
 

 
 

  



 

 املقدمة:
، كبريها وجليلها دقيقها كل ِّها،  البشرية احلياة جبوانب االهتمام اإلسالم دين مفاخر من إن

 شيء كل  وسلم عليه هللا صلى النيب علمنا" :عنه هللا رضي سلمان الفارسي يقول ،وصغريها
 يقول ذلك ويف ،حكم   فيه اإلسالم ولدين إال احلياة هذه يف شيء من وما ،(1)"اخلراءة حىت

 أحكامها من حبكم ابخلطاب خيتص ال أنه مبعىن ة،عام   كلية  املكلفني حبسب "الشريعة الشاطيب:
 .(2)ة"البت   فمكل   أحكامها حتت الدخول من حياشى وال بعض، دون بعض الطلبية

أئمة  انتهجهو  تنظريًاو  أتصياًل  اإلسالم دين عليه قام الذي والعموم الشمول هذا ولكن
 ،الزمان ذلك يف وأهله للدين الشانئني من إعجاب حمل   يكن مل وامتثااًل  تطبيًقا وعلماؤه اإلسالم

 .-سيأيت كما- والتفاهات ابلنجاسات إال يهتمون ال علماؤكم قائلهم: فقال
 من وبداًل " :أحدهم يقول حيث ،قوهلم مثل يقول من الدين إىل املنتسبني مناليوم  وظهر

 وطول حيةالل   يف الناس خياصمون ذهبوا ،العظام الدين وقواعد الدين حمكماتِّ  الناس مواعل ِّ ي   أن
 ما أهم   هي ليست لكن ةمهم   كانت  وإن مسائل وكلها واإلسبال، اللحية من واألخذ اللحية

 الدين". يف
 مىت بدأ مثل هذا الطرح؟

 من حماوالت بعض لنتأم   اوقاهل اوحاهل الدعوى تلك يف وننظر القضية هذه نناقش أن قبل
 األوىل. اإلسالم عصور يفالعلماء  من لتنقيصا حاول

 أهنمفذكروا  األوىل، العصور يف اإلسالم علماء على املبتدعة ششو   التشويه هذا فبمثل
 بن عمرو جند املبتدعة من التابعني لعلماء املبغضني نفمِّ  ،وسفاسفها األمور بتوافه منشغلون

 فما "امسعوا؛ :يقولف وقواعده، الدين حمكمات عن مشغولون أبهنم العلماء   ويهمز يلمز عبيد
ر ق   إال   تسمعون عندم ا والشعيب ِّ  والنخعي ِّ  سريين وابن احلسن كالم  !!(3)م طروحة" ح يض   خِّ

                                         
 (.57) مسلم أخرجه (1)
 (.407 /2) املوافقات (2)
 العلماء، شأن من ويسقط عطاء، بن واصل خل ت نِّه ابالستماع أصحاب ه يوصي عبيد بن عمرو وصية من (3)

 (.285 /3) للعقيلي ِّ  الضعفاء، ينظر:



 

 وأين ؟!اليوم ومغارهبا األرض مشارق نورهم بلغ الذين األئمة أولئك من املبتدع هذا فأين
 الذي املفرتي هذا وأين ؟!ينهلون زالوا وما العلم طلبة منه هنل الذي وبذهلم جهدهم هو من
 بذلوا؟! فيما ينافسهم أن من بداًل  العلماء يف ابلطعن انشغل

 جند التابعني عهد بعد األربعة األئمة زمن ففي تتوقف، مل تلك الطعنات مسرية ولكن
 أيب العظيمني اإلمامني عن قائلهم قال حىت ذاته، األسلوب بذلك السري يواصلون الطاعنني

لت ه حنيفة وأيب الش افعي ِّ  علم "إن   هللا: رمحهما (هـ204) والشافعي هـ(150) حنيفة  خيرج ال ُج 
 !!(4)امرأة " سراويل من

 اليوم فنسمع عربة، ذكران فيما األلباب وألويل ذاته، واألسلوب ذاته املشهد يتكرر واليوم
 خياصمون ذهبوا السلف إىل ينتسب من إن يقول: من الشبهات مثريي من نسمع ما خضم يف

 واإلسبال!! اللحية من واألخذ اللحية وطول اللحية يف الناس
 .الدعوى ذههل مناقشة يلي وفيما
 :شيء كل  قبل

 كامل،  شامل أنه اإلسالمي الدين حماسن من أبن قررانه مبا رنذك   أن بد ال بدء ذي ابدئ
 اإلسالم كتب  أمهات يف جدسي الباحثف احلاجة، قضاء أحكام حىت شيء   كل  حكم فص ل

 الرقي   الفخر من يكن مل وإن اإلنسان، وهيئة باسولل   اجلنابة من وللغسل األمر هلذا مفرًدا ابابً 
 نفخر؟! شيء   فبأي الدقائق هذه يف ليفصتال إىل يصل حىت ابجملتمعات

 وتقدمي ها،كل    الدين مبسائل ماالهتما فإن ،الذم   أراد حيث من أويت قد املد عي هذا لكنو 
 اجلوانب، من جانب إمهال عدم مع ،السلف عليه سار الذي الصحيح املنهج هو فاألهم األهم
 من قضية من وما ومآل، حال لكل   وشامل فومتكي   ومكان، زمان لكل   صاحل اإلسالم فدين

 ما منها أيخذ ال كلها،  الشرع أبحكام االهتمام املسلم وعلى حكم، فيها وللشرع إال القضااي
 .واألهواء األذواق مع توافقي ال ما يدعو  سفنه، رايح تهو  وه   نفسه تشتهيه

                                         
 /2) للشاطيب ِّ  االعتصام، ينظر: ،واالحتقار االستصغار سبيل على يقول املبتدعة زعماء أحد قول (4)

239.) 



 

 من هو وسلم عليه هللا صلى النيب ليسفأ األول، املعل ِّم على ذلك فلينتقد منتقًدا كان  منو 
 احلاجة وقضاء والشرب واألكل واللباس والشعر للحية كان  حىت التفصيلية ابملسائل اهتم  

 ؟!وأقواله وسننه أحاديثه يف شاسعة مساحة
 وسلم عليه هللا صلى النيب الهتمام منتقد هو إمنا احلقيقة يف ابللحية االهتمام ينتقد فمن

 -يزعم كما- العظام األمور وسلم عليه هللا صلى النيب ترك م  فلِّ  إذن هبا، الشرع اهتمامو  هبا
 واألظافر؟ والشارب للحيةاب اهتم  و 

 أم ،منهم ىهوً  اإلسبال ويف اللحية يف املسائل ويقررون ينادون العلماء هؤالء كان  هل مث
 وسلم؟! عليه هللا صلى النيب لقول تعظيًما املسائل تلكب وعنايتهم وقوهلم فعلهم كان

 عند يقفون الفقهية املذاهب أهل كان  هل :ذلك قبل ولكن ،هذا عن اجلواب سيأيت
 التنحنح املذاهب أهل يناقش أمل! ؟التفصيلية املسائل ويرتكون العظام والقواعد العظام املسائل

 الصالة يف السعال حكم املذاهب أهل يناقش أمل! فيه؟ واختلفوا -تنحنح وهو-يف الصالة 
 املذاهب أهل يتكلم أمل! املرأة؟ حلية غسل عن املذاهب علماء يتكلم أمل! والضحك؟ والقهقهة

 األرض بني الصالة حكم يف املذاهب أهل يتكلم أمل! عمًدا؟ حصاة بلع من صوم حكم يف
 !والسماء؟

 مثلها سمعي مل من ولعل العلماء، انقشها اليت املسائل وآالف مئات نسرد أن نستطيع إننا
 وشرعه لدينه وتعاىل سبحانه هللا حفظ ومن منها يعجب أن احلق   ولكن يستنكرها، العلماء عن

 فيها، الشرع حكم وبي نوا إال واردة وال شاردة يرتكوا مل مم ن العلم أهل من هؤالء أمثال جبهاد
 مسألة إال يعرف ال من على وماذا ذم، حمل   ال مدح حمل   احلقيقة يف املسائل بصغار فاالهتمام

 ما إىل ودعوته الهتمامه ذمًّا ذلك أيكون ونشرها، هبا اهتم   إذا املسائل صغار من اثنتني أو
 !يعلم؟
 وغريها والدخان واإلسبال اللحية مبسألة فقط نيمهتم   واكان  العلماء هؤالء أبن التسليم علىف

 هو مبا إنسانكل   يهتم   أن الصحيح بل احلقيقة، يف منقبة أو بعيب ذلك فليس ،املسائل من
 ويدعو يعرف، مبا يعمل وإمنا املسائل، من يعرف ال فيما خيوض وال يتقنه، ومبا فيه، خمتص



 

 من يتقنه ال فيما الناس بني يتكلم أو وضالل، جهل إىل الناس يدعو وال يعرف، إىل ما الناس
 األمور.

 :نستعرض -القارئ أخي- دعنا هذا وبعد
  هلا؟ ونظَّر الواإلسب اللحية مسألة قرَّر املعاصرين علماءال نم   َمن

 الدين من املعلوم األصيل وأصلهم الشاغل شغلهم هي املسألة هذه تكان  وهل
 األرض أصقاع مشلت اليت جهودهم حبور يف قطرة كانت  أهنا أم، اتركه يكفر حبيث ابلضرورة

 األربعة؟ واألئمة التابعني حال كان  كما
 أهل بني مشهورة تفاصيل فيها ،قدمية مسألة فهي ،اللحية حلق حترمي مسألة على ولنقتصر

 يلمز اليوم الناس بعض ولكن واملرجوح، الراجح القول أو فيها اخلالف نناقش هنا ولسنا الفقه،
 أقواهلم: نستعرض وهنا ،العلماء من عصران يف ابلتحرمي القول تبىن   من أشهر

  العلماء: من اللحية حلق حترمي ملسألة تطرق من أشهر
 وأحياانً  أحياانً  هبم عر ضي   والذين- من املعاصرين اللحية حلق بتحرمي أفىت من أشهر من

 عثيمني ابنالشيخ و  هـ(1420) األلباينالشيخ و  هـ(1420) ابز ابن الشيخ -ي صر ح هبم
 هذه يف هلم الدافع كان  هل لنا ليتبني ؛هؤالء فتاوى فلنستعرض ،ُجيًعا هللا رمحهم هـ(1421)

 رغبات أو النفس لرغبات وخضوع خنوع أو ،مرغوب أمر أو مألوف   أو هوى اتباع الفتاوى
 رسول لقول تباعواال تعاىل هللا لدين االنقياد هو الشاغل وشغلهم األكرب مههم كان  أم، الناس

 ؟وسلم عليه هللا صلى هللا
 :واألخذ منها يف حلق اللحية ابز ابن الشيخقول 
 حلق حكم عن سؤال إيل   ورد" فقال: ذلك عن سئل فقد هللا رمحه ابز ابن الشيخ فأما

 حديث   يقتضي وهل ا،كافرً   ذلك حل   امعتقدً  امتعمدً  حلقها نم   يكون وهل ،قصها أو اللحية
 استحباب إال يقتضي ال أم حلقها وحترمي اللحية إعفاء وجوب عنهما هللا رضي عمر ابن

 اإلعفاء؟



 

 أنه عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت قد اجلواب:
 البخاري ورواه ،(5)صحته على متفق «املشركني خالفوا اللحى وأعفوا الشوارب قصوا» قال:

 مسلم صحيح ويف ،(6)«املشركني خالفوا اللحى ووفروا الشوارب قصوا» بلفظ: صحيحه يف
 وأرخوا الشوارب جزوا» قال: أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن

 اللحى إعفاء وجوب يقتضي املذكورة األحاديث يف اللفظ وهذا ،(7)«اجملوس خالفوا اللحى
 هو النواهي يف واألصل الوجوب هو األوامر يف األصل ألن ؛وقصها حلقها وحترمي وإرخائها

 هللا قال وقد العلم، أهل عند املعتمد هو وهذا ،ذلك خالف على يدل ما يرد مل ما التحرمي
ك م   }و م ا سبحانه: { ش دِّيد   اّلل    إِّن   اّلل    و اتـ ق وا ف انـ تـ ه وا ع ن ه   هن  اك م   و م ا ف خ ذ وه   الر س ول   آَت   ال عِّق ابِّ

ذ رِّ  وجل: عز وقال: ،[7 ]احلشر: يبـ ه م   أ ن   أ م رِّهِّ  ع ن   خي  الِّف ون   ال ذِّين   }فـ ل ي ح  ن ة   ت صِّ يبـ ه م   أ و   فِّتـ   ي صِّ
- قوله بعض رد إذا لعله ؛الشرك الفتنة: هللا: رمحه أمحد اإلمام قال .[63 ]النور: أ لِّيم { ع ذ اب  

 يف يرد ومل .(8)فيهلك الزيغ من شيء قلبه يف يقع أن -وسلم عليه هللا صلى النيب قول :عيني
 أما لالستحباب، وحنوها األحاديث هذه يف األمر أن على يدل ما السنة يف وال الكتاب
 كان  أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي هريرة أيب عن الرتمذي رواه الذي احلديث

 رجاًل  إسناده يف ألن العلم؛ أهل عند ابطل حديث فهو (9)وعرضها طوهلا من حليته من أيخذ
 رواة من غريه دون احلديث هبذا انفرد وقد ابلكذب، متهم وهو ،البلخي هارون بن عمر يدعى

 وال عليه التعويل جيوز ال ابطل أنه بذلك فعلم الصحيحة، لألحاديث خمالفته مع ،األخبار
 املستعان. وهللا الصحيحة، السنة خمالفة يف به االحتجاج

 املنكر فعل يف ومبالغة ابلكلية للحية استئصال ألنه اإلمث؛ يف أشد احللق أن شك وال
 الصحيحة لألحاديث وخمالف منكر ذلك أن شك فال والتخفيف القص أما ابلنساء، والتشبه

                                         
 .(، بنحوه259، صحيح مسلم )(5893) صحيح البخاري (5)
 .بنحوه (5892) البخاري صحيح (6)
 (.260) مسلم صحيح (7)
 .(260 /1) بطة البن الكربى اإلابنةينظر:  (8)
 (.2762) بشار .ت ،الرتمذي سنن (9)



 

 على ءً بنا احلل اعتقد ولو ،بكافر وليس عاص فهو ذلك فعل من حكم أما احللق، دون ولكنه
 العلماء. لبعض تقليد أو خاطئ فهم

 بني خالف فيه اجلملة يف اللحية حكم ألن املنكر؛ هذا من وحيذر ينصح أن والواجب
 ،جبوازه قال العلم أهل من اأحدً  أعلم فال احللق أما ؟قصها جيوز أو توفريها جيب هل العلم أهل

 من املعلومة احملرمة األمور خبالف تقليد، أو جلهل جوازه ظن من كفر  ذلك من يلزم ال ولكن
 بني عاش ممن املستبيح كان  إذا أكرب كفر  استباحتها فإن ،أدلتها لظهور ابلضرورة الدين

 له حتوض   مثله فإن العلم أهل عن بعيدة ابدية يف أو الكفرة بني عاش ممن كان  فإن املسلمني،
 فإن وأشباهها اخلنزير وحلم واخلمر الزان ذلك أمثلة ومن كفر،  االستباحة على أصر فإذا األدلة،

 فال ،والسنة الكتاب يف ظاهرة وأدلتها ،ابلضرورة الدين من حترميها معلوم وأمثاهلا األمور هذه
 .(10)"تقدم كما  ذلك جيهل ال مثله استحلها من كان  إذا هبا اجلهل دعوى إىل يلتفت

 قوله فيها بىن قد ،حلقها أو اللحية من األخذ حكم يف -هللا رمحه- الشيخ فتوى فهذه
 العلم أهل بني املعتربة واألصول القواعد فهمها يف وأعمل ،األحاديث من لديه ثبت ما على
 على به واحتج صحته، ثبت الذي النص من األمر استنبط قد فهو خاصة، األصول وأهل

 ما ضعف يرى إذ ؛خالفه من على رد   وكذلك اللحية، حلق بتحرمي احلكم بىن وعليه ،خمالفيه
 اللحية. أخذ من الصحابة عن روي

 يقل مل الثاين أن وبني   ،متاًما حلقها وبني اللحية من شيء أخذ بني -هللا رمحه- فرق وقد
 أنه إال ،اللحية من األخذ حترمي على دالة األدلة أبن يرى كونه  فمع، العلم أهل من أحد وازهجب

 الناس. بعض عييد   كما  هينكر  أن عن فضال ،اخلالف خيفِّ  ومل ،خالف فيها املسألة أن بني  
 :يف اللحية األلباين الشيخقول 
 وعدم الكفار خمالفة هو الشعرية هذه إىل للدعوة وأمثاهلم العلماء هلؤالء األكرب الدافع كان

 يقول: حيث -هللا رمحه- األلباين الشيخ به يصرح ما وهو بذلك، الناس فنت قد إذ ؛هبم التشبه
 الرجال أكثر به ابتلي ما -السليمة الفطر ذوي عند منها أقبح تكن مل إن- القبح يف ومثلها"

                                         
 (.372 /3) ابز ابن فتاوى جمموع (10)



 

 يدخل أن عندهم العار من صار حىت ،الكفار لألوربيني تقليدهم حبكم اللحية حبلق التزين من
 خمالفات: عدة ذلك ويف حليق! غري وهو عروسه على العروس

يًبا عِّب ادِّك   مِّن   أل  َّت ِّذ ن   و ق ال   اّلل    }ل ع ن ه   الشيطان: حق يف تعاىل قال ،هللا خلق تغيري -أ  ن صِّ
ل نـ ه م   (118) م ف ر وًضا م ر هن  م   و أل  م ن ِّيـ نـ ه م   و أل  ضِّ م ر هن  م   األ  نـ ع امِّ  آذ ان   فـ ل يـ بـ ت ِّك ن   و َل  ل ق   فـ ل يـ غ ري ِّ ن   و َل   خ 

ذِّ  و م ن   اّلل ِّ  ر   فـ ق د   اّلل ِّ  د ونِّ  مِّن   و لِّيًّا الش ي ط ان   يـ ت خِّ ر اانً  خ سِّ  فهذا ،[119 ،118 ]النساء: م بِّيًنا{ خ س 
 للرمحن وعصيان الشيطان ألمر إطاعة تعاىل منه إذن دون هللا خلق تغيري أن يف صريح نص
 كما  للحسن هللا خلق اتاملغري ِّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن أن جرم فال ،جالله جل
 العلة يف االشرتاك جبامع املذكور اللعن يف للحسن اللحية حلق دخول يف شك وال ،اقريبً  سبق
 املذكور التغيري يف يدخل أنه يتوهم ال لكي ؛تعاىل هللا من إذن دون قلت: وإمنا ،خيفى ال كما
 أوجبه. أو استحبه بل ،الشارع فيه أذن مما وحنوها العانة حلق :مثل

 ،(11)«اللحى وأعفوا الشوارب أهنكوا» قوله: وهو ،وسلم عليه هللا صلى أمره خمالفة -ب
 وهو: للوجوب مؤكدة هنا والقرينة ،لقرينة إال الوجوب يفيد األمر أن املعلوم ومن

 خالفوا ؛اللحى وأرخوا الشوارب جزوا» وسلم: عليه هللا صلى قال ،ابلكفار التشبه -ج
 .(12)«اجملوس

 أيضا: الوجوب ويؤيد
 ،ابلنساء الرجال من املتشبهني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن فقد ابلنساء التشبه -د

 .(13)ابلرجال النساء من واملتشبهات
 فيما فلعل ،هبا تشبه أكرب -املرأة على هبا هللا ميزه اليت- حليته الرجل حلق يف أن خيفى وال

 وال حيبه ال ما كل  من وإايهم هللا عافاان ،املخالفة هبذه املبتلني يقنع ما األدلة من أوردان
 .(14)"يرضاه

                                         
 .)5893) بخاريال أخرجه (11)
 (.260) مسلم أخرجه (12)
 (.5885) البخاري أخرجه (13)
 (.207 )ص: املطهرة السنة يف الزفاف آداب (14)



 

 واليت ،اللحية حلق حترمي على الدالة األدلة من ُجلة سرد هنا -هللا رمحه- األلباين فالشيخ
 كحرمة  ؛األخرى القرائن إىل استناًدا الوجوب منه وفهم وسلم، عليه هللا صلى النيب قول أساسها
 األدلة إىل ابإلضافة اللحية، حلق إىل عصره أهل دوافع أهم من هذا وكان ،ابلكفار التشبه

 ،املسائل طرح يف ديدنه هذا بل ،اندرة حالة واألدلة للنصوص العرض هذا يكن ومل األخرى،
 اجملمع األمور من أبهنا األايم من يوًما يقل ومل اللحية، من األخذ جواز يرى من يناقش كان  وهبا

 يناقش هو فها جوازها، يد عي من يكفر اليت ابلضرورة الدين من املعلومة األصول من أو عليها
 مسعنا وقد ،للندب اللحية إبعفاء األمر أن ذكر" هللا: رمحه يقولف اَلخر الرأي يرى ممن أحًدا
 أقول: الدعوى هلذه وإبطاال ،غريه من اكثريً   هذا

 ...الوجوب وسلم عليه هللا صلى أوامره يف األصل أن األصول: علم يف تقرر ما خالف هذا
 أيت مل الكاتب وحضرة ،احلجة به تقوم صحيح بدليل إال جيوز ال األصل هذا عن واخلروج

 ال الماإلس أن هءادعا إال اللهم ،املسألة هذه يف األصل هذا عن خروجه له غيسو ِّ  دليل أبي
 أبحاديث اأيضً  منقوضة فإهنا الدليل عن عارية دعوى أهنا ومع ...الشكلية املظاهر بكل يهتم

 والنامصات َلخراب اجلنسني أحد أو ابلكفار التشبه عن النهي أحاديث الشيخ ]وأورد ...كثرية
 الشكلية ابملظاهر اهتم قد اإلسالم أن تبني صرحية نصوص فهذه [قال مث وغريها والواصالت

 املظاهر كل  إن يقال: أن هذا مع يسوغ فكيف ،فيها املخالف لعن أنه درجة إىل اابلغً  ااهتمامً 
  ...؟!ماإلسال هبا يهتم ال

 قاطعة كثرية  أدلة منها أيخذ أن فطرته تفسد مل الذي للمسلم ميكن النصوص من سبق مما
 حلقها: وحرمة اللحية إعفاء وجوب على

 ى.ع  املد   فثبت الوجوب األمر يف واألصل ،إبعفائها الشارع أمر :أواًل 
 أظهر من هو فيما ابلنساء تشبه فيه حليته الرجل وحلق ،ابلنساء الرجال تشبه حرم ا:اثنيً 
 إعفائها. وجوب ولزم حلقها حرمة فثبت ،أنوثتهن مظاهر

 ذلك وعلل -التجميل بقصد هغري  أو حاجبيها شعر تنتف اليت وهي- النامصة لعن ا:اثلثً 
 ذلك يف وهو ،-زعم- للحسن ذلك يفعل إمنا حليته حيلق والذي ،تعاىل هللا خللق تغيري أبنه
 يوجد أنه أعتقد وال ،اللفظ يف إال فرق وال متاما النامصة حكم يف فهو ،تعاىل هللا خلقة يغري



 

 ،منه املقصود املعىن يف النظر ميعن وال اللفظ ظاهر على جيمد ظاهري األرض وجه على اليوم
... » ههنا: السالم عليه كقوله  ؛عليه اجلمود عدم قتضيت بعلة مقروان كان  إذا سيما وال

 .«املغريات خلق هللا للحسن
 منها جعل كما  الفطرة من اللحية إعفاء جعل وسلم عليه هللا صلى أنه وهو رابع دليل ومثة

 الكاتب على صريح رد ففيه ،صحيحه يف مسلم رواه مما ذلك وغري العانة وحلق األظفار قص
 األزمان ابختالف فيها احلكم خيتلف اليت العادات أمور من اللحية أن مذهبه ذهب ومن

 األعراف لتتبد   مهما لالتبد   اشرعً  تقبل ال اليت األمور من الفطرة ألن ذلك ؛والعصور
ا الن اس   ف ط ر   ال يتِّ  اّلل ِّ  }فِّط ر ت   والعادات: ثـ ر   و ل كِّن   ال ق ي ِّم   الد ِّين   ذ لِّك   اّلل ِّ  خلِّ ل قِّ  تـ ب دِّيل   ال   ع ل يـ ه   أ ك 

 .[30 ]الروم: يـ ع ل م ون { ال   الن اسِّ 
 تابوالك   الشيوخ من فيه يوجد يوم   أييت أن أستبعد ال فإين اأيضً  هذا يف خولفنا فإن
 حلقه مكان العانة شعر إعفاء عادة فيه سرت وقد ،فيه يعيشون الذي الفاسد ابجلو   املتأثرين
 جبواز أولئك بعض فيه يقول يوم أييت أن أستبعد ال ،كالوحوش  األظافر وإطالة اللحية وإعفاء

 من وأهنا ،ويستحسنها يستذوقها فيه هم الذي العصر أن بدعوى للفطرة املخالفة األمور هذه
 وراء من كان  ولو هذا يقولون ،ألذواقهم يرتكها بل اإلسالم هبا يهتم   ال اليت الشكلية املظاهر

 .(15)هداك" فاللهم ،األمة قوة مظاهر من هي اليت اإلسالمية الشخصية ضياع ذلك
 :يف اللحية عثيمني ابن الشيخقول 

 اللحية، إبعفاء أمره يف عليه هللا صلى النيب حديث هو العلماء معه يدور الذي األصل
 ؟ىاللح حلق حكم عن س ئل فقد ،هللا رمحه عثيمني ابن الشيخ فتوى يف نلحظه ما وهو

 هللا صلى النيب فإن وسلم، عليه هللا صلى هللا لرسول معصية ألنه ؛حمرم اللحية حلق" فأجاب:
 إىل املرسلني هدي عن خروج وألنه .(16)«الشوارب وُحفوا اللحى أعفوا» قال: وسلم عليه

 واملشركني. اجملوس هدي

                                         
 بعدها(. وما 80 )ص: السنة فقه على التعليق يف املنة متام (15)
 (.259) أخرجه مسلم (16)



 

 ما كل  أن مبعىن واخلدين، واللحيني الوجه شعر هي -اللغة أهل ذكره كما- اللحية وحد  
 ،اأيضً  املعصية يف داخل منها شيء وأخذ اللحية، من فهو والذقن اللحيني وعلى اخلدين على
 وفروا»و  ،(17)«اللحى.. أرخوا»و ،«اللحى.. أعفوا» قال: وسلم عليه هللا صلى النيب ألن

  .(20)"منها شيء أخذ جيوز ال أنه على يدل   وهذا ،(19)«اللحى.. أوفوا»و ،(18)«اللحى..
- الشيخ س ئل فقد ،فتوى من أكثر يف يتكرر وسلم عليه هللا صلى النيب بقول التعليلو 
 خالف اللحية من القص" بقوله: فأجاب اللحية؟ تقصري حكم عن آخر موضع يف -هللا رمحه

أرخوا » ،«اللحىأعفوا » ،«اللحىوفروا » قوله: يف وسلم ليهع هللا صلى النيب به أمر ما
 وسلم عليه هللا صلى هديه واتباع وسلم عليه هللا صلى الرسول أمر اتباع أراد فمن ،«اللحى

 ،اشيئً  حليته من أيخذ ال أن والسالم الصالة عليه الرسول هدي فإن ،اشيئً  منها أيخذن فال
 أ م   اب ن   اي  } ملوسى: هارون عن تعاىل هللا قول اُجيعً  قرأان ولقد قبله، األنبياء هدي كان  وكذلك

ي يتِّ  أت  خ ذ   ال ي و ال بِّلِّح   هبا، اإلمساك ميكن حليةً  هلارون أن على دليل وهذا .[94]طه: { بِّر أ سِّ
 وكانت عظيمة كانت  حليته فإن وسلم، عليه هللا صلى حممد النبيني خامت هدي كذلك  وهو

 ،اشيئً  حليته شعر من أيخذن فال االمتثال، متام أمره وميتثل االتباع متام يتبعه أن أراد فمن كث ة،
 .(21)عرضها" من وال طوهلا من ال

 بتحرمي يصرح فلم املسألة، يف للخالف -تعاىل هللا رمحه- مراعاته مالحظة هنا وميكننا
 األعالم هؤالء من واحد ينكر ملو  اللحية، حلق عن سئِّل حني ذلك على نص   كما  اللحية قص

 س ئل فقد التالية، الفتوى يف يتضح ما وهو يفرتيه، من عليهم يفرتيه كما  املسألة يف اخلالف
 فقد القبضة على زاد ما اخصوصً  اللحية تقصري جيوز هل :-هللا رمحه- عثيمني ابن الشيخ
 عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من وغريمها الصحيحني يف جاء" :فأجاب جيوز؟ أنه مسعنا

                                         
 (.260) مسلم صحيح (17)
 (.5892) البخاري صحيح (18)
 (.259) مسلم صحيح (19)
 (.125 /11) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (20)
 (.125 /11) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (21)



 

 هذا .«الشوارب وأحفوا اللحى ووفروا املشركني خالفوا» :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن
 لفظ: ويف ،«اللحى وأوفوا الشوارب أحفوا املشركني خالفوا» مسلم: ولفظ البخاري، لفظ

 وسلم: عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من وله ،«أعفوا»
 عنها هللا رضي عائشة حديث من وله ،(22)«اجملوس خالفوا اللحى اوأرخو  الشوارب جزوا»
 (23)«اللحية وإعفاء الشارب قص الفطرة: من عشر  » قال: وسلم عليه هللا صلى النيب أن

 احلديث. بقية وذكر
 مستوفية، عافية موفرة وافية عليه هي ما على اللحية ترك وجوب على تدل األحاديث وهذه

 عظيمتني: فائدتني ذلك يف وأن
 من هو فيما املشركني وخمالفة حيلقوهنا، أو يقصوهنا كانوا  حيث املشركني خمالفة إحدامها:

 يف حاصل هو كما  الظاهر يف والكافرين املؤمنني بني التباين ليظهر ؛واجب أمر خصائصهم
 وبني بينهم فرق ال أبنه والشعور وتعظيمهم حمبتهم إىل جتر   رمبا الظاهر يف املوافقة فإن الباطن،
 شيخ قال ،(24)«منهم فهو بقوم تشبه من» وسلم: عليه هللا صلى النيب قال وهلذا املؤمنني،
 املتشبه كفر  يقتضي ظاهره كان  وإن ،التحرمي احلديث هذا أحوال أقل تيمية: ابن اإلسالم

 .(25)هبم
 حيث املسلمني على وعلوهم الفتخارهم ووسيلة عليه، هم ملا اتعزيزً  الكفار موافقة يف إن مث

 أن التاريخ يف اخلربة أهل عند املتقرر من كان  وهلذا ؛هلم مقلدين هلم اأتباعً  املسلمني يرون
 األقوى. يقلد ادائمً  األضعف

                                         
 .تقدم َّتريج هذه األلفاظ (22)
 .(261) مسلم حيحص (23)
: "إسناده (269 /1) املستقيم الصراط اقتضاء(، وقال ابن تيمية يف 4031) داود أخرجه أبو (24)

 جيد".
 .(1/270) املستقيم الصراط اقتضاء (25)



 

 وقبح حسنها على اخللق هللا فطر اليت للفطرة موافقة اللحية إعفاء يف أن الثانية: الفائدة
 خمالفة اللحية إعفاء من العلة ليست أنه علم وهبذا ،فطرته عن الشياطني اجتالته من إال خمالفتها
 الفطرة. موافقة وهي أخرى علة هناك بل ،فقط املشركني
 هللا ذكر كما  وأتباعهم املرسلني من الصاحلني هللا عباد موافقة اللحية: إعفاء فوائد ومن

نـ ؤ م   وسلم: عليهما هللا صلى ملوسى قال أنه هارون عن تعاىل ي يتِّ  أت  خ ذ   ال   }يـ بـ  ي{ و ال   بِّلِّح   بِّر أ سِّ
 عليه هللا صلى النيب وصف يف عنه هللا رضي مسرة بن جابر عن مسلم صحيح ويف ،[94 ]طه:

 .(26)اللحية شعر كثري  وكان قال: وسلم
 فقد القبضة، على زاد ما اخصوصً  اللحية تقصري زجيو   أنه الناس بعض من مسعتم ما أما
 القبضة على زاد ما أخذ جيوز إنه وقالوا: القبضة، على زاد فيما العلم أهل بعض إليه ذهب
 اعتمر أو حج إذا كان  أنه عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن البخاري رواه ما إىل ااستنادً 
 األحاديث يف العموم عليه دل مبا األخذ األوىل ولكن .(27)أخذه زاد فما حليته على قبض

 .(28)حال" من حااًل  يستثن مل وسلم عليه هللا صلى النيب فإن ؛السابقة
 والدالئل، احلجج من رأوه مبا وعللوه وعض دوه رأيهم، بي نوا قد -تعاىل هللا رمحهم- فهم
 ابن الشيخ صر ح قد بل ،قالوا ما على اإلُجاع   عوااد   وال اخلالف، وجود ينكروا مل ولكنهم
 األغاين؟ ومساع اللحى حلق حترمي على اإلمجاع صح هل :سئل حني -هللا رمحه- عثيمني

 حكم كل  هل ولكن األغاين، مساع يف وال اللحى حلق يف ال إُجاع صار ما ال،" فأجاب:
 الكتاب فقط، شيئني إىل فمرجعنا نزاع هناك كان  إذا ،ال عليه؟! جممعني نكون أن بد ال يلزمنا

ء   يفِّ  تـ ن از ع ت م   }ف إِّن   تعاىل: لقوله والسنة؛ { اّلل ِّ  إِّىل   فـ ر د وه   ش ي   وقع ما وأما ،[59 ]النساء: و الر س ولِّ
 خالف، فيها مسألة هذه قال: خالف فيها مسألة جاءهتم إذا الذين األهواء أهل بعض فيه

 قال: إذا واملعازف األغاين ،اخالفً  فيه ألن به أبس ال يقولون: ؛يستجيزونه اَلن الراب حىت
 ولن بصحيح، ليس هذا خالف، فيه هذا قال: اللحية حلق خالف، فيها هذه قال: ،حرام

                                         
 (.109) مسلم أخرجه (26)
 (.5892) صحيح البخاري (27)
 (.127 /11) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (28)



 

 }و يـ و م   :اإلنسان عن سألي   ماذا حدد هللا ألن ؛العذر هذا هللا عند القيامة يوم اإلنسان ينفع
ت م   م اذ ا فـ يـ ق ول   يـ ن ادِّيهِّم   بـ   فيها مسألة كل  حنلل ذهبنا أننا ولو ،[65 ]القصص: ال م ر س لِّني { أ ج 
  .(29)الدين" من النفلتنا ألهوائنا اتبعً  خالف
 املسألة، هبذه اهتمامهم رغم العلماء هؤالء أن -القارئ أخي- لنا ابن قد أنه أظن   هنا إىل

 منهم أحد يد ع مل وسلم، عليه هللا صلى النيب لقول منهم امتثال أبنه االهتمام لذلك وتعليلهم
 دعوا قد هم بل ابلضرورة، املعلومة الدين أصول من أهنا منهم أحد يد ع ومل فيها، خالف   ال أنه

 الدنيا ألمور شامل الدين أن على وبناء األدلة، من هلم استبان ما على بناءً  األمة ونصحوا إليها
 .اَلخرة وأمور

 الشاغل؟! شغلهم هو اإلسبال وقضية القضية هذه كانت  هل ولكن
 -هللا رمحه- ابز ابن الشيخ يقول الفرية، هذه على الرد املشايخ هؤالء كفاان  قد احلقيقةِّ  يف
 ينبغي اليت األصول من هي املسائل من وغريها واحلجاب اللحية إعفاء هل :سأله ملن جواابً 

 يسلمون؟ ما أول اجلدد املسلمني يعلموها أن للدعاة
 املهم   أبس، فال آخر وقت إىل أخرها وإن أبس، فال له بينها إن ،فروع هذه" فأجاب:

 احلجاب، وكذلك قصها، أو اللحية حلق األخرى: الفروع أما اإلسالم، يف يدخل حىت األصول
 التعليم ويكون اإلسالم، من ينفر لئال لتأج ِّ  لو هذه ذلك، أشبه وما ابخلتان يتعلق ما وكذلك
 أعمال بقية يف بيرغ   ذلك بعد ابإلسالم دخل فإذا العظام، ومبانيه اإلسالم أبصول

 .(30)اإلسالم"
 .هللا رمحهم وفاهتم بعد عليهم يتافرت   اليت الفرية تلك على أنفسهم املشايخ رد   وهذا
 ؟ال أم ألقواهلم موافقة أفعاهلم كانت  فهل قوهلم، ذاك كان  فإن
 اإلسالم ثوابت يف جهودهم هلم كانت  أم الشاغل شغلهم هي اللحية مسألة كانت  هل

 وفروعه؟

                                         
 آليا(. الشاملة برتقيم ،13 /218) املفتوح الباب لقاء (29)
 (.297 /1) الشويعر بعناية ،ابز البن الدرب على نور فتاوى (30)



 

 ال؟ أم الرابنيني والعلماء األشياخ هؤالء سرية عليه مرت قد عياملد   هذا كان  إن ندري ال
 السلف مذهب ينصر ممن املعاصرين الرابنيني ابلعلماء اإلحاطة أو العلم عييد   ممن ويستغرب

 هذه يف سردها حىت أو وحصرها دهاع يصعب وأعماهلم فجهودهم! هؤالء لرتاجم يقرأ مل هو مث
 .العجالة

 أم علمه وسعة قهل  خ   عن املد عي ذلك أيعلم ندري فال -هللا رمحه- ابز ابن الشيخ فأما
 واحلديث التفسري من وفروعها الدين أصول يف كتبه  أم واخلاصة، للعامة ونصحه ورسائله مقاالته
 اجلامعات يف ودروسه حماضراته إىل ابإلضافة ،النحوو  السلوكو  والفقه والعقيدة التوحيد

 يف احلديث ودور واملدارس املعاهد إنشاء إىل ابإلضافة هذا للكتب، طباعته أم واملساجد،
 الشهرية ومعوانته والتأييد، والتشجيع ابملال واخلاصة للعامة معونته أم ،هلا ودعمه األرض أصقاع

 اجلهود. من وغريها ،واملقطوعة والسنوية
  .(31)السبق قصب فيه حاز فقد بشئوهنم، واالهتمام ومعاونتهم العلم طلبة خدمة وأما
 هتمه كانت  بل فقط، اهتمامه حمل هي املدعي هذا يذكرها اليت القضااي هذه تكن ومل
 .وكبريها صغريها املسلمني شئون

 غالء إليه شكي فقد تناوهلا، اليت الكبرية وقضاايه مشاغله كثرة  رغم العامة ينصح هو فها
 املسلمني هبا ينصح رسالة ذلك يف فكتب ذلك، بسبب الزواج عن الشباب وعزوف املهور
 الرجال واختالط كالتصوير،  املنكرة احملرمة األمور من اغالبً  احلفالت يف يقع "وما فيها: جاء

 وصرف املالهي، آالت واستعمال الصوت، مبكربات واملغنيات املغنني أصوات وإعالن ابلنساء،
 عن االنصراف إىل الشباب من بكثري أدى مما ذلك وكل، احملرمات هذه يف الكثرية األموال
  الباهظة. تكاليفه دفع على قدرهتم لعدم ؛الزواج

 للنكاح، إعالانً  بينهن؛ العادي والغناء الدف، ضرب خاصة للنساء األعراس يف اجلائز وإمنا
  الصوت. مبكربات ذلك إعالن بدون بذلك السنة جاءت كما  السفاح، عن له اومتييزً 

                                         
 ، تنظر يف الرابط:الشيخ الشاعر خليل سليمان ته معقص ومن أعجب القصص يف ذلك (31)
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 سيد بسنة وجهاًل  لآلخرين اتقليدً  احملرمة األمور تلك يفعلون الناس من الكثري إن وحيث
 وبناتكم أبنائكم تزويج إىل وابدروا هلل... انصحً  الكلمة هذه كتابة  رأيت ؛واَلخرين األولني
 األتقياء تزويج على واحرصوا وطريقته، هديهم على والسائرين الكرام وصحابته بنبيكم مقتدين

 آنذاك وهو ،(32)"املهور يف تغالوا وال ووليمته، الزواج تكاليف يف واقتصدوا والدين، األمانة ذوي
 .واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العام الرئيس

 الثوب؟! وتقصري اللحية فقط مهه أن يدعي من يدعي فكيف
  هللا؟ رمحه ابز ابن الشيخ عليها ركز اليت والقضااي وصاايال أهم ما مث

 كثرية  الشيخ مساحة وصااي" :فيقول يكررها كان  اليت الوصااي أهم احلمد حممد الشيخ يذكر
 يوصي مساحته كان  معينة وصااي هناك أن إال ،واألشخاص األحوال ابختالف وَّتتلف ،اجدًّ 
 تلك ومن لألفراد، الشفوية نصائحه أو مكاتباته أو حماضراته أو كلماته  يف سواء ،اكثريً   هبا

  يلي: ما الوصااي
  سبحانه. هللا بتقوى الوصية -1
  .وعماًل  ،اوحتاكمً  ،اوتدبرً  ،احفظً  الكرمي ابلقرآن العناية -2
  منها. رتيس   ما حبفظ والوصية هبا، والعمل ابلسنة، العناية -3
  ذلك. على والصرب املنكر، عن والنهي ابملعروف واألمر هللا، إىل عوةالد   على احلرص -4
 والتدمرية الواسطية، كالعقيدة  منها، تيسر ما حبفظ والوصية العقيدة، بكتب العناية -5
 الشبهات وكشف األصول، وثالثة التوحيد، وككتاب ،تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب  من وغريها
  الوهاب. عبد بن حممد اإلسالم لشيخ
 .(33)واملسانيد" السنة كتب  وبقية ومسلم، كالبخاري  احلديث بكتب الوصية -6

                                         
 (.361: )ص احلمد حممد للشيخ ،ابز بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (32)
 (.421: )ص ابز بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (33)



 

 شغله واإلسبال اللحية كانت  هل ؟األلباين الشيخ عن فماذا ابز، ابن الشيخ عن هذا
 الشاغل؟

 يف وجهوده ،شرفًا به وكفى عصره، حمد ِّث أنه -تعاىل هللا رمحه- األلباين الشيخ يكفي
 والضعيفة الصحيحة السالسل وإخراجه احلديثية الكتب ألمهات وَّترجيه احلديث علم إحياء

 عن كالمه  نعترب فهل ،واهتماماته العاليةه العظيمة دو جهشاهد على  خري للحديث وخدمته
 !؟الشاغل شغله هو كان  إن اللحية

 كتًبا  جند فإننا وضعيفها، صحيحها وبيان األحاديث َّتريج يف مصنفاته إىل وابإلضافة
 العقائد، يف بنفسه حجة واحلديث والتوسل، التوحيد، مثل: شىت، مواضيع يف ومقاالت أخرى
 صلى النيب صالة وصفة ،النبوي احلديث عن والدفاع مساجد، القبور اَّتاذ من الساجد وحتذير

 وغريها. ،وسلم عليه هللا صلى النيب حجة وصفة ،وسلم عليه هللا
 رمحه- كان  بل عنده، الوحيدة سألةامل هي فرعية مسألة اعتربانها إن اللحية قضية تكن ومل

 حترمي يف آخر وكتاابً  الزفاف، آداب يف مستقال كتاابً   فأل   فقد ،القضااي من بغريها مهتمًّا -هللا
 وغريها. املسلمة، املرأة بابجل يف وكتاابً  اجلنائز، أحكام يف وآخر الطرب، آالت

 حلق هي األساسية وقضيته الشاغل شغله كان  -هللا رمحه- الشيخ إن :يقال كله  هذا أبعد
 الثوب؟! وإسبال اللحية

 وإحيائه أقامها، اليت واحملاضرات والدروس علمه، من هنلوا الذين الطلبة آالف عن انهيك
 ومباحثاته اإلسالمية، اجلامعة يف ومقرراهتا احلديث ملناهج وتطويره وإبداعه ،املهجورة للسنن

 العامل رأقطا يف ووزراء أمراء من املسؤولني قبل من هوطلب ،اإلسالمي العامل مشايخ مع ومدارساته
 وإدارة ،املشيخات كرائسة  العلمية األعمال وإدارة والتدريس واملشاركة لإلشراف اإلسالمي
 .(34)وغريهم كالصوفية  للمبتدعة ومناظراته ،وغريها العليا الدراسات
 ؟هللا رمحه عثيمني ابن الشيخ عن وماذا

                                         
 الشيخ حياة من مثرية أحداث ،بعدها وما (60 :)ص الشيباين إبراهيم بن حملمد األلباين حياة ينظر: (34)

 (.30: )ص للمنجد األلباين



 

من خالل  املسائل من بكثري وإحاطته وبذله -هللا رمحه- عثيمني ابن الشيخ جهد يظهر
أو يف ابب األحكام  العقائد ابب يف سواء املسائل من كثريًا  فيه أاثر فقد ،"املمتع الشرحكتابه "

 ؟!اإلسبالو  اللحية مسألة هو الشاغل شغله نأو يف ابب اَلداب، فكيف يقال بعد ذلك: إ
 يف أيًضا جهده له كان  بل الشيخ، بتحرير احلظ سعيدة وحدها الفقهية املسائل تكن ومل
 االعتقاد وملعة والواسطية واحلموية كالتدمرية  االعتقاد كتب  من كثريًا  شرح فقد االعتقاد، مسائل

 احلجاج وأخطاء والفرائض الزواج قضااي على كالمه  غري هذا التوحيد، وكتاب والسفارينية
 وغريها.
 هذه إال أدلة وال مسألة قحيق   مل -هللا رمحه- الشيخ وكأن هؤالء، ويلزم املدعي هذا أييت مث
 عن مسع أو عرف أو اطلع ممن خاصة الدعوى هذه أو الكذبة هذه أشنع وما وأدلتها، املسألة

 "!املمتع الشرح"
 أو النظامية الدروس سواء ،الشرعي العلم تعليم يف هعمر   أفىن فقد ةالعام   هجهودِّ  عن اوأم  

 العلمي املعهد يف مث بعنيزة، الكبري اجلامع يف دروسه بداايت كانت  فقد والبيوت، املساجد يف
 العلوم مفاتيح وفهم العلوم لتأصيل عنده جيلس وغالبهم املئات، يبلغون عنده الطالب وكان هبا،
 وكذلك الدروس، من كثري  حال هو كما  للفائدة احلضور جمرد ال ،الفنون خمتصرات طريق عن

 وأما وفاته، حىت ذلك على واستمر ،الدين وأصول الشريعة بكلية ابلقصيم للتدريس اختري
 دروسه زالت وما الشريفني، احلرمني يف بدروسه معروفا كان  فقد والعمرة احلج ومواسم اإلجازات

 اليوم. حىت الطلبة لدى العلوم خمتصرات فهمل سبياًل  منها فرغت اليت والكتب
 عرب الدروس بعض ألقى إنه حىت املناسبات، حسب وكلماته املفرقة احملاضرات غري هذا
 .اهلاتف
 يف العلمية املعاهد ومناهج طاخلط   جلنة يف اعضوً  كان  فقد التدريس، غري أخرى جهود وله
 العلماء، كبار  هبيئة وعمله بعنيزة، الكرمي القرآن حتفيظ جلمعية ارئيسً  كان  وكذلك ،اإلمام جامعة

 الدرب على نور وبرانمج ،والصحافة كاإلذاعة  اإلعالم وسائل يف علمه بنشر االهتمام وكذلك
  ذلك. على شاهد خري



 

 السعدي لشيخه خلًفا اجلمعة خطبو  بعنيزة الكبري اجلامع يف املصلني إمامته إىل ابإلضافة
 .تعاىل هللا رمحه

 سوى مبا ودراية عناية العلماء ؤالءهل يكن ومل الرايح، أدراج اجلهود هذه كل  ذهبت فهل
 واإلسبال؟! اللحية

 املسجلة الساعات آالف أين مث !؟ورسالة كتاب  بني ما التسعني كتبه  جتاوزت وقد هذا أين
 ؟!تعاىل هللا رمحه دروسه من واملنشورة
 ويليب يفتيهم معهم فكان العامة وأما واملساجد، الدروس ومرَتدي العلم طلبة مع هذا
 .(35)العامة( بـ)عامل مرتُجيه بعض مساه حىت حاجاهتم

 :اخلامتة
 علم من على ضري وال كباره،  قبل العلم بصغار ونيهتم   نازم كل  يف واهلدى العلم أئمة

 الشيخ أمثال أن سلمنا إن هذا غريها، يعلم مل وإن نشرها أو هبا ابلعمل يهتم   أن واثنتني مسألة
 شهد حىت جنمهم ملع وقد أما املسائل، هذه سوى لديهم تكن مل عثيمني وابن واأللباين ابز ابن
 الناس يعلموا أن من بداًل " يقول: من يقول منطق فبأي والعدو، والصديق واخلاص العام به

 واألخذ اللحية وطول اللحية يف الناس خياصمون ذهبوا العظام، الدين وقواعد الدين حمكمات
 ؟!الدين" يف ما أهم هي ليست لكن مهمة كانت  وإن مسائل وكلها واإلسبال، اللحية من

 وسلم هللا وصلى اجتنابه، وارزقنا ابطاًل  الباطل وأران ،اتباعه وارزقنا احقًّ  احلق أران اللهم
 .أُجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على

                                         
 ابن حممد الشيخ حياة يف مشرقة صفحات احلسن، لوليد عثيمني ابن العالمة حلياة اجلامع ينظر: (35)

 د. الزاهد اإلمام عثيمني ابن ،منييالعث صاحل بن حممد العالمة حلياة اجلامع العتييب، إلحسان نيعثيم
 الزهراين. انصر


