أحكام القزع وحكوحه

د .سعد بن عبداهلل السرب

شبكة السرب

احلؿد هلل وحده والصالة والسالم عذ من الكبي بعده وبعد
فؾؼد اكترشت بني الشباب والػتقات قصات غربقة حديثة مستوردة من
الغرب متعددة متـوعة غرت اإلصؽال واهلقئات حتى رصكا كُـؽر ما كرى
وكُشاهد من صبابـا وفتقاتـا وإىل اهلل ادشتؽى من هذه الؼصات قصة الؼزع
التي تعددت وتـوعت وهي واحدة مفام اختؾػت ،فؾؼد يرس اهلل يل كتابة
مبحثا حول حؽم الؼزع اكتظم يف تعريف الؼزع لغة واصطالحا والػرع
الثاين حؽم الؼزع والػرع الثالث احلؽم من كراهقته الؼزع وخامته
تضؿـت كتائج وتوصقات.
الفرع األول :أوال جعريف القزع لغة واصطالحا :
أ-جعريف القزع لغة :قال ابن فارس رمحه اهلل ( :قزع) الؼاف والزاء
والعني أصل صحقح يدل عذ خػة يف يشء وتػرق .من ذلك الؼزع :قطع
السحاب ادتػرقة ،الواحدة قزعة ( ) .

( )مؼايقس الؾغة [ باب الؼاف والزاء وما يثؾثفام] مادة قزع . )84 / (5
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ب-جعريف القزع اصطالحا :لؼد فرسته أحاديث الـبي صذ اهلل عؾقه
وشؾم ،فعن كافع ،موىل عبد اهلل :أكه شؿع ابن عؿر ريض اهلل عـفام يؼول:
« شؿعت رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم يـفى عن الؼزع» قال عبقد اهلل:
قؾت :وما الؼزع؟ فلصار لـا عبقد اهلل قال :إذا حؾق الصبي ،وترك ها هـا
صعرة وها هـا وها هـا ،فلصار لـا عبقد اهلل إىل كاصقته وجاكبي رأشه( )
.وعن ابن عؿر « :أن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم هنى عن الؼزع»( )،
و َع ِن ا ْبب ِن ُع َؿ َرَ « :أ َّنن َر ُش َ
ول اهللِ َص َّنذ اهللُ َع َؾ ْبق ِه َو َش َّنؾ َم َهنَى َع ِن ا ْبل َؼ َز ِع» َق َال:
ُق ْبؾ ُت لِـَافِ ٍع َو َما ا ْبل َؼ َز ُع َق َالْ ُ « :ب َؾ ُق َب ْبع ُض َر ْبأ ِ
س ُك َب ْبع ٌض»( ).
س َّن
الصبِ ِّيي َو ُي ْب َ
قال :عبقد اهلل " :والؼزع السققع يف الرأس " ( )
قال ابن السؽقت :الؼزع أن تتؼوب من الراس مواضع فال يؽون فقفا
صعر؟ قال ثابت :مل يبق من صعره إال قزع .الواحدة :قزعه ،ومثؾه ىف
السامء قزعة ( ) .

( ) رواه البخاري باب الؼزع حديث رقم 5920صحقح البخاري (.)163 / 7
( ) أخرجه رواه البخاري باب الؼزع حديث رقم 5921صحقح البخاري (.)163 / 7
اب ك ََر َاه ِة ا ْبل َؼ َز ِع  2120صحقح مسؾم (. )1675 / 3
( ) أخرجه مسؾم َب ُ
( )مسـد أمحد ()30 / 9
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قلث  :إذا الؼزع حؾق بعض الرأس وترك بعضه .
حكن القزع :الؽراهة؛ ألن أحاديث الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾمدلت عذ
كراهة الؼزع ،وكؼل الـووي رمحه اهلل إمجاع العؾامء عذ كراهة الؼزع ().
احلكوة يف كراهية القزع :قال العؾامء واحلؽؿة يف كراهته أكه تشويه
لؾخؾق وققل ألكه أذى الرش والشطارة وققل ألكه زي القفود( ).
قلث :و الؼزع يف هذا العرص يحرم إذا كان تشبفا بلهل الؽتاب؛ ألكه ُمجع
الؽتاب و ألكـا
؛
فقه بني ادؽروه وهو الؼزع ،وادُحرم وهو التشبه بلهل
مسؾمون موحدون أمركا اهلل ورشوله بؿخالػة أهل الؽتاب ،وعدم
مشاهبتفم قال اهلل تعاىل(كَا َّنل ِذي َن ِم ْبن َق ْببؾِؽ ْبُم كاكُوا َأ َصدَّن ِمـْبؽ ْبُم ُق َّنو ًة َو َأ ْبك َث َر
ِ
ِ
اشت ْبَؿت ََع
اشت ْبَؿ َت ْبعت ْبُم بِ َخالقؽ ْبُم ك ََام ْب
اشت ْبَؿ َت ُعوا بِ َخالق ِف ْبم َف ْب
َأ ْبمواالً َو َأ ْبوالد ًا َف ْب
خاضوا ُأ ِ
ا َّنل ِذين ِمن َقبؾِؽُم بِ َخ ِ
ولئ َك َحبِ َط ْبت
الق ِف ْبم َو ُخ ْبضت ْبُم كَا َّنل ِذي ُ
َ ْب ْب ْب

( ) رشح صحقح البخارى البن بطال ( ، )161 / 9ويـظر :حتػة ادودود بلحؽام ادولود (ص)100:
( )رشح الـووي عذ مسؾم (.)101 / 14
( )رشح الـووي عذ مسؾم ( ،)101 / 14ويـظر :رشح السقوضي عذ مسؾم (.)158 / 5
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ولئ َك هم ْب ِ
امهلم ِيف الدُّد كْبقا و ْباا ِخر ِة و ُأ ِ
اا َ
ون) () ،وعن أيب شعقد
َ َ
َ
ُ ُ
َأ ْبع ُ ُ ْب
اخل ُ
ريض اهلل عـه ،أن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم ،قال« :لتتبعن شـن من
قبؾؽم صزا بشز ،وذراعا بذراع ،حتى لو شؾؽوا جحر ضب لسؾؽتؿوه»
 ،قؾـا يا رشول اهلل :القفود ،والـصارى قال« :فؿن» ( )  ،و عن أيب هريرة
ريض اهلل عـه ،عن الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم ،قال« :ال تؼوم الساعة حتى
تلخذ أمتي بلخذ الؼرون قبؾفا ،صزا بشز وذراعا بذراع» [ص،]103:
فؼقل :يا رشول اهلل ،كػارس والروم؟ فؼال« :ومن الـاس إال أولئك»
( ) ،ورد يف احلديث عن ابن عباس ريض اهلل عـفام أن رشول اهلل عؾقه
الصالة والسالم ( لعن ادتشبفني من الرجال بالـساء وادتشبفات من
الـساء بالرجال) ( ) رواه البخاري.
وعن ابن عؿر ريض اهلل عـفام قال صذ اهلل عؾقه وشؾم ( ٌ
ثالث ال
يدخؾون اجلـة وال يـظر اهلل إلقفم يوم الؼقامة :العاق لولديه وادرأة
( ) شورة التوبة ،آية.69:
( ) رواه البخاري باب ما ذكر عن بـي إاائقل حديث رقم 3456صحقح البخاري ()169 / 4
( ) رواه البخاري باب قول الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم« :لتتبعن شـن من كان قبؾؽم» حديث رقم
102صحقح البخاري (. )102 / 9
( ) رواه البخاري حديث رقم 5885صحقح البخاري .159 / 7
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ادسجؾة ادتشبفة بالرجال والديوث) رواه الـسائي واحلاكم وقال صحقح
اإلشـاد ووافؼه الذهبي وصححه األلباين( ).
وجه الداللة هن اآلية واألحاديث:أن اهلل ورشوله مـعا من التشبه
بلهل الؽتاب ،والـفي يؼتيض التحريم  ،فدل عذ حرمة الؼزع ألكه من
أفعال أهل الؽتاب؛ حلرمة التشبه هبم وبذلك أفتت هقئة كبار العؾامء،
والعالمة حمؿد بن إبراهقم ( ) .
اخلامتة:
احلؿد هلل عذ ما يرس من مجع هلذه الورقات التي اشلل اهلل أن تؽون
خالصة لوجفه وأن يـػع به الباحث وادسؾؿني ،ولؼد اصتؿؾت اخلامتة عذ
توصقات وكتائج مـفا:

( ) رواه الـسائي باب ادرس بالصدقة ادـان بام أعطى حديث رقم2562شـن الـسائي  80 / 5قال
األلباين:حسن صحقح ،ورواه احلاكم حديث رقم 244ادستدرك عذ الصحقحني لؾحاكم 144 / 1
هذا حديث صحقح اإلشـاد ومل خيرجاه ،والؼؾب إىل رواية أيوب بن شؾقامن أمقل حقث مل يذكر يف إشـاده
عؿر "وقال الذهبي صحقح اإلشـاد .
( )فتاوى الؾجـة الدائؿة  )199 / 5( 1-الػتوى رقم ، 1221ويـظر :فتاوى ورشائل شامحة الشقخ
حمؿد بن إبراهقم بن عبد الؾطقف آل الشقخ ( )42 / 2فتوى رقم .282
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أوال النحائج:
 -1أن جمؿوع الـصوص الدالة عذ حتريم التشبه ،وكراهة الؼزع ،تدل
عذ حتريم الؼزع يف عرصكا؛ ألكه مجع بني ادؽروه وهو حؾق بعض الشعر
وترك بعضه ،وادحرم وهو التشبه بالؽػار.
 -2كثرة التشبه بالؽػار يف أفعاهلم وترصفاهتم وهقآهتم ،ال تدل عذ جواز
التشبه .
 -3أن األمة ادسؾؿة تعقش وقت حضارة تريد هذه احلضارة مسح
العؼقدة اإلشالمقة الصحقحة ،وزرع البدع واإلحداث يف الدين .
 -4االكػتاح يف صبؽات التواصل اإلجتامعي أدخل حمرمات يػعؾفا
القفود والـصارى عذ ادسؾؿني ،وهذه جعؾت أبـاء ادسؾؿني يتشبفون
هبم .
ثانيا :الحوصيات
 -1معؾوم أن األاة هلا دور كبر ومفم جدا يف تربقة األبـاء والبـات
وحتذيرهم من التشبفة بلهل الؽتاب وال ُبعد عن ادحرمات.
6

أحكام القزع وحكوحه

د .سعد بن عبداهلل السرب

شبكة السرب

 -2اددرشة وادجتؿع هلم دور عظقم يف التوجقه واإلرصاد واإلصالح
لألبـاء والبـات واألخذ بليدهيم لؾحق.
 -3كرش األحؽام الرشعقة ادستـدة لؾؽتاب والسـة وما أمجع عؾقفا
العؾامء.
 -4ربط الشباب والػتقات بالعؾامء والتواصل معفم واألخذ عـفم .
 -5مـع من لقس لديه ختصص رشعي يف اإلفتاء من اإلفتاء يف وشائل
اإلعالم.
وكحبه /د.شعد بن عبداهلل السز
يوم اخلؿقس 1436/1/28
وصذ اهلل عذ حمؿد وعذ آله وصحبه .
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