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 ما حكم صبغ اللحیة؟ : السؤال
ورأسه  –رضي هللا عنهما–ه جيء �أبي قحافة والد أبي �كر ثبت في الحدیث الصحیح أن :الجواب

بتغییره، ثم قال:  –علیه الصالة والسالم-�عني: شدید البیاض، فأمر النبي امة، غَ أبیض �الثَّ 
�ما قال  الجملة من أصل الحدیث، ولیست مدرجةً ، وهذه ]٢١٠٢[مسلم:  »واجتنبوا السواد«
  عضهم؛ ألنه ال دلیل على اإلدراج.�

�التغییر محمول عند  األمرُ فتجنب السواد، ب�التغییر، وفیه أمر فیه أمر إذن فالحدیث 
�السواد محمول عند أهل التحقیق من أهل العلم  جماهیر أهل العلم على االستحباب، والصبغُ 

م. على أنه للتحر�م،  فالتغییر مستحب، والصبغ �السواد ُمَحرَّ
لماذا ال نقول بوجوب و  ؟قد �قول قائل: لماذا نفرق بین األمر�ن: التغییر والتجنیب �السواد

 ا؟ا واحدً اد؛ ألنهما سیقا مساقً التغییر �ما قلنا بتحر�م الصبغ �السو 
والتحر�م، أو على أهل العلم، إما أن ُ�حمل على الوجوب  َمن قال ِمنقال بهذا نقول: 

؛ لكن اا واحدً مساقً  اسیق مااالستحباب مع الكراهة؛ ألن األمر �التغییر واألمر �التجنیب ال شك أنه
، داللة االقترانسمى عند أهل العلم رد على هذا أن الداللة المأخوذة لهذا القول من هذا الحدیث تُ یَ 

ِإنَّ { :-جل وعال-وهي ضعیفة عند أهل العلم، ومما �ستدل �ه األصولیون على ضعفها، قوله 
َ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ   فالعدل واجب، واإلحسان مستحب.]، ٩٠النحل: [ }للااَّ

 �یف نفرق بین هذه األوامر وهي في سیاق واحد؟لكن 
وب إلى االستحباب، واألمر األمر المصروف عن الوجحدد األدلة األخرى هي التي تُ نقول: 

حدد النهي المصروف إلى الكراهة، والنهي الباقي على التحر�م، على الوجوب، و�ذلك تُ  الباقي
 .كما هو األصل

ال شك أنه  ؛ ألن األمر هناعند عامة أهل العلم اا متأكدً استحبا�ً مستحب  فیبقى أن الصبغَ 
 لصبغ �السواد فالمحرر والمقرر عند أهل التحقیق أنه محرم. معتبر عند أهل العلم، وأما ا

 -رضي هللا عنه–�ثیرة، فأبو �كر  تصرفاتجاء عن السلف صبغ الشعر فقد  وأما �یفیة
رف -رضي هللا عنه–�صبغ �الحناء والكتم، وعمر  منهم من �صبغ و ، �صبغ �الحناء الصِّ

مرنا �االقتداء بهما، ر هذا األمر �فعل من أُ سَّ ُ�فَ  �الصفرة، ومنهم من �صبغ �ألوان أخرى، لكن
، �ه النص رسَّ ُ�فَ هذا أولى ما ف، ]٣٦٦٢[الترمذي:  »اقتدوا �اللَذْین من �عدي أبي �كر وعمر«
، أو �كون �الحناء مع -رضي هللا عنه– رف �ما فعل عمرإما أن �كون الصبغ �الحناء الصِّ ف

 . -رضي هللا عنه– الكتم �ما فعل أبو �كر



فال �أس بها، لكن  اا خالًص إذا لم تكن سوادً ف األصباغ الموجودة بین یدي الناس الیوم وأما
 أولى.  -علیه الصالة والسالم-یبقى أن تفسیر الخبر �فعل أقرب الناس إلى النبي 

، -رضي هللا عنه– عن أنس الوارد النفيدلیل ما شاب ب -علیه الصالة والسالم-النبي و 
 ال تقتضي الصبغ.  اأن فیه شعیرات معدودة �سیرة جد�  ُأثبتَ لكنه و 

، وهما -رضي هللا عنهما– �ه الخبر ما فعله أبو �كر وعمر رسَّ ُ�فَ المقصود: أن أولى ما 
مرنا �االقتداء بهما، لكن �عض الناس �قول: أنا أقتدي �أبي �كر وأصبغ �الحناء والكتم، اللذان أُ 

هذا صبغ �السواد، وهو واضح ممن یز�د نسبة نقول:  ،سواد أقربفیكون إلى ال ،الكتم ز�د نسبةَ و�َ 
 الكتم حتى ال �صل إلى الحد المنهي عنه وهو الصبغ �السواد. ف نسبةُ فَّ خَ تُ  أن ینبغيالكتم، ف
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