 ‐ 70290ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ؟
اﻟﺴﺆال

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ,ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻓ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ ؟ ﻳﻌﻨ : ﻫﻞ ﻗﺺ اﻷﻇﺎﻓﺮ
واﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز ووﺿﻊ اﻟﺤﻨﺎء وﻟﺒﺲ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﺑﻌﺪ ذﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ؟.

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
إذا ﺛﺒﺖ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ وأراد أﺣﺪٌ أن ﻳﻀﺤ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺬ ﺷء ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺟﺴﻤﻪ أو ﻗﺺ أﻇﻔﺎره أو ﺷء ﻣﻦ
ﺟﻠﺪه  ،وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ووﺿﻊ اﻟﺤﻨﺎء واﻟﻄﻴﺐ  ،وﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮة زوﺟﺘﻪ أو ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ .
وﻫﺬا اﻟﺤﻢ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﻀﺤ وﺣﺪه دون ﺑﺎﻗ أﻫﻠﻪ  ،ودون ﻣﻦ وﻛﻠﻪ ﺑﺬﺑﺢ اﻷﺿﺤﻴﺔ  ،ﻓﻼ ﻳﺤﺮم ﺷء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠ زوﺟﺘﻪ وأوﻻده ،
وﻻ ﻋﻠ اﻟﻮﻛﻴﻞ .
وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓ ﻫﺬا اﻟﺤﻢ  ،ﻓﻠﻮ أرادت اﻣﺮأة أن ﺗﻀﺤ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰوﺟﺔ أم ﻟﻢ ﺗﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻨﻊ
ﻋﻦ أﺧﺬ ﺷء ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ وﻗﺺ أﻇﻔﺎرﻫﺎ  ،ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ .
وﻻ ﻳﺴﻤ ﻫﺬا إﺣﺮاﻣﺎً ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ إﺣﺮام إﻻ ﻟﻨﺴﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة  ،واﻟﻤﺤﺮم ﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس اﻹﺣﺮام وﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﺠﻤﺎع
واﻟﺼﻴﺪ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻤﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ  ،وﻻ ﻳﻤﻨﻊ إﻻ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﻔﺎر واﻟﺠﻠﺪ .
ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ) :اذَا راﻳﺘُﻢ ﻫَل ذِي اﻟْﺤﺠﺔ واراد اﺣﺪُﻛﻢ انْ ﻳﻀﺤ، 
ﻓَﻠْﻴﻤﺴﻚْ ﻋﻦ ﺷَﻌﺮِه واﻇْﻔَﺎرِه ( رواه ﻣﺴﻠﻢ )  ( 1977وﻓ رواﻳﺔ  ) :ﻓَﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷَﻌﺮِه وﺑﺸَﺮِه ﺷَﻴﯩﺎ (  .واﻟﺒﺸﺮة  :ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺠﻠﺪ
اﻹﻧﺴﺎن .
وﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
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" ﻳﺸﺮع ﻓ ﺣﻖ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ إذا أﻫﻞ ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ أﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﻻ ﻣﻦ أﻇﺎﻓﺮه وﻻ ﺑﺸﺮﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺘ ﻳﻀﺤ ؛
ﻟﻤﺎ روى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻻ اﻟﺒﺨﺎري رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ  ،ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أن رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ) :إذا رأﻳﺘﻢ
ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ وأراد أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﻀﺤ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره ( وﻟﻔﻆ أﺑ داود وﻣﺴﻠﻢ واﻟﻨﺴﺎﺋ ) : ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ذِﺑﺢ
ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﺈذا أﻫﻞ ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬنﱠ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﻣﻦ أﻇﻔﺎره ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺘ ﻳﻀﺤ ( ﺳﻮاء ﺗﻮﻟ ذﺑﺤﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو أوﻛﻞ ذﺑﺤﻬﺎ
إﻟ ﻏﻴﺮه  ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﺤ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﺮع ذﻟﻚ ﻓ ﺣﻘﻪ ؛ ﻟﻌﺪم ورود ﺷء ﺑﺬﻟﻚ  ،وﻻ ﻳﺴﻤ ذﻟﻚ إﺣﺮاﻣﺎً  ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﺤﺮم ﺑﺎﻟﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة أو ﺑﻬﻤﺎ " اﻧﺘﻬ. 
" ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ " ) . ( 398 ، 397 / 11
وﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
اﻟﺤﺪﻳﺚ  ) :ﻣﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ أو ﻳﻀﺤ ﻋﻨﻪ ﻓﻤﻦ أول ﺷﻬﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﻻ ﺑﺸﺮﺗﻪ وﻻ أﻇﻔﺎره ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺘ
ﻳﻀﺤ ( ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬ ﻳﻌﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻬﻢ  ،ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ وﺻﻐﻴﺮﻫﻢ أو اﻟﺒﻴﺮ دون اﻟﺼﻐﻴﺮ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا :
" ﻻ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻟﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺴﺎﺋﻞ  ،واﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ رواه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻻ
اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أن رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ) :إذا رأﻳﺘﻢ ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ وأراد أﺣﺪﻛﻢ أن
ﻳﻀﺤ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره (  ،وﻟﻔﻆ أﺑ داود ‐ وﻫﻮ ﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻨﺴﺎﺋ أﻳﻀﺎً ‐  ) :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ذﺑﺢ ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﺈذا أﻫﻞ
ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره ﺣﺘ ﻳﻀﺤ ( ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ دال ﻋﻠ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﻔﺎر ﺑﻌﺪ دﺧﻮل
ﻋﺸﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻤﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ ، ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ واﻟﺘﺮك  ،وأﺻﻠﻪ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀ اﻟﻮﺟﻮب  ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﺎرﻓﺎً ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻷﺻﻞ  ،واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻷﺧﺬ  ،وأﺻﻠﻪ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ  ،أي  :ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷﺧﺬ  ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺻﺎرﻓﺎً ﻳﺼﺮﻓﻪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ  ،ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا  :أن ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﺎص ﺑﻤﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ ﻓﻘﻂ  ،أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺤ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﻮاء ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮاً أو ﺻﻐﻴﺮاً ﻓﻼ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه أو ﺑﺸﺮﺗﻪ أو أﻇﻔﺎره ﺑﻨﺎء ﻋﻠ اﻷﺻﻞ وﻫﻮ اﻟﺠﻮاز  ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ دﻟﻴﻼ ﻳﺪل ﻋﻠ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ " اﻧﺘﻬ. 
" ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ " ) . ( 427 ، 426 / 11
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻻ ﻳﺤﺮم ﺷء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻋﻠ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻪ  ،وﻣﻦ أﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﺮه أو أﻇﻔﺎره وﻛﺎن أراد اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ
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ﻓﺪﻳﺔ  ،واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر .
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
ﻣﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ إذا أﻫﻞ ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ أن ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﻻ ﻣﻦ أﻇﻔﺎره ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺘ ﻳﻀﺤ , ﻻ ﺑﺤﻠﻖ  ,وﻻ
ﺑﻘﺺ وﻻ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ  ,وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﻳﻀﺤ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ذﻟﻚ .
" اﻟﻤﺤﻠ. ( 3 / 6 ) " 
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
إذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا  ,ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺮك ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر  ,ﻓﺈن ﻓﻌﻞ اﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، وﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻓﻴﻪ إﺟﻤﺎﻋﺎ  ,ﺳﻮاء ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺪاً أو
ﻧﺴﻴﺎﻧﺎً .
" اﻟﻤﻐﻨ. ( 346 / 9 ) " 
ﻓﺎﺋﺪة :
ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧ: 
واﻟﺤﻤﺔ ﻓ اﻟﻨﻬ أن ﻳﺒﻘ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺟﺰاء ﻟﻠﻌﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  ،وﻗﻴﻞ  :ﻟﻠﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮم  ,ﺣ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﻨﻮوي وﺣ ﻋﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌ أن اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧ ﻏﻠﻂ ; ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺰل اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻠﺒﺎس وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ اﻟﻤﺤﺮم .
" ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر " ) . ( 133 / 5
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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