
                                             

 «أخرص املخترصات»رشح كتاب احلج من 

ُف:    )إَِزاَلُة َشَعٍر(قال املُؤلِّ

 الرشح

، واملُضاُف واملُضاُف إليه أفاَد التعريَف، فيكون يشمُل مجيَع أنواع )إَِزاَلُة َشَعٍر(هنا قال: 

َعر.  الشَّ

َعر، وُيعّبِّ  ون باحلَلِق، وهنا عّبَّ باإلزاَلِة، وبعُض املُؤلِّفني يف املذَهب يقولون: حْلُق الشَّ

 فاإلزالُة أعمُّ من احلَلِق.

ُ ويقوُل: إزالُة َشَعِر الرأس، أو يقوُل: َحلُق الرأس، فيكون بذلك خصَّ شعَر  ومنهم من ُيعّبِّ

 الرأس دون غرِيه.

 وهذه هي ُصورُة املسألة: مجهوُر أهل العلم عىل أن مجيَع أنواع شعر البَدن عىل حدٍّ َسوا
ٍ
ء

 منِهيٌّ عنه، لكن الشعر ينقِسُم إىل قسَمني عندهم: شعٌر منُصوص، وشعٌر غرُي منُصوص.

لُِقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى   ﴿: فأما الشعُر املنُصوُص: فهو شعُر الرأس، والدليُل قوُله تعاىل َوالَ ََتْ

لَّهُ  كتاِب عىل َتريِم ، فقالوا: هذا دليٌل رصيٌح ُمتواتٌِر من ال[196]البقرة:  ﴾َيْبُلَغ اْْلَْدُي ََمِ

 َحلِق الرأس.

جَلني، النوُع ا لثاين: بقيَُّة أنواع الشعر يف البَدن؛ كشعر الوجِه، وشعر اليَدين، وشعر الرِّ

ُمها، فلذلك  وغريها من أنواع الشعر يف البَدن، هذه غرُي منُصوصة ما جاء نصٌّ رصيٌح ُُيرِّ

 اجلمهوُر أحلَُقوها بشعر الرأِس من باِب القياس.

ُة فقا لوا: إنه ال ُيقاُس، وإنام النصُّ جاَء بُخصوِص شعر وخاَلَف اجلمهوَر يف ذلك: الظاِهريَّ

عور، واهلل  مل يُقل: وال َتلُِقوا ُشعوَركم،  الرأِس فقط دون غرِيه من أنواع الشُّ

لُِقوْا ُرُؤوَسُكْم  ﴿وإنام قال:  ومعلوٌم أن املُحِرَم قد ُيتاُج إىل َحلِق اإلبَِطنْي َنْتِف  ،﴾َوالَ ََتْ

الشاِرِب، ومع ذلك إنام جاَء النصُّ بَحلِق شعر  اإلبَِطنْي، أو َحلِق العاَنة، أو غريه، أو قصِّ 

 الرأِس.
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لكن اجلمهوَر يقولون: إن هذه املسألة ِقياسيَّة، فنَقيُس بقيََّة أنواع الشعر عىل شعر الرأس، 

ة رشًعا. ة املُعتَّبَ  ومعلوٌم أن القياَس من أنواع األدلَّ

ُة: ما هي العلَُّة اجلاِمعُة يف القيا ِس عندكم؟ فيقوُل اجلمهوُر: الِعلَُّة عندنا فيقولون الظاِهريَّ

ه بإسقاِط أَذى الشعر، فاملُحِرُم ُمنَِع من َحلِق  ُه؛ يعني: أن الذي ُيلُِق رأَسه يرتفَّ هي الرتفُّ

َعَث أمٌر مطلوٌب يف حقِّ املُحِرم، فَحلُقه إزالٌة لألَذى  رأِسه لئال يكون فيه ترفُّه؛ ألن الشَّ

ٌه، فكذلك يف بقيَّ   ة البَدن.وترفُّ

َة  ُة: نحن ال ُنسلُِّم لكم أن املنَع من احللِق هنا هو الرتفُّه. وتعَلمون أن الِعلَّ فيقوُل الظاهريَّ

ِقسامن: علٌَّة منُصوصة، وعلٌة غري منُصوصة، والشاِرُع هنا مل ينُصَّ عىل الِعلَّة، فاحتَمَل أن 

ا، واحتَمَل أن يكون مُ   علَّاًل، فالِعلَُّة تكون حينئٍذ ُُمتلِفة.يكون املنُع من احلَلِق تعبُّديًّ

َة هي عدُم إسقاط َملِّ النُُّسك؛ ألننا نَرى  فأنتم تَرون أن الِعلََّة هي الرتفُّه، ونحن نَرى أن الِعلَّ

ُجُل رأَسه قبل أن يبُلَغ اْلَدُي َِملَّه، فامذا ُيلُِق بعد ذلك إذا أراَد  أن احلَلَق ُنُسٌك، فإذا حَلَق الرَّ

يتحلَّل؟ ال جيُِد شعًرا. فإًذا املنُع من احلَلِق ال للرتفُّه، وإنام هو ألجِل النُُّسك، ولذلك مل أن 

يُقل: وال ُتزيُلوا ُرؤوَسكم؛ ألن اإلزالَة تشمُل احللَق وتشمُل التقصرَي، وهنا نصَّ عىل احلَلِق. 

 فامذا تقولون أهيا اجلمهور يف مسألِة التقصري؟

بل إن بعَض اجلُمهور خيتِلُفون، كام ذكَر ذلك الشنقيطيُّ رمحه اهلل، فيام لو حَلَق بعَض شعر 

رأِسه دون البعِض اآلخر هل يلَزُمه يشٌء أم ال يلَزُمه؟ واختاَر الشنقيطيُّ رمحه اهلل أنه ال 

ِق البعِض دون يلَزُمه يشٌء؛ ألن اآليَة دلَّت عىل حلِق اجلميِع. فإذا كان هذا االختالُف يف حل

 البعِض، فام باُلكم يف قصِّ غرِيه؟

، وله حظٌّ من النَظر، والقياُس  ة قوٌل قويٌّ احلاصُل: أن املسألَة هنا تُطوُل، لكن قوُل الظاهريَّ

 هنا غرُي ُملِزم؛ ألن العلَّة غرُي منُصوصة.

ألَة ليس فيها من حيث الدليل والتعليل، والسيَّام أن املس -واهلل تعاىل أعلم  -فاألظهُر 

إمجاع، بل ألهل العلم يف هذا ُُمالفات: أنه لو أزاَل شيًئا من إبِطِه أو عاَنته أو غري ذلك فال 

 يشَء عليه؛ ألن املنَع هنا إنام هو يف شعر الرأس.



                                             

ًعا لنفِسه، فهذا قد يكوُن أوَرَع له،  ولو أراَد أن يرُتك هذا ِحيطًة وُخروًجا من خالٍف وتورُّ

من التَّبَِعات، وإال فظاهُر املسألة أهنا ال دليَل عليها. هذا هو املحُظوُر األول:  وخيُرُج فيه

 .)إَِزاَلُة َشَعٍر(

 


