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 أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبيه على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

سنن الفطرة تابع للباب السابق وغري داخل يف هذا الباب .  الوْجِه غسُل ستٌة ُفُروُضُه:  قال 
 :  منها ، األحاديث من جمموعة يف جاءت الفطرة سنن

 واالستحداد،اخلتان: مخس الفطرة] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه هريرة أبي:عن احلديث األول
 .  الصحيحني يف أخرجاه[ اإلبط ونتف ، شاربال قصو ، األظفار وتقليم ،

 ، الشارب قص: الفطرة من عشر] قال اهلل عليه وسلمصلى  النيب أن ، رضي اهلل عنها عائشة عن :احلديث الثاني
 وانتقاص ، العانة وحلق ،ونتف اإلبط الرباجم، وغسل ، وقص األظفار، املاء واستنشاق ، والسواك ، اللحية وإعفاء

 .  الصحيحني يف أخرجاه[ املضمضة تكون أن إال ، العاشرة تونسي:  وكيع وهو الراوي قال[ املاِء

 ، مخسا ذكر ، منها هذه لكن ، ذلك من أكثر الفطرة سنن[ الفطرة من عشر] قال حينما عليه وسلمصلى اهلل  والنيب
 .  ذلك غري ذكر أخرى أحاديث ويف ، عشرا وذكر

 ويف ، السواك وعن ، اخلتان عن الكالم وأخذنا[ واالستحداد اخلتان:  الفطرة من مخس] صلى اهلل عليه وسلم قال
وقص  ، األظفار وتقليم ، واالستحداد،اخلتان] هريرة أبي حديث ويف ، العشر ضمن من الرباجم غسل احلديث
 انتقاص هو الذي ، واالستنجاء،املضمضة أتيتوس ، واخلتان،السواك:  نامسألت قبل من مرت[ اإلبط ونتف ،الشارب

 . املاء
 ( . الشعر وحلق - اإلبط ونتف - الشارب وقص - األظفار وتقليم - االستحداد) مسائل مخس وسنذكر

 :  االستحداد

 .  العانة حلق:  به واملراد

 الشعر وهو ، العانة شعر إزالة يف احلديدة استخدام أي ، ًااستحداد فسمي ، باحلديدة يزال ألنه ؛ استحدادا ومسي
 .  املرأة وُقُبل ، الرجل ذكر فوق النابت

 :  العانة حلق حكممسألة:

 بعضهم ذهب قد كان وإن ، واملتأخرون املتقدمون ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري عليه وهذا ، سنة العانة إزالة
 .  العانة حلق وجوب إىل

 جيب؟ ال أو احللق عليها جيب هل اإلجبار؟ له هلأي  ، احللق على زوجته جيرب أن للرجل هل:  بعضهم وذكر

 االمتناع يف حق هلا وليس ، احللق على إجبارها وله ، عانتها حتلق أن عليها جيب أنه إىل:  واحلنابلة الشافعية ذهب
 .  ذلك نع
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 ففي ، اجلماع اشتهاء من الرجل متنع حال إىل وصلت إذا إال ، احللق عليها جيب وال ، جترب ال أنها:  يرى وبعضهم
 . عليها جيب احلال هذه

 :  الراجح

 حتلق أن زوجه من الزوج طلب إذا أنه ، مذهبيهما من املشهور يف والشافعية احلنابلة إليه ذهب ما هو األقرب لكن
 .  احللق عليها جيب فإنه ، عانتها

  ؟ العانة تزال مبمسألة:

 .كان مزيل بأي ،( الشعر مزيل) بالنَّورة أو ، اقص أو ، نتفا أو ، حلقا كان سواء ، كان مزيل بأي تزالاجلواب:

 [ . العانة وحلق] احلديث يف جاء ألنه ؛ أفضل احللق:  فقالوا للرجل بالنسبة أما ؟ أفضل املزيالت أي لكن

 بالليزر أو ، بالقص أو ، بالنورة أو ، بالنتف أو باحللق كان سواء ، مزيل بأي تزيلها أنه عندنا فاملذهب:  املرأة وأما
 .  الليزر أعين ، عورة كشف فيه يكون أال بشرط ، شيء أي أو

 .  العانة شعر نتف للمرأة بالنسبة األفضل أن إىل:  واحلنفية الشافعية وذهب

 .  احلديث يف جاء الذي ألنه ؛ احللق:  املالكية واختار

 متتشط حتى] وقال ، ليال النساء طرق عن نهى ، وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النيب أن ، جابر حديث ففي -
 .  زوجها عنها وغاب ، شعرها طال اليت واملغيبة ، البخاري رواه[ امُلْغِيبة وتستحدَّ ، الشعثة

 .  املوجود الشعر حلق يف احلديدة تستخدم واملغيبة ، احللق األفضل:  فقالوا

 .  كان مزيل بأي السنة وحتصل ، عانته شعر اإلنسان يزيل أن السنة من أن إىل ، كله هذا من وخنلص

 :  النتف قضية على ينبه وهنا

 سئل وملا ، احملل ُيْرخي ألنه ؛ يكره إنه:  قالوا رمبا بل ؛ ينبغي ال النتف إن:  قالوا ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بعض
 املوضع فإن ، املوضع هذا يف خاصة ؟ ينتف أن يستطيع من أي ؟ ذلك يستطيع ومن:  قال ، اهلل رمحه أمحد اإلمام
 ينتف أن اإلنسان استطاع إذا كالمه مفهوم على لكن ، جدا مؤملا يكون فإنه ، اإلنسان نتف فإذا ، جدا حساسا يكون

 .به بأس فال
 مسألة:املدة اليت تزال فيها العانة:

 ، وحلق اإلبط ونتف ، األظفار وتقليم ، الشارب قص يف لنا وقت:]قال أنه ، رضي اهلل عنه أنس حديث يف جاء -
 أخرجه اإلمام مسلم.  [أربعني رتك فوقن أال  ، العانة

 ينبغي ومتى ؟ األربعني يتعدى أن لإلنسان جيوز هلف ، أربعني يتجاوزوا أال هلم وقت صلى اهلل عليه وسلم فالنيب
 .  ؟ ويزيلها عانته حيلق أن لإلنسان

 . مرة أسبوع كل يف عانته يزيل أن له يستحب:  يقولون اجلمهورالقول األول : 

 اجلمهور مذهب وهذا ، دليل عليه ليس ، اخل..  اخلميس أو اجلمعة هو هل ، فيه يستحب الذي الوقت يف واختلفوا
 ( .واحلنابلة،واملالكية،احلنفية)
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 ليس الناس بعض ألن ؛ أخَذه أخذه إىل احتاج ما متى اإلنسان إن:  قالوا وإمنا ، يقيدوه مل:  الشافعيةالقول الثاني : 
 ، كثيف هشعر يكون الناس وبعض ، له بالنسبة الشعر منو يتأخر فهذا ، شعر فيه ليس جسده يكون ، كثري شعر عنده
 .  أسابيع ثالثة كل إال حيتاج ال من ،ومنهم أسبوعني كل أخذه إىل حيتاج من ومنهم ، أسبوع كل أخذه إىل حيتاج فرمبا

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: ؟ يوما أربعني يتجاوز أن لإلنسان هلمسألة :

 .  يوما أربعني يتعدى أن لإلنسان جيوز ال:  األول القول

 ونتف ، العانة وحلق ، األظفار وتقليم ، الشارب قص يف لنا وقت] السابق أنس حلديث ؛ احلنفية مذهب وهذا
 أن لإلنسان جيوز ال أنه منه علم ، املدة هذه صلى اهلل عليه وسلم النيب وقت فلما [أربعني رتك فوقن أال ، اإلبط

 . التوقيت هذا يتجاوز أال معناه التوقيت ألن ؛ يوما األربعني يتجاوز

 .  واحلنابلة،الشافعية ذهب إليهو حيرم الو ، يوما أربعني اإلنسان يتجاوز أن شديدة كراهة يكره أنه :القول الثاني

 يوقت كونه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ، التحريم على يدل ما فيه جيدوا مل ، أنس حديث إىل نظروا ملا وكأنهم
 ، اإلثم يف وقوعه على دليل هناك فليس ، اإلثم يف يقع األربعني جتاوز من أن على هذا اليدل ، يوما أربعني هلم

 جتاوز من ألن ؛ الذي ه هوأن باب من التوقيت هذا يكون قد ، وّقت كونه ، واضح دليل إىل حيتاج اإلنسان وتأثيم
 .  الكريهة والرائحة ، الوسخ فيه وحيدث ، الشعر فيه يكثر ، املدة هذه

   ؟ العانة يف يدخل هل الدبر شعرمسألة :

 لكن ، بينهم خالف فيه هذا ، ودبره الرجل وذكر ، ودبرها املرأة فرج بني أو ، الدبر حول نابتا يكون الذي الشعر
 وهلذا ؛ دليل فيه يرد ومل ، نص فيه يثبت ومل ، دخوله على دليل  هناك وليس  ، العانة شعر يف يدخل ال أنه الصحيح
 .  فيه العلماء اختلف

 يزيد مما ألنه ؛ يأخذها أن لإلنسان ينبغي اليت املباحة األمور  من كأنه.  النظافة باب من ألنه:  بأخذه قال من فمنهم
 يصل أماكن يف ألنها ؛ الشعور هذه بأخذ جاءت إمنا والشريعة ، والقذر الوسخ معه يكثر الشعر نأل ، نظافة اإلنسان

 ، املباح من إنه:  فقالوا ، املناطق هذه مثل يف خاصة ، كريهة رائحة معها فيحدث ، الوسخ إليها ويصل البلل إليها
 .   بأس فال أخذه فإن

 .  أخذه له يشرع:  قال وبعضهم

 . يشرع ال:  قال وبعضهم

 وإن ، بأس فال اإلنسان أخذه فإن ، واسعا ذلك يف األمر فيكون ، األخذ يف وال املنع يف ال ، دليل عندنا ليس املهم
 . ،فهو من الشعور املسكوت عنها بأس فال تركه

 :  األظفار تقليم

 .ُقالمة يسمى خرج وما ، وقطعها قصها:  تقليمها

 :  تقدم كما الفطرة سنن من أنه وجاء
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:  مخس الفطرة] قال صلى اهلل عليه وسلم أنه ، رضي اهلل عنه هريرة أبي حديثالدليل األول:
 [  ....األظفار وتقليم،واالستحداد،اخلتان

 .  الفطرة سنن من أنه ، عائشة حديث :الدليل الثاني 

 :  يف تقليم األظفار مسائل جمموعة وهنا

 .  األظفار تقليم حكم: سألةم

 .  نفسه السابق اخلالف

 .  الوجوب مسألة إىل يرتقي ال ، سنة أنه على:   فاجلمهور

 .  بوجوبه قال من:  العلم أهل ومن

 :  الراجح

 .  األظفار قلم وجوب على يدل دليل هناك وليس ، سنة أنه اجلمهور ذكره ما

 :  القلم مدة: سألةم

 .  اجلمهور قول وهذا ، مرة أسبوع كل يف يقلم

 .  قلمه إليه احتاج ما متى أنه يرون:  والشافعية

 عنه يثبت فلم ، عنه ثبتت ال يوه ، الرسول إىل مرفوعة بأدلة بعضهم استدل ، أسبوع كل يقلم بأنه قالوا والذين
 .  القلم مدة يف واحد حديث

 .  [شاربه قصوي ، مجعة كل أظفاره يقلم كان أنه] ، صحيح بسند البيهقي عند كما عمر ابن عن ثبت -

 ، شيء الشارب أخذ وال ،يف قلم الظفر يثبت عنه فلم ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أما ، عمر ابن فعل من فالتوقيت
 ، اخلميس يوم كذا يوم قلم ومن ، كذا أصابه كذا يوم قلم من أن ، موضوع وبعضها ، ضعيفة كثرية أحاديث جاءت

 ، املوضوعات من كلها هي إمنا ، زماموال خطام هلا ما ، وتقى وعلما غنى زاد اجلمعة يوم قلم ومن ، ِغنى أتاه
 . وسلم عليه  اهلل صلى النيب عن تثبت ال اليت الضعاف واألحاديث

 فإنه ، اجلمعة يوم:  قلنا وإذا ، بعد:  قال من ومنهم  ، قبل:  قال من منهم ، اجلمعة يوم يقلم بأنه قالوا الذين لكن
  . قبُل يقلم

 كان سواء ، يغتسل بأن مأمور اجلمعة يوم يف واإلنسان ، النظافة باب من نهأل ؛ وجه له اجلمعة يف: قول من قالو
 يقلم أن له ينبغي:  هنا ليقاف ، بالسواك ومأمور،بالطيب مأمور هو وأيضا ، الوجوب أو االستحباب سبيل على هذا

 على اإلنسان يكون أن ينبغي اجملامع ويف ، الناس مع االجتماع يف حسنة هيئة على يكونل ؛ شاربه ويقص ، أظفاره
 . صورة أمجل
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 :  القلم تأخريمسألة:

 طال إذا إال جيب ال أنه وهناك قول لبعض أهل العلم ، قوالن كسابقه ؟ يوما األربعني عن يؤخر أن له جيوز هل
 الكافرة األمم ببعض تشبه أو ، كالسبع فيها يكون حالة إىل يصل أو ، املنظر مشوه اإلنسان صار حتى ، جدا وفُحش

 .  يقلم قلم متى ، حتديد عندهم ليسف ذلك قبل وأما ، القلم يوجبون فهنا ،

 :  الظفر قلم طريقةمسألة:

 من أن ضعيفة أحاديث جاءت ، دليل ليس فيهو،طريقة هناك ليساجلواب: ؟لتقليم األظفار معينة طريقة هناك هل
 :  القلم طريقة يف العلماء اختلف وهلذا ؛ صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يثبت مل هذا لكن ، الرمد يصبه مل خمالفا قَلم

 ، السبابة ثم ، الِبنَصر ثم , ثم اإلبهام ، الوسطى ثم ، اليمنى يف اخِلنَصر قلمب يبدأ إنه:  قالوا املذهبفالقول األول:
 .  عليه دليل ال وهذا ، البنصر ثم السبابة ثم ، اإلبهام ثم ، الوسطى ثم ،من اليسرى باخلنصر يبدأ ثم

 اخلنصر ثم ، البنصر ثم ، الوسطى ثم  األخري حتى يستمر ثم ، بالسبابة باليمنى يبدأ:  والشافعية احلنفيةالقول الثاني:
 .  اإلبهام ثم ، السبابة ثم ، الوسطى ثم ، البنصر ثم ، اخلنصر ثم ،  اإلبهام ثم ،

 فيه ليس ألن ؛ يبدأ يبدأ أن أراد حيث فمن ، كله الكالم هذا على دليل هناك ليس إنه:  املالكية وقالالقول الثالث:
 .  شاءي كما قلمليف ، القلم يف صلى اهلل عليه وسلم النيب عن نص يثبت ومل ، دليل

 بالشمال فيبدأ ، القذر وإزالة ، التنظف باب من إنه: ليق إذا ؟ التعبد باب من أو التنظف باب من القلم هل مسألة:
اهلل عليه حلديث عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى  باليمني فيبدأ والطهارة السنة تطبيق باب من كان وإن ،

:  فنقول ، كله هذا يف يدخل ال:  قلنا وإن[ كله شأنه ويف ، طهوره ويف،وترجله،تنعله يف التيمن يعجبهكان ]وسلم
 .  فابدأ تبدأ أن أردت مبا ، باخليار أنت

اإلمام واحلنابلة . قال ،والشافعية،وإليه ذهب احلنفيدفن قالمة الظفر وما أزال من شعر،الفقهاء يستحبون مسألة:
 ن ابن عمر كان يفعله .إ :أمحد

 :  الشارب قص

 :  عليه ودل ،قص الشارب الفطرة سنن من

 . رضي اهلل عنهما عائشة وحديث ، هريرة أبي حديث -

 .  [..  األظفار قلم يف لنا وقت:] قال ملا أنس وحديث -

 .والفطرة السنة من إذن فقص الشارب

 :  قص الشارب حكممسألة:

 . واتفقوا على أن األخذ منه من الفطرة،سنة أنه على:  العلم أهل مجاهريالقول األول : 

 .  سنن هافي ما وغالب ، الفطرة أحاديث يف جاء ألنه -

 .  واجب أنه إىل: حزم كابن العلم أهل بعض وذهبالقول الثاني :

 :  مثل ، الصحيحني يف منها كثري ، األدلة من جمموعة وذكروا
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 [  .الشوارب أنهكوا]:حديث

 [  .الشوارب حفوا] :حديث

 [  .الشوارب قصوا] :حديث

 من:أمحد اإلمام عند جاء ما ذلك، من األمر،وأشد باب من كلها(  ُجزوا - حفوا - أنهكوا - قصوا) فيها األحاديث
 وهو[ منا فليس شاربه من يأخذ مل من]قال : صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه أرقم بن زيد حديث
 الفعل هذا أن على يدل ، الفعل هذا يفعل مل الذي من يتربأ صلى اهلل عليه وسلم الرسول وكون.  صحيح حديث
 .   واجب

  االستمرار على يدل هو هل ،[ منا فليس شاربه من يأخذ مل من]:صلى اهلل عليه وسلم الرسول قول هلمسألة : 
 غشنا من] :صلى اهلل عليه وسلم كقوله هو أو ؟ مرة ولو شاربه من يأخذ مل من املراد أن على أو ؟ األخذ على

 . حيتمل ؟ االستمرار على داال فيكون ، منا فليس الغش فعل كلما أنه على يدل فهو[ منا فليس
 .  الشارب قص السنة من أنه على:  اجلمهورمسألة : 

 .  حفاءإلا أو،القص أو،احللق:  أفضل أيها ، بينهم فيما اختلفوا لكن

 .  بالكلية ة الشعرإزال:  هو احللق

 .  يقطعه أن أي ، املقص استعمال:  هو القص

 .  بشدة القص:  هو اإلحفاء

 وإمنا ، احلديث ألفاظ يف يأت فلم احللق أما ، النصوص يف جاءت والقص ، اإلحفاء ؟ األفضل وأيها ، السنة فأيها
 .  ؟ أفضل أيها ، والقص،اإلحفاء صلى اهلل عليه وسلم عنه جاء

 .  أفضل الشارب قص أن:  األول القول

 . قول يف واحلنابلة ، والشافعية ، واملالكية ،يف قول احلنفية إليه ذهب وهذا

 :  أدلتهم

 رضي اهلل عنه هريرة أبي حديث يف قال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ، الفطرة سنن أحاديث :الدليل األول
 .  أيضا[ الشارب قص] عائشة حديث يف وقال[ الشارب قص]

 الشارب قص يف ، صلى اهلل عليه وسلم النيب لنا وقتقال:] رضي اهلل عنه أنس حديث يف جاء ما :الدليل الثاني
 .  الشارب قص:  أنس فقال [األظفار وتقليم

 .  ُيقص أن للشارب بالنسبة فاألفضل:  قالوا ، القص فيها جاء فالنصوص

 .  أفضل اإلحفاء أن:  الثاني القول

 .  أمحد اإلمام عن منصوصة رواية وهو ، حنيفة أبي عن ينقل وهذا

 :  أدلتهم 

  .[انهكوا الشوارب  ]رواية البخاري  -
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 . [احفوا الشوارب  ]رواية مسلم   -

 .  القص يف املبالغة:  ومعناه ، اإلحفاء على حتمل هذه:  فقالوا

 .  أفضل احللق أن:  الثالث القول

 مذهب يف احلقيقية والنسبة ، احلنفية مذهب أنه ويرون ، صاحبيه وإىل حنيفة أبي إىل احلنفية بعض ينسبه وهذا
 .  إشكال فيه املسألة هذه يف األحناف

 :  أدلتهم

 [.  أحفوا - جزوا - أنهكوا] ، السابقة باألحاديثاستدلوا  -

 .  احللق بها املراد:  فقالوا

 :  الراجح

 .  والقص،اإلحفاء ، سنتان فيه الشارب أن:  أعلم واهلل األقوال هذه من والراجح

 يف سيزيد شاربه قص إذا ألنه ؛ للقص متضمن واإلحفاء ، أخذا الشارب وينهك ، منه يأخذ أن:  فهو حفاءاإل أما
 الشفة وحيدد ، الشفة يظهر أي فيحفي ، اإحفاء يسميه وبعضهم ، شفته يبني أن إىل حيتاج ثم ، اإحفاء فيكون ، القص

 :  شيئني مجع قد فيكون ، تبني حتى األمام من

 . وأخذا إنهاكا -

 . فتبني الشفة لطرف وإحفاء قصا -

 خيتلف ؟ يقص رقم أي وعلى ، املاكينة يستخدم أن ، نظري وجهة يف ألفضلا ، اآلن املوجودة لآلالت وبالنسبة
 وأما ، عليه اهلل رمحة شيخنا يقوله كان الذي وهذا ، مثال 2 يستخدم ، كثيفة اإلنسان حلية كانت فإذا ، اللحية حسب

 من أكثر يكون قد 2 جعلته إذا ، للحية مناسب ألنه ؛( نصف) 5.5 أو 6 مثال فيستخدم ، خفيفة حليته كانت إذا
 الطعام عليه ويقذر ، وطعامه شرابه يف له مشاركا يكون ال حتى ؛أسفل من والقص اإلحفاء يكون وأيضا ، اللحية

  .  والشراب

 ، شاربه حيلق من يؤدب أن ينبغي ،حلقه من البدع :اهلل رمحه مالك اإلماموأما احللق فإن العلماء كرهوه حتى قال 
 .  الشارب حلق يف ُيغلظ من أشد من مالك اإلمام ،وكانأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال: ،ويرى أن حلقه مثله 

 :  الشارب يف السِّباالنمسألة:

 ، عمر عن ينقل كان الذي وهذا ، بأس فال تركهما فإن ، تركهما يف العلماء اختلف ، النازالن الشارب اطرف وهما
 من عدهما من العلم أهل ومن ، الشارب من ألنهما ؛ بأس فال قصهما وإن ، السباالن وهما ، شاربه يفتل كان أنه

 وإن ، أمجل فهو وقصهما حددهما فإن ، الشارب اطرف هما وإمنا ، اللحية من ليسا أنهما األقرب لكن ، اللحية
 الناس أكثر وأظن ، بالقطع أمجل يكون وبعضهم ، باالتصال أمجل يكون الناس فبعض ، احلال حسب فعلى تركهما
 .مقصوصة أو مقطوعة تكون أن حقه يف األمجل
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 :  الشارب أخذ توقيتمسألة:

 .  السابق اخلالف فعلى األربعني عن التأخري وأما ، إليه اإلنسان حاجة حسب على

 :  اإلبط نتف

 ال اإلنسان كان فإن ، عليه قدر ملن شيء أفضل وهذا ، بالنتف جاء والنص ، إبطه اإلنسان ينتف أن الفطرة سنن من
 باملوسى أو ، باملاكينة أو ، باملقص القص يستخدم أن أو ، احللق يستخدم أن بأس فال ، يؤمله لكونه، ينتف أن يستطيع

 أزاله فإذا ، الرائحة يف سبب ألنه ؛ املكان ينظف أن أجل من ، كان مزيل بأي يزيله أن املهم ، احنوه أو ، باملزيل أو ،
 .  كريهة رائحة منه تأت ومل ، املكان نظف

 :  اإلبط نتف مدةمسألة:

 .  السابقة كاملسائل فأيضا أربعني على زاد فإن ، كالسابق

 :  الرأس الشعر حلق:مسألة

حلق  عن تكلمقد و ، وإبقائه الشعر إعفاء حكم لنا يتبني ، الشعر حلق عن الكالم خالل من:  الشعر حلق حكم
 :  عوانأ أربعة على الشعر حلق أن وذكر الفتاوى يف مجيل كالمب ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ شعر الرأس

صلى اهلل عليه  النيب افعله ، مشروعة عبادة فهذا.  العمرةيف  وأ احلج يف ، وعبادة نسك يف حيلق أن:  األول النوع
 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل وإمجاع،والسنة،الكتاب ومشروعيته جوازه على دل وقد ، وسلم

 :  مثل الكتاب

 .  {ومقصرين رؤوسكم حملقني آمنني اهلل شاء إن احلرام املسجد لتدخلن}قول اهلل تعاىل: -

 :  السنة

صلى اهلل عليه  شعره وحلق[ أِحل حتى أحلق ال] وقال ، رأسه لّبد قد كان فإنه ، عليه وسلم صلى اهلل النيب فعل -
 .  الناس بني يقسمه أن أمره والباقي ، الشعر نصف فأعطاه طلحة بأبي ودعا ، النحر يوم وسلم

 :  اإلمجاع

 .  يشرع مما أنه على العلماء أمجع -

 .  للحاجة حلقه:  الثاني النوع

 .  واإلمجاع،والسنة،بالكتاب جائز أيضا فهذا ، وحنوه كالتداوي ، حلاجة حيلق وإمنا ، نسك يف ليس أي

 :  الكتاب أما

 .  {نسك أو صدقة أو صيام من ففدية رأسه من أذى به أو مريضا منكم كان فمن} وتعاىل تبارك اهلل فقال  -

 :  السنة

 [ َأَرى َما ِبَك َبَلَغ اْلَوَجَع ُأَرى ُكْنُت َما] قال ، عليه وسلمصلى اهلل  النيب رآه ملا أنه ، الصحيح يف كعب حديث -
 .  الفدية له وذكر ، يفدي وأن حيلق أن فأمره
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 :  اإلمجاع

 .  البقرة آية عليه دلت وما ، عنه اهلل رضي عجرة بن كعب حديث يف ما على العلماء أمجع -

 .  والتدين التعبد وجه علىحلقه :  الثالث النوع

 من جعلُي أنه أو ، رأسك احلق:  له قالوا ، تائب رجل جاءهم إذا ، املشايخ بعض يفعله كما:  اإلسالم شيخ قال
 كان ، منهم الواحد أن ، وقبُل زمانه يف املشايخ بعض أن الشيخ وذكر ، رأسه اإلنسان حيلق أن والتعبد التدين سيما

 ، حالق عنده يكون ، شعره حيلق بأن احلالق يأمر فإنه ، يديه على الشخص تاب أي ، شخصا وتوََّب جاء إذا
 وعنده ، حالق عنده يكون أن املْشيخة من أن ويرى ، التائب هذا رأس حيلق بأن ويأمره ، عليها جيلس وسجادة
 يعد بدأ ثم ، التابعني تابعو التابعون ،وال وال ، الصحابة مشايخ هذا يفعل يكن ومل:  قال ، عليها جيلس سجادة
 على يتاب وممن  ، والزهاد الوعاظ من كانوا أنهم مع ، يفعلون يكونوا مل أنهم ، وتابعيهم التابعني تابعي من أمساء
 الدين من أنها اعتقد ومن ، املنكرة البدع من هذا إن:  وقال ، منهم جمموعة وذكر ، وفالن وفالن كالفضيل ، أيديهم

 .  ضال فهو

 .  بدعة هذا:  لاقيف ، شعره حيلق أن له فينبغي تدين من وأن ، التدين على عالمة جعل فإذا
 .  والتدين التعبد سبيل على وال ، للحاجة وليس ، نسك يف ال ، الشعر حلقُي أن:  الرابع النوع

 حمتاجا وليس ، عمرة وال حج يف ليس نسك يف أيضا وال ، الصوفية مشايخ يفعله كما ، تدينا وال تعبدا ال فيحلقه 
 .  حللقه

 :  أقوال ثالثة ذكروا والعلماء ، قولني ذكر الفتاوى يف اهلل رمحه اإلسالم وشيخ ، فيها السلف اختلف مما املسألة هذه

 .  مباح أنه:  األول القول

 الصحيح هي ، اهلل رمحه أمحد اإلمام عن الروايتني ،وإحدى الشافعية مذهب وهو ، قول يف احلنفية إليه ذهب وهذا
 أن يستطع فلم ، اإلنسان وآذى ، الشعر طال إن لكن ، اإلباحة فيه األصل إن:  فيقول يقيد وبعضهم . املذهب من

  .  أفضل احللق يصبح فإنه ، ويرجله ، ويغسله ، ويدهنه ، يتابعه

 :  أدلتهم

 ، رأسه بعض حلق قد غالمًا رأى ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه عمر ابن حديث :الدليل األول
  . والنسائي، داود وأب ، مسلم،وأمحد أخرجه اإلمام[ كله دعوه أو ، كله احلقوه] قالو ، وترك بعضه فنهاهم عن ذلك

 يدل وهذا ، كله كوهرتات أو كلهوبعضه غري حملوق ،فإما أن حتلقوه كله  حملوق بعضه ، كالقزع شعره ترتكوا ال أي
 .  مباح احللق أن على

[ أخي بيني ل ادعواف] قال ، رضي اهلل عنه : حينما قتل جعفر رضي اهلل عنه عبداهلل بن جعفرعن :الدليل الثاني
 . أمحد وأبوداود اإلمام رواه. فحلق رؤوسنا فأمره[  احلالق لي ادعوا] وقال ، أفراخ ناكأن بنا فجيء

 .سنة الو ، مكروها ليسو، مباح احللق أن على يدل وهذا
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  . رواية يف واحلنابلة املالكية إليه ذهب ،و النسك غري يف مكروه احللق أن:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنه سعيد أبي حديث يف جاء فقد ، اخلوارج صفة احللق أن :الدليل األول
[ الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون ، يقرأون القرآن الجياوز تراقيهم ، املشرق قبل من ناس خيرج] قال

 . ومسلم،رواه البخاري [  .التحليق سيماهم ] قال ؟ سيماهم ما اهلل رسول يا:  قالوا

فقد  ، اعدل حممد يا:  قال الذي ، والطائف حنني قسمة يف جاء الذي الرجل قصة من يف الصحيحما:الدليل الثاني
 .  الرأس حملوق كان أنهجاء يف صفته 

يف  -  الرباء حديث يف كما صلى اهلل عليه وسلم فالنيب ، واملرسلني األنبياء صفة هو الشعر إبقاء أن :الدليل الثالث
 الصالة عليه اهلل رسول من أحسن محراء حلة يف ملة ذا أر مل:]وقال [يبلغ شحمة أذنيه شعر له كان] – الصحيحني

 .  [منكبيه إىل شعره وكان ، والسالم

 ورأى[ منكبيه بني ملته تضرب رآه]  ، عليه السالم عيسى رأى ملا ، صلى اهلل عليه وسلم النيب رؤيا: الدليل الرابع
 .  [الشعر سبط كان وأنه] ، والسالم الصالة عليه موسى

 .  إبقاء الشعر الحلقه إذن فاحللق مكروه واملرسلني األنبياء سيما هذه:  فقالوا

مل حيفظ :]قال القيم ابن ذكر كما ، نسك يف إال حلق أنه ، عليه وسلمصلى اهلل  النيب عن يثبت مل أنه :الدليل اخلامس
 .  [عنه حلقه إال يف نسك

 .  سنة احللق أن:  الثالث القول
 .  والكراهة،اإلباحة بني يدور فهو ، ضعيف قول لكنه ، احلنفية قول وهو

 :  الراجح

 .  املباح باب من الشعر حلق أن أعلم واهلل

 واإلمام (اختذناه عليه نقوى لو:)بعضها ويف (اختاذه على نقوى لو ، سنة:)قال ، الشعر اختاذ عن أمحد اإلمام سئل وملا
 فلم ، يرانا واإلمام ، حياته يف شعورنا حنلق كنا:  يقولون أوالده وكان ، عناية إىل وحيتاج ، ومشقة كلفة له أن يرى
 .  اهلل عنهرضي  جعفر بن اهلل عبد حبديث أخذ كأنه ، علينا ينكر

 اهل يضعون وكانوا ، اشعور هلم أن عاداتهم فمن ، عندهم العادات باب من يتخذونه كانوا الشعر إن:  يقال وقد
 بعض يف ، عقيصتان له كان وعثمان ، َعقيصتان له الروايات بعض يف وسلم عليه اهلل صل الرسول كان ، عقائص
 من ليس ، العادة باب من فعلوه فهذا ، الشعور اختاذ العادة كانت وإذا ، العلماء يذكرهااليت  ، والروايات األلفاظ

 .  والعبادة السنة باب

 ، صلى اهلل عليه وسلم بالنيب تأسيا ال يتخذونه فهم ، الشعور اختاذ من ، اآلن لألسف شباببعض ال يفعله ما وأما
 كذبأ ومن ، التغريب باب من  فهو ، والشرق للغرب اعابات اختذوه وإمنا ، اخللق بكرام وال ، األمة بسلف وال

 عالقة أي ،!!!باجملاهدين اواقتداء ، صلى اهلل عليه وسلم للنيب اتباعا اختذته أنافيقول : بعضهم بها جييب اليت األجوبة
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 مثل عن اجملاهدين اهلل أكرم ، باجملاهدين أقتدي:  لك ويقول ، بنات وقصات ، ؟كرميات هؤالء وبني اجملاهدين بني
 العفو اهلل ،نسأل وخمنثيهم لالعبيهم بالغرب،واتباع تشبه كله هذا األمة،خيار شأن و ، شأنهم ورفع األشياء هذه

 .والعافية

 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 


