبة , قال النسـائي  الكالمإحدامها

 , وقـالر ـله مناكيـ: مد ـال أحـ , وقاحلديثر ـمنك
 حيمدونه لكـن وال بقوي  ليس: والدارقطني حاتمأبو 

 والعجيلقه ابن معني ّوقد وث. صحيح  شاهدلروايته
 ن , ولـه شـواهد يف حـديث ـوغريمها , فحديثه حس

ة ّيـِثـْيَحـ الهذه ْنِمحته صم بْكـُ , فاحلوغريه رةيهرأيب 
  .سائغ 
تيمـي  الانـسليمـ النسائي يف سننه رواه عن َّ أنالثانية

ر ـً أيضا عن أيب بشورواهًبن حبيب مرسال ,  عن طلق
  ي ـوحديث التيم: ًعن طلق بن حبيب مرسال , قال 

ْي برش أوىل ـوأب  . ومصعب منكر احلديث , َ
اري , ـِّرجه البخــَخـُن مل يـْيـَتـَّلِن العـل هاتيـوألج

قة , ـً مصـعبا عنـده ثـّا مسـلم ألنـومل يلتفت إليهم
ُ حديثا يقدم وصله عىل اإلرسال َلَصَوالثقة إذا و ْ َ َُّ َ ً   . 

  يـر فـوابن حج)  القديرفيض ( ي ـمناوي فـقال ال
   ا



SU 

                                             
هذه اخلصـال مصـالح دينيـة ـّيتعلـق بـو :  )الفتح( 

ْودنيوية تد  اهليئة , وتنظيف حتسني: تبع , منها ّك بالتَرُ
ن , ـ للطهارتيـواالحتيـاطًملة وتفصيال , ـالبدن ج

َ املخالط واملقارن بكف ما يتـواإلحسان إىل  بـه ّذَأـُ
 نحـو ْنِكرهية , وخمالفـة شـأن الكفـار مـ ن رائحةِم
 , الشـارعهود ونصار , وامتثال أمـر ـجوس ويـم

  m  f@ : سـبحانهبقوله واملحافظة عىل ما أشار إليه
 ghl   ¥: ي ـا فـمـِ; ل  ٣: ¿   / ٦٤

ك , ة ذلــ مناسبـْنِ مالـصـخـال هذه ىـعلمحافظة ـال
ِّقد حسنت صوركم فال تشوهوها بمـ: وكأنه قيل  َ ُ ََ ُ ُ ُْ ا ـَ

َيق َبحها , أو حافظوا عىل ما يـُ ْستمر به حسـنها ِّ ويف . ُ
مروءة وعـىل ـحافظة عىل الـاملحافظة عليها كذلك م
 اهليئـة َنَسَ اإلنسان إذا كان حَّالتآلف املطلوب ; ألن

َه وحيمُل قولـَبْقـُفي,  إليه النفوس ْانبسطت د رأيـه , ـُ
 . والعكس بالعكس 



 :  قال رسول اهللا: قال  وعن أيب هريرة
حـى , خـالفوا ِّوا اللُخـْرَوارب وأـوا الشـُّزُج( 

 . Q )املجوس
يـا رسـول : قلنا (  : قال  مامةُوعن أيب أ

رون ِّفَوُثانينهم ويَون عّصُقَ الكتاب يأهل َّاهللا , إن
ِّفَوو ُسبالكم واّصـُق:  فقال. Rُسباهلم

                             

ثانينكم , َ عروا
 . S )وخالفوا أهل الكتاب

 
Q( والبيهقـي يف سـننه , وأبـو  أخرجه أمحد , ومسلم ,

 . , والديلمي يف الفردوس والبزاريف مسنده ,  عوانة
R(يف القاموس ـاكم اللحية  وهي,نون ْثُثانني مجع عَ الع .  

 .الشارب : ُّوالسبال بضم السني 
S( ي يف الشعب , والبيهق يف الكبريوالطرباينأمحد ,  رواه . 

ِرر هذا احلديث لـُوقد ك َ , ارجع دة ـا فيه من الفائـمـِّ
 . ٢٧ص 

SV 



 :   قـال  رسـول اهللاَّ أن  هريرةوعن أيب
ْمن(  حى , ِّ وإعفاء اللالشارب ُذْخَ أاإلسالم فطرة ِ

حاها , ـِحفي لـا وتـتعفي شوارهب  املجوسَّفإن
فُ , فحفخالفوهم

SW 

 . Q )وا حلاكمُفْعَأشواربكم و واّ
ا ـاهللا بـن عمـر ريض اهللا عنهمـ ن عبـدـوع

ْا منّنِليس م( : ًمرفوعا  هوا َّبَشَ, ال ته بغرينا َّبَشَ تَ
 ُ اليهود اإلشارةَ تسليمَّفإن , بالنصار والباليهود 

ف , وال ـكَ النصار باألَ تسليمَّباألصابع , وإن
ّقصوا النوايص , وـَت ْعَفـوا الشـوارب وأْاحُ

                             

فـوا 
     وعلـيكمواألسواق متشوا يف املساجد  وال ,حىِّالل

  ا
 

Q( رواه ابن حبان يف صـحيحه , والبخـاري بنحـوه يف 
 . تارخيه الكبري 

حاهم , ـِون لـّإهنم كانوا يقص: قال احلافظ يف الفتح 
 .فنهى الشارع عن ذلك  , كان حيلقها ْنَومنهم م



 . Q )رُزُ وحتتها األّمص إالُالق
 : قـال    أن رسـول اهللا رةوعن أيب هري

وا ِّريَذوا الشـوارب , وغــحى وخـِّالل فواـْعَأ( 
ش

SX 

 .  R )باليهود والنصار هواَّبَشَبكم , وال تْيَ
وا الشوارب , ُّزُج وحىِّاللوا ُفْعَأ(  : روايةويف 
 .  S )هوا باليهود والنصارَّبَشَوال ت

قال : ا قال ـوعن ابن عباس ريض اهللا عنهم
ُّصُ وقحىِّاللوا ُفْوَأ( :    اهللارسول

                             

. وا الشوارب 
ي حليتـه ـِوفـُكان إبراهيم خليل الـرمحن ي: قال 
 . T ) شاربهّقصَوي

 
Q(عيف , ضـإسـناده :  وقـال ًرمذي خمـترصاـ الت رواه

 . والطرباين يف األوسط , وابن حبان يف املجروحني 
R( رواه أمحد يف مسنده , والشافعي يف كتابه األم . 
S(أمحد يف مسنده  اإلمام رواه . 
T( رواه الطرباين يف الكبري  . 



 ّوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
أ( :  قال   اهللارسول

SY 

فـوا ْعَأفوا الشـوارب وْحَ
  .Q )نوفُحى , وانتفوا الشعر الذي يف األِّالل

   النبيَّ أنـاهمعنوعن ابن عباس ريض اهللا 
َّبَشَ ال ت (:قال 

                             

ِّريوا اللـَ , غباألعاجمهوا    . R )حىِّ

 
Q ( هذا اللفـظ األخـري : رواه البيهقي يف الشعب وقال

 ابن عـدي يف الكامـل غريب ويف ثبوته نظر , ورواه
 ) .اآلناف : ( بلفظ 

  مراد ـ الَّظهر أنـَوي,  واألمر للندب: مناوي ـال الـق
 .إزالته بنتف أو قص 

R (لفظويف , ضعف البزار وفيه رواه  ) : حى ِّفوا اللْعَأ.(  
ون حلـاهم ّواألعاجم يقص: قال القرطبي يف التفسري 

ًا معـا , وذلـك ـروهنمـِّفَوُهم , أو يـرون شواربِّفَوُوي
 .ال والنظافة ـعكس اجلم



 :  قال رسول اهللا: ال ق وعن أيب هريرة
ون حلاهم , فَ وحيشوارهبم يعفون الرشك أهل َّإن( 

 .  Q )وا الشواربّحى وحفِّفوا اللْ , فاعفخالفوهم
ـاس ريض وعن ابن ـالـعنهمـ اهللا عب  ـاّمــَل (:  ا ق

 َمَّرَ اهللا ورسوله حَّإن:  مكة قال  اهللارسولح فت
ل ْكَ عليكم أَمَّرَ اخلمر وثمنها , وحرشبعليكم 

لهـا ْكَ علـيكم اخلنـازير وأَمَّرَامليتة وثمنها , وحـ
حى , وال ِّفوا اللْعَوا الشوارب وأُّصُوثمنها , وق

ليس   وعليكم اإلزار , إنهّمتشوا يف األسواق إال
م

TP 

ُس َلِمَ عْنَا مّنِ
                             

  ااا        .@R )ة غريناّن
 

Q( رواه الطرباين ورجاله ثقات . 
R( رواه الطرباين يف األوسط والكبري , وفيه يوسف بن 

مد ـفه األئمـة أحـّقه ابـن حبـان , وضـعـّميمون وث
 .والبخاري , وبقية رجاله ثقات 



 َنِأتى رجل م( : وعن حييى بن أيب كثري قال 
 حليتـه , َّزَ شـاربه وجـَرَّفـَ وقد وَالعجم املسجد

َ محما :  اهللا رسولفقال له :  عىل هذا ? فقال َكَلَ
 اهللا َّإن :   ريب أمرين هبذا ? فقال رسـول اهللاَّإن

َ أوفر حليتي وأحفي شاريبْأمرين أن ِّ َ ُ( Q@. 
ورو ابن جرير عن زيد بـن حبيـب قصـة 

  اهللارسول عىل ودخال( :  كرس قال ْيـَرسول
لَوقد ح

TQ 

 النظـر َهِرَ, فك ـاشوارهبميا َفْعَقا حلامها وأَ
ْ منـا ويلكم: ا وقالـإليهم : ا هبذا ? قاال ـكمَرَمَ أَ

 :  اهللارسول, فقال  − كرس يعنيان – ربنانا َرَمَأ
ِّصَفاء حليتي وقْعِ بإرينَمَأ ريب َّولكن

                             

 . R ) شاريب
 

Q(ه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده أخرج.  
R( كـذلك للفائـدة ذكره, وسريد  ه الطربي يف تارخيذكره 

 . ١٠٠ص 



  رسول اهللاَّأن ـاعنهموعن ابن عمر ريض اهللا 
  ْمن ( : قال َهـَّبَشَ تَ

                             

 .@Q ) بقوم فهو منهم

 
Q( يف النوادر وابن أيب شـيبة والرتمذي , داود أبو أخرجه 

 اهللا جعل رزقي حتت رحمـي , َّإن: ( يف مصنفه بزيادة 
ْغار عـىل مـنَّة والصـّلِّوجعل الذ  .)  خـالف أمـري َ

ورواه البزار والطرباين يف األوسط بسند فيه ضـعف 
 . ان ـعن حذيفة بن اليم

ـةوفيـه: قال ابـن كثـري يف تفسـريه   عـىل النهـي  دالل
ه بالكفـار يف ّالشديد , والتهديد والوعيد عـىل التشـب

 , وأعيادهم , وعباداهتم , ولباسهم , وأفعاهلم , أقواهلم
ْن أمورهم التـي مل تشـِوغري ذلك م ُّع لنـا وال نقـر َرـُ َ ُ

 . عليها 
ِأي تزيا يف ظاهره بز: وقال املناوي  َّ َ َ , ويف ختـمِّهيَ ه ِقُّلـَ

  هيم يف ملبسهم وبعضْدَ بسريهتم وهوسارهم , ِقُلُبخ
   ت

TR 
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ُأي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظـاهر . أفعاهلم  ٍّ
 .فهو منهم , َالباطن 

ْأي من: وقال العلقمي  ْه بالصـاحلني وهـو مـنَّبَشَ تَ ِ 
ْا يكرمون , ومـنـُأتباعهم يكرم كم ه بالفسـاق ّ تشـبَُ

ّذل , ومن اتُهان وخيـُي ْصف بصفة الرشفـاء أكــَ َرم ـُ ِ
ّوإن مل يتحق  .ق رشفه ْ
ْأي من:  اريـوقال الق     فــيفار ـه بالكــه نفســَّبَ شَ

اللباس وغـريه , أو بالفسـاق أو الفجـار , أو بأهـل 
ف والـصـلحاء األـبـرار , فـهـو ـمـنهم , أي يف ّالتـصـو

 . اإلثم واخلري 
ِر قلبيـة مـن ه يف أمـوـقد يقع التشبـ: وقال بعضهم 

ِ وإرادات , وأمـور خارجيـة مـن أقـوال قاداتـاعت
 عبادات وقد تكـون عـادات , يف وأفعال , قد تكون

, اع ـ واجتم ,ونكاح, ومسكن ,  ولباس, طعام : نحو
.    وغريهـا .... وركـوب , وإقامة , وسفر , وافرتاق 

   تتت
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 . ن الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة ـْيَوب

 اهللا املصطفى باحلكمـة التـي َثَعَ وقد ب:قال املناوي 
هي سنة , وهي الرشعة واملنهاج الـذي رشعـه لـه , 

بـاين ُ األقوال واألفعال ما يَنِم ا رشعه لهـّمـِفكان م
م  بمخالفتهَرَمَني , فأّسبيل املغضوب عليهم والضال
 مل يظهـر فيـه ْوإن,  يف اهلدي الظاهر يف هذا احلديث

 : ألمور منها ; مفسدة 
ًر تناسـبا ِّثَؤُر تــي يف الظاهـْدـَهـ املشاركة يف الَّنأ −

ًوتشاكال بني املتشـاهبني , فتـؤدي إىل موافقـة مـا يف 
َ حمسوس , فإن البـسأمر , وهذا الـواألعماألخالق  َّ 
ِال جيد من نفسه َثَاء مـثياب العلم  إليهم ,   انضاممنوعً

 قّلـ نفسه نـوع ختْنِلة جيد مِ ثياب اجلند املقاتَوالبس
 ْ أنّر طبيعتـه منقـادة لـذلك إالـهم , وتصيــبأخالق

 . منعه مانع َي
         ًي الـظـاهر توـجـب مبايـنـةْدَهـ املخالـفـة يف اـلـَّأنو −

   ا



 ا أن النبـيـوعن ابن عباس ريض اهللا عنهم
 م(  : قال

TU 

ْ بالشعر فلـيس لـه عنـد اهللا َلـَّثَ مْنَ َّ
َخ

                                            
 . Q )الق

 
 عن موجبـات الغضـب َومفارقة , توجب االنقطاع

 عـىل أهـل اهلـد َ الضـالل , واالنعطـافوأسباب
 .والرضوان 

 توجب االخـتالط رالظاه يْدَـهال مشاركتهم يف َّأنو −
ني ِّيِدْهَمـً حتى يرتفع التمييز ظـاهرا بـني الـ ,الظاهر

 .ني ّوبني املغضوب عليهم والضال, ني ِّيِضْرَمـال
 األسباب احلكيمة التـي أشـار إليهـا هـذا َنِفذلك م

 .ه ـهـاحلديث وما شاب
Q( اج بـن نصـري ّوفيـه حجـ,  رواه الطرباين يف الكبـري

ّضعفه اجلمهور , ووث طـىء , ُخي: بن حبان وقـال قه اّ
 .وبقية رجاله ثقات 
 .احلظ والنصيب : َوالـخالق بالفتح 



      : ل  قـاخوالينـ مسلم الل بنـوعن رشحبي
ون ّ يقم أصحاب رسول اهللاْنِ مخسة مُرأيت( 

مامـة ُأبا أ : ويصفروهناويعفون حلاهم , شوارهبم 
ايل , واملقدام ـاج بن عامر الثمّي , واحلجـالباهل

ة ـ , وعتبــربشياهللا بن  رب , وعبدـبن معدي كا
ون مـع طـرف ّبن عمرو السلمي , كـانوا يقمـا

  .  Q )فةّالش
رأ (  عبيد اهللا بن رافع أنهان بن ـوعن عثم

اهللا  أبا سعيد اخلدري , وجابر بن عبداهللا , وعبد
َة بـن األكـوع , وأبـا أسـيد ـر , وسلمــبن عما ُ

,   , وأنس بن مالكديجَخالبدري , ورافع بن 
ْلَحـذ الْخَ الشوارب كأَنِيأخذون م

                             

   ق , ويعفون
  ا

 
Q ( وإسناده جيد , رواه الطرباين. 

TV 



  .Q )حى , وينتفون اآلباطِّالل
 ُرأيـت( : يب خالد قال اعيل بن أـوعن إسم

ان ـس بـن مالـك وواثلـة بـن األسـقع حيفيــأن
 . R )اـا , ويعفيان حلامها ويصفروهنمـشوارهبم
ِ أن من يروو          :هم ـة قولـمالئكـ الحـتسبيَّ

ْسبحان من(  َّيَز  َ

                             

  .S)حى ِّن الرجال بالل
 

   إعفاء اللحية َّ عىل أنتدل كلها الراوياتفهذه 
 ا

 
Q( واية  , ويف رصحيح بإسناد الطرباين رواه : )ون ّويقص

 .) األظفار
R( لح وإسناده صا,  رواه البيهقي يف الشعب. 
S( , الـديلمي و رواه احلاكم عن عائشة ريض اهللا عنهـا

اء يسـتغفرون ـمالئكـة السمـ: (  بلفظ يف الفردوس
ان ـسبحـ: الرجال , يقولون  حىـِلذوائب النساء ول

 ) .حى والنساء بالذوائب ِّن الرجال باللَّيَالذي زاهللا 

TW 



ثارها ـإكـ:  يف اإلسـالم , وإعفاؤهـا هـ بـٌمأمور
َّ وظاهر أن.ها وإرخاؤها وإيفاؤها وتوفري  األمر ٌ

ا يكون للوجوب ما مل يرصف عنه صارف , ـإنم
 بتـوفري حليتـه  امهـ هنا , بل اهتمصارفوال 

  جاب ; هلـذاـ عىل اإليواضحل ـطول عمره دلي
 قهـا ْلَ الصـحابة الكـرام حَنِل عن أحد مـُمل ينق
َنِها أقل مّصَوال ق

                             

 إن شـاء سنذكرا ـ القبضة كم
 . Qاهللا تعاىل

 
 

R@
 
 



 
Q( ٦٢ انظر ص.  
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 , فقد ذكر القايض عظيمها اللحية َّثَ ك كان
 الصحابة َنِ مجاعة مأحاديث ذلك يف ورود عياض

 :بأسانيد صحيحة , منها 
 ُمررت( :  قال الضحاكرو عن جهضم بن ُي

ًيت به شيخا بالرجيع فرأ هذا العداء بن : قالوا , ُ
 ,  ُرأيـت رسـول اهللا: وذة , فقال ـخالد بن ه

ُصفه يل , فقال  : ُفقلت ْ َ السـبلة , َنَسـَكـان ح: ِ َّ
ِّمَسُوكانت العرب ت

                             
َي اللحية السبلة َّ( Q . 
 

Q( رواه البخاري يف تارخيه , والطرباين يف الكبري , وابن 
 . حبان يف الثقات 

َالسبلة بالتحريك: اجلامع  يف  السيوطيقال مـا أسـبل  َّ
     م اللحية عىل الصدر , وهو الشـعرات التـيّدَقُن مِم

   ت

TY 



كان رسول ( : قال  وعن جابر بن سمرة 
َ قد شمط اهللا ِ َQ  ُمقدم رأسه وحليته , وكان َُّ  إذا َ

َادهن ل َم يتـََّ بـَ

UP 

َعث رأسه تَن , وإذا شـَّيـَ َن , ـَّيــَبـُ
 .@R )وكان كثري شعر اللحية

ثري شـعر ـكان كـ( : ي رواية أخر قال ـوف
َألَاللحية مستديرها , قد م تَ

                                            
 . S ) ما بني كتفيهْ

 
 . أو الشارب , ذكره الزخمرشي   األسفلِيْحَّحتت الل

َالسبلة مقدم اللحية : ويف رشح املقامات للرشبيني  َّ. 
Q( َشمط بكرس امليم , واملراد بـه هـا هنـا :  قال النووي ِ َ

 .الشيب ابتداء 
R(مد , ومسـلم , وابـن حبـان يف ـّ خرجه اإلمـام أحـ

صحيحه , والبيهقي يف الشعب , وابـن أيب شـيبة يف 
 .مصنفه , وأبو يعىل يف مسنده 

S( ْأي:  ذكرها السـيوطي يف اجلـامع الصـغري , وقـال 
 .غزيرها 

  



ًوعن ابن أيب هالة وكان وصـافا عـن حليـة  ّ
 ّثَ كـ كـان رسـول اهللا(  : قال  رسول اهللا

 . Q )اللحية
كان رسول (  :قال   عازبوعن الرباء بن 

َ رجال م اهللا ْرً
                                            
       ًبوعا , عريض ما بني املنكبـني ,

  ا
 

ا ـمــِفهم منه أنه كان طويلها ; لُوال ي: قال القرطبي 
 اللحيـة , والكثوثـة أن تكـون ّ كان كـث  أنهَّحَص

َفيها كثافة عظم ال طول  ِ. 
Q(ائل ـ رواه الرتمذي يف الشم . 

كثـرية أي ة ّكث: يف رشح املقامات للرشييش وقد ورد 
َرصَحيـة إذا قّبغري طول , ويقال لل األصول  شـعرها ُ

كَ إهنا ل :رُثَوك

UQ 

:  شـعرها قيـل َرُثَ وكْتَمُظَة , وإذا عّثَ
ْذو عثنونـَإنه ل  الـذقن  يف ًفإذا كانت اللحية قليلـة . ُ

ِّن فـذلك السـنوط والسـناط , ـومل يكن يف العارضي َّ
 .ّوإذا مل يكن يف وجهه كثري شعر فذلك الشطط 



UR 

 . Q )احلديث.......  اللحية ّثَك
كـان (  :قـال  وعن عـيل بـن أيب طالـب 

 .@R ) عظيم اللحية رسول اهللا
كـان (  :وعن أم معبد ريض اهللا عنها قالت 

ّثَك  رسول اهللا
                             

 . S ) اللحية
 

Q(خرجه النسائي م ِ  . حديث أيب إسحاق ْنّ
R( ذكره ابن اجلوزي يف  )الوفا يف أحوال املصـطفى(  , 

 ابـن  روايـة عـيل إىلالـالعمـزا صاحب كنـز َولقد ع
ْجرير وغريه , حيث مل يع  ُز ابن اجلوزي روايـة عـيل ـَ

 .إىل أي كتاب 
 اإلمام أمحد بسنده إىل نافع بن جبري بن ورو بنحوه

:  فقـال   النبيَفَصَعيل بن أيب طالب و َّمطعم أن
ً مرشبـا بحمـرة , عظـيم َكان عظيم اهلامة , أبـيض( 

 .) احلديث ....... اللحية 
S( ابن عبد الرب يف تذكرهتا , وهي هذكر مشهور حديث  

 



كانـت ( : قـال  ويف رواية محيد عن أنس 
َألَ قد م حليته ّ ومد ,) ن ها هنا إىل ها هنا ِ مْتَ

 . Qبعض الرواة يديه عىل عارضيه
 رسولأكان : قلنا خلباب (  :وعن معمر قال 

: نعم , قلنا :  ? قال والعرصيقرأ يف الظهر   اهللا
ْمن  .@R )تهباضطراب حلي:  ? قال َ أين علمتِ

 كـان إذا   النبيَّأن(   ي هريرةـوعن أب
تْاه

US 

ِّسَ مْنِمر  أكثَّمَ
                                            

 .  S ) حليته
 

 . يف سفر اهلجرة  اهللا رسول عليهانزلاخلزاعية التي 
ه ـيِفِص : جهازو قال هلا ـاّمـَل معبد ذلك ُّ أمْذكرت وقد

 . َّمنها أن يف حليته كثافة , ه بأوصاف ْتَفَصَيل , فو
Q( يف اجلامع , واملناوي يف فيض القدير السيوطي ذكره . 
R( وأبو داود , البخاري  رواه. 
S(  بسند فيه ضعف ابن السني وأبو نعيم والبزار رواه ,    

   ا



 أنه كـان  ا ثبت به النقل يف صفة النبيـفم
ة , ضـخمة , ّنة , كثَسَ حله حلية موصوفة بكوهنا
 الصدغ إىل الصدغ حتـى َنِكثرية الشعر , متأل م

 , َّمَتْره , وكـان يأخـذ هبـا إذا اهـْحـَتكاد متـأل ن
ّوخيللها باملاء إذا توضأ ُِّ َ Q  ويعرف من خلفه يف ,ْ ْ ََ ُ ِ

ْوَرـَا يــها بمــة أنه يقرأ فيـّالصالة الرسي

                                            

ْنه مـن ِ 
 .حركة حليته 

 
 

R@
 

 عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا , الكاملوابن عدي يف 
 كـان النبـي: ( وأخرجه الشريازي يف األلقاب بلفظ 

تْ إذا اغ

UT 

. ) حليته بيده ينظر فيها َذَخَ أَّمَ
Q( ١٢٧ انظر ص.  
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ْ تقدم منـاكم إعفاء اللحية َّإن ِ  األنبياء ِيْدَ هّ
ن عليهم الصالة والسالم , وكذلك ـمرسليـوال

الصحابة الكرام والسلف الصالح رضـوان اهللا 
ُتعاىل عليهم أمجعني , فلم يذكر عن أحـد مـنهم 

ْأنه كان حيلق حليته , بل عىل العكس مـن  ذلـك ِ
 الواحـدون شـأهنا , وكـان ُلـْعُموهنا ويِّظَعُكانوا ي

 . رقبته وال تزول حليته تزول ْمنهم أهون عليه أن
َرْمـَ أ ًرجـال كان  سعد قيس بنَّ أنروُي

                             

د ال 
َعم السيد قيس ِن(  :حلية له , فقال قومه األنصار  ْ

لبطولته وشهامته , ولكن ال حلية له , فـواهللا لـو 
 .Q ) حليةله الشرتيناُ تشرت بالدراهم حىِّالل كانت

 
Q( يف االستيعاب  ذكره ابن عبد الرب. 

UU 



ً عـاقال ًرجالس كان ـف بن قيـوهذا األحن
مَأ ًا , وكانـحليم

UV 

َد ـِّيـَ ال حليـة لـه , وكـان سَدَرْ
ّأنا اشرتينا لألحنف  ناْدِدَو( : بعضهم  , فقال قومه

  . )ًحلية بعرشين ألفا
ا ذكروا ـه , وإنمَرَوَفه وال عـَنَفلم يذكروا ح

ّكراهية وعدم وجود اللحية عليه , وما ذلك إال َ َ 
ال ـ اجلمَنِعترب مُ تاألخيار اللحية عند هؤالء َّألن

 . ال لشخصية املسلم ـوالرجولة والكم
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ُ وغـريهم األربعة املذاهب أصحابلقد ذهب 
ٌ , وأن حالقهـا آثـمحـرام ةـ اللحيَقـْلَ حَّإىل أن َّ 
 .فاسق 

ّإذا فقد ات  عىل وجوب األربعةفقت املذاهب ـً
مة حلقها , وإليـك مـا قـال ْرُر اللحية وحـتوفي

 :أصحاهبا 
  :مذهب السادة احلنفية −١

ُحرم ـَويـ: ) مختار ـ الـّرُّالد( قال صاحب  ْ
 .ع حليته ْطَق عىل الرجل

ع مـا زاد ْطـَبوجوب ق) النهاية ( ّورصح يف 
ّعىل القبضة , وأم ا األخذ منها وهي دون ذلـك ُ

ثة الرجال فلـم َّنَخـُا يفعله بعض املغاربة ومـكم

UW 



ِّه أحد , وأخذ كلْحِبُي ُ ْ ُها فعلَ ْ اهلند وجمـوس   هيودِ
 .األعاجم 

 .ية عىل ذلك وأكثر كتب احلنف
  : مذهب السادة املالكية −٢

ها إذا كـان ّق اللحيـة وكـذا قصـْلـَمة حْرُح
ّصل به مثلة , وأمَحي  القص وكانًا إذا كانت قليال ُْ

ْلة فهو خالف األوىل أو مكروه , ْثُال حيصل به م َ
 أليب احلسـن  )الرسـالة( ن رشح ِؤخذ مـُا يـكم

 .وحاشيته للعدوي 
  :عيةمذهب السادة الشاف −٣

قال الشيخان : ) باب ـُرح العـش( ي ـقال ف
ة , ـق اللحيـْلـَه حَرـْكــُي: عي ـووي والرافــالن

)  ّمُاأل(  يف ّنـص الشافعي َّ ابن الرفعة بأنواعرتض
 .عىل التحريم 

UX 



ّوقال األذرعي  َ ْ م حلقها مجلـة  حتريالصواب: َ
حاشية ابن قاسـم ( ي ـ فلهـْثِومة هبا , ـّلِع رـبغي

 . تاب املذكورـلكعىل ا) العبادي 

UY 

 السـادة َنِم عند املتقدمني مْكُحـوهذا هو ال
 .ْالشافعية , وإن قال املتأخرون بكراهة ذلك 

  :مذهب السادة احلنابلة −٤
ْ احلنابلة منَنِفم َّ رصح بـأنَ مـة ْرُ املعتمـد حّ
ّومنهم من رصح بال  ,حلقها ْ ِحكـَم يـمة ولْرُحـَ ْ 

ـرهـاكمـ ,)  اإلنصاف ( كصاحبًخالفا    يف رشح  ذك
 .وغريمها ) منظومة اآلداب  ( ورشح) املنتهى ( 

ق ْلـَرم حَوحيـ :  )التمهيـد(  صـاحبوقال 
 . الرجال َنِثون مَّنَخُمـ الّ وال يفعله إال ,اللحية

 ّ قـصَّإن: ) ى ـاملحلـ( ي ـوقال ابن حزم ف
 بحديث ّ, واستدلفرض اللحية وإعفاء الشوارب



فـوا ْحَلفوا املرشكـني , أخـا( : ابن عمر املتقدم 
  . Q)حى ِّفوا اللْعَالشوارب وأ

ـاحبخطابحممود قال الشيخ و املنهـل  (  ص
فلـذلك  : ) داود يف رشح سنن أيب  املورودالعذب
ًما عند أئمـة املجتهـدين َّرَحـُق اللحية مْلَكان ح

 .أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم 
دوا َصَذين قأقوال الفقهاء ال: وقال رمحه اهللا 

ا هو ـٌ رصحية يف التحريم كمِاألحكامِالستنباط 
 , إذ مقتضـاهاُىض األحاديث , فيعمل عىل ـمقت

 ّا أهل العلـم أالـمّ عىل املكلف وال سيالواجب
ُرْخـَي

                             

 الواردة عىل لسان باألحكامجوا عن العمل 
  . الرسول

       وقـد تسـاهل يف: ًوقال رمحه اهللا تعاىل أيضا 
  ا

 
Q ( ٢٩انظر ص.  
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 املتعلمني , فحلقوا حلـاهم َنِ مٌثريـلزمان كهذا ا
اعة مـنهم بـبعض ـه مجَّبَشَروا شوارهبم , وتَّفَوو

    روا َّفـَ وو الشـواربقوا أطرافـَلَن فحـالكافري
ِما حتت األنف , واغرت هبم كثري م  . اجلاهلني َنّ

ْهم وإثـم مـنِلْعِذوا إثم فَخَبذلك أ: وأقول  َ 
ِفعل م َ َ  .لهم ْثَ
ْوحالق اللحيـة يعـزر مـن: عي ـال الشافـق َ ُِ َّ 

 . ل احلاكم ـَبـِق
ِوكذلك تكلم أغلب أهل العلم م  السلف َنّ

َّ حالق اللحية يعزر باجللـد يف مكـان عـام َّيف أن َ ُ
َشاهده مجع منُي ٌِ ْ  . املسلمني َ
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يـة  اللحَنِا طال مـاء فيمـلقد اختلف العلم

 :عىل أقوال 
 . ؤخذ منها يشء ُرتك عىل حاهلا وال يـُ ت :األول

 النووي , اإلمام ّورجحه,  خمتار الشافعيةوهو
 .وهو أحد الوجهني عند احلنابلة 

 يف حج أو عمـرة , ّ هو كالقول األول إال :الثاين
 .ُفيستحب أخذ يشء منها 

هو املنصوص عـن  : رـحجقال احلافظ ابن 
 .  تعاىل الشافعي رمحه اهللا
كره أن يأخـذ ـَادة , فكان يــوهو مذهب قت

رة , وكان يأخـذ ـج أو عمـي حـف ّ حليته إالْنِم
 . عارضيه ْنِم
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ًستحب أخذ مـا فحـش طوهلـا كثـريا ُ ي :الثالث ْ َ
بدون التحديـد بالقبضـة , فـال يرتكهـا 

 . الشهرة ِّدَحـِل
القـايض ّوهو خمتار اإلمام مالك , ورجحـه 

 .عياض 
 .ذ ما زاد عىل القبضة ْخَستحب أُ ي :الرابع

الدر ( ا ذكره صاحب ـوهو خمتار احلنفية كم
 . ة فيها القبضة ّنُّوالس: , قال ) املختار 

 املسنون يف اللحيـة َّإن :  )الدراية( وقال يف 
 .ر القبضة ْدَق  تكون ْأن

 الرجـل يقـبضهـو أن : قال ابن عابدين و
ا ذكره ـه كمَعَطَا زاد منها عىل قبضة قـحليته , فم

 .وبه نأخذ : عن اإلمام , قال 
 

 : اللحية صورتان َنِألخذ مِول: قيل 
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 َنِفأخذ مـا زاد عـن قبضـة اليـد مـ: األوىل أما 
  :اللحية

فهذه جائزة عند الفقهاء , ووقـع هبـا عمـل 
 .السلف 

ا أنه ـفعن نافع عن ابن عمر ريض اهللا عنهم
ض عـىل  يف احلج أو العمـرة قـبَقـَلَكان إذا ح( 

َرَمَحليته ثم أ
                             

  .( Q أطراف حليتهّ فسو
 

Q( رواه البيهقي يف الشعب بإسناد صحيح . 
 عمر يأخـذ وكان ابن(  : ورواه البخاري كذلك بلفظ

 . )  أو اعتمر ّ القبضة إذا حجزاد عن طول حليته ما ْنِم
 : أخرجه البخاري والبيهقي يف الشعب ٍويف لفظ ثان

يتـه  أو اعتمـر قـبض عـىل حلّكان ابن عمر إذا حج( 
 .) ه َذَخَل أَضَا فـفم

      :ويف لفظ ثالث أخرجه البيهقـي ومالـك يف املوطـأ 
      ا
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 رمضـان وهـو يريـد ْنِ ابن عمر كان إذا أفطر مَّأن ( 

ً حليتـه شـيئا حتـى ْنِ رأسه وال مـْنِمل يأخذ م, احلج 
 .) حيج 

ًويف لفظ رابع أخرجه أيضا مالك يف املوطأ والبيهقي 
 رأسـه يف حـج َقَلَ ابن عمر كان إذا حَّأن(  :يف سننه 
  . ) حليته وشاربهْنِ مَذَخَأو عمرة أ

ر يف التمهيـد ـويف لفظ خامس أخرجه ابن عبـد البـ
 كان ابن عمـر يعفـي حليتـه ( : وابن سعد يف طبقاته 

 .)  يف حج أو عمرة ّإال
وأخرج أبو داود والنسائي وابن أيب شيبة وابن سعد 

 ابـن عمـر ُرأيـت( :  قال ق مروان بن ساملـمن طري
 .) ما زاد عىل الكف  يقبض عىل حليته ليقطع

 .وكل هذه األلفاظ صحيحة األسانيد 
 ّلعـل: ًنقال عن الكرماين ) الفتح ( قال ابن حجر يف 

   ك ,ُسُّابن عمر أراد اجلمع بني احللق والتقصري يف الن
   ا
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َرصَه وقَّ رأسه كلَقـَلَفح يف عمـوم  ليدخل حليته ; ْنِم  َّ

,  ٢٧: ® m  °± ²l@:قوله تعاىل 
ِوخص ذلك م , ) حى ِّروا اللِّفَو(  :   عموم قولهْنّ

 . سك ُّه عىل حالة النَلَمَفح
 كـان ال عمـر ابـن َّظهر أنـَوالذي ي: قال ابن حجر 

سك , بل كان حيمل األمـر ُّ بالنالتخصيص هذا ّصُخـَي
الصـورة يهـا ه فَّوَشـَتَر احلالة التي تـباإلعفاء عىل غي
حيـث قـال  . عرضـهة أو ـر اللحيـبإفراط طول شع

 فكرهـوا تنـاول ظاهر احلديث قوم إىل َبَهَذ: الطربي 
ْ اللحية منَنِ ميشء : قوم   عرضها , وقالْنِ طوهلا ومِ
 إىل  ؤخذ الزائد , ثم ساق بسندهُعىل القبضة يد إذا زا

فعـل ذلـك ر أنـه ـابن عمر أنه فعل ذلك , وإىل عمـ
   وأخـرج . طريق أيب هريرة أنـه فعلـه ْنِ, ومل ـبرج

ا ّنـُك : (  حديث جابر بسند حسـن قـالْنِأبو داود م
ّنعفي السبال إال      ,) ً يف حج أو عمـرة , نرتكـه وافـرا ِّ

   ااا



كان أبو هريرة يقبض ( : وعن أيب زرعة قال 
 . Q ) عن القبضةَلَضَعىل حليته ثم يأخذ ما ف

ِّرخـُ ي  كانوا( :  قال احلسن البرصي وعن  صونـَ
  .R ) منهاؤخذُي ْ اللحية أنَنِ مالقبضة زاد عىل ـافيم

ون ُّبِحـُكانوا يـ( :  قال رباح بن أيب عطاء وعن
  .S ) يف حج أو عمرةّ يعفوا اللحية إالْأن

ْنِال نأخذ م(  : قال  وعن قتادة عن جابر

                                            

 
  .T ) يف حج أو عمرةّطوهلا إال

 
َما نقل عن ابـن عمـر , فأشـار جـابر إىل  دِّيَؤُوهذا ي ِ ُ
 . ون منها يف النسك ِّرصَقُأهنم ي

اء يف احلـج ـ العلمَنِ به مجاعة موقال: ر ـقال أبو عم
 .وغري احلج 

Q( وإسناده صحيح ,  رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه. 
R( خرجه عبد الرزاق يف املصنف ّ. 
S( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه , وإسناده صحيح . 
T( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه . 
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 أنه قـال يف ـاعنهموعن ابن عباس ريض اهللا 
,  ٢٩: m | } ~ lr :قوله تعـاىل 

ق , ـْلَحـح , والْبَّالرمي , والذ: ث ـَفـَّالت( : قال 
 الشـارب واألظفـار َنِذ مـْخـَر , واألـتقصيوال

  .Q )واللحية
ْ أوىل ـامّأهيُ أنه اختلف غري  أم عدمه ? األخذ: َ

 :وفيه قوالن 
 القبضة , وهـو عن ما زاد أخذ استحباب :األول

 . مذهب احلنفية 
: قال أصـحابنا : )  قـالبحر الرائ( ي ـقال ف

 فيهـا ّ وتكثر , والقصّاإلعفاء تركها حتى تكث
ا زاد منها ـ يقبض الرجل حليته فمْة , وهو أنّنُس

َعَطَعىل قبضة ق
                             

 .ها 
 

Q( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه , وإسناده صحيح  . 
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وهو قول : )  حتفة األحوذي(  صاحبقال 
 املرفوعة الصحيحة أحاديث اإلعفاء َّ ; ألنضعيف

 لالستدالل تصلح اآلثار ال فهذه,  اآلثارهذهتنفي 
 املرفوعة الصحيحة , األحاديثهذه  مع وجود هبا

ْوهو أيضا قول من َ  قال بظاهر أحاديث اإلعفاء ً
ـهااللحية   طولْنِؤخذ يشء مُ يْ أنَهِرَوك  , وعرض

 .واهللا تعاىل أعلم 
ْذ أوىل , وهو مـذهب احلنابلـة ْخَك األْرَ ت :الثاين َ

 . يف آخرين 
َورد يف  ْوال يقبض من:  )املستوعب ( ََ  حليته َِ

َإن أ القبضة  ما زاد عىلّإال ّ , واألوىل أالَّبَحْ ْ  .له  يفعَ
 .والقول الثاين هو املختار وعليه اجلمهور 

اجلمهور  :  ) التثريبطرح( قال العراقي يف 
ْ أن األوىل عىل َ  ُ ال يقطع ْحاهلا وأنعىل  اللحيةترك َّ
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 . , وهو قول الشافعي وأصحابه ٌمنها يشء
واملختـار :   )رشح مسلم( وقال النووي يف 

 ِرـا بتقصيض هلّ يتعرّوأال,   اللحية عىل حاهلاترك
 .ً أصال ٍيشء

ايل لإلمام أيب حامد الغـز)  اإلحياء(  يف وجاء
ْإن :  لـال منها , فقي طاـفيموقد اختلفوا  : قوله
 عـن َلَضـَ مـا فَذَخَل عىل حليته وأـض الرجـَبَق

 َنِ مـ ومجاعةابن عمره َلَعَالقبضة فال بأس , فقد ف
, رين ـ سيالشعبي وابنه ـَنَسْحَتْ, واس نـالتابعي
ّتركها عافية أحب: ه احلسن وقتادة وقاال َهِرَوك َ َ ً ْ َ 
 قريـب هذا يف واألمر .  )ىـحِّاللفوا ْعَأ(   :لقوله
 َنِم ينته إىل تقصيص اللحية وتـدويرها مــْإن ل

ِاملفـرط يشـوه اخل  الطـولَّ , فـإناجلوانب ِّ قـة , ْلَُ
َّويطلق ألسنة املغتـابني بالن  فـال بـأس ذ إليـه ,ْبـُ

 .عنه عىل هذه النية باالحرتاز 
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ِإال أنه يشكل عىل عزو الكراهـة إىل احلسـن  ْ َ ُ ِ ْ ُ ّ
:  قال حيث) املصنف (  أيب شيبة يف ابن أخرجهما 
 احلسن ُسألت( :  أيب هالل قال  وكيع عنثنا ّحد

ن طـول ِ تأخذ مْال بأس أن: وابن سريين فقاال 
  . )حليتك

وكـان (  :  )التمهيـد( وقال ابن عبد الرب يف 
 طول حليته , وكان ابن سـريين ْنِسن يأخذ ماحل
 .) ًر بذلك بأسا َال ي

كـان ( : عن أفلح قـال رو ابن أيب شيبة و
لَالقاسم إذا ح
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   . ) حليته وشاربهْنِ مَذَخَ رأسه أَقَ
 ْنِمـ ن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذوع
 .وال يوجبه  حليته

وكراهة أخذ ما زاد عن القبضة حكـاه ابـن 
ًر وجهـا عنـد احلنابلـة ـ الكبيالرشحيف أيب عمر 



َوهل يكره أ:  قال حيث ذ ما زاد عىل القبضة ? ْخُ
 عن ابـن َيِوُ رـامـِ لكرهـُ ي :أحدمها: فيه وجهان 

فوا ْعَ وأالشواربفوا ْحَ أ( : قال   النبيَّعمر أن
ِ يكره لال: والثاين . ) حى ِّالل  عن ابـن َيِوُا رـمـُ

اعتمر قبض عـىل حليتـه  أو ّعمر أنه كان إذا حج
 .  أخذه َلَضَا فـفم

, ً يف املذهب وليس وجهـا ٌواملعتمد أنه قول
 ,  )اإلنصاف( املرداوي يف : ره مجاعة ومنهمّرـق

  . )املنتهى ( وابن النجار يف رشح
ْومنهم من: ) رشح مسلم ( وقال عياض يف  َ 

ْا زاد عىل القبضة فيـزال , ومـنهم مـنـ فمَدَّدَح َُ 
ك

WR 

ستدل لذلك ُأو عمرة , وي يف حج ّ إالَذْخَ األَهِرَ
 . بنحو ما جاء عن ابن عمر 

فأخـذ مـا دون القبضـة : الصـورة الثانيـة وأما 
   :وأقل



 : ًوهذه تأيت عىل صورتني أيضا 
ْ منتطايرذ ما ْخَفأ : األوىل  أما  . َّذَوش شعر اللحية ِ
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 .ها مالك وغريه َزَّوَفهذه ج
ق ْلـَ ال جيـوز ح:) املفهـم (  يف القرطبيقال 
ذ ْخـَا أّ الكثري منها , فأمّ قصوالفها ْتَ نوال اللحية

ًما تطاير منها وما يشوه ويدعو إىل الشهرة طوال  ِّ َُ
ِفحسن عند مالك وغريه من السلف ,  ًوعرضا ٌ ََ. 

ل ْعِ فْنِواملشهور أنه م : العراقيوقال احلافظ 
 فـَلـَتْ واخ. اللحية َنِ األخذ مكرهـُـي ف ,املجوس

ِا طال منها , واألصح كراهة أخـذـالسلف فيم ْ َ 
 .ًمت مطلقا ّ عن السخرجـَويث َّعَشَتَما مل ي
 ْنِوحمل اإلعفاء مـا طـال مـ: قال املناوي و

ا ّمت , أمـّ عن السـَجَرَ وخَثَّعَشَأطرافها حتى ت
 .ه ّكره قصـُهو فال ي



كره ـُوي: ) رشح مسلم ( ي ـال عياض فـوق
ها , ِّزَها وجِّصَكره يف قـُ تـاكم يف تعظيمها الشهرة
وهـو , ن ـٍ اللحية عند طول مستهجَنِؤخذ مُوي

) املنتقى ( , ويف )  التمهيد(  يف ـاكم مالك مذهب
 يف ـاكمـ كذلك آخرينومذهب أمحد يف . للباجي 

 .) كشاف القناع ( , ويف ) اإلنصاف ( 
 عن مالك يف ذلك مشـهورة , قـال والرواية

مالـك عن  القاسم رو ابن:  )املنتقى  (  يفالباجي
 , َّذَ اللحية وشَنِمؤخذ ما تطاير ُ يْأن ال بأس: قال 
َّفإذا طالت جدا , فإن: ل ملالك ـفقي  حـىِّالل َنِ مً

ّؤخذ منها وتقص ُأر أن ي: ما تطول ? قال  َ ُ . 
م ْكـُوح: ) الفواكه الدواين ( وقال صاحب 

 ,  للمـأخوذَّدَحـذ الندب , واملعروف ال ـاألخ
ُحسن به اهليئة ـَوينبغي االقتصار عىل ما ت ْ. 

ي ـامـِم و       البيهقـيّخرجه ما  به عىل ذلكستدلُّ
  ا
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 حديث جابر بن عبداهللا ريض اهللا ْنِيف الشعب م
ً رجال جمفل الرأس  ُّرأ النبي(  : قال اـعنهم

َ شوهَالمَع: واللحية فقال  َّ  نفسه ? وأشار أحدكم َ
 حليتك ْنِ مْذُخ: سه يقول  إىل حليته ورأ النبي

  . )ورأسك
ان بن ـّوخرج أبو داود يف املراسيل عن عثم

  رأ النبـي( : ًاألسود أنه سمع جماهدا يقول 
ِّم يشـوه أحـدكم ـِلـ: ًرجال طويل اللحية فقال  َُ َ

   ) .نفسه ?
ورو الثوري عن منصور عـن عطـاء أنـه 

ي حـج أو عمـرة , قـال ـ فـّكان يعفي حليته إال
 كانوا( : قال يم فإلبراه  ذلكُفذكرت: ر منصو

ْنِيأخذون م
                             

 . @Q ) جوانب اللحية
 

Q(وابن عبد الرب يف التمهيد , ه ابن أيب شيبة  روا. 
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َفاألخذ مطلقا دون ح : الثانية وأما   .ق ْلً
 للفقهاء حكامها مجاعة , مشهوران قوالنففيه 

 أهـلف َلَتْواخ: ر حيث قال ـومنهم ابن عبد الب
 ذلـك قـوم َهِرَفكـة , ـ اللحيَنِيف األخذ مالعلم 

  .وأجازه آخرون
ّمـِوم

                             

ّدل جلـواز األخـذ مـا خرجـه ـستـُا يـ
 من حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه الرتمذي
ْ كان يأخـذ مـن  النبيَّأن( ده ـعن ج    حليتـه ,ِ
ْمن   .Q ) عرضها وطوهلاِ

 
Q(بلفظ  ورواه البيهقي يف الشعب  : )ْنِكـان يأخـذ مـ 

 . ) ة ّعرض حليته وطوهلا بالسوي
 عمـرو بـنهذا حديث غريـب فيـه : رمذي ـقال الت
ً , ضعفه مطلقا مجاعة , هارون  مرتوك , :  النسائيوقالّ

  ا
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 ً له حديثامقارب احلديث ال أعرف: وقال البخاري 

 هذا احلديث , ّ إال −ينفرد به :  أو قال −  أصل لهليس
 . احلديث موضو ع ال أصل له : وقال ابن حبان 

 عـن َيِوُوقـد ر: قـال ) يل ـضعفاء العقيـ(  يف وورد
, ) حـى ِّفـوا اللْعَأ ( : بأسانيد جياد أنه قال  النبي

ْوهذه الرواية أوىل  َ . 
وهذا حـديث ال يثبـت :  )العلل املتناهية ( وقال يف 

 .ة ّجُ , فعىل هذا ال تقوم باحلديث ح اهللارسولعن 
; ) حى ِّفوا اللْعَأ(  : وهذا احلديث ال يناقض قوله

  ر حاجـة أو لنحـو ـ منها لغيـَذْخَي األـألن ذلك يناف
 ِ أو إفـراطٍثُّعَشـَتِيج إليـه لِتـْا احـ , وهذا فيمٍنُّيَزـَت

 .  به ّذَأـَتَ يٍطول
 , والطـول حبوبـمـألن االعتـدال : السـيوطي قال 

ِاملفرط قد يشوه اخل ِّ ّطلق ألسنة املغتابني , فلعل ُقة ويْلَُ
      ذلك مندوب ما مل ينته إىل تقصيص اللحية وجعلهـا

   اا
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 الزينـة والتحسـني يقصـدأو . طاقات , فإنه مكروه 

 ره ; ألنـه يف ْمـَلـه وأْعِلنحو النساء , فال منافاة بـني ف
ا ـله فيمْعِ , وفٍنُّيَزـَخذ منها لغري حاجة أو لنحو تاأل

 . به ّ يتأذٍ طولِ أو إفراطٍثُّعَشَتِاحتيج إليه ل
ِل الطيبوقا  هذا ال ينايف قوله: ) املشكاة ( ّي يف رشح ِّ
 :  )ألن املنهـي عنـه هـو قصـها ) حى ِّفوا اللْعَأ ;
اد  فـاملر.ار ـلها كذنب احلمـْعَأو ج, ل األعاجم ْعِكف

روا ِّفَو: ( األخر الرواية  يف ـاكمباإلعفاء التوفري منها 
 َنِمـ ً األطراف قليال ال يكـونَنِذ مْخَ, واأل) حى ِّالل

 .  يف يشء ّالقص
  ,هَبَاملنهي عنه االستئصال أو ما قار: وقال ابن حجر 

 .ذ املذكور ْخَبخالف األ
   ّيِيبـِّوكـالم الط: ) حفة األحـوذي ـت( قال صاحب 

 حديث عمـرو بـن شـعيب هـذا َّ أنّإال  ,ٌنَسَذا حه
 .ًضعيف جدا 



 طريق ْنِم) املصنف (  أيب شيبة يف ابنّوخرج 
كان ( :  قال اك بن يزيد أنهـمِابن طاوس عن س

نِعيل يأخذ م
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 .)  ييل وجهه ـاّمـِم حليته ْ
: فقال )  الفتح(  يف ابن حجر ذلك صـّخل وقد

:  اللحية َنِؤخذ مُا يـًحكى الطربي اختالفا فيم
 أم ال ? فأسند عن مجاعـة االقتصـار ٌّدـَهل له ح

عىل أخذ الذي يزيد منها عىل قدر الكف , وعن 
   طوهلـا وعرضـهاْنِؤخذ مُاحلسن البرصي أنه ي

 َلَمـَوح: قال .  نحوه ما مل يفحش , وعن عطاء
 ما كانت األعـاجم تفعلـه ِعْنَهؤالء النهي عىل م

ْمن ض ّ التعرآخرون َهِرَوك: قال . ها وختفيفها ِّصَ قِ
 يف حج أو عمرة , وأسـند عـن مجاعـة , ّها إالـل

 حليته لو ترك الرجل َّإن:  عطاء وقال  قولواختار
ـها أفحش هلا حتى ّيتعرضال   َضَّـرَعـَل طوهلا وعرض



 بحديث عمـرو ّ يسخر به , واستدلْنَمـِنفسه ل
كره حلـق ـُي: وقال عياض . بن شعيب املتقدم ا

 طوهلا ْنِذ مْخَا األّها وحتذيفها , وأمّاللحية وقص
كره الشهرة ـُ , بل تٌنَسَوعرضها إذا عظمت فح

كـذا قـال . كره يف تقصريها ـُا يـيف تعظيمها كم
رب يف باإلمجاع النـووي بأنـه خـالف ظـاهر اخلـ

واملختار تركها عىل حاهلا : األمر بتوفريها , قال 
 ّوكـأن, ر وال غـريه ـض هلا بتقصيـّ ال يتعرْوأن

ّ الشـافعي نـص عـىل ّسك ; ألنُّمراده بذلك الن
 . استحبابه فيه 

ولو ثبـت : ) حتفة األحوذي ( قال صاحب 
, حديث عمرو بـن شـعيب املـذكور يف البـاب 

ـبرصياحلسـنول ـ قـكانـَل   أحسـن اءـطـوع  ال
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 ال يصلح حديث ضعيف, لكنه ها ـوأعدل األقوال
 .  لالحتجاج به 
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حـى ِّ اللِوْفَعِ ل يكونتمل أنُحي : احلليميوقال 
 .وهو ما جاء عن الصحابة يف ذلك   , ٌّحد

ْويشكل عىل هذه اآلثار من فعـل الصـحابة  ْ ُِ ِ ُِ ْ
, ويمكـن اجلمـع ) حـى ِّوا اللـفْعَوأ : ( حديث

بخالف   ما قاربهأو االستئصال عىل ِيْهَّ النِلْمَبح
 ذلك َلـَعَ الذي فَّا أنـمّاألخذ املذكور , وال سي

  .هو الذي رواه 
فوا ْعَأ : ( ابن عمر روفهذا : الرب  عبدقال ابن 

َوفهم) حى ِّالل ِ  .فعل ما وصفنا َ املعنى , فكان يَ
 .  ال خيفى ـاكمويف هذا اجلمع نظر 

 عن ابن عمر َلِقـُنوأنكر ابن التني ظاهر ما 
 القبضة  قدرعىل يقترص كانليس املراد أنه : فقال 
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 َّذَزيل مـا شـُمسك عليها فيُ حليته , بل كان يْنِم
 أسفل ذقنه بأصابعه األربعـة ْنِمسك مُمنها , في

فيأخذ ما سفل عـن ذلـك ليتسـاو ,  ًصقةـملت
 .طول حليته 

املنهـي : النسـائي ة ـ يف حاشيّنديّوقال الس
 الكفرة , َنِعار كثري مِ , وشاألعاجم ِعْنُكص قصها
ْه ما جـاء مـنـنافيُفال ي ًذها طـوال وعرضـا ْخـَ أِ ً

 .لإلصالح 
تمل عندي ُوحي: ) املنتقى ( وقال الباجي يف 

ِ تعفى مْأنه يريد أن  كثرهتا ليس َّ اإلحفاء ; ألنَنُ
 .بمأمور برتكه 

 
 َمْعـَ زّدُرـَهذه األحاديث التـي ذكرناهـا تـف
 وال مقدار يف اللحية , ّدَإنه ال ح:  يقولون الذين
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ْق أيامـا بحيـث يظْلَحـ الـَكَرـَ تـْنـَ مَّوأن  ُر ـَهــًَ
 يكـونر عىل وجهه امللتحـي ـُللرائي بداية الشع

 منهم ألنفسهمخداع  هذا ّ فإن. ألمرهًثال ـمتـم
 اإلعفـاء واإلرخـاء َّ; ألن نـجميع املسلميــول

ل الـذي يكـون ـيحيصل بذلك القل ر الـوالتوفي
ْمث  . الشعري َلـِ

ُوإن ظاهر األحاديـث يـدل عـىل أن تتـ رك ـّ
َ وال يتعرض هلـا بق ,اللحية بحاهلا ّ  ٍّصَ أو قـٍعْطـُ

 إىل درجة ْتَلَصَأو و  إذا زادت عىل القبضة ,ّإال
ل عمر وابنه ـْعِ فْنِنا مْيَوَ رـامـِلالتشويه ; وذلك 
د عـن  مـا زاونّيقصـهم كـانوا ـّوأيب هريرة , أن

 َنِ عنـدهم مــامــِل ّالقبضة , ومل يفعلوا ذلك إال
  .   النبيَنِذلك م م يف ْلِالع

 عن أيب سعيد اخلدريُويرو  النبـيَّنأ     
 ا



   طول حليتهْنِيأخذ أحدكم م ال(  :قال ( Q . 
 مالك بن أنس ُرأيت(  : وقال حييى بن حييى

َال يغ  بياض ناصع , البرشةِّري الشيب , وكان نقي ـُ
 غـري ْنِ اللحية , ال يأخذ منها مـَنَسَالشيب , ح

  .R )أن يدعها تطول
ً عليا وكان عريض ُرأيت(  : قالي  الشعبوعن

ْتَذَخَاللحية وقد أ

                             

 . S ) ما بني منكبيه
 

َّإذا فمىض أن ُ املختار عـدم األخـذ , وإبقـاء ً
ُاللحية كثة كثرية هو س ً   . ة النبيّنً

 

R 
 

Q( أخرجه اخلطيب يف تارخيه , وابن عدي يف الكامل . 
R( ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد . 
S( رواه ابن سعد يف الطبقات . 
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ف ْتـَ نَّأن) اإلحيـاء (  اإلمام الغزايل يف َرـَكَذ
ْالفنيكني َ ِ َQة , وقـال ـ بدعة , ومها جانبا العنفق :

َشهد عند عمر بن ِ ٌعبد العزيز رجل كـان ينتـف  َ
ِفن ّيكيه , فرد شهادته  ـَ ْ َ. 

ْورد عمر بن اخلطاب شهادة من  كان ينتـف َّ
 .  حليته 

 الغزايل كراهـة اإلمام عن  كذلكالنوويونقل 
َنِذ مْخَاأل

                             

 . العنفقة 
 

R 
 

Q(نى ـيك مفرد , واملثـِنَالف : والقاموس حاحِّ قال يف الص
 . أو طرفامها عند العنفقة نيَيْحَّ جممع اللومهايكان , ِنَف
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ق ْلـَ تغيـري خْنِق اللحية نوع مـْلَ حَّنعم , إن
:  الشـيطان قـال َّ أن  اهللاَرَكَفقد ذ اهللا تعاىل , 

m ¤ £ ¥ ¦ §  
¨ © ªl  ̀ :١١٩@Nاللحيـة ُقـْلَفح 

 به , َرَمَ الشيطان وأأراده الذي  التغيريهذا يف ٌداخل
 . قال بعض املفرسين هلذه اآلية الكريمة ـاكم

َنَعـَ ل( :اري عـن علقمـة قـال ـ البخورو 
مـوال اتـالواشماهللا ُعبد
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َمتـوال , صاتِّمـَنـَتُ  ِّلجاتـَـفُ
ْللحسن ِّمغريات ـ الُ : فقالت أم يعقوب .  اهللاقْلَخَُ

ْ ألعن مـنوما يل ال: ما هذا ? قال عبداهللا   َنَعـَ لَ
  لقدواهللاِ:  , ويف كتاب اهللا ? قالت   اهللاُرسول
    واهللاِ: ه , فقال ُا وجدتـ ما بني اللوحني فمُقرأت

     ا
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 m p q@:, قال تعاىل يهِتْدَجَ ولقديه ِتْأَرَلئن ق
r s t  u   v  wx l º :٧(. @ 

, ق اهللا ْلَ تغيري خْنِ اللحية مقْلَح َّ هنا أنَّنيـَفب
  ما هنى عنه رسول اهللاَّوأنه سبب اللعنة , وأن

ٌّيِهْنَهو م

                             

 .@Q عنه عند اهللا تعاىل
 
 

R 
@

 
Q(إن ما أ َ  التغيـري يف َنِ أو أباحه مـ  به رسول اهللاَرـَمَّ

ِالرشيعة الغراء ال يعد م ّ َ ْمنـ التغيري الَنُ َكر املمنـوع , ـُ
ْمثل  اخلتان , وحلق العانة للرجل ونتفها للمـرأة , : ِ

 .وغري ذلك ...... وقلم األظافر 
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ا ـ إنم  رسول اهللاَّإن: ناس يقولون ُهناك أ  

 بـه ألن قومـه العـرب كـانوا َرَمَه وأـفى حليتْعَأ
كان  ما راج وما  ُالرسولّيعفون حلاهم , فاتبع 
ُمشهورا يف بيئته ومل خي  !الفهم ً

 يف هذا العرص لو كان النبي: ويقولون كذلك 
ل
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ْ اهللا منأجارنا ! حليته َقَلَحـَ ْمثل ِ  .ات ـ الكلمهذه ِ
  إهنا كلمة جاهلية , حيث النبـي :واجلواب

 مغجاء َ ُريا ومـُ  اجلزيرة ألهل: ًيا , ال أقولِّدَحَتًِّ
ً انقالبـا َرْجـَه , وألعامل كلـِبل ل العربية فقط ,

َشجاعا يف مجيع املجاالت , حيث أ ه اهللا تعاىل َرَمً
ِ يتبع مْأن  . ًة إبراهيم حنيفا ّلّ

   انت يف اجلزيرة العربية عندفاخلصال التي ك
  ل



   بقايـا ْنِكان كذلك بعضـها مـ,   النبي ظهور
ا ـ عليهملـاعيـوإسمثوه عن سيدنا إبراهيم ِرَما و

    ا ّوأمـ . ةـ ذلك اللحيـْنـِ , ومالمـالصالة والس
فقـد  مـَه إبليس عىل العرب وعىل العالـَلَخْدَما أ
عَّالش لْصَووكالوشم ,  : ه النبيَلَطبَأ ْتل ـَ , وقرْْ

ْاألوالد , ووأد البنات , وعدم التسرت عند البول  َ
راة ُم عـهـة وـط , والطواف حول الكعبّوالتغو

 العـادات َنِلك مـر ذـ إىل غيNNNNNًا ـًذكورا وإناث
 .اجلاهلية اإلبليسية 

 

ْ الناس يف زماننا منَنِوم   إعفـاء َّإن:  يقـول َ
ًة كان أمرا واجبـا فــاللحي ي خمالفـة املجـوس ـً

إهنم يرون اليهـود : واملرشكني , واليوم يقولون 
 خيـالفوهم بحلـق ْون حلـاهم , فوجـب أنـيعف

 !اللحية 

XY 



اهة ه الكلمة تدل عىل سـف هذَّإن  :واجلواب
قها كـان كالمهـا ْلَألن إعفاء اللحية وح قائلها ;

 ما كان   , واختار ن موجودين يف زمنهْيَرْمَأ
ِموافقا لـ ْ مـن ة إبـراهيمّلِمـً  إعفـاء اللحيـة ِ

َّوأمر به , ورد ما كان خالف ذلك  َ َ َ  كانـتفلو . َ
ٌ اليهـود هـو واجـب يفعلـه كل مـا َّدة أنـالقاع
حَّالت
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حيـث , تان ـ االختـُكْرَنا ت عليَبَجَوَز , لُّرَ
 .تنون ـتـاليهود خي

 

حـى ِّ أصحاب اللَّإن : يقولونوبعض الناس  
حى حبائل ِّحاهم , فجعلوا اللِالناس بل دعونَخي

 عامـة َّرـَتْغـَيـِووسائل لتحصيل متاع الدنيا , ول
 هبم الناس أهنم أهـل خـري َّنُظـَيِالناس هبم , ول

 !وصالح 
     لكالم ليس فيـه رائحـة هذا اَّ إن :واجلواب

  ا



منهي عنـه يف ـ النفاق الـَنِاإلخالص , بل هو م
كر واخلداع ـَّ أن املزماننا يف يعرف والكل .اإلسالم

 , فلو كان يف أصحاب حىِّالل بأصحابّال خيتص 
ْحى منِّالل  هبـا النـاس , فـال ّرـيغتِفى حليته لْعَ أَ
ي
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   نـا بـه َرَمَرك مـا أـحانا ونتـِ لنا أن نحلق لّلِحـَ
 اإلبليسـية , اجلوفاء اتـالكلم بعض ألجل  نبينا
 , ونقـوم  هِرْمَ بـأَلـَّثـَمَتَب علينا أن نـجـبل ي

 داع , ـخـ والـركـمـالبإصالح حالنا وحال أهل 
 .صلح ظاهرنا وباطننا ُنسأل اهللا تعاىل أن ي

 

َ الناس من إذا قلتَنِوم  ْ اترك حليتـك , :  له َ
 !ية بالقلب  اللحَّإن: يقول 

 , كيف تكون اللحية شعري ليت  :واجلواب
ان بالقلب , واللحية تكـون ـَّبالقلب ? إن اإليم

 انـاإليمـه ال عـىل القلـب , فلـيس ـعىل الوجـ
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ْيل , ولكنَحَّي وال بالتّنَمَّبالت  يف القلـب َرـَقَو  ما ّ
 .ّوصدقه العمل 

 

ِّإنـا نحلـق الل: وبعض النـاس يقـول   حـى ّ
ِّقلد ـُون  وأرشاف النـاس ; اءـالعلميف ذلك بعض َ

 !ألهنم حيلقوهنا 
 ُّلَجـَ أ  اهللابرسـول االقتـداء  :وابـواجل
ِ أن يقتد بعالْنـِوأعظم م ُ َم قد حـْ    حليتـه , َقَلـٍ

َأو رشيف ت ِيا بزَزـٍ  . الكافرين ِّيّ
 

  ق اللحيـةْلـَ حَّإن: اس يقولـون ـوبعض الن 
 ! الصغائر َنِم

ي معصـية ـ ملخلـوق فــةطاعـ ال  :واجلواب
 :باع , قال تعاىل ّ االتَنِ للمحب مبد والاخلالق , 

m ̂ _ ̀            a b  c d  e f g   
ih j k l  m l _.  



ْ املسلمني منَنِوقد رأينا يف زماننا م  :  يقـول َ
ان واإلسالم ينحرصان يف اللحيـة , ـليس اإليم

َ كافرا بحالرجل يصري وال ِّشـددون ُ تاذاـفلمـقها , ْلً َ
 !علينا يف ذلك ?
 ق اللحية صغرية , واإلرصارْلَح  :واجلواب

 َنِ ذلـك مـفاعـل خيرجْ, وإن مل  عىل ذلك كبرية
 اهللا أهـل َدَعـْوَان واإلسالم , لكن ملـاذا أـاإليم

 صاحب َّ? فإن النار وعذاب القرب بعذاباملعايص 
َاملعصية يع َرض نفسه لعقاب ومـُ  . اهللا ِتْقِّ

 النفس , وهو للشيطان ٌه مطيعفحالق حليت
ٌمقلدو ِّ َ  .   املخالفنيطريق يفٌ, وسائر  اإلسالم ألعداء ُ

َمن أ:  الكبار اءـالعلمهلذا قال أحد  ْ  عىل َّرـَصَ
ح

YS 

َّ ذلك , وظـن أنَنَسْحَتْ اللحية واسِقْلَ  إعفـاء ّ
ِة , وسخّلَذَ ومٌاللحية عار ِّر بأصـحاب اللـَ حـى َ



ًا , ـمـِانه سالـون إيم يكْأو استهزأ , ال يمكن أن
ِّجدد اإليمـُبل جيب عليه أن يتوب إىل اهللا وي ان ـَ

 .والنكاح 
 احتقـار سـنة قصـد إذا باللحيـةفاملستهزئ 

رـَ , فإنه ي الرسول
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 .كفر ـَ وياإلسالم عن ّدَتْ
 ~  { | } m : تعـاىلاهللا قال 

_              ̀a b c d e           f 
g l e. 

@

لـو كـان : ل ائنا وقد قـاـ بعض علمُورأيت 
ًإعفاء اللحية سببا للعار عنـد بعـض احلمقـاء , 

 َبَجـَفإنه ال جيوز للرجل املسلم أن يـرتك مـا و
اقة والسفاهة , حيث لـو ـعليه ألجل أهل احلم

نـا سنسـتحي يف ّا يقول الناس فإنـر بمّذهبنا نتأث
 الكفـار َّفـإن. اننا ـ األيام بإسالمنا وإيمَنِيوم م



ًان واإلسـالم عـارا يف ـون اإليمّعدَ يواملرشكني
ْمسلم إرهابيـا , ومـن ـون الـّعدَزماننا هذا , وي َ ً

ـواعه بكـل ـحاربونــ يهمـّفإنـحيته ـ لـَقـَلـْطَأ      أن
  !أسلحتهم 

ْومؤمن مـنم  ال بد لكل مسل :واجلواب  ْ أنِ
 نقـول ْ , وأنانـواإليمـة اإلسـالم ـيدفع رضيب

 ّزـَتـْعَنـا نّإن:   وغـريهممسـلمني ْنِمـللمخالفني 
,   ة نبينـاـّنـُ, وبس اـمنـَيـِوقا وأخالقنا ـبدينن

 سلفنا الصالح , وال  نلتفت لشعاراهتم وبأخالق
التي أطلقوها عىل صاحب اللحية بأنـه إرهـايب 

 نفتخـر ْ أنْنِوال بد لنـا مـ. إىل غري ذلك ...... 
ا يفتخر العصاة والكفـار بمعاصـيهم ـبديننا كم

ة ّنُسـِون لُّبِحـُا مسلمون مـّإن: وكفرهم , فنقول 
َنا , مطّنبي  . املخالفون َهِرَقون هلا ولو كـِّبـُ
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 رغـم أنـوف  نـاّة نبيّنُ بسـُّنَتْسَنا نّنعم , إن
ختارون ألنفسـهم هواهـا , ـن الذين يـالفاسقي
 ًوذراعا, ًا بشربْربِ بالكفار واملرشكني شويقتدون

دخلوا تى لو حـ(  :  ا قال النبيـبذراع , وكم
  .Q )دخلتموهَر ضب لْحُج

َّا بأنـمْلِع س ـ تلبياألعداء بإرضاء امـاالهتم ً
ِبأفعال يرضوا ال , فإهنم لن ُر حمْمَ الشيطان وأَنِم

ْمن َخـَ إليهم وتَبَّرـَقَ تَ

                             

@:  , قال بأخالقهمّلق 
m A B C D E F G H JI 

K L    M N O P l ~ :١٢٠. 
@

     لقـونَننـا حيوقد رأينا بعض املشـايخ يف زما 
  للل

 
Q(هنـاك ارجع , فـ٥ ث صر هذا احلديْكِ معنا ذّ قد مر 

 .إىل خترجيه 



 : يقولون , وإذا قيل هلم يف ذلك صباححلاهم كل 
 ْنِحلـق حليتـي مـَ , وإين أانـإليم اَنِ النظافة مَّإن

 !أجل النظافة 
 ْ خرجت لو الكلمةهذه  َّإن  : أقولومع األسف

, فكيف وقـد ـة غري مقبول كانتـَل فم جاهل ْنِم
نِ مْخرجت

YW 

ِّو موجه ? ٍم أـِ أو عالٍمْلِ فم طالب عْ َ ُ
ليت ! ق اللحية ?ْلَفهل تكون نظافة الوجه يف ح

ْلو عمل عىل حلق هواه وحلـق نفسـه , شعري  ْ ََ َ ِ َ
ِكان أوىل مـَل ْ  عليـه بقولـه ُّدُرَ ذلك , ولكـن نـْنَ

      m Ä   ÅÆ Ç È É Ê  :تعاىل

Ë          Ì Í Î  lr.@@@@@@

ّم ويتوجـع ـّلأ كم يتاألسطر كاتب هذه َّوإن
ْومن , يعالرش مْلِالع بّالُط يرعندما  سبون ـتـ ينَ

 اخلطباء والوعاظ واملرشدين , َنِة مّمُإلرشاد األ



ْمب ْتلني بمثـُ ِ ِ حـى أو ِّ اللِقْلـَل هذه املعصية , بحـَ
هم ُلـَثَم: فبرصاحة أقول ! سم نصف مقدار برتكها
  m a b    c d l:  قال تعاىل ـاكم

 ; غريهممة  جريْنِ مّأشدَّ, وإن جريمتهم  ٥: ½
تارون َألهنم يعلمون ما يف الكتاب والسنة ثم خي

 . املسلمني أمام قدوة سيئة ويكونونخمالفة ذلك , 
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 ْتَدَرَ املواعيـد التـي ووقرأنـاا سمعنا ـنّوإن
اء السوء الذين ال يعملون بعلومهم ; هلذا ـعلمِل

 :ائنا ـقال أحد علم
ِم بعـِوعال                                                                   ْنَلـَمْعَ يْمـَه لـِمْلٌ

ْ منٌبَّذَعُم ُ قبـل عِ ْ                                  ْنَثَاد الـوّبـَ
 املسؤولون عن املعاهد يكوني أن ّدِوكان بو

ِّواملدارس اخلاصة اإلسالمية , متخلقني الدينية  َ َ ُ
ُ ومتصفني بسًمتاما ُِ  اـمّسي ال , ماألعظ الرسولة ّنَّ



ُحى , وأن يِّبإرخاء الل ِخرجوا مـْ ِ  َ املدرسة مـنَنْ
 هـؤالءج َّرَـخـَ, حيث لو ت ارتكب هذه املعصية

ْالطالب من  لسـان سـيقولفإنـه ,  تلك املعاهد ِ
باع اهلـو وخمالفـة ّاتاقتدوا بنا ب: حاهلم للناس 

 .نة ُّالس
 

ا نضـطر إىل ّإنـ:  بعض املسلمني يقـول َّوإن 
 يف هذه احلياة والعمل الوظيفة ألجلق اللحية ْلَح

 أصحاب املراكز العالية بلغة َّاملادية البحتة , وإن
تُأهل عرصنا جيب أن يكونوا م

YY 

 !!ني ?ِجِنْرَفـَ
 رزق َّبـأن : جيبه اإلسـالمـُواجلواب الذي ي

ْخلق عىل اهللا ال عـىل أحـد مـنـال ِ ْ َّه , وأن ِقـْلَ خَ
 َّ , وأنالرشعيـةي باملخالفـات ـ ال تأتـاملناصب

َاحلكومات تابعة لشعوهبا , فإذا أ  املسلمون َّرـَصٌ
فتخـرون بـه , فـال بـد َ يٍّيِنـة وزَّيَعُعىل صـفة م



  ا ـ لـذلك , ولـئن استقمنـَنَعْذَ تـْحلكوماهتم أن
خـري لنـا ,  واقتدينا بـه  عىل طريقة نبينا حممد

ْصف بغريه منّأن نت ْنِم عـاة ُاء الفسـاد ودـ زعمِ
 .القوميات 

ْوإين أذكر قصة أحب أن ّ ِ  أضـعها بـني يـدي ُ
 قـد بعـثل : , وهـي Qّالقارئ علنا نستفيد منها
ه عىل اليمن باذان رجلني ِلِكرس عن طريق عام

ِجلدين ; ل ْ ََ ّ مـزق كرس ْ بعـد أن َّيأتيـا النبـيْ
فجـاءا  .   يأتيـا بـهْمهـا أنَرَمَبه وألقاه , وأكتا

 دخال  ـاّمـَول ,  اهللارسولما املدينة عىل ِدَحتى ق
عَحامها وأـِقا لَلَعليه وقد ح

QPP 

َهِرَ , كــاشوارهبمـيا َفْ

                             

 
ْا , مـنـويلكم : وقالا ـ النظر إليهم اهللارسول َ 

 
Q(هـا يركرُرأيـت ت , و٤١خمترصة ص  معنا ْتَّرـَ قد م

 .هنا للفائدة 
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يعنيـان  –نا هبـذا ربنـا َرَمَأ: ا هبذا ? قاال ـكمَرَمَأ
 اهللارسول , فقال −كرس   : ين َرَمَ ريب أَّولكن

 رسـول ـاهمـل شاريب , وقال ّبإعفاء حليتي وقص
ا الليلـة , ـ ربكمَلـَتـَق ريب َّإن:  بعد ذلك  اهللا

 . ّوسلط عليه ابنه شريويه فقتله
رة النبويـة ـوهذه القصـة مشـهورة يف السيـ

ظـر إىل ّ النَهِرَ ك النبيَّالرشيفة , ونأخذ منها أن
ْذانيك الرجلني , وكالمه َ َّض كل مؤمن ّرـُ حي

 .ًال يؤذيه عليه الصالة والسالم ْعِ يفعل فّأال
اعات ـن يف زماننا هذا نر كـل اجلمــونح

واألحزاب السياسية , كل واحد منهم جيتهد يف 
ِّقلده يف سـريته ـُإرضاء قائد حزبه وزعيمه , ويـ َ

 .ؤذيه يٍوال يأيت بفعل , تهـوصورته ولباسه وهيئ
ِوكاتب هـذه األسـطر يتعجـب مـ             الـذينَنّ

  ا



   كيف ينتسبون إىل رسول اهللا ,لقون حلاهمَحي
ُويدعون ح ًه مـع أهنـم يرتكبـون فعـال شـنيعا َّبّ ً

ًجـا يف َرَ ذلـك حْنِ , وال جيدون مـ  منهّيتأذ
 !?أنفسهم 
ها يف تاريخ صالح ـك قصة قرأتـأذكر كذلو

ًان جالسـا يف حديقتـه الدين األيويب , حيـث كـ
خلف اجلامع األموي بدمشق مع بعـض أوالده 

, ني ـّ للصليبيٌ عليه سفريَالدخول َبَلَ, فطغارِّالص
ي
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َطلب مقابلته ألَ  , بالـدخول لـه َنِذَ , فأّ مهمٍرْمِ
صالح    حضنعىلصغرية ٌه بنت ْتَأَا دخل رـّفلم
 الدين صالح ْ وعانقتْوخافتً كثريا ْفبكت,  الدين
 مـا خـالفه عىل ـْتَأَخوفها , وذلك حيث ر ْنِم

َق اللحية طويلِ, حال  قومهاَتر رجال ـارب َ   .الش
 سبب خوفها عرف ْ بعد أنالدين صالحها َتَكْسَفأ



دخـل علـيهم ,  ي الـذي ـ الصليبـَنِها مـوبكائ
تْواع

QPS 

ًوها بنظرها , ـَشـُ ومِكرةـَن هذه الفتاة هـتَرـَبـَ َّ
ْفأين نحن من  !!!! هذه ??ِ

 

َّتبني لدينا إذا أنف ً  ٌات املخالفني صادرةـ كلمّ
م واألخـالق َيِ هو النفس , ال صلة هلا بالقْنِم

 . والدين 
ً حالًأبدا  يكن ملاللحية قْلَح َّوإن  , للمشكالت ّ
ْا مثـمّ معصية , ال سيّ أيْنِ للنجاة مًأو ذريعة ل ـِ

.   , والغـدر , والنفـاقكاخلـداع: ئر هذه الكبـا
َ بجملة ما أمـر بـهَرِمـَتْأَ يْ أنللمؤمن غيينبا ـمّوإن َ 
وجيتنب مجلة ما هنى عنه ; حلصول رضا اهللا ,  
 الباري رضا َّ, فإن  هو املطلوب واملقصود 

 .  يف كل حال 
       َّجاب أن أصـحاب اهلـوُ أعجب العْنِوم

  ت



َإذا وافق أمر الدين هواه ُ ْ ْم قبلوه , وإن كان عىل َ َِ
 !  شنيعة وتأويالت ركيكة ٍلـَيِبحه وُّدَغري ذلك ر

فاإلنسان إذا عىص واعرتف بذنبه واسـتغفر 
ا إذا عىص ّوأم.  اهللا تعاىل يقبل توبته َّوتاب , فإن

 َّوجحد واعترب املعصية طاعة وركب رأسه , فإن
ْ أعظم الذنوب , وقـد يصـل إىل فعـل ْنِذلك م ِ

 m Q R S T U: الكبائر , قال تعاىل 
V             W X Y Z [ \ ] ̂ l °.@

فيا أخي املسلم , أهيا املنصف املـؤمن , أمـا 
نَعـَل(  :  قول النبـيَقرأت 

QPT 

ني ِهـِّبـَشَتُمـ اهللا الَ
ِّبَشَتُمـبالنساء , وال

                             
  مة ,ِ, والواش@Qهات بالرجال

 
Q( يفحجر قال احلافظ ابن   )ًنقال عن الطربي  ) الفتح :

        ه بالنسـاء يف اللبـاس والزينـةّال جيوز للرجل التشـب
         ااا
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 .وال العكس , ّالتي ختتص بالنساء 

ًضا نقال عن ابن التني وقال أي عن يف هـذا ّاملراد بـالل: ً
َمن ه ـّ تشبْنَم احلديث   , ّيِال بالنسـاء يف الـزـالرجـِ

َمن ه ّ تشبْنَوم  .النساء بالرجال كذلك ِ
َ احلكمـة يف لَّإن: وقال ابن أيب مجـرة  ْ مـنِنْعـَ ه َّبَشـَ تَ

ها عليه أحكـم َعَضَ عن الصفة التي وَه اليشءُإخراج
 الواصـالت ِنْعَ وقد أشار إىل ذلك يف ل,  اءـاحلكم
َمغـال : (  بقوله َريات خـُ  ) .ق اهللا ْلِّ

ا ـورو البخاري عـن ابـن عبـاس ريض اهللا عنهمـ
ال , ـ الرجـَنِني مـِثـَّنـَخُمـ ال  النبـيَنـَعَل(  : قال
َرتُمـوال   .  )اءـ النسَنِالت مِّجَ

: ًاري ناقال عن الكرمـاين وقال العيني يف رشح البخ
 يف أقوالـه وأفعالـه , بالنساءّهو الذي يتشبه  ثَّنَخُمـال

ّخلقيـا , وتـار ة يكون هـذاّوتار ً ْ ًليفيا , ْكـَة يكـون تـَ
ّوإن تشبـ. ملعون ال األول ـمذموم الـوهذا هو ال             هـَّ

   ااا
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َّ أن َإىل آخر ذلك ? أما رأيت ....شمة ْوَتْسُمـوال
ْلَح

                                            

ْق اللحية من ل ه دخـّه الرجل باملرأة وأنـّ تشبِ
طاوعك يدك لتصـل ُحتت هذه اللعنة ? فكيف ت

 ? اللحية وهي أالإىل ذقنك بإزالة زينتها وهيبتها , 
 

ه ّق اللحيـة , وهـذا التشـبْلَصل بحَالرجل بالنساء حي
ن حليـة الرجـل هـي  ألفوق التشبه باللباس وغريه ;

ز األكرب بـني الرجـل واملـرأة ـّيَمُمـوال الفارق األول
ْ مـنّنكـره إالُ للجميع , وال يومعلوم هو مشاهد ـاكم َ 

 بعـد مـا َثَّنَخَتَبع هواه , ويّخدع نفسه ويتـأراد أن ي
. لـه  أنعم اهللا عليه بصورة الرجل احلسـنة املفطـورة

 ٌك اللحية مجال للنساء , كذلٌ الذوائب زينةَّ أناـفكم
  للرجل وعالمة للرجولة , وإىل هذا أشـار النبـي

حى والنسـاء ِّ الرجال بـاللَنَّيَ زْنَسبحان م ( :بقوله 
ذكره املناوي يف كنوز احلقـائق وعـزاه  –) بالذوائب 
@  .٤٧ً , انظر أيضا ختريج احلديث ص إىل احلاكم



ِ منصفا أهيا األخ املسـلم مـْنُفك  نفسـك , ْنً
 َّن العاطلـة , فـإنـ احليلة الباطلة والرباهيـودع

  . احليلة يف ترك احليل 
ر يف يوم القيامة , يوم تقف أمام نبيـك ِّكـَوف
أهيا املسلم , أيـن حليتـك ? : سألك  وي حممد
به ? يومهـا ـجيـُ تاذاـ فبمَتها يف الدنيا ?ْقَلَملاذا ح
 رسـول ْنِم ًحم الوجه عن العظم حياءـيسقط ل

  . اهللا
ِوهل ينفعك يوم احلساب م ِل هذه احلـْثَ ل َيـُ

شـهد َالباطلة والرباهني غـري النافعـة ? وهـل ي
بنـون قلبك بأنك تنجو يـوم ال ينفـع مـال وال 

ل هـذه األعـذار ـْثِات ? أو بمـل هذه الكلمْثِبم
وأمام اهللا وبني يديه سبحانه الذي , غري املقبولة 

 يعلم الرس واجلهر ?
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ّعلـك , ات ـل أهيا القارئ هبذه الكلمــّفتأم
جد هلا روح اإلخالص والنصيحة الصـادقة , ـت
ِنكون حمِل عني لقائدنا وزعيمنا , وقائـد ِبَّتُن ومـيِّبُ

 يف القول  حمدـ , سيدنا منـليّمحجـال ِّرـُالغ
 .والعمل 

 
 
 

R@
@
 

 

QPX 



א
אW

@
 ق ْلـَ حَّة أنـ األدلـة السابقـَنِن مــّيـد تبـلق

ٌها حرام ومنكر ظاهر ; ألنه مشاهبة ّاللحية وقص
 واملجوس , وتغيري خللق اهللا سبحانه , للمرشكني
ق عليهـا , ْلَخـ اهللا الـَرـَطـَف التيرة ـ للفطوإزالة

ني ّ النبيـَنِي عباد اهللا الصـاحلني مـْدَهـِوخمالفة ل
 ,  واملرسلني وأتباعهم , وعصيان ألمر النبـي

فال جيوز للمسـلم .  أوامر الشيطان ْنِا أنه مـكم
ُله وال اإلعانة عليه , وأخذ األْعِف ْ جرة عىل ذلك َ

ّحرام أيضا , ألن اهللا إذا حرم شي ّئا حـرم ثمنـه , ً ً
ذا العمـل احلـرام  هـْنِفيكون املال املكتسب مـ

س
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    َتَبـَ جسد نـُّكل(  :   قال.حت ال خري فيه ُ
  ا



ْنِم
                             

ْحت فالنار أوىل بهُ س َ( Q.  
 

Q(, أخرجه البيهقي يف الشعب , وأبو نعـيم يف احلليـة  
 ْنِمـ  اإلرشاد , وابن عدي يف الكامـل ,وأبو يعىل يف

, وسـنده   قالصدي بكرأيب   عنأرقم زيد بن حديث
 َتَبـَ حلـم نـُّ كـل( :ضعيف , واملشهور عىل األلسنة 

 ) .ىل به ْوَن حرام فالنار أِم
 :  حديث كعب بن عجـرة بلفـظ ْنِورواه الرتمذي م

حت ُن سِ م , إنه ال يربو حلم نبتعجرةيا كعب بن ( 
 .حسـن غريـب : , ثم قـال ) ىل به ْوَ كانت النار أّإال

  :ًجـابر مرفوعـا  ن روايةِوأخرجه أمحد وابن حبان م
  َتَبـَيا كعب بن عجرة , إنه ال يدخل اجلنة حلـم نـ( 
   ن حـديثِرك مـ, واحلـاكم يف املسـتد ) تـحُن سِم

حديث صحيح اإلسـناد :  وقال سمرةالرمحن بن عبد
ن حـديث سـعد ِث جابر , والطرباين موشاهده حدي

 .   وغريهم  .....ًأيب وقاص مرفوعا بنا
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ِا مـوانطالق ن ـمؤمــ الألخـي ذلك أقول ْنً
 :صاحب صالون احلالقة 

ًحال ـ ال يكون صالونك مـْاحرص أخي أن
ُأو تقصريها , ومكانا تحى املسلمني ـِحللق ل بـاد ً
ّالذي تـربأ ممـن ,   ن املصطفىَنُ سْنِة مّنُفيه س ِ ّ

نَفم( : رغب عنها بقوله 
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 عن سنتي فليس َبِغَر ْ
ُ ال يكون مكانا تْوأن . Q )مني  ُعـروةض فيه َقـْنً
ْمن ِ ْنِ مـوواجـب,  اإلسالمُ عر

                             

  هـذاواجبـات 
 m ¿ À Á ÃÂ: الدين , قال تعـاىل 

Ä Å  Æ Ç    ÈÉ Ê ÌË Í    Î Ï 
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Q( حديث ْنِ وغريهم ماعةـاجلم حديث متفق عليه رواه 

   ة الـرهط الثالثـة الـذينـيف قص,   أنس بن مالك
 .   يسألون عن عبادته  ا بيوت النبيْوـَتَأ



ْ أخي أن منواعلم ِ َّاهللا أسباب الرزق تقو   ,
   m j kl m n@:هو القائـل سـبحانه ـف

o p q  r  s t  u lÀ .@@

 التوكل عليه , قويان باهللا , ـ اإليمقوي ْنُفك
م
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ْنِر مـّ ربحك لن يتأثَّأن ًداِّكَأَتُ

                             

ّ جراء ذلك بإذن 
 . اهللا تعاىل 
ًما ترك عبد شيئا (   : نبيِّبرشك بقول الُوأ َ

ّ عوضه اهللا منه ما هو خري ّإال,  له ّهللا ال يرتكه إال
 . @Q )له يف دينه ودنياه

 
Q(حـديث الزهـري ْنِ أخرجه ابن عساكر يف تارخيه مـ 

ريض  سامل عن أبيه عبد اهللا بن عمر بن اخلطـاب عن
, ًمرفوعا , ورواه الديلمي يف الفـردوس اهللا عنهمـا 

    ْنِ مـّغريـب مل نكتبـه إال: وأبو نعيم يف احللية وقـال 
 : منها لكن له شواهد: هذا الوجه , قال السخاوي 

 



ً املال احلالل وإن كان قلـيال فهـو َّواعلم أن ْ
َنِخري مـ

                                            

 املـال احلـرام الكثـري , وبركتـه أعظـم 
 .وأنفع 

  m m n o p q : ىـقال تعال
r s t    uv w x y z  

{ | } la.@

 
عـن ما رواه التيمي يف ترغيبه وابن املبارك يف الزهد 

ـ َب ّي بن  ًكعب مرفوعا : ًما تـرك عبـد شـيئا ( أ  ال  ُ
) ما هو خري له منه  . يدعه   ّ إل ّا هللا , إلا آتاه اهللا 

هنـمــ أ(  ا نـزال عـىل وألمحد عن قتادة وأيب الدمهاء 
 رسـول  ِ َن البادية فقاال له :  َهل سمعت ِ م ْنرجل م

إنـك   ً ? شيئا قال : نعم ,   ُسـمعته يقـول : اهللا
ّ اتـــقـــ ّاهللا إلاء ـلـن ت ــ َد َع ً ـشـيئا ا أعـطـاك اهللا  ـَ
ورجاله رجال الصحيح   .خي ـ ًرا من ,)ه 
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ِّ تعلـق بالصـالون ْ أنّوما عليك يا أخـي إال َ ُ
لق حلية املسـلم ُهنا ال حت: ( ًلوحة مكتوبا عليها 

َّوال تقرص  َ  .ي باملعنى نفسه ِفـَ عبارة تّ, أو أي) ُ
 املؤمنـة املسـلمةة ّمُة القرآن , األّمُا أّنـُفإذا ك

ـاه مـا عىل نكون أن بد فال , وخالقهابرهبا   اهللا يرض
َال أوامره , وشكر نعمه , واجتنـاب ِلنا من امتث ِ ْ ُ

ْوالعاقل املهتدي من. نواهيه   القـول َعَمَتْ إذا اسَ
بـَّات

QQT 

 .ه , واستجاب لنداء احلق َنَسْحَ أَعَ
 يل ولـك وجلميـع  العظـيمّيـِلَأسأل اهللا الع
حني ِلْصُ نكون صاحلني ومْوأن,  املسلمني اهلداية

 .يف جمتمعنا 
 .واهللا املوفق للصواب 
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     ملصـلحة معلـوم هـو ـاكمـ نـالديـلقد جاء 

  , ومل يرتك رسول اهللالعباد يف الدنيا واآلخرة 
ِرا يصلح حال املسلمني يف الدنيا ويرحـْمَأ ْ ُ  مهم ـً

ُهم عليه , صغـّ ودلّيف اآلخرة إال   َر هـذا األمـر ـَ
 . ُربـَأم ك

ْومن ثال ـفـاء اللحيـة , ففـي امتـإع:  ذلك ِ
 الفوائـد َنِ مـالعديـدهذا األمر النبوي ـاملسلم ل

 :   العلمية والدنيوية والصحية , نذكر منها 
 .  إطالق اللحية زينة للرجل وهيبة ووقار −١

 الكائنات احلية , َنِ يف العديد معلميةوبنظرة 
ّ قد خص الذكر منها عن األنثـى   اهللاَّأن نجد
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ُجمله وتـُي تت الالصفاتببعض  ِّ ِّحسـَ  كالشعر :نهَ
 . الطيور اجلميلة ومعظم ذكور برأس األسداملحيط 

 املميزات َنِ العديد مالرجلُ يفقد اللحيةق ْلَ ح−٢
ِع هبا مطلق اللحية , فاللحيـة ّالتي يتمت الصحية ْ ُ

 إىل ظاهر احللـق الوصول َنِ مالضارةمتنع اجلراثيم 
لنوازل عىل الصدر  اَنِوالصدر , فتمنع الكثري م

ة األسنان ـّثِواحللقوم والرئتني , وحتمي كذلك ل
 . قاء منها ِ العوارض الطبيعية , فهي هلا وَنِم

 الطبقـة اإلنسـانزيـل ُحيث عنـد احلالقـة ي
نِاخلارجية م

QQV 

 خط لـِّثـَمـُت اجللد , وهذه الطبقة َ
 الكائنـات َنِ بالعديد مالعدو ضد ميكانيكي دفاع

َتريية والفطرية , وبذلك يفـتح الفريوسية والبك
َ , ويفقد ومصارعه عىل اجللدية العدو منافذ ُُ ِ َهـه ْجْ
 . اهللا به عليه َّنَم زة خط الدفاع اجللدي الذيمي



ُ موسى احلالقة نفسه يَّا وأنـ كم عترب وسيلة َ
كاإليدز , والكبد : للعدو باألمراض اخلطرية 

 .الوبائي 
 َنِفرزات دهنية مري فيه مَ شعر اللحية جتَّ إن−٣

, وتبقى فيـه ًا ِرضَني هبا اجللد ويبقى نِلَاجلسد , ي
بتلـة  املخضلة املكاألرض , اوطراوهتحيوية احلياة 

, الذي يعـاوده املـاء  رـاألخضة بالعشب ـالنابت
ِّوحلـق اللحيـة يفـوت . ة ّفهي به حي, بالسقي  ُ ََ ْ

ف اإلفرازيـة عـىل الوجـه , فيبـدو ـهذه الوظائ
 .ًسا ًقاحال ياب

 الناحيـة الصـحية يـر بعـض َنِا أنه مـ كم−٤
 عمل الرجل يؤدي إىل كثرة تعرضـه َّاألطباء أن

 الشمس والرياح الباردة واحلارة , والذي ألشعة
ي

QQW 

الجـني ُنة والكِرَمـًبا عـىل األليـاف الـْلَر سـِّثَؤُ



َاملوجودين يف جلد الوجه , ويـؤدي إىل تـ ْ ه ِلُّهَرـَ
 التقدم يف العمـر , د عندورسعة ظهور التجاعي

ُلو كان اإلنسان ملتحيـا كـان وجهـ بعكس ما ه ً
 وجهـه النـور  نضـارة وصـحة , وتـر يفَّدَشَأ

ِا إن كـان مــمـّال سي , رور واالطمئنانـوالس ْنْ

                             

 
  . Qأهل الصالة والعبادة والذكر

 
Q (النتيجة الرائعة للهْنِوم ي النبوي العظيم ْدَ هنا نر

ِ وجه امللتحي أكثـر نضـارة وشـبابا مـَّيف أن  وجـه ْنً
 وجـه املـرأة املحجبـة أكثـر َّا أنـحليق اللحية , كمـ
ّا تقـدمت هبـا ـ وجه السافرة مهمْنِحيوية ونضارة م

 اهللا اللحية يف وجه الرجل للتخفيف َـقَلَخفقد  . لسنا
 ـتـأثري ـهـذه العواـمـل , ومل خيلقـهـا للـمـرأة ألـنـه ْنِـمـ

ًها للعمل يف البيـت , بعيـدا عـن تـأثري َقَلَسبحانه خ
 .بات الرياح ّاألشعة الشمسية وتقل
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 ْنِق اللحية اليـومي مـْلَبه حِّبَسُهذا عدا ما ي
 .ٍ وختريب ألنسجته  , للجلدٍجّهتي
ق ْلـَ حَّ وجاء يف بعض الدراسات الطبيـة أن−٥

 آلة حادة عىل جلدة الوجه قـد ّاللحية بإمرار أي
ّيكون سببا يف حدوث رسطان اجللـد , خاصـ ة ً

 .هك حليته باحللق ْنَ يْإذا اعتاد اإلنسان أن
 إمرار آلة احلالقة عىل الـذقن واخلـدين َّوإن −٦
 ْنَمـِضعف البرص لُر بالبصارة , وال يزال يـيض

ا صـاحب اللحيـة فيكـون ّ وأم.داوم عىل ذلك 
ِحمفوظا م  ضعف البصارة الذي حيصل بسبب ْنً

ا هـو معلـوم عنـد األطبـاء ـق اللحية , كمـْلَح
 .احلاذقني 

ً ارتباطا قويا بني اللحيَّإن −٧ منوية ـ الـواملادةة ـً
ّباطنيا , فالرجولي ة تقوم بإعفاء اللحية ; وهلـذا ـً



 اللحية َقْلَاعتاد الناس حلو : قال بعض األطباء 
َنسال بعد نسل , فإنه ي ْ ذلـك أن يولـد ْنِنـتج مـً

ق ْلـَ غري حليـة , فحْنِالرجال يف النسل الثامن م
َة شيئا فشيئا , ويظهر أثر ـّل الرجوليـِّلَقُاللحية ي ً ً

 الزمن , والشاهد عىل ذلك َنِذلك بعد فرتات م
حليـة ًما نر يف اخلناثى عموما أهنم ال تنبت هلم 

ْمع أهنم يف باقي األعضاء مثل الرجال  ِ. 
َّوقد ثبت علميا أن −٨  شعر اللحية يدفئ الوجه ً

ض ّرَعـَّ التـَنِ مالوجهي العصب ميَوحييف الشتاء , 
 بعـض ْنِمـي املسـلم مـَاملبارش للربد , وهذا حي

 . أنواع الشلل الوجهي النصفي 
ف الوجـه , ِّطـَلُوأما يف الصـيف فاللحيـة ت

ضـفي ُوهـذا ي, نظام التربيد بـالتبخري ببالعمل 
 .عىل املسلم الراحة أيام الصيف احلارة 
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ى املسـلم ـر علـِّفَوُة كذلك يـاء اللحيـوإعف −٩
 . واجلهد , واملال  ,الوقت 

َلق حليته يوميا يـَأما الوقت , فالذي حي قيض ً
 عن مخس عرشة دقيقة يف هذا األمر , ّلِقـَما ال ي

دقيقة يف الشـهر , )  ٤٥٠ (عادل ُوهذا الوقت ي
 .  عادل عمل يوم كامل ُأي ما ي

ق اللحيـة ْلـَ حَّا نعلـم أنـوأما املـال , فكمـ
ًيتكلف أمواسا , ومعاجني , وماكينات حالقة ,  ّ

ذلـك , وتكلفـة هـذه  رـ إىل غي.....ومطهرات 
 متواضـع ٍعادل تكلفة بناء بيتُاألمور يف السنة ت

ا بالك أهيا القارئ ـم , فمـَ العالَنِ مكان مّيف أي
ِن عامـا ? فكـم مــز إذا رضبناها بستيــالعزي  َنً

البيوت نبنـي للفقـراء واملسـاكني بـثمن تكلفـة 
 احلالقة فقط ?  
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فإذا كانت هذه بعض الفوائد العلمية يف هذا 
ا ـعتربه البعض غري جوهري , فمـَاألمر الذي ي

م والفوائد العلمية يف عظـائم األوامـر َكِهي احل
 !    ية ?اإلسالم
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 َمنـِلـ حتسني هيئة اللحيـة َّإنأخي املسلم , 
ْ ينبغي عىل مـن اـفكم ن ,َسَ مطلوب حخذهاـّات َ
م

QRS 

 النبوي بإعفـاء يْدَـهال يلتزم هذا ْ اهللا عليه أنَّنَ
َمِرْكـُاللحية , ينبغي عليـه أن ي

                             

 حليتـه بـدهنها , 
 . , ومتشيطها والعناية هبا 

اذ الشعر , وقد جـاءت ّن اختِاذ اللحية مّفاخت
 ا قال النبيـالرشيعة باحلث عىل إكرام الشعر كم

:   )ْمن كان لـه شـعر فليكرمـه َ( Q@ . وإكـرام
 

Q( ًن عن أيب هريرة مرفوعـا , َسَ أبو داود بسند حأخرجه
طرباين يف األوسط , وابـن والبيهقي يف الشعب , وال

ائشـة  حـديث عْنِوله شاهد مـ. عبد الرب يف التمهيد 
 .  ًن أيضا َسَوسنده ح رواه الديلمي يف الفردوس ,



جتميل صـورته :  األفعال َنِالشعر يندرج حتته م
 وغري .....وهيئته , وتنظيفه , ودهنه , وترجيله 

 ن فيه إىل مواضعه ,َنُّ السفةمعر إىل ُيرجع ـابمذلك 
 .    ة ـّنُّ كتب السْنِككتب األدب واللباس م

كـان ( : رو عن سهل بن سعد أنـه قـال ُي
, ويكثر دهن رأسه ,  Qكثر القناعُ ي رسول اهللا

ِّرسُوي َ
                             

 . R )ح حليته باملاء
 

QRT 

Q( س َلْيـَطَتَيعني ي:  قال السيوطي. 
R(ائل , ـ أخرجه البيهقي يف الشعب والرتمذي يف الشم

ًا رواه أيضا ابن سـعد ـكم. ّوضعفه احلافظ العراقي 
 .أنس بن مالك عن 

ِّويف خرب غريـب أنـه كـان يرسحهـا يف : قال الغزايل  َ ُ ٍ ٍ
 .اليوم مرتني 

  :ًقال السيوطي يف اجلامع نقـال عـن الـويل العراقـي 
و           النهـي عـن الـترسيحنِيف أيب داود مـ ال ينافيه مـا

َ  ا     اا
 



 كان  رسول اهللاَّأن(  وعن ليث عن احلكم
ِّرسُي   .Q )حليته باملشط حَ

طأ عن زيد بن أسلم عن عطـاء بـن ويف املو
ً رأ رجال ثائر الـرأس   رسول اهللاَّأن(  يسار

. واللحية , فأشار إليه بإصـالح رأسـه وحليتـه 
ِأليس هذا خـريا مـ : ففعل ثم رجع , فقال ْنً

                                            

 
 .  R )كم ثائر الرأس كأنه شيطان ?ُ يأيت أحدْأن

 
ـترسيح اإلكثار َنِلزم مَكل يوم ;ألنه ال ي  كـل يـوم , ال

ُالذي يفعل بحسب   عىل اليشءُقُدْصَار قد يبل اإلكث
 .  احلاجة 

Q( رواه اخلطيب يف اجلامع , والسمعاين يف األدب  . 
R( هو مرسـل صـحيح :  قال ابن حجر يف فتح الباري

ن حديث جابر أخرجه أبو داود ِالسند , وله شاهد م
 .ن َسَوالنسائي بسند ح

 .جيل ْرـَّعث , بعيد العهد بالدهن والتَّالش: والثائر 
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 عروة عـن عائشـة ريض ري عنـوعن الزه
 رسول َدـكان ال يفارق مسج(  :قالت  اهللا عنها

ومشطه , وكان ينظر يف املـرآة إذا  هـُ سواك اهللا
َّرس َحَ

                             

 .  Q ) حليته
: ًا مرفوعـا ـن ابن عباس ريض اهللا عنهموع

 .R )نفي الفقرَ يوضوءترسيح اللحية عقب كل ( 
 
 
  
 

R  
 

 
 

 
Q( رواه الطرباين يف األوسط وفيه ضعف . 

ويف لفظ آخر رواه البيهقـي يف الشـعب والـذهبي يف 
ُوكان ينظر يف املرآة أحيانا , وي ( :امليزان  ِّرسً ح حليتـه َ

َأحيانا وي  ) .ر به ُمْأً
R ( رواه الديلمي يف الفردوس . 
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 َلَّلـَ أنـه خ  عن النبيَيِوُر: قال أبو عمر 
 .ال ـ كلها كمٍ وجوهْنِحليته يف الوضوء م

ٌاعة ـ مجـي عن النباللحيةَ ختليل روفلقد 
ـان بـن انـعثمـ:  ةـالصحاب َنِم  , وأنـس بـن عف

 ئشة , عباس , وعاوابن,  بن يارسارـّوعممالك , 
 وأبو الدرداء , مامة ,ُوأبو أ ,رموابن ع , سلمةوأم 
اهللا ,  ر بـن عبـدـى , وجابـفْوَاهللا بن أيب أ وعبد

وأبو أيوب , وكعـب بـن عمـرو , وأبـو بكـرة 
وكلها مدخولـة , . ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعني 

 .  ان ـلها حديث عثمـَثْمَوأ



َان ـُرأيت عثم( :  شقيق بن سلمة قال فعن
ّتوضأ فخل ًل حليته ثالثا حني غسل وجهـه , ثـم ّ

َلَعَ ف  رسول اهللاُرأيت: ال ق

                             

 الـذي رأيتمـوين 
 . @Q )ُفعلت

 
Q ( حديث حسن صحيح , وابـن : رواه الرتمذي وقال

م , وابـن حبـان , ـة , واحلاكــزيمـ خوابن ة ,ـماج
 .والدارقطني , والبيهقي 

 يشء ّأصح:  عن هذا احلديث فقال البخاري َلِئُوقد س
 .  حديث حسن وهو , انـعثم حديث التخليليف  عندي
ً فيه طعنا بوجـه نعلم ال اإلسنادصحيح :  احلاكم وقال
 .  الصحابة َنِ عن مجاعة مشواهد الوجوه , وله َنِم

الهلـا بأصـابعه ِأي أدخل املـاء يف خ: قال ابن العريب 
 .الل الفروج التي بني الشعر ِالرشيفة , واخل

ْة , ومثـّويف هذا احلديث ندب ختليل اللحية الكث لها ـِ
 . ال جيب غسل باطنه  كل شعر
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ّأ خلـل ّ كـان إذا توضـ يـ النبَّأن(  َيِوُور
  .Q )حليته باملاء
 رسول ُرأيت(  :قال  يارس بن ارـّعموعن 

 . R )ل حليتهِّلَخـُ ي اهللا
كان ( : ا قال ـوعن ابن عمر ريض اهللا عنهم

رضـيه بعـض  عاَكَرَأ عـّ  إذا توض رسول اهللا
ْرَالع

                             

ْك , ثم شبك حليته بأصابعه من   . S ) حتتهاِ
 

Q( أمحد واحلاكم عن عائشة بإسناد حسن , اإلمام  رواه
 سـلمة , وابـن والطرباين والبيهقي والعقـييل عـن أم

ماجة والبزار عن أنس , والطرباين وابن أيب شـيبة يف 
 .أيب بكرة  بزار عنمامة , والُ عن أيب أصنفامل

R(حـديث ْنِ الرتمذي وابن ماجة , وله شاهد م أخرجه 
ي ـمد وابـن ماجـة والعقيلــأيب أيوب أخرجـه أحـ

 .والرتمذي يف العلل 
S( رواه ابن ماجة والبيهقي والدارقطني . 
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كان رسـول ( : قال  وعن أنس بن مالك 
خَأ أّ إذا توض اهللا

QSP 

ِا مــّ كفـَذَ  ه َلـَخْدَفأ  Q مـاءْنً
هكذا أمرين  : وقالل به حليته ّكه , فخلـَنَحتت ح
  .( R به ريب

ُتْضـأَو( : ويف رواية قال 

                                            

,   اهللا َ رسـول
هكـذا : يته وعنفقته باألصـابع وقـال ل حلّفخل

 .  (S أمرين ريب
 

  ْنِأي أدخل أصابعه مبلولـة فيهـا مـ: مناوي ـقال ال
 .فية املحبوبة يف ختليل اللحية ـْيَهي الك حتتها , وهذه

Q ( ويف رواية : )ماءْنِغرفة م (  . 
R (د به ّرواه أبو داود وتفر. 
S ( وروينا يف الرخصـة يف : رواه البيهقي يف سننه وقال

النخعـي ثم عن , ابن عمر واحلسن بن عيل  تركه عن
 .  التابعني َنِومجاعة م

 .ورو بنحوه أبو يعىل يف مسنده 



 ُدخلت( : ل قاـاعنهم اهللا ريض عباس ابن وعن
ـولعىل  أ , فغسـل يديـه ّ وهـو يتوضـ  اهللارس

ًواستنشق ثالثا ثالثا , وغسل وجهه  ومضمض ً
ّثالثا , وخلل حليته   .  Q )احلديث....... ً

أ ّأنه توضـ(  ى ـفْوَي أـوعن عبداهللا بن أب
ّالثا ثالثا , وخلل حليته وقال ث ً  رسـول ُرأيـت: ً

 . R ) يفعل هذا اهللا
أ رسـول ّتوضـ(  :قال  وعن أيب الدرداء 

ضَحليته بف ّ فخلل اهللا

QSQ 

 رأسه َحَسَ , ومَوضوئه ِلْ
ِلْضَبف

                             
 . S ) ذراعيه

 
Q( رواه الطرباين يف األوسط . 
R(وبنحـوهراين وغريه بإسناد فيه ضـعف , ـ رواه الطب 

ُابن أيب شيبة يف مصنفه من حديث أيب أ  .مامة ِ
S(الكامـلي ـر , وابن عدي فــ رواه الطرباين يف الكبي         

   للل



 ُرأيـت( : قـال   بـن عمـرووعن كعـب 
 . Q ) باطن حليته وقفاهَحَسَأ فمّ توض اهللارسول

   رسول اهللاُضأتَو( : قال  ابر وعن ج
ِّلَخـُمرة وال مرتني وال ثالث , فرأيته يـ

                                            

ل حليتـه 
 . R )بأصابعه كأهنا أنياب مشط

 

َّفتلخص لدينا أن خليل اللحيـة ـ أحاديث تـّ
  .S@ً هلا أصالَّكثرية , وجمموعها يدل عىل أن

 
ل حليته مـرتني ّأ فخلّ توض  اهللارسول ُرأيت  : (بلفظ

 . إسناده لني , ويف) هكذا أمرين ريب : وقال 
Q ( رواه الطرباين يف الكبري. 
R( رواه ابن عدي يف الكامل , واخلطيب يف تارخيه . 
S( رق ُط: ام ـً يف اجلامع نقال عن ابن اهلمالسيوطي قال

 الصحابة , َنِ معرشة ْنِ متكثرة عن أكثر ماحلديثهذا 
 كيف ـ, ف حجية املجموع ثبت ًضعيفا منهم ٌّ كان كللو

 

QSR 
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 ّ إال  فوجب اعتبارهـا ,? احلسنوبعضها ال ينزل عن 

جرد ـبل مـ مل يثبت منها املواظبة:  يقول البخاري َّأن
ً الطرق , فكـان مسـتحبا ال َنِ يف شذوذ مّإال, ل ْعِالف
هبـذا  (  : ه قولـْنِلكن ما يف هذا احلديث مـ. ة ّنُس

 ِ عـن نقـلٍنْغـُمل يثبت ضعفه , وهـو م) ي ـأمرين رب
ل عليهـا , ه تعـاىل حامـَرْمـَ أَّة ; ألنـ املواظبـِرصيح

 . ته َّيـِّنُح القول بسّرجـفيت
ال يـصـح يف ختلـيـل : ( وأـمـا ـقـول أـمحـد وأيب ـحـاتم 

 أحاديثـه لـيس يشء َّ, فمرادمها بـه أن) اللحية يشء 
ذاتـه , ال أنـه مل يثبـت منها يرتقي إىل درجة الصحة ب

ًفيه يشء حيتج به أصال يف الوضوء  ُ. 
: ) عارضة األحوذي ( بن العريب يفأبو بكر القايضقال 
 :اء يف ختليلها عىل أربعة أقوال ـاختلف العلمو

 .     ستحب , قاله مالك ُأنه ال ي : األول
 .ستحب , قاله ابن حبيب ُأنه ي : الثاين
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 َبَجـَ الـبرشة وُفِصـَانـت خفيفـة ت كْأهنا إن : الثالث

 كانـت ْإيصال املاء إليهـا وغسـل باطنهـا , وإن
 .الوهاب  عبدعنقاله مالك .  ذلكة مل جيب كثيف

ْائنا منـِمن علم : الرابع ُيغسل مـا قابـل الـذقن :  قال َ
ًإجيابا وما وراءه استحبابا  ً . 

: ويف ختليل اللحيـة يف اجلنابـة روايتـان عـن مالـك 
ا وجـب يف ـ , فمـْتَفُثـَ كـْنـه واجـب وإن أإحدامها

نة ; ألهنا قـد ُ أنه سوالثاين.  يف اجلنابة وجبالوضوء 
ووجه آخـر . صارت يف حكم الباطن كداخل العني 

    الفرض قد انتقـلَّوهو قول أيب حنيفة والشافعي أن
وأرجح األقـوال  .إىل الشعر بعد نباته كشعر الرأس 
 أنه ال جيب التخليل وأقواها هو قول أكثر أهل العلم

 . ستحب ُبل ي
 حكى وضوء رسـول ْنَوأكثر م: قال صاحب املغني 

َه , ولو كان واجبا لِكْحـَي مـ ل اهللا     بـه يفّا أخلـمـً
   ا
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ْكل وضوء لنقله كل من وضوء , ولو فعله يف  حكـى َ

ل ْسَ غَّه لذلك يدل عىل أنُكْرَوضوءه أو أكثرهم , وت
  س بواجب ; ألن النبـيما حتت الشعر الكثيف لي

فال يبلغ املـاء مـا حتـت شـعرها , كان كثيف اللحية 
لـه التخليـل يف بعـض ْعِبدون التخليل واملبالغة , وف

 .أحيانه يدل عىل استحباب ذلك , واهللا تعاىل أعلم 
 رأ التخليـل ْنَ مـّواحتج: وقال ابن حزم يف املحىل 

خالف قبـل لزم غسله بال َنا الوجه يْدَجَو:  قالوا ْبأن
ّا نبتت ادعى قوم سقوط ذلـك , ـنبات اللحية , فلم

فقنـا ّال يسقط مـا ات ْ , فواجب أنآخرونوثبت عليه 
 ذلك بالنص ; سقط أو إمجاع , وقد آخر بنص ّإالعليه 

ا ـًى وجهـا , فلمـّمَسـُله مـا دام يْسَا يلزم غـألنه إنم
وانتقـل , خفي بنبات الشعر سقط عنه اسـم الوجـه 

 الشـعر , وإذ َنِظهر عىل الوجـه مـ إىل ماسم هذا اال
 . كمه ُسقط اسمه سقط ح
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قـال رسـول :  قال  رو عن أيب هريرة
 اليـهـود والنـصـار ال يـصـبغون , َّإن( :   هللا

  .Q )فخالفوهم
 

َ من قال بـالوجوب بـبعض ّواستدل: قال الشوكاين 
هكـذا (  :  ه قولـهأحاديث التخليل الذي وقع فيـ

جـوب عـىل األمـة ; , وهذا ال يفيد الو) ي ـأمرين رب
@ . لظهوره يف االختصاص به

Q(والنسـائي , والشـيخان , مد ـ أخرجه اإلمـام أحـ ,
.... والبيهقي , وابن حبان , وابن ماجة , وأبو داود 

 . وغريهم 
يـدل هـذا احلـديث : قال الشوكاين يف نيل األوطـار 

       يف رشعية الصباغ وتغيـري الشـيب هـي ةّلِ العَّعىل أن
   اا
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د اسـتحباب ّخمالفة اليهود والنصـار , وهبـذا يتأكـ

بـالغ يف خمالفـة  ي اهللا ضاب , وقد كـان رسـولِاخل
 .      أهل الكتاب ويأمر هبا 

عني ـ الصحابة والتابَنِم,  السلف َنِ عن مجاعة موجاء
أهنم خضبوا باحلمرة والصفرة , , املسلمني  اءـوعلم

م خيضبوا , وكـل ـوجاء عن مجاعة كثرية منهم أهنم ل
 .ا قال مالك ـذلك واسع كم

: يته  قد خضب حلًرجال رأ أمحد بن حنبل وقد وقال
ُإين ألر رجال حي نة , وفرح به حـني ُّ السَنِ مًي ميتاـيً

 .رآه صبغ هبا 
مذهبنا اسـتحباب خضـاب الشـيب : وقال النووي 

رم خضـابه َمرة , وحيــل واملرأة بصفرة أو حــللرج
: وللخضـاب فائـدتان : قـال . بالسواد عىل األصح 

ق بـه , والثانيـة ّا تعلــّمــِإحدامها تنظيـف الشـعر م
 .فة أهل الكتاب خمال



 خرج رسول اهللا(  : قال ة ـمامُعن أيب أو
األنصار بيض حلاهم فقال َنِ عىل مشيخة م  :

ِّمروا وصـفروا وخـالفوا ـَيا معرش األنصار , ح َ ِّ
 . Q )احلديث..... أهل الكتاب 

ًكنـا يومـا ( : قـال   وعن أنس بن مالـك
 َ عليه اليهود فرآهم بيضْفدخلت,   نبيعند ال

ِّال تغريون ? فقيل  ما لكم: حى , فقال ِّالل َ إهنم : ُ
ّريوا , وإيــَغ لكنكم :   , فقال النبييكرهون اي ِّ
 .@R )والسواد

ّمـَل(  : قال وعن أيب هريرة 
                             

   ا فتح رسولـ
  ا

 
Q( أمحد بسند حسن , والطرباين يف الكبري , اإلمام  رواه

 .يف الشعب  والبيهقي
R( وفيـه ابـن هليعـة وبقيـة ,  رواه الطرباين يف األوسط

 .رجاله ثقات , وهو حديث حسن 

QSX 



بـأيب :  مكة وأبو بكر قائم عىل رأسه قـال  اهللا
َّسـول اهللا , إن أبـا قحافـة شـيخ أنت وأمي يا ر

 :  فقـال رسـول اهللا. كبري , وإنه بناحية مكـة 
 ْ أنّقَحـَيا رسول اهللا , هـو أ:  بنا إليه , فقال ْمُق
ّيء بأيب قحافـة كـأن رأسـه وحليتـه ِفج. ك َيِتْأَي
 . Q )ِّريوهـَغ :  غامة بيضاء , فقال رسول اهللاَث

بـن  أنـس ُرأيـت( : وعن ابن أيب خالد قال 
 . R )مالك أمحر اللحية

َقل ـُ ما نبالصفرة صباغ اللحية مرشوعية َّوإن ِ
ن أهنـم قـد ـ الصحابة والتابعيـَنِ ماعةـمـجعن 
ْفُّبوا بالصَضَتْاخ

                             

 . رة 
 

Q(مد بنحـوه ـ رواه الطرباين يف األوسط , واإلمام أحـ  
 .    جابرعن

R(ت  رواه ابن سعد يف الطبقا. 

QSY 



ً عليـا ُرأيـت(  :  بن حنظلة قـالسوادة فعن
 . Q ) اللحيةأصفر

ـر ُرأيـت( :   حممد بن قيس قـالوعن  ابـن عم
 . R ) اللحيةأصفر

  سـمعت احلسـن: بن فضالة قـال ركمباوعن 
ًان رجال ربعة ليس بالقصري ـوكان عثم( :  يقول

ن الوجـه , رقيـق الـبرشة , َسـَوال بالطويل , ح
 اللون , كثري الشعر , أسمركبري اللحية عظيمها , 

 ما بني املنكبـني , كـان َضخم الكراديس , بعيد
َيصفر حليته وي َ ّدُشُِّ

                             

  .S ) أسنانه بالذهب
 . شعبان كراهة ذلك يف اللحية وحكى ابن 

 
Q(مصنف , وابـن سـعد يف ـة يف الـي شيبـ رواه ابن أب

 .الكـرب طبقات ال
R( رواه ابن سعد يف الطبقات . 
S( رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب . 

QTP 



ي الثيـاب ـي وأبو حنيفة فـعـه الشافـوكره
 . قاله عياض  , يةـواللح
ا ّي الزعفـران , وأمــوهذا ف: قال الباجي و
يب وال ينفض عىل اجلسد ِا ليس بطـّمـِره مـبغي

 .فال خالف يف جوازه 
 

WאW
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 ل اهللا رسوَّ أن فع بن ثابتْيَوُرو عن رُي
 احلياة ستطول بك ّيفع , لعلَوُا ري(  : قال له 

ِ , فأخرببعدي ْ ْ الناس أنه منَ ّ عقد حليته , أو تقلد َ
ْوترا , أو اس َتً

                             

 َّأو عظـم , فـإن جى برجيـع دابـةْن
 .@Q )ًحممدا بريء منه

 
Q( أخرجه النسائي وأبو داود .  
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QTR 

ي , وهـو يف ذلـك ـ عن الغزالالنووي َرـَكَذ
كره ـُي:  يف القوت , قال يّمكـال أليب طالب ٌعتاب
ِحا مـْبـُ قـّأشـد اـي اللحية خصال , بعضهـف   ْنً

 :بعض 
ِخ −١

                                            

ً ; إهياما للصالح اجلهاد بالسواد لغري ضاهبا
 .باع ّال لقصد االت

 
 .عد جتهو معاجلتها حتى تنعقد و: قال يف النهاية 

ً وعجبـا , ًاُّربـَكــَكانوا يعقدوهنا يف احلـرب ت: وقيل  ْ ُ
 .هم بإرساهلا َرَمَفأ

ْمراد عقدها يف احلرب وهو مـنـال: ي ـوقال اخلطاب ِ    
 .  األعاجم ِّيِز

ل ْعـِ فْنِاملراد معاجلة الشعر لينعقد , وذلك م: وقيل 
 .أهل التأنيث 



QTS 

ـَفرة تُّضــاهبا بالصــِخ −٢   البالصــاحلنيًها ُّبَـش
 .نة ُّباع السّالت

ً اسـتعجاال رهـ أو غيـريتـبالكبـيضها ـ تبي−٣
قصد التعاظم عىل األقـران , ِللشيخوخة ; ل
 . املشايخ َنِوإهيام أنه م

ًقـهــا أول طلوعـهــا ; إيـثــارا ْلَفـهــا أو حْتَ ن−٤
ْللمرودة وحسن الصورة , وكذا حتذيفها  ُ. 

 .ف الشيب ـْتـَ ن−٥
خيلة ; ـًعا ومـُّنَصَ تصفيفها طاقة فوق طاقة ت−٦

 .نه النساء وغريهن ِسْحَتْسَيِل
 الزيادة فيها والنقص منها , بالزيادة يف شعر −٧

ِالعذار م ذار ِ الصدغني , أو أخذ بعض العَنِ
ف جـانبي العنفقـة ـْتــَق الـرأس , ونْلَيف ح

 . وغري ذلك ...... 



ِعرض هلا طوال وعرضا عىل مـا فيـه مـّالت −٨ ً ن ً
 .اختالف 

 .ًعا ألجل الناس ُّنَصَترسحيها ت −٩
ًظهارا للزهادة وقلـة ; إ تركها شعثة ملبدة −١٠

 .بنفسه  املباالة
ًا إعجابـا ـ وبياضهـاـسوادهـى ـر إلـ النظ−١١

ًة بالشباب , وفخرا باملشيب , ّرِوخيالء , وغ
 .ًوتطاوال عىل الشباب 

 :  املتقدميفعَوُ عقدها وضفرها ; حلديث ر−١٢
ْمن(   . Q)ً حممدا بريء منه َّ عقد حليته فإنَ
ْلَح −١٣

                             

ستحب ُ للمرأة حلية في إذا نبتّإال, قها 
 .هلا 

 
Q( ١٤١ انظر ص.  

QTT 



ِويسـتثنى مـ: قال النووي   األمـر بإعفـاء َنُ
ستحب هلا ُفإنه ي, للمرأة حلية  حى ما لو نبتتِّالل
 .قها , وكذا لو نبت هلا شارب أو عنفقة ْلَح

 
 
 
 

R 
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 يف الفطرة ٌ الشارب أو إحفاءه داخلَّ قصَّإن
 اهللا النـاس عليهـا , وقـد ورد األمـر َرـَطَالتي ف

ي ـ معنـا فـّا مـرـفائه كمْحِه , وإِّزَه , وبجـِّصَبق
  .Qاألحاديث السابقة

QTV 

 َدَرَو: ) الفـتح ( قال احلـافظ ابـن حجـر يف 
احللق وهـي روايـة النسـائي عـن : اخلرب بلفظ 

عن سـفيان بـن عيينـة  ن يزيدحممد بن عبداهللا ب
 عن أيب هريرة عن الزهري عن سعيد بن املسيب

ْنِووقع عند النسائي مـ. ًمرفوعا 

                             

 طريـق سـعيد 
ُاملقربي عن أيب هريرة بلفظ  ْ تقصري الشـارب , : َ

 
Q(٤٧−١٨  انظر ص .   



QTW 

, ) فوا ْحَأ: (  , ورواية)وا ُّزُج( : روايةك  كذلوورد
 ) .كوا َهـْنا: ( ورواية 
ْثِوم

                             

 املطلـوب َّدل عـىل أنل هذه األلفاظ تـ
 . اجلمهور  , وهذا هو مذهبQاملبالغة يف اإلزالة

 
Q( ة , وداللتهـا ـ جممـوع تلـك األلفـاظ سبعـَّاعلم أن  

 :يأيت ا ـكم
 ) : فوا ْحَأ ( −١
َفى شاربه ْحَأ:  , قال اجلوهري ّ اإلحفاء ال احلفَنِم

َّذه وألزق حزه , أي قطعه ْخَأي استقىص يف أ َ . 
 .فوا ما طال عىل الشفتني ْحَمعناها أ: وقال النووي 

أي اجعلوهـا ) فـوا الشـوارب ْحَأ( : وقال الغـزايل 
 mA B @: , أي حوهلا , ومنـه فةحفاف الش

 F E D Cl ¤ :٧٥ .@
 يف قصاءـاالستـ, وأصـله   اإلحفاءَنِم:  وقال القايض
 .أخذ الشارب 

 



 

QTX 

                                            
هو املبالغـة يف قصـها ; ألنـه : وقال صاحب النهاية 

 .غة ّفق للْوَأ
ؤخـذ منـه حتـى ُ يْفاء الشارب أنْحِإ: وقال اخلطايب 

 االستقصاء يف أخـذه , معناهً أيضا ويكون .ّقِرَوي حيفى
ْمن  . ُقصيت منها ـيف املسألة إذا است ُتْيَفْحَأ :  قولكِ

ا قال أبو شـامة ـ اإلحفاء كمَّواألشبه بداللة الفقه أن
 .بمعنى االستقصاء واالستئصال : املقديس 

  يدل هذا اللفظ عىل احللق أم املبالغة يف القص ? وهل
فظاهر تفسري اللغة حيتمل الوجهني , وتعيـني املـراد 

ِيتحرر م تبار داللة سـائر ألفـاظ األوامـر  خالل اعْنّ
 .الواردة يف الشارب 

ومل يذهب ابن فارس فيه إىل املبالغة يف القص , كأنـه 
 ُتْيَفْحَأ: صار إىل اجلمع بني الروايات يف ذلك فقال 

 .ُأخذت منه :  ًءشاريب إحفا
 ) : وا ّفـح ( −٢

 



 

QTY 

                                            
 ْتَذَخـَإذا أ: فت املـرأة وجههـا َ , ومنه حّ احلفَنِم

ا هـو ـزالته باملوسى , واألخذ باملوسى إنمـشعره وأ
 .احللق 

 ) : كوا َهـْنا ( −٣
   هك املبالغـة يف كـل َّوالن: ي ـهك , قال اخلطابَّ النَنِم

 يشء ; ولذا قال يف معنى اللفظ يف هـذا ْنِعاجله مُما ت
 الشـارب َنِيعني املبالغة يف قص ما طال م: احلديث 
ًن الشفة بيانا ظاهراـيِبَحتى ت ً.  

 يوصفُوهذا لفظ ال حيمل عىل احللق ; ألن احللق ال 
ُا يدل عىل األخذ الشديد الـذي يبقـي ـباملبالغة , إنم

 . منه َاليشء
 ) : وا ّزُج ( −٤
 الصوف والشـعر َّزَج:  وهو القطع , يقال ّزَجـ الَنِم

 .عه َطَوالنبات إذا ق
         ْنِه مـْرتـَع باستئصـاله , أي بـْطـَوجائز أن يكون الق

   ا



 

QUP 

                                            
وعليـه . ه ِّصـَا جيوز أن يكون بمجرد قـأصوله , كم

 ْرصحية عـىل احللـق , لكـن فال يكون يف اللفظ داللة
 .هك َّقد يدل عىل القص الشديد أي الن

  هذا اللفظ يدل عـىل طلـب املبالغـة : قال ابن حجر 
 . يبلغ اجللد ٌّ قصَّزَجـألن ال زالة ;يف اإل

 ) : وا ّصُق ( −٥
ً الشعر قليال أو كثـريا َنِع مْطَ, وهو القاهر ومعناه ظ ً

 .ا ال يصل إىل احللق واالستئصال ـبم
ْيء هـذا اللفـظ مـنـواألصل يف جمـ    ع اليشء , ُّبـَتـَ تِ

َّت الشـْصـَصَفمنه اقتصاص األثر , ومنه جـاء ق عر , ُ
َته فقد سْصَصَوذلك أنك إذا ق ْويَ َت بـني كـل شـعرة َّ

ا تابعـة لألخـر وأختها , فصـارت الواحـدة كأهنـ
 .مساوية هلا يف طريقها 

طريق  ّعه بأيْطَواملراد بقص الشارب ق: قال املناوي 
ًني الشفة بيانا ظاهرا ِبَحتى ت,  أو غريه ّقص ْنِم كان ً. 

 



 

QUQ 

                                            
 ) : وا ُذُخ ( −٦

ِّوهذا اللفظ بي اله ـ استعمـَّن الداللة يف نفسه , لكـنـَ
 وال يكون ًذا ,ْخَهنا قد يدل عىل استيعاب الشارب أ

ذ , ْخـَا قد جيري عـىل املبالغـة يف األـ باحللق , كمّإال
 ) .ن ِذوا مُخ: (  التالية والثاين أرجح بدليل الرواية

 ) : ن ِذوا مُخ ( −٧
 الشارب َذوا بعضُ خ :هنا للتبعيض , واملعنى )ن ِم( 

 . األخـذام يف معنـى ـللفظ رفع اإلهبـه , فهذا اَّلُال ك
 عىل عدم استيعاب الشـارب لروايةا  هذهْتَّلَ دوحيث

ُذا , فهذا ظاهر التوافق مع معنى القص , فيْخَأ ؤخذ ـً
ْ الشارب ويتَنِم  .رك بعضه ـُ

وإذا كانـت ـهـذه داللـة األلـفـاظ الثالثـة األـخـرية , 
ة للمراد باأللفاظ األخر , ففيها إفـادة ّكانت مفرس

 يكـون ْعدم إرادة احللق بيشء منها , وهذا يقيض بأن
       مـا يشـبه احللـق  املبالغة يف القص إىلِّفَحـاد بالاملر

   اا



ابن عمـر ريض َّ أن يف صحيحهالبخاري رو 
ُان حيفـي شـاربه حتـى ينظـر إىل ك( ا ـاهللا عنهم

  . )بياض اجللد
 طريق عمر بـن ْنِوأخرج أبو بكر األرشم م

 ابن عمر حيفـي ُأيتر( : عن أبيه قال  أيب سلمة
  . )ًرتك منه شيئاـَشاربه حتى ال ي

ْنِوأخرج الطرباين والبيهقي م

                                            

 عبداهللا  طريق
 أبا سـعيد اخلـدري , ُأيتر( : بن أيب رافع قال ا

 

QUR 

 باإلحفـاء , ٍةـ عنه يف روايَّربَعُمـويقرب منه , وهو ال
فهـذه ألفـاظ  . ِّزَجـ بالأخرهك , ويف َّ بالنأخرويف 

 . م يف رشحها ّا تقدـدالة عىل مبالغة القص كم
 املعنى املـأمور بـه يف الشـارب حاصلوعليه فيكون 

قـص الشـارب دون : مقتىض هذه األوامر السـبعة ب
 .إزالته 



ع بـن ـر , ورافــاهللا , وابن عمـ ر بن عبدـوجاب
ْج , وأبا أسيـديَخ َ بـن  ةـد األنصاري , وسلمــُ

  . )هكون شوارهبمْنَاألكوع , وأبا رافع , ي
ـون( : ويف رواية البيهقي  ـوارهبم يقص  مـع ش

  . )فةّ الشطرف
ن عـروة عـ(  طـرق ْنِي مـرانـوأخرج الطب

وسامل والقاسم وأيب سلمة أهنـم كـانوا حيلقـون 
  . )شوارهبم

: ورو الطرباين عن احلكم بن عمري بلفـظ 
  . )وا الشوارب مع الشفاهُّصُق( 

واملراد بذلك استئصال مجيع الشعر النابـت 
راد استئصال ما يالقـي ُعىل الشفة العليا , وقد ي

 .ستوعب باقيتها  أعالها وال يْنِفة مّرة الشُمح
ْفمن أهـل املـذاهب مـن َْ            ,باإلحفـاء يأخـذ ِ

           ا

QUS 



ر باإلحفاء وهي ْمَويرجع بذلك إىل أحاديث األ
صحيحة , وإىل حديث ابن عمر أنه كـان حيفـي 

مـع مـا  ذ احللق , وهو أعلـم بـاملرادْخَشاربه كأ
ـهم. ننُّللسًباعا ّ الناس اتَّدَشَورد أنه كان أ  وبعض

 الفطرة َنِ مرشع( : ة  ; حلديث عائشبالقصذ يأخ
 يفعل ْ , فللمسلم أنQ )الشارب ّومنها قص. ...

 .هذا أو ذاك 
قه بالكلية فمكروه عىل األصح عنـد ْلَأما ح
َرح مالك بأنـه بدعـة , وأـة , وصـالشافعي  َذَخـّ

قـه , ْلَوا حُّنَاحلنفية واحلنابلـة بظـاهر اخلـرب فسـ
ْدب حلقه باطل َن: ونقل بعضهم عن الشافعي  َ ُ ْ. 

 اإلمام أمحد بن حنبل عن إحفـاء َلِئُولقد س
ْحَأ: (  قال النبي : فأجابأو قصه  الشارب

                             
فوا 

 
Q( ٣٠ص احلديث  انظر.  

QUT 



ْ أحفاه فـال بـأس , وإن ْإن: , وقال ) الشوارب 
خَأ

QUU 

 .ًا فال بأس ّه قصَذَ
وكان أمحد بـن حنبـل حيفـي شـاربه إحفـاء 

 : ويقـولدو جلـده , ـوحيلقه حتى يبـ, ًشديدا 
 .ة اإلحفاء نُّالس

ِوقد ثبت أن م ّ املجتهدين من اختار قـصَنَّ َ 
ًرة الشفة نظـرا إىل لفـظ ُالشارب بحيث تبدو مح

ً اختار املبالغة يف ذلـك نظـرا ْنَالقص , ومنهم م
 . إىل لفظ اإلحفاء واإلهناك 

 رة بن شـعبة ـفقد رو املغي: قال الطحاوي 
ْنِ مَذَخَ أ اهللارسول َّنأ( 

                             

 , Q)  شاربه عىل سواك
 

Q( ائل عـن ـ يف الشمـوالرتمذي أبو داود والنسائي أخرج
وقد   ّظر إيل رسول اهللان( : قال  املغرية بن شعبة 

  ل



ورو عكرمة عـن . ه إحفاء وهذا ال يكون مع
 ّزـجــَ ي ان رسـول اهللاكـ( : ل اـقاس ابن عب
وهـو , , وهذا األغلب فيـه اإلحفـاء @Q )شاربه

 . حمتمل الوجهني 
: ًوقال احلافظ ابن حجر نقال عـن العراقـي 

 َّ وأمحد استئصاله باحللق , لكنأبو حنيفة ّاستحب
ـرفحتـى يبـدو ه ّ عند الشـافعية قصـاملختار  ط
َيِزُ, وعــره كــُيـفتأصله ـة وال يسـالشف

                                            

 ملالـك 
 

 .  )ّتعال , فقصه يل عـىل سـواك: طال شاريب , فقال 
ُضـفت النبـي( : ويف لفظ  ْ ِ شـاريب وفـاء ,  وكـان 

وضـع ف( : ورواه البيهقي بلفظ  .  )ّفقصه عىل سواك
  .  )ّالسواك حتت الشارب وقص عليه

Q( , أخرجه الطحاوي يف اآلثار , وأبو يعىل يف مسـنده 
 .وابن عبد الرب يف التمهيد 

QUV 



واألمر للندب , وجعله ابـن حـزم للوجـوب , 
: لع عليه حيـث قـال ّ ابن دقيق العيد مل يطَّوكأن

 .ًأحدا قال بالوجوب  ال أعلم 
ومذهب مالك قص : قال احلافظ ابن حجر 

 ُلَمـَالشارب حتى يبدو طرف الشفة , وعليه ع
َ مالكا حّولعلاس اليوم , غالب الن  احلديث َلَمـً

 أهـل املدينـة َلَمـَ عَدَجـَ عىل أنه وًعىل ذلك بناء
 .عليه , واهللا تعاىل أعلم 

وأبـو  روأما أبو حنيفة وزف:  ابن القيم وقال
 الرأس رـشعفكان مذهبهم يف ,  وحممد يوسف

 . التقصريَنِ اإلحفاء أفضل مَّ أنوالشوارب
 مذهبـه َّالشافعي أنوذكر بعض املالكية عن 

 . ق الشارب ْلَأيب حنيفة يف ح كمذهب 
    عن الشافعي رمحـه اهللاَرَمل أ :  الطحاويقال

  ا

QUW 



ًشيئا منصوصا يف هذا ,  يف ذلك  الـذين وأصحابهً
ارهبم , ون شوّرأيناهم كاملزين والربيع كانوا حيف

ـة وكان.   عنهّإال وما أظنهم أخذوا ذلك  أبو حنيف
 التقصري , َنِأفضل م  اإلحفاء :يقولونوأصحابه 
 . عدا مالك 

 َنِا الشارب فذهب كثري مّأم: وقال النووي 
 :  لظاهر قولـه; السلف إىل استئصاله وحلقه 

ـول الكوفيـ وهو ,) كوا َهـْنا( و,   )فواْحَأ(  . ني ـق
 واالستئصـال ,  منـع احللـقوذهب كثري منهم إىل
مر بأدب ْأَوي ًلةْثُه مَقْلَر حَوقاله مالك , وكان ي

 أعاله , ورو ْنِؤخذ مُكره أن يَفاعله , وكان ي
. لـة ْثُإحفاء الشارب م: عنه ابن القاسم أنه قال 
 ّ والقـصّ اإلحفـاء واجلـزَّويذهب هؤالء إىل أن

بمعنى واحد , وهو األخذ منه حتى يبدو طرف 

QUX 



اء إىل التخيـري بـني ـوذهب بعض العلم. الشفة 
هـذا آخـر كـالم  . هـاإلحفاء وعدم: ن ـاألمري

 .القايض 
ؤخذ ما ـُ يْ أنالشارب ّقص:  القرطبي وقال

ة بحيـث ال يـؤذي اآلكـل , وال ـطال عن الشف
 واإلحفاء هـو القـص ّجيتمع فيه الوسخ , واجلز

: املذكور وليس االستئصال عنـد مالـك , قـال 
وذهب الكوفيون إىل أنه االستئصـال , وبعـض 

هـو الطـربي , اء إىل التخيري يف ذلـك , وـالعلم
 َلَقـَ الكـوفيني , ونوقولفإنه حكى قول مالك 

: ثم قال ,  االستئصال اإلحفاء َّ اللغة أنأهلعن 
 ّ القصَّ , فإنتعارضوال  األمريننة عىل ُّت السَّلَد

خَيدل عىل أ

QUY 

 ِذْخَ البعض , واإلحفاء يدل عىل أِذْ
 . ا شاء ـر فيمـّفيتخي, الكل , وكالمها ثابت 



َرجح قـول الطبــُ ويـ:قال ابـن حجـر  ِّ ري ـَ
ًثبوت األمرين معا يف األحاديث  ُ . 

  بـني َّريـَخــُهو م: ي ـوقال أبو حممد يف املغن
 .ه ّ يقصْوبني أن  حيفيهْأن

 َنِ اإلحفـاء عـن مجاعـة مـالطحاويورو 
َأيب سعيد , وأيب أسـيد , ورافـع بـن  :الصحابة  ُ

خديج , وسهل بن سعد , وعبـداهللا بـن عمـر , 
 .  , وأيب هريرة وجابر 

 َّألننافيه ; ُورواية القص ال ت: قال ابن القيم 
 ال يكون , وقد اإلحفاء عىل جهة يكون قد ّالقص

 .نة للمراد ّورواية اإلحفاء معي
ك ْرَي الشـارب تــواملختار فـ: قال النووي 

االستئصال , واالقتصار عىل ما يبدو بـه طـرف 
 . أعلم أصله , واهللا  ْنِالشفة , وال حيفيه م
ِومل يبح أحد م      ة إىلّمـُ وجمتهدي األاءـلعلم اَنُ

  ت

QVP 



 ٌّيِهـْنَإعفاء الشوارب قط , فإعفـاء الشـوارب م
 عنه عند مجيع املسلمني , كيف ال وقد قال النبي

  : )ْمن مل يأخذ من ِْ  . Q )اّنِ شاربه فليس مَ
َوقـت لنـا يف قـ( : قـال  وعن أنـس  َِّ  ِّصُ

ف اإلبـط , ـْتـَار , ونـظفارب , وتقليم األـالش
ْنِ نرتك أكثر مّق العانة , أالْلَوح

                             
 .R ) أربعني ليلة

 
Q(أمحد عن زيـد بـن اإلمام  هـ أخرجيحـث صحـ حدي

 .  والرتمذي  ,والنسائي, أرقم 
هذا احلديث رواية اإلحفـاء ; ألن فيهـا عارض ُوال ي

ْن املصري إليها , ولو فرض التعارض مـنـّزيادة يتعي ِ َ ِ ُ 
كل وجه لكانـت روايـة اإلحفـاء أرجـح ; ألهنـا يف 

 .الصحيحني 
R( البخـاري والبيهقـي يف ّاعة إالـأخرجه أمحد واجلمـ 

  .هشعب
ٌهذا حتديد يف أكثر املـدة , فـال جيـوز : اؤنا ـقال علم
 . يف هذه األشياء عن هذه املدة التأخري

QVQ 



كـان ( : ا ـعنهمـوقال ابن عباس ريض اهللا 
 شاربه , وكـان خليـل ْنِ يقص ويأخذ مالنبي

  . Q )الرمحن إبراهيم يفعله
   النبـيَّأن( عنهـا ة ريض اهللا ـوعن عائش

ص وسـواك , توين بمقــائـ: ً رجال فقال َرـَصْبَأ
فجعل السواك عىل طـرف شـاربه ثـم أخـذ مـا 

 . R )جاوزه
وأخرج ابن عساكر يف تارخيـه عـن احلسـن 

ع( : ًالبرصي مرسـال 

QVR 

ُرشَ هـا قـوم َلِمَ خصـال عْ
ْلوط هبا أه ِلُ

                             

ًإتيان الرجال بعضهم بعضـا , : كوا 
 

Q( حديث حسن غريب :  أخرجه الرتمذي وقال . 
ْفأخذ الشارب من ِ ْ ْ التي أمرنـا ة سيدنا إبراهيمّلِ مَ ِ ُ

 .باعها ّبات
R( أخرجه البزار . 



ـَور ـبهم , واحلــ Qالهقـُيهم باجلــْـم ذف , ولـع
ْام , ورضـباحلم مور , ب الدفوف , ورشب اخلَ
 اللحيـة , وطـول الشـارب , والصـفري , ّوقص

والتصفيق , ولبـاس احلريـر أو مـا كـان أكثـره 
: ة ّلـَ, وتزيد عليهـا بخ@Rوتزيدها أمتي. ًحريرا 

ًإتيان النساء بعضهن بعضـا , وذلـك كالزنـا يف 
  . )حقهن
 َّأن( الكتـب جاء يف بعض ذكر املناوي أنه و
 ْذُخـ: ًال ً قال لرجل رأ له شاربا طـوي النبي

 , ورشابكقى ملوضع طعامك ْنَ شاربك فإنه أْنِم
 اجلذام , عنفى ْعَ , وأ ة نبيك حممدّنُه بسَبْشَوأ

َنِوأبرأ م
                             

 .  ) املجوسية
 

Q(فاريس  واحده جالهقة طني ,ْنِ البندق م . 
R( أي تفعلها كلها . 

QVS 



 ما يفعلـه بعـض الشـباب َّ لدينا أنّفتلخص
 إعفاء الشارب , ويرتكـون ْنِيف زماننا موالشيوخ 

ر ْمـَ , أبـل الفـمًذلك وافرا يغطي الشفة العليـا 
م

QVT 

ة ـّنـُ سْنِ اإلسـالم , ولـيس مـَنِر ليس مــَكـْنُ
ل ْعـِ فْنِ , بل هـو مـعليهم الصالة والسالماألنبياء 

ه ّبَشـَّ التـَنِاملجوس والكفار أعاذنا اهللا تعـاىل مـ
 .هبم , آمني 

 الشارب ّة قصـّيـِّنُوحتصل س: قال املناوي 
ل غريه له ; حلصـول ْعِل الرجل بنفسه , وبفْعِبف

لكنه بنفسه . ه النووي َرَكَمة , ذْرُال حاملقصود و
ْأوىل كم  . ا ذكره ابن دقيق العيد ـَ
حيـث , ندب االبتداء بقص اجلهة اليمنى ُوي
ب التيامن , لكن حيصل أصـل السـنة ُ حي كان

 . ا قاله العراقي ـبالعكس كم



حالـة :  طلـب إزالـة الشـارب ْنِستثنى مُوي
ية , ر ذي احلجة ملريـد التضـحـاإلحرام , وعش

والغـازي بـدار : ت عـىل املختـار , قيـل ِّيَمـوال
 .احلرب إلرهاب العدو 

 
W
فق مـع ّتـة اإلسالم يف قص الشوارب تّنُوس

 ما زاد عن حدود الشـفة بقصما دعا إليه الطب 
,  الصـحابة َنِالعليا , وهو ما كان عليه مجـع مـ

 . ما ذهب إليه الشافعي ومالك و
َفالشارب خلق للرجل ِ أ للعمـل ّوهـو املهيـ ُ

الرجـل  ميَالبيئة , ووجود الشارب حي  وطوارئ
الداخل عرب األنف إىل الرئتني ,  يف تصفية اهلواء

 . وهذا بالطبع أنفع وأسلم 
َّ الناحية الطبية أيضا فإنَنِوم         الشـوارب إذاً

  ا

QVU 



راب , وأصـبح ـّما طالت تلوثت بالطعام والش
ًد تكون سببا يف  للسخرية , وقًاةـَرها مدعـمظه

 . نقل اجلراثيم 
كذلك عندما يقص املسلم شاربه فإنه يبـدو 

ِّخلفه ـُ يــامــِلً , خالفا واالرتياحبمظهر التواضع  َ
  .واجلربوت ْربـِالك مظهر ْنِله مْتـَ وفالشاربإطالة 

ويف قص الشارب أمر : قال احلافظ العراقي 
ديني وهو خمالفة دين املجوس , ودنيـوي وهـو 

مـِهيئة , والتنظيف مـني الحسـت

QVV 

 َنِق به مـَلْعَا يـّ
 حتسني يرجعوقد .  باملحل لصقَهن وكل ما يّالد

ـولًاهليئة إىل الدين أيضا ; ألنه يؤدي إىل قبول   ق
  .ونحوهم مورُاألِره من والة ْمَصاحبه , وامتثال أ

 

R@



אW
@

عنـا يف  مْتَّرَ الصحيحة التي ماألحاديث َّإن
 َنِوأهنـا مـ, م اللحيـة ْكـُ حْتَنـَّيـَبهذا الكتاب 

نـِ , ومرةـالفط

QVW 

ه َعَرـَه الذي شـِعْرـَ اهللا وشنـدي ْ
 وانحراف ذلك غفلة عىل غري العمل َّوأن , قهْلَخـِل

  . د سيد السادات حممد بن عبداهللاُعن ه
 املنصف النظـر يف هـذا املوضـوع َنَعْمَولو أ

والرجولة واهليبة والوقار , ه  مجال الوجَّرأ أنَل
 الرجـال َنَّيـَى زـ اهللا تعالَّيف إعفاء اللحية , فإن

َحى , فحلقها تِّبالل ْ ذ للرجولة واملروءة ْبَيه ونِوْشَ
ده ْعـَخلف الظهر , وهـو طاعـة للشـيطان يف و

 .ق اهللا تعاىل ْلَبتغيري خ
َ لنا كذلك أمرْتَنـَّيَا بـكم ْ       بوجوب  النبيَ

  ا



ن , واملجـوس , واليهـود , ـركيــة املشـفخالـم
 والنصار . 

ي الرشيعـة ـفمخالفة األعداء مأمور هبـا فـ
ًاعه كيانـا ـتبـِاء , حيث جعـل اإلسـالم ألّرـَالغ

ن ـًرة فارقـة بيـنهم وبيــًخاصا , وعالمات كثي
   يذوبوا يف األعداء ذوبـان امللـح ّأعدائهم ; لئال

ل ومنـزل , يف املاء , وليمتازوا عنهم يف كـل حمـ
مسلم ـ الـَّا أنـفكم. ي كل موطن وموضع ـوف

ال القلب عـن ـ أعمْنِيمتاز بالعقيدة التي هي م
ي ـ يمتـاز عـنهم فـْ, كذلك جيـب أن نـالكافري
رها ; لتكـون ـهيئات وغيــال اجلوارح والـأعم
َّميزة ظاهرا وباطنـا , وذلـك ألنـال ً ً ِّ  املشـاهبة يف َ

ة يف البـاطن ,  نوع مـواالة ومـودُثِورُالظاهر ت
 املشـاهبة يف ُبِوجـُ املحبة يف البـاطن تَّا أنـوكم

QVX 



ُالظاهر , وإن هذا األمر م  ْ ال يسـتطيع أنٌشـاهدَّ
     ري ـْسـَة يـَّا , بل وإن أثـر املشاهبـّنِنكره أحد مُي

إىل املشاهبة يف األمور الباطنة بالتدريج , بحيـث 
عد  بعد زمان , وقد يكون بّال ينتبه له الرجل إال

 . فوات األوان 

QVY 

ْمن( :   قال   .Q )ه بقوم فهو منهمَّبَشَ تَ
ِّ أعلْوهنا كذلك ال بد يل أن َ َق عىل مـا ظهـر ـُ

ْهذا من يف زماننا امة الرشعيـة التـي ـمِع العْلَ خِ
   لباس رسول اهللاْنِهي صفة املسلم , وهي م

ْ , والتابعني ومـنوأصحابه  بعـدهم إىل يومنـا , َ
ّمَسُالتي ت−ة ّطـَواحلوة ُسْنَلَالقوارتداء 

                             

, −ى بالغرتة 
حيث انترشت يف الديار والبالد , بحيـث رأينـا 

 
Q(  ارجع إىل  , فـ٤٢ّكنا قدمنا ذكـر هـذا احلـديث ص

  .خترجيه هناك 



, واألئمـة , ن ـواملدرسيـ, واخلطباء , اء ـالعلم
 الرشعيـة , امةـمِالع عن الدين , ابتعدوا وأصحاب

 أعـداء ْنِ الـذي مصـدره مـَّيِّوارتدوا هذا الـز
ـبحبه  ناْوَتَ, حيث أ واملسلمنياإلسالم  مـِالعالـ ليص

, ولتذهب هيبتـه ومكانتـه يف  رة عند الناسِكـَن
 املسـلمني عامة وسواد مع  يصبحاملجتمع , بحيث

ْال يعرف وال يسأل , وال يس ُ ُ ؤخذ منه ُى وال يَتْفَتُ
ْم , حتى إن منْلِالع َ ْ رآه منَّ  خلفه قد يظنه امـرأة ِ

 . يف جلباب 
ِّ لكل قـوم ميـزة , ولنـا َّالصة الكالم أنُوخ َ

إعفـاء :  , منهـا   نبينـاْنِاها مــمنّيزات تعلمم
امة ـمـِاللحية , وإحفاء الشـوارب , ولـبس الع

وغري ذلك , فيجب علينـا املحافظـة عـىل ..... 
ان واألركـان ; ليكـون ـَجنــزات بالـهذه املمي

QWP 



   وعند رسوله ِعدادنا يف املسلمني عند اهللا
 وعنـد األعـداء , وعنـد ,ي الـدنيا واآلخـرة ـف
 .صدقاء األ

QWQ 

ُوما ال ينكره عاقـل وم  َّبِحُمـالـ َّصف أنـْنـُ
ْ, من هـ حبيبْنِ ما رآه مُّبِحـُي  صـورته وسـريته ِ

نكـره ُوشأنه كله , وهذا ال ي.... ولباسه وهيئته 
زماننا ونـر  ا نشاهد يف ـوكم. ذو عقل سليم 
ون صـور قـادهتم , ّبـُاعات حيـاألحزاب واجلم

َس مجـاعتهم , فكـان مـنِّسـَؤُ مِّيِون بزَّيَزـَتَوي ِ 
ّاألوىل والال ْ  ,  ى بنبينا حممـدّسَأَتَزم علينا أن نَ

 املسـلمني ُّحيث هو حبيبنا وهو شـفيعنا , وكـل
يقولون ذلك يف الكالم يف زماننا هـذا , وجيـب 

 .ُ العمل هذا الكالم َبِحَطْصَ يْأن
            ْ أنْنِا مسلمني صادقني ال بـد لنـا مـّفإذا كن

  ا



 أوروبا ْنِ والتقاليد التي تأتينا مالعاداتاشى نتح
ث بأذيال سـفهاء ّ نبتعد عن التشبْوأمريكا , وأن

ّرف ـونتش,  هؤالءالرشق والغرب , ونرتفع عن 
 ني واآلخرين حممـدـِلَّوَد األِّيَي سْدَباالهتداء هب

ات إىل النور , ـ الظلمَنِ , الذي أنقذنا اهللا به م
ُوجعلنا به خري أ َ َ ْ أخةّمَ  . للناس ْتَجِرُ

 كلمتـي هـذه ّاك يا أخي املسلم أن تظـنّوإي
ًن , أبـدا , ـنيـَّيَعُنـاس مُالتجريح بأـا  هبُقصدت

م , وإيقاظ النائم , َمِ اهلَذْحَ هبا شُا قصدتـمّوإن
 . باع ّوالعودة إىل االت

اهيم الغاليينـي حيـث  اهللا شيخنا إبرَمِحَور
عـِبـَّات(  :رة قال يل مـ

QWR 

 وال ْعِضـَّ , اتـْعِدَتـْبـَ وال تْ
  ) . ْعِفَتْرـَت

ـراه االبتـداع الـذي َنِ مـباع خريّت االَّفإن          يفن
  ل



ُ البالد اإلسالمية , ويـر ّمُعَزماننا يسترشي وي
 .كأنه رشع وعقيدة 

 املؤمن جيـب عليـه أن َّإن: ويف النهاية أقول 
 ال ينخدع ْ اآلخرة نصاب عينيه , وأنًـادائمجيعل 
ها ـّا الغـدارة , حيـث حياتــر هذه الدنيـهبمظا

ْصرية جدا , وأنق مَلْعَ يً

QWS 

 :   بقول النبيَلَمْعَ ويَ
 بعد املوت , ـامـِل َلِمَه وعَسْفَ دان نْنَس مِّيـَلكا( 

ى عـىل اهللا ّه هواهـا ومتنـَسْفَ نَعَبـْتَ أْنَوالعاجز م
 .@Q )األماين

َن أَم( :  وقال رسول اهللا  َثَدْحْ
                             

          يف أمرنـا
  ا

 
Q(اد ّ حديث حسن صحيح رواه اإلمام أمحد عـن شـد
بن أوس , والرتمذي , وابـن ماجـة , وأبـو داود يف ا

والبيهقي , والبزار , مسنده , واحلاكم يف املستدرك , 
 .   وغريهم ....والطرباين 



  .Q )ٌّدَهذا ما ليس منه فهو ر
ا أنه جيب عىل كـل مسـلم أن يقصـد يف ـكم

ّواه َه فسـَقـَلَ الـذي خ مجيع أمـوره رضـا اهللا
  قال النبيحيث ,  بيده ةّة والذلّزِه , فالعَلَدَفع
 :  )رضا اهللا بسخط النـاس كفـاه َسَمَتْن الَم 

َسَمَتْن الَنة الناس , ومْؤُاهللا م
                             

              بسـخطالناسرضا  
  ا

 
Q (عائشة ريض اهللا عنهـا , رواه  عن عليه متفق حديث

, وابن ماجـة ,   وأبو داود , شيخان وال ,أمحداإلمام 
 .وغريهم .... والبيهقي , وابن حبان 

 ىعنـامل هنا بمعنى املـردود , وّدَّالر: قال أهل العربية 
مغري فهو 

QWT 

 . به ٍّدـَتْعُ
 قواعد ْنِوهذا احلديث قاعدة عظيمة م: قال النووي 

 , فإنه رصيـح يف   جوامع كلمهْنِاإلسالم , وهو م
 .املخرتعات ع وَدِ البِّدَر



َاهللا وكله اهللا إىل الناس َ َ( Q . 
ّوإن ات  رضا اهللا ْنِره مْمَوامتثال أ باع النبيَّ

 .ٌتعاىل , وحتقيق للعبودية له سبحانه 
 

QWU 

ِت جزءا مْيَّدَوهبذا أكون قد أ ً ّ الواجب عيل َنُ
 .نحو إخواين املسلمني , واهللا املوفق للصواب 

ِوأنا راج م ا يف هـذا ـسـلم انتفـع بمـ أخ مْنٍ
ي ـالكتاب دعوة تنفعني يف الدنيا واآلخـرة , لـ

 .ً كان سببا يف كتابته ْنَمـِولشاخيي ,  وملّولوالدي
لع فيه عىل هفوة صغرية ّن اطَّمـِجو مْرَمـوال
َحِلْصُ يْأن رةـأو كبي

                             

 مل يمكن اجلواب عنهـا ْها إن

 
Q( , رواه الرتمذي عن عائشـة مرفوعـا , وابـن حبـان ً

والبيهقي بنحوه يف الزهد , والقضـاعي , وعبـد بـن 
 .محيد , وإسحاق بن راهويه 



QWV 

 يـدفع ْنَّمـِيكون مــِن , وذلك لـَسَعىل وجه ح
 .ئة بالتي هي أحسن السي

ار , ـمختــي لنبيـك التـ أسألك بمحباللهم
 ْوبمحبتي ألصـحابه وأهـل بيتـه األطهـار , أن

ً جتعلـه خالصـا ْالقبول , وأن  هلذا الكتابَعَضَت
 .ع العميم ْفـَّ تنفع به النْلوجهك الكريم , وأن

ِولقد فرغـت مـن جــمعه فـ ِْ َ ْ يـوم اجلمعـة , ي ـُ
ـ , هـ١٤٢٧ سـنة  ذي القعـدةِالسابع عشـر من

  .م٢٠٠٦ األول لعام كانون الثامن من املوافق
 , ّيِّمـُ اهللا عىل سيدنا حممـد النبـي األّوصىل

 .وعىل آله وأصحابه أمجعني 
@.واحلمد هللا رب العاملني 

@

R@
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 الصفحة احلديث
 ائتوين بمقص وسواك ً رجال فقال أبرص النبي−
 ضع وال ترتفعّبع وال تبتدع , اتّ ات−
 حىِّلفوا الْعَفوا الشوارب وأْحَ أ−
 حى وانتفوا الشـعرِّفوا اللْعَ وأالشواربفوا ْحَ أ−

 الذي يف األنوف
ـوارب واُّزُوج ىـحِّاللفوا ـْعَ أ− هوا ّوال تشـب,  الش

 والنصارباليهود 
 بكم ْيَوا شِّريَ وغالشواربذوا ُحى وخِّفوا اللْعَ أ−
  ? يقرأ يف الظهر والعرص أكان رسول اهللا−
ِ أليس هذا خريا م−   ثائر الرأسأحدكميأيت  أن ْنً

 كأنه شيطان
 عفاء اللحية إنا بإحفاء الشوارب وْرِمُ أ−
  أمرين ريب أن أعفي حليتي وأن أحفي شاريب−
 ر حليتي وأحفي شاريبِّفَوُرين أن أَمَ اهللا أَّ إن−
لـة ّوجعل الذ,  رزقي حتت رحمي جعل اهللا َّ إن−

  خالف أمريْنَغار عىل مّوالص

١٦٢ 
١٧٢ 

١٨/٧٢ 
 
٣٩ 

 
٣٨ 
٣٨ 
٥٣ 

 
١٢٥ 
٢٩ 
٢٠ 
٤١ 

 
٤٢ 

QXQ 



 

 الصفحة الـحديث
  رشب اخلمر وثمنها عليكمم ّ حرورسوله اهللا َّ إن−
  وحيفون حلاهم شوارهبم إن أهل الرشك يعفون −
ط عليه ابنه ّوسل, ا الليلة ـي قتل ربكمـ ربَّ إن−

 رويه فقتلهـشي
  اليهود والنصار ال يصبغون فخالفوهم َّ إن−
 نا اهللا باإلسالمّ قوم فأعزّا كنا أذلّ إن−
ّ إنك لن تدع شـيئا اتـ−  أعطـاك اهللا ّقاء اهللا إالـً

 ًخريا منه
َهنا − عَكوا الشوارب وأـْ

QXR 

 حى ِّفوا اللْ
ِر الرجل حييي ميتا مَ إين أل−  نةُّ السَنً
  ترسيح اللحية عقب كل وضوء ينفي الفقر −
  الرمي والذبح واحللق والتقصري  :فثّ الت−
ّثا ثالثا وخلأ ثالّ توض− ً  ُرأيـت: ل حليته وقـال ً

  يفعل هذا رسول اهللا
َ بفضل وضوئهل حليتهّ فخل اهللارسول أّ توض− ْ َ 
ـول إىل املجوس من رجل جاء −  اهللا قـد أعفـى رس

 شاربه
  املجوسخالفوا حىِّوا اللخْرَ وأالشواربوا ّزُ ج−
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 الصفحة لـحديثا
 غامة بيضاء َ وحليته ثرأسه َّ بأيب قحافة كأنجيء −
 تموهدخلوا جحر ضب لدخل حتى لو −
مـَ ح−

QXS 

 روا وخالفوا أهل الكتابِّفَروا وصِّ
 حىِّ اللفواْوَوأ الشواربفوا ْحَ أ خالفوا املرشكني−
 ن شاربك فإنه أنقى ملوضع طعامكِ مْذُ خ−
  مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد −
 وقـد حلقـا حلامهـا  دخال عىل رسـول اهللا−

 ا ـ النظر إليهمَهِرَا , فكـوأعفيا شوارهبم
 فغسل  ,أّ وهو يتوض اهللارسول عىل ُ دخلت−

  ومضمضيديه
إهنم يوفون :  املجوس فقال  اهللالرسول َرِكُ ذ−

 باهلم وحيلقون حلاهم فخالفوهم ُس
َلـم: ً رجال طويل اللحية فقال يـ رأ النب− ِ 
ِّشوه أحدكم نفسهُي َ?  
ً رجـال جمفـل الـرأس واللحيـة  رأ النبي−

  ?ه أحدكم نفسهّ شوَالمَع: فقال
− اهللارسول رأ  واللحيـةالرأسً رجال ثائر ,  

 فأشار إليه بإصالح رأسه وحليته
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 الصفحة الـحديث
خلدري وجـابر بـن عبـداهللا  أبا سعيد اُ رأيت−

ْ كأخذ احللقشوارب الَنِأخذون مي.....  َ 
 أبا سعيد اخلدري وجـابر بـن عبـداهللا ُ رأيت−

 ينهكون شوارهبم..... 
  ابن عمر أصفر اللحيةُ رأيت−
رك ـحفي شاربه حتى ال يتـر يـ ابن عمُ رأيت−

 ًمنه شيئا
  يقبض عىل حليته ليقطع مـا زادابن عمر ُ رأيت−

  عىل الكف
  أنس بن مالك أمحر اللحيةُ رأيت−
حيفيـان  األسقع  وواثلة بنمالك أنس بن ُ رأيت−

  ويعفيان حلامهااـشوارهبم
ـولِ م مخسةُ رأيت− ون ّيقمـ   اهللان أصحاب رس

 شوارهبم ويعفون حلاهم ويصفروهنا
مسح باطن حليتـه فأ ّ توض رسول اهللاُ رأيت−

 وقفاه
 لل حليتهُ خي رسول اهللاُ رأيت−
 ًل حليته ثالثا ّأ فخلّان توضـ عثمُرأيت −
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 الصفحة الـحديث
 ً عليا أصفر اللحية ُ رأيت−
َ رأيت عليا وكان عريض اللحية وقد أ−  ْتَذَخً

 ما بني منكبيه
ن َسَح,  الشيب ِّريـَغُ مالك بن أنس ال يُ رأيت−

 ن غري أن يدعها تطولِ ال يأخذ منها ماللحية
  بالذوائبوالنساءحى ِّ باللالرجال نّزي ْنَم سبحان −
العزيز رجل كان ينتف  شهد عند عمر بن عبد−

  شهادتهّفنيكيه فرد
 ه ّ وكان شاريب وفاء فقص النبيُ ضفت−
 كواـهلـُأها ـبـ,  عملها قوم لوط خصالر ـ عش−

 وتزيدها أمتي
  اء اللحيةقص الشارب وإعف  الفطرةَنِ مٌ عرش−
  الشارب وأن نعفي اللحية ّ يف ديننا أن نجز−
 وفد من العجم قـد ى رسول اهللاـدم علـ ق−

 حلاهمحلقوا 
 ثانينكمَ عرواِّفَووبالكم ُوا سّصُ ق−
  قصوا الشوارب مع الشفاه−
ِّ قصوا الشوارب وأعفوا اللحـى , وال متشـوا − ْ َ ّ ُ

 ُ وعليكم األزر ّيف األسواق إال

١٤٠ 
 
٨٤ 

 
٨٤ 

٤٧/١٠٦

٨٥ 
١٥٦ 

 
١٦٢ 
٣٠ 
١٩ 

 
١٩ 

٢٨/٣٦ 
١٥٣ 

 
٤٠ 
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 الصفحة الـحديث
ي حليتـه ـوفـُمن يـم خليل الرحـان إبراهيـ ك−

  شاربهّويقص
م كان ابن عمر إذا أفطر −

QXV 

ن ِ رمضان مل يأخذ منِ
 ًن حليته شيئا حتى حيجِرأسه وال م

 أو اعتمـر قـبض عـىل ّ كان ابن عمر إذا حـج−
   هَذَخَل أَضَا فـحليته فم

سه يف حج أو عمـرة أ رَقَلَ كان ابن عمر إذا ح−
  حليته وشاربه ْنِم  َذَخَأ
 كان ابن عمـر إذا حلـق يف احلـج أو العمـرة −

  حليته أطرافّقبض عىل حليته ثم أمر فسو
 طول حليته ما زاد عن ْنِ كان ابن عمر يأخذ م−

  أو اعتمر ّالقبضة إذا حج
ظر إىل ـنـُ كان ابن عمر حيفـي شـاربه حتـى ي−

 بياض اجللد
  يف حج أو عمرة ّ كان ابن عمر يعفي حليته إال−
 كان أبو هريرة يقبض عىل حليته ثم يأخـذ مـا −
 عن القبضة لَضَف
  حليتهّ مسْنِ أكثر مّ إذا اهتم كان−

 
٣٨ 

 
٦٥ 

 
٦٤ 

 
٦٥ 

 
٦٤ 

 
٦٤ 

 
١٥٢ 
٦٥ 

 
٦٧ 
٥٣ 

 



 الصفحة الـحديث
 نظر فيها حليته بيده يَذَخَ أّ كان النبي إذا اغتم−
 ل حليته باملاءّأ خلّ إذا توض كان النبي−
نِ كان النبي يأخذ م−
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  عرضها وطوهلاْنِ حليته مْ
 ن شاربهِ ويأخذ مّ يقص كان النبي−
 لة َبَّن السَسَ ح رسول اهللا كان−
ِأ أخذ كفا مّ إذا توض كان رسول اهللا−  مـاء ْنً

 ّ , فخلل به حليتهفأدخله حتت حنكه
ك عارضيه بعض َرَ عأّتوض إذا  اهللارسولكان  −

  , ثم شبك حليته بأصابعهالعرك
ً رجال مربوعا  كان رسول اهللا− عريض مـا , ً

  اللحية ّ كث ,بني املنكبني
  عظيم اللحية  كان رسول اهللا−
 م رأسه وحليتهَّدَقُط مِمَ كان رسول اهللا قد ش−
  اللحيةّ كث كان رسول اهللا−
 به شارّ جيز كان رسول اهللا−
ِّرسُ ي كان رسول اهللا−  ح حليته باملشطَ
ويكثـر دهـن ,  يكثر القناع  كان رسول اهللا−

  ويرسح حليته باملاء ,رأسه

٥٤ 
١٢٩ 
٧٦ 
١٦٢ 
٤٩ 

 
١٣٠ 

 
١٢٩ 

 
٥١ 
٥٢ 
٥٠ 

٥١/٥٢ 
١٥٦ 
١٢٥ 

 
١٢٤ 

 



 الصفحة الـحديث
  حليته ويشد أسنانه بالذهبيصفران ـ كان عثم−
  عظيم اهلامة عظيم اللحية كان−
نِ كان عيل يأخذ م−
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 ا ييل وجههـّمـِ حليته مْ
 وشاربه حليته ْنِم َذَخَ أرأسه إذا حلق القاسم كان −
  كثري شعر اللحية مستديرها  كان−
 ومشطه هُ اهللا سواكرسول َ مسجديفارق كان ال −
َألَ قد م كانت حليته−   ها هنا إىل ها هنا ْنِ مْتَ
 ن جوانب اللحيةِ كانوا يأخذون م−
  عمرة يف حج أو ّ إالاللحيةبون أن يعفوا ُكانوا حي −
 َنِا زاد عـىل القبضـة مــصون فيمِّخَرـُ كانوا ي−

 ؤخذ منها ُأن ي اللحية
 ىل بهْوَحت فالنار أُن سِ كل جسد نبت م−
  يف حج أو عمرة ّبال إالِّ كنا نعفي الس−
فدخلت عليه اليهـود ,  ً كنا يوما عند النبي−

 حىِّفرآهم بيض الل
  بعد املوتاـمـِ لَلِمَ دان نفسه وعْنَس مِّيـَ الك−
 حىِّوا اللِّريـَهوا باألعاجم , غّ ال تشب−
  يف حج أو عمرة ّ طوهلا إالْنِ ال نأخذ م−

١٤٠ 
٥٢ 
٧٩ 
٧١ 
٥٠ 
١٢٦ 
٥٣ 
٧٥ 
٦٧ 

 
٦٧ 
١١٠ 
٦٦ 

 
١٣٨ 
١٧٣ 
٣٩ 
٦٧ 

 



 الصفحة الـحديث
  طول حليتهْنِ ال يأخذ أحدكم م−
 بالرجالهات ّهني بالنساء واملتشبّ اهللا املتشبلعن −
 الـرجــمن الن ـيـثـّمخنـ ال يـن النبـعـل −

 رجالت من النساءـمتـوال
ـ− ـداهللا الواشـم ـن عـب , صــات ّات واملتنمـ لـع

سُجات للحّواملتفل
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 ق اهللاْلَات خِّريـَن املغْ
  والسوادّايّروا وإيـِّيـَ لكنكم غ−
 ا كان البيـاض يفـ قط إنميـ مل خيضب النب−

 مقدم حليته
 شرت بالدراهم الشرتينا له ُحى تِّ لو كانت الل−
 ه بغرينا ّ تشبْنَا مّنِ ليس م−
َ ليس منا من ع− ْ َ ّ   ُ سنة غريناَلِمِ
ّ ما ترك عبد شيئا هللا ال يرتكه إال− ضه ّ عوّ له إالً

 منه ما هو خري له يف دينه ودنياه اهللا
 ّدَ أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رْنَ م−
 ً أحيا أرضا ميتة فله فيها أجرْنَ م−
كفـاه اهللا  بسخط النـاس  اهللا رضاَسَمَتـْن الَ م−

لناسمؤنة   ا

٨٤ 
١٠٤ 

 
١٠٥ 

 
٨٦ 
١٣٨ 

 
١٥ 
٥٥ 
٣٧ 
٤٠ 

 
١١٢ 
١٧٣ 
٢٢ 

 
١٧٤ 

 



 الصفحة الـحديث
 ه بقوم فهو منهم ّ تشبْنَ م−

نَ م− 
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  عن سنتي فليس منيَبِغَ رْ
َن م−
نِ م−

 ريء منهً حممدا بَّ عقد حليته فإنْ
 حىِّذ الشارب وإعفاء اللْخَ أاإلسالم فطرة ْ
  كان له شعر فليكرمهْنَ م−
 ن شاربه فليس مناِ مل يأخذ مْنَ م−
 القَل بالشعر فليس له عند اهللا خَّثـَ مْنَ م−
ه ّفقص, ال شاريب ط وقد  رسول اهللاّ نظر إيل−

 يل عىل سواك
 ً ألفاا اشرتينا لألحنف حلية بعرشينّ وددنا أن−
ل حليتـه وعنفقتـه ّ فخلـ رسول اهللاُ وضأت−

 باألصابع
يته ـحـلل لـخـه يـ فرأيت رسول اهللاُ وضأت−

 بأصابعه كأهنا أنياب مشط 
 نِرك أكثر مــ نتّ لنا يف قص الشارب أالَتِّقُ و−

 أربعني ليلة

٤٢/١٦٩
١١١
١٤١
٣٧
١٢٣
١٦١
٤٥

١٥٥
٥٦

١٣٠

١٣٢

١٦١
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 .   تفسري الطربي − تفسري القرطبي :التفسري 
 املستدرك − البخاري صحيح − مسلم صحيح :ّالصحاح 

 صـحيح ابـن – صحيح ابن حبـان –عىل الصحيحني 
 .   موارد الظمآن – األحاديث املختارة –خزيمة 
 سـنن أيب − سـنن النسـائي − سـنن الرتمـذي :السنن 

 سنن −ي الكرب  سنن البيهق− سنن ابن ماجة −داود 
 السنن @–  مسند الربيع − مسند أيب عوانة −الدارقطني 

 .جممع الزوائد @–مصباح الزجاجة   –املأثورة 
 موـطـأ – مـصـنف اـبـن أيب ـشـيبة :املـصـنفات واآلـثـار 

 .   رشح معاين اآلثار – مصنف عبد الرزاق –مالك 
 – مسـند أيب يعـىل – مسـند أمحـد :املسانيد واملعـاجم 

 – املعجم الكبـري – املعجم األوسط –صغري املعجم ال
 – مسـند الطيـاليس – مسـند احلـارث –مسند البـزار 

 .      مسند الشهاب 
  شـعب–نوادر األصول يف أحاديث الرسـول : املتون 

 اجلامع الصغري −  الفردوس بمأثور اخلطاب –اإليامن 
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 − الرتغيب والرتهيـب – البن املبارك الزهد – للسيوطي
 – تأويل خمتلـف األحاديـث –كم ـوم واحلجامع العل

 .البيان والتعريف 
 فـتح − مسـلم صـحيح  عىلرح النوويـ ش:الرشوح 

 تنـوير – الـديباج – التمهيد البن عبـد الـرب –الباري 
 عـون – حتفـة األحـوذي – فـيض القـدير −احلوالك 

 بذل املجهود يف رشح سـنن – رشح الزرقاين –املعبود 
رح سـنن أيب ـب املـورود يف شـاملنهل العذ@–أيب داود 

 حاشـية –رح املشـكاة ـشـ@–رح املقامـات ـ ش–داود 
 .        حاشية ابن القيم −السندي 
 الطبقات الكـرب – التاريخ الكبري : والطبقات الرتاجم

 – االسـتيعاب − اإلصابة – تاريخ بغداد –البن سعد 
 الكامل يف ضـعفاء − لسان امليزان –سري أعالم النبالء 

 حلـيـة – مـيـزان االعـتـدال يف نـقـد الرـجـال –ـجـال الر
 .  ضعفاء العقييل – املجروحني − الثقات −األولياء 

اجلـامع ألخـالق الـراوي وآداب : مصطلح احلـديث 
 .    اإلرشاد – أدب اإلمالء واالستمالء –السامع 

    املراسـيل– كشف اخلفاء :العلل واحلكم عىل احلديث 
  ت
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 علـل − علـل الرتمـذي –اهيـة  العلل املتن–أليب داود 
 .  علل ابن أيب حاتم –الدارقطني 

 تلخـيص – اهلداية أحاديثالدراية يف ختريج : التخريج 
 حتفـة – نصـب الرايـة – خالصة البدر املنـري –احلبري 

 . املحتاج 
 رشح – الـدر املختـار – البحر الرائـق :الفقه وأصوله 

 – املحىل −  للشافعياألم –خمترص خليل يف فقه املالكية 
 – رشح العبـاب −إحياء علوم الـدين لإلمـام الغـزايل 

 – رشح الرسالة أليب احلسن − العباديحاشية ابن قاسم 
 – التثريب طرح – اآلداب رشح منظومة – املنتهىرشح

   كـشـاف–قى للـبـاجي ـ املنـتـ–اإلنـصـاف للـمـرداوي 
 .  نيل األوطار – املغني − الفواكه الدواين –القناع 
 – تاريخ الطربي – ابن عساكر تاريخ : والتاريخ السرية

 .  الوفا يف أحوال املصطفى 
 . لسان العرب – القاموس املحيط :املعاجم 

 ومصادر أخر ... 

 

R@

QYS 



אW
@

 )أ ( 
 ١٧  : سيدنا آدم

ـراهيمسيدنا  ٣٨/٨٩  : إب
/٩٠/١٦٢ 

 ٧٥ :إبراهيم 
 ١٧٢ :إبراهيم الغالييني 

 ١٠٥: ابن أيب مجرة 
 ٣٣ :ابن أيب حاتم 
/ ٦/١٩/٣٠ :ابن أيب شيبة 

٣٢/٤٢/٥٠ /
٦٥/٦٧/٦٨ /
٧١/٧٥/٧٩ /
١٢٩/١٣١/١٤٠ 

  ٥١ :ابن أيب هالة 
 ٨١/١٠٥ :ابن التني 

 ٤١/٥٢: ابن جرير 
 ٥٢ :ابن اجلوزي 

   ١٣٣  :يبابن حب

 ٥/٢٠/٢٢/٢٩:  حبان ابن
/٣٧/٣٨/٤٠ /
٤٥/٤٩/٥٠/٧٧ 

/١١٠/١٢٨/١٣٦ 
/١٧٤/١٧٥ 

 ١٨/٢٣ :ابن حجر احلافظ 
/٢٨/٣٤/٣٧/٦٢ 
/٦٥/٦٦/٧٨/٧٩  
/١٠٤/١٢٥/١٤٦ 
/١٥٠/١٥٦/١٥٧ 
/١٦٠ 

 ٥٩/١٣٥/١٥٧ : حزم ابن
  ٣٢/١٢٨ :ابن خزيمة 

 ١٨ :ابن دريد 
/ ٢٢/٢٣ :ابن دقيق العيد 
١٥٧/١٦٤ 

 ٥٨ :ابن الرفعة 
  ٥٣ :ابن السني 
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 ١٥/١٩/٦٥/٨٤ :ابن سعد 
/١٢٤/١٣٩/١٤٠ 

  ٧٠/٧١ :ابن سريين 
 ١٤٠ :ابن شعبان 
 ٧١/٧٩ :ابن طاوس 
 ٦٣ :ابن عابدين 
/ ١٩/٣٣/٣٨ :ابن عباس 
٣٩/٤٠/٤٥/٦٨ /

١٠٥/١٢٦/١٢٧ /
١٣٠/١٥٦/١٦٢ 

 ١٨/٢٣  :عمر أبو عبد الرب ابن
/٢٩/٥٢/٥٥/٦٥ 
/٦٧/٧١/٧٥/٧٦ 
/٨١/٨٤/١٢٣/ 

١٢٧/١٤٠/١٥٦  
/ ١٨/٣٩/٥٤ :ابن عـدي 

٨٤/١١٠/١٣١ 
/١٣٢  
 ٦/١١٢/١٦٢ :ابن عساكر 

 ١٨/٢٠/٢٧/٢٩ :ابن عمر 
/٣٣/٣٧/٤٢/٤٦ 
/٦٠/٦٤/٦٥/٦٦ 
/٦٧/٧٠/٧٢/٨١  
/٨٣/١٢٧/١٢٩ /

١٣٠/١٤٠/١٥٢ /
١٥٣/١٥٤/١٦٠  

 ٢٧/١٤٨ :ابن فارس 
 ٧٤/١٥٨ :ابن القاسم 

 ٥٩: ابن قاسم العبادي 
 ١٥٧/١٦٠ :ابن القيم 
 ٤٢: ابن كثري 

 ١٣٨ :ابن هليعة 
 ٣٣/١٢٨/١٢٩ :ابن ماجة 

/١٣٦/١٧٣/١٧٤ 
 ١١٣: ابن املبارك 

 ٣٤ :ابن معني 
 ٣٣ :ابن منده 

 ١٩/٧٢ :ابن النجار 
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 ١٤ :ابن نجيم 
  ١٣٢ :ام ـابن اهلم

 ٥٢ :و إسحاق أب
  ٤٦/١٥٣/١٦٠  :يدَسُأبو أ
/ ٢٧/٣٦/٤٦  :مامـة ُأبو أ

١٢٧/١٢٩/١٣١ 
/١٣٨  

  ١٢٧/١٢٩ :أبو أيوب 
 ٣٤ :أبو برش 

 ١٥٢ :أبو بكر األرشم 
 ١٢٨/١٣٣ : العريببن بكر أبو

 ١١٠/١٣٩ :أبو بكر الصديق 
 ١٢٧/١٢٩ :أبو بكرة 
 ٣٤/١٣٣ :أبو حاتم 

 ٥٨ :أبو احلسن 
/ ٢٣/٦٠/١٣٤: أبو حنيفة 

١٤١/١٥٦/١٥٧ /
١٥٨  
 ١٢٧/١٣١ :أبو الدرداء 

 ٥/١٨/٢٩/٣٣ :أبو داود 
/٤٢/٥٣/٦٠/٦٥ 
/٦٦/٧٥/١٢٣ /

١٢٤/١٢٥/١٣٠ /
١٣٦/١٤١/١٥٥ 

/١٧٣/١٧٤  
 ١١٣ :أبو الدمهاء 

 ١٥٣ :أبو رافع 
 ٦٧ :أبو زرعة 

/ ٥/٤٦ :يد اخلدري  سعأبو
٨٣/١٥٢/١٦٠ 
 ١٥٣ :أبو سلمة 
 ٣١/١٤٨ :أبو شامة 

  ١٤٢ :أبو طالب املكي 
 ٢٣ :أبو عبيد 

  ٦ :أبو عبيدة بن اجلراح 
/ ١٨/٢٩/٣٢ :أبو عوانة 
٣٣/٣٦  

 ١٩ :أبو القاسم بن برش 
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 ١٣٩ :أبو قحافة 
 ١٦٠ :أبو حممد 
 ٥٣/١١٠/١١٢ :أبو نعيم 

 ٥/١٩/٣٣/٣٤ :أبو هريرة 
/٣٦/٣٧/٣٨/٤٠ 
/٥٣/٦٦/٦٧/٨٣ 
/١٢٣/١٣٦/١٣٨ 
/١٤٦/١٦٠  
 ٧١ :أبو هالل 
 ٥/١٨/٢٢/٥٠ :أبو يعـىل 
/١١٠/١٣٠/١٥٦ 

 ١٥٧: أبو يوسف 
 ١١٣ : بن كعب ّيبُأ

 ٥/١٥/١٨/٢٢  :أمحدمام اإل
/٣٢/٣٣/٣٤/٣٦ 
/٣٨/٤٠/٥٠/٥٢ 
/٦٠/٧٤/١١٠ /

١١٣/١٢٩/١٣٣ /
١٣٦/١٣٧/١٣٨/ 

١٣٩/١٥٤/١٥٥ /
١٥٦/١٦١/١٧٣ /
١٧٤  

 ٥٦ :األحنف بن قيس 
 ٢٣: األخفش 
 ٥٩ :األذرعي 
 ١٧٥:بن راهويه إسحاق 

 ٨٩  :اعيلـسيدنا إسم
 ٤٧ :إسامعيل بن أيب خالد 

 /١٣٩ 
 ٧١ :أفلح 

 ١٢٧/١٢٩ :أم سلمة 
 ٥٢/٥٣ :أم معبد 

 ٨٦ :أم يعقوب 
/ ١٤/١٥ :أنس بن مالك 

١٩/٤٦/٤٧/٥٣ 
/١١١/١٢٤/١٢٧ 
/١٢٩/١٣٠/١٣٨ 
/١٣٩/١٦١ 

QYW 



 )ب  ( 
  ٧٤/٨٢/١٤١ :الباجي 

 ١٠٠ :باذان 
 ٥/٢٩/٣٠/٣٢ :البخاري 
/٣٤/٣٧/٤٠/٤٩ 
/٥٣/٦٤/٧٧/٨٦ 
/١٠٥/١٢٨/١٣٣ 
/١٣٦/١٥٢/١٦١ 
/١٧٤ 

 ٥١ :الرباء بن عازب 
ـزار   ٣٦/٣٩/٤٢/٥٣: الـب

/١٢٩/١٦٢/١٧٣ 
 ٢٣ :البغوي 

 ٣٢ :البيضاوي 
 ١٨/٢٢/٢٩/٣٠ :البيهقي 

/٣٢/٣٣/٣٦/٣٩ 
/٤٧/٥٠/٦٤/٦٥ 
/٧٤/٧٦/١١٠ /

١٢٣/١٢٤/١٢٦/ 

١٢٨/١٢٩/١٣٠ /
١٣٦/١٣٨/١٥٢ /
١٥٦/١٦١/١٧٣ /
١٧٤/١٧٥ 

 
 )ت  ( 

/ ١٨/٢٩/٣٣  :رمذيـالت
٣٨/٤٢/٥١/٧٦ 

/١١٠/١٢٤/١٢٨ 
/١٢٩/١٥٥/١٦١ 
/١٦٢/١٧٣/١٧٥ 

  ٣٣ :الشيخ تقي الدين 
  ١١٣ :التيمي 

 
 )ث ( 

 ٧٥ :الثوري 
 

 )ج ( 
  ٥٠ :جابر بن سمرة 
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/ ٢٢/٤٦ :اهللا  جابر بن عبد
٦٦/٦٧/٧٥/١١٠ 

/١٢٥/١٢٧/١٣٢ 
/١٣٩/١٥٣/١٦٠ 

 ٤٩ :جهضم بن الضحاك 
 ١٤٧: اجلوهري 

 
 )ح ( 

 ٤١ :احلارث بن أيب أسامة 
/ ٥/٦/٣٣/٤٧ :اـحلــاكم 

١٠٦/١١٠/١٢٨ /
١٢٩/١٧٣ 

 ٤٦ :احلجاج بن عامر الثاميل 
  ٤٥ :حجاج بن نصري 
  ٤٢ :ان ـحذيفة بن اليم

/ ٦٧/٧٠ :احلسن البرصي 
٧١/٧٩/٨٠/١٤٠ 

/١٦٢ 
 ١٣٠ :احلسن بن عيل 

  ١٢٥/١٥٣ : عمري بناحلكم 
 ٨١ :احلليمي 

 ٥٣ :محيد 
 

 )خ ( 
  ٥٣ :خباب 

 ٢٣/١٤٢/١٤٨ :اخلطايب 
/١٤٩ 

ـب  / ١٨/٢٩/٨٤ :اخلطـي
١٢٥/١٣٢  

 
 )د ( 

 ٣٤/١٢٨/١٢٩ :الدارقطني 
 ١٤ :الدرديري 
/ ١٩/٣٦/٤٧ :اـلـديلمي 

١١٢/١٢٣/١٢٦ 
 

 )ذ ( 
 ٢٩/١٢٦ :الذهبي 
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 )ر ( 
 ٤٦/١٥٣ :رافع بن خـديج 

/١٦٠ 
  ٥٨ :الرافعي 

 ٢٣/١٥٨ :الربيع 
 ١٤١/١٤٤ :رويفع بن ثابت 

 
 )ز ( 

  ١٥٧ :زفر 
 ٣٢ :زكريا 

 ٥٠ :الزخمرشي 
 ١١٢/١٢٦/١٤٦ :الزهري 

 ١١٠/١٦١ :زيد بن أرقم 
 ١٢٥ :زيد بن أسلم 

  ٤١ :زيد بن حبيب 
 

 )س ( 
 ١١٢ : عمربن عبداهللا بنسامل 

/١٥٣ 

 ١١٢ :السخاوي 
 ١١٠: سعد بن أيب وقاص 

 ١٤٦: سعيد بن املسيب 
  ١٤٦ :سعيد املقربي 

 ١٤٦ :سفيان بن عيينة 
 ٤٦/١٥٣ : األكوع بنسلمة 

  ٣٤ :سليامن التيمي 
 ٧٩ :ن يزيد سامك ب

 ١٢٥ :السمعاين 
 ٨٢ :السندي 

 ١٢٤/١٦٠ :سهل بن سعد 
  ١٤٠ :سوادة بن حنظلة 

/ ٤٩/٥٠/٥٣ :السيوطي 
٧٧/١٢٤/١٣٢ 

 
 )ش ( 

 ١٧٣ :شداد بن أوس 
 ٥٠ :الرشبيني 

 ٤٦ :رشحبيل بن مسلم 
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 ٢٣/٣٨/٥٨/٦٠ :الشافعي 
/٦١/٦٢/٧٠/٨٠ 
/١٣٤/١٤١/١٥٤ 
/١٥٧/١٦٥ 
 ٥١: الرشييش 

 ٧٠/٨٤ :الشعبي 
 ١٢٨ :ن سلمة بشقيق 

 ١٣٦ :الشوكاين 
  ٥٤ :الشريازي 

 ١٠١: شريويه 
 

 )ص ( 
  ١٠٢ :صالح الدين األيويب 

 
 )ط ( 

  ٦: طارق بن شهاب 
 ١٨/٣٦/٣٨/٤٠ :الطرباين 
/٤٢/٤٥/٤٦/٤٧ 
/٤٩/١١٠/١٢٣/ 

١٢٦/١٢٩/١٣١ 
/١٣٢/١٣٨/١٣٩ 
/١٥٢/١٥٣/١٧٣ 
 ٣٣/٤١/٦٦/٧٩ :الطربي 

/١٠٤/١٥٩/١٦٠ 
 ١٩/١٥٥/١٥٦ :الطحاوي 
/١٥٧/١٦٠ 

  ٣٣/٣٤ :طلق بن حبيب 
 ٧٨: الطيبي 

 
 )ع ( 

/ ٣٠/٣٣ :السيدة عائشـة 
٤٧/٥٤/١٢٣ /

١٢٦/١٢٧/١٢٩ 
/١٥٤/١٦٢/١٧٤ 
/١٧٥ 

 ١٧٥: عبد بن محيد 
 ١١٠: عبدالرمحن بن سمرة 

  ٣٣/٦٧ :عبد الرزاق 
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/ ١٢٧ :ىف ْوَعبداهللا بـن أيب أ
١٣١ 
 ١٥٢ :عبداهللا بن أيب رافع 

  ٤٦ :عبداهللا بن بشري 
  ٣٣ :عبداهللا بن الزبري 

 ١٣٤ :عبد الوهاب 
 ١٩ :عبيد اهللا بن عتبة 

  ٤٦ :عتبة بن عمرو السلمي 
  ٧٥ :ان بن األسود ـعثم

 ٤٦  :رافع بناهللا  عبيدبنعثامن 
 ١٢٧/١٢٨ :عثامن بن عفـان 
/١٤٠ 

 ٣٤: العجيل 
 ٤٩ : هوذة بن خالد بنالعداء 

  ٥٨ :العدوي 
/ ٦٩/٧٣ :احلافظ العراقي 

١٢٤/١٥٦/١٦٤ 
/١٦٦  

 ١٢٦/١٥٣ :عروة 

 ٧٥/٧٩/٨٠: عطاء 
 ٦٧ :عطاء بن أيب رباح 

 ١٢٥ :عطاء بن يسار 
  ٧٧/١٢٩:العقييل 
 ١٥٦ :عكرمة 
 ٨٦: علقمة 

  ٤٣ :العلقمي 
 ٥٢/٧٩ :عيل بن أيب طالب 

/٨٤/١٤٠ 
/ ٣٣/١٢٧ :عامر بن يارس 

١٢٩  
 ١٥٢ :عمر بن أيب سلمة 
/ ٦/٦٦ :عمر بن اخلطاب 
٨٣/٨٥ 

 ٨٥ :عمر بن عبد العزيز 
 ٣٩/٧٦: عمرو بن شعيب 
/٧٨/٨٠ 

 ٧٦ :عمرو بن هارون 
 ١٠٥ :العيني 
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/ ٢٥/٤٩ :القايض عياض 
٦٣/٧٢/٧٤/٨٠ 

/١٤١/١٤٧/١٥٩ 
  

 )غ ( 
/ ٧٠/٨٥/١٢٤ :ي ـالغزال

١٤٢/١٤٧ 
 

 )ف ( 
 ١٢ :الفريوز آبادي 

 
 )ق ( 

 ٤٣ :القاري 
  ٧١/١٥٣ :القاسم 

/ ١٥/٦٢/٦٧/٧٠: قتادة 
١١٣ 

/ ٣٩/٥١/٧٣ :القرطـبــي 
١٥٩  

 ١٧٥: القضاعي 

 ٥٥ :قيس بن سعد 
 

 )ك ( 
  ٦٥/١٠٥ :كرماين ال

 ٢٠/٤١/١٠٠ :كرس /
١٠١ 

 ١١٠: كعب بن عجرة 
 ١٢٧/١٣٢ : عمرو بنكعب 

 
 )ل ( 

 ١٦٢  :لوطسيدنا 
 ١٢٥ :ليث 

 
 )م ( 

 ٢٩/٦٠/٦٣  :مالكاإلمام 
/٦٤/٦٥/٧٣/٧٤ 
/٨٤/١٣٣/١٣٤/ 

١٥٤/١٥٦/١٥٧/ 
١٥٨/١٥٩/١٦٥  
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 ١٤٠ :مبارك بن فضالة 
 ٧٥ :جماهد 
 ١٥٧ :حممد 
 ١٤٦ : يزيد بن  عبداهللابنحممد 

 ١٤٠ :حممد بن قيس 
 ٦٠ :حممود خطاب 

 ٧٢ :املرداوي 
 ٦٥ :مروان بن سامل 

 ١٥٨ :املزين 
ـلم   ١٨/٢٩/٣٤/٣٦ :مـس

/٥٠/٧٠/٧٢/٧٤ 
/١٣٦/١٧٤ 
 ٣٢/٣٣/٣٤: مصعب 

 ٥٣: معمر 
 ١٥٥ :املغرية بن شعبة 

  ٤٦ :املقدام بن معدي كرب 
 ٢٤/٣٠/٣٤/٣٩: املناوي 

/٤٢/٤٤/٥٣/٧٣ 
/١٠٦/١٣٠/١٥٠ 
/١٦٣/١٦٤ 

  ٧٥ :منصور 
 ٢٠ :ميمون بن مهران 

 
 )ن  ( 

  ١٨/٥٢/٦٤ :نافع 
 ١٣٠ :عي النخ

/ ١٨/٢٢/٢٩ :النســائي 
٣٤/٥٢/٦٥/٧٦ 

/٨٢/١٢٥/١٣٦ 
/١٤١/١٤٦/١٥٥ 
/١٦١ 
 ٢٨/٣١/٥٠/٥٨ :النووي 

/٦٢/٧٠/٨٠/٨٥ 
/١٣٧/١٤٢/١٤٥ 
/١٤٧/١٥٨/١٦٠ 
/١٦٤/١٧٤  

 
 )و ( 

 ٤٧ :واثلة بن األسقع 
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 ٣٢/٧١ : وكيع 
 

 )ي ( 
  ٤١ :حييى بن أيب كثري 

 ٨٤ :حييى ين حييى 
 ٤٠ :يوسف بن ميمون 
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 الصفحة املوضـوع
 مقدمة الكتاب

 ًها لغة ورشعاُّدَتعريف اللحية وح
 حكم اللحية يف اإلسالم

  صفة حلية النبيالنصوص الواردة يف 
 هيبة اللحية ومكانتها عند السلف

 حكم اللحية عند أصحاب املذاهب
 مقدار اللحية وحكم األخذ منهاما ورد يف 

  العنفقةَنِ األخذ مقول العلمـاء يف
 ن تغيري خلق اهللاِعترب مُحلق اللحية ي

 حجج املخالفني احلالقني حلاهم
 حكم أخذ األجرة حللق أو قص اللحية
 الفوائد الطبية والعلمية يف إعفاء اللحية

ِّرسُ ي كان رسول اهللا  ح حليتهَ
@ختليل اللحية يف الوضوء

٣ 
١٠ 
١٧ 
٤٩ 
٥٥ 
٥٧ 
٦٢ 
٨٥ 
٨٦ 
٨٨ 
١٠٩ 
١١٥ 
١٢٣ 
١٢٧
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الصفحة@املوضـوع
 خضاب اللحيةحكم 
 عقد اللحيةم حك

 اخلصال املكروهة يف اللحية
 ه ئقص الشارب أو إحفاحكم 

 خامتة الكتاب تلخيص ما مىض و
 الفهارس العامة للكتاب
 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث الرشيفة واألخبار
 فهرس املصادر واملراجع

 فهرس األعالم 
@فهرس املوضوعات

١٣٦ 
١٤١ 
١٤٢ 
١٤٦ 
١٦٧ 
١٧٧ 
١٧٧ 
١٨١ 
١٩١ 
١٩٤ 
٢٠٦

@

@

@
@
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