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 السؤال
هل لرجل أن يشد الضفائر يف رأسه وقاية من احلر الشديد؟ وإن مل يكن كذلك فما حكمه يف  

 البيت؟ أرجو التوجيه واإلرشاد. 
 اجلواب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده: 
قد حرم تشبه املرأة ابلرجل والرجل ابملرأة يف الشريعة اإلسالمية، بل فيه وعيد شديد، كما قال عبد  

َتَشبِ ِهنَي ِمَن الر َِجاِل اِبلن ِ 
ُ
َساِء،  هللا بن عباس رضي هللا عنهما: »َلَعَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم امل

َتَشبِ َهاِت ِمَن النِ سَ 
ُ
 ( ۵۸۸۵اِء اِبلر َِجاِل«. )صحيح البخاري: َوامل

 وملا سأل السائل عن تسريح الشعر فينبغي التنبيه إىل أمور: 
اختاذ الشعر ليس مسألة شرعية، وإمنا هو مسألة اجتماعية، ومعناه أن األمر ليس على سبيل  •

 اجلزاء وعدمه، بل هو من العادات، ال من العبادات. 
النيب صلى هللا عليه وسلم إبكرامه، واملراد ابإلكرام أن يسرحه،  لكن إذا كان للمرء شعر فأمره   •

ويدهنه، وحيفظه، وجينبه من الشعث واالنتشار، كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  
 ( 4163أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »َمْن َكاَن َلُه َشْعٌر فَ ْلُيْكرِْمُه«. )سنن أبی داؤد :

هللا صلى هللا عليه وسلم على الوفرة، فإن زاد فعلى اجلمة، كما يف حديث وكان شعر رسول   •
عائشة رضي هللا عنها قالت: »َكاَن َشْعُر َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم فَ ْوَق اْلَوفْ َرِة، َوُدوَن  

 ( 41۸7اجْلُمهِة«. )سنن أبی داود:
ْعُر َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل أَْنَصاِف أُُذنَ ْيِه«.  وقال أنس بن مالك رضي هللا عنه:»َكاَن شَ 

 (41۸6)سنن أبی داود:

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
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ِِن وقالت أم هانئ رضي هللا عنها:»َقِدَم النهيبُّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل َمكهَة َوَلُه أَْربَُع َغَدائَِر«. تَ عْ 
 ، صححه األلباين(41۹1د:َعَقاِئَص. )سنن أيب داو 

وكان شعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا طال لبده، كما يستعمل الناس يف بالدان احلناء يف  
شعورهم، حىت ال تتشعث الرؤوس، وكان شعره إذا طال انضفر، ومعناه أن النيب صلى هللا عليه  

كما قال ابن حجر:  شعر.  وسلم كان ال يضفر الشعر عمدا، بل ينضفر رأسه لطول السفر أو ال
»وهذا حممول على احلال اليت يبعد عهده بتعهده شعره فيها، وهي حالة الشغل ابلسفر وحنوه،  

 ( 360/10)فتح الباری:  «.وهللا أعلم
َة أُُذنَ ْيِه،  وقال ابن القيم رمحه هللا: وََكاَن َشَعرُُه فَ ْوَق اجْلُمهِة َوُدوَن اْلَوفْ َرِة، وََكاَنْت ُُجهُتُه َتْضِرُب َشْحمَ 

 (170/1.)زاد املعاد:..َوِإَذا طَاَل َجَعَلُه َغَدائَِر أَْربَ ًعا، قَاَلْت أم هانئ
ومن األحكام اليت تلقيناها يف إكرام الشعر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يسرحه، وميتشطه  •

النيب صلى هللا   عليه وسلم  أحياان، ويدهنه، ويرتبه، ويلبس العمامة، فإن طال الشعر كشعر 
 فيمكن احلفاظ عليه ابلتسريح ولبس العمامة.  

أما اختاذ الضفائر فمحل نظر شديد، وعندان يتخذها اخللعاء واملتهتكون ومهج الناس ورعاعهم،   •
وهم يريدون به التشبه ابلنساء، وقوهلم إنه إكرام الشعر حيلة مذمومة، بل هم يعلقون القرط يف  

 عضادهم. آذاهنم، ويلبسون األساور يف أ
فعلى الشباب أن يتزييوا ابلزي اإلسالمي، وجيتنبوا عن التشبه ابإلفرجنيني، والكفرة، وغري املسلمني.  

 وهللا أعلم ابلصواب.
 مساء أصحاب الفضيلة املفتنيأ

 فضيلة الشيخ عبد احلليم بالل حفظه هللا ماد حفظه هللا )رئيس(احلفضيلة الشيخ أبو حممد عبد الستار  
 فضيلة الدكتور عبدالرمحن يوسف املدين حفظه هللا  فضيلة الشيخ جاويد إقبال السيالكويت حفظه هللا 

  فضيلة الشيخ أبو عدانن حممد منري قمر حفظه هللا  فضيلة الشيخ سعيد جمتىب السعيدي حفظه هللا 

 [ حفظه هللا  حممد حامد  فضيلة الشيخ نقله إىل العربية:  ]     حفظه هللا   زاهدفضيلة الدكتور حافظ حممد إسحاق 


