
1الصفحة   
 

 سلسلة إيوان       

      (4) 

 حكم وصل الشعر باخلرق، واخليوط امللونة    
 

  

«

»

❖ 

                                                           
(، 51 /4(، تبيين الحقائق )377 /5(، المحيط البرهاني )125 /5(، بدائع الصنائع )14 /23المبسوط ) الحنفية:يظهر ذلك جلياً لمن تأمل سياق كالم الفقهاء انظر: (1)

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (، 384 /9البيان والتحصيل ) المالكية:(. 58 /5(، الدر المختار )59 /2(، مجمع األنهر )388 /2المعتصر من المختصر )

(، 147 /3المهمات ) (،141 /3مجموع )نظر: الا الشافعية:(. 652 /6(، إكمال المعلم بفوائد مسلم )314 /2(، الفواكه الدواني )305 /1التاج واإلكليل ) (،462 /2)

(، المغني 152انظر: الوقوف والترجل )ص: ، وقد صرحوا باإلباحة عند الحاجةالحنابلة: (. 25 /2(، نهاية المحتاج )128 /2(، تحفة المحتاج )173 /1أسنى المطالب )

 (.81 /1(، كشاف القناع )46 /1(، شرح منتهى اإلرادات )70 /1)
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❖ 

                                                           
(.394 /5(، تفسير القرطبي )459 /2(، حاشية العدوي )305 /1انظر: التاج واإلكليل ) (1)

.(81 /1(، كشاف القناع )46 /1(، شرح منتهى اإلرادات )70 /1المغني )، (152والترجل )ص: الوقوف  انظر: (2)

(.81 /1(، كشاف القناع )46 /1(، شرح منتهى اإلرادات )70 /1(، المغني )152انظر: الوقوف والترجل )ص:  (3)

 (، 46 /3)الهداية  (،388 /2(، المعتصر من المختصر )51 /4(، تبيين الحقائق )773 /5(، المحيط البرهاني )125 /5(، بدائع الصنائع )14 /23انظر: المبسوط ) (4)

(.58 /5(، الدر المختار )59 /2مجمع األنهر )

(.652 /6(، إكمال المعلم )314 /2(، الفواكه الدواني )305 /1(، التاج واإلكليل )462 /2انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )  (5)

(.25 /2(، نهاية المحتاج )128 /2(، تحفة المحتاج )173 /1(، أسنى المطالب )147 /3(، المهمات )141 /3نظر: المجموع )ا (6)

(.225 /1الروض المربع ) (،346المبدع شرح المقنع )(، 126 /1انظر: اإلنصاف ) (7)

 (.2122(، ومسلم )5935رواه البخاري )متفق عليه:  (8)

(.2/212(، سبل السالم )90 /1(، مطالب أولي النهى )459 /2(، حاشية العدوي )305 /1انظر: التاج واإلكليل ) (9)

(.107 /1انظر: الشرح الكبير ) (10)
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(.2126رواه مسلم، ) (1)

(، 228 /6(، نيل األوطار )657 /6إكمال المعلم )  (2)

(، 92 /3كشف المشكل من حديث الصحيحين )(،  81 /1كشاف القناع ) (،70 /1انظر: المغني ) (3)

(.2127(، ومسلم )5932متفق عليه: رواه البخاري ) (4)

(، 172 /9(، شرح صحيح البخارى البن بطال )141 /3(،  المجموع )267 /7انظر: المنتقى ) (5)
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»

»(6)

                                                           
(.2127رواه مسلم )  (1)

(.116 /38(، ذخيرة العقبى )637 /19(،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح )107 /1(، الشرح الكبير )270 /1(، اإلنصاف )658 /6انظر: إكمال المعلم )  (2)

.(4707 /9) راهويه بن وإسحاق أحمد اإلمام مسائلانظر:  (3)

(.375 /10انظر: فتح الباري ) (4)

(.477 /8) ي(، شرح القسطالن241 /2(، السراج المنير شرح الجامع الصغير )375 /10(، فتح الباري )197 /2انظر: بحر المذهب )  (5)

(.2128رواه مسلم ) (6)
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(.361 /1(، فيض القدير )191 /17(، شرح النووي على مسلم )568 /3(، كشف المشكل من حديث الصحيحين )387 /8(، إكمال المعلم )361 /3انظر: المعلم ) (1)

(، مادة: )زور(.336 /4( لسان العرب )36 /3انظر: مقاييس اللغة ) (2)

.(70 /1المغني البن قدامة ) انظر:  (3)
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.(162 /3شرح مشكل اآلثار ) ،((.141 /3المجموع )انظر:  (1)

.(282 /1(، التقرير والتحبير )1496 /4(، اإلبهاج في شرح المنهاج )171 /1لالستزادة في مسألة تخصيص العام بالعرف عند األصوليين انظر: الفروق ) (2)

(، كشف المشكل من حديث الصحيحين 764 /2(، تفسير الموطأ )545 /18(، البيان والتحصيل )316 /2(، نهاية المطلب )164 /4انظر: االختيار لتعليل المختار )  (3)

.(42 /5المفاتيح في شرح المصابيح )، (535 /2)

(.200 /12ل سنن أبي داود )بذل المجهود في ح، (107 /1(، الشرح الكبير )430 /8انظر: االستذكار ) (4)

(، التحبير شرح التحرير 65 /6(، تيسير الوصول إلى منهاج األصول )464 /4لالستزادة حول مسألة تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه، انظر: الفوائد السنية ) (5)

(7/ 3266.)

(.181 /1في فقه اإلمام الشافعي )(، التهذيب 475 /7(، المسالك في شرح موطأ مالك )267 /7انظر: المنتقى ) (6)



7الصفحة   
 

«»(3)

«»«

»«»«

»(4)

                                                           
(.42 /5(، المفاتيح في شرح المصابيح )123 /4انظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح ) (1)

(.81 /1انظر: كشاف القناع ) (2)

، (25233شيبة )مصنف ابن أبي (، 2314يهقي )ى للبالسنن الكبر (.1133() 162 /3شرح مشكل اآلثار )، (1049اآلثار ألبي يوسف ) (3)

(.1133() 316 /3شرح مشكل اآلثار ) (4)

(.163 /3شرح مشكل اآلثار ) (5)



8الصفحة   
 

❖ 

❖ 

                                                           
.(198اإليثار بمعرفة رواة اآلثار )ص: انظر:  (1)

.(53 /4لسان الميزان )، (49 /2تهذيب التهذيب ) .(380 /1ميزان االعتدال )، (468 /4تهذيب الكمال )انظر:  (2)

.(210 /5تهذيب التهذيب )، (441 /2ميزان االعتدال )، (102 /15تهذيب الكمال )انظر:  (3)

(46 /1شرح منتهى اإلرادات )، (70 /1انظر: المغني ) (4)

(.652 /6انظر: إكمال المعلم ) (5)
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»

 .[32]األعراف:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَِّتيَ أَخَْرجَ لِِعبَادِِه } 

«»

 

                                                           
.(29 /1األشباه والنظائر البن الملقن )، (474 /3المسامع )تشنيف انظر:  (1)

( ليس كل تغيير منهيا عنه، أال ترى أن خصال الفطرة كالختان وقص األظفار والشعر وغيرها من خصاء مباح األكل من الحيوان وغير ذلك جائزةيقول النفرواي: ) (2)

.(314 /2الفواكه الدواني )انظر: 


