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  ملخص البحث

  )أحكام الشیب الفقھیة (

، ذاكرًا فضلھ، ودراسة ألحكامھ، تناول الباحث أحكام الشیب الفقھیة جمعًا لمسائلھ

وأیھما أفضل تركھ على حالھ ، تغییر الشیبثم أوضح حكم ، وبیان منزلتھ في الشریعة

وھل یخضب شعر المیت كذلك إلحاقًا لھ بالحي أو یترك على حالھ؟ ، أو خضابھ

ومسألة صبغ الشیب بالسواد وتحریر محل النزاع والخالف ، واختالف الفقھاء في ذلك

والتدلیس بصبغ شعر ، وكراھیة نتف الشیب، وبیان حكم صبغ الشعر بالبیاض، فیھا

وكما تم التعرض لمسألة من حلق رأس غیره فنبت شعره أبیض ھل تعتبر ، لجاریةا

كل ذلك تم بحثھ وذكر ، واستعمال ما یؤخر ظھور الشیب من األدویة ونحوھا، جنایة؟

  . الخالف فیھ وبیان الراجح بدلیلھ

   . بیاض- خضاب- سواد-شیب   :الكلمات المفتاحیة
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Research summary 

(jurisprudence of gray hair) 

The researcher dealt with the jurisprudence of graying 
gray hairs in order to collect his issues, and studying his 
rulings, mentioning his grace, and explaining his status 
in the Sharia, then clarifying the ruling on changing gray 
hair, and which is better to leave him alone or his 
pigment, and does the dead hair of the dead also get torn 
to him in the neighborhood or leave his condition? And 
the difference of jurists in that, and the issue of dyeing 
gray hair in black and liberating the place of conflict and 
disagreement therein, and explaining the ruling on dyeing 
hair with white, hating plucking gray hair, and fooling 
with dyeing the hair of a girl in the current state, and as 
was exposed to a question of shaving someone else’s 
head so his hair grew white, is it considered a felony ?, 
and using what delays the appearance Gray hair and the 
like, all of that was discussed and mentioned the 
difference in it and indicate the most correct evidence. 

Key words: Gray - black - green - white 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

نبینا محمد ،  والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین،الحمد هللا رب العالمین
  :ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین     أما بعد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

قال ابن القیم ، فإن اإلنسان قد خصھ اهللا من بین سائر الحیوان بظھور الشیب فیھ
ألن لحم : الحیوان؟ قیلفلم اختص الشیب باإلنسان من بین سائر : فإن قیل:( رحمھ اهللا

فلما غلظت مادة ، وجلود الحیوانات ولحومھا أقوى وأصلب، اإلنسان وجلده رخوین
ولھذا یكون شعرھا كلھا معھا من ، الشعر فیھا لم یعرض لھ ما یعرض لشعر اإلنسان

  .)١()حین والدتھا
 اهللا فقد قال اإلمام البخاري رحمھ اهللا مفسرًا قول، وھذا الشیب تذكرة لھ وموعظة

یعني ]: (٣٧: فاطر[} َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َیَتَذكَُّر ِفیِھ َمْن َتَذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذیُر{تعالى
  .)٢()الشیب

  .)٣(وبِریده، وأول مراحلھ، وتوأم الموت، وخطام المنیة، الشیب نذیر اآلخرة: وقد قیل
وبینھا بوضوح علماء ، أحكاموقد تناولت الشریعة اإلسالمیة الشیب وما یتعلق بھ من 

ورتب ، إذ لم أجد من جمع أحكامھ، فأردت في ھذا البحث أن أجمع شتات الكالم، اإلسالم
  ).أحكام الشَّیب الفقھیة(فاستعنت باهللا واخترت لھ ھذا العنوان، مباحثھ

  :وقد سرت فیھ على ما ھو معروف في البحوث األكادیمیة من
  . احتاج  األمر إلى تصویرتصویر المسألة المراد بحثھا إن  ـ١
  . إذا كانت المسألة موضع اتفاق ذكرت الحكم مع توثیقھ من مظانِّھ المعتبرة  ـ٢
  : إذا كانت المسألة من مسائل الخالف فقد اتبعت فیھا ما یلي  ـ٣
تحریر محل الخالف إذا كان�ت بع�ض ص�ور الم�سألة مح�ل خ�الف وبع�ضھا مح�ل                ) أ

 .اتفاق
 م��ن ق��ال بھ��ا م��ن أھ��ل العل��م م��ن أص��حاب  م��ع بی��ان ، ذك��ر األق��وال ف��ي الم��سألة  ) ب

 . المذاھب الفقھیة
وإذا لم أقف عل�ى الم�سألة ف�ي م�ذھب           ، اقتصرت على المذاھب الفقھیة المعتبرة      ) ت

 . ما سلكت مسلك التخریج 
 . وثقت األقوال من مصادرھا األصلیة   ) ث
وذك�ر م�ا ی�رد علیھ�ا م�ن      ، اجتھدت في جمع أدلة األق�وال م�ع بی�ان وج�ھ الدالل�ة             ) ج

 .  وما یجاب بھ عنھا ، وذكرت ذلك بعد الدلیل مباشرة مناقشات
 . بینت القول الراجح مع بیان سبب الترجیح غالبًا   ) ح
اعتم���دت عل���ى أمھ���ات الم���صادر والمراج���ع األص���لیة ف���ي التحری���ر والتوثی���ق       ) خ

 . والتخریج والجمع 

                                                           

 .٣٢١التبیان في أقسام القرآن ص ) ١(
 .غ ستین سنة، فقد أعذر اهللا إلیھ في العمرباب من بل، كتاب الرقائق، صحیح البخاري) ٢(
 ).٢/٣٣٣(البیان والتبیین) ٣(
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 . حاولت التركیز على موضوع البحث متجنبًا االستطراد  ـ٤
 . ة والضعیفة مكتفیًا بأشھر األقوال وأقواھاعدلت عن ذكر األقوال الشاذ ـ٥
وبیَّن��ت م��ا ذك��ره أھ��ل ال��شأن ف��ي درجتھ��ا إن ل��م تك��ن ف��ي         ، خرَّج��ت األحادی��ث  ـ٦

  . الصحیحین أو أحدھما، فإن كانت فیھما اكتفیت حینئٍذ بتخریجھا منھما أو من أحدھما 
  . اجتھدت في تخریج اآلثار من مصادرھا األصلیة ومع بیان الحكم علیھا  ـ٧
 .ومراعاة لالختصار، م أترجم لألعالم؛ خشیة اإلطالةل ـ٨
تتم��ة ، وأب��رز نتائج��ھ ، وض��عت خاتم��ة تعط��ي فك��رة عام��ة عم��ا ت��ضمنھ البح��ث     ـ٩

 .للمقصود من البحث
  .وآخر للموضوعات، جعلت فھرسًا للمصادر والمراجع ـ١٠

  .وخاتمة، وثمانیة مباحث،  فانتظم البحث في مقدمة
  :والمباحث كما یلي 

  .ضل الشیبف: المبحث األول
  : وفیھ مطلبان، ترك الشیب: المبحث الثاني
  .شیب الحي: المطلب األول
  .شیب المیت: المطلب الثاني
  .تغییر الشیب بالسواد: المبحث الثالث
  .صبغ الشعر بالبیاض: المبحث الرابع

  . نتف الشیب: المبحث الخامس
  .التدلیس في بیع الجاریة ذات الشیب: المبحث السادس

  حلق رأس غیره فنبت الشعر أبیض: ابعالمبحث الس
  .استعمال ما یؤخر ظھور الشیب: المبحث الثامن

  .وأن یجعلھ ذخرًا عنده، والعمل الصالح، وأسأل اهللا أن یجعل ھذا البحث من العلم النافع
  .وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا
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  املبحث األول

  فضل الشيب

حتى ، والتقدیر، فصاحبھ محل التوقیر، ومیزة كبیرة في اإلسالم،  عظیمللشیب فضل
إال أن الشریعة ، والشیب وإن لم یكن من كسب العبد، )١(كان بعض السلف یفرحون بھ

بل أمرت باحترامھ؛ إذ نھت عن ، وأن فیھ األجر والثواب، وبیان منزلتھ، جاءت بفضلھ
  .لكونھ نورًا لصاحبھ یوم القیامة، نتفھ

  :واألدلة في بیان فضلھ كثیرة منھا ما یلي 

ال تنتفوا «: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم:  حدیث عبد اهللا بن عمرو قال .١
الشیب، فإنھ نور المسلم، ما من مسلم یشیب شیبة في اإلسالم إال كتب لھ بھا 

 .)٢(»حسنة، ورفع بھا درجة، أو حط عنھ بھا خطیئة
:  عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قالحدیث عمرو بن عبسة رضي اهللا .٢

 .)٣(»من شاب شیبة في سبیل اهللا كانت لھ نورًا یوم القیامة«
سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : حدیث كعب بن ُمّرة رضي اهللا عنھ قال .٣

 .)٤(»َمْن شاب شیبًة في اإلسالم كانت لھ نورًا یوم القیامة«:یقول
وحط ، ورفع الدرجة، التصریح بكتب الحسنة:(قال الشوكاني رحمھ اهللا

  .)٥()وأنھ من أسباب كثرة األجور، نداء بشرف الشیب وأھلھ، الخطیئة

                                                           

 .٦٨العمر و الشیب البن أبي الدنیا ص: انظر) ١(
وأبو داود، في كتاب الترجل، باب في نتف ، )٦٦٧٢(رقم الحدیث،  أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده)٢(

باب ما جاء  ،واب فضائل الجھادبنحوه في أب والترمذي، وسكت عنھ) ٤٢٠٢(الشیب، رقم الحدیث
والنسائي، في كتاب الزینة، باب  ،)١٦٣٤(رقم الحدیث، في فضل من شاب شیبة في سبیل اهللا

وابن ماجھ، في كتاب األدب، باب نتف الشیب، رقم  )٥٠٦٨(النھي عن نتف الشیب، رقم الحدیث
شرح ).سنحدیث ح:(قال البغوي، )٧/٢٥٣(، وصححھ ابن حبان في صحیحھ)٣٧٢١(الحدیث
 ).١/٢٩٢(وحسنھ كذلك النووي في المجموع ، )١٢/٩٥(السنة

والترم�ذي، أب�واب ف�ضائل الجھ�اد، ب�اب م�ا       ، )١٧٠٢٠(رق�م الح�دیث  ،  اإلمام أحم�د ف�ي م�سنده    أخرجھ) ٣(
ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح     :(، وق�ال )١٦٣٥(جاء في فضل من ش�اب ش�یبة ف�ي س�بیل اهللا، رق�م الح�دیث                

رق���م ، ث���واب م���ن رم���ى ب���سھم ف���ي س���بیل اهللا ع���ز وج���ل ، ادف���ي كت���اب الجھ���،والن���سائي، )غری���ب
 .)٣١٤٢(الحدیث

والترم�ذي، كت�اب ف�ضائل الجھ�اد، ب�اب م�ا ج�اء        ، )١٨٠٦٤(رقم الحدیث ، أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده    ) ٤(
ث�واب م�ن   ، كت�اب الجھ�اد  ، والنسائي، ف�ي  )١٦٣٤(في فضل من شاب شیبة في سبیل اهللا، رقم الحدیث      

 .)٣١٤٤(رقم الحدیث،  عز وجلرمى بسھم في سبیل اهللا
 ).١/١٥١(نیل األوطار) ٥(
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ففي حدیث أبي موسى األشعري ، وقد جاء األمر بإكرام ذي الشیبة المسلم
إن من إجالل اهللا «: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: رضي اهللا عنھ قال

سلم، وحامل القرآن غیر الغالي فیھ والجافي عنھ، وإكرام إكرام ذي الشیبة الم
  .)١(»ذي السلطان المقسط

  

، )٢()ویرغِّب في الطاعة، یمنع عن الغرور والخفة والطیش(والشیب 
جزى اهللا المشیب خیرًا :(حتى قال القائل، )٣()وسمة الوقار، حلیة العقل(وھو

  .)٤()فإنھ أناة
  .في ظھوره األجر والثواب كان كافیًاو، ولو لم یأت إال أنھ نور المسلم

   
  

                                                           

والبیھق��ي ف��ي ، )٤٨٤٣(رق��م الح��دیث، ب��اب ف��ي تنزی��ل الن��اس من��ازلھم  ، كت��اب األدب، أخرج��ھ أب��وداود) ١(
 ).٢/٢٧٧(وحسنھ ابن حجر في التلخیص الحبیر، )١٦٦٥٨(رقم الحدیث، )٨/٢٨٢(الكبرى

 ).٨٦/ ٢(التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) ٢(
 .٢٥٥اللطائف والظرائف ص) ٣(
 .٢٥٧اللطائف والظرائف ص) ٤(
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  املبحث الثاني

  ترك الشيب

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

ب ا  

  : تحریر محل النزاع
 .)١(ال اختالف بین أھل العلم في أن تغییر الشیب بغیر السواد جائز .١
 .)٢(اتفق أھل العلم على إباحة ترك الشیب وعدم صبغھ .٢
وال إنكار على من ترك تغییر شیبھ؛ ، یر السوادأنھ ال إنكار على من صبغ بغ .٣

إلجماع سلف األمة :(قال الطبري رحمھ اهللا، ألنھ لیس بمحرم فعًال وتركًا
ولكان تاركو التغییر قد أنكروا على المغیرین أو كان ... وخلفھا على ذلك

  .)٣()المغیرون قد أنكروا على تاركي التغییر
 )٤(اد أحسن، أو ترك الصبغ جملة أحسن؟ ھل الصبغ بغیر السو:  محل النزاع ھو

  :اختلف العلماء على ثالثة أقوال
، )٦(والشافعیة، )٥(وھو قول الحنفیة،  أنھ یستحب تغییر الشیب:القول األول

  .)٨(وقول عند المالكیة، )٧(والحنابلة
 واألقرب )٩(وھو قول عند المالكیة،  یباح تغییر الشیب وال یستحب:القول الثاني

  .)١٠(لدیھم
وھو مروي عن عمر رضي ، واألولى تركھ بال تغییر،  یكره تغییر الشیب:القول الثالث

أن ترك الشعر أبیض أولى من : ورأى آخرون :(قال الطبري رحمھ اهللا، )١١(اهللا عنھ

                                                           

، )١٧/١٦٧(والبی��ان والتح��صیل ، )٢/٢٩٩(واإلقن��اع ف��ي م��سائل اإلجم��اع  ، )٨/٤٣٩(االس��تذكار:انظ��ر) ١(
 ).١٣/٢٨١(والذخیرة

 ).٢/٢٩٩(واإلقناع في مسائل اإلجماع، ٢٦٦مراتب اإلجماع ص:انظر) ٢(
والتوض��یح ل��شرح الج��امع ، )٩/١٥٣(ب��ن بط�ال عل��ى ال��صحیح ش��رح ا: وانظ��ر، ٥١٨تھ�ذیب اآلث��ار ص ) ٣(

 ).٢٨/١٢٥(الصحیح
 ).١٣/٢٨١(والذخیرة، )١٧/١٦٧(والبیان والتحصیل، )٨/٤٣٩(االستذكار: انظر) ٤(
 ).٥/٣٧٧(والمحیط البرھاني، )١٠/١٩٩(المبسوط: انظر) ٥(
 ).١/٤٠٧(ومغني المحتاج، )١/٢٩٣(المجموع: انظر) ٦(
 ).١/١٦٤( وكشاف القناع، )١/١٢٥(المغني: انظر) ٧(
 ).٣/١٣٠٥(وعقد الجواھر الثمینة، )١٧/١٦٧(البیان والتحصیل: انظر)  ٨(
وش��رح زروق عل��ى م��تن   ، )٣/١٣٠٥(وعق��د الج��واھر الثمین��ة  ، )١٧/١٦٧(البی��ان والتح��صیل : انظ��ر) ٩(

 ).٢/١٠٤٥(الرسالة
 ).١/٤٤٧(وحاشیة العدوي، )٢/٤٥٤(شرح ابن ناجي على متن الرسالة: انظر) ١٠(
 ).١/٦٧(المعجم الكبیر للطبراني: انظر) ١١(
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یكسو اهللا العبد في وجھھ النور، ثم یطفئھ :(قال سعید بن جبیر رحمھ اهللا، )١()تغییره
  .)٣(!) أحدكم إلى نور جعلھ اهللا في وجھھ فیطفئھیعمد:(وقال، )٢()بالسواد؟

دا  

  :أدلة القول األول
  :استدل أصحاب القول األول بما یلي

إن «: حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال .١
في ھذا الحدیث من الفقھ (،)٤(»الیھود والنصارى ال یصبغون، فخالفوھم

 .)٥()ییر الشیباستحباب الصبغ، وھو تغ
 .)٦(»غیِّروا الشیب، وال تشبھوا بالیھود«:قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم .٢

ُأتي بأبي قحافة یوم الفتح ورأسھ ولحیتھ :  حدیث جابر رضي اهللا عنھ، قال .٣
وھذا أمر منھ ، )٨(»غیِّروا ھذا بشيء«:  فقال صلى اهللا علیھ وسلم)٧(مثل الثغام

قال أبو العباس القرطبي رحمھ ،  أحوالھ االستحبابوأقل، صلى اهللا علیھ وسلم
قال بھ جماعة من الخلفاء، والصحابة، لكن لم یصر . أمر بتغییر الشیب:( اهللا

 .)٩()أحٌد إلى أنھ على الوجوب، وإنما ھو مستحب
كان خضابنا مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ :قول طارق بن أشیم رضي اهللا عنھ .٤

 .)١١(ن، والزعفرا)١٠(وسلم الَوْرس
وخضبا بالحناء ، ثبت عن أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما أنھما غیَّرا الشیب .٥

 .وقد ُأمرنا باالقتداء بھما، )١٢(والَكَتم
 .)١٣(أن الخضاب من عالمات المسلمین .٦

                                                           

 .ولم یسم من قال بھ، )٩/١٥٢(شرح البخاري البن بطال: وانظر، ٤٩٦تھذیب اآلثار ص) ١(
 ).٢٥٠٣٢(برقم، رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ) ٢(
 ). ٢٠١٨٠(برقم، رواه عبدالرزاق في مصنفھ) ٣(
، كت�اب اللب�اس والزین�ة   ، وم�سلم ، )٥٨٩٩(رق�م الح�دیث   ، باب الخ�ضاب  ،  كتاب اللباس ، أخرجھ البخاري ) ٤(

 ).٢١٠٣(رقم الحدیث، باب في مخالفة الیھود في الصبغ، باب في صبغ الشعر وتغییر الشیب
 ).٦/١٩٧(اإلفصاح عن معاني الصحاح) ٥(
 ).٢٨/١٢٧(التوضیح: انظر. وحسنھ ابن الملقن، )١٤١٥(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده برقم) ٦(
ف��شبَّھ بی��اض ال��شیب  ، وھ��و أب��یض الثم��ر والزھ��ر  ، الثغ��ام:(أبوعبی��د القاس��م ب��ن س��الم رحم��ھ اهللا   ق��ال ) ٧(

 ).٢/٢٧٨(غریب الحدیث).بھ
 ).٢١٠٢(رقم الحدیث، باب في صبغ الشعر وتغییر الشیب، كتاب اللباس والزینة، أخرجھ مسلم)٨(
 ).٥/٤١٨(المفھم) ٩(
 ).ورس(مادة، الصحاح). لُغْمَرُة للوجھُیتخذ منھ ا، نبت أصفر یكون بالیمن: (الورس) ١٠(
رواه ):(٥/١٥٩(ق�ال الھیثم�ي ف�ي المجم��ع   ، )١٥٨٨٢(رق��م الح�دیث ، أخرج�ھ اإلم�ام أحم�د ف�ي م�سنده     ) ١١(

 ).أحمد، والبزار، ورجالھ رجال الصحیح خال بكر بن عیسى، وھو ثقة
  ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، كتاب الفضائل، أخرجھ مسلم) ١٢(

النھای��ة ف��ي غری��ب . ھ��و الوس��مة: أس��ود، وقی��ل،  الك��تم، وھ��و نب��ت یخل��ط م��ع الوس��مة، وی��صبغ ب��ھ ال��شعر  
 ).كتم(، الحدیث

 ).١٠/١٩٩(المبسوط : انظر) ١٣(
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  :أدلة القول الثاني
  

  :استدل أصحاب القول الثاني بما یلي
  

ب كما في أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یصبغ ما ظھر منھ من شی .١
إذ لو كان ، فدل على أن األمر مباح، )١(حدیث أنس رضي اهللا عنھ

 .الصبغ أفضل لفعلھ صلى اهللا علیھ وسلم
أن ھذا محل اختالف بین أھل العلم ھل خضب صلى اهللا علیھ : المناقشة

اختلف الصحابة في :(وسلم أو لم یخضب؟ قال ابن القیم رحمھ اهللا
فال یسلم ، )٢()خضب:  أبو ھریرةوقال. لم یخضب: خضابھ فقال أنس

قال ابن القیم رحمھ ، بل المثبت مقدم على النافي، األمر أنھ لم یخضب
قد شھد بھ غیر أنس رضي اهللا عنھ على النبي صلى اهللا علیھ :(اهللا

ثم إن ، )٣()وسلم أنھ خضب، ولیس من شھد بمنزلة من لم یشھد
 .إنھ لم یخضب لذا قیل )٤(الشیب فیھ صلى اهللا علیھ وسلم قلیل

قال ابن ، أن كثیرًا من الصحابة رضي اهللا عنھم لم یغیروا الشیب .٢
جاء عن جماعة كثیرة منھم أنھم لم یخضبوا وكل :(عبدالبر رحمھ اهللا

 .)٥()والحمد هللا، كما قال مالك، ذلك واسع
 

فقد جاء عن جمع ، ال یلزم من تركھم لھ أال یكون مستحبًا :المناقشة
  .ضي اهللا عنھم تغییر الشیب كما مضىمن كبار الصحابة ر

أنھ ال یظن بأولئك الجمع من الصحابة رضي اهللا عنھم ترك : الجواب
قال سلمة بن وردان رحمھ اهللا ، السنة بل والمحافظة على تركھا

رأیت أنس بن مالك، ومالك بن أوس ، وسلمة بن األكوع، وعبد :قال
 وسلم ال یغیرون كلھم صحب النبي صلى اهللا علیھ: الرحمن بن أشیم

: وقال بعد ذلك. منھم من في رأسھ سواد وبیاض! الشیب بشيء
 .فدل ھذا على أن األمر واسع ومباح، )٦(رؤوسھم ولحاھم بیض كلھا

                                                           

كت�اب  ، وم�سلم نح�وه  ، )٥٨٩٥(رق�م الح�دیث  ، باب م�ا ی�ذكر ف�ي ال�شیب    ،  كتاب اللباس ، أخرجھ البخاري ) ١(
 ).٢٣٤١(رقم الحدیث،  وسلمباب شیبھ صلى اهللا علیھ، الفضائل

 ).١/١٦٩(زاد المعاد) ٢(
 ).٣/١٠٣٧(العدة ألبي یعلى: وانظر، )٤/٣٣٦(زاد المعاد) ٣(
كت��اب ، وم��سلم، )٥٨٩٤(رق��م الح��دیث ، ب��اب م��ا ی��ذكر ف��ي ال��شیب    ،  كت��اب اللب��اس ، أخرج��ھ البخ��اري )٤(

 ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، الفضائل
 ).٢١/٨٤(التمھید) ٥(
 .٥٠٠تھذیب اآلثار ص) ٦(
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  :أدلة القول الثالث
  :استدل أصحاب القول الثالث بما یلي

قال سعید ، )١(»من شاب شیبة في سبیل اهللا كانت لھ نورًا یوم القیامة «:حدیث .١
فدل ، )٢(!)یعمد أحدكم إلى نور جعلھ اهللا في وجھھ فیطفئھ(بن جبیر رحمھ اهللا 

 .على أن ترك التغییر أولى
 . )٣(حدیث ابن مسعود أنھ صلى اهللا علیھ وسلم كان یكره تغییر الشیب .٢

أما :(قال القرطبي رحمھ اهللا، أنھ حدیث ال یصح:  األول:المناقشة من وجھین
  .)٤()بمعروففلیس : الحدیث الذي ذكروه

 .)٥(ُفسِّر بنتفھ ال بخضابھ وتغییره، أن تغییر الشیب ھنا :الثاني
وقد بدا في لحیتھ وعنفقتھ ورأسھ (أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم توفي  .٣

كان ھو أولى : الشیب، فلم یغیره بشيء من األصباغ، ولو كان تغییره االختیار
 .)٦()أن یكون قد آثر الذي ھو أفضل

أنھ لم یكن یخضب صلى اهللا علیھ ،  عدم التسلیم:األول، من وجھین: المناقشة
فقد كان عند أم سلمة رضي اهللا عنھا شعرًا من شعر النبي صلى اهللا ، وسلم

 صلى اهللا -إن النبي : قولھم:( قال القرطبي رحمھ اهللا، )٧(علیھ وسلم مخضوبًا
  .)٨()ب لم یخضب فلیس بصحیح، بل قد صحَّ عنھ أنھ خض-علیھ وسلم 

فقد سئل أنس رضي اهللا ، لم یغیره صلى اهللا علیھ وسلم لقلة الشیب: الثاني
، )٩(»لم یبلغ الشیب إال قلیًال«:أخضب النبي صلى اهللا علیھ وسلم؟ قال: عنھ

إنھ لم یبلغ ما یخضب، لو شئت أن أعد شمطاتھ في «: وفي لفظ قال
 .)١٠(»لحیتھ

ال «:  صلى اهللا علیھ وسلمقال رسول اهللا: حدیث أنس رضي اهللا عنھ قال .٤
 .  )١١(»تغیروا ھذه الشیبة، فمن كان مغیرًا ال محالة، فبالحناء والكتم

                                                           

 .مضى تخریجھ) ١(
 ). ٢٠١٨٠(برقم، رواه عبدالرزاق في مصنفھ) ٢(
ب�اب م�ا ج�اء ف�ي خ�اتم        ،  وأب�وداود كت�اب الخ�اتم     ، )٣٧٧٤(رق�م الح�دیث   ، أخرجھ اإلمام أحمد في المسند    ) ٣(

، )٥٠٨٨(ثرق�م الح�دی   ، الخ�ضاب بال�صفرة   ، كت�اب الزین�ة   ، والن�سائي ، )٤٢٢٢(رق�م الح�دیث     ، الذھب
 ).٢/٥٥٦(میزان االعتدال: انظر).منكر:(قال الذھبي، وأشار أبوداود إلى ضعفھ

 ).٥/٤١٨(المفھم) ٤(
 .١١١الترجل للخالل ص : انظر) ٥(
 .٤٩٦تھذیب اآلثار ص) ٦(
 ). ٥٨٩٧(رقم الحدیث، باب ما یذكر في الشیب، كتاب اللباس، أخرجھ البخاري) ٧(
 ).٥/٤١٨(المفھم) ٨(
كت��اب ، وم��سلم، )٥٨٩٤(رق��م الح��دیث ، ب��اب م��ا ی��ذكر ف��ي ال��شیب   ،  كت��اب اللب��اس ، لبخ��اريأخرج��ھ ا) ٩(

 ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، الفضائل
كت�اب  ، وم�سلم نح�وه   ، )٥٨٩٥(رقم الح�دیث  ، باب ما یذكر في الشیب    ،  كتاب اللباس ، أخرجھ البخاري ) ١٠(

 ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، الفضائل
 .وبّین ضعفھ، )٦/١١٦(وابن عدي في الكامل، ٥٠٥أخرجھ الطبري في تھذیب اآلثار ص) ١١(
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وما أنا بمغیر : ویقول، أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كان ال یغیر شیبتھ .٥
 .)١(شیبتي

وصح عنھ أنھ غیَّر ،  أن ذلك ال یصح عن عمر رضي اهللا عنھ:المناقشة
  .)٢(شیبھ

جمع من الصحابة رضي اهللا عنھم والتابعین أنھم كانوا ال یغیرون أنھ جاء عن  .٦
جاء عن جماعة كثیرة منھم أنھم لم :(قال ابن عبدالبر رحمھ اهللا، )٣(الشیب

  .)٤()یخضبوا
فلم یكن شیبھم كثیرًا، بل ربما كان ،  أن الذین اختاروا ترك تغییر شیبھم:المناقشة

  .)٥(السواد ھو الغالب
فقد جاء عن جمع من كبار الصحابة ، تركھم لھ أن یكون فعلھ مكروھًاأنھ ال یلزم من ك

  .رضي اهللا عنھم تغییر الشیب كما مضى

را  

وفعل كبار ، من أمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم، الراجح ھو القول األول؛ لظھور أدلتھ
اهللا السیما وأن والد أبي بكر الصدیق رضي ، أصحابھ رضي اهللا عنھم كأبي بكر وعمر

، قد ابیضَّ شعر رأسھ ولحیتھ من الكبر) ٦(عنھما شیخ كبیر قد جاوز التسعین من عمره
فدل على استحباب تغییر ، ومع ذلك وجَّھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بأن ُیغیَّر شیبھ

  .وھذا ال یعني أن تارك تغییر الشیب قد ارتكب مكروھًا بتركھ التغییر، الشیب
مھ اهللا إلى أن الحكم في تغییر الشیب من عدمھ ربما اختلف وقد نبھ ابن العربي رح

إن من الناس من یجمل شیبھ، فیكون ذلك ألیق بھ من :(باعتبار أحوال الناس فقال
  .)٧()الصبغ، ومن الناس من ال یجمل شیبھ ویستبشع منظره، فیكون الصبغ أجمل بھ

  .اهللا أعلمو، بیَّن الداللة، وعلى كل حال فالقول األول ظاھر البرھان
     

                                                           

إس�ناده فی�ھ   ):(١/١٥٢(قال ابن كثی�ر ف�ي م�سند الف�اروق    ، )٥٨(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر برقم     ) ١(
وس�ط بنح�وه، وفی�ھ س�وید     رواه الطبران�ي ف�ي الكبی�ر واأل      ):(٥/١٥٩(وقال الھیثمي في المجم�ع    ، )ضعف

 ).بن عبد العزیز، وھو متروك
 ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، كتاب الفضائل، أخرجھ مسلم) ٢(
، م�ن ك�ان یب�یض لحیت�ھ وال یخ�ضب     ، وم�صنف اب�ن أب�ي ش�یبة      ، )٥٢٦٧(مصنف عبدالرزاق رقم  : انظر) ٣(

 ).٨/٤٣٩(االستذكارو، ٤٩٦وتھذیب اآلثار ص، )٢٥٠٦٢  إلى٢٥٠٥٤(من رقم
 ).٢١/٨٤(التمھید) ٤(
 .٥١٨تھذیب اآلثار ص: انظر) ٥(
وع�اش أب�و قحاف�ة إل�ى خالف�ة      ، ھ�و أول مخ�ضوب ف�ي اإلس�الم       : ق�ال قت�ادة   :(قال ابن عبدالبر رحمھ اهللا    ) ٦(

عمر رض�ي اهللا عن�ھ، وم�ات س�نة أرب�ع ع�شرة وھ�و اب�ن س�بع وت�سعین س�نة، وكان�ت وف�اة ابن�ھ قبل�ھ،                        
 ).٣/١٠٣٦(االستیعاب).س، فرده على ولد أبي بكر رضي اهللا عنھفورث منھ السد

 ).٧/٤٨٩(المسالك في شرح موطأ مالك) ٧(
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ب اطا  

  ب ات

  ھل یشرع خضاب شعر المیت وتغییر شیبھ بغیر السواد بعد وفاتھ؟
  :اختلف العلماء على قولین

والمذھب عند ، )١(وھو مقتضى قول الشافعیة،  یستحب خضاب شعر المیت:القول األول
  .)٢(الحنابلة

ویمكن نسبة ، )٤(والمالكیة، )٣(نفیةوھو مقتضى قول الح،  ال یستحب ذلك:القول الثاني
  .كما مضى ذلك في المطلب األول، القول بالكراھة إلى سعید بن جبیر رحمھ اهللا

دا  

  :استدلوا بما یلي، أدلة القول األول
فھي لم تفرق بین ، بما مضى ذكره من األدلة الدالة على استحباب تغییر الشیب .١

 .الحي والمیت
أما المیت ، لك األدلة ھو الحي؛ ألنھ ھو المخاطب بھاأن المقصود بت: المناقشة

  .فال یوجھ إلیھ خطاب
، وھذا یدل على تزیین المیت، )٥()افعلوا بمیتكم ما تفعلون بعروسكم: (حدیث .٢

 .كما ُتزیَّن العروس
  .)٦(فال یصح االستدالل بھ، أنھ حدیث ال یعرف: المناقشة

  
  :استدلوا بما یلي، أدلة القول الثاني

فال حاجة إلى تأخیره وإھدار ، )٧(والمیت منتقل إلى الِبلى،  من الزینةأن ذلك .١
 .شيء من الحناء على مثل ذلك

                                                           

: انظ��ر. وعل��ى اس��تحباب تغیی��ر ال��شیب مطلق��اً ، تخریج��ًا عل��ى ق��ولھم باس��تحباب ت��سریح المی��ت وتزیین��ھ ) ١(
 ).٥/١٨٨(والمجموع ، )٣/٣١(البیان

 ).٢/٨٩(راداتوشرح منتھى اإل، )٦/٨٢(اإلنصاف: انظر) ٢(
مخت�صر الق�دوري   : انظ�ر ،  وال یق�ص ظف�ره  ، تخریجًا عل�ى ق�ولھم أن المی�ت ال ی�سرح ش�عره وال لحیت�ھ             ) ٣(

 ).١/٨٩(والھدایة، ٤٨ص
. وعل��ى ق��ولھم ف��ي ع��دم اس��تحباب تغیی��ر ال��شیب مطلق��اً      ، تخریج��ًا عل��ى ق��ولھم بكراھ��ة تقل��یم أظ��افره    ) ٤(

 ).١/٤٤٧(وحاشیة العدوي، )٣/٥١(التاج واإلكلیل:انظر
 ).٣/٣١(ذكره العمراني في البیان) ٥(
ھذا الحدیث غریب، ال أعلم من خرج�ھ بع�د البح�ث عن�ھ، وذك�ره الغزال�ي ف�ي         :(قال ابن الملقن رحمھ اهللا    ) ٦(

وال یح�ضرني م�ن خ�رج اآلخ�ر، وق�ال اب�ن       » افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحی�ائكم    «: بلفظ آخر » وسیطھ«
وق�ال الح�افظ أب�و ش�امة المقدس�ي ف�ي       . حث�ت عن�ھ فل�م أج�ده ثابت�اً       ب: » الوسیط«الصالح في كالمھ على     

الب�در  ). وما یتعلق بھ ھذا الحدیث مذكور في كثیر من كتب الفقھ، وھو غیر مع�روف          : » السواك«كتاب  
 ).٥/٢٠٤(المنیر

 )١/١٠٥(الجوھرة النیرة: انظر) ٧(
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ومع ، وھو ذاھب إلى البلى،  أن المیت یوضع علیھ الطیب ویحنط بھ:المناقشة
 .فكذلك خضاب شیبھ، )١(ذلك  یستحب

ع بدنھ إلى أن المأمور بفعل ذلك ھو الحي، فإذا مات انقطع األمر، ویصیر جمی .٢
 .)٢(البلى، إال عجب الذنب

السیما ، فكان مكروھًا، أن خضاب شیب المیت قد یؤدي إلى تساقط بعض الشعر .٣
أي ، )٣()عالم ُتِنصُّوَن میتكم: (وقد جاء عن عائشة رضي اهللا عنھا أنھا قالت

 .)٤(تسرحون شعره

  

را  

 ^ما مع أمر النبي السی، ولعل القول األول أقرب، القوالن لھما حظ من النظر
فنخالفھم أحیاًء وأمواتًا على ، بمخالفة الیھود والنصارى في أنھ ال یخضبون

وخاصة إذا كان المیت ممن یخضب ، ووفق ما جاء بھ الشرع، قدر المستطاع
  .في حال حیاتھ

                                                           

 ).٢/٢٤٦(والمبدع، )٥/٢٠٢(المجموع: انظر) ١(
 ).٥/٣٢٨(األوسط: انظر) ٢(
: انظ��ر. وحك��م علی��ھ باالنقط��اع اب��ن حج��ر رحم��ھ اهللا  ، )٦٢٣٢(ب��رقم، أخرج��ھ عب��دالرزاق ف��ي م��صنفھ ) ٣(

 ).١/٢٣٠(الدرایة
 ).٣/٥٤٨(السنن الكبرى للبیھقي: انظر) ٤(
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  املبحث الثالث

  تغيري الشيب بالسواد

  :تحریر محل النزاع
  

قال ابن حجر رحمھ ، )١(شیبھ بالسواداتفق أھل العلم على أن للمجاھد صبغ  .١
 .)٢()ویستثنى من ذلك المجاھد اتفاقًا: (اهللا

قال ابن القیم رحمھ ، )٣(أو تغریر الرجل، منع الصبغ بالسواد لتغریر المرأة .٢
  .)٤()فإنھ من الغش والخداع:(اهللا

  

  :وقد اختلف العلماء بعد ذلك في المسألة على أقوال
  

، )٦(والحسن، )٥(وبھ قال محمد بن سیرین، ب بالسواد یجوز صبغ الشی:القول األول
  .)١٠(والمالكیة، )٩(وھو قول عند الحنفیة، )٨(وغیرھم، )٧(وإسحاق بن راھویھ

وھو وجھ عند ، )١١(وھو الصحیح عند الشافعیة،  یحرم الصبغ بالسواد:القول الثاني
  .)١٤(والنووي، )١٣(وترجیح الماوردي، )١٢(الحنابلة

                                                           

وخ��الف أب��ویعلى رحم��ھ اهللا فجع��ل  ، )٥/٤٢٣(وإرش��اد ال��ساري، )٦/٤٢٢(حاش��یة اب��ن عاب��دین : انظ��ر) ١(
واآلداب ال�شرعیة الب�ن     ، ٣٠٧األحك�ام ال�سلطانیة ص    : انظ�ر .لمن�ع م�ن ذل�ك     المجاھد وغی�ره س�واء ف�ي ا       

 ).٣/٣٣٧(مفلح
 ).٦/٤٩٩(فتح الباري) ٢(
ح��رام ... لغ��رض التلب��یس والخ��داع  -أي ال��سواد-الخ��ضب ب��ھ :(وفی��ھ، )٥/٣٦٠(تحف��ة األح��وذي : انظ��ر) ٣(

 ).باالتفاق
 ).٤/٣٣٧(زاد المعاد) ٤(
 ع�ن الخ�ضاب بال�سواد؟       -یعن�ي اب�ن س�یرین     -نوا یسألون محمدًا    كا:(وفیھ، ٤٧٧تھذیب اآلثار ص  : انظر) ٥(

 ).ال أعلم بھ بأسًا: فیقول
 ).أن الحسن كان ال یرى بأسًا بالخضاب بالسواد:(وفیھ، ٤٧٥تھذیب اآلثار ص: انظر) ٦(
ال ب�أس ب�ھ إذا ل�م یغ�ّر     : ق�ال . سألت إسحاق عن الخضاب بال�سواد :(وفیھا، ٢٣١مسائل حرب ص : انظر) ٧(

ال ب�أس ب�ذلك     : ق�ال  الخ�ضاب بال�سواد للم�رأة؟     : قلت إلسحاق ):(٩/٤٧٤١( وفي مسائل الكوسج     ،)امرأة
 ).للزوج تتزین بھ لھ

 ).٥/٤١٩(والمفھم، )٣/٥٥(والموضوعات البن الجوزي، )٢١/٨٥(التمھید: انظر) ٨(
 ).٥/٣٧٧(المحیط البرھاني: انظر) ٩(
 ).٣/١٣٠٥(عقد الجواھر الثمینة: انظر) ١٠(
 ).٨/١٤٩(ونھایة المحتاج، )٩/٥٣٤(والنجم الوھاج، )٣/٢٣٤(ضة الطالبینرو:انظر) ١١(
 ).١/٢٥٨(واإلنصاف، )١/١٥٤(الفروع: انظر) ١٢(
وجعل منع الناس من الخ�ضاب بال�سواد م�ن       ، ٣٧٣واألحكام السلطانیة ص  ، )٢/٢٥٧(الحاوي  : انظر) ١٣(

 ).١/٢٩٤(المجموع للنووي: وانظر، عمل المحتسب
 ).١/٢٩٤(المجموع: انظر) ١٤(
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وقول عند ، )٣(والحنابلة، )٢(والمالكیة، )١(وھو المذھب عند الحنفیة،  یكره:القول الثالث
  .)٥(وقطع بھ ابن القیم ، )٤(الشافعیة

دا  

  :استدل أصحاب القول األول بما یلي
 .)٦(فھي لم تفرق بین الصبغ بالسواد وغیره، األدلة الدالة على تغییر الشیب .١

كما سیأتي في أدلة ، بالسواد أنھ قد ورد النھي عن تغییر الشیب :المناقشة
  .القول الثاني

إن «: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: حدیث صھیب رضي اهللا عنھ قال .٢
أحسن ما اختضبتم بھ لھذا السواد؛ أرغب لنسائكم فیكم، وأھیب لكم في صدور 

 .)٧(»عدوكم
ھو : أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ كان یأمر بالخضاب بالسواد، ویقول .٣

 .)٨(ن للزوجة، وأھیب في العدوأسك
قال ابن القیم ، جاء عن عدد من الصحابة رضي اهللا عنھم تغییر الشیب بالسواد .٤

صح عن الحسن والحسین رضي اهللا عنھما أنھما كانا یخضبان :(رحمھ اهللا
 .)٩()بالسواد

نسود : ویقول، وجاء عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنھ أنھ یخضب بالسواد 
  .)١٠(أصولھاأعالھا، وتأبى 

عن " تھذیب اآلثار " وذكر ابن جریر في كتاب :( قال ابن القیم رحمھ اهللا
عثمان بن عفان، وعبد اهللا بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، 

 أنھم یصبغون )١١()والمغیرة بن شعبة، وجریر بن عبد اهللا، وعمرو بن العاص
  .بالسواد

                                                           

 ).٢/٢٨٢(والجوھرة النیرة، )٥/٣٧٧(المحیط البرھاني: انظر)  ١(
 ).٢/٤٤٧(حاشیة العدوي، )٣/١٣٠٥(عقد الجواھر الثمینة:انظر) ٢(
 ).١/١٥٤(والفروع، )١/١٢٧(المغني: انظر) ٣(
 ).٣/٢٣٤(وروضة الطالبین، )١/٢٩٤(المجموع: انظر) ٤(
، فكرھھ جماعة م�ن أھ�ل العل�م     : وأما الخضاب بالسواد    :(قال رحمھ اهللا  ، )٦/١٠٤(تھذیب السنن : انظر) ٥(

 ).وھو الصواب بال ریب
 ).٢/٤٥٤(انظر شرح ابن ناجي على متن الرسالة) ٦(
وف�ي س�نده دف�اع ب�ن        ، )٣٦٢٥(رق�م الح�دیث   ، ب�اب الخ�ضاب بال�سواد     ، كت�اب اللب�اس   ، أخرجھ ابن ماج�ھ   ) ٧(

 اب������ن مفل������ح ف������ي اآلداب   ق������ال، )٨/٤٩١(تھ������ذیب الكم������ال : انظ������ر، دغف������ل ض������عیف الح������دیث  
 ).وھذا خبر ال یصح» ومكیدة للعدو، فإنھ آنس للزوجة، اخضبوا بالسواد«):(٣/٣٣٧(الشرعیة

 .وفي سنده من ال یعرف، )٨٣٣(ورقم، ٤٦٦أخرجھ الطبري في تھذیب اآلثار ص) ٨(
 ).٤/٣٣٧(زاد المعاد) ٩(
ق���ال الھیثم���ي ف���ي  ، )١٧/٢٦٨(والطبران���ي ف���ي الكبی���ر ، )٢٥٠٢٥(أخرج���ھ اب���ن أب���ي ش���یبة ب���رقم  ) ١٠(

وق���ال اب���ن عب���دالبر ف���ي   ، )وھ���و ثق���ة ، رجال���ھ رج���ال ال���صحیح خ���ال أب���ا غ���شانة   ):(٥/١٦٢(المجم���ع
وال خی�ر ف�ي األعل�ى إذا ف�سد          ... ن�سوِّد أعالھ�ا وت�أبى أص�ولھا         : ھو بیت محف�وظ ل�ھ     ):(٢١/٨٥(التمھید
 ).األصل

 .بتصرف یسیر) ٤/٣٣٧(زاد المعاد) ١١(
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لو ثبت فال قول ألحد مع رسول اهللا صلى و، في ثبوتھ عنھم نظر( أن:المناقشة
  .)١()ولو خالفھا من خالفھا، وسنتھ أحق باالتباع ، اهللا علیھ وسلم 

، قد صح ذلك عن بعضھم كالحسن والحسین وعقبة رضي اهللا عنھم: الجواب
ولذا لم ینكر ، بل ھم أولى الناس باتباعھا، وفعلھم لم یخالف السنة أو یبطلھا

 .فدل على إباحة األمر، فعلھمعلیھم بقیة الصحابة 
 في تغییر الشیب ^ولم یثبت نھي عن النبي ، أن األصل في األشیاء اإلباحة .٥

لم أسمع في ذلك شیئًا معلومًا، وغیر ذلك :(قال اإلمام مالك رحمھ اهللا، بالسواد
وترك الصبغ كلھ واسع إن شاء اهللا، لیس على : من الصبغ أحب إلي، قال

 .)٢()الناس فیھ ضیق
  .وسیأتي ذكرھا،  أنھ قد وردت أحادیث تدل على النھي:مناقشةال

  :استدلوا بما یلي، أدلة القول الثاني
ُأتي بأبي قحافة رضي اهللا عنھ یوم الفتح : حدیث جابر رضي اهللا عنھ قال .١

، غیروا ھذا بشيء«:ورأسھ ولحیتھ مثل الثغام فقال صلى اهللا علیھ وسلم
فھو یدل على ،  باجتناب السواد^ النبي فھذا أمر من، )٣(»واجتنبوا السواد

المختار التحریم؛ لقولھ صلى اهللا علیھ :(قال النووي رحمھ اهللا، التحریم
 .)٤()»واجتنبوا السواد«:وسلم

  :المناقشة من وجھین
وال یطرد ذلك في ، في حق من صار شیب رأسھ مستبشعًا( أن ھذا :الوجھ األول 

كنا نخضب بالسواد، إذ كان الوجھ :(قال الزھري رحمھ اهللا، )٥()حق كل أحد
  .)٦()جدیدًا، فلما نغض الوجھ، واألسنان تركناه

: فقد سئل الراوي عن جابر، مدرجة» واجتنبوا السواد« أن لفظ:الوجھ الثاني
  . )٧(ال : جنبوه السواد؟ قال: أقال

فقد قال ، ^أن اإلمام أحمد رحمھ اهللا نص على أنھا من قول النبي : والجواب
وأكره السواد؛ ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم :سمعت أبا عبد اهللا یقول: حنبل
  .)٨(فال یعجبني الخضاب بھ» وجنبوه السواد«:قال

  :والمناقشة من وجھین
وھ�و ثق�ة؛ لكن�ھ ینف�رد     ،  أن ھذه من روایة حنبل بن إسحاق رحمھ اهللا        :الوجھ األول 

، )١(م�ام اب�ن تیمی�ة رحم�ھ اهللا      كم�ا ق�ال اإل    ، بروایة أشیاء عن اإلمام أحمد یغرب فیھا      

                                                           

 ).٦/١٠٤(تھذیب السنن) ١(
 .باب ما جاء في صبغ الشعر، كتاب الشَّعر، الموطأ) ٢(
 ).٢١٠٢(رقم الحدیث، باب في صبغ الشعر وتغییر الشیب، كتاب اللباس والزینة، أخرجھ مسلم)٣(
 ).١٤/٨٠(شرح صحیح مسلم) ٤(
 ).١٠/٣٥٥(فتح الباري البن حجر) ٥(
وأخ�رج اإلم�ام أحم�د ف�ي        ، )١٠/٣٥٥(وفتح الباري البن حجر   ، )٢٨/١٣١(التوضیح البن الملقن  : انظر) ٦(

 .أن الزھري رحمھ اهللا كان یخضب بالسواد )٨٠٨٣(مسنده برقم
 ).١٤٦٤١(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده برقم) ٧(
 .١٤٠الترجل ص) ٨(
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وقد نب�ھ عل�ى   ، )٢()لھ مسائل كثیرة عن أحمد ویتفرد ویغرب     :(قال الذھبي رحمھ اهللا   
  .)٤(وابن رجب رحمھ اهللا، )٣(ذلك ابن القیم

وھو الذي ،  أن اإلمام أحمد رحمھ اهللا نص على الكراھة ال التحریم:الوجھ الثاني
 .كما مضى ذكره األقوال، علیھ مذھبھ

یكون «:یث ابن عباس رضي اهللا عنھما، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قالحد .٢
ال یریحون ، )٥(كحواصل الحمام، قوم في آخر الزمان یخضبون بھذا السواد

 .)٦(»رائحة الجنة
  .والوعید لمن فعل ذلك، فدل على حرمة الخضب بالسواد

  :والمناقشة من وجھین
ث یجعل الصبَغ بالسواد من كبائر  أن الوعید الوارد في الحدی:الوجھ األول

أنھ لم یسمع أن :(بل قال القرطبي رحمھ اهللا، )٧(وھذا لم یقل بھ أحد، الذنوب
فیحتمل أن یكون المعنى ال (وعلیھ، )٨()أحًدا من العلماء قال بتحریم ذلك

یریحون رائحة الجنة لفعل یصدر منھم أو اعتقاد، ال لعلة الخضاب، ویكون 
سیماھم التحلیق، وإن : فھم بالسیما كما قال في الخوارجالخضاب سیماھم، فعر

ال داللة فیھ :(وذكر ابن حجر رحمھ اهللا أنھ، )٩()كان تحلیق الشعر لیس بحرام
  .)١٠()بل فیھ اإلخبار عن قوم ھذه صفتھم، على كراھة الخضاب بالسواد

،  أنھ جاء عن جمع من الصحابة رضي اهللا عنھم الصبغ بالسواد:الوجھ الثاني
قد خضب جماعة من :(قال ابن الجوزي رحمھ اهللا، وعن كثیر من السلف

وخلق كثیر ، وسعد ابن أبي وقاص، والحسین، الحسن: منھم، الصحابة بالسواد
فأما أن یرتقى إلى درجة ، من التابعین، وإنما كرھھ قوم لما فیھ من التدلیس

  .)١١()التحریم إذ لم یدلس فیجب فیھ ھذا الوعید، فلم یقل بذلك أحد

                                                                                                                                                          

 ).٧٥و١/٧٤( االستقامة)١(
 ).٣/٥٢:( سیر أعالم النبالء)٢(
 .٣٩٥ مختصر الصواعق ص:انظر) ٣(
 ).٥/٩٧( و، )٢/١٥٦(فتح الباري:  انظر)٤(
مرق��اة ).ص��دره األس��ود : فإنھ��ا س��ود غالب��ا، وأص��ل الحوص��لة المع��دة، والم��راد ھن��ا      ؛ أي ك��صدورھا ) (٥(

 ).٧/٢٨٢٨(المفاتیح
ب��اب م��ا ج��اء ف��ي خ��ضاب  ، كت��اب الترج��ل ،وأب��وداود، )٢٤٧٠(أخرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده ب��رقم   ) ٦(

رق����م ،  ع����ن الخ����ضاب بال����سوادالنھ����ي، كت����اب الزین����ة، والن����سائي، )٤٢١٢(رق����م الح����دیث، ال����سواد
إس�ناده ق�وي إال   :(وق�ال اب�ن حج�ر رحم�ھ اهللا      ، )إس�ناده جی�د   :(قال ابن مفلح رحم�ھ اهللا     ، )٥٠٧٥(الحدیث

: انظ�ر ). فحكم�ھ الرف�ع  ، فمثل�ھ ال یق�ال ب�الرأي   ، وعل�ى تق�دیر ت�رجیح وقف�ھ    ، أنھ اختلف ف�ي رفع�ھ ووقف�ھ      
 ).٦/٤٩٩(وفتح الباري، )٣/٣٣٨(اآلداب الشرعیة

 ).٣/٥٥( الموضوعات البن الجوزي:انظر) ٧(
 ).٥/٤١٩(المفھم)  ٨(
 ).٣/٥٥(الموضوعات) ٩(
 ).١٠/٣٥٤(فتح الباري) ١٠(
 ).٥/٤١٩(وبنحوه في المفھم، )٣/٥٥(الموضوعات) ١١(
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صح عن الحسن والحسین رضي اهللا عنھما أنھما :(وقال ابن القیم رحمھ اهللا
 .)١()كانا یخضبان بالسواد

إن اهللا «:قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم: حدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال .٣
ھو الذي یسود شیبتھ : (والغربیب، )٢(»یبغض الشیخ الغربیب: تعالى

 .)٣()بالخضاب
 .الحدیث ضعیفأن  :المناقشة

من «:حدیث أبي الدرداء رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال .٤
 .)٤(»خضب بالسواد سود اهللا وجھھ یوم القیامة

  . أن الحدیث ال یصح:المناقشة
نھى رسول اهللا صلى اهللا علیھ :حدیث عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ قال  .٥

 .)٥(وسلم عن الخضاب بالسواد
 .ال یحتج بھ، لحدیث ضعیف أن ا:المناقشة

ما رأیت أحدًا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ : قال عطاء رحمھ اهللا .٦
 .)٦(وسلم یخضب بالسواد

وال ، فھو لم یر ذلك، فقد صدق رحمھ اهللا،  على فرض صحتھ عنھ:المناقشة
فقد صح عن بعض الصحابة رضي اهللا عنھم الصبغ ، یلزم منھ أنھ ال یوجد

  . ضىبالسواد كما م
فیكره كما ، وذلك تزویر وتغییر لخلق اهللا، أن تسوید الشعر یشبھ تكوُّن الِخْلقة .٧

 .)٧(والتفلج، والنمص، كره وصل الشعر
وأما كون الصبغ ،  أن ما كان تزویرًا وغشًا فھو خارج محل النزاع:المناقشة

ییر فھذا منطبق على الخضاب بغیر السواد ففیھ تغ، بالسواد فیھ تغییر لخلق اهللا
فال یدل ھذا على ، وكون الصبغ بالسواد فیھ مشابھة تكوُّن الِخلقة، كذلك

  . الحرمة؛ إذ ال دلیل على ذلك
  :استدلوا بما یلي، أدلة القول الثالث

فحملوا أحادیث النھي عن ، الجمع بین أدلة القول األول وأدلة القول الثاني .١
 لھا عن التحریم ھي وجعلوا الصارف، الصبغ بالسواد واجتنابھ على الكراھة

 .أدلة القول األول فیكون القول بالكراھة ھو المتعین جمعًا بین األحادیث

                                                           

 ).٤/٣٣٧(زاد المعاد) ١(
 ،)٤/٨٥(أخرجھ ابن عدي في الكامل) ٢(
أح�د رج�ال   " رش�دین ب�ن س�عد   "ف ل�ضع ، والح�دیث ض�عیف  ، )٩/٥٣٤(النجم الوھاج ف�ي ش�رح المنھ�اج       ) ٣(

 ).١/٢٦٨(التیسیر بشرح الجامع الصغیر :انظر. السند
وق���ال اب���ن ، )ھ���و ح���دیث موض���وع:( ق���ال عن���ھ أب���و ح���اتم، )٤/١٨٥(أخرج���ھ اب���ن ع���دي ف���ي الكام���ل) ٤(

 ).٣٥٥/ ١٠(وفتح الباري، )٦/١٥٧(العلل البن أبي حاتم: انظر).سنده لین:(حجر
 ).١/٣١٣(تخریج أحادیث اإلحیاء: انظر.وإسناده منقطع، )١/٣٤٠(أخرجھ ابن سعد في الطبقات) ٥(
 .٤٧٠أخرجھ الطبري في تھذیب اآلثار ص) ٦(
 .٢٣٨ص ، كتاب الطھارة، شرح العمدة البن تیمیة : انظر) ٧(
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إنما كره الصباغ بالسواد دون غیره؛ ألن فیھ صرف لون إلى لون مع (أنھ .٢
فال ، وإنما تغیر، ذھاب األول بخالف نحو الحناء، فإن األول لم یذھب جملة

 .)١()فرارهیتلبس الشیب على أحد باحمراره أو اص
السیما مع أن من ، وجمع بین األدلة، أن القول بالكراھة فیھ توسط بین القولین .٣

، العلماء من ذكر أن السلف ال یحملون النھي الوارد في المسألة على التحریم
إذ كان األمر من رسول اهللا :(قال الطبري رحمھ اهللا، وال األمر على الوجوب

النھي ...و، دبًا ال فرضًا، وإرشادًا ال إیجابًاصلى اهللا علیھ وسلم بتغییر ذلك ن
عن ذلك، من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان تكریھًا، ال تحریمًا؛ إلجماع 
سلف األمة وخلفھا على ذلك، وأن النھي من رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

 - فیما أمر بھ من ذلك -عن ذلك، لو كان على وجھ التحریم أو لو كان األمر 
كان على وجھ اإلیجاب، لكان تاركوا التغییر قد أنكروا على المغیرین أو كان 

-لكن األمر كان في ذلك كالذي وصفت ، المغیرون قد أنكروا على تاركي التغییر
 .)٢() فلذلك ترك بعضھم النكیر على بعض-إن شاء اهللا

را  

حة قول وجیھ؛ إذ لم والقول باإلبا، األمر فیما یظھر دائر بین الكراھة واإلباحة
حتى إن إمام دار الھجرة مالك بن ، یأت تحریم قاطع في حرمة الصبغ بالسواد

ما علمت فیھ النھي، وغیره أحسن : أنس سئل عن الخضاب بالسواد، فقال
  .)٣(منھ

السیما مع ثبوت الصبغ بالسواد عن ریحانتي النبي صلى اهللا علیھ وسلم وعن 
  .غیرھما رضي اهللا عنھم جمیعًا

وفي القول بھ جمع بین األدلة ، والقول بالكراھة ھو قول جمھور أھل العلم
 .المذكورة في المسألة

  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٢/٣٠٨(الفواكھ الدواني) ١(
امع والتوض��یح ل��شرح الج��، )٩/١٥٣(ش��رح اب��ن بط�ال عل��ى ال��صحیح : وانظ��ر، ٥١٨تھ�ذیب اآلث��ار ص ) ٢(

 ).٢٨/١٢٥(الصحیح
 ).١٨/١٩٨(البیان والتحصیل) ٣(
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  املبحث الرابع

  صبغ الشعر بالبياض

فإنھ ، إن كان الصبغ بالبیاض ألجل التغریر والخداع والكذب: تحریر محل النزاع
  .)١(حرام

 اختلف أھل العلم في المسألة فقد، أما مجرد صبغ الشعر بالبیاض من غیر تغریر
  :على قولین
  .)٤(والحنابلة، )٣(ومقتضى قول الحنفیة، )٢(وھو قول الشافعیة،  الكراھة:القول األول
  .)٥(وھو قول المالكیة،  اإلباحة:القول الثاني

  :استدل أصحاب القول األول بما یلي: األدلة
غ الشعر ال بطلبھ وصب، أن األحادیث جاءت بالحث على تغییر الشیب .١

 .)٦(بالبیاض
وطلبًا للتعظیم ، وتقدُّم العمر، أن في الصبغ بالبیاض إیھامًا في كبر السن .٢

 .)٧ (فكان مكروھًا، واستعجاًال للشیخوخة، والتوقیر وقبول الحدیث
 .)٨(بل الشیب معدود من الشَّْین، أنھ ال زینة في الشعر األبیض .٣

  :أدلة القول الثاني
فالكراھة قاصرة علیھ فقط ، الصبغ بالسوادأن األحادیث جاءت بكراھة  .١

 .)٩ (دون غیره
 .فال یعدل عنھا إال بدلیل، أن األصل اإلباحة .٢

                                                           

  ).٢/٣٠٧(والفواكھ الدواني، )٥/٣٦٠(تحفة األحوذي: انظر) ١(
فق��د وج��د م��ن بع��ض الن��اس م��ن  ی��صبغ ش��عره ، وم��سألة التغری��ر بال��صبغ بالبی��اض لی��ست م��سألة افتراض��یة

لعلم�ھ أنھ�م ال یزوج�ون    ، فیخط�ب م�ن بع�ض البل�دان    ، بالبیاض؛ لیظھر نفسھ أنھ كھل قد قارب الخمسین     
وھ�ذه واقع�ة ق�د    ، فیرغب�ون ف�ي تزویج�ھ     ، فیظھر نفسھ بأن�ھ ق�د ج�اوز مرحل�ة ال�شباب           ، الشباب إال بكلفة  

 .سئلُت عنھا
 ).٦/١٤٤(ومغني المحتاج، )٩/٥٣٤(والنجم الوھاج، )٣/٢٣٥(روضة الطالبین: انظر) ٢(
والمح�یط  ، )١٠/١٩٩(المب�سوط : انظ�ر . ل�ھ وع�دم ترك�ھ عل�ى حا   ، تخریجًا على استحبابھم لتغییر ال�شیب   ) ٣(

 ).٥/٣٧٧(البرھاني
  ).١/٦٧(وغایة المنتھى، )١/١٢٥(المغني: انظر. تخریجًا على قولھم في استحباب تغییر الشیب) ٤(

وإن دل�س بم�ا ال   :(فق�الوا ، علمًا أن الحنابلة نصوا على مسألة تبییض الشعر ف�ي م�سألة بی�ع جاری�ة أو العب�د                 
: انظ��ر).ی��یض ال��شعر، وت��سبیطھ، ف��ال خی��ار للم��شتري، ألن��ھ ال ض��رر ف��ي ذل��ك      یختل��ف ب��ھ ال��ثمن، كتب  

 ).٧/٤٣٩(وكشاف القناع، )٤/٨٠(والمبدع، )٣/١٢١(الكافي
فق���د ، )٤٤٧و٢/٤٤٦(وحاش���یة الع���دوي ، )٢/٣٠٨(والفواك���ھ ال���دواني ، )٣/١٢٢٢(المعون���ة: انظ���ر) ٥(

 .بیاضونص العدوي على إباحة الصبغ بال، حصروا الكراھة في السواد فقط
 .فال حاجة إلعادتھا ھنا، مضى ذكر عدد من األحادیث التي تدل على استحباب تغییر الشیب) ٦(
 ).١/٢٩١(المجموع) ٧(
 ).٧/٣٢٤(بدائع الصنائع) ٨(
 ).٢/٤٤٦(حاشیة العدوي) ٩(
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،  أنھ وردت األحادیث في الحث على تغییر الشیب ال إبقائھ:المناقشة
  .فكان الصبغ بالبیاض مخالفًا للسنة الواردة في تغییر البیاض

را  

وذلك ، وأن الصبغ بالبیاض مكروه، ألولالذي یظھر أن الراجح ھو القول ا
ألن الشیب لیس من باب التزین بل لما سئل أنس رضي اهللا عنھ عن شیب 

أشین : قیل ألنس، )١(ما شانھ اهللا ببیضاء: النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال
  .)٢(كلكم یكرھھ:ھو؟ قال

  فأعجب لشيء على البغضاء محبوب... الشیُب ُكْرٌه وُكْرٌه أن نفارقھ (
ووجود المشیب ، ویبغضھ لما فیھ من زوال الشباب النافع، فھو یكره الشیب

وفي عدمھ من ، وھو یحبھ أیضًا ویكره عدمھ لما فیھ من وجود الحیاة، الضار
  .)٣()الفناء

وألن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم حث على مخالفة الیھود في كونھم 
لبیاض؟ قال فكیف بصبغ سواد الشعر با، ال یصبغون بیاض شعورھم
یعني -فإنھ إذا نھى عن التشبھ بھم :( اإلمام ابن تیمیة رحمھ اهللا

 في بقاء بیض الشیب الذي لیس من فعلنا، فألن ینھى عن -الیھود
  .)٤()إحداث التشبھ بھم أولى

ونقل ، )٥(ذكر ابن مفلح رحمھ اهللا أن اإلكثار من الكافور یسرع بالشیب: فائدة
  .)٦(ُتعجِّل الشیبرحمھ اهللا أن كثرة الكالم 

  

                                                           

  ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، كتاب الفضائل أخرجھ مسلم في) ١(
ل�م یك�ن ش�یبھ كثی�رًا بیِّن�ًا      : أي" م�ا ش�انھ اهللا ببی�ضاء   : "ق�ول أن�س رض�ي اهللا عن�ھ        :(ھ اهللا قال القرطبي رحم  

حتى تزول عنھ بھجة الشباب، ورونقھ، ویلحق بالشیوخ، الذین یكون ال�شیُب لھ�م عیب�ًا، فإنَّ�ھ ی�دّل عل�ى          
  . ضعفھم، ومفارقة قوة الشباب ونشاطھ

سیر زاده ذل��ك ف��ي ع��ین الن��اظر إلی��ھ أبھ��ة، وت��وقیرًا،    أن م��ا ظھ��ر علی��ھ م��ن ال��شیب الی��   : ویحتم��ل أن یری��د 
 ).٦/١٣٣(المفھم).وتعظیمًا

 ).١٢٠٥٤(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده برقم) ٢(
 ).١٩/٢٩٩(مجموع الفتاوى البن تیمیة) ٣(
 ).١/٢٠٣(اقتضاء الصراط المستقیم) ٤(
 ).٤/٣٧٦(وزاد المعاد، )٢/٤٠٢(اآلداب الشرعیة: انظر)  ٥(
 ).٢/٣٧٥(داب الشرعیةاآل: انظر) ٦(
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  املبحث اخلامس

  نتف الشيب

  :اختلف أھل العلم في نتف الشیب على قولین

  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعیة، )١(وھو مذھب المالكیة،  الكراھة:القول األول

ولو قیل :(قال النووي رحمھ اهللا، )٤(وھو احتمال عند الحنابلة،  التحریم:القول الثاني
  .)٦(وذھب إلیھ الشوكاني رحمھ اهللا ، )٥()لم یبعد، الصحیحیحرم للنھي الصریح 

وقیده بعضھم بأال یكون على وجھ ، )٧(وھو المذھب عند الحنفیة، اإلباحة: القول الثالث
  .)٩(وحمل بعضھم اإلباحة على نتف القلیل، )٨(التزین فیكره

دا  

  :استدل أصحاب القول األول بما یلي

إنھ نور «:لم نھى عن نتف الشیب وقالأن النبي صلى اهللا علیھ وس .١
 . )١٠(»المسلم

فقال رجل ، )١١(»من شاب شیبة في سبیل اهللا كانت لھ نورًا یوم القیامة«حدیث .٢
من «:فإن رجاًال ینتفون الشیب فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عند ذلك

 .)١٢(»شاء فلینتف نوره
شیبھ؛ ألنھ نور لھ یوم  أن المسلم منھي عن نتف :وجھ الداللة من الحدیثین

وھذا النھي النھي محمول على الكراھة؛ ألنھ علق النتف على ، القیامة
 . المشیئة

                                                           

 .٢٩٣والقوانین الفقھیة ص، )٣/١٣٠٥(وعقد الجواھر الثمینة، )١٧/٣٩٩(البیان والتحصیل: انظر) ١(
 ).١/٤٠٧(ومغني المحتاج، )٣/٢٣٤(وروضة الطالبین، )١/٢١٩(التھذیب: انظر) ٢(
 ).١/١٦٣(وكشاف القناع، )١/٢٥٦(واإلنصاف، )١/١٢٤(المغني: انظر) ٣(
 ).١/٢٥٦(واإلنصاف، )١/١٥٣(فروعال: انظر) ٤(
 ).١/٢٩٢(المجموع) ٥(
 ).١/١٥٠(نیل األوطار: انظر) ٦(
 .٦٦٤والدر المختار ص، )٤/٧٣(البنایة شرح الھدایة: انظر) ٧(
 ).٦/٤٠٧(و، )٢/٤١٨(حاشیة ابن عابدین: انظر) ٨(
 .٥٢٦حاشیة الطحطاوي ص: انظر) ٩(
 .مضى تخریجھ) ١٠(
 .مضى تخریجھ) ١١(
، والطبران���ي ف���ي المعج���م الكبی���ر  ، )٢٣٩٥٢(رق���م الح���دیث ، ه اإلم���ام أحم���د ف���ي م���سنده  أخ���رج ھ���ذ) ١٢(

فی�ھ اب�ن لھیع�ة، وحدیث�ھ ح�سن وفی�ھ ض�عف،         ):(٥/١٥٨(وقال الھیثمي في مجمع الزوائ�د     ، )٧٨٣(برقم
 ).وبقیة رجالھ ثقات
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 .)١( أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان یكره تغییر الشیب .٣
  

؛ ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم أمر )٢( أن المراد بتغییر الشیب ھنا نتفھ:وجھ الداللة
 .بتغییر الشیب

ُیكره أن ینتف الرجل الشعرة البیضاء من : ك رضي اهللا عنھقول أنس بن مال .٤
 .)٣(رأسھ ولحیتھ

كان إبراھیم صلى اهللا علیھ وسلم أول الناس : قال سعید بن المسیب رحمھ اهللا .٥
وقار یا إبراھیم، : یا رب ما ھذا؟ فقال اهللا تبارك وتعالى: رأى الشیب، فقال

 .)٤(یا رب زدني وقارًا: فقال
ما دعا إبراھیم صلى اهللا علیھ وسلم بھ الزیادة فیھ ال ینبغي  ( أن:وجھ الداللة

  .)٥()ألحد أن ینقصھ من نفسھ
  :المناقشة من وجھین

  . أن ھذا من قول سعید بن المسیب رحمھ اهللا فلیس لھ حكم الرفع:األول
ولذا استدل الحسن البصري ،  أن الشیب موجود قبل إبراھیم علیھ السالم:الثاني

أول من رأى الشیب إبراھیم علیھ السالم، : ى إبطال قول من قالعل(رحمھ اهللا 
اُهللا الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف {: بعموم قول اهللا عز وجل

  .)٦(])٥٤: سورة الروم[} ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َضْعفًا َوَشْیَبًة
 .)٧(فیكره عمل ذلك،  الِخْلقةأن في النتف تغییرًا في .٦

  
  :أدلة القول الثاني
  :استدلوا بما یلي

 .وأن النھي للتحریم؛ إذ ھو األصل فیھا، مضى من أدلة النھي عن نتف الشیب .١
فیكون للكراھة كما ، أنھ ورد ما یصرف حمل النھي على التحریم: المناقشة

  .مضى
 . مكروھًافیكون محرمًا ال، أن في النتف تغییرًا في ِخلقة اهللا .٢

وتلك ، ومن شعر الشارب، أن النتف للشیب قد یكون من شعر الرأس: المناقشة
  .فیجوز نتفھا؛ لكن كره لما للشیب من الفضل، شعور یجوز جزوھا

                                                           

 .مضى تخریجھ) ١(
 .١١١والترجل ص، )٦/٩٢(مسند اإلمام أحمد: انظر) ٢(
 ).٢٣٤١(رقم الحدیث، باب شیبھ صلى اهللا علیھ وسلم، اب الفضائلكت، أخرجھ مسلم) ٣(
رق�م  ، باب ما ج�اء ف�ي ال�سنة ف�ي الفط�رة     ، كتاب صفة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، رواه مالك في الموطأ ) ٤(

 ).٤(األثر
 ).١٧/٣٩٩(البیان والتحصیل) ٥(
 ).١/٣٩٧(فتح الباري البن رجب) ٦(
 ).١٠/٣٥٥(فتح الباري البن حجرو، )٢٢/٥١(عمدة القاري: انظر) ٧(



 - ٥١٦٤ -

  :أدلة القول الثالث
  :استدلوا بما یلي

أنھ لم یصح شيء عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في النھي عن نتف  .١
  .)١(الشیب

  .أنھ ثبت النھي عن نتف الشیب كما مضى في األدلة :المناقشة
ما أعلم : عن نتف الشیب؟ فقال: سئل اإلمام مالك رحمھ اهللا، أن األصل اإلباحة .٢

 .)٢(حرامًا، وتركھ أحب إلي من نتفھ
  .فال یصح التمسك باألصل، قد وردت أحادیث بالنھي عن فعل ذلك :المناقشة

  

را  

ولقول أنس رضي اهللا ، ھة نتف الشیب؛ لقوة أدلتھالراجح ھو القول األول كرا
فیكره للمسلم أن ، ولورود الفضل في الشیب، عنھ الصریح في كراھة ذلك الفعل

  .یفرط في مثل ذلك
   .)٣()ال فرق بین نتفھ من اللحیة والرأس:( قال النووي رحمھ اهللا:تنبیھ

  

                                                           

 .١٢٤المغني عن الحفظ والكتاب ص: انظر) ١(
 ).١٧/٣٩٩(البیان والتحصیل: انظر) ٢(
 ).١/٢٩٣(المجموع) ٣(
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 املبحث السادس

  لتدليس يف بيع اجلارية ذات الشيبا

فھل ، فیخضبھ بالسواد، أن یبیع جاریة قد ظھر الشیب في شعرھا :مسألةصورة ال
  یكون للمشتري خیار أو أن الشیب لیس بعیب فال یثبت بھ الخیار؟

عیب بغیر :(قال المازري رحمھ اهللا، اتفق أھل العلم على الشیب الكثیر عیب في الجاریة
  .)٢(ون لھ خیارفیك، فإذا خضب بالسواد فقد دلَّس على المشتري، )١()خالف

  :فقد اختلف أھل العلم في كونھ عیبًا على قولین، أما إذا كان الشیب قلیًال

وقول ، )٤(األظھر عند المالكیة، )٣(وھو قول الحنفیة، أنھ عیب :القول األول
  .)٦(والحنابلة، )٥(الشافعیة

  .)٧(وھو قول عند المالكیة، أنھ لیس بعیب :القول الثاني

دا  

  : القول األول بما یلياستدل أصحاب

أن كان في غیر ، أن ھذا الشیب ال یخلو إما داللة على الكبر إن كان في أوانھ .١
 . )٨(أوانھ فھو داللة على الداء

 .)٩(ویختلف بسببھ الثمن، أنھ ینقص القیمة المالیة .٢
 . )١٠(أن الشیب مكروه في مثل ھذه الصورة .٣

                                                           

 ).٥/٤٣٣(التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب: وانظر، )٢/٧١٠(شرح التلقین) ١(
والج��امع ، )٢/٧١٠(وش��رح التلق��ین، )٢/٤٣(ومجم��ع األنھ��ر، )٢/١٩(االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار : انظ��ر) ٢(

، )٣/٤٥١(والتعلیق��ة الكبی��رة ، )٦/٩١(واإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء  ، )١٤/١٤١(لم��سائل المدون��ة 
 ).٦/٢٢٣(والمغني

 ).٥/١٥(وحاشیة ابن عابدین، )٢/٩٤(تحفة الفقھاء: انظر) ٣(
 ).٥/١٢٨(وشرح مختصر خلیل للخرشي، )٧/١٧٧(ومناھج التحصیل، )٩/٤٤١٢(التبصرة: انظر) ٤(
 ).٤/٣٤(و نھایة المحتاج، )٦/٩١(اإلشراف: انظر) ٥(
 ).٤/٨٠(والمبدع، )٦/٢٢٣(المغني: انظر) ٦(
 ).٧/١٧٧(ومناھج التحصیل، )١٤/١٤١(الجامع: انظر) ٧(
 ).٥/١٥(حاشیة ابن عابدین: انظر)  ٨(
 ).٦/٢٢٣(المغني: انظر) ٩(
 ).٩/٤٤١٢(التبصرة: انظر) ١٠(
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  :دلیل القول الثاني
فال ، والغالب ھنا السالمة، فالحكم للغالب، أن الیسیر ال یدل على شيء

  .)١(یعد عیبًا
، وھذا الشیب القلیل منقص لھ، أن ما أنقص الثمن فھو عیب: المناقشة

  !وإال فلم خضب شیبھا بالسواد؟

را  

 . وكون الشیب في مثل ھذه الحالة مستكره، الراجح ھو القول األول؛ لظھور أدلتھ

  
 

                                                           

 .)٥/٦١(الذخیرة: انظر) ١(
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  املبحث السابع

  .)١(ه فنبت الشعر أبيضحلق رأس غري

اختلف قول أھل العلم فیمن حلق رأس إنسان فنبت الشعر أبیض ھل تعتبر جنایة 
  :یجب فیھا شيء أو ال؟ على قولین

وھو قول ، وإن كان عبدًا یجب ما نقصھ،  أنھ ال یجب شيء إذا كان حرًا:القول األول
  .)٢(أبي حنیفة

وھو ، )٣(أبي یوسف ومحمد بن الحسنوھو قول ،  أنھ تجب فیھ حكومة:القول الثاني
  . )٧(والحنابلة، )٦(والشافعیة، )٥(وھو مقتضى قول المالكیة، )٤(الصحیح عند الحنفیة

  :األدلة

  :استدل صاحب القول األول بما یلي

فإن ، فال یجب بھ أرش بخالف العبید، جمال وكمال في األحرار(أن الشیب  .١
 .)٨()الشیب فیھم عیب

 .)٩(فال یجب بھ شيء، بل ھو وقار، ي الحرأن الشیب لیس بعیب ف .٢

                                                           

وب����دائع ، )٣/١١٣(تحف����ة الفقھ����اء: انظ����ر.ھ����ذه الم����سألة ل����م أق����ف عل����ى م����ن ذكرھ����ا إال الحنفی����ة   ) ١(
 ).٧/٣٢٤(الصنائع

 ).٢/١٢٩(والجوھرة النیرة، )٣/١١٣(تحفة الفقھاء: انظر) ٢(
 ).٨/٣٧٨(والبحر الرائق، )٧/٣٢٤(بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 ).٦/٥٧٧(حاشیة ابن عابدین: انظر) ٤(
الن����وادر : انظ����ر. عل����ى ق����ولھم ف����ي اص����فرار ال����سن أو احمرارھ����ا بع����د االعت����داء علیھ����ا     تخریج����ًا ) ٥(

 ).٣/١١١٥(وعقد الجواھر الثمینة، )١٣/٤٠٧(والزیادات
، )٣/٢٢٧(المھ��ذب: انظ��ر. فی��ھ حكوم��ة، تخریج��ًا عل��ى ق��ولھم  ف��یمن اعت��دى عل��ى س��ن فنبت��ت ص��فراء ) ٦(

 ).١١/٣٧٣(والبیان
: انظ����ر. ففی����ھ حكوم����ة ،  عل����ى ال����سن فاص����فرَّت أو احم����رَّت  تخریج����ًا عل����ى ق����ولھم ف����ي االعت����داء  ) ٧(

 ).١٣/٤١٠(وكشاف القناع ، )١٢/١٣٧(المغني
 ).٧/٣٢٤(بدائع الصنائع) ٨(
 ).٣/١١٣(تحفة الفقھاء: انظر) ٩(
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  :واستدل أصحاب القول الثاني بما یلي
  

المقصود من الشعر الزینة، والزینة معتبرة في األحرار، وال زینة في (بأن  .١
فالبیاض یشین الحر في ، )١()فال یقوم النابت مقام الفائت، الشعر األبیض

 .)٢(والعبد تنتقص بھ قیمتھ، غیر أوانھ
  .)٣(ونقص بھ الجمال، ھب الكمالأنھ أذ .٢

  

را  

فإنھ لما قیل ، فإن ظھور الشیب مكروه ال تحبھ النفوس، الراجح ھو القول الثاني
  . ال كمال، فدل على أنھ نقص، )٤(كلكم یكرھھ:أشین ھو؟ قال: ألنس رضي اهللا عنھ

                                                           

 ).٧/٣٢٤(بدائع الصنائع) ١(
 ).١١/٣٧٣(والبیان، )٨/٣٧٨(البحر الرائق: انظر) ٢(
 ).١٢/١٣٧(والمغني، )٣/٢٢٧(المھذب: انظر) ٣(
 .مضى تخریجھ) ٤(
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  املبحث الثامن

  استعمال ما يؤخر ظهور الشيب

  :لكن األمر ال یخلو مما یلي، م في المسألةلم أقف على كالم ألھل العل
التفاق الفقھاء ، فھذا جائز، أن یكون ما ُیستعمل لتأخیر ظھور الشیب مباحًا .١

وقد حكى اإلجماع على إباحتھ غیر واحد من ، )١(على إباحة التداوي بالمباحات
 .)٢(أھل العلم

 :فھذا ال یجوز استعمالھ مطلقًا لما یلي، أن یكون التداوي بمحرم .٢
 .)٣(السیما مع كفایة المباح عنھ،  اتفاق الفقھاء على تحریم ذلك .١
 .أن ظھور الشیب لیس داًء حتى یرتكب المحرم ألجلھ .٢
 .)٤(»َما َنَھْیُتُكْم َعْنُھ، َفاْجَتِنُبوُه«: ^ عموم قولھ  .٣
 حدیث طارق بن سوید الجعفي رضي اهللا عنھ أنھ سأل النبي صلى اهللا  .٤

إنھ لیس «:إنما أصنعھا للدواء، فقال: ه، فقالعلیھ وسلم عن الخمر، فنھا
 .)٥(»بدواء، ولكنھ داء

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدیث أبي الدرداء رضي اهللا عنھ أنھ قال .٥
 .)٦(»تداووا وال تداووا بحرام«: علیھ وسلم

فھذه األدلة تدل على تحریم استعمال المحرم في منع ظھور الشیب أو تأخیر 
  .ظھوره

  .)٧( القیم رحمھ اهللا أن زیت الزیتون یبطئ الشیبذكر ابن:فائدة
  

                                                           

وعق���د ، )٢/٤١٩(والتفری���ع، )١٢/٢٦٧(والبنای���ة ش���رح الھدای���ة، )٥/٣٧٢(المح���یط البرھ���اني: انظ���ر) ١(
وال�������نجم ، )٢/٩٦(وروض�������ة الط�������البین ، )٥/١٠٦(والمجم�������وع، )٣/١٣٠٣(الج�������واھر الثمین�������ة 

 .١٧٢والروض المربع ص، )٢/٢١٧(والمبدع، )٣/٩٤(الوھاج
 ).٤/٧(وكشاف القناع، )٣/٤٦٦(لمقدمات الممھداتوا، )٤/٣٨١(الھدایة: انظر) ٢(
، )٣/٢٣٩(والبح��ر الرائ��ق، )١٠/٦٧(والعنای��ة ش��رح الھدای��ة، ٢٤٩و، ٣٩مرات��ب اإلجم��اع ص: انظ��ر) ٣(

والمجم���وع ، )١٧/٣٢٧(ونھای���ة المطل���ب ، )٤/١١٢(وال���ذخیرة، )٣/١١٧٧(وعق���د الج���واھر الثمین���ة 
 ).٦/٦٩٤(وشرح الزركشي، )١٣/٣٤٣(والمغني، )٩/٥٠(

، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة   ، أخرجھ البخاري ) ٤(
رق����م  ، ب����اب ت����وقیره ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم    ، كت����اب الف����ضائل ، وم����سلم، )٧٢٨٨(رق����م الح����دیث 

 ).١٣٣٧(الحدیث
 .)١٩٨٤(رقم الحدیث، باب تحریم التداوي بالخمر، كتاب األشربة، أخرجھ مسلم) ٥(
، وس���كت عن���ھ، )٣٨٧٤(رق���م الح���دیث، ب���اب ف���ي األدوی���ة المكروھ���ة، كت���اب الط���ب، أخرج���ھ أب���وداود) ٦(

ق�ال  ، )١٩٦٨١(رق�م الح�دیث  ، )١٠/٩(والبیھق�ي ف�ي الكب�رى    ، )٢٤/٢٥٤(والطبراني في المعج�م الكبی�ر     
 ).رواه الطبراني ورجالھ ثقات):(٥/٨٦(الھیثمي في مجمع الزوائد

 ).٤/٢٩١(زاد المعاد: انظر)  ٧(
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  اخلامتة

  :والصالة والسالم على نبیھ أما بعد، والشكر لھ على فضلھ، الحمد اهللا على تیسیره

، وقد برزت من البحث مسائل مھمة، فھذه الخاتمة وأسأل اهللا أن یحسن لنا الخاتمة
  :وفوائد مفیدة وھي كالتالي

 .فالمسلم یحتسب ذلك عند اهللا، وأجر یوم القیامة، أن الشیب لھ فضل كبیر .١
امتثاًال ، لكن األفضل أن یخضبھ، أن عدم صبغ الشیب وتركھ على حالھ مباح .٢

 .ألمر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
 . فحكمھ حكم الحي، أن خضاب شیب المیت مشروع .٣
نھ لم فإ، ومن صبغ بھ، وخروجًا من الخالف، أن الصبغ بالسواد مكروه احتیاطًا .٤

 . یرتكب محرمًا
 .ال سیما وأنھ لیس زینة یتزین بمثلھ، صبغ الشعر األسود بالبیاض مكروه .٥
 .فیكره نتفھ، قد جاء النھي عن نتف الشیب .٦
  .إذ الشیب فیھا عیب،  یحرم التدلیس في بیع الجاریة ذات الشیب .٧
  .فإن علیھ غرامة مقدار جنایة، من جنى بحلق رأس غیره فنبت الشعر أبیض .٨
أما إذا كان محرمًا ، ستعمال ما یؤخر ظھور الشیب من المباحات ال بأس بھأن ا .٩

 .فال یجوز
، وبیان فضل اهللا علیھم، وختامًا فإني أوصي بتبصیر المسلمین أحكام دینھم

وجعل لھ ، كتب اهللا فیھ أجرًا، حتى أن ھذا الشیب الذي لیس ھو من اكتسابھم
وعلى آلھ وصحبھ ،  على نبیھ األمینوصلى اهللا، فالحمدهللا رب العالمین، فضًال

  .أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

دار الكت�ب  ، ھ�ـ ١٤٢١، محمد الفق�ي / ت، للقاضي أبي یعلى: األحكام السلطانیة   .١
 .بیروت ، العلمیة

وعمر القیام ، شعیب األرنؤوط/ لمحمد بن مفلح المقدسي ، ت   : اآلداب الشرعیة  .٢
 .ت ھـ ، مؤسسة الرسالة ، بیرو١٤٢١، ٣ط

، ٧ط، ألحم��د ب��ن محم��د الق��سطالني   ، إرش��اد ال��ساري ل��شرح ص��حیح البخ��اري   .٣
  .المطبعة الكبرى األمیریة، مصر: الناشر

عبدالمعطي . ألبي عمر یوسف بن عبدالبر، توثیق وتخریج د: االستذكار .٤
 .ھـ ١٤١٤– ١قلعجي، دار الوعي، ط

 ، ٢طمحم���د ش���اد س���الم ،   . ل���شیخ اإلس���الم اب���ن تیمی���ة ، ت د   : االس���تقامة  .٥
 .طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة . ھـ١٤١١

ألب�ي عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن عب�د الب�ر                ، االستیعاب في معرفة األصحاب    .٦
دار الجی��ل،  ، ھ��ـ ١٤١٢األول��ى،  : الطبع��ة ، عل��ي محم��د البج��اوي   /ت، القرطب��ي

 .بیروت
، دأبوحماد صغیر أحم.د/ت، لمحمد بن المنذر: اإلشراف على مذاھب العلماء .٧

 .رأس الخیمة ، مكتبة مكة الثقافیة، ھـ١٤٢٨، ١ط
الب��ن تیمی��ة ، تحقی��ق ناص��ر العق��ل ، دار إش��بیلیا ، : اقت��ضاء ال��صراط الم��ستقیم  .٨

 .  ھـ١٤١٩ –٢ط
حسن الصعیدي ، / ألبي الحسن ابن القطان، ت: اإلقناع في مسائل اإلجماع .٩

 .طباعة الفاروق الحدیثة للطباعة ، القاھرة ، ھـ١٤٢٤، ١ط
لیحیى بن ُھَبْیَرة بن محمد بن ھبیرة الذھلي ، فصاح عن معاني الصحاحاإل .١٠

  .الریاض، دار الوطن، ه ١٤١٧ط، فؤاد عبد المنعم أحمد/ ت، الشیبانّي
عبداهللا . د/لعلي المرداوي، ت: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  .١١

ة ، التركي، مطبوع مع المقنع الشرح الكبیر طبعة وزارة الشؤون اإلسالمی
 . ھـ١٤١٩

، ٣صغیر أحمد ، ط/ ألبي بكر محمد بن المنذر النیسابوري، ت: األوسط .١٢
 .الریاض ، ھـ، دار طیبة١٤٢٤

، دار المعرفة، ٢ط، لزین الدین ابن نجیم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١٣
 .بیروت

طارق / ألبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني، ت، بحر المذھب .١٤
 .دار الكتب العلمیة: الناشر،  م٢٠٠٩األولى، : الطبعة، فتحي السید

علي معوض وعادل / بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني، ت .١٥
 . بیروت ، ھـ ، دار الكتب العلمیة١٤١٨،  ١عبدالموجود، ط

ألبي :  تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیرالبدر المنیر في .١٦
وعبداهللا ، مصطفى عبدالحي/ت، حفص عمر األنصاري المعروف بابن الملقن

 .الریاض ، دار الھجرة، ھـ١٤٢٥، ١ط، ویاسر بن كمال، بن سلیمان
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 -دار الكتب العلمیة ، ه١٤٢٠، ١ط، لبدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة .١٧
 . بیروت

للعمراني ، اعتنى بھ قاسم النوري ، دار : البیان في مذھب اإلمام الشافعي .١٨
 . المنھاج 

، دار الجیل،عبدالسالم ھارون/ ت، ألبي عثمان عمرو الجاحظ، البیان والتبیین .١٩
 .بیروت

ألبي الولید ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة .٢٠
، ه١٤٠٨، ٢ط، محمد حجي وآخرون. د/ ت، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

  . لبنان-دار الغرب اإلسالمي، بیروت 
زكریا عمیرات / لمحمد المواق، ت: التاج واإلكلیل المطبوع مع مواھب الجلیل .٢١

 .بیروت ، ھـ ، دار الكتب العلمیة١٤١٦، ١، ط
الدكتور أحمد / ت، لعلي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، التبصرة .٢٢

وزارة األوقاف والشؤون : الناشر، ھـ١٤٣٢، ١ط، جیبعبدالكریم ن
 .اإلسالمیة، قطر

/ ت، لمحمد بن أبي بكر المعروف ابن قیم الجوزیة، التبیان في أقسام القرآن .٢٣
 .دار المعرفة، بیروت، لبنان، محمد حامد الفقي

دار الكتب ،  ھـ١٣١٣لعثمان  الزیلعي، : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق .٢٤
 . لقاھرة ا، اإلسالمیة

لمحمد المباركفوري  ، دار الكتب : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٢٥
 .بیروت، العلمیة

، ھـ١٤١٩، ٣ط، محمد عبدالبر. د/ت، لعالء الدین السمرقندي: تحفة الفقھاء .٢٦
 .القاھرة ، مكتبة دار التراث

مطبوع ، ألحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج .٢٧
 .المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، واشيمع الح

، ألبي بكر أحمد الخالل،  الترجل من كتاب الجامع لعلوم اإلمام أحمد بن حنبل .٢٨
 . الریاض، مكتبة المعارف، ه١٤١٦، ١ط، عبداهللا المطلق.د/ت

/ ت، للقاضي أبي یعلى: التعلیقة الكبیرة في مسائل الخالف علي مذھب أحمد .٢٩
دار ، ھـ١٤٣١، ١ط، شراف نور الدین طالبلجنة مختصة من المحققین بإ

  .دمشق، النوادر
، ١ط، محمد الثاني بن موسى.د/ألحمد بن علي بن حجر، ت: التلخیص الحبیر .٣٠

 .الریاض ، دار أضواء السلف،ھـ١٤٢٨
البن الَجلَّاب المالكي عبید اهللا بن ، التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس .٣١

 -دار الكتب العلمیة، بیروت ، ه١٤٢٨، ١ط، سید كسروي حسن/ت، الحسین
  .لبنان

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ألبي عمر یوسف بن عبد البر  .٣٢
، ھـ١٣٨٧، محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي/ النمري ، ت

 .المغرب ،  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة
علي رضا بن عبد اهللا / ت، ر الطبريألبي جعفر محمد بن جری، تھذیب اآلثار  .٣٣



 - ٥١٧٣ -

 . سوریا- دمشق -دار المأمون للتراث ، ه١٤١٦، ١ط، بن علي رضا
ھـ ١٤٢٢،  ١بشار معروف ، ط. د/ تصنیف یوسف المزي، ت: تھذیب الكمال  .٣٤

  .بیروت ، مؤسسة الرسالة
/ ت، لخلیل بن إسحاق الجندي، التوضیح في شرح المختصر البن الحاجب .٣٥

 .مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، ه١٤٢٩، ١ط، أحمد نجیب
دار / ت، ألبي حفص عمر ابن الملقن/ ت، التوضیح لشرح الجامع الصحیح .٣٦

 .دار النوادر، دمشق، ه١٤٢٩، ١ط، الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث
لزین الدین محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم ، التیسیر بشرح الجامع الصغیر .٣٧

  . الریاض-مكتبة اإلمام الشافعي ، ه١٤٠٨، ٣ط، المناوي القاھري
، ألبي بكر محمد بن عبد اهللا بن یونس التمیمي، الجامع لمسائل المدونة .٣٨

معھد البحوث : الناشر، ه١٤٣٤، ١ط، مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه/ت
 . جامعة أم القرى-العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي 

د / ت، بي بكر بن علي الحدادأل، الجوھرة النیرة شرح لمختصر القدوري .٣٩
 .شركة دراسات للبحوث واالستشارات:الناشر، ه١٤٣٦، ١ط، سائد بكداش

ألحمد بن محمد ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح .٤٠
الطبعة األولى ، محمد عبد العزیز الخالدي/ت، بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي

  .بنان ل-دار الكتب العلمیة بیروت ، ه١٤١٨
تصنیف أبي الحسن علي ، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي .٤١

علي معوض ، وعادل عبدالموجود ، دار الكتب العلمیة  / الماوردي ، ت 
 .ھـ ١٤١٩

لمحمد الِحْصني المعروف ، الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار .٤٢
األولى، : الطبعة، إبراھیمعبد المنعم خلیل / ت، بعالء الدین الحصكفي الحنفي

  .دار الكتب العلمیة، ھـ١٤٢٣
السید عبد /ألحمد بن حجر العسقالني، ت:  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة .٤٣

 . بیروت ، دار المعرفة، اهللا  الیماني المدني
محمد / ت، تألیف أبي العباس أحمد بن إدریس الشھیر بالقرافي: الذخیرة .٤٤

 -دار الغرب اإلسالمي، م ١٩٩٤، ١ط، و خبزةومحمد ب، وسعید أعراب، حجي
 .بیروت

لمحمد أمین ): المعروف بحاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار  .٤٥
ھـ، دار الثقافة ١٤٢١، ١حسام الدین بن محمد، ط.د/ابن عمر بن عابدین، ت

 . دمشق، والتراث
ف زھیر لمحیي الدین یحیى النووي، إشرا: روضة الطالبین وعمدة المفتین .٤٦

 . ھـ١٤١٢ – ٣الشاویــش، المكتب اإلسالمي، ط
  ھـ، ١٤١٥-٢٧زاد المعاد في ھدي خیر العباد البن القیم الجوزیة ط  .٤٧

 . شعیب و عبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة / ت
تصنیف سلیمان السجستاني ، حكم على أحادیثھ محمد ناصر ، سنن أبي داود  .٤٨

، مكتبة المعارف،  سلمان ، الطبعة األولىالدین األلباني ، اعتناء مشھور آل
 .الریاض
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حكم على : تصنیف محمد القزویني المعروف بابن ماجھ، سنن ابن ماجھ  .٤٩
مكتبة ، أحادیثھ ناصرالدین األلباني ، اعتناء مشھور آل سلمان، الطبعة األولى

 .الریاض، المعارف
 محمد تصنیف محمد بن عیسى الترمذي، حكم على أحادیثھ، سنن الترمذي  .٥٠

مكتبة ، ناصر الدین األلباني ، اعتناء مشھور آل سلمان ، الطبعة األولى
 .الریاض، المعارف

ألحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق محمد عبدالقادر ، دار : السنن الكبرى .٥١
 . ھـ ١٤٢٤ ، ٣الكتب العلمیة، ط 

ألحمد بن علي النسائي، تحقیق حسن شلبي، مؤسسة الرسالة : السنن الكبرى .٥٢
 . ھـ ١٤٢١  ١، ط

تصنیف أحمد بن علي النسائي، حكم على أحادیثھ محمد ناصر : سنن النسائي .٥٣
، مكتبة المعارف، الدین األلباني ، اعتناء مشھور آل سلمان، الطبعة األولى

 .الریاض
 ١١تصنیف محمد بن أحمد الذھبي ، مؤسسة الرسالة ، ط    : سیر أعالم النبالء     .٥٤

 .ھـ ١٤٢٢–
لقاسم بن ، على متن الرسالة البن أبي زید القیروانيشرح ابن ناجي التنوخي  .٥٥

، ھـ١٤٢٨األولى، : الطبعة، أحمد فرید المزیدي/ت،عیسى بن ناجي التنوخي 
 . لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت 

محمَّد / ت، ألبي عبد اهللا محمد بن علي التَِّمیمي المازري، شرح التلقین .٥٦
دار الغرب : الناشر، م ٢٠٠٨لى، الطبعة األو: الطبعة، المختار الّسالمي

 .اِإلسالمي
أبو الفضل : اعتنى بھ، عبد الوھاب بن علي البغدادي المالكي، شرح الرسالة .٥٧

 .دار ابن حزم: الناشر،  ه١٤٢٨األولى، : الطبعة، الدمیاطي أحمد بن علي
لشھاب الدین أحمد بن ، شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني .٥٨

، ١ط، أحمد فرید المزیدي: سي الفاسي، المعروف بـ زروق أعتنى بھأحمد البرن
  . لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت ، ھـ١٤٢٧

المطبوع مع حاشیة ، الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلیل .٥٩
 .دار الفكر: الناشر، الدسوقي

، رینعبداهللا الجب.د/ت، لمحمد الزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٦٠
 .بیروت ، دار أولي النھى، ھـ١٤١٤، ٢ط

 – ٢للبغ�وي ، حقق�ھ زھی�ر ال�شاویش وش�عیب األرن�ؤوط ، ، ط               : شرح ال�سنة     .٦١
 . المكتب اإلسالمي، ھـ ١٤٠٣

إب�راھیم ال�صبیحي ، ویاس�ر ب�ن         / لعل�ي ب�ن بّط�ال ، ت         : شرح صحیح البخاري     .٦٢
 . الریاض ، مكتبة الرشد، ھـ١٤٢٣ ، ٢إبراھیم ،  ط

، ٤ط، نور الدین عتر/ ت، ألبي الفرج ابن رجب، مذيشرح علل التر .٦٣
 .الریاض، دار العطاء، ھـ١٤٢١

، ١ط، خال���د الم���شیقح.د/ت، ل���شیخ اإلس���الم أحم���د ب���ن تیمی���ة : ش���رح العم���دة  .٦٤
 .الریاض ، دار العاصمة، ھـ١٤١٨
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 .بیروت ، لمحمد الخرشي، دار الفكر: شرح مختصر خلیل .٦٥
،  ھـ١٣٩٩، ١ط، د زھري النجارمحم/ ألحمد الطحاوي، ت: شرح معاني اآلثار .٦٦

 .بیروت ، دار الكتب العلمیة
، ه١٤٢١، ١ط، عبداهللا التركي.د/ ت، لمنصور البھوتي، شرح منتھى اإلرادات .٦٧

 .یوزع على نفقة شركة سعودي أوجیھ المحدودة
/ ألب��ي ن��صر إس��ماعیل ج��وھري ، ت ، "ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی�ة "ال�صحاح   .٦٨

 . العلمدار ، ھـ ١٣٩٩– ٢أحمد عطار ، ط
: بالجامع الصحیح من أمور الرسول وسننھ وأیامھ: صحیح البخاري المسمى .٦٩

تصنیف اإلمام الحافظ أبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري، اعتنى بھ 
 . ھـ ١٤١٩أبوصھیب الكرمي، بیت األفكار الدولیة ، 

/ ترتیب علي بن بلبان، ت ، ألبي حاتم محمد بن حبان: صحیح ابن حبان  .٧٠
 .بیروت ، مؤسسة الرسالة، ھـ١٤١٨،  ٣األرنؤوط ، طشعیب 

تصنیف اإلمام الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج ، اعتنى بھ : صحیح مسلم .٧١
 . ھـ ١٤١٩أبوصھیب الكرمي ، بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع ، 

، عبدالرحمن العثیمین. د/ت، ألبي الحسین محمد بن أبي یعلى:طبقات الحنابلة  .٧٢
 .األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسیس المملكة، ھـ١٤١٩

لمحمد البصري المعروف بابن سعد ، تحقیق محمد عط�ا ،        : الطبقات الكبرى    .٧٣
 .ھـ ١٤١٨-٢دار الكتب العلمیة ، ط

، ٣ط، أحم���د المب���اركي . د/ت، للقاض���ي أب���ي یعل���ى : الع���دة ف���ي أص���ول الفق���ھ   .٧٤
 .ھـ١٤١٤

دار : الناشر، كریم بن محمد الرافعي القزوینيلعبد ال، العزیز بشرح الوجیز .٧٥
 .الفكر

ألبي محمد جالل الدین عبد اهللا ، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة .٧٦
دار الغرب ،ه١٤٢٣ ، ١ط، حمید بن محمد لحمر. د/ت، بن نجم بن شاس
  . لبنان-اإلسالمي، بیروت 

نشأت /ت، اتملعبدالرحمن الرازي المعروف بابن أبي ح: علل الحدیث  .٧٧
 . القاھرة ، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، ھـ١٤٢٣، ١ط، المصري

 . ھـ١٣٩٩لبدر الدین العیني، دار الفكر ، : عمدة القاري شرح صحیح البخاري .٧٨
، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد المعروف بابن أبي الدنیا،  العمر والشیب .٧٩

  الریاض-مكتبة الرشد ، ١٤١٢، ١ط ، نجم عبد اهللا خلف.د/ت
دار ، لمحمد بن محمد جمال الدین الرومي البابرتي، العنایة شرح الھدایة .٨٠

 .الفكر
، لمرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي، غایة المنتھى في جمع اإلقناع والمنتھى .٨١

،  ھـ١٤٢٨األولى، : الطبعة، یاسر المزروعي، رائد الرومي: اعتنى بھ
 .مؤسسة غراس للنشر والتوزیع ، الكویت

ھ��ـ ، دار الكت��ب  ١٤٠٦– ١ط، ألب��ي عبی��د القاس��م الھ��روي   : لح��دیث غری��ب ا .٨٢
 . العلمیة

طارق بن محمد / ت، لعبدالرحمن ابن رجب: فتح الباري شرح صحیح البخاري .٨٣
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 . ھـ١٤٢٢-٢، دار ابن الجوزي ، ط
ألحمد بن علي بن حجر ، رقم كتبھا : فتح الباري شرح صحیح البخاري .٨٤

 . ھـ ١٤١٨ ١لباقي ، دار السالم ، طوأبوابھا وأحادیثھا محمد فؤاد عبدا
 ١عبداهللا التركي، مؤسسة الرسالة،  ط/ لمحمد بن مفلح، تحقیق د: الفروع .٨٥

 .ھـ١٤٢٤
عب�د  /ت، ألحم�د النف�راوي  : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني         .٨٦

 .بیروت ، دار الكتب العلمیة، ھـ١٤١٨، ١ط، الوارث علي
محمد الكلبي المعروف بابن جزي، ضبطھ وصححھ تألیف : القوانین الفقھیة .٨٧

 . ھـ ١٤١٨ -١محمد الضناوي ، دار الكتب العلمیة ط
أبي عمر یوسف بن عبدالبر : تألیف، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي .٨٨

 . النمري ، دار الكتب العلمیة 
عبداهللا التركي ، توزیع وزارة الشؤون . البن قدامة ، تحقیق د: الكافي .٨٩

 .ھـ ١٤١٩ -٢میة، طاإلسال
یحی��ى مخت��ار /لعب��د اهللا ب��ن ع��دي الجرج��اني ، ت : الكام��ل ف��ي ض��عفاء الرج��ال   .٩٠

 . بیروت ، دار الفكر، ھـ١٤٠٩، ٣ط، غزاوي
لجنة متخصصة في وزراة / ت، لمنصور البھوتي: كشاف القناع عن اإلقناع  .٩١

 .طباعة وزراة العدل ، ھـ ١٤٢٣، ١ط، العدل بالمملكة العربیة السعودیة
 .دار المناھل، بیروت، لعبد الملك الثعالبي، لطائف والظرائفال .٩٢
، ١لبرھان الدین إبراھیم بن محمد ابن مفلح، ط، المبدع في شرح المقنع .٩٣

 .دار الكتب العلمیة، بیروت، ه١٤١٨
 –١ط،للسرخسي، تحقیق محمد بن حسن، دار الكتب العلمیة: المبسوط .٩٤

 .ھـ١٤٢١
عبد الرحمن بن محمد المدعو بشیخي ل، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر .٩٥

 .دار إحیاء التراث العربي: الناشر، زاده
دار ، ھ�ـ ١٤٠٢، ٣ط، لعلي بن أبي بكر الھیثم�ي     : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      .٩٦

 .بیروت ، الكتاب العربي
محمد المطیعي، دار / لمحیي الدین یحیى النووي، ت: المجموع شرح المھذب .٩٧

 . ھـ ١٤٢٢، ١بیروت ط، إحیاء التراث 
عبدالرحمن بن قاسم ، طبعة مجمع الملك : مجموع فتاوى ابن تیمیة، جمع .٩٨

 . ھـ ١٤٢٥فھد، 
للخطابي، وتھذیب : للحافظ المنذري، ومعالم السنن: مختصر سنن أبي داود .٩٩

 .محمد الفقي، دار المعرفة، بیروت / ابن القیم، تحقیق
، قیم الجوزیةالبن ال، مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة .١٠٠

 .بیروت، دار الكتب العلمیة، اختصره محمد بن الموصلي
عبداهللا .د/ت، ألحمد البغدادي المعروف بالقدوري: مختصر القدوري .١٠١

 .بیروت ، مؤسسة الریان،  ھـ١٤٢٩، ٢ط، مزي
المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا  .١٠٢

،  محمود بن أحمد ابن َماَزَة البخاري الحنفيألبي المعالي برھان الدین، عنھ
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دار الكتب العلمیة، ، ه١٤٢٤األولى، : الطبعة، عبد الكریم سامي الجندي/ت
 . لبنان-بیروت 

، ھ��ـ ١٤١٩ – ١الب�ن ح��زم، بعنای��ة ح�سن إس��بر ، ط  : مرات�ب اإلجم��اع   .١٠٣
 . دار ابن حزم

لھروي محمد، ا) سلطان(لعلي بن ، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .١٠٤
  . لبنان-دار الفكر، بیروت ، ه١٤٢٢، ١ط، القاري

عدد من / ت، بروایة إسحاق بن منصور الكوسج:مسائل اإلمام أحمد  .١٠٥
، أصحاب الرسائل العلمیة المقدمة لقسم الفقھ بكلیة الشریعة بالجامعة اإلسالمیة

 .إصدار عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، ھـ١٤٢٥، ١ط
ألبي محمد حرب ، الطھارة والصالة(سماعیل الكرماني مسائل حرب بن إ .١٠٦

، ه١٤٣٤، ١ط، محمد بن عبد اهللا الّسَریِّع/ ت، بن إسماعیل بن خلف الكرماني
 . بیروت-مؤسسة الریان

للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن ، المساِلك في شرح ُمَوطَّأ مالك .١٠٧
شة بنت الحسین محمد بن الحسین السُّلیماني وعائ: عّلق علیھ، العربي

  .َدار الَغرب اإلسالمي، ھـ ١٤٢٨األولى، : الطبعة، السُّلیماني
عبداهللا . أشرف علیھ د، إلمام السنة أحمد بن حنبل: مسند اإلمام أحمد .١٠٨

 .بیروت ، مؤسسة الرسالة، ھـ١٤٢٩، ١ط، التركي
، عب��دالمعطي قلعج��ي.د/ت، ألب��ي الف��داء إس��ماعیل ب��ن كثی��ر : م��سند الف��اروق  .١٠٩
 . مصر ، دار الوفاء، ـھ١٤١١، ١ط
لعبدالرزاق الصنعاني، تحقیق حبیب األعظمي، توزیع المكتب : المصنف .١١٠

 . ھـ ١٤٠٣– ٢اإلسالمي، ط
ھـ، دار ١٤٢٧، ١محمد عوامة، ط/ لعبد اهللا ابن أبي شیبة ، ت: المصنف .١١١

 .القبلة، جدة 
، ألبي العباس أحمد القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم .١١٢

دار ، ه١٤١٧، ١ط، محیي الدین میستو وآخرون: ق علیھ وقدم لھحققھ وعل
 .بیروت، ابن كثیر

/ ت، ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات .١١٣
  . لبنان-دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، ١٤٠٨، ١ط، الدكتور محمد حجي

غدادي، تألیف القاضي عبدالوھاب الب: المعونة على مذھب عالم المدینة .١١٤
 . ھـ ١٤٢٣– ١تحقیق حمیش عبدالحق ، مكتبة الباز ، ط

حمدي بن عبد / ت، لسلیمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني، المعجم الكبیر .١١٥
  القاھرة-مكتبة ابن تیمیة : دار النشر، ٢ط، المجید السلفي

البن الخطیب الشربیني ، اعتنى بھ محمد : مغني المحتاج شرح المنھاج .١١٦
 . ھـ ١٤٢٥ ٢لمعرفة ، طعیتاني ، دار ا

/ عبداهللا التركي، د. البن قدامة ، تحقیق د: المغني شرح مختصر الخرقي .١١٧
 . ھـ ١٤١٧  ٣عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط

، المغني عن الحفظ والكتاب ألبي حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفي .١١٨
، ١ط، مطبوع مع كتاب فصل الخطاب ألبي إسحاق حجازي بن محمد الحویني
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 .بیروت لبنان، ه١٤٠٥
للنووي، تحقیق خلیل شیحا، دار : المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .١١٩

 . ھـ ١٤١٩ ٥المعرفة ط
دار الفكر ، ١٤٠٩، لمحمد بن أحمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل .١٢٠
 . بیروت-
عادل /ت، إلبراھیم الشیرازي: المھذب في فقھ اإلمام الشافعي  .١٢١

 .بیروت ، دار المعرفة، ھـ١٤٢٤، ١ط، وعلي عوض، عبدالموجود
لمحمد المغربي المعروف بالخطاب ، : مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل .١٢٢

 .ھـ ١٤١٦  ١تحقیق زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة ط
عبد / ت، لجمال الدین عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،  الموضوعات .١٢٣

صاحب المكتبة محمد عبد المحسن : الناشر ، ١ط ، الرحمن محمد عثمان
  .السلفیة بالمدینة المنورة

محمد عبدالباقي، مكتبة المطبوعات / لإلمام مالك بن أنس، ت: الموطأ .١٢٤
 . اإلسالمیة بمكة المكرمة

 . علي البجاوي ، دار الفكر / لمحمد الذھبي ، ت : میزان االعتدال  .١٢٥
- ١لمحمد بن موسى الدمیري، ط، النجم الوھاج في شرح المنھاج .١٢٦

 .  المنھاج دار، ھـ١٤٢٥
الب��ن األثی��ر ، أش��رف علی��ھ عل��ي ب��ن     : النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر     .١٢٧

 . ھـ ١٤٢١ ١عبدالحمید ، دار ابن الجوزي ، ط
عبدالعظیم . د/ت، لعبدالملك الجویني: نھایة المطلب في داریة المذھب .١٢٨

 . جدة ، دار المنھاج، ھـ١٤٢٨، ١ط، الدیب
/ ت، الدین عمر بن إبراھیم بن نجیملسراج ، النھر الفائق شرح كنز الدقائق .١٢٩

 .دار الكتب العلمیة، ه١٤٢٢، ١ط، أحمد عنایة
ألبي محمد ، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات  .١٣٠

مجموعة من / عبد الرحمن النفزي، القیرواني، ت) أبي زید(عبد اهللا بن 
 .دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، م ١٩٩٩، ١ط، المحققین

لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقیق أن�ور      : نیل األوطار شرح منتقى األخبار       .١٣١
 . ھـ ١٤٢٣ -٢الباز، دار الوفاء ، ط

- ١لعلي المرغیناني، اعتنى بھ طالل یوسف، دار إحیاء التراث، ط: الھدایة .١٣٢
 .ھـ١٤١٦

  
 




