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حترمي حلق اللحى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده:
روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما وغريمها ،عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما

قال :قال رسول اهلل  { خالفوا املشركني ،وّفِروا اللحى وأحفوا الشوارب } ( )،
وهلما عنه أيضا { :أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى } ( ) ،ويف رواية { :أهنكوا
الشوارب وأعفوا اللحى } ( ) .واللحية :اسم للشعر النابت على اخلدين والذقن ،قال ابن
حجر" :وّفِروا" بتشديد الفاء ،من التوّفري :وهو اإلبقاء ،أي اتركوها واّفرة ،وإعفاء اللحية:
تركها على حاهلا.
وخمالفة املشركني يفسره حديث أيب هريرة  { إن أهل الشرك يعفون شوارهبم

وحيفون حلاهم ّفخالفوهمّ ،فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب }

( )

رواه البزار بسند

حسن ،وملسلم عنه قال :قال رسول اهلل  { خالفوا اجملوس } ( )؛ ألهنم كانوا
يقصرون حلاهم ويطولون الشوارب ،والبن حبان ،عن ابن عمر قال { :ذكر
رسول اهلل  اجملوس ّفقال :إهنم يوّفرون سباهلم وحيلقون حلاهمّ ،فخالفوهم } ( ) ّفكان
(
(
(
(
(
(

)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة ( ،) 4أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( .) /
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( .) /
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (.) 22
) مسلم الطهارة (،) 4أمحد ( .) /
) أمحد ( .) /
2

حترمي حلق اللحى

حيفي سباله ،وله عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل  { من ّفطرة اإلسالم أخذ
الشارب وإعفاء اللحىّ ،فإن اجملوس تعفي شوارهبا وحتفي حلاهاّ ،فخالفوهم ،خذوا

شواربكم وأعفوا حلاكم } ،ويف صحيح مسلم عن ابن عمر ،عن النيب  أنه قال:
{ أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية } ( ) ،وله عن أيب هريرة قال :قال
رسول اهلل  { جزوا الشوارب وأرخوا اللحى }

( )

ومعىن جزوا :قصوا ،وأرخوا:

أي أطيلوا ،ورواه بعضهم بلفظ "أرجو" أي :اتركوا ،وما روي بلفظ" :قصوا" ال ينايف
اإلحفاء؛ ألن رواية اإلحفاء يف الصحيحني ومعينة للمراد ،ويف رواية { أوّفوا اللحى }

أي :اتركوها واّفية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :حيرم حلق اللحية .وقال القرطيب :ال جيوز
حلقها وال نتفها وال قصها.
وحكى أبو حممد بن حزم :اإلمجاع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية ّفرض،
واستدل حبديث ابن عمر { :خالفوا املشركني ،أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى } ( )،

وحبديث زيد بن أرقم املرّفوع { :من مل يأخذ شاربه ّفليس منا } ( ) صححه الترمذي،
وبأدلة أخر ،قال يف الفروع :هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحرمي ،وقال يف اإلقناع:

وحيرم حلقها ،وروى الطرباين ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،عن النيب  قال { :من

مثل بالشعر ليس له عند اهلل خالق } ،قال الزخمشري :معناه :صريه مثلة ،بأن نتفه أو
حلقه من اخلدود أو غريه بسواد ،وقال يف النهاية :مثل بالشعر :حلقه من اخلدود ،وقيل:
(
(
(
(

)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
) مسلم الطهارة (،) 4أمحد ( .) /
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( .) 1/
) الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة (.) 4 6
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نتفه أو تغيريه بسواد.

وروى اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل  { أعفوا اللحى وجزوا

الشوارب ،وال تشبهوا باليهود والنصارى } ( ) ،وللبزار ،عن ابن عباس مرّفوعا { :ال
تشبهوا باألعاجم أعفوا اللحى } ( ) ،وروى أبو داود عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم { :من تشبه بقوم ّفهو منهم } ( ) ،وله عن عمرو بن شعيب ،عن
أبيه ،عن جده ،عن رسول اهلل  قال { :ليس منا من تشبه بغرينا ،ال تشبهوا باليهود
وال بالنصارى } ( ) .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلّ :فمخالفتهم أمر
مقصود للشارع ،واملشاهبة يف الظاهر تورث مودة وحمبة ومواالة يف الباطن ،كما أن احملبة
يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر ،وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة ،قال :ومشاهبتهم
ّفيما ليس من شرعنا يبلغ التحرمي يف بعضه إىل أن يكون من الكبائر ،وقد يصري كفرا
حبسب األدلة الشرعية ،وقال :وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على األمر مبخالفة الكفار
والنهي عن مشاهبتهم يف اجلملة ،وما كان مظنة لفساد خفي غري منضبط علق احلكم به
ودار التحرمي عليهّ ،فمشاهبتهم يف الظاهر سبب ملشاهبتهم يف األخالق واألّفعال املذمومة،
بل يف نفس االعتقادات ،وتأثري ذلك ال ينضبط ،ونفس الفساد احلاصل من املشاهبة قد ال
يظهر ،وقد يتعسر أو يتعذر زواله ،وكل ما كان سببا إىل الفساد ّفالشارع حيرمه .ا هـ.
وروي عن ابن عمر" :من تشبه هبم حىت ميوت حشر معهم" ،وروى الترمذي أن
رسول اهلل  قال { :ليس منا من تشبه بغرينا ،ال تشبهوا باليهود وال بالنصارىّ ،فإن

(
(
(
(

)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة ( ،) 4أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة ( ،) 4أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
) أبو داود اللباس ( .) 4
) الترمذي االستئذان واآلداب ( .) 2
4
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تسليم اليهود اإلشارة باألصابع ،وتسليم النصارى اإلشارة باألكف } ( ) ،زاد الطرباين:
{ وال تقصوا النواصي ،وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى } ( ) ،ويف شروط عمر على
أهل الذمة أن حيلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من املسلمنيّ ،فمن ّفعل ذلك ّفقد تشبه هبم،

ويف الصحيحني أنه  { هنى عن القزع } ( ) :وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه،
وعن ابن عمر  -يف الرأس  { :-احلقه كله أو دعه } رواه أبو داود ،وحلق القفا ال
جيوز ملن مل حيلق رأسه كله ومل حيتج إليه؛ ألنه من ّفعل اجملوس ،ومن تشبه بقوم ّفهو منهم،
وروى ابن عساكر عن عمر  حلق القفا من غري حجامة جموسية.
وأيضا هنى اهلل تبارك وتعاىل عن اتباع أهوائهم ّفقال{ :

     

 ) ( }         وقال اهلل تعاىل لنبيه { 
             

}

( )



قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومتابعتهم ّفيما خيتصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع
ألهوائهم.
وروى ابن أيب شيبة { :أن رجال من اجملوس جاء إىل النيب  وقد حلق حليته
وأطال شاربهّ ،فقال له النيب  ما هذا؟ قال :هذا ديننا ،قال رسول اهلل  لكن يف
ديننا أن حنفي الشوارب وأن نعفي اللحية }  ،وأخرج احلارث بن أيب أسامة ،عن

(
(
(
(
(

) الترمذي االستئذان واآلداب ( .) 2
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( .) /
) البخاري اللباس (،) 66مسلم اللباس والزينة (،) 4النسائي الزينة (،) 4 4أبو داود الترجل
( ،) 2ابن ماجه اللباس (،) 6أمحد ( .) 4 /
) سورة املائدة ،اآلية.66 :
.
) سورة البقرة ،اآلية:
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حيىي بن كثري قال { :أتى رجل من العجم املسجد ،وقد وّفر شاربه وجز حليته،
ّفقال له رسول اهلل  ما محلك على هذا؟ ّفقال :إن ريب أمرين هبذاّ ،فقال

رسول اهلل  إن اهلل أمرين أن أوّفر حلييت وأحفي شاريب }  ،وروى ابن جرير ،عن
زيد بن حبيب قص ة رسويل كسرى قال { :ودخال على رسول اهلل  وقد حلقا
حلامها وأعفيا شوارهبماّ ،فكره النظر إليهما ،وقال :ويلكما من أمركما هبذا؟ قاال:
أمرنا ربنا ،يعنيان :كسرىّ ،فقال رسول اهلل  ولكن ريب أمرين بإعفاء حلييت وقص

شاريب }  ،وروى مسلم عن جابر  قال { :كان رسول اهلل  كثري شعر
اللحية } ( )  ،وللترمذي عن عمر{ :كث اللحية }
اللحية }

( )

ويف أخرى { :عظيم اللحية }

( )

( )

ويف رواية { :كثيف

وعن أنس { :كانت حليته قد

مألت من ههنا إىل ههنا ،وأمر يده على عارضيه } و رخص بعض أهل العلم يف أخذ
ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر ( ) وأكثر العلماء يكرهه ،وهو أظهر ملا تقدم،
وقال النووي :واملختار تركها على حاهلا ،وأال يتعرض هلا بتقصري شيء أصال،
وأخرج اخلطيب ،عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل  { ال يأخذ أحدكم من
طول حليته }  ،وقال يف الدر املختار :وأما األخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله
بعض املغاربة وخمنثة الرجال ّفلم يبحه أحد ا هـ.
وقال اهلل تعاىل{ :

(
(
(
(
(

            

).
) مسلم الفضائل (
).
) النسائي الزينة (
).
) مسلم الفضائل (
) الترمذي املناقب (،) 1أمحد ( .) 6/
) احلجة يف روايته ال يف رأيه ،وال شك أن قول الرسول وّفعله أحق وأوىل باالتباع من قول غريه أو ّفعله كائنا
من كان.
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:وقال

) (

}

        

{ :وقال

) (

}



: } ( ) وقال            {
) (

}

            

              

{

{ :وقال

.) ( }       
 سبحان من: ومن تسبيح املالئكة: ويروى،واهلل تبارك وتعاىل مجل الرجال باللحى
 وال يفعله إال املخنثون من، وحيرم حلق اللحية: وقال يف التمهيد،زين الرجال باللحى
.الرجال ا هـ

.

.
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: اآلية،) سورة األحزاب
.6 : اآلية،) سورة احلشر
، 4 : اآليتان،) سورة األنفال
. : اآلية،) سورة النور
.
: اآلية،) سورة النساء

(
(
(
(
(
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ّفاللحية زينة الرجال ،ومن متام اخللق ،وهبا ميز اهلل الرجال من النساء ،ومن عالمات
الكمال ،ونتفها يف أول نباهتا تشبه باملرد ،ومن املنكرات الكبار ( ) وكذلك حلقها أو

قصها أو إزالتها بالنورة من أشد املنكرات ،ومعصية ظاهرة ،وخمالفة ألمر رسول اهلل 
ووقوع ّفيما هنى عنه.
وذكر الغزايل يف اإلحياء :أن نتف الفنيكني بدعة ومها :جانبا العنفقة ،قال :وشهد

عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف ّفنيكيه ّفرد شهادته ،ورد عمر بن اخلطاب 

وابن أيب ليلى قاضي املدينة شهادة من كان ينتف حليته.
قال اإلمام أبو شامة :وقد حدث قوم حيلقون حلاهم وهو أشد مما نقل عن اجملوس من
أهنم كانوا يقصوهنا ،وهذا يف زمانه رمحه اهلل ّفكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم! .وما

هلم قاتلهم اهلل أىن يؤّفكون! .أمرهم اهلل بالتأسي برسوله ّ فخالفوه وعصوه وتأسوا
باجملوس والكفرة ،وأمرهم اهلل بطاعة رسوله  وقد قال  { أعفوا اللحى } ( )،

{ أوّفوا اللحى } { ،أرخوا اللحى } { ،أرجوا اللحى } { ،وّفروا اللحى } ( )،
ّفعصوه وعمدوا إىل حلاهم ّفحلقوها ،وأمرهم حبلق الشوارب ّفأطالوهاّ ،فعكسوا القضية ،وعصوا اهلل
جهارا؛ لتشويه ما مجل اهلل به أشرف شيء من ابن آدم وأمجله{ ،

   

.) ( }             

(
(
(
(

) قاله النووي ،والغزايل وغريمها.
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة ( ،) 4أبو داود
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
).
) البخاري اللباس (
) سورة ّفاطر ،اآلية.1 :
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 وخزي الدنيا وعذاب اآلخرة، ورين الذنوب،اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب
                

 ويف هذا كفاية ملن كان له.) ( }

{

       

           

{ قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
. } ( ) واهلل أعلم 

هـ

مجادى األوىل – سنة

وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

.
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،

: اآليتان،( ) سورة األنفال
. 6 : اآلية،( ) سورة الكهف
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وجوب إعفاء اللحية

وحترمي حلقها وتقصريها

حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمدا معتقدا حل ذلك كافر
لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على عبد اهلل ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وبعد:
ّفقد ورد إيل سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها ،وهل يكون من حلقها متعمدا
معتقدا حل ذلك كاّفر؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما وجوب إعفاء
اللحية وحترمي حلقها أم ال يقتضي إال استحباب اإلعفاء؟
جواب :قد ثبت عن النيب  من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه قال { :قصوا

الشوارب وأعفوا اللحى ،خالفوا املشركني }

( )

متفق على صحته ،ورواه البخاري يف

صحيحه بلفظ { :قصوا الشوارب ووّفروا اللحى ،خالفوا املشركني } ( ) ،ويف صحيح
مسلم عن أيب هريرة  عن النيب  أنه قال { :جزوا الشوارب وأرخوا اللحى،
خالفوا اجملوس } ( ) ،وهذا اللفظ يف األحاديث املذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى
وإرخائها وحترمي حلقها وقصها؛ ألن األصل يف األوامر هو الوجوب ،واألصل يف النواهي
هو التحرمي  -ما مل يرد ما يدل على خالف ذلك  -وهو املعتمد عند أهل العلم ،وقد قال

اهلل سبحانه{ :
 

              

} ( ) ،وقال { 

        

.) ( }    
قال اإلمام أمحد رمحه اهلل :الفتنة الشرك ،لعله إذا رد بعض قوله  -يعين قول
النيب  - أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ ّفيهلك ،ومل يرد يف الكتاب وال يف السنة ما
(
(
(
(
(

) أمحد ( .) 2/
) أمحد ( .) 2/
) مسلم الطهارة (،) 4أمحد ( /
) سورة احلشر آية.6 :
) سورة النور آية. :

).
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يدل على أن األمر يف هذه األحاديث وحنوها لالستحباب ،أما احلديث الذي رواه
الترمذي ،عن أيب هريرة  عن النيب  أنه كان يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها
ّفهو حديث باطل عند أهل العلم؛ ألن يف إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي،
وهو متهم بالكذب ،وقد انفرد هبذا احلديث دون غريه من رواة األخبار ،مع خمالفته
لألحاديث الصحيحة ّفعلم بذلك أنه باطل ال جيوز التعويل عليه ،وال االحتجاج به يف
خمالفة السنة الصحيحة ،واهلل املستعان.
وال شك أن احللق أشد يف اإلمث؛ ألنه استئصال للحية بالكلية ،ومبالغة يف ّفعل املنكر،
والتشبه بالنساء ،أما القص والتخفيف ّفال شك أن ذلك منكر ،وخمالف لألحاديث
الصحيحة ،ولكنه دون احللق.
أما حكم من ّفعل ذلك ّفهو عاص وليس بكاّفر ولو اعتقد احلل بناء على ّفهم خاطئ أو تقليد
لبعض العلماء ،والواجب أن ينصح وحيذر من هذا املنكر؛ ألن حكم اللحية يف اجلملة ّفيه خالف بني
أهل العلم هل جيب توّفريها أو جيوز قصها؟ أما احللق ّفال أعلم أحدا من أهل العلم قال جبوازه ،ولكن
ال يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه جلهل أو تقليد ،خبالف األمور احملرمة املعلومة من الدين
بالضرورة لظهور أدلتهاّ ،فإن استباحتها كفر أكرب إذا كان املستبيح ممن عاش بني املسلمنيّ ،فإن كان
ممن عاش بني الكفرة أو يف بادية بعيدة عن أهل العلم ّفإن مثله توضح له األدلةّ ،فإذا أصر على
االستباحة كفر ،ومن أمثلة ذلك :الزنا ،واخلمر ،وحلم اخلزنير وأشباههاّ ،فإن هذه األمور وأمثاهلا
معلوم حترميها من الدين بالضرورة ،وأدلتها ظاهرة يف الكتاب والسنةّ ،فال يلتفت إىل دعوى اجلهل هبا
إذا كان من استحلها مثله ال جيهل ذلك كما تقدم.
وأسأل اهلل أن يوّفقنا وإياكم للعلم الناّفع ،والعمل الصاحل ،وأن مينحنا الفقه يف دينه ،والثبات عليه،
وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت ،إنه مسيع قريب..
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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فتاوى تتعلق حبلق اللحية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
ّفقد سألين بعض اإلخوان عن األسئلة التالية:
 هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ هل حلقها ذنب أو إخالل بالدين؟ هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟واجلواب عن هذه األسئلة :أن نقول:
قد صح عن النيب ّ فيما أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث ابن

عمر رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل  { أحفوا الشوارب ووّفروا اللحى،

خالفوا املشركني } ( ) ،ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل 
{ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ،خالفوا اجملوس } ( ) ،وخرج النسائي يف سننه
بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم  قال :قال رسول اهلل  { من مل يأخذ من شاربه
ّفليس منا } ( ) ،قال العالمة الكبري ،واحلاّفظ الشهري :أبو حممد بن حزم" :اتفق العلماء
على أن قص الشارب وإعفاء اللحية ّفرض".
واألحاديث يف هذا الباب ،وكالم أهل العلم ّفيما يتعلق بإحفاء الشوارب
وتوّفري اللحى وإكرامها وإرخائها كثري ال يتيسر استقصاء الكثري منه يف هذه
الرسالة .
ومما تقدم من األحاديث ،وما نقله ابن حزم من اإلمجاع  -تعلم اجلواب عن
)،مسلم الطهارة (،) 2الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
( ) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع ( .) 6
( ) مسلم الطهارة (،) 4أمحد ( .) /
( ) الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة (.) 4 6
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األسئلة الثالثة ،وخالصته :أن تربية اللحية ،وتوّفريها ،وإرخاءها ّفرض ال جيوز تركه؛

ألن الرسول  أمر بذلك وأمره على الوجوب ،كمـا قال اهلل { 

 

.) ( }               
وهكذا قص الشارب واجب ،وإحفاؤه أّفضل ،أما توّفريه أو اختاذ الشنبات
ّفذلك ال جيوز؛ ألنه خيالف قول النيب  { قصوا الشوارب }
الشوارب }
منا }

( )

( )

{ جزوا الشوارب }

( )

( )

{ أحفوا

{ من مل يأخذ من شاربه ّفليس

وهذه األلفاظ األربعة كلها جاءت يف ا ألحاديث الصحيحة عن

النيب  ويف اللفظ األخري  :وهو قوله  { من مل يأخذ من شاربه ّفليس
منا }

( )

وعيد شديد وحتذير أكيد ،وذلك يوجب للمسلم احلذر مما هنى اهلل

عنه ورسوله ،واملبادرة إىل امتثال ما أمر اهلل به ورسوله ،و من ذلك تعلم أيضا أن
إعفاء الشارب واختاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من املعاصي ،وهكذا
حلق اللحية وتقصريها من مجلة الذنوب واملعاصي اليت تنقص اإلميان وتضعفه
وخيشى منها حلول غضب اهلل ونقمته  .ويف األحاديث املذكورة آنفا الداللة على
أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصريها من مشاهبة اجملوس واملشركني،

(
(
(
(
(
(

) سورة احلشر آية.6 :
) أمحد ( .) 2/
)،مسلم الطهارة (2
) البخاري اللباس (
الترجل (،) 22أمحد ( ،) /مالك اجلامع (
) مسلم الطهارة (،) 4أمحد ( .) /
) الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة (4 6
) الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الزينة (4 6

)،الترمذي األدب ( ،) 6النسائي الطهارة ( )،أبو داود
.) 6
).
).
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والتشبه هبم منكر ال جيوز ّفعله؛ لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  { :من تشبه
بقوم ّفهو منهم } ( )  ،وأرجو أن يكون يف هذا اجلواب كفاية ومقنع  .واهلل ويل
التوّفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبين ا حممد وآله وصحبه .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
مفيت عام اململكة
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

( ) أبو داود اللباس ( .) 4
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