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 ومن هم أهل اللحية ؟!  ...     من هم أهل السنة !؟
 براهيمالألستاذ: حممد زكي 

  أهل السنة وأهل اللحيةفرق كبير بين!! 
الذي أشاعته سوء الفهم تكرار السؤال خبطورة هذا سؤال وجه إىل عدة مرات وأحسست مع 

الطائفة املقيتة حوله أو حولنا فكان ال بد من ملسة عاجلة نسجل فيها مفهوم أهل العلم ومجهور 
 !!،وما ميكن أن يكون من ورائهرغم ما أعرف من شدة حساسيته عقالء املسلمني يف هذا املوضوع،

أو اقراره فهي أو عمله  والسنة يف اصطالح علماء الدين هي قول النيب صلى اهلل عليه وسلم،
أصبح من أهل السنة واملرء خمتار متاماً يف  )ولو مرة واحدة من عمره( من عمل بإحداها شعب ثالث،

 هذا هو مقرر علم األصول. سنن العادة بصفة خاصة،
ن قصر إ عليه وسلم فهو من أهل السنة، و ومعىن هذا أن كل من آمن بصاحب السنة صلى اهلل

فليست املفاضلة إال يف  بقدر ما التزم وأدى، مسلم هو من أهل السنة()فكل  يف التنفيذ وااللتزام
 مبحاولة احملافظة على ما يتيسر لكل إنسان من العلم والتطبيق وااللتزام. حماولة حتصيل األجر،

 ، اللحى اعفاءأما ختصيص النسبة إىل السنة بنفر معني ممن وفقهم اهلل تعاىل إىل 
ال عالقة له بأصول علوم الدين على  عصيب طائفي مبتدع( )اصطالح أو )اطالق عامي( فهو

 وإمنا هو من خصائص علم النفس العالجي. االطالق وال حىت هبوامش علم اجملتمع.
 وحنن نرى أكثرية كاثرة من  مث كيف يتخذ هذا املظهر بالذات مؤشرًا خاصًا على اتباع السنة،

على اختالف لون الفن وصورته وحقيقته  انني()الفن وكذلك ممن يسموهنم املنحرفني، )الفالسفة(
خ السيمث اصحاب ديانات  )اخلنافس( ومن يسموهنم )اهليبز( مث من يسموهنم السوية والغوية،

والربامها والالما والبوذيني،وكذلك مئات من ماليني البدو اليت مل تصلها دعوة الدين يف  سواهلندو 
وقد يهتمون بتصفيفها وترجيلها  كل أولئك يعفون حلاهم، افريقيا واسرتاليا والشرق األقصى وغريه،

 اضعاف ما كان يعمله اليونان والرومان فهل يقال أن هؤالء هم أهل السنة.
فكيف يكون اعفاء  يرخون اللحى، كما أن مجيع رجال األديان واملذاهب املسيحية واليهودية،

شيئاً  أيها الناس: السنة خبصوصه؟!بل للمسلم من أهل  اللحى بعد كل هذا عالمة مميزة للمسلم؟
 من العقل والعلم واحلياء...!!
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ما من شك أبداً يف أن أعفاء اللحى سنة نبوية ال خالف عليها قواًل وعماًل واقراراً واملوفق إىل 
 القيام حبقها اليوم بطل جدير حقًا بالتقدير والتوقري وهي سنة عادة فقط )وحساب نيته على اهلل(

ان الذي مل يوفق إىل اعفائها قد شطب امسه من ديوان االسالم حىت تكون هذا  ولكن ليس معىن
ليس وقبيلة من حنو ماركس واجنلز ن اختفى من ورائها إبإة كل السنة هي جمرد اعفاء اللحية، و السن

 .وراسبوتني
رجاًل سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه  ن  أت بألفاظ خمتلفة وروايات متعددة يف احلديث الثاب

فذكر له الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وسلم عما جيب االرتباط به من أمر الدين بعد الشهادتني،
)أي أنه خمري يف أن يأيت بالسنن  خراج الزكاة واحلج إال أن يتطوعإو  وصيام رمضان، الصلوات اخلمس،

يقول واهلل ال أزيد عليها فكان التعقيب النبوي السمح فانطلق الرجل وهو  بعد االتيان هبذه الفروض(
على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم أفلح الروجيل أو قال من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة 

 أو أفلح أن صدق على ما ذكرته الروايات. فلينظر إىل هذا الرجل!!
يزيد شيئًا من السنن على ما فهل هذا الذي أقسم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه لن 

 مع أنه صرح بأنه لن يزيد شيئًا عن الفرض من السنن التعبدية، ال يعترب من أهل السنة؟ فرض اهلل،
 كاللحية املشرتكة بني املسلم وغريه وبني الطيب واخلبيث. فكيف بالسنن غري التعبدية؟!

ن التزام إ. منطق العلم احلاسمهذا هو  يء آخر،شوالتقصري يف عملها  ن االميان بالسنة شيء،إ
جدى عليه من الظهور بسنة اللحية وهي ليست شرطاً أ )وهي شىت متكاثرة( املسلم السنن التعبدية

حترتم  إهنا سنة عادة وكفى!! وال يف صحة العلم أو العقل، وال شرطاً يف صحة احلياة، يف صحة اخللق،
ن سنن الفطرة كما ذكرها الرسول صلى اهلل ن اعفاء اللحية مإ بداً.أال تأخذ حكم الفرض ولكن 

فمن قال اهنا  وحلق العانة، ومن سنن الفطرة قص األظافر ونتف االبط، عليه وسلم دون مفاضلة،
فهي سنة عادة كما قدمنا كما افىت هبذا الشيخ شلتوت ونقله عنه  من سنن العبادة خالف رسول اهلل.

 ونشرته الصحف.رئيس جلنة الفتوى باألزهر الشيخ املشد 
قد يدخل هبا يف متاهات من معاصي القلوب  صاحب اللحية )ما مل يعصمه اهلل( نإمث 

لبقية املسلمني  يف قلبه )الغل( وتربية واحتقار الناس، واالستشراق على مهاوي الرياء وتزكية النفس،
ىت كأن الدين هو اعفاء مما ال نزال نعاين منه ألعن املعاناة يف شأن الدنيا والدين ح غري امللتحني!!

 ؟ هند هؤالء الناس اللحية ليس إال!!
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)علماء األزهر الشريف وعمداء كلياته وكبار أساتذته( اليوم ال يعفون  ن أكثر من تسعة أعشارإ
عفاء أبداً وهم ال ينكرون اإل وال خلقهم وال عقيدهتم، وال يستطيع أحد أن يقدح يف علمهم، اللحى،

 وعندما يكونون قد قاموا جبميع سنن العبادة، ون أهنم قد أصبحوا أهاًل له،بل يتمنونه عندما يشعر 
ال  حىت يكون اعفاء اللحية اكمااًل للصورة الدينية وختمًا عليها، وسنن العادة، ومجيع سنن اآلداب،

 واجلهل والعصبية املدمرة كما نرى اآلن. وستاراً على ركام من احلمق والغل، أن يكون فضيحة هلا،
حنن نأخذ ديننا عن سيدنا رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم ال عن علماء األزهر، ولكن   نعم

حجيتهم يف مسائل جعل هلم تقديرهم العلمي، وتوقريهم الذايت، و  كثرة هؤالء العلماء ومتكنهم،
وال أمهات  ليست من أمهات مسائل الدين عموماً، وهم يعلمون أن مسألة اعفاء اللحى، الدين،

وال  عتقاد،، ولكنها ال ترتبط أبدًا بأصول االفهي سنة كرمية ال مرية فيها الدين خصوصاً،مسائل 
إمنا هي نوع من طلب الكمال االختياري العادي ال شك يف  وال بقواعد املعاملة، حبقائق العبادة،

 ومن قال بوجوهبا ليس بيده دليل علمي امنا هو جمرد التعصب والعاطفة. ذلك.
 ال ينبغي أن يوضع على )ظرف اخلطاب( )الربيد( كطابع ية فيما نرى )ونستغفر اهلل(ان توفري اللح

 وكما جيب أن يكون اخلطاب متاماً، ويتم العنوان على الوجه الصحيح، ال بعد أن تكمل الكتابة،إ
عفاء اللحية املطلوب إن أنظيفًا ال عيب فيه وذلك  جيب أن يكون الطابع سليماً  والعنوان صحيحاً،

 رون بالتقوى.مق
حنن نعرف ماذا قال السلف واخللف حبمد اهلل يف شؤون السنة وأقسامها ومراتبها بني دعاوى 

وال إىل هتور  فلسنا يف حاجة إىل محق احلمقى، الوجوب والندب واالستحباب خصوصًا وعموماً،
حيلة هلم من علم نعرف أنه حيلة من ال و  املتهورين وال إىل العناية بالسباب والشتم الذي ننتظره،

 وخصوصًا هؤالء الذين جعلوها وسيلة تسول لتحقيق الفاين من عرض الدنيا، أو دين يقدس، حيرتم،
 واملراءاة. وقضاء املصاحل، واستجالب محد الناس،

(  % 99خراج )إبل وحنن نعرف حساسية هذا املوضوع ودقته متامًا ولكننا ال نستطيع أن نق
سفاًل أو علواً! ومنهم من ال خلق  سبب عدم ارخاء اللحى كيفما كانوا!ب من املسلمني من دين اهلل،

 . له وال دين
 إن اإلسالم :

 عقيدة
 مث عبادة
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 مث أدب
 مث معاملة

مظهر وعادة ال ارتباط هلا بعقيدة وال عبادة والعادات ختتلف وتتطور حبكم  مث أخريًا جداً،
            احلياة.

: فأشار إىل صدره ثالثًا وهو يقول عليه وسلم أين التقوى؟!وقد سئل رسول اهلل صلى اهلل 
هي األصل  !! مث ان أحاديث االخالص وصدق النية،ومل يشر اطالقًا إىل عضو آخر "التقوى ههنا"

األول يف دين اهلل وإال كان من أهل اجلنة كل من أرخى حليته من غري املسلمني وزعماء الفسق 
 ارة والكهنوت من كل دين آخر ما دام قد وفر اللحية.والزندقة والشيوعية ورجال الدع

فمهما عمل املسلم  )هل حقيقة أن اللحية مفتاح اجلنة ؟!( لقد أسر بعض السائلني يف أذين،
 ؟فهو من أهل النار!! وال حلية له، من عمل صاحل،

له  فإن بعض اجلمعيات و االحزاب ال تعرتف بإسالم املسلم إال إذا أطلق اللحية مما تدور
 الرؤوس.

ال تذكر وال  أفكل هذه املوبقات العقائدية واألخالقية واالعالمية املسموعة واملقروءة واملنظورة وغريها،
أو مل يعتصم هبذه احلاشيات من  إال من أرجا اعفاء اللحية، وال يدخل هبا النار أحد، تكافح،

 ذلكم الوقت ألسباب وأسباب.العادات اليت كانت من ضروريات حياة العرب ومواريث عاداهتم يف 
 ذا أراد رجل بالناس أن يستمسكوا بسنن العادات فليأخذها كاًل ال يتجزأ يف املسكن،إ

 ، ومجيع مطالب احلياة.واملعاملة، و احملادثة، واملقام واملركب، واملظهر، والعمل ،وامللبس واملطعم،
)كما  دع البعض بغري ما تعليل وال فقهوي أما أن يأخذ البعض كاللحية، ومتامًا بتمام، ضبطًا بضبط،

 !!ن هؤالء الناس( فقول مردود مرفوضهو شأ
من متسك بسنة العادة يف اعفاء اللحية وجعلها فرضاً ونقل إليها حكم الوجوب جيب أن يركب 

ال يستعمل أوجيب  دم حشوة ليف،احلمار وال يركب السيارة وجيب أن جيلس على فراش من األ
أو ينتفع بالثالجة  أو يسكن العمارة أو يركب املصعد، ال يلبس النظارة،أوجيب  امللعقة يف طعامه،
وأن يطهوها يف فخار  ال يزيد على أنواع الطعام اليت كانت معروفة للعهد النبوي،أوالغسالة واملوقد و 

 على نار خشب الشجر وأن وأن اخل من العادات اليت ال حتصى هلذا العهد وهبذا يكون قد التزم سنن
 العادة كلها مشكوراً.

 أما أن يأخذ شيئاً مث يوجبه على الناس،ويدع شيئاً مثله متاماً فمنطق باطل،وتدين منقوص.       
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ن أقصى ما قرره علماء األصول وغريهم وسجلوه يف كتبهم هو أن من فعل السنة سواء كانت إ
 احد فقد فاته أجرها.زئ وال جومن تركها غري ها جرها،أفقد حصل  سنة عبادة أو سنة عادة،
 فال تصح ال عقالً وال نقالً. أما مسألة العتاب،

على الوجه الذي  بل نرجوه ونتمناه، فنحن ال ننكر أبدًا اعفاء اللحى وهلل احلمد، وأخرياً،
وهو ال يغين  وال هو كل الدين، أما االعفاء جمرد االعفاء فأمر ليس هو كل السنة، فهمناه وقدمناه،

 وال يف الدين مجيعاً. وال فرض، وال عن فرع تعبدي أو اعتقادي ال يف سنة،بذاته عن أصل 
 ولن يسألنا اهلل عن انتشار اللحى قبل أن يسألنا عن متزق الصف اإلسالمي وعن تضييع األصول.

 والعمى عن مكافحة هذه الكبائر املوبقة.  وختريب العبادات والعقائد.
وف يسألنا اهلل عن اهدار أوقاتنا يف هذا التالحي الذي ولس فكرية أو عملية. متوطنة أو وافدة،

مي املقدس ويا ليتنا وتشتيت للشمل وتدمري داخلي للبناء االسال وإمنا هو متزيق لألمة. ال يأيت خبري،
 !!مع ذلك نسلم
 اء اللحىظاهرة إبادة الشوارب مع اعف: 

هذا الباب بني )قصوا و االحاديث اليت وردت يف هذه ظاهرة عجيبة فيما أعرف،فإن ألفاظ 
 .ئصال أو االعدام الذي نراه اليومأحفوا و اهنكوا( وهي ال تؤدي أبداً معىن احللق أو االبادة أو االست

ملا يف ذلك من منافع صحية  واملراد به تقصري الشارب فقط، فاالحفاء و االهناك يفسره القص،
أي أن يكون هناك  طراف الشفة حتت الشارب،ولذا كان مما اختاره الفقهاء مجيعاً ان تظهر أ وعملية،
وهلذا شرط  والرجاحة، ولكن ال يتدىل على الفم والتنسيق بينه وبني اللحية يعطي املهابة، شارب،

 علماء الفقه ارتباط سوالف الشارب باللحية.
عليه فرتى الرجل وقد يكون أزهريًا يفتح اهلل  وقد انتشرت هذه الظاهرة انتشارًا الفتًا للنظر،

ن مل يكن إ فيبدو للناس خلقًا آخر، مث يذهب فيستأصل شاربه ويبيده، عفيها،ويوفقه فيوفر حليته وي
 فهو على األقل الفت للنظر. شائهاً كريهاً،

وعندمها أن املراد باالحفاء أو االهناك يف ، : )احفاء الشارب مثله(وقد قال مالك والشافعي
أي  وهذا هو القص، بدو طرف الشفة فال يغطيها الشعر،هو أن يؤخذ من الشارب حىت ي احلديث،

 سالم دين الوسطية بني االفراط والتفريط.واإل األمر الوسط املفسر لواقع احلكم وحكمة التشريع.
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أرى أن يوجع ضرباً  فقال: -يعين يستأصله- سألت مالكًا عمن حيفى شاربه وقال أشهب:
 ومسخ، فوق أهنا عندنا شنعة، ستوجب التعزير،أي أن مالكًا يرى هذا الفعل معصية ت )تأمل(

 فيبدو فاعل ذلك ال بشيخ وال بصيب. وقبح الفت للنظر. وتشويه،
أي ملخالفتها  : )هذه بدعة ظهرت يف الناس(،اهلل عنه أنه قال ملن حيلق شاربهوجاء عنه رضي 

وال  وال مسخ، ال شنعة،و  وال مثلة، للفطرة اليت ميزت ظواهر الفرق بني الرجولة واألنوثة دون تشويه،
 واهلل تعاىل سوى اإلنسان وعدله وخلقه يف أحسن تقومي. لفت نظر،

من مل يأخذ من "قال صلى اهلل عليه وسلم :  -وصححه– وأخرج أمحد والرتمذي والنسائي
هناك، جمرد األخذ من الشارب أي و اإل ،يح يف أن املراد بالقص و االحفاءفهو صر  "شاربه فليس منا

وهو املناسب  وهو الكم املشرتك بني مجيع االحاديث الواردة يف هذا الباب، كثافة شعره،ختفيف  
 للذوق واالنسجام والفطرة ومعتاد خلق اهلل األسوياء.

االمام ابن دقيق العيد )ال اعلم أحدا قال بقص الشارب من حيث  ولذلك قال حمدث الصعيد:
 (.باملسخ واملثلة!فيكون أشبه شيء  أي ابادته واستئصاله، هو،

 وانفراد بعض املسلمني به دون كافة أهل اللحى شيء يستوجب النظر. نقول:
 يعين  أن أمري املؤمنني عمر كان اذا غضب فتل شاربه ونفخ، وقد روى عامر بن الزبري،

وال يتأتى ذلك مع استئصال الشارب وابادته أو اعدامه  فتل )السبالني( ومها طرفا الشارب،
فظهر ان استهالك  وليس أحد أعرف بالسنة من اخللفاء الراشدين، ومسخ صورة صاحبه، واستهالكه

، إمنا هو نوع من التبدع والغلواء يف الدين بغري حق وال برهان الشارب و ابادته مع اعفاء اللحية
 صحيح.

 ، وهدانا إىل ما حيب ويرضى.غفر اهلل لنا مجيعاً 

 

 املصدر: 
 1891، 1 ين؟  من؟ م  يم  السةة  كتيب السلفية املعاصرة .. إىل

 


