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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد:
( كة بى ثةرسنت بة تاك و بةندةكانىخواى ثةروةرديطار واجبى كردوة لةسةر )

 ٦٥الذاريات: چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چدةفةرمويَت:وةكو  هةر,تةنها
, تةنها بؤ ثةرستنى خؤم نةبيَتواتة: من جنؤكة و ئادةميزادم دروست نةكردوة 

ئاينى ئيسالممان هةمووى قبولَ بيَت وة  سةرمان لةكةواتة ثيَويستة 
هةر وةكو خواى ,نعيبادةتةكامنان تةنها بؤ خواى ثةروةرديطار ئةجنام بدةي

  :ثةروةرديطار دةفةرمويَت

  ٨٠٢البقرة:  چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ چ 

, كة ئيسالم بة طشتى ئاينى برِؤنة ناوواتة: ئةى ئةوانةى ئيمانتان هيَناوة 
طشت ئةو شتانةى كة خواى ثةروةرديطار ئةمرى ثآ كردوين  كردةوة كردنة بة

خواى بة ئةجنام دانى و وة دوور كةوتنةوة لة هةموو ئةو شتانةى كة 
لة هةنديَك لةو  , كةواتة دروست نية بؤ ئيَمة وازثةروةرديطار نةهى ليَكردوين

 ( هيَشتنةوةش يةكيَكةفةرمامنان ثآ كراوة بؤية )رِيشعيبادةتانة بيَنني كة 
, بةثشتيوانى خواى نةى كة ئةمرمان ثآ كراوة بةكردنىلةو عيبادةتا

 ثةروةرديطار بةكورتى باسى رِيش هيَشتنةوة و حوكمةكةى دةكةين.
 رِيش لة زمانةواني و لة شةرع دا

: َشَعُر ر  سْ اللِّْحَيُة، بالكَ  ): ديَت ماناية لة زماني عةرةبي دا بةم  : (رِيش )اللِّْحَيُة 
  (1)( والذََّقن  الَخدَّْين  
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 (.وتريَت ةبة كةسرةي الم : بة موي سةر كولَم و ضةناطة د (ل ْحية) : واتة

ْين  اللِّْحَيُة اْسٌم ل َما نَ َبَت َعَلى الَخدَّ  ): دا دةفةرمويَت (فتح الباري) هةروةها لة
ناوة بؤ ئةو مووةي كة لةسةر هةردوو رِومةتةكان و ضةناطة  : واتة  (2)(ن  والذَّقَ 
  .رِواوة

حد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صما في األذنين )  لـــة شــةرعــدا:
و سنوري رِيش لة:  واتة( 3)ومنها الشعر النابت على الخدين (إلى آخر الوجه، 

 ئيَسكةي ديارو بةرزو بلَندةوة دةست ثيَدةكات كة بةرامبةر نةرمايي هةردوو دوو
هةروةها بةو مووةش دةوتريَت كة لةسةر  طويَن، بؤ كؤتايي دةم و ضاو، وة

 .رِومةتةكان رِوواوة هةردوو

 : ة العليا للفم، و قال في المصباح) هو الشعر النابت على الشفتعريف الشارب : 
 هو الشعر الذي يسيل على الفم ويثنى على الفم باعتبار الطرفين (.

لةسةر ليَوي سةرةوة، لة مسيَلَ بةو مووة دةوتريَت كة رِواوة : ) ثيَناسةي مسيَلَ
سةر دةم وة  ية كة ديَتة خوارةوة بؤدا دةلَيَت: ئةو مووة (ميصباحيب )كتيَ

 ( الي دةمدا كةوانةى دةبيَتةوة بةسةر هةردوو
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 حوكمى رِيش هيَشتنةوة:

 باسى رِيش دةكات. خواى ثةروةرديطار لة قورئانى ثريؤزدا  
عليهما الصالة ) وني براي دةكاتباسي ثيَغةمبةر موسا و هارِ ثةروةرديطارخواي 

كاتيَك مووسا طةرِايةوة لة كيَوي توور، بة خةفةتيَكي زؤرةوة، بة  (والسالم
قةومةكةي فةرموو بة رِاسيت لة دواي من جيَنشينيَكي زؤر خراث بوون، ضؤن 

خواى  ...... ائايين منتان طؤرِي و لة خةفةتدا قذو رِيشي هاروني براي رِاكيَش

گ  چ  لةباسى ثيَغةمبةر موساو هارونى براى دةفةرموويَت: ثةروةرديطار

ئةي براي فةرموو  يهارون دة ]49طه: [ چڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ   
 .دايكي، رِيش و قذم مةطرة

ئةمة بةلَطةية لةسةر ئةوةي كة ئةو ثيَغةمبةرة بةرِيَزةش رِيشي هةبووة، جا 
 نيشانةي عيززةت و ثياوةتي و جواني بيَت دةبيَت هةموو ثيَغةمبةرانكة رِيش 

رِيش نيشانةي  ,هةبووبيَتيان  ئةو عيززةت و جوانية (عليهم الصالة والسالم)
ئةو  (عليهم الصالة والسالم) ثياوةتيية كةواتة هةموو ثيَغةمبةراني خوا

 .ثياوةتيةيان تيَدا بووة 
 خوا  ىثيَغةمبةر دةكانىرِيش هيَشتنةوة لة فةرموو

  (4) ( ىحَ وا اللِّ فُ أعْ ، وَ بَ وار  كوا الشَّ نهَ ) إ   دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا -1
 (.ورت بكةنةوةو رِيشتان بهيَلَنةوة)مسيَلَتان ك :واتة
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اللَِّحى َخال ُفوا  َوفِّرواَأْحُفوا الشََّوار َب وَ )  دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا -2
مسيَلَتان رِيَك و كورت بكةنةوة و رِيشتان بهيَلَنةوةو  :واتة (5)(اْلَمُجوسَ 

 ثيَضةوانةي ئاطر ثةرستةكان بكةن .
 ْرخاءب إ ْحَفاء  الشََّوار ب  َوإ   نار مَ أَ  ) إ ّن َرسوَل اهلل   :قال ابن عمر -3

دةفةرموويَت:  (خواى ليَبيَت ةزاىرِ) واتة: عبداهلل ى كورِى عومةر (6)(ىاللِّحَ 
فةرماني ثيَكردين كة مسيَلَمان كورت بكةينةوةو رِيشمان   ثيَغةمبةري خوا

 بةربدةينةوة.

  (7) ( اللَِّحىأْعُفوا َأْحُفوا الشََّوار َب وَ قاَل: )  عن النبي  عن ابن عمر -4
 رت بكةنةوةو رِيشتان بهيَلَنةوة (.واتة ) مسيَلَ كو

 (8)َأعفي ل حَيتي وَأن أقص شار بي  َأْن   رَّبي عزوجل) ... لك ّني َأَمَرني :قال -5

م كة رِيش بهيَلَمةوةو مسيَلَم ووئةمري ثيَكرد ثةروةرديطارواتة )  بةآلم خواي 
 كورت بكةمةوة ( .

 ،َوالسَِّواكُ   ،َوإ ْعَفاُء اللِّْحَية   ، َقصُّ الشَّار ب   : َعْشٌر م َن اْلف ْطَرة  ) :   وقال -6
 (9) ... ألخ ( َوَقصُّ اأَلْظَفار   ،َواْست ْنَشاُق اْلَماء  

كورت كردنةوة، رِيش بةردانةوة،  : مسيَأل شت لة ثاكيَيت ية -دة ( 11) واتة:
                  قرتاندن ... هتد (  لوت وةردان، نينوَك سيواك كردن، ئاو لة

  .بةردانةوة و رِيش  كورت كردنةوة دةكةن بة مسيَلَ  فةرماندةكان وهةموو فةرمو
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كةواتة حوكمى رِيش هيَشتنةوة واجبة لةبةر ئةم هةموو ئةمرانةى كة 
كةوا ئةمرى  دانيةثيَى كردووين، وة طومانيش لةوة  ثيَغةمبةرى خوا 

بةلَطةش لةسةر ئةوة زؤرة كة ئةمرى  بؤ واجبة، ثيَغةمبةرى خوا 
ۈئ  چ   طار دةفةرموويَت:يخواى ثةروةرد وةك،بؤ واجبة ثيَغةمبةرى خوا 

 ][ چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

باوةرِتان هيَناوة! طويَرِايةلَي خواو ثيَغةمبةري خودا  واتة:  ئةي ئةوانةى كة
كةواتة خواى طةورة ئةمرمان ثيَدةكات كة طويَرِايةلَى ثيَغةمبةرى خوا  بكةن.

 بؤ ،وة بةلَطةيةكى تر لةسةر ئةوةى كة ئةمرى ثيَغةمبةرى خوا  بكةين 
 مْ هُ ت ُ رْ مَ ي أَلَ ت  مَّ ى أُ لَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ  أَ َل وْ ) لَ دةفةرموويَت:  ثيَغةمبةرى خوا  وة ،واجبة

واتة: ئةطةر نارِةحةت نةبواية لةسةر  ][ ( ة  اَل صَ  لِّ كُ   دَ نْ ع   اك  وَ السِّ ب  
ئوممةتةكةم ئةوا فةرمامن ثيَيان دةكرد بة سيواك كردن لة كاتى هةموو 

ودةية ض ثةيوةندى بةرِيشةوة تؤى خويَنةر بلَيَيت ئةم فةرمو(  لةوةية نويَذيَكدا
كة ئةمرى  بيسةمليَنم كةة ، منيش ئةلَيَم ئةو فةرموودةيةم  بؤ ئةوة هيَناوهةية

 ؟تؤ ئةثرسم سيواك بةكار هيَنان ضية ، من لةبؤ واجبة ثيَغةمبةرى خوا 
بةكار هيَنان ونكة سيواك ؟ بيَطومان ئةلَيَيت سوننةتة، ضةسوننةتة يان واجب

دةفةرموويَت ئةطةر نارِةحةت نة  ، دةى كةواتة ثيَغةمبةرى خوا سوننةتة
 بكرباى بواية ئةوا ئةمرم ثيَ ئةكردن بةسيواك كردن، كةواتة ئةطةر ئةمر

كةواتة زانيمان كة هةموو ئةمريَكى  ,دةبووسيواك واجب  بةواجب بوونى,
تةنها ئةو ئةمرانة نةبيَت كة مةبةستى ثىَ ى  بؤ واجبة  ثيَغةمبةرى خوا

امة و سةر ثيَضى و تراشينى حةرِ كةواتة رِيش هيَشتنةوة واجبةسوننةتة, 
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وة لةوةية تؤى خويَنةر بةم قسانة   كردنى فةرمانى ثيَغةمبةرى خواية
، بةآلم ئةوةى من بؤت باس دةكةم هيضي قسةى خؤم نية ةحةت بيتكةميَك نارِ

 قورئان و سوننةتة .بةلَطةى  بةلَكو هةمووى

 ـرِةمحةتي خوايان ليَبيَت  ـحوكمي  هيَشتنةوةي رِيش الي زانايان 
بارةي ريش  دةي هةنديَك لةزانايان لةودةكةين بة فةرمو لةم بةشةدا ئاماذة

هيَشتنةوة وة حوكمي تاشني و كورت كردنةوةي، لة ثيَشدا بامسان كرد كة لة 
دةكات كة رِيشي  ان بؤباسى ثيَغةمبةر هارومنثةروةرديطار خواى  قورئاندا

ئةمري كردووة   دةكاندا دةركةوت كة ثيَغةمبةرى خواوهةبووة، وة لة فةرمو
وة هةروةها هاوةآلنيش رِيشيان  - ئةمريش بؤ واجبة -بة هيَشتنةوةي رِيش و  

فةرمان بكات بة هيَشتنةوةي و  هةبووة ضونكة ناكريَت ثيَغةمبةري خوا 
وتةي زاناياني دواي ئةوانيش باس دةكةين و  وةهاوةآلن طويَرِايةلَي نةبن !! 

مةبةستةكة هيَلَ بة ذيَردا دةهيَنني و نايكةين بة كوردي لةبةر ئةوةي كات زؤر 
  ئاشكرا ديارن: نةطريَت وة ماناكانيش بة

و  ويحرم على الرجال قطع لحيةقال في " الدر المختار "  (10) مذهب الحنفية : -1
صرح في النهاية بوجوب قطع مازاد على القبضة ، وأما الخذ منها دون ذلك كما يفعل 

  بعض المغاربة .

: ... حةرامة لةسةر ثياوان كة لة واتة ئيمام ئةبو حةنيفة دةفةرموويَت  
  رِيشيان بطرن و كورتي بكةنةوة (.
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اذا كان يحصل به المثلة، واما  حرمة حلق اللحية و كذا قصها (11) المالكية :مذهب  -2
 اذا طالت قليال وكان القص ليحصل به مثلة فهو خالف الولى او مكره...........

 . (. و كورت كردنةوةي رِيش حةرامة.: ) تاشنيئيمامى مالك دةفةرموويَت واتة:
 يكره حلق اللحيةقال في شرح الحباب "فائدة" قال الشيخان:  (12):مذهب الشافعية -3

، وقال الذرعي كما في نص في األم على التحريموإعترضه ابن الرفعة بان الشافعي 
) الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أه  . ومثله في  :9/376حاشية الشرواني 

 حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور(.

 ام داناوة...(.دا رِيش تاشيين بة حةرِ )األم() ئيمامي شافعي لة كتيََيب  واتة:
، فمنهم من صرح بان المعتمد نص في تحريم حلق اللحية (13)مذهب الحنابلة : -4

حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خالفا كصاحب اإلنصاف، كما يعلم 
 اآلداب وغيرهما.ذلك بالوقوف على شرح النتهى وشرح منظومة 

        واتة: لة مةزهةبي حةمبةليدا ) رِيش تاشني بةحةرام زانراوة(.
  .بةكانيش رِيش هيَشتنةوة واجبةو تراشينى حةرامةهةذلةالى هةر ضوار مةكةواتة 

 وآخر دعوانا أن احلمداهلل رب العاملني

 ((((( وصلى اهلل على حممد و آله وصحبه وسلم   )))))
 شارةزا بوون لةم بابةتة ئةتوانن بطةرِيَنةوة سةر ئةم كتابةبؤ زياتر 

 (ورئان و سوننةت و وتةى زانايندا: لة ذيَر رِؤشناى ق)حوكمى هيَشتنةوةى رِيش
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 نووسينى : زانا عومسان ثيَنجويَنى


