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أن يتحللوا فسألته أم املؤمنني  -كما ذكرنا   -أمر الصحابة  Uهذا احلديث سببه: أن النيب 
] ) إين فقال: ) إين قلدت هديي ( ويف لفظنا:  ] ما شأن الناس حلوا ومل حتل؟ [وقالت له: 

تلبيد الشعر: تصفيفه، وكان عليه الصالة والسالم لبد شعره ووضع  لبدت شعري وقلدت هديي ( [
عليه ما ميسكه من التطاير والتناثر؛ ألنه يف حال السفر حيتاج إىل مثل هذا، وهذا يدل على 

 Uمشروعية تصفيف الشعر والعناية به خاصة عند وجود احلاجة، وقد بينا أن السنة من رسول هللا 
أن ميتشط الرجل كل  Uوسط يف العناية باهليئة واحلال، ولذلك هنى النيب يف حق الرجال الوسط، فال

يوم؛ ألن هذا خيالف الكمال، وانظر كيف جاء اإلسالم بالوسطية فالرجل على اخلشونة، فلو أصبح  
كل يوم ميتشط ويدَّهن كان أشبه باملرأة اليت تتجمل وتتزين، ولكنه إذا أمهل نفسه أيضًا وترك تسريح 

 -عليه الصالة والسالم  -حيث كان  U يعنت بنفسه فقد ترك السنة وهدي رسول هللا الشعر ومل

 ٻ ٻ ٻ ٻ ژيدَّهن ويوصي باجلمال فقال: ) إن هللا مجيل حيب اجلمال ( وقال تعاىل: 

وبني أن هللا حيب أن يرى أثر نعمه على عبده، فهذا كله يدل على أنه ال ينبغي   ژ پ    پ پ
سه، ويدل أيضًا على أنه إذا اعتىن ال يبالغ بالعناية فيكون وسطًا بني األمرين، لإلنسان أن يهمل نف

وتقدم معنا أن تقليد اهلدي  ] ) قلدت هديي ( [فلبد عليه الصالة والسالم شعره وصففه وقال: 
سنة وإشعاره سنة وقد قلد عليه الصالة والسالم بُُدنه، وتوضع القالدة كانوا يضعون القالدة يف عنق 
البعري ويشعرون صفحة البعري وسنام البعري؛ لكي يعلم الناس أهنا مهداة إىل البيت، ولذلك قال 

قدها فإذا ضاعت وف  ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ژتعاىل: 
صاحبها ورئيت أو حصل من يعتدي على صاحبها يف الطريق علم أن هذا الُبدن مهداة إىل البيت 

، فقلد عليه الصالة والسالم هديه، وكذلك كان من 8فيتحاشاها ويتحاماها تعظيمًا لشعائر هللا 

أهنا قالت: يا رسول هللا، ما شأن الناس حلوا من العمرة   Uعن حفصة زوج النيب  - 222] 
 أحل حىت أحنر ( [.ومل حتل أنت من عمرتك؟ فقال: ) إين لبدت رأسي وقلدت هديي، فال 
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إن  -أتينا أنه أشعر بُدنه، فالتقليد واإلشعار كلها من السنة وسي -عليه الصالة والسالم  -سنته 
 يف باب اهلدي. -شاء هللا 

دل  ] ) إين لبدت شعري وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر ( [قوله عليه الصالة والسالم: 
على أنه ال يتحلل من كان قارنًا إال بعد أن يبلغ اهلدي حمله وذلك يوم النحر، وهذا هو صريح قوله 

وقد أمجع العلماء على أن القارن ال يتحلل إال بعد   ژ ې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ژتعاىل: 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -أن يفرغ من حجه يف يوم النحر على التفصيل املعروف يف التحلل 


