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اللحية حكم    

 ابحلق  الصادعون مجاعة اجتهاد وفق 
. وسلم.. حممد صلى هللا عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل بسم هللا.. 

 .وبعد.

 ابحلق، الصادعون مجاعة الجتهاد وفقا  املعاصر الواقع ف  اللحية حكم يوضح خمتصر حبث  فهذا
  ما  بني تناقض من يرونه ما بسبب  متابعينا من كثري  على ُيشكل الذي األمر هذا جتلية هو وهدفنا
 هذا.  ذلك  غري  أو  اللحية  حلق  أو  الزي  ف  ذلك  متثل  سواء  الظاهرة،  هيئاتنا  وبني  احلق  من  إليه  ندعو

  التواصل  وسائل على - زالت  وال- أعلنته  الذي  ومنهجها اجلماعة تصور من  جزء هو البحث 
 . م2017 أبريل ف ابحلق للصدع هللا  وفقها مذ االجتماعي

 وذلك  الشرعية النصوص به جاءت ما حسب  اللحية إعفاء وجوب ف جدال أو خالف ال :أوال
 القاصرة،   وعقوهلم  وأهوائهم  للبشر  وليس  ولرسوله  هلل  واحلكم  النظام  فيه  يكون  الذي  الطبيعي  الوضع  ف

 بل  وُيستنكر فيها وُُترتم اإلسالم شعائر من كشعرية  عليها احملافظة تتطلب  اليت البيئة ف وكذلك
 أخرى،  مرة  اجلاهلية  إىل  اليوم  البشرية  عادت  وقد  أما.  هلا  املستنكر  أو  هبا  املستهزئ  أو  حالقها  يُعاقب 

 كل  ف املخلصني وعباده هللا دين على  واألمنية اإلعالمية احلمالت وُتشن جهرة، هللا دين وحيارب
 ويُدفع  عليها وُيشّجع بل رذيلة كل  وتُنشر فضيلة كل  وُُتاَرب النظري، منقطعة  بشراسة األرض أرجاء
  وترهيبا   ترغيبا   استثناء دون األرض ف  القائمة األنظمة وبصر ومسع  محاية ُتت  دفعا   إليها  الناس

 .املستجدات هذه ضوء ف جديد اجتهاد إىل حيتاج  هذا أن نقول وإرهااب ؛ وتشويها  
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 واُنرف الوضعية، ابلقوانني املنزلة الرابنية الشريعة استبدال ومت احلكم عن اإلسالم ُُنّي أن بعد :اثنيا
  بد  ال كان  أخرى؛ مرة اجلاهلية إىل وعادوا وأخالقا، وقيما ومنهجا نظاما اإلسالم جادة عن الناس

  وضالل   جاهلية  من  فيه   هم   عما   واالخنالع  جديد  من  اإلسالم  ف  الدخول  إىل  كلها   البشرية   دعوة  من
 .املستقيم هللا  صراط عن واُنراف

 ذاته  اإلسالم وجود قضية تكون وأن بداية، النزاع موضع ُترير من بد ال كان  ذلك أجل من :اثلثا
 يُدعى  أن  جيب   اليت  األساسية  القضية  هي  حاالهتا  مجيع  ف  اإلنسانية  احلياة  واقع  يضبط  ومنهج  كنظام
 ف يدخلوا أن عليهم جيب  أوضح مبعىن أو  فرعية،  تفصيالت أية ف الدخول قبل  أوال  إليها  الناس

 :  البخاري اإلمام رواه والذي  عنها  هللا رضي عائشة  السيدة حديث  ف جاء وكما.  أوال اإلسالم
 اإلسالم إىل الناس اثب إذا حىت والنار،  اجلنة ذكر فيها املفصل من سورة منه نزل ما أول نزل إمنا"

 تزنوا  ال نزل ولو أبدا، اخلمر ندع ال لقالوا اخلمر تشربوا ال شيء أول نزل ولو واحلرام، احلالل نزل
 ".أبدا  الزان ندع ال لقالوا
  الوسائل   من  يتخذوا  أن   به  واملتحركني  لإلسالم  العاملني  على  ويتوجب   فيصبح  سبق  ما  على  بناء  :رابعا

 وحبسب  للحدود، جتاوز   أو َتعدّ  ودون النبوة منهاج على هللا دعوة نشر من متكنهم اليت املشروعة
 :  تعاىل  لقوله  عليه،  ُُيخذون  قد   الذي  اإلسالمي  ابملظهر  الظهور  وعدم  اللحى  حلق  تُبيح  اليت  الضرورة

  اّللََ  فَِإنَ  َعاد   َواَل  اَبغ   َغرْيَ  اْضطُرَ  َفَمنِ : )...تعاىل وقوله ، 119 األنعام..( ِإلْيهِ  اْضطُرِْرمتُْ  َما ِإاَل )..
 استطعتم  ما  منه   فأتوا  بشيء  أمرتكم  فإذا: )..  والسالم  الصالة  عليه  وقوله.  115  النحل(  َرِحيم    َغُفور  

 ..(.  استطعتم ما منه فافعلوا به أمرتكم وما: ).. رواية وف ،..(
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 ابلرخص   األخذ  جواز  على  واضحة  داللة  تدل  واألحداث  واملواقف  الشرعية  النصوص  من  كثري  وهناك
 دفع أو واملسلمني، لإلسالم عامة مصلحة ذلك اقتضت  إذا كراهة  أو ُترمي أو منع فيه فيما  الشرعية

 . واملسلمني اإلسالم عن مضرة
 الضرورة دائرة من  خيرج اللحى إعفاء  موضوع أن  أعلم، وهللا سبق  ما  ضوء على نراه الذي واالجتهاد

 :كثرية  حليثيات اإلابحة أو املشروعية دائرة إىل الوجوب أو

. حبرام وليس مكروه اللحية حلق أن من الفقهاء وبعض الشافعية مجهور إليه ذهب  ما منها ▪
 بل مستحب  إىل ويتحول مكروها يكون قد احلكم أن من الفقه أصول ف معروف هو وكما

 فهو به إال الواجب  يتم ال ما) الفقهية ابلقاعدة وعمال ذلك موجبات اقتضت إن واجب  إىل
 (. واجب 

  املستحسنة   العادة  تتغري  وقد  والعادة،  الطريقة  هي  - التشريع  عهد  ف  هي  كما-  السّنة  أن  ومنها ▪
 .آخر إىل زمن من

  كانوا   فقد األزمان، ابختالف ختتلف للحكم معللة جاءت اليت املشركني خمالفة أن ومنها ▪
  ما  االعتبار ف األخذ مع. حلاهم يطيلون دينهم رجال اليوم نرى بينما  الزمن  ذلك ف حيلقون

 .الوجوب سبيل على دائما يكون  ال املشركني خمالفة أن من الفقهاء قاله
 تكون  أن بني وفرقا إسالم، زمان  أو جاهلية  زمان الزمان  يكون أن بني فرقا هناك أن ومنها ▪

  فارقة   وعالمة  خاصا  كياان  ألتباعه   جيعل  أن  يريد  فاإلسالم  إسالم،  دار  أو  كفر  دار  القائمة  الدار
 تتميز  ث   أوال  اإلسالم  أمة  إقامة  على  العمل  من  بد  فال  احلاضر  الزمن  ف  أما .  غريهم  عن  متّيزهم

  مبخالفة مكة ف املسلمني وسلم عليه  هللا صلى هللا  رسول أمر وهل ذلك،  بعد غريها  عن
 !الظاهر؟ اهلدي ف املشركني



 

 4  4/   2020  ©ابحلق  الصادعون  جلماعة  حمفوظة  والرتمجة  والنشر  الطبع  حقوق     اللحية  حكم
 تعديله   وعدم  للمصدر  نسبته  بشرط  للمحتوى  اإللكرتوين  ابلنشر  ويسمح ابحلق   الصادعون  مجاعة  اجتهاد  وفق

 ومعقل  إسالم  ودار  مستقل  كيان  للمسلمني  ويصبح  التمكني،  عند  إال  تكون  ال   فاملخالفة  وابختصار
  وسخرية  استهزاء موضع  تكون وال والشرائع  الشعائر هذه فيه وُترتم وشرائعهم شعائرهم فيه ميارسون
  من   غريهم  عن  اإلسالم  دار  ف  يتمايزون  ذلك  بعد  ث   اآلن  حادث  هو  كما  املسلمني  غري  من  وتطاول

 .واملشركني  الكتاب أهل
 أن  دعواان  وآخر.  والشيطان  أنفسنا  من  فهو  أخطأان  وإن  هللا   من  فهو  أصبنا   فإن  القصد  وراء  من  وهللا

 .العاملني رب هلل احلمد
 ابحلق_الصادعون _مجاعة#
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